




ـشالى

يخويردممماصلصصالدرلممرير

زكيهالنفليلىلى

ىروكطئصجمف

ع
iiفقلثم



فانيةبعة

القاهرة12980بصدارالثقافةصدرعن

نشرإعادةأوفتباسيستخدمأنيجوزفالللدارمحفوظهالطعحقوقجميع
وحدموللناشرالناثرإذنبدونمنهجزءئىأوللكتاببالرونيوطبعألي

5AVAAأ2ط29لم1روانطععادةحق
oVAAالكتببدارالبذاعرثم

للطاعةنوباردازبمطعهطبع



ابىهـ10ء5ء
ء

زكع

بلىك

علىوكمل
بهأصكلتيرجمأورلمجكزلمأضئا

ألئيحريرمجلس

سعيداالستاذحبيبعبدالملكدكعووبطرس

قاولمنراالقسدكمووحبهبصموئيلالقسدكعور

عزفىقهيمالقسدكمور



عنتصدرللتىسالسلةالملهترجمةفىالمترجصينمنعدديشترك

المسيحيةالمفافةادارا

األسقفيةسةللكنوالنشرللتاليفدار



اممئاصااممذى
صفحة

7م

12خطررةهرطقة

25ستيموثلقىيالولىسهق
27ولسحاج

29الملكىمرا

30العللمدجه
3تهيموثاوسابنى

35مالموورحمةنعمة
39وهرطقةخط

انانيةاليالئظريات

3الهرطقةأخالفيالت

5المهرطقعقلية

9المسيحىالفكرمحقلية

51لئلموسيحتاجونالدبنءهز

53الئاموسيدبئهمالدينءهو
58المعلهرةالكلمة

56ليخدمحستخل

61األىالرجوعوسائل
63ينسىالدىالعار

68ترفضأنيحكنالتىالدعوة
71هاللحربمرسل

7كتحنيفاقاس

طدثمنىيالصحي
76نجيلاشمول

76الصالةطريقة
81السلطانلهملمنالصالة

8يماللهباعطا
85واحدومخلصواحداله

86الصالةمعطالالت

11امنيسةالنسماءق

اثعالثاألصحل

96امضيعسةقادة

100الكنيسمةقادةواجباتينقعي

صشمة

103المسيسالقائذصفات
116المسيحيةالخدمةJرجا

118الكميسةفىيخدمنالالئألنساء
داضامخياومسئوليمتاياملى

120الكنيسمة

ا3للكنيسةترنيمة

26Iابع8ألصحاحا
ا6ألشيطانخدمةأوااللهخدمة

128دلمهينونللناسمستعبدون

121المسميحرسولألىنصيحة
السحكاتالوحيدالعلريق

124نتقادأ

داضلميحىالمالقائدواجبات
أدد7ألكنيسة

داخلالمسيحىالقائدواجحات
اس9أنشخصية

11اقغهسصحاح
اأاالزجروأجب
Iالحياهفىالعالقل

145العائليةوالواجبلالكنيعمه
91نافعةمكرهةشيضرخة

اهالخدمةاروأخطامزيد

155والبطالةالفرأغأخطار
158العمليةالخدمةقوأعد

160ةالعمليةدااقواعد

liiلتيصرثاوسننميحة

1060ألتاماخغاااللةاستحا
االسثسلألصحلح

1661يحياددمعبعاتكونكيت

69الزالفوالتعليمامذبةالمعلمون
7اثفالالمعلمفاتص
171القثاعةنابم

180المالمحهـبةخطورة



فحة

18لخيموثاوسثحد

اAlملهمةذكريلى
لألغنياء1086نصيحة

191عايهللحفاأيمان

ثيموالوسكاثمانيةسالةللى
197يألوليالصحدح
199تيموثاوسايام

حيهالتضعستحقانجيل

20ألجلهوالتالم
9الهيةبتنريةوديعة
213واصدوالوفىلثرونالخونة

216نىحعاحقص
216المتصلةالتعليمسلسلة
18المسيحجندى
18الممميحرياضى
ألجلشقىيالذىالعامل

2السيح
6هميةابالغةذكلرى

30الحديدقيودفىحتىحر

الشهداء232ترفيمة

234مالخطودة
237االخططربقالحقطريق

22الراسخاألساس
245للهوانىاخروشرفلأولن

لدالقيالىقسدىنصيحه

أ7المسيص

50الثاقثممحلح
250رميبةأوقات

532الدنسةالصقات

255الدنسصفات

263الدينباسمالتفرير
266اطهمقاومو

Arالرسولصفاتواجبات
cwالكتابقيمة

278الرلبعيالعمحاح
YA2ثيموالوسحميةيسممثيربولسن

SI

ةص

280الميحىواجب
283اغبياكلمستمعون

286للنهايةيأتبولسبى
2ولالجهادالحسنؤرحة
292والعارثرفالقائمة

293الروحيةماسدرحلة
302وتحياتآخيرةكلمات

30الخاتمة

تيطسايرسواليبولسىرساثة

3ةVألولألصحاح
307الرسولمحسادر

309سولالبهنادىالدىاالنجيل

31وفىثابع
317الكنيسهشيخ

319يخالشعنهيمتنحانمايجب
322الشيخيكونهانمايجب
032الزائزنكربتمعلمو

م28ردبئةسمعة

330القلمبطاهر

rnدشهافاثدةالفبيحةحياة

لي35لقثثىحيالصحا
3االمسيحىالخلق

3خالقيةاالتجسدقوة

7الثالثيةةيروماUا

83الثاقثلألصحدح
83المسيحىالمواطن

350المزدوجالمحرك
352والتاثيرالسبب

355المنافعنعهوخطورةالعملىضرورة

358أخيرةخيات

ساقرسيلبولسىرسدقة
361ليمون
362مقدمة

لمههياسترجاويسهلرجل

376المحبةأجلمن

380الختدميةالبركهالرجاء



تيموثاوسإلىلرسائل

هضه

بةئمرسدل

منفصلةمجموعةوتيطستيموثاوسإلىالرسولبولسرسائلاعتبرت

هذأناالختالفابآوأظهربولسرسائلبقيةعننحتلفةالوسائلمن

بينمالثخاصإلىكتبتفليمونإلىالقصيرالخطابمعالرسائل

الموراتورباقالقانونفيوصجاءممنالسإلىخرىابولسرسائلجميعكثبث

أنالجديدالعهدلكتبيةرقائمةأقدملنمهممع

رسائلبمثابةفصشخصيةوعواطفشعورعنلتعبركتبتالرسائل
عامةمتهاأكثرخاصة

كنسهةاللرم

لهاأناتضحأنهالوخاصةشخصيةالرسائلهذهأنمنيبدوماورغم
ويظهرخصيةالثالداللةمجردمنبكثيرلأشيجعلهاماوالتقديرهميةامن

لكىلتيموئاوسكتبت315تيموثاومافيالرسائلهذهمنالفرض

كتبتالحىافهكنيسةهوىالاللهبيتفيتتعرفأنيجبكيفتعلم
ابصألهلماالةبيتفييعياثمونبمنتليقالتىالشلوكقواعدلثضعالرسائل
كرويالشخصيةأهميتهاجانبإلىكنسيألأهيةمنللرسائلمايتضح

يةشخعاطفةوجمينهاسخصيةللرسائلأنرنمأنهالموراتوريافىفالون
للكائوليكيةالكنيسةنظروجهةمنتقديرينظرةتتمتعالرالتلكنها



كتببولسأنهيمنللدتيرتوليانوذكرالكنسيةالعفظيماتى

بحاماالممنهاللغرضتيطسإلىوواحدةتيموثاوسيلىسالتين

رساللهوائلالرسعلىأطلقأسمأولأنمستنربايكنلملهذامنيسة
علىالمشرفسقفاأوالباباكتبهخطابهىالبابويةاليةوالربابريئ

الكنيسة

يةررسالل

بهتوزالتماالذاالممإلىالتسميةاتجهتئاثفسيئاولكلن

يئاألصاتوذكر1274عاموفيالرصالرمطللاآلنحتىالرسائل

الرسولسلمهوعوياقانوداكانتلوتبدوكماالرسالةهذهتيموثاوساعن

ولىاالرسالةفىكتبالثانيةالرسالةعنمقدمةوفىتيموثاوسيلى

الرسالةهذهوفيالكنسىبالتنظيماظاصةالتعلماتلتيموثاوسيولسيطى
لدرجةالعمقبالغةتكونأنيجبالتىعوالىدغموضوعيعالجالثافية

الرعويةالرسائلاللقبهذاولكنبالقطيعالعنايةسبيلفياالممنعثهاد

بولسأطلقهحيماا6vrعامفيإالأظطاباتهذهعلىعلمايصبحلم

عنألقاهااضراتامنثهيرةسلسلةعلىساتذةاكبارأحدانطون
الرعويةالرسائلعناتمحاضرودعاهاالرسامل

وتعلماللهبثمعببةوالظللكنيسةوتنظيمرعايةتعالجإذاسالةالهذه

وأىافهبيتيخمكيفوترشدالهببتفييتصرفونكيفالنص

الثهديداثكلعالحوكهفالكنيسةورعاةقادةيكونهأنبجبالنامىمننوع

للخطرالمسيحيةوالخياةالمسيحىاإلبملن6طهارئعرضمى



الناميةكميسة

فيللكنيسةصورةترممأنهأإلىراجعالرساثليذهالعظيماالهتمامإن
كانتولمااأليامتلثنآخرمكانأىفيئحدهالماوهذاطفولتها

أنواعأخطرجانبكلمننهدرهاالوئنيةمنبحرفيجزيرةالكنيسة
وجيزةفترةمنذإالالوثنىوأصلهتاريخهعنينفصللمفشعبهاالعدوى
الوئنيةبالمبادئءوينتكسواأخرىمرةينزلقواأنعليهمجدأسهلامنوكان
الرعويةالرسائلتتكلملذلكحهميحيطالملطخالجوكانتركوهاالتى

الرسائلههذتعالجهالذىالموقفإنالناشثةالكناثسحالةعنمباشرة

يمكناللهذاالصينوفئأفريقياوفالمشدفييومياحدوثهكرريئموقف

آخرمكانأكطفىنجدهالممافيهانجدألنناأهميهاالرسائلهنرهتفقدأن
ياستمرارالناميةبالكنيسةأحاقتالتىالمصاعبما

الرعوبةسائلكالكنالمرجع

جمهذهتتعدقمشاكالالجديدالعهمادأرسىواجهتالبدايةمنذولكن

فنجاشرةأتتقدتكونأنيمكقالالرسائلهذهأنكثيرونشعرالرسائلء
Marcionمارسيونألنجديدأشعوراهذايكنولمبولسوقلميد
يضعلملحرطوقأكونهرغمالجديدالعهدبأسفارقائمةكتبمنأوك

إسنادفيالناسككيمثنفيماإذالنبحثبولسرسائلبنالرعويةالرسائل
بولسءإلىمباشرةارسائل

ىالكنالتنظيممنعاليةدرجةعلىكنيسةبصورةنواجهالرسائلهذهفى
57استيطw19ا5تيموثاوس1شيوخمناك

بم716اتيطس3Vتيموئاوس1نظارأولساقةوهناك

18ا7هتيموثاوسأومق13م3تيموثاوس1امساهناك



الذيهطالشيوخأجرايتقافونموظفينالشيوخكانالحنذلكفيأنهعلم
مستحقللفاعلبأنوتذكرالكنيسةاألجرضعفيستحقونجيدأيعملون

بعدفيماصارللذىالنظامهذاراملالنظامبدايةقلااعلىهناكأجرته

يبدر5216تيموثاؤس1ولىاالكنيسةحياةفيهمية14با

محميرالبعضيراهتنظيمالكنيسةداخلضخمننظيموجودهناواضحا
الكنيسةأنيبدوكانبولسفيهاوعملعامالتىاألياملتالثبالنسبةالتعقيد

صارتالتىوهىالتنظيمدقيقةموشسةنحواألولىالخطوأتفقطعتمد
االنعليههىبعدومافيمااليها

الظمدابام

األيامفجربزوغبدءالرسائلهذهفىنلمسأننستطيعإتنايقالكما

االيمانداثماباإليمانصديقكان5معناهاعنتغيرتإيمانفكلمةالعقائدية

السابقةيامافيبولسرسائلأعظمفيجاءمماحسبوذلكضفى
يسوعمعوالطاعةوالعتهةالمحبةمن4صيةعالفةفلمأهواناإلي

معينةلتعاليمقبولأوعليدةإيمانافىيعنىاإليمانأصبحلكنالمسيح
األخيرةاأليامفيالرعويةالرساثلفيالتنيرهذارؤيةنستطيعإننايقال

ا4تيموثاوساسياطينوتعاليممضلةأرواحاتابعناألبمانعنقوميرتد
ليموااإليمانبكالميتغذىأنيجبالمسيحليسوعالصالحالخاثمأنكما

أذهانهمفاسدةأناساهرطقونوا46تيموثاوس1قىالح
أنتيطسوواجبء38تيموئاوس2اإليمانجهةمنمرفوضون

هذايبرز13اتيطساإليمانفىاءأيكونوالكىبشدةيونجهم

أدأتيموثاومىيحثالرعويةالرسائلعلىبغريرتعبفىالخصومىعلى

والكلمة14اتيموئاوس2إليهأوكلالذىالصالحثئللعلىيحافظ
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مصرفعدهاموئمنيعةومعمأهالوكلالدىالثئهداتعنىدلتىاليونانيةى

منقوصةغيركاملةتردأنيجبأمانةبالضرورةفعليهاللحفاظإنسانأو

العالقةمنبدالإذاالسليمةالعقيدةعلىالنركيزيتضحهنافيهاءتغييروال

الحيةالمثيرةاأليامتلكفيلحالاكانكماالمسيحيسوعمعالثمخصية

الرسائلفىونبدثابتةلعقيمةقبوالاإليمانأصبحاألولىللكنيسةالنابضة

العقائدأقدممنوأجزاءداءألمرعوية

دالجسفيظهرالله

وخالرفيتبرر

لمالئكةتراءئ

األمبينبهكرز

العالمفيبهأومن

r61تيموثاوسأامبدفىرخ

محفوظةعقيدةمنكجزءاآلذانفيالكماتهذهترنيقالوالحق

إنجيلىبحسبداودنسلمناألموادتامنالمقامالمسبحيسوعأدكرتعاد
2Aوسثاتيمو2

مقبولةعقيدةمنمجملةتذكرناوهذه

العقيدةتقبلعلىاإلصرارأنعلىدالئلالرعوياتفينجدأنناشلثال

اكتثمافعندبالحياةتفبضكاشاالتىاألولىأالبامتالثوأنبدأقدالشليمة

األفولفيبدأتقدشخصياالمسجح
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خطيرةرطقة

بهنادثموقفلمواجهةكتبتقدالرعويةالرسائلأنالواضحمن

االستداللهاستطعناإذاالمسيحيةالكنيسةمصالحهددتخطيرةهرطقة

عليهاالتعرفمنتمكتاربماالهرطفةفذهالمميزةالخواصنحتلفكل

تيموةاوس1مناقثاتأئارتالئىللقليةبالتخميناتتتميزكانت

64تيموثاوس11بالمناقشاتحهاانشغلمنأولىوقد4ا

الضيةأسئلتهاتجنبيجبYYrتيموئاوس2وسخيفةكبيةمباحثاتعابخت

ذكرفيهاجاءمرةكلفييونانيةكلمةاستعملت390تيطس
كانتةالهرطقهنهتخمينيهمباطماتعنىأسئلةأومباحثاتأومناقثمات

نالممتهفأشبماهحرىباأوالممتهفونفيهيصولميداناالحاكبطبيعة

بالكنيسة

يعلمالالحقيقةفيأنهركممتكرالمهرطقبالكبرياءتتميزكانت
أنفسهموضعواالممقفينهؤالءأندالئلوهناك64تيموتاوس1شيثا
إنيقولواأنالقصدكانوربماالعادىالمسيحىمنأعلىمستوىفي

هناكفقطلهممتاحولكنهالعادىالشخصتناولمخارجالكاملالخالص
وأضحةبطريقةجميعكلمةعلىالرعويةالرسائلشددتكثيرةمرات

اأ2تيطسالناسلجميعالخلصةاللهنعمةظهرتقدألنهغاية
تيموثاوم1يقبلونالحقمعرفةوإكنحلصوقالناسجميعأناللهارادةإنها

موقوفاحكرأالمسيحيةبركاتأعظممنلمجعلواأنالمثقفونأراد24
عبألالحقيقىاإليمانيوكدأالحتكارهذامنالنقيضوعلىمختارةأقليةكل
الشاملةافه
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لفباهاالهرطقةلهذهمتعارضاذاتجاهانهناكان

كلأنعنخافلننللطعامخاصةقوأنينوضعالمهرطقونحاوال
ألمحرمةباآلطعمةقاثمةوضعوا445تيحوثاوس1جيداللهخلقهما

انمستحيالليس15اتيطسالطاهرينطاهرشئكلأنمتناسن

إقناعحاولواأوالرواجشأنمنقالراأوطاهركيرالجنساعتبروا
قىالبسيطةالواجباتتبرز24تيطسفىألنهالزواجبنبذالمتزوجين

أنأيضاالواضحمنولكنهالمسيحىعلىالقيدمنكنوعالزوجيةالحياة

الجيوتحتىالمهرطقوناقتحمفقلهأخالقباالاتجاهااتخذتالهرطقةهذه
ورغباتتبشهواتهنمظوباتغبياتضعيفاتنسوةأمامهماقواوسالخياصة

تيموثاومما2لشهوةباونيتميزنواكا36تيموثاوس2الشريوة

16أتيطسرجسونواقعهمفيولكتهماللهكلعرفةيجاهرون43

ويكئسبوابيوتاألنفسهمويوئثواالناسعلىليثقلواالهراطقةهؤالءانطلق

ةه6تيموئاوس1تقوىلمبالفسبهفالربحالؤائفةالهمتعامنماال
أخذتهكذااااتيطسالقبيحالربحألجلويخدعونلعلمون
الجانبفينمالحىمسيغرتقمشفاتجاهمظاهرهاإحدىفيالهرطقةهذه

مسيحياوالأخالقياالتعليماأنتجتاآلخر

مليئةكانتلمابواصوالقعبالهـليتأيضاالهرطقةهذهتميزشا
بم620الوساتيموورائهامنطائلالالتىواالختالفاتالباطلبالكالم

39تيطس4اتيموثاوس1لهانهابةالأنسابعنثمخضت

تيطس4أتيموثاوس1لهاأساسالالتىوالقصيالخرافالمحتاوأفثجت

اليالدىمايالمثماوبلرجهمابطريقةاألقلعلىمرتيطةالهرطقةكانت



يكونواالأنالمهرطقينكرض100لتيطشالحتانمنلهاللوالينبعض
خرافاتالنامعلىضتفز17تيموثاوس1للناموصرلممعلمن

ا14تيطسللناسووصاياييودية

تنتظرقيامةأىإنقالوادبسدقبامأالمهرطفونهوالةأنكروأخيرا
هذافيأنالمحتملمن281تيموثاوس2فعالحدثتقدلإلفسان

حدئتالتىالقيامةوأنابخسدقيامةبعدمتمسكواالذينهؤالالماسارة

معئانياوقيامتهالمسيحمعناإلنسالموتترمزروحيةقيامةهىإنماللمسيحى
64روميةالمعموديةفي

الفنوسيهلبتداء

واسمهانعمالمواصفاتهذهكلتطابقهرطقةإذاهناكهل
بالضرورةالمادةأنالغنوسيةفياألساسيةالفكرةismGnasthالننوسية

ساسىااالعتقادلهذامعينةنتائجهناك10الصالحهوفقطالروحوأنشر

كانالعالماللهخلقعندماوأنهاللهمثلأزليةةالمادبأنالعنوسىيومن

فكريةنتائحهذاوتبعالشريرةالمادةهذهبالضرورةيستعملأنعليه

يكونأنيستطيعواليكنلماللهأنلهمبالنسبةاهذمعنىكانللفايةهامة
اعلىكانةدالفاسالمادةهذهيلسأنيستطيعلللعالمثرالمبااظالق

أكزمنهاانبماقكلأيونعليهاأطلقوأاالنبثاقاتمنسلسلةيبعثأن

أنيستطيعاللهمنكافبعدعلىانبثاقالتهايةفيجاءحئىشخصهيعدأعن

وسلسلهسلموالذاإلنسانبينامتدوهكذأالعالمويخلقالمادةحيتعامل

كانتلهذابهخاصةوأنساباممانبثالكلكاناالنبثاقاتهذهمن
اللهإلىفعاليصلأنإنسانأراداإذلهانهايةالوأنسابخرأفاتللننوسية

U



كانالعملهذامنيتمكنوكلاالنبثاقاصتامنللسمبذايرلقأنعليهان
لهنسمحالتىالسركماتأنواعكلجداتشملخاصنوعمنلمعرفةتاج
اثراكالمعرفةهذهعلىالحصولفىأملهنأكيكنلممرحلةكلباجتياز

والمعرفةالثقافةفيالضمةبلغىلشخإالاللهإلىالوصولوبالتالىالسركلمات

فيالسفليةالمراحلبعضإالاجتيازLiالعادىلالنسانأملهناكيكنلم

اإلنسانأمااألرضحبيسيظلأنعليهمحكومفهواللهإلىالطريقماا
المعوفةعلىصلوالتصوراتهذهيتقنأنيستطيعالذىوحدهفهوالمعقف

ائهإلىبهتصعدالتىأ

سريرةمجموعهافيالمادةأنطالمابلالحدهذاعثداألمريتوقفوال

أنأمامتضاديناحمالينيفتجأنيمكنهذاومنشريراكلهالجسديصبح
زاهدتفشمتينتجهناومنويهانسهمليضربالجسديضطهد

غرائزهكلفيهوتعدماحتياجاتهمنأمكنماكلعنالجسدفيهيحرم
يمكقشريركليقهفيالجسدأنبماأوالجنسيةةالغريناالخصوعل
وشهواتهورغباتههلعوافئيمكنإذاإطالمامالبالجسدنفعلهماإنالقول

إماالننوطمماأصبحلهذايهمالالجسدألنهواهاوتثبعخهمهاتشبعأن
لألخالقاحترامكلمنهشخصاتالشىواماممقشفا

سيئاأنللواضحفمنالجسدئريراكانإذاسبقماعلىبناءشم
هالكبالحرىبلالجسدقيامةتكنفلمتكونأنيمكنالالجسدقيامةمثل

الغنوسدإليهتطلعماهولجسد11

للرعويةالرساللفيالموقفعلىبدمقةينطبقسبقماأنجداواضح
افةافرورورأيناالمعرفةأساسوالمنطقالعقلأنالضوسيةفيرأينا
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قيامةإلمكانالكاملالرفضواإلباحيةالتقشفواالنسابلخرافات

محاربتهافيالرعويةالرسائلكتبتالتىالهرطقةمنوكلءجكلهاالجسد

والتشريمالبهوديةتفسيرهبعديتملمالهرطقةفيفقطواحدعنصرهناك
الننوسيةتالقتاألحيانبعضفيلكنالرعويةالرسائلعنهتكلمتللذى

إنقلناأنسبقمقدمسغيرامخادفىدخالحدثوكماوالهودية
إلمكانجداخاصةمعرفةعلىالحصولضرورةعلىأصروانالغنوسي

صارمتقشفإتباعضرورةعلىأصرمهمالبعضوأناللهإليالسمتسلق
أناليهوديةالعناعربعضادعاءكانكذدثالصالحةالحياةعلماللحصول
كفلتالتىالدقةوجهعلىهىالهوديةاألكلوأئظمةالهودممطللناموس

األوقاتبعضفيأنهنجدلهذابمالالزمالتضثحفوهذاةالخاالمعرفةهذه
يدفىيدأوالهوديةالننوسيةسارت

كانتالرعويةالرسائلإليهاأشارتالىالهرطقةأنتماماالواضحمن
أنهليثبتبالذاتالحقيقةهذهاستاللحاولالذىالبعضناكوهغنوسية

الغنوسيةألنالرسائلهذهبكتابةعالقةلهتكونأنلبولسممكنايكنلم

الرسميةاألنظحةأنشكوالبولسمنطويلوقتبعدإالتظهرلم

Valentinusفالنتينسمثلأمماءصاحبتهاالتىللغنوسيةللعظيمة

ماقدتكلولكنالثاقالقرنفيلىالتظهرلمdeaهيلدسوباس

موجوداكانلماوالتنظيمالتشريئوضعمتاأنهاالكبيرةالشخصباتههذبه
فيهعاثستالذىالجوتمألدهناككانتللغنوسيةالرئيسيةفاظطوطف

الذىاإلكراءرؤيةالسهلىرمنبولسأيامفيحتىاألولىالكتيسة

أنالمبادئلهذهعحإداتصورأيضاالسهلىومنالغنوسيةعليهاشتملت

الاالمسيحبةتتحولأنممكناكانكيفمفاومةدونوتترعرعقنصر

II



أنرؤيةالسهلمنالمسيحىالدينيتحطموأنصوريةتنظريةلسفة
دهالتىاألخطارأسوأمنواحداواجهتAlماللننوسيةتصدحهافيالكنيسة

المسيحىاإليمان

ساللالرل

هوبولسلقلمالرعوياترسائلإسنادضدقوةالحججأكثرولكن

يزيةاإلنجلالترجمةفيالوضوحبنفسليستولكالبونانيةفىواضحةوافعة

أعالمأسماءكلمة54منها952هوالرعويةالرسائلكماتفجموع

مطلقاتردلمكلمة356عنليقاليوجدماةكا902اهـهذهومن

منأكثرأى36فاناخربمعنىاألخرىبولسخطاباتمنأىفى

4األخرىرسائلهئيولسلغةفىثستخدملمالرعويةالوسائلكماتثلث

الجديدالعهدفيأخرىمرةتتكرالالرعويةالرسائلفىكلمة175أنكا

كلمة55هناكإنيقالأناإلنصافمنأخرىناحيةومناإلطالقعلى

ولكنهااألخرىبولسرسائلفىوردتكاالرعويةالرساثلفىوردت

الرسائلىتتمعندماكذلكالجديدالعهدفىآخرمكانأىتظهرال

تالحالتينفىالطريفةتختلفالمثئنفسعناألخىبولسورسائلالرعوية

الفكرةنفسلوصفمختلفةوئعابيرنحتلفةكماتباستعمال

كلبةكائبةلديهالمفضلةبولسكلماتمنكثيرسبقماإلىباإلضافة

خطاباتفيمرةv2تتكررومشتقاتهاالصليبفكلمةالرعويةسائلالرمن

تصفالتىوالكماتالرعويةالرسائلفىإطالقاتردوالاألخوىبولس

الرسائلفيإطالقاتردوالاألخرىبولسرسائلمرة29تردريةلىا
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ابولرسائلفىمرة46تاقللتبنىوكلمةاالبنوكلمةلرعوية
الرعوياتفيواحدةمرةوالبهدهاوالاآلخرى

الىالصفيرةالكماتمنكثيرااليونانيةاللنةتشملوذاكهذاوفوق

هذهتشيروأحيانااإلنجليزيةتشملهمماأكثرتشكيالتأوكلماتتلكى

رخ2شئأىمنأكثرالكلمةلفظةفىمعينةنبرةإلىالتشكيالتأوالكليمات
التىالكلماتهذهمنبواحدةتسبقهاالتىالجملةعلىمعطوفةيونانيةجملةكل

112يوجدالحروحروفالدشكيالتواالكليماتهذهمنلهاترجمةال

تردالولكنهاتموضع932فياستعملهاةخرىاأبولسخطاباتفي
الرعوياتفىمطلقا

كتببولسأنتصديقيصعبواألسلوباللغةلبالغةوبالنسبة

األخرىالرسائللكتابةمفهومنابنفسللرعويةللرسائل

للرعوياتقؤكرتكمابولسنثيطات

مناحتوتهماهىالرعويةالرسائلفيالمشاكلأكثركانتربماولكن

يتضحالرسلأعمالمننعرفهاكماحياتهفيذكرلهايردلملبولسنشاطات
فيشتاءتمضيةويفترحهاتيطسكريتإلىبارساليةقامأنه

بولسحياةفيالواضحومن312تيطسايبيريافيللتىنيكوبوليس

فيهتتملمبالذاتالشتاءهذاأنكماتحدثلماإلرساليةهذهأننعرفهاكما
المشكلةلحلالطريقلنايفتحهناتعثرناإنالقولنستطيعوربماللزيارة
كلها

ووهاأعنهمنبولسمحنأقرجهل

تتنظأنالرعوياتفيرأينابجملتهبالموضوعلنلمنتريثدعونا

1م



األخرىبولسرصائلفيمماأكثرالمعقيدفيبجدأسأوابلنتقدلكنيسة

كاشهلوكماتبدموالوديعةحفظوعلىالعقيدةةعلىاالتثمديدأنورأينا

االختبارجذوةبدأتماعندالثالثأوالثافىالقرنمسبحيةمنصادرة

رأيناموشسةلتضبحالطويلطريقهاالكنيسةوبدأتالخمودفيابخديد

فياإلرسالياتلهذدورإبحادلمحكقالبينمابأكثرأوبارساليةيقومبولس
أنهاالرسلأعمالعنالنريبالشئولكنالوسلباممالوودتكماحياته

السردينتههابلفيهاحدثبمائحزمأندونبرومابولسبقاءقترةتترك

باإلنجيلريبثمسجوننصفيشبهفيماكاملتنسنتينأمضىبولسإنبالقول
تفبئناالاألعمالولكنYAJLP3031أمعارضةأوخوفبال

عليهبالحكمأمعنهباإلفراجانتهتهلهذهالسجنفترةانتهتكيف
ولكنهوموتهبمحاكمتهانهاثهاإلىالعاماالفتراضيتجهحقيقةعدامه

بالحريةوتمتعهعنهباإلفراجانتهتأنهاتجزمإهمالهايمكنالدالئلأيضاهناك
ميالدية67عامنهائياوإعدامهسجنهدةإعابمثالثأوسنتنلمدة

يكونلنيةاألمنعظيمجانبعلىفهوالموضوعهذالنبحث
المشكلةنبحثأنيمكنناقلاعلىولكنناماتأكيدإلىنصلأنمقدورنافي

مشكلةلوظلتحتى

إطالقأنيعتبرولمرومافيالسجنفيكانبولسأنواضحأوال
أهلإلىكتبعندمايتوقعهكانأنهيبدوبالعكسبلمستحبالاحهس

وأثقيستطودثمتيموثاوسحالياإليهميرسلإنهقالوومانهمنفيلبى

كتبوعندمما224فيلبىسريعاإليكمقى3سأيضاأناأذابالرب
أيضالىأعددهذاوخقالأنسيمسالهارببدالليردفيلمونالى
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واضح22فميلمونلكمأوهبسبصلواتكبمأننىأرجوألننىنزال
يحدثلمأمفمعالهفاحدثسواءسراحهمستعدأإلطالقكانسبولأن

يذصبأنقبلبولسبقإلىجدافريبةكانتخطةلنذكرئانيا

كنيسةإلىكتبفيياعليهقبضالتىالرحلةتالثفيأورشليمإلىبولس
ماعنلJيقوكتبأسبانيالزيارةنحططكانالرسالةهذهوفيروما

أسبانياإلىببهممارأمماسأءإليكمآقئسبانياإلىأذهب
ويمرللوقتذلكفيأسبانيازيارةزميعكانVtA2ة15رومية

أبدأالزيارةهذهتحققتهلإليهاطريقهفيبروما

عامكورنثوسكنيسةإلىClementالرومافكليمنتكتبعنلمما

أرشدوأنهوالمغربالمشرقفاباإلنجيلبشربولسأنذكرميالدية95

إلىوصلهوأنالبرإلىالرومانيةاطوريةاألمبرآخربمعنىأوكلهالعالم
حدودخربكليمنتيعنىكانماذاأستعثهادهقبلالفربودحدآخر

ربمارومامنأبعدبهذايقصدلمكليمنتأنيعتقدونمرونكثبفى
مثالالصغرىآسيافيالشرقفييعيشالكاتبكانلومعقوالهذاكان

كانكليمنتولكنالغربحدودخرآهىروماأنيظقأنالمحتملفمن

رحأنيضورالأنرومايiكانمنعلىالصعبومنرومامنبيك

لومنواثفاكانكليمنتأنيبدوبالتأكيدأسبانيافىتنتىالنرب

أسباثياإلىبولس

فىولى3ا1الكنيسةمورخىأعظمEusebiusوبياسافيكتب
هذهعندالرسلألعمالتارنحهلوقاأنهىيقولبولصحياةلتاريخسرده

دوكسجينماiكاثلتينسفتينماأمبولسأنذكرأنبعداشقطة
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بدفاعهأدلىأنبعدالرسولإنويقالعائقدوناللهبكلمةمبشرأيد

ئهاداالستذاقأخرىمرةالمدينةإلىعادلماثمالتبشميريةخدمتهفىثافياأرسل

عنشيئاايزوبياسيذكرلمVYVYالكنيسةتاريخايزوبياس

برومااألولجمنهمنبولسسراحإطالقبقصةعلميكانولكنهأسبانيا

الجديدالعهدالسفاراألولىالقائمةهووالموراتوريافىالقانونيصف

للحوادثعرضالثاوفيلسلوقاسردبقولهاألعمالكتابةفيلوقاخطة

منرسبطاستشهـادرخ3مكانفىوضحكمالهاانعيشاهدكانالتى

منبولسرحلةحذفولكنهVYV333لوقاإلمعايشيرأنهالمحتمل
بانياألإلىوما

ءأسهانياإلىلبولسرحلةعنيعلمكانلموراتوربافىاالقانونأنإذواضح

القاطعرأيهمانالمسيحياآلباءكبارمنائنانأبدىالخاصمالقرنفي

عنعظتهفيأليهحكرينوسغيقرلأشانياإلىبولسرحلةبشأن
إلىبولسالقديسكادررومافيإقامتهبعد425تيموثاوس2

نيرونأؤنللكلبعنقائمةفيهثeيمحيجيروموبذكرأسبانمها
النربفيالمسيحإنجيلتبشيرمنيتمكنحتىبالمغادرةلبولس

بولسبأنئتمسلثالمتداولةاالعتقاداتمنالكثيرهنالثأنشكال
أسبانيافعالرحل

بشككناللذىالوحيدئللثبأنفسناقرارإلىنصلأنيجبالشأنهذافي

قصصمطلقاشداوذلمنفسهاأسبانيافىأنأسبافياإلىبولسرحلهتاريحيةقى
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مرثبطةأماكنوالعنهحكاياتتوجدالهناكبولسوتشميرمملن
منرلمهكذاتامامحواالرحلةهذهذكرىتمحىأنفعالالمستفربمناباممه

ببساطذزتالغربإلىورحلتهبولسعناإلفراجقصةأنجدااهممل

15روميةفيأسبانيالزيارةأبداهاالتىبولسلركبةاالستنئاجمنكنوع

أنداالعتقاإلىيميلونالجديدالعهدباحثىمعظبمإنJيقاأنأيضماالحقمن
نجروماجمنمنسراحهأطلقالذىهووحدهالموتوأنعنهبفرجلميولمس

يةللراللروبولس

قبولسأناالعتقادقبلناإذاللرسائلبهذهبولسصلةعناذانقولماذا

تميالدية67عامحتىتأخرموتهوأنتعليمواللتبشيرعادوأنهعنهأفرج
لمإذاولكنيحهمنجاءتهىكماالرسائلأننصدقأنأيضاولمهافمن

نمضىهلضدهدالئلالعمومعلىوهناكاالعتقادهذاتصديقنستطع

أذنتذكرأنيجبببولسإطالقالهاصلةالالرعويةالرسائلإنالقولفي

كتابةفيمأخذاالقديمالعالميرلمنحننراهاكمااألمورهذهيرلمالقديمالعالم

األشياءنفسذكرتالرسالةأنكدامؤكانطالماعظيممعلمباسمرسالة

كانالقدبمللعالمبالنسبةمشابهةظروفتحتيقولهاالمعلمهذاكانالتى

عالاiيسواءواحديتواجدلمأستاذه3باتلميذيكتبأدأللفايةطبييا
موقفاجديداخطيرآلبولستلميذواجهإذاماخطأهناكأنيشوالكنيسةفيأو

قدتزرقوالتدليمسكالنشألفاظفىفكرناذابولساسمتحثبرسالة

الخالفالرأىإتنتأرجحهلثيبعدماذاالقديمالعالمعقليةفهمتماماأسأنا

بعدبولسأسممحتالرسائلهذهكتببولستالميذأحدانJفنقرتماما
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أعلالعنظيمفيبعبداشاوافمبهالكنيسةبدنتوقثوفيموتهمنسنوات
بولسحياةفيكانممابكصر

المعقولمنليسقولهنستطيعالمابالضبطهوهذااعمكادنافي

تيموثاوس1الخطاةأولأنههذمالصيحةبولسلسانعلىيضعتلميذأىأنأبدا

عبنكلميتأنالبولسقداسةيبرزأنللتلميذالطبيعىالميلءاها
عاليشيربولسباسميكتبإنساناأنأيضاالمعقولغيرومنخطاياه

صحتهجلالخمرمنفلياليشربأنالبسيطةالنصيحةبهذهتيموثاوس
سخكلهالثانيةتيموئاوسرسالةمن4احوأ532وستيموثا1

مناالتصدرأنيمكنالوالتىالمحببةيلوالتفاصالخاصةالدقيقةثمياءباملء
نفسهبولس

منكثيرأنتماماالمعلوممناالقياثمبهحدثماربماإذأالحلأين
العامةرسائلهبجانبأنهالواضحمنكذلكفقدتقدبولسرسائل
المراسالتهذهومنمستمرةخاصةمراسالتلبولسكانالعظيمة

هوفيلمونإلىالقصيرالخطابهىفقطواحدةرسالةنملكاظاصة

واآلنالخاصةالمراسالتلكلالنهافىالمصيراالندئارمننجاالذىوحده

أحدحوزةفيبولسمراسالتمقأجزاءبعضالتاليةااليامفيظهرتربما

لمجيوفبمامنهiالكنيسةأنالمسبحىالمعلمهذارأىالمسيحيةمعلمى
مهددةوالداخلالخارجمنبالبدعمهددةجانبكلمنمهددةبأفسس

الصفاتيهددالتدهوروالحقللطهارةالعاليةمقاييسهامستوىعنباالنحدار

حوزتهفيأنالمعلمهالووجدوموظقوهاأعضاؤهابهايئحلىالتىوالمثل
ولكننهاتقالأنيجبالتىشياءانفسعنتتكلملبولسقصيرةخطابات

عاتقهعلفاخذللنثمرتصلحالقصيرةمقتطفاثعندفئلمنهاحالفي
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مالسنهامنساميةدرجةإلمىأوصلهاحتىالخطاباتالىويضيفيرتب
الكنيسةإلىأوسلهابمالمعاصرالكنيسةلموفف

نسمعهماراوكثبولسصوتإلىنستمعزلناماللرعويةالرسائلفي

ترجعللرسائلليةالحاالصورةأننعتقدولكننايشخصيةعالةاتةكغءلم
بولسبصوثفاستعانزمانهفيالكنيسةإليهوصلتماهالهمسيحىمعلململى

هذايفعلأنبولسغبريستطيعكانوماويرشدهاالكنيسةيوجهلكلوروحه
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لتفسير





تيموثالرسإلىاالولىلرسالة

الولااالضحاخ

الملكىاالئر

ألتأفممقبخييحآثضوعتزشوذئولشأ
ييموثاوشإلى2رجاينآييحأثمموغيؤرئنآنخئضنآ

ألدلينوستآلمؤزخقةيغضةيمآدطآفيفييحآلضماإلثيب

زتنآتسموغييعؤآثضأبينآ
2وااتيموماوس1

بلكبرياءعنهذايفعللمبولسفعلكماتهوظيفعنممنيوجدلم
احيةاالفتالرسالةكلماتوقكهذاءلعملاختارهاللهأنوإعجابدهشةعن

نالهالذىاالمتيازعظمةمرئنبولسيذكر

اليونانيةفيوسولكلمةيسوعللمسبحرسوالنفسهيدعوأوالا

وتعنىهلمالفعلمنبدورهاتأفىالىدميالهى

كانتهيرودتزمنفيحتىخارجالرسلمنهودلرسولخارجايرسل

ومليكهبلدهالثلخارجايرسلالذىهذاسدبىأومبعوثتعنىالكلمة

هىثلكالحقيقةوفىالمسيحوسفيرامبعوثادائمانفسهبولساعتبروقد

ىالالبلدنعالقاتتكؤيئالسفيرواجباتوأولمسيحىكلوظيفة
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وهذأالئرابطوصلةاهلفيفهومنهأرسلالذىللبلدنوبإليهرسل

وبيزالناسمنرمالئهبينرابطالوصلةيكونأنولاالمسيحىواجب

المسمحوعيم

القوالكلمهكلالملافهبأمررسولإنهبولسيقولثانيا2

فيهنقضالقانونيضعهاالتىوالواجباتاالوامرتعنىيونانيةكلمةيستعملها

وفوقطالملكمنماإنسانإلمطيضدرالذىالملكىاالمرأوالفردعاتغعلى

بوحىأومباشرةإماخيإلىالصادرةالتوجيهاتالكلمةتعنىوذاكهذا
ثسيبيلأاللهةإلىمحرقةإهداءهلهحفريةفيرجليسجلفئالاللهمن

نمةيعتقدبولسوكانحلمفىإليهأصدرتهالذىااللهةأمرإلىهذاويعزو
تإليهالعملهذاإسنادإنالملكبتكليفيتشعرفالذىالرجلأنهنفسه

اإلحساسهذاإلىيصلأنإنسانألىأمكنإذااللهمنصادرملكىبأمرثم

الجديدالشحورهذايضيقهاالتىوالجمالالروعةتكونفكماللهمبعوثبأنه
ملكيةخدمةفىلكتهفيهامتواضعادورهكانفمهماالحياةعلى

للحياةالمللعادما

سعتهاعلىنوافذنافتحنابعدأن

خارجهايمتدالجبارالعالمورأينا

العجيبالشىءبهذاألنفسناوهممممنا
الملثخدمةفىمطلوبوننحن

ونعجبونحترمهنحبهلمنالخدماتوأحقرأتفهحتىنؤدىأنامتيازإنه

ألنهحياتهطبلةهذايقعلأنالمسيحىويمكنالبطولةفيهفعبدلمنب
المالثخلمةفيسعىيداثما

VA



عطمينلقبينوالمسيحاللهعلىفيضقىبولسيستطردم

نبولخطاباثفينبدهالجديدتطبيروهذاغلصناأنهافهيصف

نهدامالقبايأقمصدرفيهناكللسابقة

يشوروقبأنإسرائيلموسىتهبميالقديمالعهدمصادرمنيأقأ

3215تثنيةخالرةعنوغبىلهالذىاللهرفض

ه40Vtiyjمهالهمبرآالقلبنقىسيحملكيفالمرنموتغنى

لوقاانحمىباقهروحىوتبتهجالربنفسىتعظممريمورنمت
كانتفكرةيستمدكانإنمانحلصااللهبولسدعاعندما4647ا

اسرائيللدىازاإلعزمحعيرةداثما

لقبأنبالذاتالوقتهذافىحدثوئنىمصدروهناكب

لقبدائماالناسأسئعملهالناممألسنةعلىالتداولكثيركاننحلص

فيولكنوخالصنارجاءنااScipioسكجبيوالعظيمقائدهمانالروم
ايزكيالبيسرعلىاليونانيونخلعهالذىاللقبموكانالوقتهذانفمس

أحأيضاوكانمالمحايزكيالبيسدعوهسفاءاإلهaeلللiل
كمحاأنهفادعىلنفسهالروماقاطوراإلمرنروناتخذهاالتىلقابا

بابولسينزعللرسالةاالفتتاحيةالجملةهذهفيإذاالعالمونحلص

الذىالوحيدخمالثإلىويرثهمتلهفباحثعالمفياستعمالهشاعالذى
لهاللقبيكونأنوحدهالحقله

نكوذأنالمحتملننحلصااللهدعابولسأنمطلقانشمىالأنيجب
يسوعأتمهوعماالكفارىالموتعنالخطأتامةفكرةألنفسناكوناقد

فهدآيسوخبهقامعلأنهالالعتقاداثدعوبطريقةإكفارةاالناسيصفأحيانا
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عنتماماغتلفمنتقمغاضبكالهاللهتصوريهذافيلمفعنااللهضب
هالكناضبهفىأدئهاعتزامهىبسوتونهاالئىالفكرةالمحبالودحمعي

العهدفيمكانأىفييوجداليسوعبواسطةمحبةإلىالغضبهذاتحولئم

يسوغأرسلحتىالعالماللهمكدالحبألنهبلالرأىهذايوئدماالجديد

الخالصعمليةكلخلفانحليصهواللهء316يوحناالعالمالى

مطلوبإلهعننعلمأونجشرأومطلقأنفكرالأنعليناواجباللهمحبةنوجد

اذبمحبةتبدأشياء3ا1كلألنبمخبتناوإقناعهتهدلمه

العالمرجاة

يسوعألقابأحديعدفيماصارتالتىااللقابأحدهنابولسيستعمل

ساءلطويلمانبنهذاوقبلرجاؤنايسوعالمسيحالعظيمةالمسيح

ةأجابئمأنفسىيامنحنيةأفتلماذاةنفسهالمزامرصاحب

فيكمالمسيحعنقسهبولسويتكلمه43مزموراللهترجى
التىالالمعةالصورةفذكريوحناوجاء27اكولومىالمجدوجاء

وكلفيقوليستطردئمكالمسيحكونهصورةالمسيحئواجهت
323يوحنااففسهيطهرالرجاءهذاعندهمن

يكتبالمسيحألقابأعزيصبحأناللقبلهذافدراألولمطالكنيسةفى

كنيسةإلىوماهـاإلعدامإلىطريقهفطوهوأنطاكيةمنأغناطيوس

ويكتبالمشتركرجاؤنايسوعالمسيحوفياآلباللهفىافرحواأفسس

يسوعهوالذىبرناضامنوفىرجائنافيإذافملنثبتيوليكاربوس

رجاءهمانسيحيسوعفيالناسرأىءالمسيح
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العايبهنلمكسالوظبأاظلقصارلليملالمسيحفىالتاسوجد

أليكتيتممىذكرالخلقىبتدهورهشاعرغيرأوخطيتهعنغافالاثديم
فىونحبهارذائلنانكرإنناسنيكاوقالالضرورياتفىضعفناآسفا
نواياناصففيكافيةبشجاعةفلمأيضاوقالالوقتنفس

4نجطاتمرفناأننافقطليسبرائنافقدناومقاومتنايرادتنارغمالطيبة
حسرةفيبرسياسالروماقالشاعرثبوكالنهايةحتىذلكنفعلسطلبل

ويتكلملالثدفقدانهاعلىويتحسرواالفضيلةالمذنبوندينظروللم
الفدبمالعالمكاناإلحساسللرذيلةسلبتهاالتىالقنمرةناتاعنبرسياس

يليفقطالناسليدلالالمسيحجاءئماألخالقىعجزهجيدايدرك

بلفقطللبربرسالةيأتلملسلوكهالقوةيخحهمأيضابلالصواب
بانتصارالرجاءفقدوهماللناسالمسيحردضاأيالخطيةلغلبةالقدرةبعطية

األخالقلهزيمةبدياللقان

جاصةااللروفعلىحاراالنرجاءالمسيحفالناسوجد2

وصلماعنلالعمخصيةالضماناتكلمنهتالؤعمرفىالعالمإلىالمسيحية

فيهاظهرتالىبالداتالحقبةهذهتاريخكتابةإلىتاسيسالروماقالمورخ

غنيةالتاريخمنيرةفأدخلإقالوصفبهذابدأهاالمسيحيةالكنيسة
أفضبفيحتىيةوحشباالنقالباتممزقةبالحروبكضيبةصىبالم

حروبثالثواندلعتبالسيفأباطرةأربعةهلك5سالمهاساعات

ثكلالحروبهذهوبعضاألخرىالدولمعذلكمنوأكثرأهلية

احترقثوماعلىالحرائقأتتاحدووفتوفئمعأوالخارجالياخل

رومانيةأيدأشعلنهاالقالنيرانمنيوخالثمجلسيسلمولممعابدهاأقدم

للبحرازدحمالعلياالطبقاتنبالفجوروشماعالمقحسةالتقاليدتدنست
ددكلهفيماأبمصعودكنالقتلىبدماءالجزيرةوروارتوتبالمنقين
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قبولهاأووظبفتهرفضالئروةاالصلنبالةبموومأسادالذىالجخون

بالفضيلةاقسكهوالممارإلىالطرقوأقصرجريمةأعتبرثئكل

بينوالفسادالنهبشىتفأعالهمءمنشناعةبأقلالخبرينمكافمأةتكنلم
شئكلذاتهرشالىحمىوفئقاليماحكمامبينلالقنابينالكهنة

سادتهمليخونوابيدالهيرشىوالرعبالكراهيةمنئقيالكابوساكان
األصدقاءبهأوخاألعداءمنخلىومنإليهمأحسنبمنلينكلواواألحرار

مطلنهددالمورىجيلبرثقالوكما2حاتاريختاسيتس

دفاعحائطإلىالناستلهفاالعصابانهيارمنيعاقكلهالجيلكان

المسيحجاءالظروفهذهمثلفيالزاحفةالعالمفوضىضدإليهونيستند

وفىبدالموتمنيكقلمإنوتواوالشجاعةليعيشواالقوةللناسليعطى

المسجىفياللهمحبةعنيفصلهمأنيستطيعاألرضعلىئئالأنهاليقين
العصرةضراوهافرضفظروعلىالغلبةللناسوجديسوع

اليقينوجدواالموتعلصاراالنرجاءالمسيحقالناسوجد3

فىاليقنوجدصرافناءيعقيهامعذبةحياةمجردمنأكثرهوماهناكأنفي
نفسوفىالزائلةللحياةةشالمسيحوجدواقآخرمكمانفيتكتحلجاة

حياةفىالمعركةنداءهوهذارجاؤناالمسيحبالخلودرجاءالوقت
الكنبسة

تيموئاوسابنى

يذكرأنيستطيعبولسيكنولملئبموثاوسباصرطهذاأرسل
والمودةبالعاطفةصرتهينفعلأندونتيموئاوس
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المسثعصراتإحدىغالطيةلمتليمفىاليسترمنمواطناتيموثاوسان

فيأنهارغمالالمتالمستعمرةلميسترانفسهاعلىأطقتيلرومانية
ألىأهيتهاترجعالمتمدينالعالمأقاصىفىصغرمكانعنتزدلميفةا

فيالقاطنةالمتوحشةالقبائلجماحلكبحهناكتعسكررومانيةحاميةوجود

اولىفىلبستراالىناباوبولسوصلالمدينةظفةالممتدوريانأجبال

ذكرتيألمالحينذللضJIFUAVLiأاإلرساليةرحالتهما

لقاماليسترافيوجبردهأئناءبولسآنمحتمالكانوإنلتيموئاوس

تيموئاوسأموتعبدإيمانجيدأيعرفكانبولسألنتيموئاوسبيثفى
كانتيموثاوسأنبدالهاتيموثاوس2لوئيسوجدتهأفنيكل

وأصجيرهالمسيحىاإليمانولكنولىاالزيارةتالثأئناءصنيرأحدئا
بولسزيارةأثناءلتبموئاوسبالنسبةالحياةوابتدأتلهبالفسجةبطالبولس

حداثثهرنمbNاالأعمالالثانيةاإلرساليةرحلتهخاللالليسنر
ممئلئاللصبىكانليسترافىالمسيحيةالكنيسةدررأحدتيموثاوسصار

وبفالبولسبالنسبةبالثناءكرونهيذالجميعجلكاوالجازبيةبالجماس
أنهحبنذاكبولسدفمكرومساعدأعونالهسيكونالذىللشخصليموثاوس

أيامهىتنتأنبعدعملهليتاخالمرانواليوجيهبالتعليمللصبىهذالتعهد
الأيوناقوأباهجموديةأمهتلطمخزواجثمرةتيموثاوسكان
عبداكانبولسنذلكيكنلموختنهبولسأخذهلهذاأ16

جيداظمربولسيانبلخاصةميرةلىالختانقرأىأنهأوللناموس

وثدضرنكيوهودالينبدمملإداتعنتمنتيموئاوسيصادفهمما

هلثيثميريةتيموثاوسيافائدةبمادادفئةلكفرمرةالخطوةهلهبولساتخل

هربعندماالمستديمبولىقرفتيموئاوصصارالحينذلكمن

فكبعدببولطاائميربهفىسبالسخخلفهتركهائيناالىعولس



المناسبللوقتفىأئيناإلىستيموثاوصلWJLPU15أ

J1IFb22ألبولسكمبعوثمقدونيةإلىأرسله18أعمال

254الأأورثطيمجلالكنانسمنحصيلةجمععندحاضراكان
رومبةأهلإلىالرسالةبةطأثناءكورنثوسفيبولسالرم

هدهاالضطرابسادعندماكورنثوسفىبولسمثلt21ومية

بولسيهحكانtVicورنثواكممتظمةالفيرالكنيسة

ء119اكورنثوس2كورنثوساهلالملىالثانيةرسالتهكتابةأئناء

رسالتهبولسبعندمامعهوكانتسالونيكىفىاألمورينظربولسأرسله

السجنهفىبولسرافق26ت13اتسالونيكى1الكنيسةلهفه

إلىيرسلهأنمزمعايولسوكانفيلبىأهلإلىرسالتهبولسكتبعندما

كعتابتهأئناءبولسازامل219اافيلبىلهكمثلفيلبى
كانهاافيلمونااممولوسوالفيمونكولوسىقللكنيسة

كلفيبولسيرسلالالذىالرجلهووكانداثمابولسببهانبتيموئاوس

عنيتكلمكانعندماالعميقةوالعاطفةبالمجةيتهدجصوتهكانالصعبةالمهام
محعبكورنثوسفىالمنقسمة4التلكإلىأرسلهوعندماتيموثاوس

فىواألمينالحبيبابنىهوالذىتيموثاوسإليكمأرسلتلدالمثيقول
كحبفيلبىإلىإرسالهاعزموعندما417نثوسكور1الرب

فأنتماختبارهوأماذكسنظيرآخرأحدلىليسألنهدايقول
22022فيلبىاإلنجيلالجلمعىخدمأبمعكولدأنهتعرفون

3ليستعملهاالتىالكلمةالصريحابنهتيموئاوعبولثسيدعوهنا

ىبالمقارنةللثركلالطفلهوالمعتادمعثاهامعنيينتلوهىممهى

منالنقيضعلىهبفىمولهواآلخرومعناهاشرعىالنيرالطفل
ومشثموشزائف
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وكه3تيموكانلئمانهبولسلسنطيعاللىالعمخصتيموئاوسان

ضسيدمبأفهاوائقممامكانأىdىإإرسالهبولسيستطيعللذىلشخص

الخدمةفىمثالناهوتيموئاوسهذالمساعدايمالثالذىالقائدأسعدما

تيموئاوصيمامثللخدامحاجةفىالمسيحوكنيسةالمسيحإنياإليمان

وسالمووحمةلعمة

كونثوميها7أروميةبركهبطلبدائمارسائلهبولسبدأ

فبلبى2أأفسس43اغالطية22كورنثوس32با
201تسألونيكى12اتسالونيكى021اكولوسى2أ

نعمةفقطكلمتاناوردثللرسائلهذهكلفىولكن3قيلمون

وإلىتيموئاومىإلىرسائلهفيفقطرحمةالثالثةالكلمةهذهتردبهوسالم
هذهفينتأملهلمواااتيطسنا2تيموئاوس2طس

العظيمةالثالثلكلماتمم

فالبةأفكارثالثداثماتوجدنمةللكلمةفيا

ثفضيلاوخارجيةنسةالكلمةتعنىالكالسيكيةاليونانيةفي1

األشخاصعلىعادةتطلقاكلمةكانتحالوةعذوبةجاذبيةجمال

التعبيرفىقرباكونتماأكثرطئهاإلنجليزيةوالكلمةداثماليسلكنس
بللعلالمحبوبالشئللنعمةخاصيةمعناهاحمن

هاالنعمةالخالصالكرمفكرةدائماهناكالجديدللعهدفيب

ممكنوالباكتمقديكونأنيمكناليؤيستحقلمومايكتسبلمعا
مراكانإذاإنهبودسيقولدفيهوماضدهىدسخققدكونبلن

ميم3



روميفالدينمنبلالنعمةمننوعاالمكافأةثكونالأشياءمحدسناب

116روميةبالنعمةبللألعمالنتيجةليسلخثاريهاللهاثتالنإق

فمينانستحقهوليسثتعطىهبةالنعمة

أخرىبعدمرةالكاملالشمولفكرةداثماهناكالجديدالعهدفي

فهوافهعائلةداخلممييناقبوذعلىتعليقهفيالنعمةكلمةبولسيستعمل

كورنثوس1يسيالمسيحفيكورنثوسألهلالمعطاةلنعمتهاللهيشكر

كورنثوس2مقلرنيةلكنائسوهبتالتىالهنعمةعنويتكلم4ا

طيةلخهالمسيحنعمةيلىمدعوونأنهمغالطيةأهلعنويذكرا8
قسالونن02النعصةخاللجاءتسالونيالأهللثالذىالرجاء60أ

لالئمرسوالبولسمنجعلتالتىاللهنعمةثماوكانت216

بينيتحركأنبولسأستطاعاللهوبنعمةاهة15كورنثوس1
منوأفرزهاللهدعاهوبالنعمة12اكورنثوس2الكيورنثوسيون

أنمكمتهالتىاللهمنلهالمعطاةالنعمةوهىاهاكالطيةأمهبطن

كانلبولسبالفسبةاه15روميةروماكنيسةإلىبشجاعةيكتب

النعمةإليهمرسوالواختيارهالكنيسةفيباألقبوكاللهنعمةكلشاهدأعظم
وصفأجملماالشمولكاملةوالنعمةمجانيةعطيةالنعمةرأحشئ
فهتجمعشاملةمفصحةكلمةصةاسثيههورتف

شعبهيرقبسماوممطملكابتسامةعنهتعبرأنيمكنماكلمعانيها

سالمللئحيةالعظيمبولصكلماتئافعادةكانتسالمكلمة2

الكلمةتكقلمرىالعالمنطوقوفيللتحيةالمعتادةاليهودكلمةأيضاكانت
إفصاصاتالكلأكئركانتبلالمتاعبنحياببهقصدسلبىتعبيرجمرد
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أعىإلىاإلنسانبرفعشئكلهوالسالمطيبةكريمةبحياةتعبراللتمنى

يكنبئاللهعبةتحتويهعندمااإلنسانيبلغهاالتىالحالةهوالسالمحاالته

لحوالمضايقاتوالحربالخالفأنواعلكلالمضادهوالسالمهورت
الداخليةواالنشغاالتجبةاظللعداواتمضاد

ظهرىأحنىالخطيةئقل

الجروحيدىإبليسوضغط

داخلىوالخوفحولىالحرب

ألستريحإليلقىآ

السالمالحنينيبدأهنامن

اليونانيةفيالرسوليةالركةفيالجديدةالكلمةهىرحمةكلمة3

هىواالنكطالعبويةهىالكلمة

صلىعندمالهذامحبآطيبةإلىالقديمالعهدفيترجمتLIكئرالتىالكلمة
نحوكطيبااللهليكنببساطةيعنىكانلتيموثاوسالرحمةطالبألسبو

الكنمةهذهأستعملتهذامنأكثرمعنىللكلمةولكنتيموثاوسيا

وكانتالمزامرفىمرةفرينوعوسبعةمائةعنيقلالماط

فولحدعلىتشربهذاوهىالحاجةوقتفىللعونتعنىمرةكلفي

هورتقالكاأوليعينالفعالاللهتدخلإلىحممبارى
طل4011مزمورفيالمستضعفينلعونالعلىالساكننزولهو

يقول573مزموروفىداثمآوحقكرحمتلثتنصرقالمرنم
وقوضهرحمنهاللهيرسلويخلصنىالسماءمنيرسل

وبزىضدهاتحدتالتىشرارابقواتيفتكراjAiUمز
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والحقالرحمةكثيرللروحطويلفUiiرحيماللهالنأملبيالفسه
امنةالمسيحيسوعبقيامةحىلرجاءثانيةولدناالكميرةرحمتهحسبانه
حمةاللأجلمناللهفمجدوااألهمأما3ابطرس11مواتا

اللهتعنىاللهرحمةواليأسالخطيةمنأفقذنهمللى1519رومية
كلمتيهإلىرحمةكلمةأصافيولصأنجدأالمحئملمنليخلصعامل

فيهرحمةالموقففيكانتيموئاوسالنوسالمنعمةالمعتادتين

لهمعوناللمنعونالعلىالساكنبأنيخبرهأنواحدةبكلمةبولسقأراد

VA



وهرظقةطا

اذأقسئشفيتفكثأنالئأطقئثكتا3

أنقؤمائوجمىيكىقيهئوييةالداهبأأنآكئث

خزاقابإلىئضفواؤآل4آخرتغييمائغيفواآل

ذىأأللمبثتانونمتاخثآبتستممثتهاخدآلأثممتالبة
قفمبينةقخاقهىؤجممةاغاتةؤأها50األيمآلطفي

أليىئوراأل603يآليبآلياتقالطصايحوضمميرطاهر
أنيئوآلئم7تاطلكآلمإلىأثخرفواهاغثقؤماصإذ

تفوئونتاتفقفونآلئمؤفألئاموشفغئمىيكوئوا
ئقرروتةتاؤآل

317ويسثهرثما1

عرضتمعينةهرطقةإلىالرعويةرسائلهفييشيرالرسولأنواضح

ههنفحصأنالرسائللهذهدراستنابدءقاألفضلومنللخطرالكنيسة

نهاالحقائقبتجميعاآلننبدألهذاهىمائبيننحاولوأنالهرطقة

للرطقةكانتالهامةخواصهامنباثنتينبالذاتالجزءاهبواجهنا

فريينىيتاناظاهاتانتكنلمالنهايأللهاوللسلبمحراألثمعحمامل

الفدبيالعالمفكزبهمااسطبغرالجلكلبققكانتففد4الهرطقةهلهص



الشعراءميلالقديمالعالممحواصإحدىاقاتافىهناككانتوال
المدنأساسعنوخرافيةعاطفيةقعمئأليفإلىنالمؤرخوحتىفي

أساسفيهاتابعواوأساطيرطويلةقصيبتشييدواأولالعائالتوأصل

كيفيقصواأنلهمعلوكانلآللهةأوصلوهاحتىالعائلةوأصسللمدينةا
الىاآللهةبعضنزلكيفأوالمدينةوأسساألرضإلىاآللهةأحدجاء

الممماءإلىأصلهيمتدفرعابذللفانشأواالناسبخاتمناوجواوفئالعالمهذا

كهذهيقصصمليماالقديمالعالمكان

ةقويلهفةالقديمالمباكانالحدأنسابهناككانتتانيا

المزدحمةاحاتهبأالقديمالعهدفىحتىذلثترىأنونسثطيعلألئاب

إنجيليهماءومرقسمتىبهابدأالتىيسوعبأنسابالجديدالعهـدوفيباالحماء
اإلمبأصلهعادتكاملةنسبشجرةلهاصطنعتاألكبكاإلسكنندررجل

برسسوإلىجاتمنحلىملثكواندروماكAchillesشيل

فيمالثئهناكناآلخرالجافبمنHereulesوهرقلصم

عالجدأالسيلمنكانلدلهذاالقديمالعالمودهشةإعجابأئارنحمابا

التىاطفيةالالخرافيةاألساطيرمنالفيضهذافىتضيعأنالمالفتحيةيان
خطورةهناككانتالخياليةالمعقدةالمحبوكةاالنسابهذوفىثنتهىل

ونمايحىالمسهالفكرفيهتطورالذىكلهالوضعتشوبطكاشة

ناحيتنمنالخصوصعلىالتهديدشديدالحطرذلككان

يعادلهاالالقديمالعهدتممبكفانلليهودلنسبةبااليالديةالناحيةماميد

للعهدفيوتفسيرهادراشهافيكلهرالععلماؤهمأمضىآخرابمح
بأشبهاءطولجةقوابمكوتهاعنتزيدالعدريمةوأقسامأصحاحاتدئوجالقديم
تاريخثشييلالمفضلةاليهودعلماءتمشمفولياإحدعىكانتمحميرةوأفلب



هذامثلفييستمرأنللشخصويمكنالقاثمةفياصملكلحافلبالى
يقولوكأنهبولسبذهنجالمأبعضهذاكانوربمااألبدإلىالعمل

لكنكمالمسحيحيةالحياةسبيلفيوتكافحواتعملواأنواجبكمأنمع
لناتحذيرهذايكيونقدخياليةوأنسابتواريخلتخترعواقسترخون

مجاالتفىوقتهيضيعأنالمسيحىللفكروالللمسيحيةنسمحفالدائمائحتاجه
لهاقيمةالوخياالت

اليونانيةالنظريات

الحقبةهذهفىااليوناقبالجانمنأكبربتهديدأقىالحظرهذاولكن

بعدفيماعرفهيمأجديداتجاهنكويقطوراليونافىالفكربدأالتاريخمن
الرسائلخلفب4ئالخصوصعلىهذانستشفGnostiنئدبالفنوسية

5انايوإنجيلطالرابماإلنجيلوفىكولوسىأهلإلىالرسالةفىالرعوية

والخطيةالعثرأصلبمسألةبدأتمحضاعقلياتصوراالغنوسيةكانت

اليعقلالصالحكاملأللهكانواألشياءهذهأتتأفيمنوالعذاب
والجوابأالعالمإلىدخلثكيفإذاالشرورهذهخلققديكيونأن

الزمانيبدأأنفقبلالشئمنليقةالختخلقلمالبدءفىأنههوالغنوسى

غيرإنهاخاطئةبالضرورةالمادةهذهأنمؤمنانوكانواالمادكانت

الكالوعإموالعذابالخطبةثعليلأمكمنهمبهذاشريرشئوأنهاكاملة
كانتإداأخرئسثمكلةإلىالتعليلهذاأوصلهمماسرعانولكنالمالفي

أنبذاتهدئهممكقالإذاصالحبالضرورةواللهشريرةبالضرورةالمادة
مجموعةبدأوافذاالمادةهذهمنأشياءويكونويشكليمسكأويلمس
بعثاالفبثاقاهنهوأنانبثاقبعثاللهإنقالواالنظرياتمنلخرى
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اقحىبواليكوهكاالرابعأانبثاقابعثانبثاقئالثوأنآخرنبثاقا

هنماوأنالمادةويمسلثيلمسأنإزامهبسنطيعالهمنكافبعدعلىإنبثاق

بالالحدهذاعندمرايقفولمالعالمخدقالذىهوأللهالاالنبثاق

فيتالانبئاقكلبانبالرأىتمعكواذلكمنأبعدإلىنصوراتهمذمبت
جهكمرحلةوصلتحتىفأقلأقلاللهعنعلمهكانبثاقاتاالنسلسلة

األخبرةالمرحلةفىأنهبلفقطهذالبساللهعنثئكلاالنبثاقاتفبها
أتهمأىمعاداتهفيفعالةبلباللهفقطجاهلةاالنبئاقاتتكقلمللسلسلةفي

نماماومعادبافعلياسجاهالكانالعالمخلقالذىاإللهأنللتفكيرفيوصلوا

إلهبينفطابقواأبعدحدوديلىأفكارهمذهبتئميقىااحداللالله
الجديدالعهدإلهوبينالعالمخالقالمعادىالجاهلاإللهوهذاالقديمللعهد

حياةبتاربخاالنبثاقاتمنواحدكلزودوائمالحقبقىللواحداإللهمع
لهكلواالنبثاقاتاآللهةاطيرألسضخماعلماشيدواوهكذاكامل

منللنوعبهذاتافىقدالقديمالعالمأنشكوالسابهوأنحياتهوتاريخقصة

للكتيسةللتفكيرهذادخلعندمامنهتسلملمنفسهاالكنيسةأنحتىكيرا

كأعالوضعتهاللهمنقرباأكئرهاأىاالنبثاقاتأعنميسوعمنجمل
هالليسوعيعدلماوبالواإلنسانانهبينتفتهىالالونالسلحلةفىوصلة

سلسلةفيوصلةمجردولكنالفريدعيلو

قداصانىهذوأنمعينةنجواصئمزقدالفنوسىالثقكيرهذاإن
هدمدتالذينالمهرطقينكخواصالرعويةالرسائلكلخاللوضحث

اإليمانوطهارةالكنايسةهرطقاتهم

العقليةالعصوراتعلىهبشدارتكازهاقواضحةالغنرسيةكانت1

هلكلأنتحتدكانتبالنةئفافيةرسةبتتميزاكاهذاوبسب
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البسيطالعادىالشخصذهيقاستيعابمنجداأكبرافيةالثمطحات

تحمارةأقليةفافيةالأرسقراطيةلفثةااليصلحالالععليممنالنوعاهوان
لمدنصالباطلالكالمضدتيموئاوسحذرلهذايسةالكنفىممنلرفي

ضدأيضاوحذر25ة6تيموئاوس1سماالالكاذبالعلمومخالفاث
نتيموثاو1المتواضعاإليمانمنبدالخرافميةمباحثاتعلىمبنىدين
يفهمالالحقيقةفيوهوبمقافتهالمتعجرفللشمخصضدوحلعر4ا

64تيموثاوس1الكالمومماحكاتبالمباحثاتمولىولكنهشيثا

الفبمإالتثمرالالنهاالدنسةللهاطلةاألقوال90يجتفبأنلهويقال
الىاوالسخيفةالنبيةلمباحثاتايجتنبوأن216تيموثاوس2

نتجهوأخيرأ23ا2اتيموثاوس2الخصامغرالحهايةفىتولدال
معتهفةستقراطيةأفكرةأنالحقيقةهذهتوكدآلنالرعويةالرسائل
اجميعيريدافهشاملةمحبةاللهعبةألنتماماخاطئةفكوةمختارةزبدة

غلصىألله24تيموثاوس1يقبلونالحقمعرفةوإلىيخلصونالناس

للكنيسةليس415تيموثاوس1المومنينسيماوالالناصجميع
هىلالثقافميةاظياالتعلىالموشساإليمانمننوعبأىارتباطالمسيحية

الكنيسةداخلمتعجرفةرسةمتغطارستقراطيةخلقفىتتسببالتى

االنبثاقاتمنالطويلةالمحموعةبهذهمشغولةالننوسيةهذهكانت2

منهملكلوأفردتأنسابوشجرةحياةتاريخمنهملكلأصافتوقد
افهبيهاالممندةالسلسلةفىمعينةوأهميةافهإلىالطريققومرحلةمكان
الناس

اوستيموئا1لهاحدالبأنسابلونمششالننوسيونكان

تيموثاوسمه1العجاثزيةالدنسةالخرافاتنرويجأنفسهمعلبلوا
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تيموثاومم2رافاتأظإلىوينحرفونقأطعنمسمامعهميمرفون7

وأسرأ114تيطسأليهوديةكالخرأفاتنجرافاتتعاملوا44

مجموعةفىواحديسوعواعتبرواإلهينوجودإلىهمئفكنيراتجهالكل
وأحدإلهيوجدأنهحالحقيقةفيبيماوالناساللهبينالوسطاءمنكاملة

هة2تيموثاوس1المسيحيسوعاإلنسانوالناساللهبينواحدووسيط

الحيكيماإللهىوالييفنىالىالذالدهورمالثفقطواحاملكيوجد

مكاننهماالمسيحويسوعاللهعنأزلناإذاV10ائيموثاوس1وحده
الميسيحيةللديانةوجودفالالفريدة

الهرطقةأخالقيات

أخالقيةنتائجلهاكانتبلفقطئقافيةالغنوسيةالخطورةتكنلم

المادةأنهىاألساسيةعقيدتهاأننتذكرأنبدالللغايةخطيرةوسلوكية

هذاتطبيقوفىالصالحهووحدهالروحوأدأشريرةناقصةبالضرورة
متعارضتينبنتيجتيننخرجوالسلوكاالخالفيةالمعتقدأتكلالمبدأ

ويحتقريخضعأنبويجبمثريرالجسدإذاشريرةالمادةأنبماا
فيهاعتبرتصارماتقشفاالخنوسيةهذهاتخذتأنوكانكرامتهوتحط

الجسدغرائزكبثيجبالنهالزواجمنالناسمنعثبالغاشرأالجسد

أنيجبالجسداحتياجاتألنةلالظصارمةفوأنينوصعتكلية

وينهونالزواجيمنعونعمنتتكلمالرعوياتنجدلهذااإلمكانبقدرتستأصل
أنهوالناسهؤالءعلىوالرد43تيموثاوس1معينةأطععةعن

ةي44تيصوثاوس1بالشكزأخذإذافئيرفضوالجيدةاللهخليفةكل
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فأرىفالمسيحاأماشريرإلهخاقهارديثةالخليقةانالغنرسعتبر
إكأأنللننوسىاعدصالحإلهوعطيةيدىصنعتبيممالالخليقة
فئكلصنعصالحاإلهاأنالمسيحىويومنبمسيثاشئكلصنعضريرا
فىيحياؤالغنوسىطاهرةاألشياءكلفيهعالمفىيعيسالمسيحىجيدا

114تيطسقدتلقسفيهماكلعالم

نمامامتعارضأخالفيبمعتقدتخرجأنالغنوسيةلهذهأمكنولكن2

بهاإلنسانيفعلماذايهمالشريرجسدالأنبماابقالسالتطبيقمع
إنسانكللياثمبعإذاروحالهويهمماكلأهيةبذاتليسالجسد
للشخصيستطعلهذافيمةبذاتشاياءاهذهتفليوبشراهةشهوته

الرعوياثتتكلمذلثأجلمنشيثااهلهيشيرفلنالعنانلشهواتهيطلقأن

ضحاياويصبحنبالخطبةيحملنحتىغبياتنسوةيسبونالذفيهؤالءعن
معرفتهميعلنوناألسهؤالء36تيموئاوس2الشهوةأنوللكل
اعتقد160اتيطسرجسةمقيتةكريهةحياةيعايثمونولكنهمبالله

الشركلىوهوإطالقالهأهميةالالجسدأنطالماأنهالغنوسيونهوالء

وأدقوعواطفهملثمهواخهمالعنانأطلقوالهذاإنسانبهيفعلماذايهمال
كاملفسادفيليوغلواالديرنجيةمعتقداخمهمواستفلوارغباتهم

بقيامةالمسجحىآمنثالثةفئيجةعنالغنوسيةهذهتمخضتا3

البشرىالجسدهذابقيامةإطالقاداعتققدالمسيحىأنيعنىالهذاالجسدء

جسدألالنساناللهسيعطىاألمواتمنالقبامةبعدأنهإيمانهولكنالفاق
الغنوسىولكن15كورنثوس1فىالسوالهذابولسيبحثروحيا

بعدأنهاعتقادهم2180ثيموئاوس2للجسدقيامةوجودبعدمتجسلث
الننومىإيمانهومناىالرئيوالفرقجسدبالاروساإلنسانيصيرالموت
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دعاةبخاالقنوصىثعنالجسدبفاالءالمسيىيومنبيدعاالك
الكلحياالمسجىويوشكالعكيهى

هومالتالخطيرةافرطقاتهذهتصادتللرعويةالرسائلخلفإذا

العالمرأواللدينللناسهؤالةيئقافيةشلياالتحيائهمأسلمواالذينالناس

للعالمنبفصلواالذئالناسهوالةاسرهـإلهالظالقولمالهسريرامالما

هؤالصمقاماآقلوآلهةاالنبثاقاتمنتتهالبسلسلةاللهوبينوالناس
حلموددوننسابواساطيرابامنهاكلودوقفيزمانهمأمضواالديئ
وصلةمقامفيفوضرهالمسيحيسوعشأنمن11استصغروالذفيالناسهوالء

حياتهمعاسواالذينللناسهوالةافريدةاسخصيتهعنهوأزالواسلسلةق

أنكروالذينالناسهوالحدودبالإباحيةفيأومصاتقشففىاما

محمبتهالىالخطيرةةالمهرهالمعمكداهىهذكاشاالجسمدقيامة
وتقاتلهالتدحضهاالرعويات

المهرطقنيةعق

مننوعهناكالخطيرالمهرطىلعقليةواضحةصورةالجزءهذاق

فيمابامانةلبحثهنتيجةصاثققويمإيمانحشخصفيهيختلفالهرطقة

يسثهالاالثمخصهذاعليهالموافقةاستطاعتهوعدماإليمانهذايتضمنه

ببساطةهوبليعرفلايخاأوعنالفاكونهفىكريائهإرضاءنحو

أخالقفييؤفىإلالهرطقةمنالنوعهذاهذاكيريفعلأنيسطيعال

تسيرلحياةفرفصهمحبوبةشخصيةفعالمنهجلتربمابلالشخص

هذءولكنبهيؤمنفيمالمينجدىبحثنتيجةجاءمنقولةمعثقداتحسب

Li



للمهرطتهمميزةخواصخسيلهوفبماللمهرطقههناالمرسومةالصورةهست

ينطير

ذئهفيشأنهالمستحدثأوالجديدعنالبحثبرغبةمدفوعهوا

منالقديميحتقرصيحاتهاآخرحسبويسيرموضةرخ2يتبعمنضمان

سوىلفضلالالجديدةا3شياء1فىويركبفدمهاكيرلسببالشياءأ
مشكلةالحلتوجبتسدائمةمشكلةالمسيحيةأمامكانجديدةكونها

تقديمهطريقةبليتغيرالنفسهالحقجديدثوبفيالقديمالحقدم

تقديمفيالخاصةطريقتهيكثشفأنيجبجيلكلإنالقولآصحقما
مفهومةبلغةالجمهوريخاطبأنومبضرمعلمكلعلىالمسبحىالحق
يسيرأنالقديماوالحقالجديدالعرضهوكمايظلالمعروضالحقولكن
دائمامعا

عنفكرتهالقلبحسابعلىالعقلفيمةمنيرخالمهرطق2

عنسخصأىيتوقفأنأبداالمسجيةتطلبلماخئباريةغيرنظريةالدين

يفبعثأنيجبشخصتفكيرأنأوصتالمسيحيةوكنلنفسهللعفكر

المسيحيسوعمعشخصىاختبارمن

الصعبةبالمباحئاتاكثربهنمفهوالعملءمنبدالبالمناقشاتيهنم3
يقبلهالالحقأنىيفماإلبمانلبيتالحاممةةاالدامنبدالواصحةالفر

نمطويلمندامدحياتهفيعملأيضايلىيترجمهبلابعقلهففطالشحص

المناقشةأردالمنافشةاليونافىأحبواليهودىاليوناقبينالفرتعريف

الدهنيةالفوازيرتبادلفىأصدقائهمعاالنعماسمنأفضللديهيكنلم
النوصليثوفابكنلمولكنهالطويلالعقلىالمشواهذاةباثايواالستمتاع
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كونهامنأكثرالمناقشةقىبلمملمبااستحفالثأونتيجةلى

أيضنأاليهودىأحبعادثاتكونهالمجردالمحادئاتوأحبمناقشة
مانقيجةإلىمحادثةوبكلمناقشةبكليصلأنفيرغمبماولكنهالمناقشة

أولعناإذاالهرطقةخطردائماهناكمماليتطبقرارإلىثنتههـاأنيتوقكان

مناقثمةكلالخشارالحقيقىالمحلثهىاألعمالألناألعمالوأهملنابالكالم

يتعلمأناليعلمأنركبتهتواضعفيهوليسمغرورمدفوخهو4

شطحاتهمتابعةعنعاجزونألنهماالختقارمنبشئالعقولبسطاءماملب

أغبياءجهلةاستنتاجاتهنفسإلىيصلونالالذفيهوالءيعتبرفهوالخيالية

المسيحىوعلىرقيقوتواضعيئبدلاليقينبينيجمعأنفعليهالمسيحىأما

يومهنهايةحتىيتعلمأنمستعد7يكونأن

يفهمواليتكابماذايعلمالالحقيقةفيفهوفهمكيرعنجامد5

شيخيصأىأنالدينيةالمناقشةعنشئأغرببهايجزمالنىاالثمياءقيدول

كلفىينافشالجامدرأىعنيببرأنالحقلهأنيعتقدشخصوكل

نوععلىحائزايكلمونأنالقانونيضعفيمننشتراألخرىرفةافىفروع

وتعالهالمقدسالكتابفيبمايجزمونالذيئأولئكولكئنالمعرفةمنينمع

والتاريخاللغةفىوالباحثونتصوناقالهمامعرفةإطالقامحاولتهمعدمرغم
ىأمنأكثردالجموجهلمنعانتثدالمسيحيةالقضيةأنجداالمحتملمن

آخرفئ

أننجدأفسسكنيسةمقاصاأثارواالذينهؤالءخواصنتأملعندما

معناأوازاماأحفادهم
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المسيحىالمفكرقلية

كمالكنيسةصفومحرالذىالمفكرصورةالجزءهذارسممثلما
نهسنجواصيزيتمأيضاوهويقىاالمسيحىالمفكرصورةسم

تؤسسررأنيحباللهلبيحفالفعالةاإلدارةإيمنعلىمبفماتفكيرها

ببساطةاإليمانيعقكلمتهعنداللهأخذببساطةاإليمانيعنىإيمانعلى

المسيحئالمفكوأنأىالمسيحيسوعلناأعلنهالذىهواللهأنتصديق

وأعطاتهعناألخرةالكلمةفالالمسيحيسوعأنوهواألولالمبدأمنيبدأ

المسيحوعيسإطارفيدأئمايقكرالمسبحىالمفكرعنهالكاملةياالر

محبةيخلقأنبولستخطيطكلالمحبةعليهويغلبتكيرهيدفع2

مينجينابكرياءالثفكعيرمنينجينايفةأشيامنينجينابمحبةتفكيرنا

يجنبناشنفهمهالماأوعليهنوافقالماآلإدابجنبناباحتقارالتفكير

منتحفظناالمحبةاآلخرينتجرحبطريقةنظرناووجهاتمناقشاتناعرض

وأفةئفكليرداثماهوبمحبةالتفكميرافدامودلكالمافدامكيرا

ليهزمهالمعارصةكشبلييماقشبمحبةيناقشالذىوالشخص

أهميةذاتهناالمستعملةالكلمةطاهرقلبمنينبعثتفكنيره3
تطورتولكنالقذرعكشالنطيفببمساطةتعنىاألصلفيخاصة

منونقيتفربلتالتىالذرةلتصفاستعملتنةمعيمعاقلتفيدذكبعد

العناصركلمنرهوتطه4غرباتمجيشاصفاكاستعملثالقشركل

اسثععلمتاالولالطرازمنمحاربينغيريتبقىالبحيثمةمنظافيرالجبانة

دوافعهقلباتعنىطاهرقلبإذاقيميتهمنيحطمابهيختلطلمشئعن
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أدقيوجدالالمسيحىالمفكرقلبفيشائبةأيةتخالطهالمالطهارةممطلقة
ألحرازسوقأوذكائهاستعراضفيركبةأواللماتعرضفيئفكبر
فىركبةأوغريمهجهلألظهارميلأوبحتةكالميةمعركةفيلفتصار
يساعدأنالوحيدةرغبتهاإلبمأنعنمطيتحادثالنمىللشخصعلىللفوز

للحقتكريسهفىلداتهناكرالمسيحىالمفكراللهالىقرنجاأكثرويقودوينير
الناسعبةوالحقعبةإاليدفعهوالللعونرفبتهفيكل

ومعناهامرللضاليونانيةللكلمةلحصاضميومنينبعثتفكيره4
اإلنسانإنبنفسلققألمصهوللضممرالحقيقىوالمعنىبثئكمصللحرفى

وحدههوفهيعرماالىينظرأناقأدريكونالذىهوصالحاضميرأيمثهلذى
تفوهإنهسنيكاعنأمرسونثاليعيهمافيهيجدوالمباسرةالوجهفى

المفكرشياءاههذيقولأناتىلهكانهللكنشياءايأعذب

فىالحقحياتهوأعالقلبهأفكارتعطيهالذىخصالثذلكهويحىالمس

ومرارةحدةاالخنباراتأكرهووهذايقولمابقولأن

حرفياتعنىوالجملةوياءبالايمانهكانمنهوالمسيحىالمفكر5

المسيحىالمفكرميزةأنببساطةيعنىوهذالداىئوقبهشالاللعاألممانا

فىصادقوهوالحقيجدأنركبتهفيصادقهوواأمانةالصدلىالكبرى
ودوافعهتفكيرهالعمليتانوكلتاآخرينالىالحقمنماينقلهأنرغبته

المدفقااللهلفحصتتعرضأنبجبلمتعليم
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لناموسونيحتاجالالذينهولى

أخدكانإنضايغأدئانوشأنتغقئمؤدليهنط8

ئوضمغتنمألئائوشأنالذاعايفا9نآفوسيئايعمنتغملة
يينيلحيمؤخطؤايففحاليمتقردينؤايألتمتلطيفبآر

يقآيليمهاباألؤتايليألبآويقآييىتبيجينمؤا

ألناشيىيستالمالنأكوريئضاجيىيلزنآؤ10ألناش
ألتغييميقآومآخر2قىكانيالطيفخايثينيفكذابين
ذىأمبآزفياالمهقخلإثجيلمتخ11ألصجيح
كتنهصأنتاأؤئيثث

811اىموئاك1

النامووظيفةالقديمالعالمفىمفضبةكانتبفكرةالجزءهدايبدأ

بالعقابيهددهأوأفعالهيضبطلناموسالباريحتاجالالشرفاعلىعاسبة
اإلطالقطعلىناموسألىحاجةتوصجدالواراألمنعالموفي

أيرفيلممىقالإذالحقعيناليونافىانتيفانسأصاب

نبدويعملأناإلنسانالفلسفةنمكنأرسطووقاللقانونيحتاجال

وكشبماالقوانينمننافةإاليفعلهأنغيرهيستطيعالماخارجىضابط

اجعومرمقياسللعادلفمقالالعظيمالمسيحىاألسقفوزأمبر
النحافةاظطاعغرجوعهيكونلهالوعدالتهنحبزهوعدمعفلهقانون
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مصدرأنوالمسيحيةالوثنيةإتفقتالثصرفلحكمطوعابلالعقابن
أومكافأةأىعنمستقلأمرذلكوأناإلنسانقلبهوالحقيتاالصالح

فانوقعقاب

إلمماالوثنىتطلعكانواحدشئىفيالوئنيةعنالمسبحيةاختلفتولكن

األموركلفيهوحمسنثللقانوناسالجةفيهانعدمتقديمذهبىعصر
وقدالماضيةالطيبةيامأفيتالثإلىبحسرةنوتىالمشتاقةقلوبهملهقةلويهانت

ميتامورالذهبىالماضىلهذاالروعةبالنةصورةأوفيدالروماقالشاعر3ر
اإليمانحمفظاألولالجيلهذاع90YIjjTiافوسيس

كانبلماقانونيدفعهولمذلكأحدعايفرضلمالصوابوفعل

الوعيلكلماتأوعقابمنخوفهناكيكنلمهوبارادتهحراعمال

الفاضىوجهخوففىلترتجىالجماهيرتتجمعلمنحاسيةألواحمنتقرأ

قدالصنوبرشجرةتكنلمللقاضىحاجةدونأمانفيالناسعاشفقد
إلىوتشعبتالمرتوىالسهلإلىنزلتحيثالجبلىموطنهامنبعدتاقتله

تكنلميخعهمماخالفشواطئاالناسيرفلمكماكثيرةأراض
أوالنحاسىالبوقأوالنفيرأنكمابالمدنبعدأحاطتقدالعميقةالخنادق

وتوقفاألمنباستتبابألنهبعدظهرتقدتكنلمالخوذاتأوالسيوف

سلمفىالسنينالدولوأمضتالمسلحةللجيوشالحاجةانعدمتالحروب

منوالخوفالشرفيهااختفىالقالذهبيةاأليامهىتلثكانتجميل

لماألولىاألزمنةفىأالصورةنفستاسيقسالروماقالمورخرسمالناس
بذأولومبالحياةفعاشوأبعدالناسغلبتقدالشريرةالعواطفتكن

فاضلهوماكلاتباعفيلطبيعخهمنقادواقيوداأوعقابأتستوجبلمحياة
أحديتعرضلملهذامايمكافأةالمطالبةدونصوابهومابكلقكا

at



مضتأيامعلىيتلهفالماضىاايقديمالعالمتلفتقوبةلكلأوإيالم

يتلفتاللفالخإلىالاألمامإلىبالنظرتتميزالمسيحيةولكنرجعةدون

يثبثبلولىقدذهبىعمرعلىعسرامتالوراءإلىالمسيحىاإليمان
قانوناإلنسانقلبفيالمسيحمحبةفيهتصبحالذىاليومإلىاألمامإلىنظرته

يبزغأنقبلهىيلنالناموسعهدأنتومنالمسيحيةالناألوحدلملعالم
المحبةفمجر

فيناواحدكلحياةفيمتحكمفقطواحدعاملهناكيكونأنيجب
نةالديشمخافةمنحتىوالالناموسمخافةمنالصالحناينبعثأنيجب
قوةاآلباللهقلبنحزنأوالمسيحمحبةنخيبالأنعلىحرصاولكن

تكسرالالخطيةأنالحفيفةهذهعلىترتكزصالحةلحياةالفعالةالمسيحى

تقيدناللتىهىناموسهالأللهمحبةإنأيضاقلبهبلفقطاللهناموس

أفعالناوتحدد

الناموسيدينهمالذينهؤال

ىضرورةهناكتكونلناللهملكوتيأقعندماالمثاليةالدولةفي

هىكماواألحوالولكناإلنسانقلبيرقوالخاللهمحبةخالففانون

التىللخطايامصنفةقاثمةبولسأمامنايضعهناتمامأعنتلففاألمراآلن

والشرورالخطايامنالقائمةهذهكاشتاويديتهاالقانونيرفبهاأنيجب
وعملواوتحركوااألوائلالمسبحيونفيهعاشالذىالعالمالحقيقةفىتصف

جزيرةوكأنماالمسيحيةللكننيسةالواضحةالصورةهذهمشاهدةلنايسبقلم

المحافظةصعوبةعنأحيانانتكلمموبوءفاسدبحروسطفيطاهرةصغيرة

or



ىلنركلاكهلوصفاثقرأأنيكقينامصريةمدينةوسفىمسيحيتنالى

بنشامأحاطتالىللظروفبالنسبةيقاسالبماساقامراكانكبف
المرعبةالقائمةمذبنودنبحثدعوناالكنيسة

والصواباظطأقوانينيعرفونالذينأولئكوهمةاهناككان
شخصايلومأنأحديستطيعالإصراروبسبقعمدأيكسرونهاذلكومع
ويكسرهالقانونجيدأيعلماآلثمولكنشيئاعنهيعرفالقانونكسرعلى

ورغباتهطموحهليرضصمتعمدا

همألحديخضعونواللهمنظامالمنوهماكمرثيونهناككان
يثورونالذيئكالجنودذلكفىمثلهمسلطةأىاطاعةأوتقبليرفضونمن

حتىجامحأومتكبرإماهمالرتبكلعلىتمردينلألوامرعاصين
ربطأوضبطأىيقبلالأنه

دلىفهىرهيبةةكلهاليوناتيةافيلممةالهوهذجاراهناكوكان

العملتصفبلاظطيةفئوالسقوطاالنزالقأواالستخفاففقط

مناللهحرماندوتتتحدىاالروحتصفالديندالفعالاإليجابي
اإلنساعأذكهوجرفالةاللهلىضمعركةفياإلنسانيةآلالطبيتصفسصه

يستطيعماأسوأيفعلأنالتدحدياسبيلهءيسلكالذى

خالقامنحلعبدوصففيالكلمةههذلأسئطيمكندظطاةهناك
اظلقوماتمةكلففداللىالشخصتصففالكلمة

مفكلhoslosايونايخةالكلمةعهلةالدنسونهناك

التىاألبديةالحقاشراحداترنشترلحدعلىتصففمهىنبياة

القوأنيزتكلتسبقألنهاعقائدهمأوعيةالوضالناسقوانينثملهاتلم

at



مكوناتأمنجزمهتكونعليهايطلقالتىشياء10والعادات

البوناقاسعكبحالمثالسيعلوعلىبديةامقدساتهتكونذاتهاللكون

االبنزواجيلفارسيةالعادةأواختهناألخزواجالقديمةالمصريةالعادة

للشخصممدمسيردنسأىمعهلعليهافاطلقأمهمن
علهبحترئلدذىالشضألنهلدفانونيكسرممنأسوأدنسيدعىالدى

للنبيلةالحياةلقيمحرمةعىوالالسامبةالمقدحمات

كائثصلافقىكربتاريخلهاثبيحةكلمةوهىبيرنالمسهئالث

ثئالمنالنقيضعلىيوطأباحدامألجمكنالدىثئالبباطةتكما

نعقفاصبحتللكلمةتطورتئميمسالفانهااللهةلبعضالمقدس
شياءاينجسىللالشخصلتعنىتطورتئمىمهدالمفادةنجس

منويحقرمرائعهيطيعوالالربيوميدنسالذىالشخصسةالمقد

يدصمنوحالباالربtul4التىالحياةويلطخعبادتهشأن

يلمسهثئكلينجسمستبيح

لملمىاالينأنعلىمانىالروالقانوننصمهاثواباءايخيلةهناك

فقدالذىاالبنةأواالبنثعنىوالكلماتللموتمستحقوالديهيضرب

ههلهأنداثمايذكراناويجببالخجلأوامباالحترأوبالجميلإحساسكك
القلبتجرحبلبالجسدتحيقضربةفقطليستالقسوةالبالنةالضربة

يفكركانبولسأنبدالالناسكالحرفمياوتعنىتاللأيصاهناك

مهاخرىابعدوصيةبنقضالوئنىالعالمثميزوكيفالعشرالوصايافي

عالالخطيةبيذهلناسأنالأنهأذمانناإلمايتواردالأنبهذانقرأعندما

القتلعمليةبباتلئاثمملالوصيةهلهمضموذملىعيسنلا

أخيهمخواإلنسانقلبعليهينطوىبالغضبإحساسكل

ه



حالةإلىنشيرأنعليناالصعبمنكورللومضاصللزالأناك

غيربشرططخةكانتلقدالجنسوأخالقياتالجنسأمورفىالقديمالعالم

معبدكانوالدينقالفسنبالحقيقىاالردهاطهوشياءاوأعجبطبيى

المقدسةللدعارةالمكرساتاتالكامنألفايغبكوونئوسأفروديت
سولونإنويقالتجارتهغلممارسةالمدينةشرارعإلىمساءصيزلنفي

إنهأيضاويقالالدعارةبممارسةرسميايسمحأثينافىقانوقأولكان

البيوتهذهمنالعائدةاألرباحمنوأنهأئينافيللدعارةعامةبيوتأأنث

المرسلبراونتعليقفيجاءالحبآلهةألفروديتجديدامعبداأنشأ

قانونفيالعجيبأنالجزءبهذايختصفيماللرعويةالرسائلعلىهندبال

عرضأستثنىأنهالفاضحةالمناظرتحريمعلىنصالذىالهندىالعقوبات
فيثيلاقهذهنقيلأوالمعابدفيالفاضحةوالصوروالحفرياتاقاثيل

الفسقأنالغريبةاألشياءمنالدينيةاألغراضفيتستخدمالتىالسيارات

الغراألديانهذهجميعفيالدينستارتحتكثيرةمراتانتعشتوالقباحة

إلىالمسيحيةأدخلتهاالتىالجديدةالكماملةالفضميلةهىالعفةأنحقامسييية

األولىاأليامفئالمسيحىمهمةعليهكانتفبمانفكرأنإذاعليناالعالم

عالموسطفىحياتهفىالمسبحيةاألخالقجاهدآتطبيقيحاولكانعنلمما
كهذأ

وربهاالعبيدخاطفوأوالعببدارتيالكلمةفتالنامساوترهناك

العالمحياةمنجزءأمتكامالالرقكانحقيقةمعاالمعنيينةالكللت

وأنالرقعلتقومالمدينةأنأعلنأرسوأناأبضالحقيقىومنالقديم
وأفياالماءومحباألخشابلقطعخلقتقدوالفساءالرجالمنمعينةطبقة
حتىولكنالمثقفةالطبقاترأحةألجلالحياةفىليئةالالمهاملتودىتعيش

5



نجارعنأفالطونفتكلمالرقضدأصواتارتفتالقديمالعالمهذافى

احرياضهممقتفياتهموأغلىأعزالناسيسلبرنالذينهوالءأنهمالرقيق

سلعةالعبيدكانالعبيدخاطفىعلىانطباقاأكثرهالوهذاكانربما
25إلى16يساوىكانخاصةمهارةأومواهببدونعادىعبدغالية

كاناليدويةالصناعاتبعضشفنكأذخاصاتمرينامتمرنعبددوالر

مطلوباكانةالطلهالحسنالشبابالقيمةهذةأمثالآلأربإلىئالثةيساو

800بينيساوىوكانللخمرسقاأوخصوصيينكخدامللعمليشدة

فئأدوالر2550دفعأنطونيوسماركورسإنوبقالدوالر955

رومافيهاثمنفتالتىاماألفيتوأمنأنهماخطأيظنكانمتناسفينلشابين

دبافىالمثقفينالعبيدسعرءالاليونانفنونلمبتهالخصوصعلى

3550ببئينامعبدآأنيمبتجمليوجداليونالىوالفنوالموسيقى

بحتأالقيمةذوىالعبيدخطفإكراءزادهذالكلنقيجةدوالر

صفاتفيهلوسممنأالجميلالعبديخطفأنلقديمةالحياةفيعاديةةظاهر
ةخاص

عنيتورعونالمنمهؤالءوالحانعونالكدابرندالثوأخيرا
شريقةكيرأغراضكلالحصولالحقوتمويهإلكذب

وقدولايهالكنيسةفيهونمتعاثمتاللىالجوحيةصورةهاهذه

ضدعهدقالمسيحببنىويحيحلرأنبرساللهالرعوياتكاتبقصد
للوياءات

ما7



المطهرةلكلمة

العالمإلىجاثالتىالمسيحيةللرسالةاتفيئالثعنالجزءهذايخبرنا

واهبحرفياوتعنىيحلمةلكاليونافىاألصلحلعليمإكاا

اإلنسانمنتتطلبالأخالفئدينأنهاالعظيمةالمسيحيةخاصيةمة

أنيجبالفاضلةالحياةيعيشأنبلمجنةدينيةطقوسعلىفقطلحرص
التظيدهذااشتمللوحتىمابتقليداقسكتعنىالالمسيحيةأندائماتذكر

إذاالفاضلةالحياةتعنىإنماالكنيسةإلىبth1aوللكمابدراسةعلى

واهبةألنهاواألخالقالحياةبهاتطهرتفمهاادعاءالحقيقيةالمسيحيةممانمتا
الخلقيةقصحة

أخبارإنهاالمجبدةالحسنهلألخبارباألحرىأوممجدإبخبلإنها2

المستقبلفيالخطيةلغلبةجديدةقوةوعنالماضىخطايامغفرةعنحسنة

اللهنعمةوعناللهتطهيرعناللهرحممةعنحسنةأخباراا

ليسالمسيحىاإلنجيلاللهمنداقىلثىللكحسنةأخبارإنها3

ليسثهاإلنجيلاللهعنهاكشفالتىالحسنةاألخبارهوبلإنساناكتشمان

اإلنجيلعندهمنوعطيةاللهمنهبةهوبلاكتشافهأواإلنسانعملمن

اللهفوةممنحهبألفقطاإلنسانبعوناليتكفل

لثهحسنةأخباركانتالناسطةبوادأقىالحسنةاالخبارهذه4

لمنةتاجواللهعليتهيعرضالذلالخرينلتوصيلهابولصعليهاأؤنمنالتى
عليةوقبلالعالمبابنفسهعلىأغلقمنهوالحقيقىوالمسيحىنقلهايتولون

أنلىفلنفسهالحسنةباألخباريحتفظأنيستطيعالأنهتحققوالذىافه

بعدهاصيدولمالذيئاآلخرينفيهاويماثاركوينقلهايذيعها

A



ليخدمخلص

إئةقؤانيادنيىزئنآتسئوغييغالقمأشكرؤأنآ12

كئثائؤىأنآ13لمقزيفضتجطيىإذأيينأخستتيى
نىفيرجيتودلكنمىياوئفتمؤئضطهدأفحدفاقثأل

جدازئنآيغتةؤتقاضقث14إيمالطغذمفيخفلبفقفث
هىقةضا15تسوغييحتمآيطليىقخميماؤااأليمالنقغ
إلى2جايسموغأثقدييغأنفئولكلتجقةؤئقيحةم

لكسى16أنآأولهئمؤينأخطاةلئخفقآدغالما
أنآةكلأوألأنآفيييحتماوغتئطهزيؤجئتيالذا
ؤميلث17إيئزاأليفحيلوؤبيمائؤجمئواأدأييينيفغيثآال

لتهؤخذةأثخيهيماألللهئزىؤآلتفتىآلألنيىألدفولي
آيينألدهوليدفألإلىقخذؤاأقزاتة

1217اتيموثاوكلا

يسوعيشكرأذبولسرنجطللشكررائعةبأغنيةيبدأالجزءهذا

جبارةأمررأربعةعلىالمسيح

اختارالذىهوأنهقطبولسببالنجطرلمتارهادهيشكرها

59



هالكإلىبتوةمندفعاكانكأنماأختارهالذىموالمسيحلكنلمسيح

منشنالكانكأنماالقاتلةمسيوتهوأوقفتالمسيحيدبهفأمسكتعقق

أئناءتعرفثصوابهإلىفجاةيعيدهلحيسيبالمسيحوإذاهباءحيائهبتبذير
مخالبهمنمذهلةهروببقصصحياتهاحتشدتبولندىبطيارالحرب

يستطيعهالماقليةسضينفيعددهافاقالموتمنأسوأهووماالموت

المحتلةأوربامنهروبهفصةيقصكانأحياناحياخهمكلفيالناسظممع
هذنهايةفيوأخراالبحرمنإنقاذهعمليةأوالجومنبالمظلةوهبوطه

دهشهظرةجميهوفيبقولهدائمايختمهاكانالعجيةالطويلةالوحلة
كلذبولسبهأحسماتمامامووهذاافهرجلإنىواآلنوتعجب

اختارهالمسيحألنالمسيحرجلهو

المسيحأنلبولسبالفسبةمدهشاأمراكانمنهاده8هيشكر2

المسيعيغفرلملهورائدامرسالدودالكنيسةعدوبالذاتهونحتاره

تكباممنالبشريةأمورنافينحننصفحأحياتاأيضاائتمنهبلفقطته
مسئوليةأىعلىاثتمايهالمستحيلمنيجعلماضيهولكناثمامعيناأوماخطأ

لئعمالإليهأوكلبلفقطبولسعنيعفلمالمسيحولكنأضرى

المسيحسفيرالمسيحمضطفدفأصبحيؤديهء

تلخدحةعينآنهبرلستفكيرفيماوكلعبهنهيشكره3

الكنيسهداخلالقيادةأوالسلطةلنوالأوخاصلتقديرأومالشرفال

يقوزعندماأنهناركباوويخبرناليخدمخلصأنههوفخرهليمجدهكان

فيالملكبجانبطالوقوفمكافاتهتكوناأللعابإحدىفيناإلسبرأحد

هليتخيةرلئموةعليهثعرضأنجهأسرطىمصارععنوفيالمعركة
انتصاروبعدرفضولكنهاألولمبيةاآللعابأحدفيرميبصرلعن

ال



االفتصارهذانجديكماذااألسبرطىأيهاواآلنساخراأحدهملهال
ساحةفيمليكىأماموقوفيبامتيازفزتلقدفأجابهافنالغالى
ألجكيموتأنالضرورةدعتوإذايخدمأنتهمكافأكافمتالقتال
فتشريفالللخدمةأختراختيرلماذابولسيعلمنكاهكذامليكه

يجالمسأناكثشفوامنأوائلمنسبولممانلهقىنهيشكره4

لبولممرريمكنالالدائهاالقوةيهبهأندونمابماموريةشخصايكلفل
ققدماذاانظروايقولدائماكانلكخهفعلتذاماأنظروايفولأن

أوطاهرأوقوىأوصالحإنسانيوجدالأفعلأنالمسيحيسوع

همنفإنساناعطىإذاولكننالمسيحمحدمةجديرايكونأنلدرجةحكيم
ذاتهتوةالقربقوةفيرافالفسيمضىالمسيح

اللهإلىالرجوعوسائل

مربولماضىيبرزالجزءهذافقيفتانلطنقطتانهناكالتئال

ضدخطاياهارتكبألنهرحمهالمسجحيسوعإنبولسيقولاليهودى

السائدصةالفكاإليمانيعرفأنقبلبهلهأيامفىكنيستهوضدالمسيح

فاذاالخطيةعنتكفرالذبيحةاليهوديةالنظروجهةمنأنههىلدينا
الذبيحألنحرتبينهصاالعالقةوقطعتاللهالخطيةوضايفتاإلنسانأخطأ

الفكرةفعالهذهكانترمماواإلنساناللهبنالعالقةوتعوداللهكضبنجهدأ

أنأولهماأمرينعلىأصراليهودىالفكرواكنالذبيحةعنالشائعةالمهينة
والنرورالكبرباءخطيةالمتمدةالخطيةعنتكفرأنيمكناليحةال

عنفقطتكفرأنتستطيعولكنهاالرفيعة4والذرالمثطرسالقلمبخطية
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إذاانفيالهلحطةفىبلمصدبدوكجهلعنكبارالىلخطايا

وفرورتحدفىترتكبالتىالمقصودةالخطيةتعطىأنلمذبيحةيمكنألا
يصحبهالمإذااإلطالقعلىخطيةأىعنتكفرأنكنالالذليحةأنالنهما

وحىمنيتكلمبولسهنانجدقصهاءمنقلبقواأللمبالخزىوشعورتوبة

جهلعنارتكبتخطاياهالمسيحرحمةأمامقلبهانكسراليهودىماصه
يشعربولسكانالظروفهذهبسببطعبتهويلسالمسيحيعرفأنقبل
لهمفتوحازالماالرحمةبابان

براونفأإليهاأشارلطيفةنقطةالجزءهذأفيالفيالولكن
يسوعالمسيحفىالتىوالمحبةاإليماناجداعربنانعحةوتفاضلت14األية

خطيةفوقعلتالذنعمةأدويعنىكلمفيهااالولالجزءأنولوصعبةةي2

فيالتىوالمحبةاإليمانحالجزءسنىاندقةوجهعلىهوماولكنبولس

أنهالهوالمقصودالمعنىأنبراونفأيقترح3وعيميحالممه

صادفهماالتىوالمحبةاإليمانوسندفواهبولسقلبفيالمسيحنعهعمل

طفبالهاؤدادفداليحنعمةتأثيرأنالمسيحكنيسةأعضاءفيبولس

عاهومحينيهفقحىاذاكحنانيارجالنحوهأظهرهاالتىوالرقهوالفهم

ارتابتعندمامعهوقفالذىوكبرناباJL91019أأخا

المسيحنعمةعطيةأنهناوالفكرة9ViVAأعمالالكنيسةبتكيةفيه

المسيحفييعيشونالذينالكنيسةأعضاءيبديهاالنىيحيةالمالرأفةتسندها
تتضامتعواملثالئةهناكأنوجدناتطبيقهاأردناإذاعميقةفكرةوهى

اللهإلىانإفأىرجوعفى

إلبلثربئياأرددناارمياصالةكافتلفههناكأوال

فااإلننسانقلبفياتهروححليهلمما2ا5يرميامراقكنرتد
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بدأنقدنكونأنيمكقالأغسطينوسقالوكمااللهفيوكبةبنهاطرهمر

خلفاقههىركةاالقوةأوالوجدنافدافهيكنلممااللهعنالبحث

الباحثةللفاحصةاقهعبةتوجداظيرعملنجوولىااإلنسانرغبة

جعرلهقىلمانلكتابيقوللإلنسانفسهناكئانيا

183متىالسمواتملكموتتدخلوافلناألوالدمثلوتصيروا

أعطىاإللهيةللدعوةبشريةاستجابةوجودمنبدالأنهبالتأكيديعنىفذا

افهعطيةرفضأوقبولفيالحريةكاملولالنسالظحرةيرادةاإلنسانالله

للهذاتهتسليمفىالضروريةالحطوةيأخذأنيجبالذىهونفسهاإلنسان

ىبولنآخرمسبحىشضفىاإللساقالعاملهناكئالثا

نورإفىظماتمنيرجعواكىعيونهميفتحلكىاألممإلىمرسلأنهتنعامة

أعماللطايااغفوانبىباإليمانينالواحتىاللهإلىالشيطانسلطانومن

26AامقتنيعقوبوكانTإنمالهضالطريقعنخاطئايردمنق

51925يعقوبالخطايامنكرةويسترالموتنفسامنيخلص

طريقفييسيرمنهوالقديسإنقيل5عايخامزدوجواجباهناكإذا

واجبتاأخرىمرةالمسيحفيهيعيسشخصهوالقديسوأنباللهاإليمان

إليهطريقاوقدوتهمكمانهمكانتمنالمسيحإلىأرشدونامنناثمكرأن

اآلخريننورأيقودنكونولكىتأئيرداتةضنصبحلكىنجاهدأنوواجبنا
افهإلى

بتأئيريبدأاإلحساسثالثةعواملتتحداللهإلىالرجوعمرضوعفى
آخرمسيحىإنسانقحوةوتقويهاإلنسانلفسمناستجابةلبعهافه
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الينممىالذىالعار

يموتالالذىوابرلهام

فهويكتبخطيتهتذكوعلىبولسإصرارالفقرةهذهفيطأهم
مهيخاعمقراكانوالكنبسةيحالمسهضدفعلكمينليباأللفاظمنمجموعة
فيباإلجرامإياهممتهماالغاضبةالساخنةبشتاثمهالمسيحيينقذف4للكلئيس
لهأتاحهاوسيلةكلاتخذمضطهدأكانالمجرموحدهوهواللهحق

المرعبالوصفيأذئمالمسيحيةالكنيسةعلىليفضىدىاليصالناموس
فيركبةتعنىاليونانيةفىإلكلمةالحفىاوحمثمؤ10إنساكانأنه

شعورهسبردواإلصابةااللمآباعاغرضهشخصاتعنكروريصجهاميرا
إيذاءتعنىبأنهاالكلمةهذهأرسطوويعرفالهنوالسرورباالرتياح

خاصلمكسبالأوذىبمنيحيقالعايتجعلبطريقةللناسالحؤنبرجلب

إظهارفئوسرورأمتعةيجدأنهلمجردبلوااليالماألذىفيتسبببمنلحقل

األلمقإلحافىساديةمتعةتوجدالكنلمةهذهفياآلخرينعذابوفيقسوته

بألفاظيكتفلمالمسيحيةالكنيسةحتعاملهفىبولسحالهووهفا

بهالهيسمحالتىاالضطهادحدودأقمكأإلىفاندخواإلهانةالتحفير

الدينمحومحاوالساديةقسوةفيفاندفعيرضهلمهذاحتىالناموس

طاةاظأولنفسهيرىكانأيامهآخروحتىبمذكبولستذكرالمسيحئ
يذلمالقولومصداقاالماضىنىفقطوليسالخطاةأولمازالأنه

لماذالخاطىماضيهقطيفسلمولكنهعنهصفحخاأنهقطبولسى

الشمدةبهذإذاخطيتهبولسيتذكر

الكبرياءضدلهرادعمنأفكافتظيتهذكرىا

كالروحىبكبرياءبولسفطهمامثلضإنسانيغأنيمكنال
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ولكنالكنيسةلترانيمكاتبوأعنمالوعاظأعاظممنواحدأنيوقون
مهاوىأدقإلىوامخدرخطيةبكلهمامتنيوتنجونكانماوقتفي

البحارفيهاعبرالتىاأليامفىذلككانيبغهاأنإلنسانيمكنالثىالرذيلة

مبشراوأصبحاللهإلىنيوجونرجععندمالذلكالعبيدتجارةمركبفي

مكتبهقمكانأبرزفىوعلقهاكبرةحروففييافطةكتبلالنجيل

وافتداءمصرأرضفيعبوديتلثتذكرآيامامطلقانظرهعنتضيعلكيال
قبرهشاهدعلىلتنقشثاةالمرهذهنيوقجونوألفلكإلهلثالرب
3أفريقيافيللعبيدخادمةماوقتفيوكافرساقطموظفنيوقجون

البرإلىأعيدالهالكمنحفطالمسيحبسوعومخلصناربنابرحمةولكنه

ينسلمعليهكثيراللقفاءجاهدالذىاإليمانليبشروعينعنهصنى

ذلكبولسينسلمكذلكلياهلهغفرتخاطىأنهقطنيوقجون

خطاياهاإلنسانيذكرأناألفضلمنأنهلفعىالأننحنعليناويجب
الروحىالكرياءمنذلكفيصونه

مششكرهظ4دأمنلفكالتخالبةكرىذ2

المسيحليسوعوسكرناحبناتوتظطريقةأضمنلناغفرمائذكرأن

جودوينتوماسالعجوزالبيوريتاقكتبهخطابعنبورهامونافيخبر

شعرتكماالكنيسةفىخدمتىإلىحففيودبالبرشعرتكماابنهإلى

كمااللهدعمةإزاءبالدهثمةبعد8يمتلىلموقلبىالربيومصباحباقتراب

آخذكنتأفعلكنتماذاتدرىهلاربعشاءتوزخوقتحان
منكسربقلبجولنىمنأعوددائماوكنتالماضيةحياقىخطايابنجوأة

أظننىالوقالالخطاياغفرانعنالعظةةبالعظمشتعللمبامغلوب

خطاياتابهرأسفلهعندلحظةأتوتفأندونالمنبرسمإلىمرةذهبت
مكيئيحولمسيرةآخذأندونعظةرتبتأظننىالالماضيةالسنين
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الحاضرمهاللحظةحتىحياقكلارخطاالشباباخطاالىالخنفالىاظرا

حاللالصالةإلهمالىجانةباردةتذمىتكونيحدصباحمنكم
كافيهالمنيرإلىذهابىقبلالماضيةحياقفيقصيرةجولةولكناألسبوع

عندماةللعظنفسىفتجهزالربإنجيلمنوتدنينىالقاسىقلبىلتكسر

وعنلمماالناممنرفقاءناوآذيناأحبونامنأذينااللهينا2كيففيكرنة

كاقيبماالذكرىهذهأنبدالعناصفحواقدوالناسالقهأنكبفنذكر

قلوبناداخلالشكرشعإليقاظ

ممبرجمهودنحومسثديهاحياقزاكانتظيةممرىفى3

تطيعالبولكنهبممحبتهيستحقأواللهرضاءينالأنإلنسانيمكنال
أحدشبعندماغيرتهالتىوالرحللمحبةتقديرهإظهارمحاولةعنالتوقف

تمليهطبيعىأمرهذاألنالمحبةهننهظهارفيرغبتنانغالبأنيمكنناال

لهذمستحقينكيرنحنكماللهيحبناكمنذكرعندمالهذاةرفيألعلينا
الجلجثةفيهناكوصلبالمسيحعذبالجلناأنهكرظهعندماالمحبة

إنناللهنقولأننستطيعأكبرمجهودنحرويحفزناسيدفعناهذاأنبدال

العظمىئضحيتهأنالمسيحوعليونظهرلنافعلهمامقدارنعرف
هباءتذهب

فيضمسنمرالشيحفاالكالتثطيهؤكرى4

سيحدثلمامثاالانكلهحدثماإنفيقولحيةصورةبولسبستخدم

فيسئعملهاالتىةوالا3يام1منيأقىفيمايحالىلونيقبينياذفوالء

يريدبولسكانلوكامبدقنينموأوافىابظتقريرأومعثروعةصر
يخلصأنثلىليشخصأتيحإذاالىالمسيحلفه4lانظرواالقول
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بمرضمريضاشخصاأنلنفزضلىبهيخلصلمإنسانألىرجاءناك

أعظملكونأال4الخطورةشديدةجراحيةليةيجتازأنعليهوأنخطر
منهاوخرجالخطيرةلميةهاكبنفسرشخصاوعادثيقابلأنلهمشجع
حتىمدوياجهارا4أعلهبلماضيهيعرفأنبولسصنهسلممعاذسليما

تغيرهمأنقادرةيرلسكرتالتىالنعمةأنبالرجاءويمتلئواالجميعيعلمه
أيضاهم

الكبيرالقابذوقالوكمايتناساهأنيريدثميثابولسخطيةتكنلم

heartGreatSiإلغافلاألخضرأنتعلمواأنيجبالمسيحىوالد

اعالبقهذهجميعفيخطورةاألماكنأشدهوGForgetfulد

ىيذكرطكالطبرةكلفىألنهخطيتهيفسىأنبولسرفض

جرمهبكثيرتفوقالنىالمسيحيسوععظمةكرأيضاينهكانخطيتهشناعة

يقاظابللليأسيسوقهنفسياامحمماباظطيتهذكراهتسببلمالكبير
الكاملةءالشاملةالمسحيحيسوعونعمةمحبةإزاءللقرحينبوعل

V



ترفضأنيمكنالالتىلدعوة

أسثتؤدغكييموثآوشئنأفيأيهاأئؤضئةذال18

لتتخاليكىيغقئلثصتتقمتيىأألنمؤاقتخإياهآ

ضايحىؤضميرإيقانؤلك19نةأثخأثئخازتةييها

جقيماجمنميتةألبهثمأئكمسرثقؤمرقضةإذذىأ

وآألسثكئألرهيمينآئشجمثفئمآئذين25أئضأيمآلأثي
ئخذفآآلحئىدبآدويكىيلشئطانأسثقفئفقاأئقذان

2ا8اسعوثأوسا

اجتماعاأنبداألللغايةمضفوطةةسسهـنحتالجزءهذافىاألولمطالفقرة

ئقةعلىونحاشبأنهممعروفوناألنبياءكانالكنيستأنبياءبينانعقادهبم
اءبيدهسرهيعلنوهوإالأمراخيصالالربالسجدأناللهومشورة
التىالحالةنوفشتهذااألنبياءاجتماعفى7ة3عاموسياألنبياء

لمواجهثهايصلحمنأفضكهوتيعموئاوسأنإلىتهفانومةالكنيهددكأنث

3ا13أعمالفيتصرفامطمابقااألنبياءتحرفكيفترىأننستطيع

تؤخذهلأشدطيرالقرارهذأالكنيسهاجهييكانبالذاتالوقتهذافي

الفدسالروحردوكانتوخذالأواليهوديةخارتاألهمإفىاإلنجيلرسالة

ىالالعحلجلوشاولبرنابالىافرزادااآلتةالرسالةاألنبياءءلما
األنبباءاخثارهلنيموثاوسحدثمعااهذوVأJIYأعمالهادعونه
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تيموثاوسيكونأنجداالمعفولومنالكنيسةعلىالطارئةالحالةمواجهة

هذافيبولسبشجعهلهذاأمامهالموضوعةالمأموريةالجليزاءانكسقد

معينةإلعتباراتالحماسفيهويشعلالجزء

ترفضأنيمكنكوالأخترتالذىأنتبولسلهليقوا
سانتفييدرسكاننكسلجونلكبذسبيهةقصةاحدماموريتلث

وقدالستماعهأتواكثيرينلكنخاصاكانتلمويسهأنورغمiiأند
نفسهطايأخذأنالناسنصحهلهذارسالةذوشخصأنهواضحاكان

حيثيسعىأنيمكنالبأنهمتعلالبتاتارفضولكنهالوعظوليةمسئ

فيمعهموكانأنفحسهمبينفيمااiiiتشاعليهوبناءءأدتهيدعهلم
يكونوأنبمهمةجونيكلفواأنإلىوانتهوالندسىدافيدسيربلسا

ورغممختارأرجالنوكسجونكانواعظهملسانعلىعلناهذا
أالحديومجاءمنهالمطلوبةالضخمةثوليةالمسإزاءثاليرأكترددهذا
لهاللألاهRoughروفجؤنوالواعظالكنيسةفيحاضرانوكسجونوكان

بماأكاءاثأفىرغمنتكدرالأنأرجوأخىيافقالبالوعظيقوم
المسيحيسوعوابنهاللهباسمهناالضريناأولئلثجميعمنإلىعهد
ههذفضقىالأنمنلثأطلبةلسانمأعلىاآلنيدعونلالذينأولئكوباسم
ومسئوليهالعامةالوظيفةمسئوليةنفسكعلىتأخذوأنالمقدسةالمهمة

وفيعليكنعمتهمضاعفةفيراغبااللهمضايقةتجنبإلىناظراالوعظ

التوافقونوهللىئكليفكمهذايكنألمقائالالموجودنخاطبالنهاية
غلبذلكعندعليهانوافقومخننمفأتجابوائجالوظيفةهذهعلى

حجرتهالىوانسحبموعالدهمنفيضفيوانفجرجونعلىاظجل

العامالوعطلمكاننفسهيفدمأنفيهاضطرالذىاليومحتىاليومذلكمنذ
سادالذىواالضطرابالحزنمدعنتامبوضوحوسلوكهطلعتهدلت
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لرقةفرحيداخلهلمإنهكماللسروربادرةأىأصدفيهيالحطفلملبه
فيأوكممىجونيرغبولمبمنوكسىجوناختيرأياملعدةإنسانأى

منجاءاالختيارننوكسلجونمفرهناكيكقلمولكنالدعوةةتل

قبرجونعندالعرشعلىالوصىمورتودطوقفسنواتعدةبعدافهعند

لطمهواللهرسالةيحملكانأنهبالثسبةالثعهيرةمرئاتهونطقنوكس

رجالوكونهاستحقاقهوعدمضعفهركمفانهعنهاحساباسيعطىوحده
الناسوجوهمنيخفلممرعبا

لتيموثاوسلسبويقولوهكذاالشجاعةأعطانحتارأنهإحساسه

يأقاللهاختيارواإلنساناللهأملتخيبأنيمكنكالاخترثلقد
رفضهعلىسرنجاللعملندعئوعندمافيناواحدلكل

كنتيموئاوسياوئاوسلتيهبولسيقولأنتملامن2

وتعنىتيمويونانيتينكلمتينمنمكونتيموثاوس3فاالسمكصادقا

فهشرقايعنىكانتيموثاوساالسمأنأىإلهوتعنىئيوسثرف
جديراكنتيموثاوسلتيموئاوسيقولأنبريدبولسأنووببد

نكونأنويخبالمسيحأتباعأىمسيحيينباممندعىونحنلثبا
االسلهذاأمناء

ماعمهـلعلىأؤتمنتلقدوسUلتيموبولسيقولوأخيرا3
يأتمناعنبولسيستعملهاالتىوللكلمةالمأموريةهذهفىاوكالثوإفى

افإنسانعندنةأم1فيوثمينكالثئائثمانعنتستعملكلمةهى
شخححارعايةتحتشخصتركأوبنلثفىإيدلعنمثالتستعمل
اإلنسانذلكوأنإنسانلدىأودعتماأمانةانتعنىدائماوهارخ3
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ياتيموئاوسألتيموئاوسبولسيقوللهذامانةاعنمايوئاحسابايعطى

أماشهاقهأوحوقدفيهاتفشلالأنأنظرمقدسةانةأمأستودعكاق

نفشلالحتىنعملأنعليناويجبكنيستهوسرفهوضعأيدينافى

اللهالحربمرسل

أرسلغرضوألىتيموثاوسعليهأؤتمنالذىإذاهو10

حربمميدانالحياةتصويراطسنأصادليجاهديموثاوستأرسل

صورمدينةمنماكسيصرسقالالناسلخياالتمثيرةفكرةدائماظلت

وقالالجندىهوواإلنسانالقتالميداذهىالحياةالقائدهوالله

جندياأكونأنلوسييوسعزيزىيالىبالفسبةالحياةسنيكا

اإللهةبأسرأرتعويفهويبدأإيزيسلاللهةتابعاماشخيصبحعندما

المقدسإيزيسبعسكرالتحقاليهالدعوةكانتالمقدسة

هنامالحظتهايجبأشمياءثالثهناك

6طويلةحربميدانالحياةحمربلميدانبللصركاندعلمأ

مداقصيرحاداصرأعاليستالحباةفيهاإفراجالطويلةخدممةالحباة
مشتعلةمستمرةحربالحياةسالمفيوبستريحسالحهبعدهالرجليلقى

قاصرتسمبيهقصيربسباقالحياةوتشبيهفيهااألخيراليومنهايةحتىوارا
تكرذأنالضرورىفمنالحياةخطورةتكنهناعنيفماراثونألنها

إكراماتالحريةثمنالدائمةاليقظةاحتراسوعلىحنمرعلىداثما

محنالدائمبحثهاوعنهجومهاعنأبداتكفالالحباةوأخطاءالحياة
أحدالمعميحيةالحياةفياسترخاءفتراتتوجدالالمسيحىثوعفىئفرة

7



بفترةنمرعندئذالقؤاتمنمتتابعةفىنتقدمأنالحياةفيالمعتأدةخطار

االنزالقفيالقيمفيهاتبدأخمهولفترةتتبعهاحقيقيةوحربيقىحقبهاد
الحياةاستمرتطالماستستموربطمدعوونأننانذكرأنيجب

آللصالأخرىمرةهنانجدحسنهادمدعوتيموثاوسأن2

حسنهرkalosIالكملةهذهفتالالرعوياتبهاالمغرمةKaloه

ليسوراخوجميلوجذابجيدهوماأيضأتبلطفضطوقوى

يخدممتطوعهوبلبمالعزيمةبرماخائىضيقعنمجندآيخدمسحالمىجندى

مبتهجاخادمابلاجبللوعبداليسففووالفروسيةحخهامةابروح

حتهسلامننوعنمعهيأخذبأنتيصوثاوليىيو

إلىووصلتاألمورلهمتILإحتىإيمانيأخذأنيجبأ

فىوبايمانقضيتهوصوابعدالةفيبايمانهتحفظأنيجبساعائماأصالث

يأسهوقتفئنوكسجونحفظالذىاإليمالهوكانالنهاقاللهانتصار
كاناندروزسانتمنمرأىعلىينتهسفمرتعبدأكانعندمامرة

هلوسألوهالكنيسةبرجأروهالرؤيةليستطيعحملوهأنهملدرجةضعيفا

منبدامهماأنهتمائامقتنعوإقجيداأعوفهإقنعمفأسجابيعرفه
ذاثفىالمقدسأسمهلساقيمجدحتىالحياةهذهأغادرفلنالحالىضعفى
البلدمنبللهرواضطرعندما1554عاممشاعرهويصفثالمكان

الطبيعيهالمفاهيمكلتتفقعندممافيقولتيودورمارىانتقاممنلينجو
باصلوهـهالمنيثالضعيفابسدياتغىلهاعالجالقضيتىأنعلى

بالطاعةوعدلطإذعندائمامئراجعاداثماحماقداخالصالمباطما
شكاوىتبرماقموأعلمإفىخبرةعنأكتبإفىالمسيحيوناإلخوةأيها
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ضدالجسدتخالجالئىوالحقدالعنفوسورةالغضبأعلمإقلجسد
يدهمنالمستدبلالفالتدائماومستعدةوعودهكلفيمتشككةالله

الجندممطالمسيحىيحتاججمميعاهذهضدليقفاإليمانكيريوجداللحظةأىفي
الساعاتأحالثفىيتزعزعالإيمانلملى

علىيجبأوضحبقولأصالحضميردفاعيأخذأنيجبب

ومبادئهشخصيالتعليمهطبقاالمعيشةاألقلعلىيحاولأنالمسيحىالجندى

فيأطبقأنداهممأحاولتالقولعلىقادرايكونأنيجبالخاصة

متباعدةنهرولالفضيلةأنبدالأعلمهبماأعيسوأنبهأعظماحياق

كالمهأئتاءضميرهيبكتهإنسمانرسالةمن

قاستعنيف

أساءاالمسيحيةالكنيسةمنعضوينإلموجهقاسبتعنيفطالجزءينهى

هيمينايسذكويأقىحياتيهماسفينةوحمطمابولسوأحزناالكنيسةإلى

الذىنفسههوفربمااإلسكنحرأماا2Vتيموثاوس2فيأخرىمرة

هذيئضدشكاوىئالثلبولسكاناUاتيموثاوس2فييليهيشار

جلينالر

أدالشخصةوأغراضهمالرغبانهمياسمحماالضميرماثمورةرفضاا

اللهادةإرالإرادخمهماعالاللهصرتعنوإقناعقوةبأكثركلمتت
حيانهمافىالمتحكة

تردتاللههجراعندماشريرةأفعالفييسقطاأنمحتماكان2

yr



وكلالجمالمعهاختفىالحياةمناللهاختفىمتىوالسفاهةالوحلفيلحياة

الحباةفيعذوبة

خطامامتىمحتمأمرهذاأخرىمرةالفاسدايعيمطريغاتخذا3
األعذارإيجادهولهغريزىفعلردأوليكونالخاطنالطريقفياإلنسان

لتتشىوتشويههتحويرهيستطيعماالمسيحيةالتعاليمعنيأخذفعلهماوتبربر

كالمفيالخطأءلجتمسلنريراتويةحججاميصطخالصوأبمنموقفهمع

اإلنسانفيهايرفضالتىاللحظةفيإبليسطرقبهايبررأعذأراالمسيح

ةتفكيرهويلتوىسلوكهيندهورالضميرصوتإطاعة

الجملةهذهمعنىماللشيطانأسلمهماإنهالقولفيبولسيمفىلهذا

ئالئةاحتماالتيوجدوكنقاطعبرأىندلىأننستطيعالةالرهيبة

التقليدكاناليهوديةفىالمفخألحرماننجلدهيدوركانربماا

علتاأواليوبخالشرفعلفىشخصسلثإذاهذاهوالمجمعفىاكخ

علىأصرفاذايوماثالثنلمدةالمجمعمنيطردالطريقةههذدىتجلمفاذا

عروماملعوناشخصايصبحأىالحرمانئحتيوضعتوبتهوعدمكيه

هداإنيقالأنيمكنالظروفهذهمثلفياللهورفقةالناسمجتمعمن

الشيطانالىقديصلماإلنسان

وأطلقهماالكنيسةمنحرمهماأنههوبولسيقصدهماكانربما2

صعبحاجزظهورألمحغمنكانوثنىمجتمعفيالعالمفيقيددونليعايثما

إذاالشيطانمملكنةوالعالماللهأرضالكنيسةوالعالمالكنيسةبينالعبور

زمامهايمالىالئىرضاتلإلىتسليمههذافمعنىالكنيسةمناإلنسانحرم



داخلالمتاعبسببافيالالشخصينهذينأنالجملةمعنىأنأىشيطان
العالمتركاقدالكنيسة

المسئولالشيطاناعتبراختماالالئالثةأكثرهوئالثتفسيرهناك3

مخنجطيةالكورنثوسيةالكنيسةفىرجلهناككانالبشروعذابالميعن

إلىالرجلهذايسلمأنبولسرأىوكانالرهيبةالمحرماتزواج
المسيحيسوعالوبيومفيالروحتخلصلكىالجسدهالكالالشيطان

تصألأنالكنيسمةعلىأنهوذللثفيوالفكرةه5كورنثوس1

إلىالجسديةآالمهخالليعودحتىبالرجليحيقلجمفىتاديبجل
الجسدعذابتوتيعفىالمتسببهوالشيطانكانأبوبقصةفيالعقليةحواسه

لحنانياالمرعبةالنهايةتطالعنانفسهالجديدالعهدوفي267أيوبعلى

الساحرعليمعألسقطالذىوالعمى5515أعمالوسفيره
بولسصالةأنجداالمعقولمنااdLFNألالنجيللمقاومته

تحذيرالهمابالنسبةيكونبدفىلعذابالرجالنهذانيتعرضأنهو

وعقابا

الهالكالرجلينلهذينيوجويكنلمبولسألنالغالبالرأىهووهذا
يكنلمطرقهمامنالشريطرداحتىيؤدباأنيودكانبلعوال

لرغبةإشباعمجردلنابالنسبةيكونأنبحبوكمالبولسبالنسبةالعقاب

بقمراإليالممنهالقصديكنلمعالجياثأديبادائماكانبلانتقامية

والشمفاءالبرءمنهالمرجوكانما
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اإلنجيلمول

نىلثااحااأل

ؤصقؤاتطقتالتتقتاتمانشئىءكلأؤلتاطلمبا

ملوفيالخال2ألناشتجميعخلوتمئتكراتئيهآآللتو
فطقئنةحتلوةتقنهىيكىقئقسبفيهثمأدنينؤخالمع

4وقفمونحسالذانال30ؤؤقاليتقؤىكلفيتةقاب
تخلصمونألناشجعيعأيرياذىأ4أددمخلصنآلألئ

ووسييطؤاجدإدلهيوجذنه5ئفيدونادحققغألقلوإلى
ذىأ6ييحأئملحيمسوئسمانأثيوألئاليآدلبئنوأجد

أؤقآيهآفيآدةألمئآثخاليعفيخلةمذيتفسمه3بذ
الخقؤزمصوالزاكاليتهآآنآجيفثآليى7أئخاصيما

يفألطآئيفييألمممعقمأأكذلوآلييحضآفي4أئو
أ7ا2ئهموثاوس1وأئحى

واحداشيئانالحظأنيجببالتفصيللزءااهأدراسمةنبدأأنقبل

ديوجالأحدعنتغيبالواضحةبطريقةكلهاالسطورخالليسطع
اإلنجيلسمولوتوضحتوكدالتىالجديدالعهدفيالكتاباتهذهشفليلإال

النامياجميعأنيريدالذىافلصهواللهالناسجميعألجكترخالصالة



لوكوالتريقولكاأوالجميعألجلفديةنفسهبذليسوعخلصون
لحنهذاالخلقفئمشيئةإالالشصرلفييعادلهاالالذللخالصمشيئة

لنفسهالعالمصالحالذىاللهالجدياالعهدخاللومراتمراتاعهيتكرر

حتىالعالماللهأحبهكذا51819تويملىكور2اإسيحبيسوع

علىرخمتىأنهفىالثقةتاميسوعكان316يوحناابنهبذل

12يوحناآجالأوعاجالإنإليهالناسجمميعسيجذبالصليب

العملميثاقعليهالجزءيطلقهذاعلىبراونفءأتحليقفي32

يحئملاللهقبولبامكانهبمالناسجميعأتكاتهانبرنهويقولالمرسلى

ممكنولكنالناسجهليحتملإيجادهميمكنولكنالناسيضيعأن
تبيكمخالاإلمكانفئوأممنخطاةيكرنواأنيحتملخبارهم
لالعترافترجمتهفينوكسجونعلىالسابقالصوتويشارتجورخ

ودودمحباللهأنإعالنهوتابالكمنوالقصدالخهايةاألولالسويسرى

التىالرأفةهذهالوحيدابنهالمسيحبيموعالرأفةهذهأعلنوأنهللبثصر

الجميعألجلالصالةترفعأنبلماذاالسببهوإذاذلكباإليمانتقبل

الناسجميعتريدأنيجباللهكنيسةوكذلكالناسجميعيريدالله

أوجبروئهفياالمبراطورسواءولاللليلالمرفحاإلنجيليشملا

حكتهفيالفيلمسوفالشاملةاإلنجيلدعوةضمئممااالثنينمسكنتهفيابى

ينباإلنجيليعطيهاالتىوالحقللنعمةيحتاجاكالجهلهفىوالبسيط

نبيليروالفقالغنىوالرعاعالملكالطبقيةالفوارقتختفىاإلنجيلدفتى

الالنمائيةاإلنجيلذراعاسملتهمالجميعلمسودواالسيداألرضوأجيرتدا

نيسةالكدخلغريبخطرهناكالجيدوللردئاإلنجيليشمل2

حدوئهكثرةمنيبدوكمابهءمبدأمعترقاأصبحالحديثةزمنةافي
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الخطاأماالكنيسةdidىبالدخوالخترمللشخصإالبسمحالأنتكراره

شذرةبنظرةإالالكنيسةمنيحظونلأبوايهادخولإلىيتطلعونالذين

كنيسةإفىيدخلأنالخاطىعلىاألمورأسقمنأصبحيقالالحقجانببة
العدائيةأوالناقدةأوالمتسائلةأوالمرتابةللنظراتهدفايكونأندونحديثة

للفضولالمفتوحوالنقدللهمسموضوعايكونأقوبدونأحيانا

أنفيبارةالصريحالجديدالعهدولكنضدهالختلفةاألحكأموصدور
أيضاالخافىوتخليلترحببلفقطالضالحفوىلتالثوجلالكتيسة

أسطرثالثةيكررأنStuddTOاستدخسالعظبمالمرسلاعتاد
الزجلمن

سةالبهنينطافىيحيايريدأنالبعض

للخالصرمحالأديرأنأريدولكنى

ءالجحيممنخطؤةبعدعلىولو

بلالحديثةالعصورمىقديأعظبممنواحدأIKagawaكاجاويعتبر
ونساءرجاالليجدشنكاوأحوارىأفقركاجماوااختارالعصوروكل

جىوويصفالعالمفىبورةوأبشعوأحطأقذرفىهنالثعائيهالمسيح

سمجالتغيرعاهراتمينهنحتلطةطغمةجيرانهكانهالموعارت

يتورعوالقتلةالمدينةبوليسكلخدلعلىبمقدرنهميقاخرونصلص

حولهمالقومحثالةنظزفيمركزهمليرتفعضحاياهمقائمةإلىاإلضافةعن
المجرمأوالعقلضعيفأوالمريضسواءاستثناءبمونالناسوجميع

عليهاالمتراكمقذارةمنزلقةشوارعقباثعبؤسفييعياثموناكائو

تركمالعفنرائحةكانتلتهالالمفتوحةارىامنرانالفزحفحيث
VA



وقحامرسماظهرهامنللكاجاواجارةمعتوهةفمتاةكلهبر

للبشربةاألجسادكانتمكانكلفيعرينهاإلىثهوةالىذولتغرىفاسقا

يريدأيضاوهكذاءكهونأناساكاجاواأرادالزهرىويأكلهاتتعفن
السواءعلىوالردئالجيددلناسجميعيريلهنهالمصيحيسوع

ترقعأنبحبالصالةالمسيحىيروالمسيحىاإلنجيلياثممل3

هذهتطالبنااتذقوالرؤساءوالحكاماألباطرةكانالناسجميعجل
نيسةللكأصكداءكانواالحقيقةفيبلمسيحيينغيرألجلهمبالصالةالرسالة

ألنه10الكنيسأابصلؤااقالنعمةعرشنإلىرفعهمالمطلوبكانهلماوركم
يوجدالالعالمهذاميعجفيعدواسمهشئىيوجدالالحقيقىسيحىللمبالنسبة

نحبةنطاقعنيخرجأحديوجدالألنهصلواتهمجالعنخارجيحد

جمميعأنيريدالذىاقهأكرأضنطاقعنخارجأصديوجدوالالمسيح

يخلصرنللناس

الصالةطريقة

ضيقهمعامجتمعةللصالةعننحتلفةكلماثأرخنجدالجزءهذافي

حدةعلمنهاكلنمتحنعندماهالومعبشدةبينهاافييزيجبنال

الصالةطريفةعنسيئاتخبرنامنهاكلمةكلأننجيد

مطلقةدينيةةكلليستطابةثرجمناهاالتىالكلمةأولهاا

للفكرةولكناللهإلىأورميلإنسانإلىتقدمطلبةعنالهااستعفيمكن

بحاجةإحساسهدونبطلبتهأحديتقدملنبالحاجةاإلحساسهىساسيةا
لنأئناياالقتناعتبدأبالحاسصباحساستبدأوللصالةتقديمهاإلىدفعته
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باإلحساستبدأالشخمىعجزنابلمستبدأبمفرثيناالحياةعلىقوى
بشرىتقربكلأساسالبشعرىبالضعفاإلحساممههذاالبمئرىعفبالض

اللهص

البشريةضعفعلىبالتعرتالصالةتبدأ

بيناالسامىواالختالفالمالترجمناهاالتىالثانيةلمةال2

الصالةبيتمادئهأولالنسانتوجهأنيمكنالطلبةأنهووالصالةالطلبة

اذكيريحققهاالمعينةاحتياجاتهناكاللهمنللتقربإالقطاىعتال

يخرهأحدالقوةهناكإليهإالياالنأقأنيمكنالمعيخةاحتياجاتوهناك

يقينوهناكبمسواهيمنحهاأنيستطيعالمغفرةوهناكيعطيهاأنيستطخ
ألننايطاردناضعفناأنجداالمحتملمنفقطوحدهعندهمناالينسابال

الخطأالمكانإلىياحتياجاتناذهبنارأماكئ

للثالثالكلماتبينومنابهالترجيهناهاالتىهىالثالثةالكلمة3

يعنىالذىالفعلمنمشتقاسمهىسيقءتاريخلهاكلمةفهىحماأطرفهذه

بمحادكايقوملتطنىتطورتثمآخرخصشىمعأويفابلاآلصلفي

تعنىفأصبحتبمفنياخاصامعنىاشفذتثمآخرأنسانمتداخلةء

لتماسلالالفنىالىلهاوصارلهافاساويقدمالملكضرةإلىيدخل

يخبرناالصالةعنبالكثيريخبرناوهذامكأوحاكمإلىالمرفوع
رالالثىالفرصةهذهلناأتيحتفدوأنهأمامنامفتوحاقهإلىالطريقأن

اقاساتناإحضارفىالحقلناوأنانذمعالخاصالدقيقالحديثصةفربثمن

طلبائه3رحمقنالالذىالشخصهولمسيجىامالثمنأعطمهومنإلى
الملكبدأللهحضرةإلىمباشرة
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الملثقدرةمنأكبراقاسكيكونأنتحيلالممن

الينفملمكلجزءالشكرشكرترجمناهاالتىهىالرابعةالكلمة4

أيضاتعنىولكنناللهمنأشياءطلبففطتعنىالفالصالةالصالةعن

علىتمرينإالنصليثاالثىالصالةمامنالكثرينعطاياهعلمااللهشكر

الذىتيتسأبيكاعتادالشكرعلىتمريناتكونأنيجببينماالشهـوى
ضئيلىإنسانيستطيعماذااليقولأنصوفياسوفافيابلمسيحيايكنلم

نحنلمدئهاشكرواالمدفيرخالفيفعلأنمثلىالسنكبيرأعرث
عامينماولكنبماللهإلىوطلباتناررغباثنااحتياجاتناإحضارفىالحقنملك

إليهباستمرارتشكراتنارفعواجب

السلطانلهملمنالصالة

الملوكألجلالصالةبضرورةوجالءوضوحفىيوصىالجزءهذا

أساسيامبدأهذاكانالسلطةمناصبيتصدرونمنوجحيعواألباطرة

ويمتملقساةكانوااألباطرةأنيحتملالجماعيةالممميحيةالصالةفيرئيسيا

المسيحيةسةالكعنيولكنالمسيحيينإفناءيعرمونكانواالسلطانبيدهممنأن
ألجلهمالصالةعناضطهادهاساعاتأصرفئحتىتتوقفلم

تئةنط4كاتاريخهاخاللاألولىالكنيسةتصرفاتختةالمدهشمن

اطورلالمبرصلتأنالمطلقةواجباتهاأحدئعتبرالكنيسةوظلتالحالفةاأليام
الملكأكرصراالذخافوابطرسيقولوالحكامالملوكمنممثليهوإلى

االوحشوىيكنلمالمالثهذاأننتذكرأنيجبكما217بطرس1
كانتمبراطورالالمسيحىةصأنتيرتوليانويعدنيروناليقاسى
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شعبنحلصبرلمانالبيتأمانمضمونحكمطويلعمراجل
العالمألحواللحكامنانصلىنحنCيقولكتبسالمفيوعالمبار

المسيحىأيضاوكتبالتهايةتأجيلولرجاءاألشياءكلسالمألنجل
بأمرتعنطالماأنهنعلمألننااالمبراطورالجميعوآخرأحدايعادىال
سالمهونطلبونكرمهونوقرهنحبهأنعليناالضرورىن2اله

سالمةألجلنضمحىنحنلذلكالرومافيةاالمراطوريةكلسالممع
المسيحيةالكنيسةعنيتكلمديمتريانوسإلىرسالةوفياالمبراطور
311عامفيوأمانلثسالمكألجلخهارليلألتهمسترضيةكضحية

ووعدهمالمسيحيينصلواتفعلياجاليروساالمبراطورطلبروجمالدية
اطوراالمبريأمرناهلتاتيانكتبفللدولةلوصلواوالرفاهيةبالرحمة

خلممةبعملالحاكميأمرناهلخاطرطيبعننقدمهانحنالجزيةبدخ
يليقكمايكرمأنيجبالرجلولكنببوديتنارفنعةنحنبعبوديةأو

أنطاكيةمنثيوفيليسويكتبالتوقيروحدهفلهاللهأمابرجل
سأصلىبلأعبدةلنألقالكلأعظماطورلالمبرسأقدمهالذىاإلكرام

ينعقداطوراالمبرأنأعلمألقاطقالوأحداإللهإالأعبدلنألجله
الذفيهمضيقياتكريخايراطوراالميعطونالذينهوالءبواسطة

مارترجوستانوكتبألجلهيصلونوالذينيطيعونهوالذفيلهكليلرن
بسرورنخدملثاألخرىاألشياءجميعفىولكنOJوحداذنعبدإننا

معالخالصلمنطقاولهميوجدواأنمصلينالناسوحكامبالملولثنمعترف
كليمنترسالةفيجاءتمدراطورلالالصلواتأعظمولكنملكيةهيبة

ميالدية95عامحوالىكتبتوالتىكورنثوسكنيسةإلىاالولىالروماق

سيدوياياربأنتاألذهانفىماثلةاالمبراطوروحشيةكانتبيما
2الراوجمدلثسلطانكمنالسلطانةقىوحكامناعليناالقاثمنأعطيتعد

At



نقدمعليهمأسبغنهالذىوالتكريمالمجدنحننعلمإذحتىيوصفاللذى

نطلبياربلهذاشئأىفيإرادتلثمقاومنغيرراضينبمأنفسنا
إدارمنيتمكنواحتىواستقراراوتوافقاوسالماةتمنحهمأن

الدهوروملكالسماءسيدياألنلثفشلدونلهمأعطينهاالتىالحكومة
فوقهالتىألشياء10جميععلىوالسلطانالكرامةالناسألبناءأعطيتقد

عينيكفىويحسنيطيبماحسبثمورتهمربياوجهرضا

نقوىخورقةسالمفيأيدحمهمبنوضعتهاالتىالقوةاستعملوامتىحتى

بكثيريفوقهاومااألشياءهذهعلىقادروحدكمنياأنترضاكنالوا

نفوسناوحافظاألعظمالكاهنخاللونشكركنحمدكألجلناالخيرفي
والدهوركلوإلىاآلنمنوالكرامةالمجدلهالذىالمسيحيسوع

الذفيألجلتصلىأنعليهاواجبادائماالكنيسةاعتبرتآميناالبد
مبغضميهاحتىالكنيسةحملمتوفداألرضكالثفىالسططةمراكزفي

لهمالمستديمةبصلوانهاالنعمةعرشالىومضطهديها

اللهاعطايا

السلطةمراكزفيلمنأشياءمعينةألجلةالكنيسصلت

صالهمذهكافتمطمثنةهادئةحياةألجلالكنيسةصلت1

بئمالمنشحالالثوراتمنخالالحروبمنخالسالملعصر

بلدهالجلالصالحالمواطنصالةهذهالحكمسالميعكرأن

الجلىصلتذلكمنكثيراأفضلهولماصكالكنيسةولكن2

مينتشبرمتينعظيمتينكلهناشبدوالوقارالتقوىفيتصرفحيياة



بهيتحلىأنيجبماتصفاذكلمتاناالرعويةارسائلافيالرئيسيةلخطوط

مسيحىكلإليهيصبوأنيجبوماالحاكم

الكماتأعاظممنواحدةوهىهـلمطينعكلوهناكأوال
اللهمخووالتبجيلالوقارالكئلمةتعنىدضقةترجمةلهاتوجدالالتىلليونانية

عرفهابذاتهويثقاللهويكرمنيانالرمعقلياموقفاقضاواإلنسان

أنلنايودالتىالحياةونوعاألحدألواحدلاللهتوقيربأنهاوبيوسافي
ويصفللتقوىالعظيمافوألفياطشقركانلليونانيينبالفسبةنحياها

يخطوالأنهحتىاإليمانبملتهورعالشديديلىكماسقراطاكسينوفون

لمأنهحتىواالستقامةالعدلكئهرالسماءلمرادةعنبعيداوأحدةخطوة

حتىالطبعمعتدكللنفسضابطحيةلنفعستافهةإصابةفيقطببيثس

الحساسيةشديداألوقاتمنوقتأىفىالمربدلالحلولنفسهيخترلمأنه

ضلاألفبيناقييزفيقطيخطىلمأنهحتىالتمرفحكييماطكةيق
العطمةالالثينيةالكلمآلمنجدأالمعنىقريبةداتقوىالكلمةههنهيواألسوأ

رغمومافيةJipietasllفولرواردويصكنه
تسموpietasبالرومانيعرفهاالتىالصفانوالضجيجالتجارب

التداولبكرةتغرىالتىوالسهولةالشخصيةطالعواانفعاالتفوق

ونواآللهةإرادةنحوبالواجبإحساساصارلتاينياسpietasإن

الهنهأنالواضحمنأبدايفارقهلنالراجبهذاوشعبهوابنهأبيه

اللهنحوالواجبالثوقيرتنممىأنيمكنالفهىجداعظيمفئكلمة
مدركةدائمافصاتالنحوالواجضاراماالحوالالناسحقوقوال

أمليحبأنيمكنالالذىالرجلأخالوتصفواإللهىالبمئرىواجب
نفسهأواالنسانأوإفه
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فيأنفسنانجدأيضاهناعككعotكحماليرنانيةمنوقارهناكانيا

صفاتإحدىكماللكمالمشتقةالصفةللترجمةقابلةالغيرالكماتعالم
جمالمنهينبثقبعحJIosالرجلإنترنشسريقولاآللهة

يثيرمرآةمجردخصإنهويقولاألرضعليهتخلعهماالجالل

للعظيمأالخالقىاليونانمعلمأرسطوكانيطلبهأندونبالوقارويوحى
علىمتباعدينحدينبينكمتوسطفضميلةأىوصففيطريقةلهوكانت
وبينالنفصانحداالخرالجافبوعلىالزيادةحديوجدالجانبينأحد

يعرفهذاوعلىالفضيلةفيهترقدالذىالسمعيدالوسطالمتوسطاالئنين

بأناقولويمكنوالغرورالضعةبينالمتوسطبأنهاالوقاركلمةأرسسطو
منمستمرمتصلوأحدلإالهىماالوقورلرجلبالنسبةكلهـاالحياة

العالمخالليتحركوهواللهحضرةفيتصرفكلهاالحياةأنالعبادة
هالحىلاللهمعبداالمالههذاكانلوكماولكنتغييرافيهيحدثأندون
يسلكالذىالشمخصهواإلنسانجاللأوأللهقداسةقطينسىالهو

واالنساناللهنحوصوابا

برنوأنإنسانبكليجدرملكيتانصضانعظيمتانصفتانهاتان

لنوالهمادائماويصلىباشتهاءإليهما

واحدومخلصواحدإله

المسيحىاإليمانحقائقأعظمعنبفقرةالجزءهذابولسنجتم

الغنوسبوناختلقهكالدىعالمفىنعيشالنحنواحدإلههناكا

اختلقهكالدىعالمفينعيشالونحندائمامتثاحرانإلهانيوجدحيث



بيتهافيمامستمرةحروبفيالمتنافسةاآللهةمنجحافلتظفرسيثلوئنيون

بالهاإليمانهوللوئنىالمسيحيةبهتأقاطمئنانأعظمأنالمرسلونعلينايقص
يكنولماآللهةمئاتتسكنهعالمفىيعيشمونكانواذلكقبلفقطواحد

نقمتهفاستحقوامالهلواجباتكريماأكفلوامتىيعرفواأنأبدابامكانهم
اآلباسمهواحدإللهاكتشافهمإناآللهةمنمستصررعبفيعاشوالهذا

االلهةمناصلوفعبوديةمنحررهمالمحبةوطبيعته

وسطاءبوجودالقوليمكنهماليهودحتىواحدوسيطهناك2

كالبامتنازعينطرفيننبيقفمنهوالوسيطواإلنساناللهبينكثيرون

المالئكةإنيقولواأنلليهوديمكنمعاجدههمااولأوبينهماواسالةويعمل
يتشفعالذىالمالكومنأللهمنتقربوادانكتابفيممجاءوسطاء

أنولكلفلدجمهماليونانيونأماواإلنسانالذينبوسيطألنهلكم
مباشرارتباطأىلهليصراللهأنتصورللهإهانةإنهابلوتاركقالالوسطاء

آلهةوأنصافوشجاطينمالئكةطويقعنيتمالعالممعتعاملهبالعالم
الفكرففىإذاالعالمنوببينهاتصالصباطالواقعفييمثلونكانواينالذ

فىولكنواللهاإلنسانبانمامباثرطريقهناكيكنلماليوناقأواليهودى

عوائقبدونالتلهحمباشرةصلةالمسيحىيجدجمحالمسهيسوع

مندوممااأناونبرفأعليناويقمواحدوسيطهناكباإلضافة
هالتأنتصديقعلجهميصعبأجاالتصديقصعبةالحفيقةهذهيجدون

حمسنديخبونفيقوالبشرجميعلخالصواحدةطريقةغيراليملك

يمكنأاحاوووسيطواحمدإلههناكيكنلمإذاولكنلناوديفنالكم
منيدوعااأللهةمقاعاهناككانإذااإلنسانأخوةاسمهشئيوجدأن

جميعهاوسطاءامنياوعااآللممةمنعديدوجودهذامعنئلكانالوسطاء

6A



سبباحينذاكالدينويصبحالناسومحبةووالءباخالصللفوزتنافسى

ووسيطواحدالهيوجدفالئهصفوفهمتوحيدمنبدالالناسبنللتفرقة

البعضبعضهمأخوةيكونواأنللناسأمكنواحد

هذاومعنىللجميعفديةنفسهبذلالذىيسوععوفيدبولسيمضىئم
ةابنهوموتحياةالباهطافنهذاإليهالناسردفيتكلفاللهأنببساطة

الهيةحياةعاشدنيويارجالوكانالحربفيإبنافقدأنهرجلعنيحكى
بهوأقصوابهإليهأعادابنهموتولكنإلهالهيعرفأندونعابثة

إنساناوأصبحالرجلتغيرقبلمنبهيمرلمفموفىاللهخلوجهوجها
فيللتذكارىالحربنصببجواريقفكاناألياممنيوموفيآخر

قائالتمثمالسرعةمنهىوفيعليهالمنقوشابنهاسمإلىشاخصابلدته
هووهذاأكلإلىأنارفعنىلأسفلإلىيترلأنعليهكانأنهأعتقد

يسوعوفداءمووموتحياةاألمرتكلففقدبالضبطيسوعفعلهما

اقهإلىالناسيعودوحتىاللهمحبةالناسيعرفحتىالمسيح

يشغلهاالتىاألربموالوظائفنفسهعنالمالكإلىبولسينتقلثم

يعلنمنهوالكارزالمسيحيسرعبفصةمنبئأوكارؤهوا
منهوالكارزحقهذاdويقوتصرطيعطىمنهوالكارزالحق

الملثمنتمتيابلمنهصادراليسباعالنيأق

إقحقهذايقولمنهوالثماهدالمسيحلقصةشاهدهو2

إليهويضيفبلحقهذاإنبالقوليكتفلممنهوالشاهدأعلمه

أيضاويقصبليسوعبقصةيكتفلممنهووالشاهدفعاليعملوأنه

مخصيالهيسوعمافعله
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فيبلدهوتمثيلتقديمواجبهكانمنهوالرسولوسولوهو

بقصةوأوصقدممنإذاهوالمسيحىالمعنىفىورسولأجنبيةأرض

فياخذونآخرينإلىالقصةنقلفييرغبمنهوالرسولالخرينيسوع
شخصياأخذمنهاهورمامنهاغذاءبقل

أعلنمنهووالشاهدالحقائقأعلنمنهوالكلرزممهو4

قادمنفهوالمعلمأمابالحقائقوأوصىقدممنهولوالرصبمالحقائقةقى
بلةوماتعاشالمسيحأننعلمأنكافياليسالحقائقمعالىإلىالالرس
وقلبرأسللرجلمعانيهماالموتوهذاالحياةهذهمننستخرجألطبحب

باإلعجابيحمسأنيكفطالوأحاسيسذكاءلهوعواطفعقلته
وللبافينلنفسهحياةمنهايستخلمكأنعليهبلالمسيحقصةنحو
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الصالةتعطال

زاهجينةقكالطكلفيآلرتجماذيضتآأنيايل4اق8
ؤكذلك90الجألؤآلغضمبباودططاهزةئأتاب
ؤتعقلورعمعأثجاثثميمامبيبآدوايهنئرئن2األنئأن
15ألثقزكييزمآلبشآؤأللمأأؤهمبفىاؤقمفآيربآل
بأغمآلابتفؤىتغاهذاتة3ابتليقكقابل

12خضوعكلطفىتكبآئموأيتتتاحم110ضايحتل
أدرجلفئمتدطتتؤألئغفتمأنيفقرأةآدنتدؤدليهن

140حواةثئمأؤألخبلآدمألن130سئكوتفىتكونتل
اهألتقذىفىقخضقتاغوتتقرأةآلليهنيغؤتثمؤآدم

مآدطاإيآفيثتتنإنأألؤآلببوآلذستتخففؤدليهنقا
ألتققلمغقذاستلؤاؤاثقخم

2815رتههوئاوا

يصلىاليهودىكانالصإلةفياليهوديةالطريقةاألولىالكنيسةأخذت

بعدفيماتيرتليانجاءئمأعالإلىمتجهتانوكفاهممدمودتانويداهواقفا
الصليبعلىالمسيحوضعتصورهذهالصالةطربقةإنبيقول
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واللهاإلنسانصالةنبتقفالتىالعوائقجيدأعنيعلمونلليهودان

وإنهعنكمعينىأسترأيديكمتبسطونفحنالشعبيكلماللهإشعياءسمع
المطلوباهاإشعباءدمامآلنةأيديكمأبعالالصالةتمكثر

أشياءمعينة

أوتمسكالميدينللهيبسطأنبحبطاهرةأيدىيرخيصلىمنا
ولكتهابماللهمنمحرومالخاطىأنمطلقاهذايعنىالمحرمةأئمياءتلمسا

بأشياءيديهليدنسخارجايخرجئمرجلبرفعهاصالةفيجديةالأنهتعنى

واقععاجزإنسانعلىهذاينطبقالمطلقايصللمكانلوكمامحرمة
منهاالفكاكيأسفيمحاوالمعينةعادةأولئهوةعبدأوماخطيةقبضة

صالتهبرخالذىللشخصالوصيةأنبلالمثكررفشلهمرارةفيمدركا

لىسيثاكأنحياتهوإلىالعالمإلىيخرجئميصلىالذىعليهتعودنكروت
عدث

المغفرةإنقيلغضباقلبهفييضرأنيجباليصلىمن2

يوكدومراتمراتيدفييدايمضيانواإللهيةالبشريةالمغفرةتنقمممال
والعداوةالكراهيةنضمرطالمااللهمغفرةلنوالرجاءالأنهالحقيقةيسوع

شيثاألخيكأنكرتتوهناكالمذبحإلىقربانلثقدمتفانلزمالئنا

أخيكمعاصطلحأوالواذهبالمذبحقدامقربانكهناكفاتركعليلث

تغفروألموإن523Vtمتىفربانلثوقا3تعالوحينثذ

ويقصاه6مقزالتكمأيضاأبوكملكميغفرالزالتهمللناس
هوصفحايبدفلميصقحلمللذىالقلبالقاسىللخادمحدثماقصةيسوع

ةثتركوالمإنبكميقعلالسماوىألىوهكذاهكذاويختمهانفسه
أذبداللنايغفرل1835متىدازالتهخيهاصديكلللوبكم



ويرجعالعامةالعبادةعنمسيحىكفابلدمأوجزدوغافرينكون
جارهخخصامفيأحداتدعالفذكرميالدية150عامإلىماريخه

وصوليمنععائقإنسانقبفىالموارةيصطلحاحتىإليناياق
دذصلواته

معنيينلهاالجملةهذهعقلهءفيبشكوكيحتفظأناليجبيصلىمن3
جدالفيأخذناهاوكثأوجدالتعنىأنيمكنالمستعملةوالكلمة

والخصامالمرارةأنالحقيقةستعادذكرأنسبقماببساطةفسيئكرر
فضلامنللصالةمعوقاتإالهىماالمسمومةوالمناقشاتالحادوالجدال

يكونأنيجبالصالةتستجابأنقبلالشلثوهوالئاقىالمأخذإذا
وهوصلىإذاوتشاؤميأسفيلرصلىإذاسيستجيباللهأنإيمانهناك

لهايتاحأنقبلستسقطصالتهأنفالمؤكدةفائاأىلهاصالتهأنيؤمنال

أنوقبلشفاؤهيمكنأنهيثقأنيجبالرجليشقىأنقبلصعود

يجباللهبنعمةأواليومنأنيجباللهبنعمةالتعلقمنالشمخميتمكن
ويستجيبيشممعالذىاإللههواللهأنالثقةكاملفىاللهإلىصلواتنانأخذأن

الصالة

الكنيسةفىالنساة

الكنيسةفيالنساءمربهزتعالجالجزءهذامنالثانيةالفقرة

وليدفهوبهأحاطللذىللتاريخموفةدونالجزءهذاقراءةيمكنال

مزدوجتاريخظلفىمكتوبوهوفيهاكتبتالتىللظروف

للوشةابيوديةللنظووبهةفيدىهوئاريخظلفيكثبا
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والمزلالعائلةشئونفىالمرأةتنللمحقيقةدفىءمستوىفيالمرأةانت

المرأةمركزولكنبمالهوديةالدولةفيعليهاحصلتالتىتلثمثلمكانة

بىكيانلهشخصالمرأةودئاليمالقانونيخبرلمالحضيضفيياظلر

منممنوعةكانتزوجهاأوأبيهاإمرةتحتلهامابكلكانتشىء

الخنازيرأمامالالصءكالقاءالناموسفئالمرأةلميموتالناموسدراسة

خاممقفىيحجزونكتبلالمجمعخدمةiىدورأىللنساءيكنلم
بممارسةلهنيسمحالييشاهدونالحيثJgalleryافيأوبالمجمع
تأقىتقديرأكثرعلىولكنليئملمألمجمعإلىالرجليأقخدمةأى

المجتمعينمنأعضماءبواسطةصةالمقدالكتاباتتقرأالمجمعفيللستمعالمرأة
وكانالمجمعآلكراهمنهذايقلللئالبالقراءةللنساءيسمحالولكن
ألصغرهفاكانولوحتىبممدرسةفىتدوسأنالمرأةعلىبتاتامحرما

عليهاتماعيكنفلمالمعروفةالناموسطلباتمنالمرأقهءفاةوكانتاألطفال
فيواألطفالوالعبيدكساءااحتسبواألعيادالمقدسةأالحتفاالتورحض

لمهيجهلماللهأناللهالرجليشكرالصباحيةاليهوديةالصالةفيواحدةطبقة

جوزيهلمالميذكراءاإلأقوألكتابفيامرأةأوعبدأأوأمميا
وعشرتكأهلثالفقراءوليكنمفتوحابيتلثليكنجوهانانبن

الحديثويفلزوجتهذاصديقوكانامرأةكثيراعتتحادثوال

حكثيرأتكلممنالحكاءقاللهذاآخرزوسجةالمرأةكانتإذاكثيرا
ايصلوأخراالناموسعملعنويتوقفنفسهعلىالمثريجابامرأة

كاشهلوحتىالشارعفئامرأةعلىيسلمالاألصيلوالمعلمجهنمإلى
أطفالهاترسلأنعملهاالنساءعنوقيلأختهأوأمهأوابنتهأوزوجته

فىيحرسلكىحرازوجهاتثركبأزلةالمبالشئوناالهتمامالمحمعلمل
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هنمهمثلمن14كرذأنبحبيعردحتىالبيتلهوتدبرلمدارس

الكنيسةنشأتاليهوديةالبيئة

صعوبأمنضاعفاليونافىالمنشأيوناقتاريخظلفيكتب2

أفرودشهمعبدضممنخفضاالوناقالديئفيالمرأةمكمانكاناالسياء
كلبضاعهنيعرضنمقدساتعاهراتكنكاهنة1505كورنثوسفي

الكاهناتمنمئاتأفسسفىديانامعبدوضمالمدينةشوارعفىمساء
تماماعدودةحياةتحيامةألمحتريرنانيةالالمرأةكانتمماثلةوظيفتهنوكاذت

لقنالحتىثظهرتكنلمزوجهاإاليحخلهالالذىجناحهاداخلتعيش

إلىهبئةأننيموالالشارعإلمطبمفردهاتخرخأنيمكنوالالطعام
النساءكانتلوأنهطىوالحقيقةمملأوبكالمتشاركأوعامابئع

منالكنيسةشاطاتنفيفدلىبعملشاركتفديونانيةاينةمإثلمسيحيات10

الخليعاتللنساءمركزبأخهاالكنيسةوصممامنلكانووعطتعليم
الموجودةغيرتنظماتوضعايونامجتمعأىفيممكنايكنلملذللثاالفاسدات

فعال

حياتاهتماميكنلماليوناقالمجتمعفنساءتواجدتاهذوفوق

ايقصروماومنالشعروتضقيرالفاخرةالمالبساقتناءفاإالمنحصرا

زفافمهافستانتكلفباالسمبولبنالولياعروساأنألالثنابلينىعاين
ومحبةةالعرضومحبةالملبسمحبةبلغتوالرVLVر55حالياقيمتهما

والروماناليرنانيينتصدمكانتدرجةوالروماناليوناننساءبعضبينالحلى
علىةتتضمنومىاألسرارديافةالعظيمةاليونانأدياندعيتأنفسهم
المرأةداكالتالىتقرأحفريةهناكالمالبسعناألنظمةنفصالدقةوجه

عصابةأوللوجهبودرةأوشفاهرأحأوطذهبيةحلياتقتنىالالمكرسد
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جلودأواللبادمنمصنوعاكانماإالأحذيةأومضفراشعرأأوسللرأ

أنظمةأنهاعألاألنظمةهذهالمسيحيةالكنيسةتضعلمالقرأبنحيوانات

الظروفمعتتعايشأناعتيالتمستطيعضروريةاوجدولكضهادائمة

فيهاوجدتالتى

فالمزأةالقديمةالقصةفئجاءمماالمرأةضدالكئيرهناكحالأىعل
ولكنهبمالحيةإغراءتحتسقطتالتىهىالمرأةوأنارجلبعدخلقت

المجدلةمريموأنيسوخالطفلتاوربحملتالناصريةمريمأنأيضاحإى
عنديقفلمالتالميذتمجهوبينالمفامالمجدربرأىمنأولكانت
وزنهلهمحلصاأكالزوجهايسكنيالحبهىكافتنسوةأرخإالالصايب

ViاPAJأالحقمعرفؤإلىأبوللوسقادمعلمااألولىللكنيسةفي

3و42فيلبىاإلنجبلفىجاهدتاخصامهمارغموسنتيخىأفوديه
حقمنV9أممالنبياتأيضاكنبناثأربمفيليبلالنجيلىوكان

لوئيسيحتفطبولسوكانء23تيطسيعلمنأنالسقفيالتالمتفد
النساءأسماءمنركثوهناكهاتيعوثاوس2مقامبأكرموأفنيكل

وقتيةتطيماتهىإنمااحالهذاقجاءمكل16مةرومفيتالمكر

الدائمالحقيقىبولسرأىنعرفأنأردناإذامعينآموقفالمواجهةوضعمتا

ليسيوناقواليهودىليس328كالطيةفىنجدهاالمهذافي

يسوعالمسيحفيواحدجميعاألفكلمأنثىوالذكرليسحروالعبد
تزولالكئيسةداخلوالوظيفةوالمركزوالكرامةالمكاناخالفاتكل

المسيحءئوتختقى

سيخلصنالنساءإنفيقولثابتبحقمالجزءهذافانهذاورغم

بارةالهلهفيأنضعيفاحمالهنامعنييناحتمالهناكوالدابرالدة

9



كانوربمايسوعأمكانتامرأةوهمامريمأنوهىالحقيقةيلىشارة
العملبهذاالناسجميعسيخلصكماسيخلصنالذاءأنيعنىهذا

المعنىولكنالعالمإلىاللهاينبهجاءوالذىاألوالدوالدةمناألسمى
حياةسبجدنالنساءأنهوالمعنىاوهذأحتماالأكثرالجملةلهلمهبسطا

فىبلجماهيرنحاطبةفىأواجماعاتحضورفيليسوخالصا
بينهاداخلملكةفالمرأةتاجهنهىالتىمومةا

داخلالنممأءموضضدأعمالعائقأنهعلالجزءهذانأخذأنيجبال
فيالموقفوءوفياليهودىناريخهوءفينقرأهأنيجببلالكنيسة

كلأنتخبرناالتىالداثمةبولسنظروجهةننظرأنيجبكمايونانيةمدينة
اليهودارواالحرالعبيدوالنساءالرجالوأنزالتقداالختالفات

المسيحخلمةفىالحؤقنفسلهمواحدالجميعنمميإوا
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افالثألضخاح
الكنيسةقادة

أألسثقمئةأخدآئتغىإلقأثكيقةهىقةضا1

آألسئففتكونأنقتجث20خاضايغقالقتشتهى
فصيفأفختشيمأغايألمحتماجيآواجذةآفزأةبغلتؤمبآل

راببماضؤآلخضرأفذجميبغئز30يلئغييمضايعخاينغزتاء
فحمبوآلةخاجممغئرحليقآبلآئقبيحبألرثحطامعوآل

بكلآنخضوعفيأؤآلدتةنأختيتهيدتر4يفمالي
تئتةئذترآنغردثتآلأحدكانإنؤإئما50ؤقالي

يئأليضالطأئيخإليعغغئؤ60أدلهبيهييستلتغتيىقكيفت
أنأأثضأؤتجعب70اثييشديئونلفيطفقتيتضلف
يثالخارجمنفئمآلذينجمنحسمنةشتقادةتهتكون

إئييشوقغتغجمفىيسثقط
7ا3اوياثيمو

الذهـبالرجليتعلقفهوالكنيسةإدارةةناصمنجدأهامالجزءهفا
نshopسقفاالكتابيدعوه

الرئيسيةالوظائفحاملىفاتتشرحانكلمتانالجديدبالعهدجاء



كانينوللذللكئيسةأجتيعكلىفيتواجدواينللنىهؤالءاكنيسمة

فشلهاأواالجتماعاتنجاحفيالفضلكانوتمرفاخهمإلدارتهم

أقدمهىالمشيخةpresbuelderلهكأكالثنهناكا

المناسبةألىتاريخهمويعودممثايخهملليهودكانالكنيسةداخلالوظائف

أئناءالشعبورعايةحكمفيلمساعدتهرجالسبعهنأثرهاعلىموسىعنالتى
هؤالءوكانشيوخهمجمعلكلنi5LSا5عمدبالبريرةنجوالهم
لواوتوالمجمعفيالعبادةترأسوااليهودىللمجتمعالحقيقينالقادةاالثميوخ
المنازعاتفضواضرورياهذاوجدحماحبوالتعنيفالتأديبتوجيه

للشبوخكاناألخرىالبالدفيلخاكماحتاجتالتىواالحواللمشاحناتوا
الروحيةاالمورعلىأبويةسلطةباشرواوقداليهودبنخاصاحترام

اليهوداففلكئيرةشعوبهناككانتولكنهودىاليالمجتمعفيوالمادية

مثمكدهناسمهحاكممجلسرطيينلالسفكانالمشيخةنظامتذخ
الشيوخجملسويجنى

aenexمنتأقالتىSenatetheللشيوخمجلسرومابرلماندس

شئونياشرونالذينالرجالكاناصفلتراوفىالسنكبيررجالوتعنى

قريرةلكلمصروفيالشيوخوتعنىaldermencيدعونالمجتمع

شئونهايتولونالذينمشايخهامصرية

تقريامجتمعكلحياةفيمكمانولهمطوبلتاريخللشيوخ

كلمةيستالصلأخرىكلمةالجديدالعهدمليستعأحيانأولكن2

تعنىوالتىbishopأسقفإلمطترجثكاواepiskopoه

الترجمةفىمشرفطويلتاريخأيضاالكلمةلهذهالمشرفأوالناظرحرفيا

يالثروننواالذينالعملروشاءعنالكلمةتستعملللتوراةمجييةال
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اليونانبونواستعملها3417أيام1العامةوالمباقعمالامثروعات

حديثامنشأةمستعمرةفىالشئونلتنظيمالعاصمةمنأرسلواينللذالرجالعن
جملساآلنندعوهمينالأولئكعقأيضاالكلمةواسئعملتبعيدمكانفى

عنالروهانوأستعملهاالمدينةشثونعلىباإلشرافيقومونالذفيالمدينة

رومامدينةداخلالطعاممبيعاتعلىلالسرافالمعينينمنهوميالالموظفين

واللعئريعاتوالقوائيناألحكامتنفيذاقبةلمرالمالثمندوبيعنأيضاواستعملت
معنبننحملدانمانتepiskoposSالكلمةهذهالملكيصدرهاالنى

ثانياماعملدائرةعلىأومعنيةمنطقةعلىنظارأتعنىكافتأوال

تاريخذاتكلمةإدافهىأعلىسلطةأوجهةأماممسثوليةتعنىكانت
ومسئولمشرف

الشيخبناألولىالكنيسةفىقةالىكانتماذاهوهناالهاموالسزال

3بالناظردعوناهوالذىسففباالكتابيلقبهالذىالرجلالناظروييها

الشيخكاناألولىالكنيسةفىأنهإلىالعصريينالباحثينكلتفكريتجه
ةيأقمافلثوتعليلواحدأشخصاالناظرأوواألسقف

اإلرسالبةرحلتهمابعدمكانكلفئبعينونالشمبوخكان1

التىالكنائسجميعفيشيوخاوبرنابابولسعيناألولى
وتنصيبتعينإلىتبطسيوجهItJ1Vtأأنشأها

هاتيطسكريتمدنكلفيشيوخ

األغرافىجميعفىمتطابقةاكاواألساقفةالفيرخصفاتب
iiاتيطس3VVتيموئاوس1

ةاماإلىكياتهبولسيرسلفيلبمأهلإلىالرسالةبدايةفىص

يركلالأنالمستحيلومناأفيلبىلمدالوإلى
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قىكانوارأبناكماالذينالثميوخلدمطلقاتحياتهولس
نفسداوكانوابدالوالشيوخساقةأفانالهنكنيسة

للناسمنالمجموعة

منللثبوخإلىأوسلةئورشليمإلىخيرةابولسرحلةفىد
الحديثسياقوفىjtiVVأميلبتسفيلمقابلتهأذهصى

اللهتيسةكلرعايةوأساقفةناالوأجعلهااللهإنقالمعهم
منالمحصرعةنفسطبخابولسانأىdLYVAأ

ثظارأوكاساقةاوئانكشيوخأوالالرجالط

إلىسيئمناهكذخاطهمشعبهإلىيطرسكتبعنلمحا

هولهمأنليقولمضىئما5بطرس1شيوخ
يستعملهاالتىوالكلمة2هـبطرس1اللهشعبهرعاية

episkoposةكلمهاجاتلضtepiskهنالقعلسلرعاية

العهدزمنفيأنهإلىتشيرالشواهدجميحأنأىسقفا
ساللثمخصنفسبلواحداواألسقفيلشيخكانالجديد

استعمللماذاواحداكانواإذاأواللسوألنالايفممحهذا

هؤالءوطببعةواختصفهكانتشينيكلمةأنوالجواب3لهماابهين
الجميعبيناحترامااألعضاءوأكثرأكبرالسنكباركانواالرحال

واإلثرافالنظارةوهوالعملونوعدلوظيدةتصمففمهىأسقفكلمةأما

عملتصفيلثانجيةوالكلمةالزجلضاكلمةالكنيسةلوةجعل

جلالر

واحداسخصاأصالواألسقفلشبخاكانإذاهوالثاقالسؤال

اغمندثلذلكعلوالجوابأعليهاماإلىاألسقفصاركيف



ليقودشخصلهاءقائددإبحإلىستنخىكانتنفساالشيوخمجموعةن

كلمانبسدالكتنظبمازدادوكلماتظهرأنالمحخمنضرورةكانويترأس
قدروهكذارزيأنمنبدالوكأنالشخصهذامثلإلمطالحاجةازدادت

ولكنأسقفاأولكنيسةناظرأيدعىأنالقيادةصففيبرزالذىثيخلل
شيخاكانالحقيقةفي4ميتساوونزمالءبنقاثداكانأنهالمالحظ

الكنيسةلعملقائدأمنهتجعلأنالشخصيةوالمزاياالظروفاجتمعت

الجديدالعهدزمنفيأسقفإلىepiskoposترجمةأنوسنرى

ثرفمأوناظرإلىترجخهااألفضلمنمفهوماخاطئااآلنالمملمةيعطى

الكنيسةقادةوواجباتتعيين

وواجبالتالكنيسةقادةتعيينعنيخبرناأنهأيضاالجزءهذافيالطريف
خدمتهموظروف

أنتيطسعلىكانالوفليفةهذهألجلوعلنيأرعياادةالقأفرزا

يكنلمالكيسةفىففالموظهاتجثلحسمهـةكخيكلنشيوخيمسح

الرجاليعرفسالناتجامأظيفهةالوينهرزممعسحبلثالخفاءفىصيني

علناممثئولياتإليهوتسامطأمامهميسالكنيمثكوهووضعه
تيحوثاوس1اختباريةخريبيةفترةيذنمنهمالقادةعلىكان2

ويختبريفحكمعمذلممنكجنةأحدبناءأويصمماليبنىأه3
قادتهااختبارفىأتدقيةأكرتكئرذأنبالكنشةويخحسنقبلمن

أجرئهمستحقالفاعليؤدونهىاألعملالقيمةللقادةيدفعكان3

ولكنهاألجرألجلجحىالممهالقائدملرال518وستيموثا1

ا



بسدماتعطيهأنفيهاالمملاختارتهالثىالكنيسةبوواجيعيشأنحاج
ومعيشتهعوزه

59YVتيموثاوس1للرقابةمحرضنالقادةكان4

علىوالمشرفالقائدفهوعمليناألولىةالكنيفىالوظيفةلحاملكان

وكالةعنمسئوالكانالكنيسةوأمنخادمأيضاكانولكنهالكنيسة
فهوأحدأمامالمسئوليةعدمموقفيتخذأنمسيحىقائدألىمحقوال

يرعاهلكىاللهلهأعطاهالذىالشعبمامidمسئووهواللهأماممسئول

الشعبوتعليمميحىالماالجتماعرياسةواجبالقادةعلىكان5

الكنيسةمأمىأحدكانربماا5Vتيموثاوس01والتعيماإلدارة
حاملواجباتفىىالتعليمالعملعلىكليةطغىاإلدارىالالمحملأنالحديثة

منقليلةحفنةىهـأنالمؤسفةاألشياءمنالمثالسبيلوعالالوظيفة

األحدلمدارسالتعليىالعحلفىجديامشغولنالشيوخ

االيمانحمديثالوظيفةحمامليكونالأنالطريفةحالنصاثإحدكما6

بأهميتهباحساسهيتعالىلئالوهوتماماواضحاألوللهذأسببانويعطى

ييكتابافيجاءكماإنهالوضوحهذامثلفيليسالثافىوالسبب

الغريبةالجملةهلهلهمحتملةضاحاتإيئالثةهناكإبليسدينونةفىيسقطال

دأثارتهإبليسءكبرياإبليسسقوطسببالكبرياءكانت1

تحذيراببساطةهذاكانربمامماءالمنطردهإلىوبالتالىالله
الكبرياءضدثانيا

خطيهفيسقطإذااإلكالنحديثأنالجملةعنتوربماب

الوظيفألحاملإليهاآلنهامتوجيهصةفرللشيطانأتاحالكبرياء

طبما9صا



بقودهالثنيسهمنقدىإثارةفرصةللثيطانيعطىلمغرور

للكنيسةعضوهوهذااالمسيحىإنسانكمهوهذابمانظروا
بالكبرياءالمتهمالوظيفةحاملللوظيقةحاملنوعهوهذا

آذالنفيللكنيسةضدبانهاماتهيهمسأنللشيطانفمرصةيعطى

للكيسةبهايضربونعصاةأىيفتظرونالذينأولئلث

فاالىهووهذاالشيطانتعنىمعنيانdiabolosIIكلمة

تأيضاولكنهاالمعتحدةالترجمةالكتاباتبعهالذى

المغتابمعنىلتفيداسثعملتالتىللكلمةنفسوهىابالمح

ذاثالباتيكنأنالنساءعالتحرمالتىالجملةفي11آيةفي

الوظيفةقالمعيناإليمانحديثأنهوالجملةهذهمعفماكانربما
أناللمغتابنفرصةيحطىغرورأأوداجهانتفختوالذى

أعداءيشعلهوقودالئقالغيرفسلوكهالكنيسةسيرةفىيهثموا
النقطةفانترتضيهالذىالمعنىكيانمهماومشقدمجهاالكنيسة

عالثقيلحملالمغرورالمتكبرالكنيسةموظفأنهىاالساسية
الكنيسة

ولىاالكنيسةرأىفيتكنلمالكنيسةفىالوظيفةحاملمسئوليةولكن
فشلوإذاأخرىنفوذمنطقتالهكانبلالكنيسةداخلفقطعصورة

أيضاالكنيسةفيالفشلعليهحقفيها

بيتهبديرالالرجيعرفلمإذابيتههىنفوذمنطقةأول1

ه3تيموثاوس11الكنيسةرعيةشئونيديرأنلهيتسنىكيف

نهيئةفينجاحهتوقعالصعبمنمسجىببتخجثةقينجحلمالذىالرجل

أسرتهوأفرادعائلتهوتوجيهتعليمفيفثملالذىالرجلمسجيةكنيسة
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اوفضيلةليسالكنيسةمملأالكنيسةعائلةويرسديعلمأنيصلحيف
المسيحىالعملوعائلتهبيتهأهلقدتاديتهفيكاناذاعليهيزادفضال

البيئةمنيبدأالخيركعمل

شهادةعلىحاصليكونأنصبالعالمفيثانيةنفوذمنطقةله2

محب37تيموثاوسالالكنيسةخارجفىالذيئأولثلثمنحسنة

ول5ألمعتادةاليوميةالحياةdIلأفيزمالئهاحترامكسبرجاليكونأن

الكنيسةفيالظاهرفيالعاملينأولثلثقدرالكنيسةإلىيسثىلمالعملميادين
بهدقونيتثىاللاإليمانتكذبالعملمبادفيوفيعيةاالجحياتهمبيخما

أواليكنونأنبحبالمسيحىالوظيفةحاملإنبهاينادونالتىوالمبادئ
صالحاإنساناشئكلوقبل

المسيحىالقائدصفات

ويوجدالجميعأمباحترعظىأنالمسيحىالفائدعلىيجبجمفرأينا
األخالقهذهثصفالتىواتجملاأللقاظمنطويلةمتتابعةالجزءهذافي

نشلأنقبلولكنحلمهءعلىمنهاكلنبحثأنالمستحسنومنالمسيحية

لالخالقشهبرفيوصفينجانبهاإلىنفردأنالطريفمنكانربماهذا
الرشيوسديوجينسيسلمناالوئنيةمفكوىكهاررآهاكماتوفرهاللواجب

متكبركيرمنزوجايكونأنيحبالصالحللرجلللصوفيةالوصفة
كاتبفووانالرجىالسلوكوكمالالعقلرجاحةنبيجمعمعتدال

ضابطاحريصايكونأنبحبالمثالىالقائدأخالقأونوزاندراسثه

للمالمحبةدونذكياالمشقاتفيصبورامقتصدامتيقظاالنفسى

كفءمئحدثعائلةربيكونأنيفضلكبيرهوالالسنصغيرال
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يقيةاالرجولةصفاتمناقشةعندنجدأنالطرلمجامنطيبةعةذو

والوئفيةالمسيحيةاالوصافتطابق

غيرأمركأتعنىأصلهافىوالكلمةباللومثممخصحىالمسيالقائد
لالمحدتبلغصنعهأوفنإنهاالرقابةتقبلالحياةأوللهجوممعرض

إفسادهاأومهاجمتهايمكنالاتفاقيةهىأوفيهاالخطأرؤيةيمكنفال

يمكنالتىاألخطاءتلثمنحياتهشخصاخلتالمسيحىالقائديكونأنيجب
منثرحةإلىأخالقهتصلأنيجببلفقطهذاليسمعيطبخهممهاجيخها
الجديدللعهدنمكطهسرترجمةفىانتقمادكلفوقبهقىالسموقى

حأprehensibleهىعاديةغيرانجلزيةبكلمةاليونانيةالكلمةهذهتترجم
نىتبأنهاالكلمةأنفسهمالونمانيونوعرففيهعيبإيجاديمكنالأى

لنىالذالكالمثالهنابثىعليلثملثيتصأنفرصةالعدوتعطىالال

أنالمسيحىالقائدعلىأنتبقىالحققةولكنإليهالوصولمنتمامانتمهـن

صغيرةثغرةحتىيتركالماونبلهاطهارتهانطتبلغحياةللعالمليقدميجاهد
نفسهققادالن

لهذهالبوناقاألصلولحداموأبعليكونأنيجبالمسيحىللثالد

يواحدةالمرأةزوجايكونأنيحبالمسيحىالقائدأنحرفياتعنى

يكونأنيجبالمسيحىالقائدأنتعنىأخهاعلىهذهيأخذونممنالبعيوجد
رجالأنالموكدومنذلكتقصدالجملةأنالمحتملومنجامتزورجال

إناعزبرجلمنأكثرونالوتقديماألسراركتمانعلىأقاسرمتزوجا

المواقفمنمركثفيأبلغومشاطرةخاصافهمايبدىأنإمكمانهفي

حالبأىيحىالممائدللقلمجتالأنهلتعنالجملةهذهتأخذأقليةوهناك
ءإحاإلمماذلكفيويستندونزوجتهوفاةبعدحتىثانيةمرةيزوجأن
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تعنىهنامضمونهافيالجملةولكن7اكورنثوسفىبولستعليم
الزواجعلىمحافظاوفيازوجايكونأنيجبالمسيحىالقائدأنبالتأكيد

ةالزواجهذاقواعدسولىالرالقانونأرسىالتاليةنالسنوفيطهارتهكلفي

محظيةلنفسهاتخذمنأوتعميدهبعدننبزواجموتبطاكانمن
أسقفايكونأنيصلحال

بحيثالوضوحمنيبدوشرطوضعوجدلماذانتساءأنإذأولنا

ققيلالشرطلهذادعتالتىالعالمفىالحالةنتفهمأنيجبلتنظيمتاجال
كانثأالعاهذاإلىالمسيحيةأدخلتهاالتىالوحيدةالكاملةالجديدةتلفضيلةأن

فوضىحالفيكانالفديمالعالمإنالقوليصدقكثاليرةنواحفىالعفةفضيلة
منهذافىماوبرغمودىااالعالمعنحتىحقيقياهذاوكانأخالية

بأكثرالزواجويباشرونيؤمنوناليهودبعضهناكالفيالكانغرابة
المسيحيةمارشجوستنفحهايناقشالتىتريفوحمحادثةفىواحدةمن

يقتنىأناآلنحتىليهودىبهالمصرحمنأنهفيهايقالصهودىمع
زوجاتخمسiأأرخ

أنالرجليستطيعالموروثةالتقاليدحسبيوسيفوسويكتب

فنجدطكاديةثرالالحاالتهلمهركلنواحدةزوجةمنأكئرحيعيش
أفكارليبودكانبودىالالعالمفىموشفةبطريقةسالكانالطالقأن

عنوتالنفسهمعلميأنللرجلأفضلإنهفقالواالزواجعنعظيمةمثالية

أناإليمانلديهمكانالزناأواألوثانعبادةأوقتلجريمةيرتكبأن
الربعناطمنقبلورفقةاسقزواجقصةفىالسماءفيمرتبةالزيجات
ايزواجأنيعنىأنهعلىاهنهوأخذ4V55تكويناألمرخرج
فمألمتعقاةالزوجةأماt1اأمثidييقاكذلكاللهبأمرمرتب
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رمعدفصتخفاللتوبتالمالكيقولتوبتقصةوفىالربند

يجمىاللهإسرائيلمعلموقالكذلك617توبتالبدءمنذلك

يعينيومابأربعنالطفليتكونأنقبلتالزيطيرتبالسماءفي
اتهحيرفيقمماءالمنصوث

الزواجكانضيقةبالطالقاليهودىالناموسسمحذلككلوبرغم
ولكنهلالتالتقابلغيرالزواجكانبهامسموسكانالطالقولكنمثاليا

المثالىالزواجهذاتحطممامتىبأنهاليهودتمسلثللحلقابلغيريكنلم
الممماحجدافضلامنكانالتكافوعدمأوالخيانةأوللقسوةئثيجة

كانربماجديدةبدايةيبدأأنطوفلكلأخرىفرصةوإعطاءبالطالق
حقوقاأىللزوجةيكنلمنه1اليهودىالطالققانونمأساةولكنجيداهذا
يفسخأنالزوجحقمنقانونايوسيفوسيقولاإلطالقعلى

تتزوجأنيمكنهاالزوجهاإذاشكتللزوجةبالفسبةولكنالزواج
الجديدالعهدزمنفيطرفهاالسابقزوجهاأخلىإذاإالآخوشخصا

بلالطالقعلىمحكةأالمريتطلبالالطرفينبموافقةالطالقتمإذا

نيمكماوكلشبألىزوجتهيطردأنالزوجحقمنفقطضماهدين

وثيقةلهايحرربأنزوجهاتنصحلكىللمحكةاقاساترخأنتفعلهأنللزرجة

كهذاعملعلىتجبرهأنحتىالمحكةوسعفىيكنولمطالق

الماءأندرجمةإلىاألصروصلالمجودببنالموقفهذاواجهةوفي

تتوقفثمواجدونللرجالمنكثبروشابالزواجعقودرفمضن

الزوجةتحضروبمقتضاهششاهبنسمعانأدخلهالذىبالتشرخالعمليةهذ

استعمالفىالحريةتمامرسجللكلأنسمعانوشرعدوطةلزوجهااليهودية
منكانالطالقحالةفيولكنلزوجتهزوجاظلطالماللدوطةهذ
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وضعذلكمنلبثمكنجلدهباعلوحقالدوطةيردأنعليهغ
لالالمحيبعرضةدائماظلاليهودىالنظامولكنللطالقحذآالقانونهذا

اإلطالقعلىحقوقاقلكلمدلزوجةنبالنسبة

القانونوحسبنهايةالبماأسوأموراكانتالوئنىالعالمفي

زوجتكأخذتإذاكاتوقالحقوقأىللزوجةيكنلمالروماق

لمحاكةتعرضأنونوبدشيئانخافأندونتقتلهاأنيمكنكزنافي
ذرنهضدكاصبعاترخأنهىتجسرالزنافىاستركتإذاولكنلث

أنهلدرجةثقيالعبئاالزواجوأصبحجدااالمورسامتوقدقانوق
دوفيكسماسيميتيلساسمهمعروفروماقصرحالميالدقبل131عامفى

بدموننعيشأناسئطعنالوبحدفماأغسطسالقيصرتصرعهواقتبس

رتأقدالطبيعةأنحيثولكنالضيقاهنهمنلتخلصنازوجات

بلمونهناألطالقعلىمخياأومعهنراحةفىالعيشنستطيعلنأننافىحكها
الوقتيةلذاتنامنبدالالحائمةمصالحناننظرأناألفضلفمن

عهودهوراسكتبمنهالميثوسالموقفرأواالرومانشعراءحتى

المنبعهذاومنالعائليةوالحياةللزواجوصمفيالسببكانتباالثمغنية
وتسقطالبحارشجفمارعانبروبرشياسوقالالشرنهرفاض

هيرالثكتابهأوفيدوكتبنسائناحاليصلحأنقبلالسماءمنالنجوم
كتببلواحدةمرةالزوجىالحبفيهيذكرلمالحبفنللناصحأو

بوإذاأحدمعهناوللممنهنفقطالطاهراتالنساءساخرا
سنيكاويعلنجلفاأفالحايكونللغراميةزوجتهشطحاتمنرجمل

سنوياأجراوجةمزامرأةإلىيدخوالالغراميةأمورهرائحةتفحلممن
فخلمجردإالواجاألماالحقبقةذفقطالبالتكحبيبالنساءغقره
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المرأةالأيضاانحلصاتهنفقطالقبيحاتوقالالعشاقاصطياد

الفضيلةفمةهىيرافقاهافقطبائنينتكتفىالتى

للشرتضحلثالالألنهاالمتبربرةالجرمانيةالقباثلتاسيتسويمتدح
الععرروحالجنسإغراءمنتجعلال

يزيئالعروسانإليهسيذهبالذىالبيتكانمازواجيحدثعندما

فىيبدأونالذينأولئلثوجدأنهجوفينالويقولالخضراءالغاربأوراق

أقامالميالدقبل19عامفىالغارأوراقتجفأنفبلالطالقإجرإءات

عليهكتبلزوجتهنصباكينتساسمهرجل

فيدامزواجناولكقطالقدونالموتحتىزواجيطولمانادرأ

الغريباالستثناءكانالسعيدزواجاعاما41لمدةسعادة

وانطوقزارسمنولكلزوجاتثالثبلينىأوفيدمنلكلكان

اتذو9ودسركانزوجات5وبومبىسوالمنولكلزوجات4

لبوبياالثالثالزوجنيروناطورراالموكانأزواج3شيشرونابنةولتليا

مسالينالستاتيالالسىاوالزوج

واحدةبامرأةالمسيحىالقاثدزواجلشرالرعوبةائلالروضعتلهذا

يحيةالممالكننيسةعلىكانالعاليةاألماكنفىحتىمقالففيكارقعالمفى

قدسيةوعلىالزوجيةباطدواموعلىالمسيحيةالعفةعلىتبرهنأن
المسيحىالبيت
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المسيحىالقائدفات

غيرأنهقليلةأسطوبعدنقرأئمصاحياالممسيحىالقائديكونأنيجب
لقلةبالنسبةالقديمالمالفىاالستهألكصيرةالخمركانتللخحرمنمد

الطبيعىثروبالمالخمرصارتأحياناوخطورتهاالعذبةالمياهموارد

إسرائيلسبىردعند913قضاةوالناساللهصدرتشرحالخمر

مسكرةخمرتعطى914سcهاخمروتشربهاكووستغرس

أمثالالنفسفىبمرارةمحسلمنالخمروتقدمالهالكشفاعلىمنلكنل

اىالألخطارتمامامدركايكنلمالقديمالعالمأنهذايعنىال316
ينظرأيذىبالرجلتلحقالتىاألضرارعناألمثالتتكلمالشرابمنتأق

والمسكرمسهزثةمراظiVtV350أمثاحمراءوهىاظمر

بالناممهالخمركئرةفعلتعمارهيبةقصعهناكا25أمثالمجاج

NNAهـ19تكوينولوط9AVVcتكويننوحقصةهناك

استعملالقديماالعاأنرغمولكن13VAj29صموئيل2وامنون
الخمرتشربماعنااالعتدالمنخهىفيكاناستعمالهأنإالعليهودوتهالخمر

جلبباظمرسكرمنأجزاءماءوثالثةنهرجزءينبالماءبنسبةثزجكانت

اليرنافااألصلبالكنيسةبالكفماالعادىالوثنىالمجتمعفيالعارنفسهعلى
اليونافيةفىمدمنوكلمةمتنبهرأيضاطتعنىكمامتيقظتعنىصاحلكلمة

فياتالرعواتراتىوالنقطةمشاكسعنيفاإلدمانبجانبتعنى

منتقللوأطايببملذاتسهلنيسمحأنللمسيحىيحقالأنههوالجزءهذا

المسيحىمسلكهوتشينويقظتهحذره

عظيمتينصفتينعنتعبرأنعظيمتانيونانيتانكلمتانذلكيآخثم

عاقالالمسيحىالقائديكونأنيجبالميحىالقائدبهمايتحلىأنيجب
أهملالتصرفحسناوثمامحophroخ
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ترجمةلهأتتواجدالالتىاليونانيةالبهلماتلىحدىطثمهلمة

للنفسضابطحريصحذرمتزنعقلذوتئرجمفصهحرف

كلمتينمناليونانيوناستقهاوقدالحسيبماركباتهعلىكاملتحكملهعفيف
اليونانيونعنهكتبوفدالعقلهومتهااالسمومنزناسليماعقلهفظتعنيان
أفالطونعرفهالنفسضبطوانعداماالعتداللعدممضادوهوكئراويحثوه

تخضعالتىالقوةظثبانهأرسطووعرفهوالرغبةاللذةزماممسلثيأنه

منهاوالحدالركباثتنظيمبأنهفيلووعرفهالقانونمراالجسدملذات
بالتويتضرورىهوبماوالسموتفيهمباخخارجىهوماعلىيالقضاء

ءالنفسعليهتكزقىالذىاألساسإفهغورسفيئاعنهوقالواالعتدال

وقالعادأتمنالحياةفىماألفضلةالنجاطوقإنهمإيامبليكوقال

المنطقامحزتايلورحريمىودعاهاللهعطاياأجحلانهأوريبيدسعنه

للعواطفعكاملتحكمحالةبأنهقلالعاؤنشويصفالعاطفةولجام
السليرالمنطقعليهويوافقالقانونبليسمحماأالتنالفالوالركبات

هنالثفقالعاقلكلمةعنمورىجلوتالكبيرللكالسيكىالباحثوكضب

بينالعاقلةالمرأةأوالرجلىيريسيبنىهاتيوهناكيدممرالعفكيرمناتحاه
األحاسيسوبقيةلغضببالبهجةبابالحبساعرأالعالموغاطررواخ

كلهالموقفينفذالذىعقلهفىالذىبهذاجميعاعتفظخاللهافىولكنه

نصويرهفيبراونفاويقتبسيكونأنالموشلثالخطرمنينقذ

جسدلةثوافعناجميعلتهدئةمرفوعةكوينىالتوماصالةمناقل
هخوور

ثخروبيعتهفيجزءكلزمامممثمنهوالعاقلالرجمل

منازعسيدابالقابهفييعيشالمسيحكانمنهوالعاقلالرجل



رفلععنؤجمناهاوالتىKosmlosهىاألخرىالكلمة

ذلكيكونهإنماالخارجيةتصرفاتهفىللتصرفحسنللشخصكانإفا

منالمأيضامعناهاالكنلمةهذهالداخليةحياتهفئعاقالكونهبسبب
االستعمالشائعةكانتاليونانيةفينخاصيليناستعمالهالكنمهندمأمين
وضافياالستعمالأيضاشاثعةوهىللموقالحفرياتوفىالحفوقوفاءفى

فىالمالهالمواطنبأنهالمحتاثمالرجلأفالطونيعرفالصالحالمواطن
تحملالكلمةهذهالمناسبنوالزمانالمكانفيعليهمابسداديقومالذىللبلد
حياةيعيشالذىالرجلتصفإنهاللتصرفحسنمجردمنأكرهوما

شياءأكلفيهوتنسجمئتكاملبلشائبةأخالقهيشوبالوالذىجميلة
والجمالالفوةفيهتتحدالذىالشخصإنهجميلتوافقفي

ةغرشكلأخضععاقالرجالللكنيسةفيالقاكلديكونأنبحب

حياتهانعكستثماعترجاليكونأنوصبكامللتحكمورغبةوعاطفة
المسيحقوةقلبهسادتإنسانالقائدينهفيارجىصجمالفىالمرنةالداخلية

المسيحنورحياتهوأضاء

المسيحىالمقائدصفات

الجديدالعهدعليهاسكزصفةهذهمضيماالنرباءيكونأنيجب
الغرباءإضافةعلىتعكفأنالرومانيةالكنيسةبولسيوصىةبشد

بعضابعضكممضيفينكونواطرسويقولاIVrرومية
أوائلمغواحدةمرمسراعىفى49بطرس1دمدمةجمال

للنرباءمضيفاسففأيكونأنيجبمكتوبالمسيحيةالكمابات
بجببيتهيلىيانونالذينالذنجداموقتكلوفيبسروبىبرحب

مفتوحودارمفتوحقلبذورجالالمسيحىالقائديكونقن
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فيالغريبكانوالغريبالضيفحقوقبشدةيرعىالفديمالعالمان

السمعةسيئةقذرةالفنادقأكانتالقديمالعالمفئالغرباءحاىزيوسحماية

الليلةسيمضيانأينزميلههيراقليسألأريستوفانستمثيلياتإحدىفي
أفالطولطويصفيمكنماأقلدراغيثالحيتماالجوابويكون

غاليةقذرةالفنادفكانتالفديةزوارهلمججزقرصانأنهالحانصاحب

عدةخاللالفيوفلقألصلىيسمنظامهناكوكانمعةالماسيئةالن

البعضبعضهمواستضافةالمأوىلتقديمنظامبيضكالفيماعائالترتبتأجيال

فكانواشخصيةموفةضهمبعيعرفونالعائالتهذهأعضاءيكنلموغاليا

منكالأنبحيثمابطويقةمقطوعشيئامعينامنبمكليظهربأنيتدارفون
الجزءانانطبقإذااآلخرعلىينطبقبنصفيحتفظوالمضيفالضيف

الصديقةالعائلةأبناءمنابئفعهالضيانهأنالمضيفيعرف

المتجوليئوالمبشرينسينالمعامنعديدهناككانالمسيحيةالكنيسةفى

ينتمونالالذينبيدالمنعديدأيضاهناككانالستضافةيحتاجونالذين

بيتإلىالدخولحتماالديهمالئىالقليةالمزأيامنوكانتخصهمبيوتإلى

منبحرفيالمسيحيةمنصغيرةجزيرةبمثابةكانتكيهاالكننيدميةمسيحى

مفتوحةمسيحيةأبواباالمسميحيونيجدأنالبركاتأعظممغفكناننالوثني
أفكارهمنفسلهمأصدقاءفيهابالقواأنيستطيعونحيةمميوببوتالهمدائما

عشيرتهمعنمتغربونكثيرونفيهعلمفينعيشنحنالرلناومعتقداخهم

ثيرونوكغريبةأرضفيغرباءأنفسهمبدونكثيرونوأهاليهم
القلبوترحيبالمسيحىالبيتبابإنقاسيةظروفئحيعيشون

هؤالءخدمةفيدائماتكونأنيجبىالمسيح

وقدdidaktilrosيمصاطاالمسجىالفائديثيونأنيجب

بعداللهيعرفلممنتباثميرأتهالمسيحىالقائدواجبوصففىقيل



مقواحدةالنقطةهلمهعنذكرهمابحبأمرانهناكعرفهمنتعليم
كانتكماتعدلمالكنيسةدلخلالتعليميةالخدمةأنديثاالعصرمأسى

الوعطميئيمكنماكلىيوجدالساعةعظاتمنممكنماكليوجد
كونهمعنىمايعرفالحىمسيوعظمنرتيقليلهناكولكنواإلرشاد

أمرهناكولكناألولالمسيحىوالواعظالقائدواجبهوالشليممسيحيا
اليساالسمىواجبنابالقدوبلبالكالميتمالأثراوأبعدأفضلثان

الذىخمالشذلكحتىالمسيحترجمهمأنبلبالمسيحالنامىتعريضامجرد

لحياةإنعكناساالناسفحهايرىحياةلكميبأنيعلمأنيستطيعالكالميجيدال
أخرىمرةالمسيحفيهلمجياداواحدبأنهمرةالقديسعرفالسيد

هىاليونانيةوالكلمةلآلخرفيمهاجماالمسيحىالقائديكونأنيجبال

جادأنهنجد3ضرورياالتحذيرهذاكانلماذافرابأىétkélpا

أوالكاهنأواألسقفيأقماالرسولىللقانوناألولىالتنظيماتفي

يرتكبعندماالمؤمنكيرأونحطئعندماالمؤمنيضربالذىالمثماس

منيعهـفلمعهنجفوصئونحنجسخطآيرقكبAlماإلرعابهمذنبا
تمافأالعكسكلبلاإلهانةيردلمأهنفعندماكهذاشيئاالرب
المستبعدمنأحداحمهددلمتألموعندمالضرببايردلمضربوعندما

الحقيقةولكنالحأضرةأيأمنافىآخرمسيحيامسيحىقائديضربأنتما

حوءبأوبالئهديدأوبالشدةيتعاملأنالمسيحىعلىبتاتاممنوعأنهزالتما

الفعلأوبالقولهذاكانولسواءآخرإنسانأىىللقا

epieikés6هوالكلمةطبمايحىالمسالقائديكونأنبحب

هواالسماألحرفيةالترجمةعنهاتعجزالتىلماتالاحدىأيضاوهى
إنهقالوكماداالعدالةيصححمنبأنهأرسطوصفهويءهنعككلنكن
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الفانونتصححللنىالصفةإنهقالالعدالةمنفضلواياألعدلثئ

إذافعالظلمأحيانايفعأنههويقصدوماعموميتهننيجهالقانونيخطىعندمما
الفانونفهاطبقإذاالحياةفيحاالتهتاكوحرفهبنصهالقانونطبق

حرفيةعنالتراجعتعنىالحلمإننسقىوفالمظالمنتجتحرفياقطبيقا
إنأيضاوقالءالصوابروحعلىافمظةاسبيلفيأفضلالصواب

ورةاويعلمالوضعىالقانونلجميعالخضوعاستحالةيعلمالروح
خلقيةإساءالتانحوتدخأنخشيةالقانونيةالحقوقتأكيدمنالناتجة

أرسطوبالتفصيلويصفظلممنللعدالةفيماويصححيصلحالذىالروح
الللقانونالقانونمعطىإلىتتطلعالبشرضعفاتعنتعقوالحعمل

المدىعلىالمتهمأئورقإلىالجزءالللكلإلىالفعلإلىالالغرضلملى

يروأظالسيثاتمنأكثرالحسناتلتذكرالحاضرةاللحظةفيالالطويل
دية3ا1تحتملبمفعلهالذىالخيرمنأكثرإنساننالهالمى

جدالفيهأمروجدإذابالفعلالبالقولاشكاالثفضأنوتود

يمكنأوالقضمائيةالخطواتعنعملىكتابإلىبالرجوعنسويتهممكن
معينموضوعفىاالختالتكثرإذاالمسيحبيسوعباالسترشادقسريته

فيليختبربهنأقأنيمكنبةبايسوىأنوأمالقانونبايسوىأنإما
اللهنعمةعرشأمامالفدحينمرطىعندبهنأقأنويمكنقضاقتطببق

كبيرفيهاوجدإذاتماماالكنائسمنكثيرفيهتعيشالذىالجوسيتغيركم

الحلمذوىمن

هعئohمغاصمكيرسمالماالمسيحىالقائديكونأنبجب
نلقبمأننستطيعأناسهناكثالهيرمسحداليونانيةالكلمةوتعق



المسيحاالقائدولكناالخرينمعهمتعامالفيالزنادبشدسعداءانهم

الناسمنرمالئهمعوالوئامالسالممنأكثرشئفييرغبالالحقيقى

يكونأنأبداصبالالمالمحبةاليامنالمسيحىللقائديكونأنمحب

يمكنالوأموراقيماهناكأنجيدايعلمفمهوالربحفيالركبةمالعملدافعه

يشمتربهاأنرض3ا1لمال



المسيحيةالخدمةجال

ؤقارنخوىألنثتماجمستةتكونأنتجثكذلك8
طاجمجينوآلأئكييربآثخفرةولجينغئرانئيبيدوىآل

10طاهمبضمجيراأليقالنسيروتهئم9أئقبيحبألرئح
كانواإنواتتدئتفثمآوألئختحروايأئضأ2الوآلوانمآ

مدئرينؤاجذةآئزآةتغلكلةئتقاجملمكزأل110تؤمبآل
يقتنونحستنأواتمتمفألذيننيئ12متشأؤئئوتفئمآؤآلدفثم

ألذىيقأدنأثينىكييزةأؤييقة3تةخدرتجةيهئمثفيئ
وغتييحبأئقم

jIYIYوا385ليموالوس1

العمليةاظدمةمجالفيغالباتقعاألولمماالكفيسةفىالمثمامسةوطفةكانت

يتوفرلمالخيرىللعملرائعانظاماهوداعنالمسيحيةالكنيسةورثت

دولةأليةالفقيرةواألختالفقهـيراألخنحوبالمصئوليةالعيقاإلحساسهذا

ساعدخهموالناسهوالءحللتعاملنظامللمجمعكاناليهودلدىكانمامئل

وناتالمهذهتتمأنفضملوأبلألفرادفرديةمعونةإعطاءالهوديشجعلم
أسبوعكلرحميانصالنمحيذهبكانالمجمعوخاصةالمجتمعطريقعن

وكانتوألمحتاجننللفقراءوعييةماليةتبرعاتعلجوالمنازلاألسواقإلى

إذاأكثرآواذمينمنمكونةلجنةرفةنجللمحتاجنبرعاتالتهذهتوزع

ااطال



أىوجبة14ليكافيااماطهيتسلمونالمجتمعفقراءكاناألمرحتاج

هذهمنشيئاينالأنألحديحقيكنولمأسبرخلمدةيومياوجبتانبواق
الفقراءمتحصلعلىأطلقالمزلفأسبرعطعاملديهتوفرإذااإلحسانات

الطعاممنيوىمتحصلهناككانذلكإلىباإلضافةللسلةأوKuppahلا

اليومهذافيحقيقيةماسةحاجةفيهممنألجلبيتإلمطبيتمنيجمع
يةادسيحالكنيسةورئتللصينيةعأوفدافىلالالالالمتحصلهذاعلىأطلق

تنفيذهاالشمامسهوواجمبعملكانفيهشكالومماالخيريةالمنظمةهذه
ممليا

أوفاألسقفىالمطلوبةالصفاتنفسهىماسالثصفاتمنكئر

فيمقتصدينتحميفةبأخالقلمجتفظواأنعلجهمكانالعثيخأوالناظر

وكانممثروعةغربطرقمااليكطسبوأأنلهيمليسثرابوالالطعام
يبمثرونماحياتهمفييباشرواوأنتجريبيةرةوفاختبارايجتارواأنعليهم

نقىبضميريحىالماإليمانديمتقثميتسنىحتىبه

وفىلسانينذوىيكونواأاليجبأضيفتجديدةواحدةصفة

الكمانىوتعdilogosيكونواالأنبأنهمالصفةكانتاليونانية

االثماسعلىآخرإنسانإلىآخوىءويغأحدهمإلىشىقولينبلسان
أقالعونوطالبىنالمحتاجختعاملهوئبيتإلىبيتمنيذهبالذى
منبقليلالمشاكلمنيتهربأندائمامعرضفهووأحدقولذايكون

يكوناأقيجبالمسيحيةالكنيسةبعمليقوممنولكنالناعموالحديثالنفاق
مستقيما

وظيفةالىالنرقيةإلىلبظلعأقجيماالشماسوظيفةيودىمنحقمن

أنتمكتهاإليمالطفيئقهعلىسيصلىفانهجيداحمهانهقاموإذاالشيخ
شهجاعةبكلإنسانأىيواجه
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الكنبمسةفىيخدمنالالشى2لنسا

كثرؤقارقؤاب2ألنستاتكونأنتجمثكقلك11

شئىءكلفىآجمينآتصاجيآتبآبثآ
11ة3لبموالوسا

كنمنأوثمامسةالزوجاتالىيشيراهلأنإمااليونافىصلافى

كناللالألالنساءإلىتشيرأنهااحماالاألموروأكثرممائلةأعمااليباثرن

والمساعدمهالرفتمامنأنواعاهنالثأنبدالالخيريةاألعمالبهذهفشغوالت

أنالمؤكدمنأخرىالمرأةتقدمهأنامرأةلغريمكنالالخبروعمل

اإلممانحديثاتيرشادعليهنوكاناالولىالكنيسةفيتواجدنساتالظ
الكلىبالتغطيسكاندالطألنعمادهنحفلورياسةحضوروباألخص

السيرنهشضدامالتالالنساءهوالءجداتحديرالضرورىمنكان
ثحديطبيبيتخرجسندمماللخدممةمستعداتداثمايكنأنوتأهيلهن

وعصمالقمهذامنوجزءقراطأبوقنمبميقسمأنالمهنةيزاولأنقبلعليه
طمريضعنحمعهشيئاأومريضمنزلفيشيثاحمحهيكررالأنيأخنمه

أشياءأنبدالللفقراءاظيرلاأفيالشارعفيحمعهماكانلوحتى

ألمآورائهامنيحدثبسهولةتكرارهايمكنوأشياءتسمعكثرة
ةالثرفىمنالرعويةالرسائلرهنمخإذللنساءإهانةأىهألثليمستجسيمة

الرجلعملالرجلمنأكثرالزئرةإلفراءالمرأةتتعرضأنالحياةطبيعةمن



4الختلفةوهوايانهونشاطاتهبمصالحهينشغلحيثالمالإلىخارجااخذه

للكئرلدميهاليساولهنضيقمحيطفيبالضرورةتعيشفصالمرأةأما

قأالشخصيةالعالقاتعنالحديثخطرفيداثماكانتلهذابمعنهلتتكلم
أسرماويعيدالقضصينقلالذىالمسيحىالشخصالسيرةنهسالىتودى
الخطورةشديدوحسهوامرأةأورجالسواءكانثقةموضعباعتبارهاليه

الكنيسةفيالعامالتالنساءعلىالمحتممنكاناليونانيةالمدينةوسطفي

بمكاملانعزالفيتعيسترمةااليونانيةالمرأةوقارهنعلىيحافظنان
فيعائلتهاأرجالمعتاثمتركأدطحتىيمكنوالمنفردةتخرجأنيمكنوال

األثينيةاالمواجيبإنبركليسقالتمامامنعزلةحياتهاكانتالطعامتناول
بالقدحسواءللرجالبننالسمهاذكريأالحتىاالنفرادكاملةحياةنخياأن

للصنيرةزوجتهريفيآيصفصديقاأنكيفأكسينوفونيذكرالمدحأو
عندصاتعرفأنتتوقعكافتماذاجماحباويحيهاحديثاتزوجهاالتى

وكانتلببنىقدسهاعندماعشرالخامسةبعدبلغتقدتكنلمتزوجتها

شاثاتدممعأوتبصرأنلهاالمسموحمنيكنلمشديدةرقابةتحتربيتقد

البونانياتللبناتكانتالتىالتربيةنوعهىهذهأسئلةأىjأتسأو

أولظثمنلواحدةنابضةصورةاكسينوفونويعطيناعليهاينشأنتالمحترما
الخضوعكاملةإنسانةالىمتطورةزوجهاعلىمتعودةيبطءتكبرالزوجات

ولالمحادثةتخدثىحتى

هناككانتولكنةللعبوديمنأطلقنهاالمرأةءالمسيحيةحررت

اظاالموالهالجديمةحريتهاJاستمماأسامتربمامخررتمتىأخطار

تنظيماتهاوضعفئالحكةتتوخىأن4نيالعلىكانلهذاالحريةهزثهربما
فيهالفضليرجعإنماالكتيسةفياآلنالمرأةبهتمتعالذىالممتازالمركرإن

اسنعلالسوءالالمرأةحريةبهااستعملتللقالحكةيلى
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الكنيسةداخلالحياةومسئولياتزأيا

15قريمبغنإتئلثآيىآنراجيألإتهأكئئةالذا14
أنيجمبكئفتتغقتمقيكىأئجىكئتإنؤلليهن

غفودأثخىآلثمتةكنيفؤأئذىآللتيمتفيتتضرلت
ؤقاجمألتهالشق

60وا34ئموثاوحمها

رعويةارسائلاكتابةفياماايسببواحدةجملةiىهناشبد

اليونايخةفييتصرفكلمةنيسةالكداخليتصرفونكيفالناسلتخبركتبت

اتهلفسيرالشخموحديثهعليهتطلقأنيمكنماتصف

وكمااآلخرينمععالقتهفيالثمخصتصفباألخصاولكضاوأخالقه
أخالقهقكونأنالمسيحيةالكنيسةعضوفيتشترطذاتهاحدفيالكلمةقيل

يجبسةظالكدأخلصادقةشركةاآلخرينمععالقاتهتكونوأنممتازة
الناسمنزمالئهحشركةوفيأاللهمعشركةفىاإلنسانيهـونأن

بولسيمضىالبعضبعضهمقاءوأصاللهأصدقاءالناسمجموعةهىالكنيسة
للكننيسةعظيمةوظائفأرخنصفعظيمةكلماق4ليعددذلكبعد

نيسةالكتكونأنيجبكىءكلوقبلأوالاقهديتهىالكنيسةأ
العظيمةالبحريةإفتصاراتهإحدكطبعدكتبأنهنلسونعنيذكرعائلة

فرقةيقودأنهأحسذسالجمدانمماأنهالحقيقةإلىانتصارهسببمرجعا
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صادقةكنيسةتكرنلناألخوةمنفرقةالكنيسةتكنلممااألخوةن
األخويةالمحبةوجدتإذاإالتوجدالاللهمحبةاإلطالقعلى

حرفياتعونهنيلكلكلكلمةاطىاللهاجتماعهماالكنيسة2

كانتأئينافيمنيقونأوغتارونأخهمتعنىالالناسمنمدعوةمجموعة
المواطننجهـخمنتتكونوكانتبمللمدينةالحاكمةالهيئةهىلدقط

جدآطبيربرهذاوقتأىمعافىالمواطنينكللمجتمعلمولكنالمجتمعين
همفقطالبعضولكنالجميعإلىالمدينةاجتماعلضورالدعوةسلش

كلإلىموجهةاللهودعوةاللهنداءوهكذاللدعوةعثتجيبونيالذين

أصبحوأقبلوهاالذينوهوالءقبلوهافقطالناسبعضولكنإنسأن
نحترلمالبعضاللهينتقلماطىاللهكنيسةاالبئعekklésiaالط

لكنللجميعوجهتاللهدعوةأنءليسبلالبعضوفضوضالبهالله
الدعوةهنهتمالجىيقبللم

بالنسبةخاعلىمعنىذاتعمودكلمةكافتعودالحغالكنيسة3

معبدكانأفسسأمجادأعنمالرسائلهذهلهاكتبتالتىأفسسىلكنيسة
d1F9IVAأيينفدسماأرطاميسهىعظيمةأرطامبسأوديانا

بداخلهكانأعمدتهبدالمسماتوأحدخالمالدنياعجائبأحدبدالمكان
وبعضهاالمرمرمنمصنوعةجميعهاملثمنهديةهامكلممودا127

جيدايعلموناألفسسيونكانلهذابالذهبمغشىبالجواهرمزركش

السئادةأالئحملكثراتعنىالهناعمودكلمةأنويبدواألعمدةجمالعن

رجلتمثالغالبايوضعرضاتعنىماوبقدللقاعدةتروكةمفهذه
ويبلمواالعتياديةاألشياءكلعنمرتفعايقفحتىعمودقةفوففهير

برازهوالكنيسةواجبأنهناالفكرةبعيدةمسافةمنللعبانواضحا



ثعرضأنالكيسةواجباروهأنالناسجميعيستطيعبطريفةلحق
الحقوتظهو

ئباتهللمبتىتحفظالمبنىحاملهىالفاعدةالحققاعدةالكنيسة4

للجميعالحقالكنيسةظتحفالحقمواجهةفييركبالعالمفيوسالمته

تحملهفيهمرغوبالعيرالحقعلىيقضصأندائمايودعالمفيليروا

تدميريبغىمنكلضدوتحفظهالحقالكنيسة
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للكنيسةرنيمة

الخستلفيخمهزأددهألتقؤىسيرفؤغطيمؤباألخمآع
األممبينبكألريتآليظتراعألروءفيتمرر
أثقخلفيرئغأئتاتمفيبلأوين

r16انبوئا

الكنيسةترانيمأحدجزءامنكانأنهإلىراجعالجزءبهذاللعظيماالهمام
والموسيقىبالشعربهيترنمونالمسيحفيالناسإيمانعنلرتعبأنهأىاألولى

وفيالشعرفينبحمثأنممكنناالونحنعقيدتهمالناسفيهاغنىترنيمةس

ىفىأننحاولأنيجبولكنعقيدةفينجدهاالتىالتعبيردقةعنترنيمة
لناالترنيمةهذفيسطركليقولهما

ورجولةبشريةضيقةتوكدالترنيمةبدايةالجسدفىظهردها

اللهكانالتىالحياةنوعسنرىيسوعإلىأنظرتقولفهىيسوع

عقلفسترىيسوعإلىأنظرتقولوهماإنسانااللهكانإذيحياها
الناسيفهمهاصورةفياللهوعملوقلب

ثالثةمنشيئايعنىأنيمكنصعبسطرهذاالروحفيبرر2
خطيةبالحفظرضيةاحياثهخالليسوعأنيعنىربما1

الذىهوإرشادالاللسانيعالىللذىهوالروحخالربقوة

Itt



أخطائنامنيقولوماذايعمكماذاحياتهفىخظةكلفيحبره

الكاملةلمجوعطاعةكانتالروحإرشمادنرفضماكثيرآأننا
خطيةاةحفظتهالتىممااللرو

الروحوعملبقهـوةبرروعيانادىماأنتعنىكانتاوربماب
بقوةيشقىبأنهيسوعوالفريسيونالكحبةانهمعندمافيهالساكن
أخرجاللهبروحأناكنتإنولكقجوابهكانالشيمألن

IVVAمتىاللهملوتعليكنمأقبلفةبىثمياطينال
التىالعطمةJlواألالروحقوةيسوعفيالتىالقوةكانت

بههاتفوهالتىالعظيمةللكلماتررأمإلكانشاالقوةهذهفيحهاقام

كجرموصلبوهوعيمالنأسأخذالقيامةءإلىتشركانشاوربما
شهادةفسادفثبتبمثانياقامالروحبقوةولكنثالصليحبعلى

مهماالروحبقوةالموتوقهرثايخاقامألنههووتبراالناس

برهنتالتىالقوةهوالروحأنهوفالمعنىاآليةهذهأخذنا
حقيقىبهونادىيسوعقالهماأن

القوللهذامعانثالثةهناكأخرىمرةلماللبههتراممى3

األماكنفيلألرضمجيئهقبليسوعحياةإلىيشركانربماأ

أنقبللهعبادضهموقدموااللهاينأثالمالئكةأنبدالالممماوية
األرضإلىءأق

جندكاناألرضعلىفجتىاألرضءعلىحياتهإلىيثميرربماب

محابهبينالشرهحالرهبالصرلهذاإلىينظرونالسماء

ينظرونالئكةالمكانمرثيةالغيرالشهود

Itt



والكنيسةوعزمنفيالناسجميعبينالسائدأالعتقادكان

نكثيروالشياطينآلالمالئبقوىمماوءالهوأءأناألرضمة
علىالقضاءتنوىوكانتواإلونللهمعادياكانالقوىهذه

خالليسوععلىالقضاءتموىطكاإخمهامرةبولسوقاليممموع

تأسيسمنذالخفيةبالحكةوللناسلهمجاءيسوعوأنالجهك
هذهبينارتباطهناككانإذا8و27كورنثوس1المال

حتىقباأقيسوعأنىالميكوناالعتقادوذلكالجعلة

قطتعرفهتكنلمالتىوالشياطنالمالثكلةلقرات

منكانيامموععملأنفالمعنىنأخذهالذىالمإلفكانمهما

معاواألرضالسماءسمكحتىالضخامة

كنثلميممموعأنفيمظيمالالحقنباهنامانبىكرزبيي4
ليرفىأقماالذىتظرالمهالمسيايكنلممعينبافىأومإينلشبمابخاصاملكا

الماإلجميعمخلصطاألمخجممخلصكانبلأركيةألمجادإلىاليهود
ةتااطةبيمفيسلنناإلعجازتبلغحقيقتهمناالعالمفىولأومن5

وعشرينمائةتبعوهمنمجموعنLsالمجاإلموصعودهته4وقيايمسوخموتددب

النجارصةقهووهدميأناتباعهطاخاستوكلاهاJأعما

انقضاءقبلولكنلينفلححفئتلعلىكجرمصلبالذئالجليلى

فيالناسوقبلتاألرضأقاصىكلإلىالقصةهذهانتشرتعاماسبعين
نجدالبيطةلملةاهذهفيهنانحلصاوربآاطهالمصلوبوعميبلدكل

بالمنطقتصديقهيمكنالاراانائثاإللهىةمنالبمانتشارفىكلهاإلعجاز
البشرىء

الممماءفييسوعفصةتبدألمصعودرةإشاهذهامدفىرقع6

قامخشبةعلىصلبكجرمدمغكخادمعاشماافيألتثاوا

مجدالنهايةنوليديهفيزالتماالمساميروآثار
VaI



بعالراألضخا
الشيطانخدمةأواللهخدمة

األرجمتةفيإئهضأليحاتقولطأدروحودليهنأ
مضلةاحأأزؤتآبجينآأليمآدعزقؤمتزتداأليخيرؤ

ضمايرفئممؤشومةتكاآفوالييتاءليفي2شتتاطينوتقاييم
قذأطجقبماغنئئتنعآديألين3ولزواجعيزمايجين3

40الخقنيؤغاليأثمؤجميينينآلمثمكألييتتتاؤذأللهخققها
مغاخذإداشئىءئزقضؤآلتجئذةآللخييقؤكلالن

ؤالضدلواللبكيمئقدسنه50آدشكر
هامرثاوسقيا

تزدادأنبدالأنهالثابتاالعتقاداليهودعنالمسيحيةالكنيسةور
اليهودىالتفكيركانتتنأنقبلكميرحدإلىالعالمهذافيسوءأاالمور

الشرقواتقبضةفيوكلهسوءوكلهلطالىللدهردهرينالىالزمنيقممم
زوالولكنبالخرالممتلىءالكاملاللهدهرسيكونالذى71قوالدهر

فبيمريرصراعدونيحدثتاالقدهرالىوصولواdىالحاالدهر

وتنشبالعالمأساساتزشهاليومهذافيالربيومسيأقالدهرين
هذاوبعداألخيرةالدينونةونحدثالشرمعالمرعبةاألخيرةالمعركة
الصورةهذهالجديدالعهدكتاباقتبسوقدالجديدالدهرفجريبزغ
الهرطقاتظهوروكثرةالفكرةهذهعلىشبواحهودأكوضهمفبحكم
بةكنهأنبياءويقومالدهرنهايةفىالمتوقعةياءاأحدالكذبةلممينوالمه
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كديةمسحاءيفومنهأاVtمثىكثيرينويضعلونثيرون

أيضاافتارينأمكنلويضلوالكىوعجائمبآياتويعطونكذبةوأنبباء
إنسالذظهوربولسيتوخخيرةااأليامهذهفيWVVمرقس
24تسالونيكل2اللهضدنفسهينصبالذىافالكاينالخطية

الىالطربفةوتدعوناأفسسكنيسةالىالكذبةالمعلمونهؤالءأق

اهلفيبحديةالتفكيرإلىالجزءهذافيللكاذبةالتعاليمهذهبهاوصفت

ثريرةالباألرواحالناسآمنعديدةمراراقبلمنرأيناوكماالزمان
هذكانتالناستدميرنحووانطلقواالهواءسكضواالذينوبالشياطين

أدةركمولكنالكاذبةالتعاليملهذمصدراالشريرةوالشياطيناألرواح
قلمهاالمعاليمهذهألنالناساكادااإنماللشياطينهودلرا

فكرة90الشيطاننجتمضمائرهمموسومةرجالزائفةبنعومةيتصفونرجال
بعالمةيختمونكانواعندمابيدللأحيانادثكانماممدرهاهذالدمغ
هوالءكانالحاليةيامناTفيالماشيةيحدثكاتمامايمتلكهممنعلىتدل

مفرزونفهمنفسهالشيطاندمغةوهمضمافيملونالكذبةالمعلمون
شىءكلفىلةتابعونلخدممته

يبحثاللهوروحاقهأننعلمفنحنوالتهديدالخطريكنهناواآلن
لهأدواتيستخدحهمدائماعمناللهيجثللخدممةأناسعنمكانكلفي

الحقيفذمعلوجهوجهانأقىأيضاهناولكنالعالمهذافيلهوأسلحة
اقهيريدكمااتماملتستخدمهمأناسعنأيضاتبحثالعثرقواتأنالرهيبة
تكلهناكرانهااأشخاصاالشرقواتتريدأغراضهلتحقيقأشخاصا

اللهخلمةاإلنسانيقبلأدأماالبشرعاتقعلىالملقاةالرهيبةالمسنولية

اإلسمىالخيرعملفىأداةاإلنسانيصبحأنLإالشميطانخدمةيقبلأنوإما
حباتنانعطىلمناألبدىاالختباراإلنسانيواجهالثرأقمىمملفيأو
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الةبواسطةنستعملأننعرمهلاللهلعدوأمئه
الشيطانمنايستطل

أنعلىنمسمأو

قاانمهيثىللناصمستعبدون

ارأبكماللحياةبالنسبةمحددةنتائجذافاسدأتعليماأفسسهراطقةنشر
صالحهوالغنوسيةومضحونغنوسينالهراطقةهؤالءكانسابقا

هوالتعديمهذاعلىالمقرتبةالنتائيأحدالكامألالمادةوفسمادالكاملالروح
غريزةكلبالجسديتعلقماكلوأدالجسدبفسادبشرالبعضأن

شريرالمالفىماوكلشريرالمالىوأنشريرةطبيعيةووظيفةطبيعية

أفسسفيالتعليمهذاأدىدوقولمجتقريهملأنيجبالمالفئماأجملوأن
بقدرالناسيمتنعأنعلىالهراطمةهوالءأصرفقدمحددينخطأينإلى

الجسديخحمالطعامشروالطعاممادةحامالطألنةالطعامعناإلمكان

الزواجصالرجلامتناععلماأصرواتذللثإلىباإلضافةشريروالجسد

تماماكتمأنبوشريرةالجسعدوكرافئشريرالجسدألن

ظهرجيلكلفيالكننيسةفىالحدوثمتكررةرطقةالمطذهكانت

لتاسوينالوقتجأءعندمااللهمنتدقيقاأكثريكونواأنيودونرجال
إذالبسبالاألمرذلكتوضيحالضرورىمنكانالرسولبةللقوانين

عنلحممفوتاقائمةأأكانمنأىأواسشأوفأسأوناظرتشماام

ناتجةبلالجسديبذلقشفالةبقصدالالخمرأواللحمأوالزواج
حسنةاألشاياءكلأنمتناسياذاتهافيشراباعتبارهااألشياءلهذهكراهيتهل

أنإمااللهلعملوتحريحوبتجإيفوأنثىذكرااإلنحانخلقاللهوأن

القانونلمثلباالعلماقيعاملوكذلكالكهـنيسةخارجويطرديخلعأويرتاع

الئاقالقرنأوأخرفيIrenaeusإيريناوسويكتباهالرسمولى
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وإنجابالزواجأنيعلنونثههميعنحنينسساتوبىأتباعأنيخبرنا
يةالحيواناالطعمةعنونيمتنعكثيرونوبالمئلإبليسمناألطفال

طقاتالىضدإيريناوسىشيطانيةوأساليببنهدعكثرينويجتذبون
فيوالنساكالرهبانفىأقصاهالتفكيرمنالنوخهذاوصل4VVا

عزلةفيالمصريةالصحراءفئوعاشواشىءكلتركواالراخالقرن

طعامايذقلمأحدهمالجسدتعذيبفيحياتهمأمضواالناسءبقيةعنكاملة
صخرةعلىبأكملهاليلةأمضىوآخرجسديةبالريشمطبوخاوكان

جسدهتركألنهثاكواشهريطامأنعديهالمستحيلطمنفكانبارزةحادة

فيالملحيأكلوراخسيرهأثناءمنهالمتساقالدودوأهملتامةقذارةفى

يعنىالنظيفالجمممقالواالماءشربعنيمتنعثمالصيفمنتصف
نظيفغيرروحابالضرورة

اللهيهينونإنماهفهمثلأعماالباتيانهمأخمهوالناسهوالءعلىوالرد
ورأىحسنةالذخليقةإناراوتكرمراراوقيلالعالمهذاخالقاللهن

حيةدابةكل3اأتكوينجداحسنهوفاذامملهماكلالله

صورتهعلىاالنسانالداخلق93تكوينطعامالكمكونت
األرضوامألواوأكثرواأئمروالهموقالاللهوباركهمخلقهموأنثىذكرأ

10جيداللهخلقهماكلالشرعنهناأبعدماإذاVAو2701تكوين

معينةبطريقةتستخدمأنيجباللهعطاياكلولكن

تأثيناأشياءهناكاللهعالياأنهالذكارهوفيماتستخدمألطبحبا
علىونأخندماعطاياأنهانسيانفينبدأأنناحتىانقطاعوبدونمنتظتةبصفة
لنوأننااللهمنهبةلديناماكلأذنذكرأنبحبلناحقوقكونها

تكوننامياشيثاأوحيةنسمةتوجدلنوأنهاللهبذوننثنفسأننستطيع
اللهعنمنفصلةحياةله

20



بسطبعالعممنذاقاسنعالكلالممدردقسثخدمانبحب

المجيعفيهايتشاركواأنيجبالمههباتيحتتكلأنأحد

Vللطعاممائدةالشكرصالةتسبقداثمابالشكرتستخدمأنيجب

تالظروفباختالفيختلفخاصشكرلهوكاندائمايشكرالهودكان
لخدالذىالكونياملثأنتمباركيقولفاكهةيأكلفعندما

الكونمالثياأنتمباركخمرأيقوليعثربوعندمااالثمجرةثمرة

أنتمباركيقولخضرواتيأكلوعندمامةالكرثمرةخلقتللذى

يقولخبزايأكلوعندمااألرضثمرةخلقتالذىللكونمالثيا

ومجرداالرضمناظبزأنبتالذىالكونملثاياأنتمبارك

كيرشىءيظلأقيمكنالمقدساالشئهاليجعلثئألجلافهنشكرأننا

لمسهإذاتلمسهأنتستطيعالنفسهاياطناالئحتىللهأواليرخعندماطاهر
الةروح

اللهصجدمالالصادقالمسيحىإنيقولالذىذاكمسجىتعليمإنه

بتقبهاتهينهدمهوإنمااللهخليقةواحتقاروالنغالقوانيننفسهباستعباد
حسنافيهماكلاللهجلعالمفىيحأنهوتذكرباليثكرالجيدةاقهعطايا
قهقلعهشكرفعيروأنهاقهعطايافياالخرينيشارلثأنمطلقامىيفالوأن
ثىءكلألجل
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للسسيحرسولإلىصيحة

مئوعصالحالمماخاتكونبالذاخوةأفيفكزتإن6
أئننحستيقاغييمؤألئاألدتالطيكآلضتزئياغييلميم

قآزفضقاىايزئةالقألئيستةخراقاثاؤأما70تتئغته
نآيغةشإلتةباألريآضةن80يلتفؤىتفستكضىإيو

الحيلوةمؤجمذتهاإذقنىءلكلنآفعةالتقوىولليهنلقييل

كلتضةؤئأقيتةهىقةضا90يقةغهؤاخاصزا

قمولي

لكلبللتيموثاوسفقطليسالعمليةبالنصائحمشحونجزءهنا

الكنيسةفيوالقيادةالعملبواجبمكلفالكنيسةفيخادمأومعلم

األخوةقهـربئالمستعماةالكلمةدلالخرفينرثكبفيخبرنافهوا

بلاصددرلويهرتعنىاللهدططناهمطافنمفالمعنىعميقةكلمة

فهىتراحواالواإلرسادالنصيحةالمشاورةتبادلتعنىحرىبا

قانونايضأنقطلهينبغىالوالقائدالمعلمأنتعنىمتواضعةرقيقةكلمة
يرشاداتهيصدرأنلهينبغىالأنهتعنىوالعداءإساعةوالالجمودروحفيه

كالأنيتظاهرأنحرىباتعنىابطاكيةكبرياءأواالكتاتوربجمود

نه11عليهممقئرحاأوفعاليعرفونهبماللناستذكبرمجردهوهيقصدعا



وصوتداخلياتهممنالصوابيكنشقواأدنبلمنهيقعلمواأنيقصدا
فوةعنالصادراإلرشادمنئأثراأيعدرقةفييقدمالذىاإلرشادقلوبهم

سوقهميصعبولكنالناسقيادةيمكنإنهالقولأصدقماناهيةآمرة

يفذىأنلتيموثاوسيقالحليمالمأموربةنواجهكيفنحبرنا2

يرغبمنيأخذأنبدونيعطىأنأحديستطيعالاإليمانبكالمحياته

االعتقادالشاخالخطأمنداثماالتعليممستعدأنفسههويكونأنيجبيعلمأن
يغذىأناإلنسانعلىالدراسةعنكفرسامدالثمخصأصبحمتىبأنه

يوميادادفيانبحباآلخرينعقولتغذيةيستطيعأنقبلباستمرارعقله
أناإلنسانيستطيعلالقيللغيرالمسيحيقدمأنقبلالمسيحبيسوعمعرفتهفي

باإليمانياشخهويتغذىأنعليهلاليمانآخرينيحضر

التىافاتافىتيموثاوسيتجنبأنيجبلتجنبIMفبرنا3
الضرورىمناألطفالعلىالنسوةعجاشتقصهاالتىكتالثورائهامنطائلال

الخالفاتفيالطريقنضلأنالسهلفمناإليمانمركزفيداثمانظلأن

إنهافيهايقالماأقلبأمورننشغلأنالسهلومنالفرعيةواألمورالجانبية
وتفاهةحشو

اإلنسانعقلتغلىالتىممماوللواةحالجوهريةالحقائقإن

يدربهأنالمسيحىعلىانلتيموثاوسيقالنبحثعائبرنا4
وهـالمقهليسابلأللبدنهالرياضىربيدكماتماماالثقوىعلىنفسه

هوالجسدأنفىيثقالمسيحىاإليمانألنالبدنيةالياقةاسأنمنالتحقيرهنا

هنابولسنجلدتدورمعينةأشياءهناكولكنالقدسءالروحهيكل

اليونانفىوخاصةالقديمالعالمفىخطيرةأماكنالمالعبكانتأوال

V



عشرالساحممةبينفيمااليونانشبابوكانبمالخاصملعبهامدينةلكلان

العالمولكنثقافتهمفيرئيسىكجزءاأللعابعلىيتمرنونعشروالمامنة

مرتعابكوتهاالمالعبواشتهرتالجنسىالشذوذفيغارقاكانالقدم

بوضعالرجاءهوهنابولسقمدهماثانيابالذاتالخطيةلهذهخضيبا
وضرورىجيدثىءوالبدفىالرياضىالتدريبالعحيحةنسبهافياألمور

بنتائجويأقىالشخصفيجزءايربيفهومحدودةفائدتهولكنبمأيضا

وعلىالتقوىعلىالتدريبأمافناءإلىيمضىالجسدألنطويالتستمرال

ونتاثحهوروحاوعقالجسداخصالشفيماكليربيفانمااصديرعمل
رياضىهوليسالمسيحىإذاأيضاواألبديةبلفقطالحالىالزمنتشملال

اللهرياضىبلالمالعب

أنأحديدعىالمركدهالساسالجزءهذايريناراوأخ5
المشاقاححمالاإلنسانيتقبلاقههدفولكنسلالمسيحيةالحياةطريق

تقضىالحياةوالنالرحلةنهايةفىاللهيرىوالنهاللهبىيراإلنسانألن
مشقةتستحقالهدففعظمةأكرمنهالقربالىوتنتهىاللهحضرةفي

الصراع
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اإلنتقادإلسكاتيدالوحلطريق

رتجاقنآثقئنآقذئنآفيؤئجثرتئغمثيالذاإلئنآ1
ؤآلسيئمآيىألثاتجييعفخفضفؤأئذىخىاألثفئ

ؤكلئمبالذاأؤض110الفؤييين

يففؤجميينئثؤةكنتلبخذاثيلثأخدتهينآلت12
األيمالطفىاروسكصأيطؤأئقخبفيرفيآلتقهفيأقآلمفي
أؤغطوأقزاءةافئآغكفتأحىءأنإلى130هازةألطفي

تلثفغطاةانميلثأئيىآثمؤهمةئفملآل140وألئغييم

كنةبالذاأفتئم150قشتخاثإلىؤجمعقغبألنئؤ
آلجأشئىء160كلفيخماهرأتقحملثيكونيكىيخي

الذاققفتإدالثناليلثتئإؤداوئمؤالتغيتمتفستلث
أئضاوتلثمتذينوأنفستلثتخفض

1016ثاوحانيملىا

السهصغرهىعليهايتغلبأنوستيموثlعلىكانالتىالمصاعبأحد

عليهمرإنماصغراكانفمهماحدثمجردأنهنظنأنيجبالولكه
nميمالثمابالمستدمملةالكنلمةلبولسمساعدأأصبحأنمنذعاما15
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ودكئوبعيناسنحتىأىللتجنيديصدحفردلاليونانيةفيصف

حددبئوقدناضجبنرجااليكونواأنموظفيهافيتثطلبكانمطالكنيسة

قديكونحتىأكثرأوسنةنجمسينفابعدسنفيماالرسوليألانين
يدواللبولسلنسبةباصغيراكانتيموثاوسولكنالشبابيهالياراتازج

وانالخطارايجلأنداثمانمحاولاإلنتقادبعينكانوايرقبونهونكثيرهناكأن
خطابايلقىالكبرمشاتهامردisبتوليامالشيخنLعندينتقدمو

تكونأنفظيعةجريمةإنهاقالوالثالثينالثالثةسنفىوهوالعمومبمجلس
الكنيسةكانتإنكارهاأومهاليلاأحاوللنالسنصغير
منتيموثاوسيعاقأنالمحتممنوكانالشكمنبنوعالشبابدائماترف
يمكننصيحةأصعبوسUلتبموأعطيتللتىللنصيحةكانتالشلثهذا

أنالنصيحةكانتالممكنةالوحيدةالنصيحةكانتذلكورغماتباعها
اليونانفيلسوفأفالطونمرةاتهمبسلوكهاالنتقادتيموثاوسيسكت

بطريقةنحياأنيجبحسنافقالمعيببسلوكباطالاتهاماالكبير
والدفاعللمناقشاتيمكنالباطلاالتهامأنيرونالناسكلصل

إذأللعالماهىماذلكيستطيعالسلوكولكناألنتقادئسكتأنالفظىا

تيموثاوسسلوكتميزأنيجبالتى

الونانيةالكلمةوهىgaميمحبةهناكتكونأنبحبأوالأ

معناهاحرفيةجمةلهاتوجدالكلمةوهىاتمسيحيةالفضائلعظم
فعلمهمافانههapeلشخصكانلوتقهراللالخريئمحبةالحقيقى

خيرهمإالبرتيلنفانهاآلخرونعاملهومهماعنهقالواأوالناسبه
أنظلنفسهيسمحولنانتقامأوحقدأومرارةعلىقطقلبهيضمرلن

حولهالنامنلىعكانمهماوالمغفرةالصفحمظلقاعنيمتنعولنيكره

للواصحمنخيرهمعندائمايبحثفانهتجاههتصرفانهمكاسامهما
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يأقىيحيقفهلياإلنسانشخضيةنىماكليتطلبالحبمنالنوعهذان

فقجزءاتكونةغرفيعليناالناسوأعزأقربمحبةعناركاعادةالحب

فصجلهايسعلممقصودةيخرتجربةلفتاةرجلمحبةاإلنسانمميان
أنالواضحمنولكندمنلثىءالعادىالحبدعوةبدونكأتى

فمصاالرالمنشىءألنهاثلبالقمنشىءمنأكثرالمسيحيةالمحبةهذه

هىالمسيحيةالمحبةوانتصارلجهادتحقيقهىبلركاعنابشىءيأقىليست

يقهرالباآلخريناهتمامانفوسنافيتربيأنبهنستطيعالنفسعلىانتصار

مهماباآلخريناهتمامههىالمسيحىللقائدحقيكيةمميزةعالمةأولإذأ

يحملوالذىالغضبالسرخالقاثديفكرأنيجباالخرونبهفعل
الحبهذافينفسهفىصعينة

افنمهماكانبالمسيحتتزعزعالثقةاإليماناإليمانهناكثانيا2

تسيرعندماممتازاجنديأتكونأنالصعبمنليسالثقةلهذهيدعالذى

فييستمرمنهوحقيقةالشجاعالجندىولكنيرامماعلىاألشياءكل
الموقفيبدوعندماخاويةوالمعدةخائراالجسديكونعندمابشجاعةالقتال

شيثاتحركاتهاعنيلرىالمعمعةوسطفينفسهيجدوعنممامنهميثوسا

يتحدىإخالطللمسيحإخالصهىالمسيحىللقائدةفيعالمةثاقإذأ
الظاللحلتأواألنوارأشرتتسواءصادقإخالصالظروف

يسوعلمبادىءيقهرالثابمتوالءالطهارةللطهاوهناكثالثا3

إلىتقربرهطناBiهلبثينياحاكمنا3بلينىرفععندماالمسبح
يأقماواليتهفيالمسيحيينعنكرTrajanlتراجاناالمبراطور

رناأوسبأوسرقةجريمةيرتكبواأالبقممميرتبطواأناعتادوا
بوفاثهطولبواإذاأعطوهتعهداينكرواأوقالوهابكلمةأبداينكئواوأال
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يحاظأنالمسيحىعلىكانلهذاطاهرةلحياةميثاقاالمسيحىالمعهدمان
وللعفةالنفعمضبطمنومستوىمانةواالشرفمنمستوىعلى

والحقيقةالعالميةالمستوياتكثيرايفوقواالعتبارالتربيةمنتوىومس
الكنيسةتئبتحتىالمسيحيةفينفعابحدلنالعالمأنهذههىالبسيطة

مميزةمةطئالثإذاالعالمفيوالنساءالرجاذأفضلتخوجأنهامعميحيةال
أالعامبادىءالالمسيحمبادىءيسوععلىتحياحياةهىالمسيحىالقائد

الكنيسةداخلالقائدالمسيحىواجبات

الكتيسةمبعوثتيموثاوسعلىملقاةمعينةواجباتهناككانت

العامةاإلنجيللقراعةنفسهيكرسأنعليهكانفقدالصغيروالقائد

المسيحيةالكنيسةفيالخدمهنموذجنجدالتوجيهاتهذهفىوللتعليمللوكظ

MartyrJustinارترمجوستينأعمالفيجاءالمسيحيةوضاللخدمةأول
إلىالمسيحيةعندفاعامارؤجوستنكتبيةميالفى175عامفحوالى

االعتذاراألوكالكنيسةفىالخدمةنوعفيهوصفالرومانيةالحكومة

الشمسيوميدعىالذىاليومفيمارترلجوستين167االول

فىبقراءاتاالجتماعيبدأواحدمكانفيوالريفالمدنأهلكليجتمع

يتوقفثمالوقتسمحطالماالقراءةوتستصرواألنبياءالرسلكئابات
اتباععلىوتشجيعهمالمجتمعنحثفياالجتماعقائديأخذبيماالفارئ

جماعيةصالةفيويشتركونأمالمجتمعونيقفثمالمجدةالتعاليمهذه
زأشياثالثةعلىيشتملالمسيحيةالخدمةنموذجإذا

مجملثالمقدسللوعرضقراهناكتكونأنيجبا

لسماعمعايجتمحونبلواعظءارTإلىثماعلالصالناسيجتمعالاألمر
المقدسالكمابحولترتكزالمسجيةالخدمةاللهكلمة
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ولهاال6صعبكتابالمقلثاابكتابلعلبمهناكيكونأنيجب

يكؤنأنيجبولكنمللفهسهلةليستالمسيحيةوالعقيدةللشرحيحتاج
حثفيالفائدةأقلىمافيهللذىالرجاءأسبابتفسرعلىدرأقاالشخص

حيامسييكونأنقيمةمايعرفيكنلمإذايحيآميكوذأنإنسان
العدمهفيهايكتسبحياتهمنعديدةسنواتأمضىمنهوالمسيحىاعظلل

المعئادةوأممالهاالحياةواجباتمنتحررلقدلالخريناإليمانلمسرالالزمة
بعمقاللهكلمةيعلنأنيستطيعحتىوالصالةوالدرأسةللتفكرليعكرغ

المعليماخدمةتنقصهاكنيسةفيالمسيحىاإليمانوينمويثتولنوتفهم

بالعملالمسيحيةللرسالةتختمأنيجبوهناكيكونأنيجب3

إنأحدهمقالينفذأنبحبماشىءهناكللكلمةعظةكلبعدالمسيحى
فيىعزفيياهذافيرأيكماةالتحدىصهذائختمأنبحبعظةكل
إنماوالفهموالمعرفةلدراسةكموضوعالمسيحيةالرسالةتقدمأنكافيألبس

فيالحقولكنهالحقهىفالمسيحيةاألداءواجبكعملتقدمأنبيم
والعملللتمرف

JLicويفكراللهحضرةفيكلهاالجتماعيتمللصالهناك4
دممةاوالالحبادةأثناءاالصغاءوالالوعطفالاللهقوةفىوينصرفالله

اللهروحعوندونتتمأنيمكنالعالمفئذلكبعدملةيلى

الخدماصتانموذجالىبالقياسأحمياناالحديثةخدماتنانمتحننIبضيرنالن
المسجةالكنيسةفياألولى
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الشخصيةالمسيحىالقائداجبات

الشخصيألالمسيحىالقائدلواجباتنابضةحيةصررةالجزءاهذفيبد

القيادةصفةالكنيسألقاخاصلعملممرزأنهيذكرأذبحبا

الهـننيسةمنجاءفتكليفهبالكنيسةتقترنلمإفاشيثاآلتعنىالمسيحية
للكتيسةنبرخ3يبنىأنوواجبهبالكنيسةللشركةصميمفييموروعمله
متجولواعظبهيقومالبالكنيسةهامعملcأأنالسبببعينههووهذا

القاثديصبحكنيسةبدونالكنيسةفيالثابتةةالخدخاللدائمايتمولكنه
لهمعنىزاالرالمسيحى

األخطارمنموراهالعفكيرفيالواجبيذكرأذيجب2

الخطرالعقلوجمودالذهنركودالمسبحىالقائدلهايتعوضالئىيرةالكب

معروفةمطروقةخطوطفئتجرىأنألفكارهويسمحالدراسةينسىأذ

المفضلةالمحدودةاالراءبعضمماراتعنبالخروجيخاطرالأنالخطر
اإليمانلتفسيرالتوالمحاالجديدةطرقوالالجحيدةالحقائقأنطرالخ

المسيحىالقائدوالمضايقةالضيقإاللهبالنسبةتعنىالالعصربأساليب

مفكراثكونولكىمأموريتهفيفشلواالمسيحيامفكرآيكونأنيجب
نسمةالحيادفىكانتمخاطراطالمامفكرآجريئاتكونأنمسيحيايجب

وتئركزتوجاأنيجبكلهافحياتهالركيزواسيذكرأنيجب3
أشياءفىطاقاتهكلاستهالثربماالمسيحىالقائدأنهنااظطورةيعلمهفما

دائمامعرضفهوالمسيحىلاليمانبالنسبةقيمةأوأهميةبذاتليستكثيرة

عدةمننحتلفةبمطالبداثمأمواجهوهوكثيرةواجباتالىلدعوته

الجلهأفرزالذىالعملعلىالركيزمرالوحيدواجبهولكنالخدمةدوائر
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منبأسيرأقىرجالإنLIاألمثالمنبنوعآخابجهوافيمأكن
هوحياتهتصبحاألسيرأفلتإذاإنهقائاليحرسهأنمنهوطلبمعركة

هوإذاوهناكهنامنشغلعبدكوفيماداالرقابةعنسهاولكنهخطرفى
المسيحىالقائدلىالسهلومن203543أولملوكمفقود

هوإذاالترفيتفلتأنالرئيسيةلألمورويسمحوهناكهناينشغلأن
المسيحىالقائدعلىولابئالواجب

واضخايكونأنبحبمهوتقدونموهاليقدمواجبيذكرأنيجب4

أخرىبعدسنةاألمورنفستغلبهمعظمناإنيقالأنالحقمنالناسلجميع
األسبابلنفسنفشلوأنناوالخلقالطخمناألخطاءلنفمسضحيةوأننا

المسيحىالقائدثوالسبيلهذأفيتقدمانحرزالالسنيئتعاقبرنمنه1و
ينىلمإذابأمانةهذايفعلأنيستطيعكيفبالمسيحيقتدواأناالخرين

كاجاوااعثزمعندما3لخدمتهيسالذىبسيدهالتثمبهفىيومابعديونانفسه

إلهىياهكذااألولىصالتهكانتمسيخياصبحيأنممهه
أكبرشبهنحوينموأناألولىحىالمسيالقاثدصالةلهذاكالمسبحإجعلنى

للمسيحآخرينيفودأنيمكنهوحدهبهفاألنهبالمسيح
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مشآئخاألضعحا

الزجرواجب

كإخؤهؤآألخذاثكدلبجمطهتلطشيخاترخرآلا
طهآزةبكلكاخؤاتؤآئختثآبكامقابئقخايرؤ20

2ا5شموناوسا

أنتيموئاوسعلىوكانبلطفشخصاتزجرأنالعسيرةاألمورمن
سنامنهأكبرزجرشخصواجبالصعوبةمضاعفواجياأحيانايواجه

إذاخاصةكريهطبيعتهفىاللومCyrysostomكريسوستمكتب
السنصغيرإنسمانمنصادرأاللومهذاكانوإذامسنإنسانإلىوجه

التىوالرقةباالسلوبوقعهمنيلطفأنبحبلممذامثلثةالمالمةتصبح

أنأردتفاذاتهاجمأندونتعتبأنمكانافيفىألنهاللومبهايوجه
تحقيقهيمكنولكنعظيماحرصااألمريتطلبهدفاهذاتجعل

كلمةإسداءبمأموريةجدانضيقأحياتامستديمةمشكلةوالرجرالعتاب

يمكنكانالناسمنكمكليةالموضوعنغفلأناللرجةمالشخصتحذير
للعتابأوللتحديركلمةقالقدفقطواحدكانلوواليأسالحزنتجنيبهم

تسمعأنمنيلنفسعلىإيالناأكئرمأساةهناكليستالمناسبالوقتفى

كلمتموقلوهذاإلىوصلتقدأكونأنيمكناللناواحدأيقول
أنيجبالتىالكلمةنغقلأنالشائعةاألخطاءمنالمناسبالوقتفي

حينهافيثقال
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فىالمكبوتالنضبعنإلتتمالسخصابطريقةجروفئقضعباقد
عنإاليصدرالالذىالعقابوقلوبناعقولنافىوالمرارةوالضيقواتناأ

يسببوالوزرايةCواحتقاومقتكراهيةعنصادراييدوعتابضضب

النهافىوتأثيرهضداسينشئظعاولكنهطوأحزنلم7ربماالخوفإال
والزجرالغضبعتابطرتخطأفىانحطئاإلنسانتثبيتببساطةسيكون

المرجوالصالحمنكثيرأأكثرالناتجالضرروكالبالهماتأئيرالباحتقار

المرسلهالمعلمةFlorenceدrnآلشورنفلورنسعنقيل

تحتمباكاشتالبناتكلياتإلحدىيدةكانتعندماإنهاالثمهيرة

ريصدالذىالعقاببهنتحيطوزراعهاالحاجةدعتذاتلميذانهاعلى

األسبابلديناتوفرتلوتأثيرلهالذىالوحدالعقابهوالواضحةالمحبةعن

تامبوضوحتنمبطريقةالعحلبهذاقيامنايكونأنجمبماإنسانلزجر
العقابفينرغبألنناوالذلكفىولذةمتعةنجدألنناالنعاتبإنماأننا

الشخصفىمساعدةفىورغبتناالخالصةالمحبةبداخهذانفعكإنماولكن
بهاإلضرارال

الحياةفىالعالقاث

المجميوعاتبينتسودأنيجبالىاالعالقاتروحتصفاناآليتانهاتان
السنفيتلفةا

المسننسمناأكبرهممنغوواالحترامالموفىنظهرأنيجب1
المفدفيجيدايعرفالقديماالعاكانكأموالمسنةكأبيعاملأنيجب

واجبإنiالمشيضرونكتبللسننحوالواجبامواالحنر
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باقاضلهايلتصقوأنتمنهأكرهممنمخوالتقديريظهرأنللسنغي

لحكةتحتاجالشبابخبرةفقلةبتأئيرهموينتفعالمشورةعنهميأخذحتى
لوقايهاشىءكلفوقتحتاجالحياةمنالقرةهذهوتوجيههالتفويتماالسن

أعباةهجاومtوالجحمدللعفلاالحتمالوقوةالكفاحعلىوتمريضهاالحسيةضد

إراحةفىيركبونعندماوحتىبعدفيماالعامةوالخدمهالعسكزيةالحياة

دائماويتذكرواالمبالغةيحلرواأنيجبالمتعةبعضأنفممهموإعطاءعقولهم
الشبابيتجنبلمإذايسرآأكئراألمرهذاوسيهونالتواضعقواعد

يكونأنيجبأرسطوكتبمسراتهمنىحتىالشيوخماثملركة

وإيجادالستقبالمبالنهوض3سمتناسبماءالسنكبارنحوالمكريما

اعتبارإلىالشبابيميلأنالحياةماسىىأحدوهكذالهمكراسى
نحوومودةاحتراممنبهيليقماالسنيعطىأنيجبالضيقسبباالسن

مثلهثاكواظبرةالحقطريقفيكثيرالواوطويالعاشواالذينأولثل

إذاولكنالشيوخقلمرلوآهالشبابعلملوآهيفولشهيرفونسى

تتعاونأنوخبرتهالسنلحكةألمكنالمتبادلامواالحترالمحبةتواجدت

لالثنينعظيمةفائدةمخوعالشبابوحماسومخاطرةةقىمع

للشبابيعاملأنيجبمعاصرينانحووانظهرأنيجب2

يعطوأنيجبخوةوارفقاءانحنliلإذأرسطوأجملوقدكاألخوة

NIطمثمأرسطواألشياءكلاستعمالفيلمشاركهواالكالمحرية

االحتمالبروحبزمالئناقاتناولممتثأنيجب92لفلتئ
هبعضعنبعضهمكرباءيظلواأنيمكنالمسيحيينكانوامنوالمشاركة
الربفيأخوةيكونواأنيب

143



جملةهناكبالطهارأتقمممأنفيجباخرالدلمبنسأعالةأأما

واحدلشخصيحفظأنيجبالحبريةالعذاقةالصعنتتكلمثحهيرة

عندماالجنسينبينالعالقاتالحسيةاالشياءتسودأقالخطيرةاألمورومن

وظبيهعقليةماثماركةهناكتكونأنيبالجسدإالالمرأةفىالرجلىىيرال

وبأروجبالثقةمتضعينفيعيائمونالمثحراتمنتطهرىالنهاللهشببهن

المتبادلالمسيحىالحبمننوع
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العائليةوالواجباتلكنيسة

أرايلحميقلبآفنأئلوايىأألزايئأكألم3
11قفتتغلموخقدةأؤأؤآلدتهآأزققةكائثإنؤلليهن4

فالكأقأةأوايديهئموئوفوابثيهثمآفلئوئرواآنأوأل
هنىيىأؤلليهن50آدلآقامومفمولصايحالذاالن

ؤهآأللهاغلىهآزتجاةأثقثتقذؤؤجيذةأزقتةبأثخميقل
أثمتنغقةإاهؤ60ونهآراألتئوألصمقؤابألطقمابتواطمب

بآلتؤمتكنيكىبلذاقأؤض70خئةؤهىقاتثققذ

تثبلأفلمآسيؤآلبخاصميتغتيمآلاخدكانان8
آئفؤينصكبرنيشترؤفؤيمآنأئيأئكرققذ

538تيموثاومماا

شبيعتنلمالمحتاجينلمعاونةجميالتفلبدأالمسيحيةالكنيسةورثت

نحوالنصيحةثقدمهناالجهودىالشعباعتناءقدروالمسنيننبالمحتاج
يوجدكانهناالنساءمنيناطبقتوجودتملاومنباألراملاالعتناء

انقصودأنالمحتملمنولكقأزواجهنبموثمياطبترملواأراملبالتأكيد

يحتفظأنالوئنىالعالمفىمألوفاكانالنساءمنأخرىطبقةراملباأيضا
معترفازالماانكالزوجاتفتعددواحدةزوجةمنبأكثرلنفسهالرجل
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الىاالزوجةيختارأنعليهكانفقدللمسيحيةالرجلتحولماإذاولكنمه
النساءهؤالءالزوجاتبعضعناالستغناءهنامحنىوكانمعهاسيعيش

نفستتكررأنويمكنتماماسيائموففوفيالتعاسةحاالتأشدفيكن

الكنيسةاعتبرتأنالمحتملومناآلناإلرسالياتمياديعضفيلثمصة
المعونةلهناوقدكآراملالنساءهوالءمثل

زوجتهأوديفيمماكلقتضاهالرجليوفرنظاماالهودىالقانوندحدوقد
الكئيسةعيننهمينموظفأوذأنبالذكروجديروفاثهحالةفياألرملة
والمساواةبالعدلومعاملتهمباألراملاالعتناءوظيفتهمكانثالمسيحية
األراملىتهملواالالعملهذاقواعدأغناطيوسوأرسىا6أممال

هكذاسقفاللرسولىللدستورويوصىالرببعدأوصياءلهنكونوا

لموموفراالمعونةيدلهمأماداذاكرللمحتاجينكناألسقفأحها
لالراملمنهمواحدلكلموسمياالهباتموزعاطدتهكوكيلاحتياجاتهم

نفسوبشملباآلالمالمجربينوأولثلئهأصدقاءلهمليسلمنللبتاى
أوأرملةإلىلتوصيلهشيثاأحاكماستلمإذارقيقالطيفاارشادأالكتاب
بنالمثليقولوكمااليومنفسفيبذلكيقومأنعليهفقيرةامرأة

البؤسفيالفقيرينتظرالأنالكنيسةيهموكانمرآكنيعطىسريعاأعلى
هـواأداءفيمتعطلالكنيسةخدامأحدألننتيجةالحاجة

لمللذينالسنكبارمسئولياتتحمللمالكيسةأنمالحظةيجبولكن
والدالواجبواضحمخديدالقديمالعالمفيكانإعالتهمكلقادرونأوالد

قالإذتئSimpsonKممبرنأحسقوقدنالمسنوالديهمإعالةمخو

شقيةخدعةالعالميعرفهالذىالواجبمستوىعنقصردينيةمهنتهإن

لالوالدراغالكنيسةإحسانيصبحأنعلىافقأنللكنيسةممكعايكنلم



سولودةععرمتذاليوناقالقائونحددومسثولياتهمعنيتخلوان

كلوالديهمإعالهوقانونياأخالقياوالبناتبناءاعلىأن
باظطياستينسوؤكرالمدنيةضوقهففدالواجبهذارفضمن

اليوجدحنىالشعبأعضاءلنفحصخطبهإحدىفيينىا

تحهيزأوإعالتهمفيأهملأوأمهأوأباهضربمنالشبمجدفي

والديهيهحلالذىالرجلأعئبرإقديموئينسويقوللممنزل
إكراموصيةعنأفالطونوكتبمعاوالناسااللهةمنمكروهمومنكير

فهيعتكفالطيرانعنويعجزكردانأبويشيخعندممافقالطالوالدين
وكانهالغذاءلتوفوتنهمأالمتعبفيتذهبالتىصغارهويغذيهعشه

بالواجمبالحيوانيةالمملكةفىاعترافهناككانلماطاأنهألفالطوناوا

عندمضاعفاالواجبهذايصبحأناألولىفمنالسنفىنالطاعنالوالديننحو
أدةقالطعامموضوعفيأنهنذكرأنبحبأرسطوويقولالبشر

أنكرمااومنلهمونمونابغذائناينندهألننااآلخرينقبلوالدينانساعد
وكانهنفوسناعلىحثىمفدمينهمأنجبوناالذيناأوالسبيلهفافينساعد
برؤيةلنفسهيسمحأنقبلالجوعالميقايىأنالشخصعلىأنأرسطورأى

بعظمممائلاقتتاععنالقوائينفىعبرفقدأفالطوبئأماجوعفيوالديه

الوالديننحوريمللتكيأقهقاوبعدوالديهمنحووالدابهيدينالذىالدين

فيواضعينالديونوأقدموأعظمأوللهمنوفيأنيجبالذينالمحبين
الحياةأعطوهالذينأولثلثلىيرجعإنمااإلنسانمملكهماكلأناالعتبار
بماأواللخدمتهممقدورهفىماكليفعلأنعليهوآذبتربيتهواعتنوا
لهمالمستحقةالديونلممسددابروحهئالثابشخصهثانيايدهتملكه
أندايستطيعوالتىطفولتهايامالسالفةاأليامفىنحوهمبهموعنايتهمنتيجة

االحياجوعجزالشيخوخةوهقفيوهملهمدها
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الواجهمنأسمامىجزءالوالدقإعالةأنهالجديدالعهدأكدذلك

تحولتؤمنفينعيسفنحندأئمانذكرهأنيجباألمرهذاإنالمسيحى

العامالمالقيامنتوقعيجعلناممااالدولةمسئوليةإلىالواجباتأقدسفاله
يقدمالذىالعونالرعويةالرسائلوتعتبرالخاصةبرعلىباالواجباإلحسان

الطريقةهىههنهإليهللمحسنكريمهوأوالمنشيئعنمعبراللوالدين

يحفظهاالتىوالتبجيلالتكرمروحيظهرأناالينبهايستطيعالتىالوحيدة

ردهوالمحبةدفيكرمالمحبةبةابواجبرافاعهوئافياقلبهفي
وحدهاوبافيحاجةوقتفيطىةبمحبةحاجوفثفيأخلتلمحبة

ألمحبةدينتسديديمكنفقط

الجزءهذاعنهالتغاضىيمكنوألهنانذكرهواحدشئهناكزالال

الكنيسةعونيستحقونفيمنتوفرهايتحغمعينةصفاتيضعاتبالل
ماثمخمرعالةمنبدالكانإذاالعائلةعلىيصدقالكتيسةعلىيصدقوما

الوالدينأحدإيواءكانإذالالعالةمستحقاالشخصهذايكونأنيجب
رقيقةكيرحكيمةغيركبيةلتصرفاتنتيجةمثيراللمتاعباالينبمنزل

أناالينفواجبئنافىواجبفهناتماماالموقفبتغيرالوالدجانبمن

بالوضاءنحوهمااتكريماهذايقابالأنالوالدينواجبأنكماالوالديئيعول

اهملمالدالبيتفيالسالموإشاعةوالقبول

ItA



نافعةمكرمةيخوخة

تينآيييأقلعفرهآيكنتئمإنأزمقةيتكتتث9

ضايخلأغمآليفيتهآقشهودأ15ؤاجلزخلأفرأةصمتة
أزجلغستتآئغزتاءأضاتمئأألؤآلدزبمئقذتكنإن

ضايحغقلىكلآتمعثآئفتضايمينسماعدتيينمذيما
910تيوئاوسا

ةلألراملرممىبسجلتحتفظكانتالكنيسةالجزءأنهذامنيتضح

اماتالالقالمسناتالنساءيننيمهفياستعملتأرملةكلمةأنويبدو
ولكنعنهنمسئولةالكنيسةفاصبحتنافعةصالحةحياةلهنوكانتأرواجهن

للمسناتفظاملألراملرسمىنظاماألولىالكنيسةفىكانأنهالموكدمن
الكنيسةعملنطاقفىمعينةواجباتلتأديةالمفرؤات

لناتضاوالتىلىللدسمورالرستضمتهاالتىالتنظيماتفيسجاءوقد
يلىماالثالثالقرألفيالكنيسةوموشسةالرسولحياةعليهكانتما

يناللىلولثلثجلالصالةعلىللمداومةاثنتانأراملثالثتعين
لمساعدةوواحدةضرورياهذاكانإذاالرؤىفيوللماثماركةتجربةفي

نحبرةدقيقةحريصةللخدمةداثماسيتعدةتكونأنيجبالمربضات

باظمرمولعةوالبمالطامعةليستمورايمنبالضرورىالشيرخ

tiI



األخرىبةاوواجباتالليليةالخدماتتأديةعلىقادرةيفظةتكونمتى

والعوثهالمحبةتقديموواجباتلمستديمةاالصالةواجباتاألراملعلىوضع

ضيقةفىهملمن

واألساقهالمثيوخمثلتسمشأنحقهامنيكنلماألراملمنالطبفةهذه
حىالعمللهذايقرزنيكقولمتأديئهواجباللحملبالصالةيقرزنكنبل

بالتركيزاخليقةالسنهذهالقديمالعالماعتبروفدابعمرمنالستينيجاوزن

ليةالمثاللدولةوتخطيطهتصويرهفىأفالطونأبرزوقدالروحيةالمجاةعلى

وكاهناثكهنةليصبحواوالنساءلرجالالمناسبةالسنهىالسثينسنأن

نشحاطالتهمنلالنسحابمناسباسنانالستسنالمتدينةثرقالشعوبوتعتبر
المأملالحياةوالتفوغالختلفةالعالم

IJاهنهفىهناونجدالعمليةاألختباراتفئعميقةالرعويةلرسائل

هالكمنيسةأواملطفيتوفرهايحقصفاتسبعةالجزء

الزوجيةرباطقيمةفيهتالشمتعصرقواحدرجلزوجةتكونأن

واإلخالصالطهارةلمثايكنأناملاألركلكانامنطاقعلىبهاستهينو

الكنيسةفىوظيفةحاملفكلصالحةبأعالالشهادةذلنقديكنأن

الطيبطهاالشخصجةبسمعتهيدهفيفقعلنحتفظالأنثىأمكانذكرا

حمعةإلىيحمئةالسمالسئالكنيسةطوموأيضاالكننبسةباسمولكن
يطبقاذىاناألخادمهاهوالكنيسةعنإعالنأفضلأنكماالكنيسمة

العالمحياةفىالبوميةونشاطاتهمملهعلى4مسيحيض

واحدمعنىمنأكثرهناالمقصودوربمااألطفالربينفديكنأن

المسيحيةالرححةعلىالبرهانقدمنقداألراملأنهذايعنىكانفربما
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عمركهذانىأكبرشيثاهذاعنىربهاولكنسيحيةتنشئةعائلتهنجثمئنهن
ارتباطاكمعنيتنازلونوللنساءالرجالوكانالزوجيةروابطفيهانحك

ءشرخ2الطفلكانعثرةحجرطفالامجىءاعتبرعجيبةسرعةقى
إذاوالدهقدىأماموضعويبهيؤقطفليولدعندالناسفميهغب

واستعدادهبالطفلاألبمناعترافاهذابراعتالطفلورفعاألبانحنى
حكاهذاكانيعيدار0Lظهرالوالدأدارإذاما1تربيتهمسئوليةلتقبل

المنبوذيناألطفالهوالءوغالبايجمعالمتاعسقطمنكنوعةبنبذالطفل

بيوتالىفالبناتاستغاللأبشعيستغلونهمازضوأوضميربالأناس
العامةلعابافيمصارعينيدربونهمأوالعبيدسوقإلىواألوالدللدعارة

الموتمناألطفالهؤالءإنقاذمسيحياواجباكانالظروفهذهمثلق

أولئلثأنهذاومعنىمسيحىبيتنىوتربيثهمالموتمنشرهوماو
مضماتيكنأنوالمنبوذيناليتاىلألطفالبيوتهمفتحنقدراملا

وسوءئكاليفهاوارتفاعقذارتهابشدةالقديمالعالمفنادقاشتهرتالفرباء

المسيحىللمسافربيوتهميفتحونالذينأوفكيفعلهماكانلقداخالقها
بعيدابمرسونينالالصغارالطلبةأوغريبمكانفىالغريباالمسيحىأو

البيتبابإنالمسيحىللمجتمعممتازةجليلةخدمةيمثلإنمابيوضهمعن
القيمةعظيمشىءغالالمفتوحالمسيحى

هذهأخذالضرورىمنليسنالقديسأرجلغسلنقديكنأن

فمخصأرجلغسلكانأيضايفيدالحرفىالمعنىكاننوحرفياالجملة

راملاأىهذاومعنىللعبيدعادةتتركالتىالواجباتأحطمنما

المدسيحوسبالمسيحخدمةفيموراأحقرلتفبلمستعداتكنالمسجحيات

االضطهادأيامفىجنالسفيأوضيقةفىمبئساعدنقديكنأن

منإيمانهمجلالمضطهدفيالمسيحيينومساعدةؤيارةهينالمرايكنلم

a



مماثوجمنعقابدىdidبالنانفسهويعرضشخصيتهعنيكخفهذافلى

بهلهفيكانلوحتىإيماخهمبسببضيقةفىمنيساندأنيحىالمممعل

نفسهعلىالمتاعبجلبإلىيودىماهذا

يركزإنسانكلصالحعمللكلأنفسحهنكرسنفديكنأن

وعونالمسيحإطاعةحياتههدفبجعلوالمسيحىحمياتهفيماعملعلى
الناس

بالحقمأنهارىاألراملفيالمطلوبةالصفاتهذهندرسعنا

الناسءزمالئهويحبالمسيحيحبمسيحىكلفيالمرغوبةالصفات

الخدمةوآخطارمزية

وقداألولىالكنيسةفيبهمعمولنظاملألراملكانالقولسبقكما

للكتاباألولمماافانيةاالبوابفيجاءبماالكنيسةفيومكانهلهننوعتحدد
أناألبوابلهذهفحصشاأئناءالمستحسنومنالوسولىالدسنوومنالثالث

بهايمرأنالنظامهذاعلىنمالىمنكانالتىواألخطارالمزايانوضح

حريصاتيكنأنالكنيسةفييخدمنالالقالنساءفيالشروطأحدا
فيقةبىئةهاوديعةأرملةكللتكنوالكالمالقولفيوخاصة

الكالمسريعةأوصاخبةأوثرثارةغيرالنضبيغلجهاالنحلصة
إذاالمشغوليةبكثرةدائماتعتذرأوبوجهينتكونوالبالشرتتحدثال

أورأتقدتكنلمكماتتصرفأنعليهاخطأهوماسمعتأوأبصرت
نيعندماالحرصشديداتيكنأنالكنيسةخادماتعلىاستمعت

إلىالمومننغمعيستعندماألنهالغرباءمعويناقشنهاإلممانعن
آالمهبتجسدهيتعلقماوخاصةخاطئةبطريقةمفسرةاتسيحعقيدة

lot



أخطرهناكليسوللئكذيببالسؤيةبلائهثكزبلهاتقبلهميكونن

يحقوالتقالأنيجبالخاصةبأموريتفوهالذىالكنيسةخادممن
يتلقىالذىالكاهنمثلذلكفئمثلهدرايذخأنراعيهاأوالكنيسةلموظف

بصورةاإلنجيللتوصيلنفسهيعدالكنيسةفيالعاملأنرافاالعفيحسرا

عنهمتبعدهوالالناسأذهانمنالمسيحىالحقتقرب

ثاراتبئولياتيكنالأنالكنيسةفيالخادماتالنسأءعلى2

بيوتإلىتدخلوالبيتهافىفنجلسللههيكالنفسهااألرملةلتعتر

ثابتاللههيكلألنشيئامنهمتقبلوالاألعذاراكامهمانالمومنفيير

اللفعنواالرملةالعذراءإذالتمتنعهناكوهنايجرىوالواحدمكانفى

هنأولئكمثلألناإليمانيعرفونالمنبيوتعلىالترددأووالدوران
الكنيسةلخدمةيصلحالالمغتابالثرئارالفضولىحكيماتبرالللفضوليات

الطهحعنتمتعأنالكنإلممةمنإحساناتأخذالتىأالرملةعلى3

بدونويأخذنخجلبدونيطلبنطمملهنالربعجعلنأواملهناك

أينإالتفهـرالكهذهامرأةالعطاءعنالكثيرينثريهممااكتفاء
فتذكرهاإليهالتذهبنسيهاقدمعارفهامنومنلتأخذتذهق

شدةفيأننىترينأالالصدقاتتوزعالتىللشماسةمتبرمةتقول

كائتإنالحياةأقبحماأعلىتفضليتهالماذالصدقتكواالحتياجالضيقة
الكتيسةجلالحياةمنبدالالكنيسةكلحمال

استطاعتهنفيماكليفعلنأنالنساءأولئكعلىأنأيضاذكروقد4

إلبهمالحاجةمنبدالآخرينوتساعدصوفالتأخذأنفسهنلمساعدة

النامىوالخمولالكسلتشمجيعمنهاالغرضليسالكتيسةصدقةإن

or



أنبلنناكيوراتأوحاسماتيكنالأنالنساءأولئكعلى

شكربهنيليقاألخرياتبسالميضقنحاسداتكيوواتاألراملبعض
فيألنأحدمنشراباأوطعاماأونقوداأومالبساأرملةزميلةنالتإذاالله

نحهاوترفيهلضيقتهاتخفيفذلث

4كنيسةكلتعرفهاالتياألخطاءأنولواحدةصورةفيهنااجتمعت

الصادقةالمسيحيةالحياةبههاتتميزانيجبالئىوللفضائل

lot



والبااللةالفراغخطار

غقتطزنتتىتأزفضفنأثخقثآثاألزايلأما11

الئفننةدئئوؤتفن120تتزوخنأنئألذنييحضم
تكنأنيتغلفنأئضأذلذؤتغ130وذاألاأليمآنرقضن

ألبتقباالآلبودسئنتمئوافيتالفنجاالآللت
آليجمثبمآتتكلمنأئضأؤفضويئاثجمفذاؤات

وئذبزناألؤآلدويلذنيتزوخنآئحذتمابأنيذليتا14
150لشئمأخلينيفمقآومجملةئغطينؤآلئئوتا

يفوييبكانإن160آلمشنطانؤزاةاتخزقنتلتغضهنتان
يكىاقنيشفئئثفلؤآلقفئستاجمذهنأزايلئؤيتةأؤ

أزايئياثخقيقفنلؤايىآهىاجمألت
51116هـانبوتاو

ولىاالكنيسةفيهوجدتالذىالمجتمعفيالموقفيعكسالجزءهذا
يدخلأنمحدثلكنثانيةمرةلزواجهنالحدئاتراملاعلىدينونةال

األلموطأةتحتأوملةفتقررالزوجفيموتبيثإلىوالموتالحزن

للمسبححياتهامكرسةأرملةتظلأناللحظىالدبنىالدافعوبتائيروالمرارة

المسيحاختارتفقدللمسيحعروستعتبركانتذلكفطتذافللكنيسة



ناقضةتعتبرئانيةالزواجفيوركبتعهودهاكسرتذافلهاريسا

فلنمطلقاالتعهدهذاتتعهدأنأالففلمنوكانبالمسيحءزواجهالعهد
هذاتعهدتمتىولكنخارجهاأوالكحيسةداخلسواءشأنهامنهذأيقلل

للمسيحمكرسةحيانهاتحفظوأنبهالوفاءفواجبهاالعهد

العصرذلكفيعىاالبئالوضعكثيرأالموضوعهذاعفدوالذى

عنمعيشهاوحيدةامرأةتكيسبأنالقديمالمللفىألمحالفبيلمنكان

أمامهاتوجدوالتعملهأنتستطيعشىءهناكيكنفلمشريفطريق
لكتالدعارةنحوعنهارغماإنسياقهاالمحتمةوالنتيجةللعملفرصةأى

صورةأذهانناوفينقرأهأنعليناالجزءهذانقرأعندمافاننالهذاتعيش

تحافظأنوحيدةامرأةعلىكليةالمستحيلمنكانجثللموففواضحة

حياتهاتكرسأوتزوجأنعاليهاكانكرمعملخاللاستفاللهاعلى

نالحلهذفيبنوسطحلهناكيكقولمالكنيسةلخدمةكلية

جيلوكلعصركلفينفسهاهىالبطالةأخطارفانحالأىوعلى

يشنلماوجودعدمعنبةالناالخطورةقراراالسمعدخطورةهنالث

عيةابئحلقةفيبيتإلىبيتمنالطوافإلىهذافيدفعهاتماماالمرأة

لديهافليسلالمماعاتمصدرانصبحكهذهامرأةأنالمحتمومنمفرفة

مناالشاعةتعيدوإذالفضائحعنالرثرةإلىفتميلعنهتثكلمهامأمر
مرةكلفىالشروبعضامنالتنميقبعضامنإليهاتضيفبيتإلىبيت

العقلهوملءبالنشاطاتالحياةحشدهوالفارفةةالزفىدتجنبطريقةوأفمضل

فضوليةتصحكهدهامرأةفيهالثكلميستخقمادائمايوجدحتىبالمعرفة
الزائداالهمامإلىتتجهاهتمامهايشغلمالديهاتجدالأنهافحيثنمامة

اآلنيصدقطكماحينذاكالقولقصداالخريئشئونذوللتدخل
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الحياةأكثرشرورارتكابفيالعاطلةاألبدىيطانالمثيستخدم

خطرفيدائمافهىالفارغةالحياةأمااألسلمالحياةهىبالمشاكلالممتلئة

بأعظميشتغلنوأنينزوجنأنالحدثاتامللالرفالنصيحةإذأ
مرةهناشبدبيتوتكوينأسرةتربيةمسصوليةاإلطالقعلالمسئوليات

كانفقدالرعويةالرسائلفيالرئيسيةاألفكارأحدعلىجدبدامثاالأخرى

هلالخارجىالعالمأمامالمسيحىمظهرعلىمنصباالرعويةالرسائلاهتمام

بهالالعجابأمالكنيسةالنتقادفرصةالخارجىللعالمالمشحىالفرديتيح

قأصلوداةالكنيشأنمنللتحقيرفضيحةأىاستغاللبىيسرعفالعالم

أقوكماالئقةالغبرأعضائهاحياةهىالكنيسهصادفتهاعواثقأكبرالقول

العالمفىفليسالصادقةالمسيحيةالحياةهوللمسيحيةوشاهددفاعأعظم
العميفةوالشركةالداخلوالفرحالجميلةالحياةتلثمنأقوىشهادةأجمع
صادقامسيحيابيتاتسودالتى
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العمليةالخدمةواعد

أفالقلتخستئواخممتنأأئئقئرونألمثمئوخأما17

أقيضفيتثتمونأليينؤآلييمامضاغقةيكزاتة

سأدالمثؤرأتكنمآليفوذيهتآتتأألن180وألتغييئ
أخزتةئسنتجقجملطؤا

أؤشماهدئزعلىإالشتئخكلىآلتفمألشيكآتة19

خميعاأقاتموتخفئمئخطئونذينآ250شفوبثللثيما
أللهأتامأنآشيدك210خؤلثتايينآجمثذيكونيكى

تخقأأنينفختآلياقآليكوآييحقمآوعتؤآلرئث

تداتضغآل220بفحابآهشيئئاتغقلوآلغزضبئولطالذا

اخقأآألخرينخطادافيتشتركؤآلغخقبأآخلتئ
طاهرأتفممتك

51722اتيموثاوس

ةوإداللحياةةالعمليالقواعدأعظممنمجموعةالجزءهذايشمل
الكنيسة
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ممالمنامبايهجرلمويدفعالمناسبالعكريمللشيوخيكرمأنيجب
ئمالدراسةأرضعلىالسنابلترصكانتالشرقفيالفمحثراسأئناء

وتحثالوسطفىعوديدالميراناتربطأوخاللهاأزواجفيالميرانتساق
الدمرسآلةالعيرانتجرخرىAوأحياناالقمحعلىمراراللدورانعلى

حرقتتركبلرانالثئكمالاألحوالهذهجميعفيالحبوبخالل

الذىالعملإزاءالمكافأةمننوعإنهتركبمابقدرالحبوبمنلتأكل

254تثنيةفيموجودالثورتكيمعدمعلىينصالذىوالقانونبهيقومون
157لوقاالمسيحأقوالأحدبالفعلهوأجرتهمستحقالفاعلإنوللقول

وكأليعالأنيستحقيعملمنوعيأقتبسهساخمثلأنهواالحتمال

للمسيحيةيكنلميستحقهومايكسبهIIازكمامملهصعوبةازدادت

للجميعبالمساواةتنادىالتىالناعمةالعاطفيةبالدعوةعالقةوقثأىفي

طبقةأىمالحظةيجبكمامجهودهحتقناسبأنيجبالثخيافأةمك

خاصةومكافأةتكويماتستحقالشيوخمن

يكتفىالذىفالشيخليموادلوعظفيالمجاهدونالشيوخهمهوالء
والمناتشاتمللكعنخدمتهيدفئالوالذىوالنصيحةالمشورةبابداء

المشيخةواجباتاستنفدقدقليالوحديثهلمائدةاحولبجلوسهأنهيعتقدوالذى

منهوالكنيسةتكريماحقيقيامنيستحقمنالحديثهذافىلهمكانال

لألحمداثبعلمهومماللجمهورالحقعنيعظهبماالكنيسةوتقديممءلبناعل

المسيحبةالحياةعناإليمانولحديثى

ماشخصضدواحدفردباثهادةيأخذالدليهودىللقانونكان2

الاالخطاياجميعمنخطيةأوماذنبفيإنسانعلىواحدشاهديقومال

1915تثيةمرايهيقومشهردثاللةفمعكأوشاهدفمبهايخطىء
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وأحضهكذااكمةاممليةاليهودمعلمىفانونالمشناهرتصف

بابفتحمطابقةاالثنينشهادةوجدتإذاوأمتحوكاألوكالثافىاالهد
محلهناكيكنلمفقطوأحدثهادةعلىقائمةالتهمةكانتإذاأنهأىللدفاع

الشاهدانيكونأنالكيسةنظماشترطتذلكوبعداإلطالقعلىلقضية
ضدنهماكاذبةيحنظقأنشريروثنىأىعلىاليسيرمنكانألنهةمسيحيين

لماألولىالكنيسةأيامفيالكنيسةيحقروبالتالىليحقرهمسيحىثميخ

الموبسيستىتبودورويشيرالتربوئالعقابتطببقعنالكنيسةمسثولوبتردد
MopseuestiaofTheodoreهذابضرورةاألوائلالكنيسةآباءأحد

لرغبةنتيجةغادرولهجومللكراهيةعرضةدائماكانواالثيوخألنقابالع

لتعنيفوتعرضسبقفمنتوبيخهمللمثايوخسبقالذينبعضعنداالنتفام

الحقيقةإنالشجخضدماخطيةأوصهمةيختلقبأناستردادكرامتهفييركب

وأنسعادةأكئريكونكانالعالمأنوهىثابتةحقيقةدأئماستظلالمالية

واختالقاألكاذيبنشرأنالناستعملوسعادةأكثرتكونتاكانالكنيسة
مسثولالغيرالمسممفالكالمتغتفرالخطيةاالخرينضدللفرية

حديثيممىولنبريثةقلوباويحطمبالغاضررايسببالشريرافتلق
الحاسماللهعفابدونهذامثلى

العمليةاالدارةقواعد

مضاضاالعلنىالتوبيخهذاعلناتوبيخهميجبالخطيةيعيشونمن

باظجلإحساسفيهويوقظطرقهتقييمفيصوابهللعغاطىءيعيدالفائدة

جيدلمنيةبالللنهديدإنمماثلمهينموقففىبسقطوالثالاآلخريئريحنثج

فيكانلوحتىالمستقيمالطريقفيالشخصحفطمنهالغرضكانطالما

علىافظةابمديعلمالحكيموللقالدالمخويخطامننوعالتهديدهذا
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يجبالثمهماولكنتىوبيخاألمريستوجمبوفنىفد

اظطبةفثاهلاثمعورةصللعللمللكنيسةتمصداثنأب

كتبمحاباةأوتفايألوقلهإدارةعلىوسtثتيمويحث4
تحيزعدمإلىكزيرتالمجتمعكيانةSEمصaatonإيستونسب

أنهمعلىالناسبعضمعاملةمنممرالمجتمعيضرماهناكليسالعقاب
صوابأىيفعلونالأضهمعلىاآلخرالبعضومعاملةالخطأيرتكبونال

مستوىإلىتسقطأنيجبالالكنيسةأنذويقتضىعالميةفضيلةللعدللة

بحقءالعالميطلبهمماأقلالةالفى

خصثأىعلىيدوصعفىاألستعجللمنتيموئاوسيحنر5
أمرينمنواحدهذاويعنى

فيلوظيفةإنسانأىعلىيديهوضعفيمتسرعايكونالأن1
الجيشفيأوللتدريسفىأواألممالميدانفيالكنيسة

ترقيةعلىاإلنسانخصلالالطيرانقواتفيأوللبحربةفيأو

المثشصوأجبأنأئلهااستحقاقهعلىيلبرهانقدإذاإال
مضاضاهذاهـلصبحوالقيادةمركزالمسموليةيستحقأنهيثبتأن

فهايفشلئمعلياوظيفةإلىيرخمنألنالكنيسةفىاألهمية
والكنيسةبلفقطنفسهيهينالللمهانةالمركزهذايعرضأو

تكونأنإالالكنيسةيسعالمنتقدمتربصعالموسطفىأيضا

لقيادتهاتختارهمفيمنالتدقيقبالغة

نائبخاطىءعلىاأليدىوضعاألولىالكنيسةفيالمتبعكانب
يلىماجاءوفدالكنيسةرةلحظوعادتوبتهعلىالرهانفدم
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عليهيدىاضعتوبتهثارويظهراطىءأيتوباحند

4لطملايسربيوعنويذممرةألجلهميعايصلىبينا

ائبيزلالدةعواستقبالعلىللعادةجرتأنهالكنيسةمورخ

هناالمقصودالمعنىهوهذاكافيلووالصالةاأليديعبو
العائدالشخصاستقبالفييتسرعالأنلتيموئاوستحذيرففيه
توبتدأنيثبتحتىيفتظربلالكنيسةعلىالعارجلبالذى

لتطابقحباتهتشكيليعيدأنبأمانةاعزموأنهصادقةضيقية

الشخصهذايمنعأنمطقابعنىمااهذفىولبستوبتهاعترافات

يعاملأنيجباإلنسانهذامثلالظنوسوءبالئمكويعامل
المسيحيةلشركةIاختبارهفترةفىوارسادوعونعطفبكل

هذاليفتدىالفئرةهذهأئناءمستطاعككبذلتستوجب

إنأيصايقالأنيجبولكقجديدمنويبدأذاتهالشخص
يثبتأنالشخصعلىوإنبهايستهانالالكنيسةفيالعضوية
لرفياستقهالهقبلالالمستقبلعنوعزمهالماضعنتوبته

الكنيسةفشربهةالكنيسةعويةفيقبولهقبلبلالكنيسة

ولكلنأنفسهميفتدواأنالناسهوالءمثللمساعدةموجودة
يعطواأنوأمانةبخقتعهدوايناللولثكانماالكتيسةعضوية
للمسبححباتهم
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لتيموئاوسصيحة

خئراأمنثعملطبلماءبغذكمرالبمافىآلئكن
ءرأقيؤأسنقايكقجقيدكأبئينأقييأل

23وثارعىئهأ

هذافىالرعويةللرساثلتظهرئالتىالوئيقةللعالقةتبينجملةنجدهنا

نصيحةليحمثرفرصةمبوليجداإلدارةومشاكلالكنيسةأمورمنالخضم
صتهعنتيموئاوسالىمحبة

علىوجليأخذعندمماتقشفمهالسةكلدائمااليهودىالديئاشتمل

نتاجأولمسىبعدميرتبطنIV5Isعددالنذيرعهدنفسه
أولفصرمستقطرأوالقوىوالشرابالخمرعنففسهيعزلللكرمة

مرطبامحنباليأوللعنبعصيرأيشربوالالقوىالشرابتلموق

رةلبالمنالكزمشجرةمنصنعشيئايأكلالانعزالهكأليامويظلمجففاأو
باالمتناعللركاييونتعهدلذلكءاوC3الخارجيةالقشرةيد

الراكابييهةامأمووصعلمرمياذهبكيفلرمياسدرعليناويقصلخصرعن

أوصاناأباناركاببنيونادابخمراألننشربالفقالواخراوكئوسا

زرعارعوافئبيآوالتبنواوالاألبدإلىبنوكموالأنتمكراتشربواالقائال
تيموثاوسأنومما3557إرميالكمتكنوالكرماتغرسواوال
ثلكعهاورثربماdLFliI1أجمهوديةأمهألنيهودىنصفكان
وقديونانياتيموثاوميهكانهوالدجانبومناتهحيفيتقشفيةالنزعة
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اعتبرتالتىالغنوسيةكةبدلتدحضكتبتالرعويةالرسائلأنكيفأينا
هذكلتطبيقأنيفكاورأيناكريرواألرضياتالجسدمادةهرماكل

وربماكانمعدلتهوتساءالجسدفبهيجوعحادتقشفإلىأدىربماالبدعة

افىاليونللتقاثمفبهذاعملهدونمتأئرأأيضاتيموثاوس

المسيممعوالعاملونالمسيحىكئيرايقناساهاعظيحةحقيقةهنانجد
إهمالهوعلمبالجسداهمامناضرورةهىالحقيفةهذهللضررفيتعرضون

الشغمهيكقثسفماوكثيرأصحتهإهماللدرجةيفشغلأنإفسانألىيحقال
الجمممافىبنتيجةببساطةتأقإنماوجفافهوسطحيتهالروحيةبالدتهأن

جيداالحركةمداومةتستطيعحتىوصيانةلعنايةتحتاجآلةأىوإرهات

نستطيعخيرماعلىالمسيحعلتأديةفىترخبنحناإلنساقكذاللجسم
توجدالالعملجسديالهفاالئفيننكنلممجيداعملهنستدخالومخن

السإلمفالعقلالجسدواحتقارإهمالفيالصحيحهوالعكسبلةفض

المسيحىالمئلأيضاهوالقديالروماقالمثلهذاالسليمالجسمفي

يجبالكاملالحرمانعنالمدافعينكثيراأزعجتفدالفقرةههن
اإلدمانحتىالخمرفيلالغراقرخصةتعدناالاآليةأننذكرأنأوال

رللخطببفائدةهناكتكانطالماالخمراستعمالعلىتوافقببساطةولكنها

عنهعبرالذىالمبدأهويكوناإلطالقعلىمعينامبماتضعكاوإذا

اعتهاريمكقبيماأنهاإللةتريناجيداBrownELبراونفأ
كواجبفرضهامطلقايجبالحكيمةثمورةالكاملباالمتناعالتوصية

العرركانإذاالحرمانقفضيليونجدالإنهبولسيفولوببساطةدينى

المنفعةمنأكثرلهنتيجةالجممالحاس
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التامأالضاءستحالة

قضاءاإلىتتقذئمواجمخةألئاليبغنهخااليا24
ألصايخة4آألغقاأثضأكذيلث250آلتغفقتئتعهثمأماؤ

تخقىأنآليفيهنفالكيخآلمتهىيىوأواجمخة
25و524تيموثاوسا

خطاةهناكراضييننكنونوأنلتهاألمورنتركأنيحثناالقولهذا

وهنالثعقابهمولملىالتهلكةإلمماتقودهماياهمأنوواضحظاهرون
عيبالرائواجهةخلفوالشرخالةحياةيعيشونالذيناظفافىخطاة

يبصراللهولكنالحملالناسيرىاللهيراهالناسيراهالمافيها

ويرفيرىالنىاللهأمامالنهائيةالمواجهةمنمهربهناكوليصافصد
ثهـأءكل

نالوأوالذينالجميعأمامالصالحةأعالهمتبدوالذينالبعضوهنالث
أعمالهمأحديالحظلمالبعضوهناكالناسوضهاقالعكريمواوالثناءالحمد
يجببمايقيمواأوعليهميثنىأويشكرواأويقدروالملهذاالحسنة
يعرففالتهاألملنجيبةيشعرواأنهؤالءلمثليحقالعليهيكونواأذ

لالنسانمدينااللهيكونأنيمكنالالنهسيجازىواللهالصالالعمل

منظاهرياالبعضلهروبنضاالأنعلينابحبإنههنالنايقال

كلبتركنرصأنيجببلظاهرياالبعضتجحودنتالمأنولالعقاب
خيرااللهجؤاءإلىاألمور
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لسادشاألصحاج
11ومسيحباعبدأنكونكيف

تخمايئواقثييرتختغبيدفثمأئذينتجييغا
أقياشمفئيفتزىيتالإكزامكلمسثتخقينشادتهثم
تسثتهيئواآلئؤيئوآلستادتفثماؤأثذين20وتغييي
تتنثاتازكونذيناالنأكئزخئنوفئميتلطإخؤةفئمالنيهئم
بهذاوجمأكلئمؤمخموبونئؤيتونهثمقآيذأفي

2وا6تيموئاوكاا

للحياةهمهةاللبالغةالمسيحيةالمبادىءبعضعلىالجزءهذايشتمل

اليوىوالعمللليومية

وئمالسيدعبداكانفلوالصعوبةشديدموقففيالمسيحىالعبدكان

هوبينمابالضياععليهمحكومسيدهيرىأنهفيكبيرعليهالواقعاإلغراءفان

تسامعفيهالجامدبسموإحسامإلىمسيحيتهنفودهوبهذهالخالصوريث
مسيحياسيدهكانإذاخرىاالناحيةومنمسشحيالجوأهذافميخلق

وجدربماالجديدةالعالقةهذهاستغاللهوالعبدعلىالواقعاإلغراءيكون

وربماالعقابمنالنجاةتوقعثجالعملفيلألهمالكافياسبباقةالهذهفي

الحقوقأنواعبكليتمتعأنفيجبمسيحيبنوسيدههولكونهأنهظن

خادماليصبحوسيدههومسيحيةيقةحقاستعملربماالخاصةواالعتبارات

وأضحةمشكلةهناككاشاوالعقابالربيةمنفىمهمهكيركسوال
عامينأمرينلنالحظ
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إللفاءودلداعيةكللعارضالكنيسةثظهرلمولىاياماثالثق1

الجكةشديدةالمومههذافيالكنيسةوكانتفجائيةفةعنبوسائلالرقيق

الرومانيةاإلمبراطوريةفيعبدأ3مليو60علىيقيفماهناككانفمقد

للجيدثورةقامتوإذاكأعداءللعدينظركاندلضخمدلىالهذاوبسبب

للعببدتسمحالرومانيةاطوريةاإلمبرتكنلمألنهالقسوةبمنتهىتخمدكانت

عليدمغأويعدمنtإماعليهقبضثمعبدهربذافاضدهابالقيام
قانوناهناكوكانهاوبعبدأىشقىتعنىالتىشبالحرفجينه

تحتعبيدهكلاستجوابيمكنمقتوالسيدماتإذاأنهعلىينصرومانيا

سمبسودةكأءويكتبجميعاءللموتوضعهمويمكنالمعذيب
SimpsonKEيلىالروحميةالمسيحيةمعركةتترضأنممكنكان

فخلقتالعنصريةالممراهيهالمتقدالرمادفيالكنيسةنفختإذاقاتلةضربة

الكننيسةكانتلوالعبيدمنالهاربينإليواءصدرهافتحتأوآكلةنارا

عليهايةقاضالنتيجةلكانتسادنهمضدوالقيامالثورةعلىالعيدشجعتقد
وإهدلرالجماعىالقتلاألهليةالحرباننرستشعلكانمتببساطةألنها

القرونعبرأنههوحيدثماإذاأحدثذاكليةء10الكنيسةكرامة
باالختيارللنهايةفىالعبيدعتقإلىأدتالتىللدرجةالمدنيةفيالمسيحيةتغلقلت

والالعالموالالناسالأنهعلىالبرهانفيهعظيمدرسوهذابالقوةال
نتيجةاإلصالحيأقىأنيجبوبالتمثريعاتبالقوةإصالحهاكلالمجتمع
حسباألموردثتحأنيجبللبشرىللوإلىببطءالمسيحروحلنفياذ

الطريقههوالبطىءالطريقالنهايةوفينحنموأقيتناحسبالاللهمواقت

فشلهبلصررثناياهفييحملنفالهوطريقالموكد

الفوارقتمحىالالروحبةالمساواةالعاليةالحقيقةنصادفأبضاهنا2

الشعورباالشخصهايعتبرأنمىالمسيحيةlILZdاألخطارأحدانمدنية
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ضهفمنمسيدحىوسيهمسيحطأنهبماالمحملفيواإلهالللراخىلرا

3والخاللسيدكونولكنلهخاصاواعتبارأخاصاتساهاليكوقعان

فهذهأجرتهلكسبجبديومعملتأديةمنمطلقاالعامليعنىلنيحيينمس
فيالضرورةنفستحتواقعفالمسيحىمتمزمركزأىلهتتيحألللعالقة
أىمثلجيدأعماليؤدىوأنصيثتهبلكيعملأناالنظمةإطمة

آخرانإن

أنواجبهالرعوياتتراهكماالمسيحىالعبدواجبإذأهرما3

فهوسيئاأوعاصياأومهمالأوأمئراصكانإذاأماصالحاعبدأبكون

منخيرأبعمليأذإذالمسيحىوالعاملالكنيسةالنتقادبالوقودالعالمودفي

لهيتمعندماالخصوصوعلىلآلخرينممسيحيتهيوصىإنمااآلخرين
بمعليهمرغمارغبتهدونيعملأنهاالعتقادعلىيظلفلنجديدبروح
الناسمنولزمالئهإللههلسيدهخدمةيودىأنهنفسهفىسيفكربل

يستطبعالذىالكثيربلمنهيغتصبالذىالقليلرؤيةالهدفهويصبح
العاملهعنبالمسيحيةالتوصيةمنأفضليوجدالوقعدركبةعنيقدميهأن

المجدالمسييحى
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الزائفوالتعليمالكذبةلمعلمون

ئؤايقؤآلآخرتغييمأيعئئمأحدكانإن3

ذىأئوألئغإليمآلضجيسحةييالمحميممموعرثناكيماب
شتئثأتلةيفقئمآلوهوتضلفتققذ4الئقوىبمفو
لهتصصهآيىآأئكآلمومقاحكاببمتاحثآثمتغفلهو

ؤةفآرعاث5يةألربونوألظنثيراوأفيوآثجضامآثحسا

ألئفؤىانتالنونألخقمىؤغاأللفزقاسيإلىانآير
آلبلمومئلتحنمثتخارة

ه63يمؤباوسا

عنتأخرقمافرصاذبالللسلمالقدبالعالمفيالحياةظروفأتاحت
هاانتهاز

بنلحالمتجولنباألنبياءتموجالكنيسةاكاالمسيحىالجانبففى

المسيخيةالخدمةأنكاأتبعوهاالتىالحياةلنوعبالنسبةالهيبةبعضاكتسبوا

يهلىأنشعرمنكلاليومتطبقهاالئىالرسمياتاكتسبتقدبعدتكنلم

أرادمنككأمأممفتوحاالبابكانلهذاإعطائهافأحرأكانرسالة
الفيلسوفكانالوثنىالجانبوفيلألفكارمبلبلةزائفةخاطئةرسالةنشر

هوالءدعئالمعروفةالقديمالعالممعالمأحاالربحعنالباحثالمحجول
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تجارتهموكافمتحمكهرجاألتعنىالىاطالبينبالسوفالممجولينفالسفة

وناويتناقثجيدأيتكلمونكيفالناستعليماألولطريقيناتبعواالفلسفة

تفكيرهمومنطقالمعسولةألفاظهمفيلهموكانيتقاضمونهاجرنظيربذكاء
للسرخللربحكوسيلةالفلسفةاستغلوابهذاحسنايبدوالسىءبجعلما

المنطوقةبالكلمةاليونافىأوصعامةاعراتعإعطاءفهوالثاقاطريقأما

السوفسطائيينلهؤالءممهداالطريقكانلهذاالمفوهببالخطييمجبكان

وقداللغويةوبالكتهمخطيهمتفديمفيمتبارنآخريلبددمنينتقدوالن

شخصيةدعواتتوزيعرجةلدآنفسهمعناإلعالنفيبعدأشأوآبلفوا
الناسمنالفا2يجتذبواأنمشاهيرهماستطاعوقدمهرجاناتهملحضور
السينمانجماليوميحتلهالذىالمستوىليامهمفيبلغوابممحاضراتهمإلىلالسماع
ولةآدريالطأنلنطostratusاتسفميلواسترعليناويقصالشهير

فهلدرجةالناسبينجبارنفوذعلىبستحوذكانالخطباءأعاظمأحد

الشيوخومجلسالمالعبتفرغيوملسيخطبأدريانأنرسولهيعلنعندما

ليستمععمدطماوللاألثيفييممدرجإلىكلهالشعبويحجأعضائهامن
ولكنالمالمنبالكثرتاقالمهرجاناتهذمثلأنالطببعىمنوكانله

الفالسفةهوالءفىأخطاءجسيمةثالئةهناك

أىفىالتحدثيعرضونالحقافطعنتمانابعيدةأحاديهمكانت

الحاضرفيأحداقترحهإذاالواقععنبعدهأوغرابتهكانتمهماموضوع
الىاالمشاكلنوععنوافعىمثالوهذامشكلةأىفيللمناقثمةمسئعدون

يذلالذىللطاكيةليقتلالمدينةحصنإلىرجليذهبمناقشتهالهميحلو
ابنهجسدورأىالطاغيةعادوإذعنهعوضااينهقتلدهيجلمولماعب

نظيربمكافأةالرجلطالبعندئذنفسهفقتلالحزنكلبهيخئرقهوالسيف
كانوايقالالحقمكافاةاللهتحقهلبهلشهالحريةواستعادةالطاكيةقتله
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كانزاكمامناجدوىالالىوالمصوراتالغامضةالمباحثاتبادمانبر

الكالميةبالحرولفيطويلباعفوى

مربراحدابينهمالمنافسةوبلغتوالهليلللمديحفمكانتثهوتهمLأ
فيمدينةالىجاءاثنيجريدعىرحالهصوفيعنبلوتاركومحكى

لغويةمنافسةاالئنننبيندبرتIوللحاشهيرخطيبيقطنحيثغألطية
منيعاقكانآنهورغمسمعتهيفقدأوالتحدىيقبلأننيجرعلىوكان
حرصاعلىقبللكنهبصعوبةإالإلمالمنتمنعهحلقهفيسمكهشوكةوجود

لناويرممبقليلدلكبعدوماتحنجرتهالنهبتالحديثوأئناءمركزه

كورنثوسفيعاممكانعنحيةصورةloحمصموستمديوكرفى

هزالءمنكثبرإلىتستمعقواهمبكلالخطباءأنواعجميعيتبارىحيث
تالميذهمبيماالبعضبعضهمويسبونيعرخوناألشقياءالسوفسطائين

منيقرأونالكتابمنكثرتصادفيتشاجرونيدعوهمأنلهميحاو
والحواةبأشعارهميتغنونالشعراءمنوكثيرالغبيةمواضيعهممحمبهم

البلغاءوآالفالعالماتيفسرونالطالىوفراءأعاجييهميعرضون
الختلفةبضاعتهميعرضونالباعةمنوفيروعددالقضاياأوضاعيقلبون
منازعاتالدفينوالحقدوالخصامالحسدالسبابتبادلفقطتصادفهناك

كانبلهميرقيناللهمهوالءأذهانهمتفسطرجالبينمستصرةكالمية
الجماهيرمةلدمدلهفةفيكلهموستمديوكرفييقولالرعوياتء

والصخبالعصفيقاتجافيداثمايتحركونالظالمفييسيرونكأناس

الكنيسةيجتاحأخذالذىالزائفالمعلمجيدانوعيعرفالقديمالعالمكان

ومدلممماعهمتترددالتىاألعدادومقياسموالثناءللحمدعطاثهم

معمئحادثاللسوفسطاقنابضةورةلفمeممدأبيكثيتسرمم
بحياقنماقأاليوموجدتنىكبفحسنانمئبلبنهاننهابعدهتالمبل
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جزءأىظثهجزءنبأحظنفتذامارائعاكنتلقدشيدمىا

فىأبدمكتالقدأوهاوالحورياتبانفيهوصفتالذىذلكمذاأ

منأكبركاناليومجمهورأنأعتقدالسوفسطائىيضيفثمذفط
الأظنماعلىخمسمائةبكنثيرأكئرنعمالملمبذوبحيبلمممابق
عدبدأىمنأكثرهذاكيمفألفألفمنأقلالفارغكالمهنا

الجمالأيضاقلتهلماتقديرهمالحظتوقدلماذاأعجبإنىلديوأستمع
كانواالممثلينالسوفسطائيونهؤالءالجماديحركأنيستطيعسيدىييا

وحكإمالشيوخمجمىفىأعضاءمنهمصارالمجتمعإعجابموضع
األنصابالمأقيمتوفائهموعندوسفراءلالقاليم

فيالكالماستطاعمنلهذااللفظببالكةمورينمخيونانيوناكان
فيهالكنيسةنمتالذىوالمفهومالوسطهوهذاستقيبلهضمنلليرنان

الكنيسةأتاحتالكنيسةيغزويمالتطهذامئلترىأنكبيرةدهشةيثيرالمما
فيهظونواقثيليةمواهيهمفيهيباشرونجديدامجاالالزمانهذامىلمعل

وسطفيباختصارربحاهمعليسبغونواتباعاالمظهرىالمكديريبعض
الكنيسةإلىيدخلواأنالزائفينالمعلمنهؤالءلمثلبدالكانيونافىاتمعا

الزائفالمعلمصفات

عنغريبةغيرصفاتوهىالزائفالمعلمصفاتالجزءهذافىتحدد
معينبخوعالزمةصفاتألنهااألوليالكنيسةعاصرواالذينالصوفية

المعلمنمن

وركبتهذائهاسمكراضاألررلفهدفهوالخدلالغشصفاتهأولا

ومعلمونوعاظهنالىزالماالمسيجيفدمأنالنفسهيعرضأنسامميةأي
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آراءهميفسرونللمسيحالألنفمأتباعكسباهتامهمجلضعون
جمعمعماعندنولعليهماللهكلمةعرضمنبدالالناسعلىالخاصة

شموفونهمبلإنسانأىفيهريفماإفىاالسماعهمهمالللعبادةافاس

يمدبنليسكىالذوالمعلمالقديروالواعظفماللهيقولهماإلىباالستماع
ورماكريمموقالاللهوتصدىهوبلةالخاصبأفكارهللناس

MacgregoxWiLاليبرؤسبأالقدبممعلمهعنمحاضرةفي

أخرىبعدمرةبروسرأىكماحيرتهالخدامأحدلناذكردايأقما

اختلسمايوموفيالخدمةفييستمرئمفيهاكليتطلئمالورقمنقصاصةنحرج

نوركأرسلإلهىياالكماتهنمهفيهاواكتشمفالورقةهذهإلىتلنمظر

معهيأقىإنماالفصلإلىيحصرإذأستافمأنالتلميذعلماوبهذوحقلث
بلالباهتكعتهنورالناسييالالقديروالمعلمالعبادةورجاءلب

جاعاقدبيسوعاللذينوالحقالنورلميقدم

مننوعهناكالمصوراتمنكضماعلىمضباهتمامه2

أوبحثحلقةفيمشثركايكونأنالحياةمنأكنربالجدالحمهتمالمسيحية
ليقللعقائدمناقثمةفيممتعةساعاتوتمضالمقدسالكنتابلدراسةيةجمه

WhaleSJهويلبرسذكروقدمسميحياتكونأنبالضرورةيقتضى

لدينااللينةالثقافةهذهعنالذعةإموربعضالمسيحيةةيداكتابهفى

التىالجوفاءاليكنلماتمنكنزثيوريوعلىفالنتينخلعهالذىالوصف

أرضفميهنقفالذىالمكاننتناأحذخلعمنبداليثاتعنىيال
عفةنثرئرنحتلفةزوايامنالمحترقةللعليقةتذكاريةصورأنلتقطمقلسة

خشوعفيللركوعمنبدالالمدضةأماممسثرخيةوأقدامناالغذاءنظوبات

المسيحجروممامحمأ
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فيكثيرياالبرلنثتهيااوطرسمنأيلبقولهلوأوجزكماأو

مقدارههلماجاللنحافةزنيفشلكيفآمراافهلديستمعمقوليكنغ

فيالالمسيحتعرفكللthonMelanclميالفكثونقالهماكاللظ

جريجوريرسمخالصهقوةمنتأخذمابلتجسدهكيفيةعنتئصورما
ryللقسطنطينيةمعبرةصورةiييمثالقسطفطينيةأيامهي
االكاكينفييعظونضليعونالهوتيونوجمبعهموالعبيدبالميكافيكلييهأ

أوجهأيئافالصريخبركفضيةلةذمتبدلماأندتأإذاثموارجوا

يكونالخبزمنركيسعرعنسألتإكاواالبباالبئبينالخالف

الأملىاماماسكانإذاعمااسمكهمتإذاأمااآلبمنأقلاالبنأنالرد
والعصريحاترالبراقةالمناقشاتشىءألمنجاءاالينأنهوفالجواب

والمناقشاتالدمراساتهذهمثلمسيحيااإلنسانتجعللنالخطيرةالالهوتية
المسيحيةالحياةتحدياتمنالهربمننوعاكوخمهاعنتخرجالوالعصورات

شكاكوهومنافمسةبالغرشفهوللسالممقلقالزائفالمعلم3

خصمهرجمإلىيلجأالجقالفييفوقالعندماعنهتختلفمنكلفي
مناقشذكلفيالشخصيةوصفاتهالالهوفمركزهفيمشككابالسباب

مهاترصإلىدائمايفنهىنقاشوكلالحبالالحقدرنةصوتهعلينلب

الحقعنالتحدثوالسرذالضرورةأبدايتعلملمالزائفوالمعلموخصام
اختالفكلاعتبارلمدالزائفالمعلميميلالذاتتمجيدحقلهمصدربالمحبة

اءالعدموقفمعلمامايتخذعندمالهسخمىتحقيربمثابةآلرائهانتقادأ
آراعهكاشامهماواضحزيفهأنثقوالحقد

تعليمهيعترالفهولربعمنطلقتهوتالينبايتاجرالزائف431

للعملميدانفىهوأكلمركرإلىسباقابلبهابنشغلدعوةووعظه
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اليوجدأنهوهوكدمؤواحدثىءهناكنفسهليقدمبلةاآلخرينمةلخدال

تماماواضحةوالرعوياتالكنيسةرسالةفيالمراكزعلىللمتسابقينمكان

هوكلهمملهخلفالدافعوأنأجرتهمستحقالفاعلأنفيئماماصريحة

بلهياخذالأنوعواطفهشررهكلىالخاصالربجالالعامةمةالخد

الناسنوخدمةالمسيحخطمةفيهريبذلحتىويبذللعطى

Wa



االقناعةاخ

غطيمةيخازقهيئائقنآغخأفقؤىؤأئا6
اأنيزتقآلأئنآؤؤافيبمثىءتتمألظتذخلتئمئنآفي

عنىقئنكتويهدمئوةقوتتناكانقإن8بشئئجمئهخرتن
بهمآ

If66Aانيسهوثأ

االستعمالالعطمةكلماتاإحدىوهىالقناعةعنهناالمستعملة4الكل

هذاويعنىكلياكامالذكيااكلابهاونويقصدايرواقيقسقةالونبن
حالةوهىالخارجيةاتالمؤفئكلعنلاالستقكاملالعفلكونحالة

األشياءامتالكمنفاءاالكتيأقىأنيمكنالالسعادةمرثناياهافيتحمل
وتهرجورصكتبكاأو

لمعيشتهجنيالف2ضةإلىختاجمن

فقطلخةلمجتاصكمنتمامافقير

مسرحيةمنالثالثالجزءفئالحياةتجاهداخلىمسكعنتأقىالقناعة

البالىانحاءفأمعروفغيريخجوللمملثشكسبرصررةميرالمالثاهنرى
منهمواحدفيسألملضأنلرهمافيخاباأللهمالحظىمنطايقابل

اإلجلبةهذهالمالثفيعطىلمانجتاجكأينملبهاكنتلوولكن
العظيمة

Wi



رأمىعلىالقلبىداخسلئاجى
عدالهسأرأحجأوالماساتترصحهال

ةقايدعىتاجىألنبرىال

نادراإالالملوكاليرضىتاجهو

نضمطهاعنأبيفورذكركلهاألمرلبإلىاليونانافالسفتوصلاوقد

الماءوكوبامنشعيركعكةأعطنىشىءيكفيهالبالقليلاليكتفمن

سعنأحدهمسألهوعندماالسحادةعلىنفسهزيوسبمنافسةكفيلوأنا
بعضاعنهخذبلالشخصممتلكالتاإكتضفالداأجابوالقناعةالسعادة

رغبات4من

الجيودمعلمىأقواكأحدلبالقليدائمااكتفوأالرجالوأعاظ

لوكوالترلناويممفبنصيبهاكتفىمنمرأالغنىهومن

الحياذوطريقةيهودىمعلمدارسهالذىالمرانمننوعLWalterملئ

بمقداردماءلتأكبالملحلقمةالناموسطريقهوهفايعيثهاالتى
عمكفىجبينلثبينمايعرقتعيشالشقاءوحياةتبيتاألرضعلىيشرب

االخرأالعاوفييمااألرفسهـيدأتكونذلكفعلتلوموسالظ

فقرةبراونفأويقتبسكافهوبماخيأنالناموممامعلمعلىكان

أيامنافىامثرةاحجرLacordaireالكوردبير311اواعطاعن
الرجالطعظماءكانالقليلعلىالعيشيعرتمنودوجمعدههوالحالية

األموعلىالصرفاختعارأندائمالىيبدوفقراءعادةالماضىفى

الطربغدهونسبياهامندعوهأنيمكنعماوالتخلىورائهامنطاثلالالنى
لهوالءباالنسبةاألمركانكماتمامأمشغولياتهمنالمسيحىالقلبخالصإلى
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جمالمنالحياةفيماتقديرعلىترالنىلالعقإناالثمجعانلماء

مفاجىءبانقالبكثيرايهتزأنالنادرمنواإلنساندتهبالنسبةالخلق
نإنسامنظرهوآخرضىءأىمنأكرجيلناتاجهوماومستقبلهلحظه

منبالقليليكتقارادتهوبمطلقولكنهشىءكلكللثأنإمكانهفي
فيالكبرةالنفسشيئاأريدالاإلنسانيةالوجهةومنشخصياجهتى

آخزئىءأىمنأكثرفيوأشلممنمنىالذىالمثالهىالصغيرللببت

الفقرفيةبلقخافضهناكفليسبالفقرتنادىالمسيحيةأنهذايعنىال

والمطالباإلمكانياتبينللتوفيقمستصرصرلحياةفىسعادةتوجدالكما

بأمربنطتنادالمسيحيةولكن

يقولةالسعاذتحققأناألشياءأمكانفيلبسأنهباألقتناعتنادى1

صهاللىبتراباختنقبعدأنالماليينابأمنكثرسمبسونكأء
فىماكلالمشخصيةالعالقاتمندائماتأقالسعادةمجنونااتعيصات

فىماوكلالحبأوالصدافةيعرفيكنلمإذاسعيدأإنسانيجعللنالعالم

يكنادةالسهسرأنالمسيحىيعلملهذادابعيبالوحدةيذهبلنلملها
الناسفيبلسياءافيال

يأخذهاالتىاألمورتالثالباقياتعلىبالتركيزcتنادوهى2
يمكنالأنهوواضحالعالمالىىءبثناتلممموتءعندمامعهاإلنسان

كلفيIالرجاحكاءالحقيفةهذهوقدعرفىءآيضابثمنهنخرجأن
مماأكثرالعالممنتاخذأنتقدرلنسنيكاقالديئكلومنجيل

وعريانااألرضإلىألجتعريانااليونانشعرفىوجاء5فيهأحضرته

الكفنفيجيوبتوجدالاألسباقالمثليقولوكماباطنهاإلىسأفمب

بطبيعثهإنماالحباةطريقفياإلنسانيجمعهماحمبسونكأويعلق
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عندخلفهيتركهثىءولكنهالحقيقيةبشخصيتهعالقةلهليستش

ائهالىيأخدهماأناإلنسانيستطيعفقطشيئانءالموتأعتاب

ونفمرروقلبوشخصيةذاتبفيانالكبرىالحباةفرسالةنفسه1

خجلبالاللهيلىاإلنسانمهايقلأنيستطيع

سأنرأيناوقدحياتهأيامفيبهاعاشالتىاللهمععالقتهب

أعظمأمااللهمعللعالقةهىوأعظحهاالشخصيةالعالقاتفييكنالسعادة
الكاملهواالقتناعةالمطةالمقةفهواللهإلىمعهيأخذهاأنيستطيعالتىاألمور

لنفسهالمحبالصديقالواحدإلىيذهبإنماأنه

عبةفيثراعنانبدماسنداالشباءعبوديةمننهربعندماالقناعةتاق

صداقتناهوممتلكاتناوأكلىأعظمأننتعلموعندماللناسوشركةوصداقة
المسيحيسوعلنامكتهاالتىبالله
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لما11محبةطورة

سقالرنقتأغنياءيكوئواآنيمونئمذينأواما9
اشآلنتغرقؤئضركبمةكييرةؤشتقؤالمحطوقخعتخربةقي
لكلأضلأثمآليتخئةناؤأئقآلفيءالغالئبفي

وطعنوااأليمآلطعيقضلواقؤمآئتغاةابألذىألشرولي
كثيزةبأؤتجاعأثفستفثم

1sf9j10نيموثاوس

عديدةمرارااستعمالهاأسىءوالقاالستمالالشائعةاألقوالأحدهنا

لكلأصلهىلمالامحبةبلبمالمثرورلكلأصلtالماإنالكتابيقولال

المسيحيةمومعلعرفهكماالعالممفكرىكبارعرفهحققولوهذاالشرور

الشرورلكلجامعةالمالمحبةDemocritهدمموقريتسقال

لكلأساسلناتليسماعلالحصولفيالركبةعنسنيكاويقكلم
شرمنبالعقليجولما

الشرورلكلأمالمالمحبةPhocylidesفوشدسوقال

القانونعلىالتعديالتأكبربدايةهىالمالمحبةأفالطونوقال

بدايةالمعدةشةالقولهذاAthenaeusأثيناوشويقتبس

فيهولكانرديئاأوجيداليسذاتهحدفىوالمالالشرورلكلوأصل
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اخيريعمكأنإنسانيستطبعبالمالرديثةتصيرأنيمكنمحبتهألنورة

يخدمأننسانيستطيعبالماككثيراشرأيعملأنيستطيعوبالمالجمرا
جارصرخةالىبكرميستجيبأنيستطيعوبالمالالخاصةركباتهباتانية

طريقويمهدالممنوعاتإلىطريقهيشترىأنإنسانستطيعيبالمالتاجا

أرادكمالييشضيقتهآخرإنسانعلىيهونأنيستطهخوبالمالأا
يعيشأنلهالله

سالحلقوةIjبالقؤةيأقىلمالاعظمىمسئوليةولكنهثرآليسالمال

األخطاراذأهىماأيضماالشرفئوقوةالخبرفئقوةألتهاحدينذو
المالمحبةفيالكاصنةينالصة

مثلهناكإلرواثهسبيلالعطشاتصبحأنتتجهالمالفىنحبةالرا
داداركمابلاإلنسانظمأتطفىءالبحركماءالنروةإنيقولرومافى

يأقىأنيمكنالأنهالثروةأمرفيوالغريبعطشماإليهاازدادكلماشرباءمنها
مدفوعدائمافهوءكفىاإلنسانفيهيقولأنيستطيعوقتعيها
قليالهوأكثرماإلىكبة

أساساالراءفيالرغبةنبنىخدلعلىموشسةالئراءفىالركبة2

أنه3اإلنسايشعرعنمعاوئانيهماالحياةنتأمفيالرغبةالماأوأمرينعلى
لمزيدئهدفالزاءمنمزيدفئالركبةفانالحياةنلتأمأدقحدأحقققد

فىالحياةتأمينسراءتستطيحالالثروةولكنالراحةوحياةالرفاهيةمق

تستطخالالصحةتشترىأنتستطيعالاألشياءأععلمتشترىأنتقدرال
الموتمنأوالحزنمغتحفظأنتستطىخالالحقيقىءالحبتاثمترىألط

تأمينألنهوالسقوطبالفشلعليهمحكومالماديالتطعلىالموسسولثامين
لالرمdهسبنى
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روحتربىفصاتاللمحبةإلىبالشخصتتجهلالفىالركبة
ظلإذاثىءفيأضارهلماالئراءفيرغبتههشخصأقاشلوالمنافسة

لكلأحدهمخسرإداأوأكثراالمهولجمعهنثيجةرالفففيرخ2إنحمان
اآلخروناويتحولذايهعلىالرجلأفكارتثبتاءلثرفىالركبةهويربح
هنماوليمهوثرائهنحوالطريقفيعوائقأوأدواتيلىإمالهبالنسبة

فعاليحدثماهذاإدأالقرلالحقمنولكنهيحدثمابالمرووى

ياةاتأمينفىبخالرغبةتبدأالئرأءفيالركبةأناللغرىءالث3
أنهكلكنمادزاكلمااإلنسانيكتنزهمازادفكلماوالقلقبالحزنتفتهىؤلكمها

الحاحبيطاردهأنالغالبفاالتجاهكثيرةممتلكاتلديهكانتوإذاهيفقد
خدمة1cالحفعنقديمةأسطورةهنالثالممتلكاتهذهفقدانكابوس

نهبالفترةالرجلوظلالمالمنكبيرةبهديةالمالثفكافأهلملكعظبمة
يستردأنورجاهالملكإلىفيهذالذىاليومجاءولكنكثرةلمشاعر

أنهعلىالخوتقلقحياتهدخلقبلمنيرفهلمخفياقلقاآلنهدبئه
قالإذصادقابنيانجونكانكملديهماايفقدا

سقوطائالنحأسفلفيكانمن

كيرياءاآليخشىوضيكانومن
ثائالهاللهسيكونمتضعاكانمن

ومرسدأقائدا

لدىبمامكثفلمق

محميرأأمهذأكانقليال

مشتاقاللقناعةمارلتياربولكن

ذاكأمثالتخلصألنلض
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ضئهفسيطاردالكعيرلهومنقلبليخسرهمافانمليلالهن
انهمضل

لمألاعلللحصولخاطثةطرفىالىإنساناالمالمحبةتقودامكثيرأ5
جممدهعلىهنماصوبصدعقوالندمواألسفلمالىتقودهالنهايةحموفي

وجمألصحتهويدمربهينوءماجسدهحملرممادالستحواذشففهسدةقفى

األضرارمثأخرأاكتشفوربماالمرنجاةانراحةبدالمنوتعبأحمالأيامهبقية
وبالعالىئئنيرأنيمكنالألمورندمفيعذبهاالخرينعلىشهواتهجلبنهاالىاا

عكسهاقالبم

بديونهالوفاءعلىقادرأيكونوأنمستقالليكيوناإلنسانيسعىأن

مسيحىواجبهذاإنماللمستمبلكةمقتصداوبيتزلموضهيئة

للحياةالدافعةالقؤةلمالاعبةتصبحوأنبالمالشياءااكلتقيمأنءولكق
والخطاياالمثرورأخطرمنواحلةخالفشيئارتصأنيمكنأل
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لنيموثاولمحد

ؤأثبعلمذاكأقأفزبألثإلإئستانتاأثتؤأفاأ
120ؤأئؤداغةؤألصمزؤالتخمةؤاأليمآنؤالتفؤىأليو
آثيىاألتييبأئحيلوائمايلثؤنآلحأاللئالياجقادجاهذ
أقاتمآلخمشنغيزالتأفيئتؤآغترأئضأدجميتإتئقا
ألكلنئخميماألذىهأآقامأوجمميدث130بنكثيمصئفود

ئئطىأييآلطشتدىشهألمذىآتسموعممئييحوا
تؤمؤآلبدتبآلآثؤجممئةئخقأأن14ألحسمزغيراقيبآقي
أؤقايلستئصئئةأئذىا5ييحأئضيمئموغزئنآخمفوليإلى

16أألزبآلبؤزلثأئففولثةلجأأثؤجيذغزيرأأئئتازذ
مثهيذتىآلنورفيشايهناآثضؤبغذمتهؤخألةألذى

تهذىآلتراةأنإفيرؤآلالئايرمنأخدتزةتئمذىا
آجميناألتإليةوالقثزةأكزاقة

11616تيهوثاوسا

فىيدفىتحدوسلتيموثlخطربتحدنهايتهاإفىالرسالةتأقىوهكذأ

نبلمنفيهاصيغالتىالكلماتعليهأشتملتماوممقتهعظ

إنسانياقائالئخاطبهفهوالبدايةفيوثاوستيإيمانلقوةالمحدىيظهر

كمامومىعلىإطالقهسبقفقدالعظيمةالقديمالعهدألقابأحداث
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هو90نمرةالمزموروصؤاناللهرجلمومى331قثنبةفياء

إلىاقهرسولالذورسلأنبياءعلىأطلقلفاللهرجلىلمومىصالةأ

رجلبأنهصموئيلويوصف27Vصموظا1اللهرجلهوعالى

اقهرجلرحبعامإلىاللهرسوكسمعياانوك96صموئيل1الله

النعمةعلىالمسيحئسياحةفىبفيانجوذويطلقlIdVtأملوك

الىالمسثوليةأسندتعندماللتكربلفإذاهناالذبطلالكيرى
فربماخطيتهأوكفايتهعدمأوعجزهأوضعفهأمامهيذكرلمطسiتيموثا

يخصهالذىالتكربمبلفحميتهتستثارولكنوالتشاؤماليأسإلىهذادفعه

ثخصالشأنمنالتحطالمسيحيةالطريقةهئوهذهاللهرجلبأنهالشرف

اإلعالءعلىتحرصولكبماأثيموخاطىضاخإنسانأنهكيرهبتذوتحزنه
أماميضعالالمسيحيةطريقفيهالتىباإلمكانياتبتذكيرهشخصيتهمن

فيينتظرهالذىالمجدروعةأمامهيرسمولكنهالحقيرماضيهالمثخص
ويرفعأزرهمنسيضداللهإنسانبأنهةتيحوثاومخاطبةمجودالمستقبل
لملكامباشرآمنتوكيالتلقىمنمثلذلكفيمثلهورأسهجبينه

نظامااتبعتبلتيموثاوسأمامجزافاوالنبلالفضيلةصفاتنلقلم
مضووالناسالذإعطاءبأنهالبريعرفالريأقأوالمعينا

ونحوافهنحوواجبهأدىمنالبارواإلنسانقاوسموالالفضاثلأكثروللبر
اللهءحولتلمورفضمائلثالثمنمجموعةتأقىثانياالناسمنرفقائه

فييقضيهاأنهمدركوهوكدهاحياتهيعيشالذىالرجألوقارهىوى

يبقىالذىاإلنسانفضيلةوهىالوالءهناوتعنىااليماناللهحضرة

يصلحتىالحياةتعترىالتىوالتغيراتالظروفكلخاللدنهوالئهعلى

إداحتىكلكنهالالذىاإلنسانفضياةهىهلالموتأعتابل

قهظبفىالتىالمحبةيصلأنيمكنهوالنجوهاللهفعلهماينسىأنحاول

lAo



برهاالحياةقالسلوكالىتنظرالتىيةالتأقىئالثاالئاسو

صتهاربتاركةمقيدتنبيدينمكاخهافيتقبعالتىالصابرةالروحتعنىالرهى

المستمرةالرجولةالمنتصراالحتمالتعنىلكنهافوقهاللبحركمدتمرالحياة

الظروفرغوالرححةاإليمانفييرعزعالالذىالثباتالتجاربأمام

تنتمربلالحياةتجاربتقبلالالتىالفضياآلهوالصبرمواال3المعادية

الفضيلةتأقرابعااألشياءكلرغمالعالمتغلبالتىالفضيلةوهوعليها
ترجمةلهاتوجدالالتىالكماتإحدىالوداطالناسإلىتنظرالتى

ألجلكضبفيقطتنفجرالالتىالروحتصففصحرفيةصادقة

باآلخرينيحيقالذىالظلمضدالغضبعاصفةتصيرولكنهاخطامنااصما
الرمعركةتخوضكيفأيضاوتعرفتصفحكيفتعرفالتىالروش

العليااللهلدعوةبفخرأيضاكانوإنوخشوعتواضعفيتسيرالثىالروح

اإنهاللهبنوتهومجدخطيغهعارالوقتنفسفييذكرالذىاإلنسانيلةفض

نفسهومعكيرهبالحقءيتعاملأننسانلالتتيحالتىيلة

ملهمةذكريات

بذكرياتيلهمعليهالملقاةوالمهمةللعملتيمرثاوسحميةئشعلببنما
الماض

انعليناإزائهاأخدهاالتىوعهودهمعموديتهيذكرأنعليه1

وبالضرورةالحالبطبيعةكانتاألولىالكنيسةفيالمعموديةأنكرنت

المسيحإلىالوثنيةمنمباشرةياتونكانواللنايرنالبالغينسودية
قداإلنسانهالأنالجميعأماموشهادةباإلمماناعترافاإذاديةالمعموكانت
المسىاالعترافاتأولىكانتورباوسيدأنحلصاالمسيحيسوعتجل
IAi



أا2فيلبىا10روميةالمسيحيسوعالربالبسبطةةدإلعق

لتيموثاوصاالموجمةلماتبهذهالكالمقصوداإليمانافاعتربأناحمالهناكس

للذىيسوعوبالمسيحواألرضللسمواتخالقللقديرباللهأؤمنهو
منبالقيامةأؤمنلمالعالديخونةشودوالذىللبنطىبيالطسيدعلىتالم

يععدةارتبطقدسiلهيموئاجداكمحتملبدبةاوبالحياةاتاألملى

علىأخذهالذىبالعهدتيموثاوستذكيرواجبأوليصبحذآءكهذ
المسيحليسوعبنفسهتعهدإنسانشىءكلوقبلأوالالممجىنفسه

فعلكمااإليماناعثرافأعطىأنهيذكرأنتيموثاوسعلىوكان2

ملكاأهلبيالطسسألهبيالطسأماميسوعوقفطعندممايسوع
أنهيسوعثهد23Nلوقاتقولأنثدايسوعفأجاباليهود
المسيحيعترفعندماربهوالمسيحبأندائماتيموئاوسيماوشهدحمالث

يمانهجلالمسيحىيتألموسندماقبلمنسيدهفعلهمايفعلإنمابايمانه
أننستطيععطمىبمهمةننشغلوعندمابهمرأنلسيدهسبقبماممرإنما

ولكنقبانامنللقديسونيسارحيثنخطونحناالخوةأيهانفوذ
نقولأننستطيعأعظمشيثانقولأننستطيعالناسامtإيماننانعلنإذ

قلوبناترقعأنبالتاكيدثستطيعذكرىهذهالمسيححأقفإننى
حبألشاوتلهم

أنفواجبهوإذائانياسيعودالمسييحأنيذكرأنتيموئاوسعلى3

إلرضاءيعملالالمسيحىالمسيحبمالقاةشيثاجديزألهوحياتهمنيجعل
عملكليقدمأنالمسيحىوعلىالمسيحمرضاةفقطيبتغىبلللناس

هالمسيحبالعلىيخطرأنيجبالذىوالسؤالللنامىالللمسيحبهيقوم



جيسئأهذأهوبلالناسرضاليحوزجيدأهذأهولبمىائما

أأيىحيسؤعرفاليحوكاية

ذكرىأعظمومااللهذكريأنثيصوثاوسعلىاألشياءكلوفوق4
بيدالذممطاألربابكلوربالملوككلملكيذكرأنعليهكهنمه

يتطلعأنيجسرالوجاللقداسةلهمنللناسيهبهاألبديةالحياةمفتاح

إنهذكبعديتساءلثجأقهاثمايذكيأنالمسيحىعلىإنسانإليهما
أعلينافنناماللهكان
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لألغنياءصيحة

تسئتكبروأآلآنأئحاجمرألذفرفي2أألغييآأؤض17
حتئآآدلتئتلجتىأمئتميغنرغلىفغ2رتجائففواوآل

تضتغوااؤأنAيلئتتعبينى2لثئىكلطتفتخنآآلذى
يكونواؤأنصايحةآغقالفياغييآءيكونواصمآلحأؤان

هئمألئفخرينام9آلتؤريعفىءكرةأئعطاءفىآسئجتأء
إليلأألببائحيلويكواتضيكىتفبلديفمخسمنأأستاسأ

6179ثيهوثاوسا

بيدوالالفقراءمنإالتتكرنلماألولىالكنيسةأنأحياناالظنلنامحلو
األغنياءأعضاؤهاللكنيسةكاناألولىأيامهافيحتىأنههناترىولكننا

يمتنعواأنيجبماهولهميقالمماولكنواخهمشعنالتنازألمنهميطلبولم
10بأموالهمفعلوهثأنيجبوماعنه

االخرفيعنأموالهمكثرةفىفليسللتكنبرالغنىهميدفهأذيجبأل
يعطىالعالمهذافيثىءيوجدالمنهمأفضلأنهدامادلالعهعهميدةما

امتاللثجميعااألشياءهذهوأقلآخرإنسانأىاحتقارققاطإنسانألى

وتقلهانهاالحياةفوصفىالثروةعلىمرجامحيضعواالأنمجبالثراء
وفصرالعباءومنالغدفىشحاذأويصبحاليوميغتنىأدطإلنسانيمكنالختلفة
الثباتدوامفيهليسماعلىأملهاإلنسانيؤسسأنالنظر

IAi



علدائمايكونواوأنانيمملفىواشافىبستعملواانعمقال
شركةفيعضوبالضرورةالمسيحىأنكروايطوأناللمشاركةاداعتعد

نمنىسللمالالحكيماالستللهذامثلإقلميقالئمالمسيحفىروحية
خسرتهبهاحعكظتماأحدممقالكاأواآلفىللعالمفيالحاصايط
لىصاروهبتهوما

وثMonobazمونوبازيدعىرجلشهيرةعبريةقصةهناك

ككباعمجاعةوقتفيكريماخيرارجالكالظولكنهضخمامرائا
هذكرنواأباؤكيسألونهإخوتهاليهفجاءزالفقراليعننكهأمنن

تريدوأنتمهثاب2عنإليهمانتقلالذىالميراثإلىواضافمواالئروة

أكتنزولكننىرضياتااكتنزواىفاب2فأجابهمجميعاأضاعها
قاب7للنفوساكتنزتولكننىاألموالزوااكثآبافىسمواتالفى

اآلقىالعالمفيئروةكصنعتنىولكنالعالملهذاثروصهمصنعوا

المحفوظالميراثيقلنفعلاوالشنعطىأنفيهالنايناحمرةكلفي

لناالمودعالغنىدادلديناشممافيهاطىنهمرةكلوفياآلقىالعالمفيلنا
الحياةهتنهايةعند

51يرولكنهخطيةبأنهالثراءيدينالكلهاالخالقىالمسيحىالتعليم
تغنىوألكبرياءهإالتخدمالالشمخمرثروةكانتلوخطيرةمسئولية

مالهإنساناستخدمإذاولكننفسهتفقرالنهامدمرةوتهفىتصيرذاتهإال

الحاضرالزمانفيغنىدادفيإنمايفتقرإذفانهأتعابهونحففغيرهنله
األخذمنأفضلالعاالءمنأصدقهناكليشاألبدبةوفي
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عليبماللضاظيمان

3اقآلعنئغرضايعةواآخقييفوثآؤشبآ20

أئذى21ئمأقيأكاؤدبعفماؤئخايفآبيىألئيأئتاطل
آلئغمذ220يمالطأفيجقةينراغواقؤمبيماتاالقرإذ

قغلثءآجمين
623تبعوثاوسا

مناالسميتكونمعناهكاملفىيستعملهناتيموئاوساممأنيبدو
اسمأنأىاللهوتعفاهمكطايكرموتعنىغأكلمتن

تبدماالختاميةالفقرةههذأنوالواضحاقهيكرممنيعنىتيموثاوس

لمعناهصادقاعليهأمينايكونأنوبحثهتباسمهتيموئاوسبتذكر

المودعأماتعنىاليونانيةفيالوديعةإليهأوكلثالتىالوديعةاآليةكرتنه

غيركاملةالوديعةهذهردمقدساواجباوكانصديقلدىأوبنكفي
مقدسةوديعةاليونانفيطفالاعلىأحيانايطلؤتستردعندمامنقوصة

أنهالرجلاهواجبيكونلرجلطفالااللهةتهبعندطمقدسةنةLأ

المسيحىاإليمانوااآللهةإلىادوإعدوتربيتهئمرينهبعدالطفلذلكيقدم

ألوالدناكامالنسلمهأنوعليناآبائناعنأخذناهميراثفهوذاهيشبه
ofVincentStفنسنثالقديسعنةالشهيرالفقرةهذهبراونفأيقتبس
الىاتلثالإليلثأوكلتالتىهذهههديطانعنىماذامعصأل

II



ليستأنتصممنهاالتىتلالأخعذنهاالىتلثبمأنتخترعنها

افتراضاستليليملتعمناكتسبتهمابلعندياتلمنشيئاديتا

لهذاكمنيخرجلمولكنهلثاستحضرشىءهىعامتقليدخاصاولكتها
نابعابلقائدأتكزنأنوالوكيالبلمألكاتكونأنلكقال

شىءككدعبممنقوصةغيرسالمةاإليمانبوزنةظاحتفالوديهاصفظ

ويحسنذهباردهذهبااستلمتلقدتسلمهحتىلمثسهبافياإليلثآوكل

أوالدهإكأيضايمتدبلفمقطاتهنحيليسواجبهأنيذكرأنياإلنسان
انحدرتوإذاهنهأيامنافىوتخاذلتالكنيسةضحفتإذاالدهأودوأوال

اإليمانمعاقتشوهتوإذابماأليامهذهقالمالكلفيففرقتالمسيحيةالقاألخ

صستحرمبلالخاسرونفقطوحدنانحنفلسناواختلطتالمسيحى

بثمناليقدمرغالنفيسشىءمنالقادمةجياللم

اسعتلمناهالذىهنماأيضااإليمانعلىالحفاظبلالمالكفقطلسنافنحن
تشويهأونقعدونكامالنسلمهأنعلينا

الكاذبالعلملفاتبمخاتمسكوالذينهوالءالرعويةأرسائلاتدينوأخيرا

رفةالىببساطةأىاألصلىمعناهابهايقصدهناعلمكلمةأنيالحظوال
كاذبةثقافةهويداذمااليومنعرفهاالتىلمميةالفةبالمعالقةلهاولبس

الكلمة3بانحالفاتالمقصودهوماولكنالبشريةبالمعرفةكاذبوتأكيد

أحدنشرأنبكصيرهذابعدوقتفىحدثحلىAntithesisهىاليونانية

فيهاقتبسAntithesTheهنعنواذ4كتابارسون10ويلكىالمهرطقين
ويعنىالجديدالعهدمنتناقضهاآياتنظيرهاووضعالقديمالعهدمنآيات
عشالكتابفىالمتناقضماتعنباحثاوقتلثتضيعالإذآالجزءهذا
احتماالأكثرمعنينهناكولكنفيهتجادلأنمنبدالالكتابفجاءبما
ذلكمن

األ



فيكلونيلرأىاختالتمظفظهةنكلمةتعتىربما

مهاتراثفيباالندماجلنغسلثتسمحال4الخالفاتثىتحاهوالمقصود

فىيوناقشعبعلىمنطبقةمناسبةنصيخةهذهمريرةومنازعاتةتا

ساحماتفىالرئيسيةمتعهإحدىيجدوكانالقانونباستشاوةمولىأفسسى

لثىءال4أخيهضدللقاضىيذهبأنقباليونالحالاوصكوربماالمحاكم
بالسلمةمحاميااليونافىكانالقانوننظروجهةاستطالعفالمتعةلمجردإل

الالهونيةالمجادإلتساحةالكنيسةمنتجعلالإذآالمقصودىالىويكون

10بهنحيابلبسببهشيئانتجادلليستالمسيحيةوالمناقشات

أكثروهذاممناثةنظرAntithesisكلمةتعنىأننويمك2

المثقفونكانفقدمعاواألممئاليهودىالفكرتناسبألنجثااحماالالمعاق
للوقوفنهميمكالذينالمالئكهعددماكهذهمشاكلحوليتجادلون

فيمتقاربةنقاطحوليتجادلونالهودمعلموكانإبرةطرفعلى

نظروجهةأونظريةبنيوازنونئملسنينوربماوأياملساعاتالناموس

اذدادواوإن4الطريقةبنقسيونانيوناوكانآخررأىوبنتفسيرأو

يلنفوذبالغةاليونانلفالسفةمدرسةهناككانتفقديهوداعنجدية

يمكنالبشرىالفكرمحيطفيأنههوبهتتمسلثرأىلهااالكاديميةتسمى

أنرأىباتمسكوالهذائماماعكسيتيننتيجتينdidىالوصوالمنطقىيالجدل

كلوأنالزمةمطلقةحقيقةيكونأنيمكاماالمللههذافييوجدل

هناومنالحجةوقوةالوزننفسلهمانراضافوجودهوقولهنيمكما

موضوعأىفيقرارايتخذأنالحكيملالنسانيمكنالأنهإلىوصلوا

كلشللذلكالحتميةالنتيجةوكانتمعلقبموقفدائماسيتمسكلكنهكل

يقاللهذاثىءأىفيحقيقةتوجدالألنهتفكيركلواستصغاركمثاط

itI



فيوقئكتضيعوال4ماهرةمجادالتفىوقتكتضيعالتيموئاوس

بلحكمالتصبحللذكاءشديدتكونأنتحاولالكالميةأولغويةمعارك

المناقشاتمنبدالفميهارجعةالالتىاللهوصاياصوتإلىباألحرىاصغ
الذكاءفائقةلعقولالبارعة

النقاشأيضاجيلنايحتاجهبتحذيرخاتمهامنالرسالةتدنووهكدا

أنالمسيحىوواجبالمسيحىالعملعنعوضايكونأنيمكنالالذكى
المسيحيةالحياةيعيشأنواجبهبلنقاشكلقيمةليزنعزلةفييدرسال

للثقافةتكونلنالهايةففىلهيبهووسطترابهفوقالعالمهذادوامةفى

خالقواالسلوكهوويحثسبيعدمابلقيمةأىكيةالذ

للرسالقتختموهكذامعلثالنعمةالختاميةالركةالىنأقوهكذا
اللهنعمةبحصال
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الئانيةالرسولبولسسالة

تيموثاوسإلى





ألولاألصحا

الرسولوامثيازالرسولمحية

الخلأدثهمشيئةبآلمسيعيسئوعرسولطبولسأ
ثيموثاوسالى2مسيحايسوعفىأنتىألحيوةوعد
مسبحوااالبأللهمنوسألمرحمةنعمة6حبيبأاألبن

ربناوعي

بضميمأجدادىمنأعبدهألذىالدهأشكرإنى3
ؤنهارأليألطلبائىفطأئقطاعبالأذكرككماطاهأل

إذ5فرحأأشليلكىدموعكذاكرااكأأنمشتاقأ4

أوالسكنألذىكفيالذىءالريماعديمااناإليمأتذكر
فيكأنهموقنولكنىأفنيكىوأميكلوئيسجدتكفى

موهبةأيضأتضرمأناذكركألسئبعبفلقذا06أبضأ
روحئغطنالنمأدثهألذ07يدىبوضعفبكألتىأده

وألنضحمحئةواألقؤةروحبلالفشل
أأنيموثاوص2

يمئنالسبنةنراتصوتهئعزىدعونهعنبولسبتعندما
ءأشيالمدةئرمؤدأثمأكافشالسلبوبالنسبةالدعوةإكفالها



يعتبرأنمسيحىكلوعلىاللهبمشيئةطااختيرلثريففهى1
اللهبمشيئةغتارأنفسه

عمالبهينفذأنهأراداللهألنلهااللهاختلرهمسئوليةوهىب

الجديدةالحياةأخبارلترصيلواألداةالوكيلمثهيجعلأناللهأراد
بلفقطذاتهجلالتجديديختبرشخصيوجدوالللناس

ذلكهوالمسيحىاآلخريننحويودبهأنيستطيعمالألج
li4kiLزوالشكروالمحبةبالدهشةالشعورغلبهالذىاإلنسان

يسضطيعمابمقداراالخرينلينبىءإحساسهفاشتعلالجلهاقه

ألجلهميفعلهأنالله

للواجبهذابولسىرأكيفنعرفأنيهمناامتياؤوهى
االقتناعكاملبولسكاناالخريننحوبأدائهكفالذى

فيالمسجيةتكنفلموعيدافهالافهوعدنشرهوواجبهأن
سارةأخباراكانتبلاألبدىبالهالكتهديدابولسعرف

ورسولمبشرأعظمأندائمانتذكرأنبنايجدرالصاظعن
الجحيمبنيرانويرجفهمالناسرعبليثيرالانطلقالعالمعرفه

اللهلمحبةكاملتسليممخوليحركهمبل

بولسإنجيلفياألولالمحركهىالخوفالالمحبةكانت

عندماوالحبالمودةبدفءيتهدجبولسصوتكاندائماوكعادته

فيبولساينتيموئاومىالحبيبابنىيدعوهنهتيموثاوسذكريأقى

فهوالجسديةبالحياةرضييناألبويهيدينتيموئاوسكانإناإليمان
هناككذلكالطبيعيةبوةافيفرحهناكبديةابحياتهلبولسيديئ
ينعملمممنوالقديسينالمعلمينمنكئيرهناكللروحيةبوةافيفرح
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االمتيازدئاقوالفرحالمعزيةواوجدولكنهمطببعيينبابناءعلهملذ

كمكمبهجةيعادلماكلهالعالمفىمناكفليسروحياالمبتىامتيازالعظيم
للمسيحنفس

تيموثاوسإلهام

أفسسفيمهمتهإزاءتيصرئاوسقشجيعالكتابةمنبولسغرضكان
التىوىوالعدالبدعمحاربةفيشاقةمهمةماوكاصغرأتيموئاوسكان

يذكرأنبولسأرادالهلهالكنيسةسالمتهددأنوأوسكتتفشت

كاملينومجهودهشجاعتهلهنحفظمعينةأمورببعضتيموئاوس

منأعظمإلهاميوجدالفيهوثفتهبهبايمانهتيموثاوسكريذا
الهديدامنتأئيرأأبعدالكرامةاستثارةإنفيناالبعضبثقةاإلحساس
خوفهوأحبونامنفيناوضعهالذىالرجاءنخيبأنظوفاإنبالعفاب

هطهر

ـسيريقتفىكانفتيموئاوسعائلتهبتقاليدتيموثاروسيذكر2

الشرفسيشننبلفقطوحدمهاسمهيلطخلنفانهفشلفاذاصالحة

الهباتآعظممنواحدةللصالحةاألبوةإنأيضاعائلتهباصموطالذى
هيدنعالأنعلىومحرصداثماعليهااللهويشكرينالهاأنإلنسانيمكنالتى
إطالقالثها

عليهأسبغتالىاوبالعطيةالعمللهذابفرزهتيموئاوسيذكر3

فانوتاريختقاليدذاتنظمةماومجتمعأئنحدمةانسانللتحقمامتى

باممتتمجمهايقوممهمةوكلفقطوحدمهعليهيؤثرلنيعملهثىءأى
اسمالىمستندايعملإئمايعملإذفهوتسندهقوتهاوبكاملكلهاالمنظمة
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هذاوينطبقتقنأليدهالةأعلىمحافظاتمحندهشرفمنمغترفاريم
يمسلثالكنيسةخدمةفيليدفمنالكعنيسةعلىالخصوصعلىالموقف

شعورويحفظهالقوةيستمدالكنيسةميخدمنيديهبينالكنيسةبشرف

القديسينجميعمعثركةيل

المسيحىالمعلمبمايتحلىأنيجبالتىبالصفاتتيموثاوسيذك4
صفاتأرخالحنذلكفىبولسرأىوقد

الجاناالبالشجاعةتأقىالمسيحيةفالخدسةالشجاعةهناكأ

تكونكلشجاعةدائمامرايتطلبلالنسانوالخوف

المسيحبوجوددافقإحساسمنختةالشجاعةهذهمسيحيا

الظروفلمواجهةالقوةتوجدالصادقالمسيحىفىاقووهناكب

صامدالوقوفبواقوةالظهرتكصرالتىالمهمةلتحملوالقوة

التىحزانايزاءباإلممانلالحتفاظوالموةالملماتوجهفي

منهوالمسجىللقتجرحالتىاألملوخيبةالنفهستعصر

يثحطمأنلحوناالنهيارحداجتاز

ومحبةاألخوةمحبةهىهذهتيموئاوسحالةفىالمحبةهناك

التىالمحبةبالضبطهىهذهلقيادتهأرسلالذىالمسجحمجتمع
المسيحىالراعىعلىاألخرىصفاتهالمسيحىالراعىعلىتضقى

خدمةأومملأىأداءفيهاقلثيسالالتىبالدرجةشعبهبحبأن

موقفأىفيهايرهبهالالتىبالدرجةيحبههمأنيجبأعلممن

برإذاالمسجحكنيسةبخدمةإنسانأىيلتحقألنداعىالخطير
المسيحلشعبحبفلبهفييكن
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إحدىphroniamoمهىوالكلمةفسالبيةفىهناكد

حكةبأخهاالبعضعرفهلهاترجمةالالتىاليونانيةالكيث

وجهفىالنفسضبطبأنهاFalconerوفسرهاالقداسة

يعطيناأناالقادرهووحدهوالمسيحلماوجهفيأوالذعر

النفسصطالنفسيةالتربيةهذهالذاتعلىاالفتصارهذا

لنالهروبفىالرغبةتغلبناأوالتياريجرفناأبئمنيحغظناالذى

Sophronismosنفسهيحكمأنقبألآخريئيحكمأنأحديستطيع
إنسانمننخلقوالقأالذاتعلىلالنتصاراإللهيةالعطيةتالهى

للمسيحخأدمثىءكلوقبلأوالألنهآخرينعلىعظيماحاكا
هسوسيدنف
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الخلهوالنألمالتضحيةمستحقنجيل

بلأسيرهآنابىوالرئنابشهادةتخجلفال8

بحسبأإلنجيلالخلألمشقاتآحتمالفىأثشرك

بمقتضىالممةمقدعوةودعاناصناخدألذى9أدلهقوة

فىلناأعطيتتئاوآلنعمةألقصدبممتضىبلأعمالنا

اظهرتوإنما10األزلمةضةاالزقبليسوالمسيح

الموتأبطلالذىألمسيحيسئوعخلصنابظهوراالن

جعلتالذىاايلاإلنجبواسطةوألخلودألحيوةوأنار

30لألوسلمأورسوألكاررالهأنا
A11اسقبوثاو2

لقيموثاوسفسبةبابالمتاعبيأقىأنبداللالنجيلاإلخالص

ألنمجركالدريعتلرجلاإلخالصيعقسولبوللالنجبلاإلخالصكان

بولسولكنبروماالسجنفىوجودهأثناءالرسالةهذهكتببولس
ألجلهوالتألمالتضحيةيسخحقإتجيلمجدهكلفياإلنجيليرزهنا

اإلنجبلرعناإبرازقالمباشرةوكيرالمباشرةالتصرعاتبولسويستعمل

الكتاباتهذهمثلمنالقليلعلىإالالجديدالغهديشتملوألالمجيدة
يسوعإنجيلوعظحةمجدنحوالعميقاإلحساسبهذاوتفيضتمتألالتى
ميخالم
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اللهبقوةمحتملاإلنجيلسبيلفئعذابكل6واإنجيلهو

بولسفيهكتبالذئالعصرتميزفقدللحياةقوةالقديمللعالماإلنجيلكان

وكانواالقدماءمفكرىبنطبقةأعلىالرواقيونكاناالنتحارعصربأنه

الهروبفئاظاصةطريقتهمأيضالهمكانتولكنالمبادئبأرفئيدينون
لالنسانالحياةاللهوهب9أقوالهممنمحتملةغيرالحياةتصبحعندما
اإلنجيكأمابيدهحياتهأخذعلىالقدرةهىأعظمهبةأيضآأعطاهولكنه
الظروفإلخضاعقوةتالذاتعلىلالنتصارقوةزالاومكانفقد

مسيخيالتهـونقوةطبالحياةالعيشيضيقعندماالحياةفىلالستمرارفوة

صنوانواالستحالةجحيهالىتصبحعندصا

انقاذواإلنجبلخلصناالذىاإللههواللهاظالصإنجيلوهو2

قوةعليهتسيطرالتئاألمورمناإلنسانررالذىوهوالخطيةمن

فينسيجاصارتالقاظطايالهزأقوةتنقطعالالىالروابطلفصم
وجعكهلكقدماإلنقاذقوةمضمونهنتاإلنجيلنفسهاالحياةتالفيع

بارأالشرير

حامنقذممجربيلالليسللكديسدعوةواإلنجيل3
القداسةطريقفئللمممردعوةأيضاهوبلالماضيةالخطاياوعقاب

فيالمناقشاتكلتتححىمجردةحققةتغييرإحداثفىاإلنجيلوفوة

عجيبتيههنحادثتصلىمطChirgwinيذكرالعالمولبشيراإلنجيلكتاب

نيويوركعصاباترجالأحدرالتغيفئاإلعجازيةالمسيحفوةعن

القديمهعمابتهباللحأقزميعباإلكراهسرقةحوادثالرتكابهجمن

فيرجالينشملطريقهوفىباإلكراهأخرىسرقةفىلالستراك

كانماولشمدنشلهماليعاينالعامةالحديقةاإيذهبئمالخامسالشارع
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ابلتهمقميعادألنوبالنسبةالجديدالعهدهونشلهماأنوجدإذممئزازه

ببالدةالصفحاتيقبأخذفقدبعدحانقديكنلمالعصابةأمضاءى

أنهللدرجةوقرأففرأأحاسيسهالكتابعليهملثماوسرعانيقرأثم

كانعماكاملةبصراحةوأخبرهماىالقدلزمالئهساعاتعدةبعدذمب
رجماالسابقالسجينلهذابالنسبةاإلنجيلكاننهائيابههبمصلتهقطعثميفعله

للقداسةدعوةالشريرالعصابات

يقتلأنعلىعزمحلبمنعربىشابعنفهىالثانيةالحادثةأما
قائالمسيحىلمبمثرصرحولكنهببنهماعنيفةمشاجرةلىبصديقاسابقأله

ولكنلقتلهطريقةدبرتأننىلدرجةعليهحمقدتأقتلهأنقررث
واشتريتهامتىانجيلمننسخةأشترىأنوأقنعتنئمايوماقأبلتلثأنتصادف

أستعدكنتبينماولكنيإطالقاأقرأهأنبخلدىيدرولمطفقلكلمرضاء

وصلتوعندماأفرأوبدأتفالتقطتهجيبىمنالكتابسقطالليلةتلكللنوم

أقولولكنىهتقغلالللقدماءقيلأنهكمسمهفيهيقولالذىالمكاذ

الكراهيةتذكرتالحكممستوجبيكونباطالأخيهعلىغضبمنإنلكم
بالضيهاوشعورىالقراءةتوتابععدوىضدوأنميهاأكنهاكنتلتى

األححالوالثقيلىالمتعبينجميعياإلىتعالوادالكنلماتوصلتحتىيتزايد

ومتواضعودخألقمنىلممواوتعليكمنيرىإحملواأريحكموأنا
إلهىيافصرختالكيلبىفاضوهنالنفوسكمراحةفتجدوابمالقلب

تلكومنذالكزاهيةواختمكتفلبىوالسالمالفرحمألالخاطىأناارحمنى
الربكلمةفراعةالرئيسيةمثعتىوأصبحتاأإنساناجديمااللحظةءمرت

حلبفيالقتلومعتزمالسابقيخويوركجمينحولطالذىاإلنجيلهوهذا

التحدمثالتىةيحبسمالciمسيحتناتقصرالمقياسهذاأأماالقداسةطريقالى

عملهفيمجددإنسانأنحلصةاإلنجيلقوةاختبرمنمسيحيةليستتغيرا
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حبوىثرقدوصمنبدالاخالتفيطبعهفىيتهقمصراته

مسبرتهوبدأاللكوةاستجابفدالمسيحىألنالمسيحىمروخالمسيحىبيى
القداسةكر

الجلهوالتالمةالتضحيمستحقإنجيل
4اللهأغراضعلىبكأعمالناعلىيعتمدالفهودلنعمةإنجيلاإلنجيل4

ولكنهقديسونألننااللهيدعنالمقبلناهءيؤولكنهأستحققناهشيئاليس

اللهومحبةاإلنجيلونستحقلنفوزنعملأنكليناكانلوليقدسنادعانا

الستحقافنااللهيحبناالالمجانيةاللهعطيةهواإلنجيلمنهميئوساموففنالكان

قلبهكرمفيضمنيحبناولكنهحبه

قبلهومصممانحططاكانبديةاائهمقاعدإنجيلهواإلنجيل5

وقتفيأنهمطلقابأفكارنايخطرأنيجدرالالزمانبدءوقبلالعالمتأسيس
ثغافرةمحبةاللهاريسوعوموثحياةبعدثصارماجامدااللهكانما

أنكماالناسعنالبحثفيالسعىدائبةاللهمحبةكانتالزمانبدءمنذبل

اللهكيانصمبممنهالمحبةأرادمنلكلمجاقمالثوغفرانهنعمته
األزلبةوطبيعته

الحياةأنيؤمنبولسكانواظلودالحياإنجيلمواإلنجيل6

واعتبرهبمالموتنحافالقدمالعالمكانالمسيحبيسوعجاءاقدهوالخلود

وأفضلوالفناءالموترقاديرقدأنإنسانكلعلىكانياأبلهليال
رسالةولكناللهكيانفىإندماجالموتأنالقديمالعالمفلسفاتبهجادتما

منبفاصالالموتيكونأنمنوبدالالحياةإلىطريقالموتأنهىالمسيح

اقهوجودمنالناسبههايققربالتىالوسيلةصارواللهالناس
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ىبولنمنجلالنىاإلبحيلهوهذامةاظدإنجيلهولإلبحيلأ

حيمهبولسخاطريطيبإنجياليكنكملاليمانومعلماورسوالكارؤا
بلذلكلىبيقلقأوينثمغلأنبهحاجةوالنفسهخالصنالقداآلن4أأ

اللهخدمةفينفسهيفنىأنمنهافكالثالمأموريةعاتقهعلىألقىلثحيالكان

بولسعلىضروراتئالثاإلنجبلوضعواإلنسان

وكلرئيسيهمعانئالتحتملةكلهوهىكاوزاجعله1

الذىالمنبئهوفالكاررالمسيحيةلواجباتناباالنسبةداللتهلهمنها

يواجهانظنجيشنبالرلممولهووالكارزالملكمنإعالتابحمل
المنادىهووالكارزموالسالهدنةشروطبيهماينقلبعضهما

الناممأويدعوبضاعةعننليعلتاجرأومزادصاحبيؤجرهىال

لزمالئهبالرسالةيأقمنهوالمسيحىإذاوالشراءللحضو

وهواللهحوالسالمللصلحالناسيدعومنوهوالناسمن

لهميقدمهاالتئاللهعطبةغنىيفبلواأنعليهميغادىمن

أىارجلفإلىيرسلمنتشماالكلمةوهذهرسوالجعلهب

أرسلهعمنبلنفسهعنالرسوليتكلموالسفيرأومبعوث

أرسلهمنسلطةيمارسبلالشخصيةسلطتهيمثلألوهو

كاليتكلمأقالمسيحسفيرالمبعوثذلثهووالمسيحى

الناسأماميحالىوالثلالمسيح

وحياةءالمسبحىحياةفئرئيسيةأساسيةمهمةالنعليممعلحاجعله

المبشرواجبيرالتبشخدممةمنأصبمهمةوهىالكنيسة

يستجيبهأنويمكناللهمحبةبرسالةويواجههمالناسيحثأن
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أوعاطفةبهضلفعندماخاطفهلحظهفيللدعوةلهذأشمان

10اللهكلمةقوةامامبهايتمسكللتىالواهيةاألعذارتنهارماعند
أمامهطويالالطريقؤالفماشىءكلموهذاليسولكن

الحياةتنميةيتمأنعليهاهذكليعنىماذايتعلمأنعليهألن
عمليةهناكزالتماولكنالبذرةغرستملقدالمسيحية

المسيحيةالحياةبناءوممناالساسوضعالطويلةالبطيثةافو

ويقابعهايغذيهاأنبداليرالتبثشعلةاإلنشاءبدءفيزاكعا

الرئيسبةاألسبابأحدكاندارالمسيحىللتعليمالمستصرالتوهج
التعليمبحدينالوالمأنهمللكنيسةعنبجدابالناستنأىللتى

المسيحىوظيفةنالمسيحىاإليمانوصدقمعنىفيالكاف

يكونأنلميهفالشعبئالثيةوكنيستهسيدهنجدمآنيودالذى
ومعلماورسوالكارزأ

نعرفأنممكنايكنلمفمبدونهالمسيحيسوعإنجيلهواإلنجيل8

المسيحيسوعربناطهورأئناءكالهفيشوهداإلنجبلولكناإليخل

استعملهاافلتاريخذاتكلمةرظهعنبولسيستعملهاالئىوالكلمة

الخلصةاللهقوةفيهاظهرتالتىالعظيمةالمثواهدلوصفمرارااليهود

نالمكمابيكفاحفيالرهيبةاألالمأثناءحدوثهاتكررافىالشواهدوهى

اتكهنةرثيسأيامفقىاذألمملمجويخططونإسرائيلأعداءكانعنلما
وفشلتأورشليمفيالهيكلكنوزلينهبهليودورسيدعىمناءسأونياس

نهقتقولللقصةتستطردئماالكتصاباهمنعفىواالبتهاالتالصلوات
األرواحرباحدثالكنزنحويهيدهمدوسلثعلىهلبودورسكانبظ

رهيبفارسلمحتطيهخصانمهمLأظهرألتهعظيمةرؤياالقوةوأمير

افىفجاةفسقطبقدمهليودصرعوصرعوجبروتبقوةأندنعا
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نعرفدلنربما302435مكالينن2عظيمةظلمةواحئوتهألرض

للرؤياهذهالعظيمالشاهدهذاآنالواضحولكنبالضبطحدثمافاأبدأ
المكابىيهوذاواجهعندمالشعبالحالبهةالساعاتأثناءظهرتاللهمن
منياالربأجمهاقاثلينصلوانيقانورجبروتالصغيرصهوجي

أشورجيسمنوضربثالهوديةمكحزقيازمنفىمالكلثأرسلت

أيضااالن36و635آلالثاقالملوكأفاوئمانونوخمسةمائة

دراعلثوبقوةالرعبقلوبهمفيليلقىأمامنامالككأرسلماءالمربيا

ئمةعليلضيجدفوالكىالمقالسسعبلثضديأتونالذينأولئكأضريهم

ولكنوايبماغافىبالطبولمعهومننيقانورتقدمعندئذداالقصةتسغصر

باأليادىمعهمماشتبهـواثمالةوأباالبتهالالعدوواجهوابهويهونرا
برؤياأشمدهبلغحماسهمألقألفاوثالئينثهسةعنأليقلمامنهموقتلوا

ماذانعرفالنحنأخرىمرة152rvمكابيالين2اكه

بالنسبةفمعبهإلنقاذوجبروتبقوةاللهيتلخلأخرىمرءولكنحمث

والخالصلالنماذالذمنخالتلتعنىرؤياكمةكافتليهود

ارتقاءتعنىفصحافلةكلمةأيضاهذهكانتلميرنانيينوبالنسبة

العرشإلىيأقىامبراطوركلكانةمجيدهلحظةإنهاعرشهاطوراالهـبر

خيراثوفاتحةمجيدجديديومبفجريبرذنمجيئهوكانعريضةتآمال

المملكنةتعمضظيمة

ىعيسلأنتعقذانهاوللكلمةبميسوعبتثويجبكماملهاإلنجيلعرضوقد

عحالممعتقاءالببدالةهوالمسيحمجىءوأنالعالملخالصالعظيمةأللهقوةهو

اللهءملكوثعرضالنهايةفىسيصبحاللىالعرشإلى
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وإلهيةبشريةديعة

لكسىايضأمورأال4الذأحتملألسببلهذا12

نأقادرأنهوموقنامضتبمنعالمالننىأخجللست
أليومفاللثإلىوديعتىضظي

منىسمعتهذىاالصمحيعأكالمبصورةتمسمك13
احفما140يسوعحسيحافىتىأمحمةوااإليمانفى

فيناالسماكنقدسابألروحالصالحةألوديعة
U14اتيموئاوسيا2

عمابولصفيتكلماتجاهينإلىليصليونافيةكلمةالجزءهذايستخدم

اقهفيهوضعهاالتىالوديعةعلىيحافظأنتيموثاوسنويحثاللهعندأودعه
ماموممولوديتعنىوهئوديعةكلمةتستعمكالحالتنكلتاوفي

مفظأويانمنهلهصديقلدىشيئايوحلالثمخحأنيمكنثمع

األشياءيوحأوأحبائهأوأوالدهلحصالحعليهليحافظبعضهملدىبيمىء
العالمفياالئتمانوصناديقالبنوكبمثابةكانتالمعابدألنالمعبدانةنهزافينة

بالوديعةعليهالموئمنأوالمودعالمثىءيدعىاألحوالجميعوفيالقديم
منهبهاالمطالبةوقتيأقحبماإعادتهائمةالوديهذهعلىالمحافظةركانت
جياتاالوأقلس
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مملهعلىالذائتمنأنهىباقهلدىوديعتهتركأنهبولسقول

فيكجرمحياتهسينهىوأنهعملهكقىأنهالحينذلكفىبدالقدوحياته

كرسبولسولمكنأنجزهماكلعلىالستاريرخىوبذلكروماجمونأحد
تالثأنبداقدكانإذاقهيدىنبالنتيجةوتركإنجيلهوبشريذاره

علىاللهائتمنأنهطالماأمانفئأنهوائقأكانولكنهبولسنهايةكانت

ظةالجديرمالمنآمنبمنعالمأكانألنهوائقابولسكانلماذاحياته

معرفةعنيأتلمبولسفيقينآمنبماعالمأنهيذكرلميولسأنوتذكر

اللهيعرفكانباقهشخصيةرفةمهمنأقولكنهبدينأوبعقيدةعقلية

وفيالمحبةفياللهيكونكيفيعلمكانبمفربعنيعرفهوكانشخميا
الفيومماالمعقولطغيرمنأنهلبولستوكدالمعرفةهذهوكانتالقوة

عنهرضيأؤرجاءهاللهنجيبنtتصوره

عزيمةمنفيناماكلبذلناقدكناوإذابأمانةمملناأديناقدكناإذا

وهذاالعملهذامعنانأخذأننستطيعنستطيعماأحسنلتحقيقوموهبة

هذالشأناستصفارناكانمهمااللهيدىبينالنتيجةتاركينهودا

اللهيدىبعنحياتنااستودعناطالماجمهمالهذافإنمشاأوعشناإنالعمل
الشىءنهمعناهوطالماآخرعالمفيأواالرضعلىهناأمانفىفحياتنا
ربنايسوعالمسيحفىالقاقهمحبةعنيفصلناأنيقدر

وإلهيةبشريةوديعة

تيموئاوسيحثفبولسالوديعةلموضوعآخرجانياهناكولكن

يئللفقطنحنلسنافيهاللهوضعهاالنىالوديعةعلىافظويحرصأن
علىاللهاعمادفكرةأنفينائقتهيضعأيضااللهبلاللهفيئقتنانضح
ماعملتنفيذاللهيريدعندماالجديدالعهدفكرعنخارجةليستالناس
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4متقدهأنلرسالةأويتعلمأنلطفلاللهأرادإذالتأديتهشخصعنبحث
لمريمةأويتعزىأنلحزينأويوجدأنلمفقودأوتبشرأنلعظةأو

كرفهلتنفيذداةواالوكيليجدنهفيشفىأن

الكنيسزوبنيانرعايةكانتئاوسلتيمواللهأوكلهاللتئالوديعةأن

بعدعهيتمسلثأنعليهوجبكاشلةالمهمةيؤدىأنلتيموثاوسكانوإذا

ةمبأمور

كانأىللصالحاهوىالكالمبصورةيتمسكأنعليهكانا

اآلراءمننقيةتظلوأنالمسيحيةالمعتقداتطهارةعلىيحرصأنعليه
مليستنهلثالالعظيمةاإليمانمبادئوأنالخاطئةواالفكارالمغرضة

االراءأوالجديدةلألفكاريحيةالمسالكنيسةفىمكانيوجدالأنههذا

الحقائقبعضصونهوالمطلوبوكنالمعتقحاتفيلتطويرأوالجديدة

هذهتلخيمالممكنمنكانوربمابهاالتالعبمنالعظمىالمسيحية
هوالمسيحموعياألولىالكنيسةعقيدةهاةواحدحقيقةفيجميعاالحقاثق

مالمسبحيزحزحأنعلىيعملالهوقىأإناا2فيلبىرب
بالضرورةللخالصاللهخطةفيالفريدمكانهمنهيأخذأنأوالقمةمركز

جميعأولكنهاإيمانهاعهوددائماتجددأنالمسيحيةالكنيسةوعلىمخطىء

المسيحفىإيمانعهود

فكزتنإلىيشيرهناواإليمانااليمانفىيتراخىأنيجبال2
معنيننأو

وفيايكرنأندائماعلبهالمسيحىفالقائدوالوالءلوقاءافكرة1

يمتأنهإعالنمنقطيخجلالوأنالمسيحليدمموعومواليا



قشكوفالشمنمطلقايخافالوأنصهويخلصوع

وأهمهوأقدمالوفاءالجلهءالصليبقبلالذىومحلصهبسيد
العالمفيالفضائل

ديالأنالمسجحىفعلىالرجماءنىمعأيضايحملاإليمانولكنبأ
عقالوالتشاوماإلرهاقتياريجرفهأنوالاقهفيأبدائفته
ييأسأنله

أوالنشاؤمأواليأسمنشيئاالمسيحىقلبمحملأنيجباللهذا
العالمعنأونفسهعنسواءانملوف

كماتراهمأنعليلثالناستحبلكىبةاعنيتراخىأنيجبال3

أنهووصالحهمخيرهمفيهماإالشىءأىعملترفضوأناللهيراهم
تقابلأنهوآلبالمحهالكراهيةتبادلأنهوباإلحساناإلساءةتقابل

المحبةفىتميعأولطفأأوتكنتمأنممكنالجياشةبعاطفةاالستخفات
الذىاللهحبينعكسوأناللهأحبهمكاالناسعبةعلىإصرارالمسبحية

لآلخرينحبنافيأوالبهأحبنا
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واحدوالوفىكثيرونلخونة

أرتألوااسمافىذيناجميعأنالذاتعلمأنت15
ألرب4ليغط160وهرموجانسفيجلسمنهمذينأخنى
يخجلولمأراحنىمرارأالئهانيسيفورسلبيترحمة

أجتهاباوفرطلبنئروميةفىكانلمابل17بسلسلتيى

فىألربأمنرحمةيجدأنألربليعطه180فوجدنى

تعرفهأنتأفسسفىيخدمكانماوكليؤمأثاللث
جيذا

1518انبموئارس2

النهايةفىلبولسحدثفقدبالفرحالعميقةالمشاعرفيهتختلطجزءهذا

العهدفئبأسياوالمقصودوهربواأصدقاؤهنساهيسوعلسيدهحدثما
أفسسوعاصمتهاالصغرىآسياغربفئالتىالرومانيةالواليةالجديد

تكونأنيمكنوالحهميلحقمماخوفاأصدقاؤههجرهبولسجمنسندما
بدوالبهذايعبأوالنالرومانألندينيةخهمةبولسضدالوحيدةللتهمة

لألمنمعكرللقالقليثيربولسبأنالرومانإقناعفئنجحوادقاليهودأن

تهمةعلىبناءتمبولسأعتقالأنشلثوالحراتركهالخطورةومنالعام

االصدقاءرضكهذاسياسىمعثقلمعالصداقةمراراستسلوالسباشة
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وتركوالصمخصيةمالمتهمعلىحرصاأصدقاؤهسبولمجرلهذامخطر
حاجتهساعهفيوحيدا

حتىلهوفياواحدرجلظلفقدوتركوهالجميعخافإنولكن

البعضخجلمربحيعىواالسمأنيسيفورسهوالرجلهذاكانالهايةء
مهمواحدسيفورسانييكنلمولكنبولسبمعرفةيتهمواأنوخافوا

بولسعنيبحثوهوالنيسيفورسنابضةصورةهاريسوننبويرسم

توعزيمةإصرارفيهوجهاجاداالمتحركةالجماهيروسطقنلمحرومافئ

إيجهمحرشواطىمناالقالغربالوجههذامرايداهمامفىنتبعونحن

أبوابطارقةيعرفهاالالتىالشوارعشبكفئسيرهيتحسسوهوالبعيدة
أىأوخطرأوتحهذيرغرضهعنيثنيهالأكرطكلمتاقعاكثيرةمنازل

مثزلنصفهمهظلممكانفيجيدايعرفهصوتالهايةفىبهحبحتىبمشىء
وإذفىروعسيكرىإلىمقيدابولسيكتشفهناطجمنأالخروئصفه

واحدةيارةفىشفيالإليهطريقهويعرفبولسانيسيفورسيجد

اجحواقىغيرهوسؤالهخدمتهفىيتعبواليكلالكاسمهطولكنه

يخبراكالزهذاقولمالسلسلةهذهتعنيهالذىوالعارالتهديدأماموانكشوا

عفاددهقىةولكراألعظمحياتهتيازامالصليبعارفىالمجرملهذامشاركته
كشوارعلهمحروفةروماشوارعمنالمعقهـدةالشبكةهذهأصبحتبرلس
3أفسسمدينة

عليهالترددكررئمبولسعنبحثهبدأعندماانيسيفورسأنشلثوال

مكاذعنمؤالالمفئبستمرأنالخطمنكانكفهعلىحباتهيضعكان

خطورةهذامناألكثروكاذ0يزورأنالخطرمنوكانكنمإمجرم
انيسيفورسفعلهماهذاولكنزيارتهفىاالستحرار
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فيحقيقيامرىبصيببسؤالالمقدسالكتابيواجهنامرةبعدرة

منيخرجهثمشخصاقدساالكتابيقدممرةبعدومرةمناكلحياة

نعرفالإئنانفيجلسهرموجانسفقطواحدةبجملةالتاريخمسحرح
نعرفالانيسيفورسعنتهفىقتركاهبولسخاناوأخهمااالسبصرعنهما

يذهبسبيلهفيفقدهاوربمابحياتهومخاطرتهلبولسوفاءهإالعنه

ويذهبةبالخيانةمدموغالينيخالتابىكياهبفىوفيجلسهرموجانس

نصفأنلناظرإذاخامناأللزقالصديقبأنهالتاريخفيانيسيفورس

واحدةجملةحكميكونهلملةالجهذهتحونماذاواحدةجملةفي
أميناظلتلميذحكاعلىأوخاحكاعلىجاتناعل

no



نىثاأألصحا

المتصلةالئعليمسلسلة

آلمسيحفىألتىبتالنعمةأبنىياأذتفتقؤا

انأسأأودعهكئيرينبشهودمنىسمعتهوما20يسوع
أيضأيناخهـيعئمواأنأكفاءيكونونأمناء

ا2تيموألوس2

لآلخرفيونقلهالمسيحىاإليمانتلقىلكيفيةصنهططاهنانجد

الحقعتتيموثاوسحسبولسفنالسروكلمبثمااإليمانتىأ
أولثكطثرثكشهودبأقوالطسمعهماوتأكدالمسيحىالدينفئوالنعمة

ونحنصأدقةججعهاإوعوداههنهالكماتهذهفائلنلثهدواينالنه
اليماممونمناكثيرقأنطبيعىالومنحيائنافياخترناهاألنناذلكفنع

حتىولكنةالمسيحىالدينشرحأوتعليميستطيعرنوالالتعبيرموهبة
الحيةاإلنجيكقوةيشثدأنفادرالتعليمملكةلديهليستالذىالشخصذلك

الوعودجميعولصدق

كلوعلىللغرءنقلهيجببلفقطاميتيازايساإليمانقبول2
التىاألمانةيحلمأدفعليهءجيليبيناثصالحلقةنفسهيعتبرأنمسيحى
أذيجبالسماويةالشعلةأنالجؤءهذاعنحمبسونويباستلمنها

إيخاوسجطانفسهيعدأنتيموثاوسوعلىآخرإلىجيلمنمشتعلةتنقل

اإليماننقلوالمسيحىامتيازاإليمانتلقىاآلئيةجيالوأالرسولىالعهد
مسثرلية
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االخرينبتعليمورهمبليقومونالذفيللمخلصناإليمانينقل
وفدالمدرسينمنمتصلةسلسلةعلىيعتمدالمسيحيةالكنيسةلواستمرار

الرسلعينكورنثوسلكنيسةكتاباتهفالسلسلةهذهكلحينتصور

تنفطعالمستصرةبصورةاإليماذمةخدتوالتهؤالءومنالشيوخ

وفتنامنمقطوعةكيركاملةتمتدالتىالحيةالسلسلةزاتصالحلقةفالمعلم

حاضرنابنالوصلرابطةأنههوالتعليممجدوأنالمسيحيسوعإلىالحالى
األرضعلىالمسيحيسوعحياةوبين

هىمخلصاليونانيةوالكلمةنحلصونالمعلمونهؤالءيكؤنأنيجب
فىومؤمنأنهيعنىمخلصبأنهيوصففرجلمتقاربةمعاقبعدهغنية

هؤالءإنفيقولفالكونرويضيفعليهاالممادويمكنوعودهفىيرجعال

خطأيرهبهمأوإلرهابيخضعوالنالمؤمنين

طريقعنيغريهفالالمسيحإلىيستندأنيجبالمسيحىالمعمقلبألن
زائفتعليم4خدأونجطرثهديدالمستقيمالحقطريقعنيضلهأولوفاء
وتفكيرهحياتهفييتزعزعالثابتاالمسيحىالمعلميكنونأنيجببرهكذا
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المسيحندى

صالحىكجندىالمشقاتأحتمالفىأنتفآشترك3

يرتبكيتجنذوهوأحدليسامسيحاليسوع
جندهمنيرضىدكىالحيلوةباعمال

23تيموثاوس2

التىالتشبيهالعاأحدبهةلمكيدانوالحياةكجندىاإلنسانتصوير

تحيالكىالسنيكناقالكتاباتهمفىكثيرأوالروماناليونانيوناستخدمها

معركةمننوعشخصكلحياةابكتيتسوقالجندياتكونأنيجب
المسيحيينحيياةعلىالصورةهذهبولسوطبقمتنوعةطويلةمعركةوهى

تيموثاوسيايحثفهوالبارزينالكنيسةوخدامالقادةبهاواختصعوما
ارخبسولجحكو18ااتيموئاوسالالحسنةالمحاربةعاربأن

فيلبىكنيسةولرأبفرودتسويدعو2فليمونمعناالمتجنهد

حياةفيرأىبولسأنالواضحومن225فيلبىمعىالمتجند

هاماالمسيحوخادمالمسيحىحياةعليهتكرنأنيجبلماصورةالجندى
ئجالمسيحيةالحياةفيتكرارهابولسودالىالجنديةصفاتإذأ

جيشخدمةفيإنساندخلمامتىةمرفيخلمةلندىاخدمةا

بلهوالعاديةاليوميةالحياةبأموريرتبطأويشاركأناستطاعتهفىيعكلم
الروماقئيودوسيوسقانونكرويلىكجندىخدممتهعلركزأنعليه
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الجندىمدنيةأممالفياالشنراكالعسكريةمةدباالملحقينعلىكنوع

يعنىومسيحييتهعلىبالزكيزمطالبمىيحىوالمآخرالثىءجندى

طمسيحبتهيعبثىأنيعنىولكننهعالميةاموأممالفياشتراكهعلمهذا

بهثمتفليعملأومهمةأىفىبقدرتهعليهاويبرهن

الطاعةيعلمهللجندىاألولىريبفالتدباالالعةمكطفالجندى2

وقتجاءفربماإليهالصادرةاألمركلمةتناقشاليةغرشطاعةلدمياء

بعضهناكآخريئوحياةحياتهإنقاذفىسبباالعمياءالطاعةهذهفيهتكون
فيفاستباكهلماذايسأكأنالجنمواجبمنليسأنهاقولافيالحق

اتخاذيتركلهذافيهايجرىلماشاملةعامةصورةيعطيهلنالمعمعةوسط

االولالمسيحىوواجبالميدانفىيجرىماجملةيثماهدللقائدالقرارات
حينهفييفهمهيستطيعأنالماحتىوقبولاللهصوتإطاعةهو

الجندىواجبيكونماكثرأالحضجةاعلىمدربوالجندى3

منوبننالعدوبينحيارعاجسمهيضعبأنالدفاعبلالعدومهاجمةال

لنايحكلعنهميدافعأنالجلالنفستضحيةهىمهمتهأنأىيخب
وصلاألولىالعالميةالحربفيفرقةفىقسيسبعملفيامهأثناءأنهجوسب

الجروحووالدماءرباطواجهوهناكاألولىللمرةاألماميةالخطوط

جندىجسدالطريقجانبعلىشاهدسيرهوأثناءالبشعةصورنهافئوالموت

المسيحكلماتنجاطرهجالالسببيعرفأنوبدونصغيراسكتلندى

حياةفىاألساسىالشرطأنألجلكممكسورالجسدىهوهذاالنفسه
المسيحىوهكذاأصدفائهألجلحياتهيضعأناستعدادههوالجندى

بركباتباغراضهبنفسهللتضحيةاستعدادعلىدائمايكونأنيجب
واإلنساناللهألجليثريته
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بالجيالىالرومافىلندىايلتحقماستديلىكلعلىربمدوالجندى

المارفمالبينالحديثهذامأحدجملراطورلالمللوالءمافمنفسهعلىيأخذ
تتراجعأنيجبالقوشل4AJiحربفىوفابطقوش
تموتأنمعناههذاإنمأخوذاالضابعلفأجابئمنبأىتثبتأنبحب

إخالصههىالعظالجندىفضيلةإنابالضبطقوشفأجابهتجميعا
خاللهالمسيحليسوعنحلصفهوأيضاالمسيحىوهكذاالموثحتى
الموتأعتابحتىالحياةتنيراتللظروفكل
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المسيحياضى

ملإدطيكللىآليجاهدأحدكانإقوأيضأ
قاتونيايجاهد

2وثيموئا2

يسقحطهواإلنالمسيحىليصفالجندىصورةبولسإستعمل

عملهفييشقىىالالفالحوصورةالرياضىصورةأخويتنعردتين
9672427كورنثوسافيمعاالمالثالصورنفسليستعهوهو

قوانينعلىحافظإذاإالبالجاؤةيفوزلنالرياضىأنبولصيقول
الكالمثتلكمنوهىathleinحنحnoاليونافىاألصلالمسابقة

قانونياجماهدبالكنابجاءتالمباشرةالثرجمةعلىتستعمىالتى

امثرالرياضلوصفذلكبدجاعواالذينالكتاببعضواستعملها

يركزالذىهوولحنكميجاهدالذىالرجلاوىاالرياضىبعكس
فراتوقتلملءفقطليسالجهادفهذاوجهادهصرأعهفيثىءكل

وأوقاخهانشاطاكابكللحياتهتكريسهوبلللهاوىبالنسبةالحالهوكما

نبدأيضاهنااختارهالذىالسباقفىوالقوزاالمتيازوهوماألعدف
مرةالجندىصورةفيالمسيحىرويةإزاءبالخاطررتعالتىالفكرةذفس

القكالضرورةتمامامسيحيتهعلىالمسيحىتركزفيالضرورةصبهيدأخر
وقتفيالمسيحىرياجمةعلىالئركيزفيالمحنرفالرياضىحياةفىنراها

محاودةتكونأنيجبيةكلالشخصحياةألنللشروطشاقضفقطافرل
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حياتهنواحىكلوفيلظةكلفيصسيحيتهليعيشومتصلةمرهقةاحدة

بولسبفكرتجولللتىالرياضىصقاتإذأهىمما

فواجبهلذالهوإنكرمستمرةلتربيةخاضعخمدثالرياضىا

عليهستمرعنهيعطلهأنآخرلعثىءخيسوالمرانهجدولعلىمحافظأن

هذايدعأنيستطيعالولكنهالقاصىالتدمريبهذامنيفلتأنيخهايودأيام

ولكنعقلهتغزوفيهايندمجأذيمكنالتىوالمسراتالمباهجيغلبهللتفكر

ولكنيتوقفأذويودبالتعبفيهايشعرأوقاتهناكيرففهاآنعليه
رياضىلكلنصيحةيعطىالشهيرالمجرىالكرةالعببوشكاش

دقائق15لمدةالشعورهذاقاومتستصرأذتستطيعالأنكتشعرماعنا9

يسمحأنيستطيعالأنهجيدايعلماالمتيازينشاالذىالرياضىأخرى
يجبوهكذالنفسهحددهالذىالبدنيةاللياقةمستوىمنيغرأنثىءألى
نتمنىلحظاتعليناستصرالمسيحيةلياةافىمستصرةتربيةهناكيكونأن

لكثرةالصالحةالمستقيمةالحياةفىاالستمراروعنالصالةعنالتوقففيها

طالجذابةالسهلةالحياةجانبنسالثأنفيهانودأوقاتعليناستمرمشافها
المسيحىولكنألنفسناناهانصبالىالمقاييمهذهقليالولوونرخى

حثيثاالسعىفيمطلقايتراخىالأننفسهياصربأنوعليهةلندريبخاضع
وتقويتهاالنفسطهارةتحقيقغرضالغرضنحو

وقوانينالذاتتربيةفخلفدواعديرعىشخمهوالرياضى2

أدىإذاإالالفوؤالرياصيستطيعالوقواعدهاتأقطالمسابقةالتدريب

يداخأنعليهحولهممنتحدىاليواجهماكثيرأالمسيحىوهكذااللعبة

يدافعأنعليهويحاوريناقشأنعليهويفحميفنعأنعليهشاللهعن

القواعديطيعأنعايههذاكلوفىاالخرينمواقفويهاجمموقفهعن
أبدأقواعدينسىالأنالمسيحىعلىالنقاشوطيسحمسفمهماالمسيحية
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مطلقأينحازالأنعليهالجدالطفياالنئصارأهميةكانتومهمالذوق

موقفتقييمفيالىعلليكونوأنموففهنقييمفىوالصدقاألمانةطريقعن
عمقعلىمثالارتالالهوتيينابينتنشبالتىالكراهيةإنمعارضه

ولكنالدينيةالمنازعاتتثبرهاالتىكتلكمراصتهناكفليسالكراهية

وسيحملألمحبةهواألسمىالمسيحيةالحياةفانونأنيتعلمالحقيقىالمسيحى
فيهيشتركجدالأومناقشمةأىفىمعهالمحبةهذه
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المسيحألجلىيشقىالذىلعامل

فىأوالهؤيشترلثيتعبألذىلحرأثأنيجب6

كلفىفهفاآلربافليعطكأقولماافهئم70ثمارأال
شىء

267ثببوئاوس2

بصورةئمالجندىبصورةأوالالمسيحيةللحياةرصفهفيبولعسإستعان

ينالالذىهوويشقىالذىاألرضفالحصورةيستعملواآلنالرياضى

نحصدأنالحقسيعطيانهوكفاحهتعبهناطصادثمارمناألولالنصيب

المسيحىحياةفىيراهاأنبولسيودالتىالفالحصفاتإذاهىماويتمتع

فالفالحباالنثظاروثانيابالعملأوالراضياالفالحيكونأنيجبا

شىءيؤجدالأنهجيدأيعرفمنهووالعاملينالعمالجميعنجالف

يفتظروكيفيعحلكيفيتعلمأنعليهالمسيحىوهكذاسريعةنتائجاسمه
لهالرىوالمستمعيهوقلوبعقولفىالصالحةالكلمةبذاريبذرفغالباما

سريعةفروثآيرىالغالياولكنهالتعليمفيجهدهيبذلوالمعلمقوريةنتائج
أوالدهماوتوجيهتدريبفييشقيانوالوالدانيديهعلىيدرسونفيمن

األحوالهذهخجهفىفالنتيجةفيهمعسوسائغييرابهدانالولكنهما
أواالبنالصغيرالشخصهذايبلغعندماغالباسنينبعدإالتظهرال

بفراراويقاومالباغراءمنهمالواحديواجهحينئذالنضوجسناالبنة
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السطحكلتطفوالحرجةاللحظةهذفيهنايختملالبعملاوهيب

المعنىعممقةجملةأوحكيمامثاالأوةإلهيةكلمةللباطنالعقلكياهبصا

هذوالهالكالخالصبينوالفسادالشرفبينالفاصلالحدفيهاويكون

رسينوالمداالباءوجهادالماصةالسنينتعليمفيهايأقالتىاللحظةهى

فيينتظركيفتعلمقداألرضيفلحمنكانإذاالطبطبثمارهاوالرعاة
الدرساهذالمسيحىوللوالدالمسيحىالمعلميتعلمأنفيجبصبر

فيللعملهمستعدايكونأنالفالحدعملأخرىخاصيةوهناك2

الليلمنتصفحتىالحقلفىالفالحيعملالحصادوفتفيعةساأى

وهكذاللعملساعاتللفالحيعرفالبلقلمنورمنبصيصاهناكأنطالما

ساعتنأولساعةمسجيثهمنيجردهأنيستطيعأحدفالالمسيحىمعالحالط

ولكنمريعاخهبطئمتفورالعمرقصيرةأنهافائضةمسيحيةفيوالمشكلة
سيدهخدمةفيالغسقحتىالفجرمنيعملالحقيقىالمسيحى

هدثاالهدفهوالثالثالصورهذهبيئمشتركواحدشىءمناك

ثمارالفالحوهدفالجائزةنوالالرياضىوهدفالنهاقالنصرالجندى

جلالشاقوالتدريبالمستمرةللتربيةنفسهمنهمكليخضعلهذاالحصاد

سامهدفأوغرضنحوبهادهألنالمسجىاألمرحوهكذاالمجد
الجهادقنهايهأنفييثقأنللمسيحىومحقأفضلمكانالىالوصول

أعظمءالفرحكانكمامشقةالجهادازدادوكلماالسماءفرحالمسيحيةالحعاة
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االهميةبالغةكرى

نسبلىمنأالمواتمنألمقاممسيحايسوعذكر8
حتىألمشقاتأحتملفيهألذى9إئجيلىبحسبداود

ثالكالجل100تقيدالأللهكدمةدلكنكمذنبءقيودا

يحصلوالكىألمختارينالجلشىءكلعلىأصبرأنا

مجلمعيسوعمسيحافىأئذىخالصاعلىأيضأهم
أبدى

2810ستيموثلى2

ذكرهالعملعلىتيموثاوسحثبولسيحاولللرسالةهذهبدايةمنذ

الجندىصورأراهثمالصالحةبعائلتهثانياوذكرهفيهالشخصيةبثقتهأوال

تذكركلأعظمفىيأقىواآلنالمسيحىوالعاملالمسيحىوالرياضىالمسيحى
أنهاالكلماتهذهعلىفالكونرويعلقالمسيحيسوعتذكراإلطالقعلى

األخرىالذكرياتهذهكلفشلثإذاحتىفانهبولسرسالةقلبإ

يلهوفيماتفشلأنيمكنالالمسيحيسوعذكرىفان4تيصرثاوساستثارةفى
الذكرىهذهنجصوصأمورئالثةنجد

يفيدماهنابولسبستعملمواثامنالمقامالمسيحيسوعتذكرا

يذكرالفهوالدوامإلىمستمربلبعدينتهلمالفعلحدوثزمنأن

المقاميسوعأذكرلهيقولباألحرىبلالفعليةالمسيحبقيامةتيموئاوس
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المسيحااإللهامنبدهنادائمامعناالحاضروالربدائمااألمواتن

نتمغولكنناأمتهاكانتمهماملهمةذكرىالىنرتكنالفنحنالعظيم

إزاهعايشعرمهمةبهبرىلمهمةمسيحىيدعىعندمامعناحاضرةبقوة

المقامربهقوةمعهأنبلوحدليسأنهمتأكدالهايترجهفانهبالعجز
حضورلنذكرعالشكوكنهاجمنماطعندالخاوفدنانهدعندماوحضوره

المقامدالرب

االخرانباهوهذادلودنسللمولودمناالمسيحيسوختذكر2

نتذكرالفنحنالسيدإنسافيةتذكرلتيموثاوسبولسيقولؤالامن

وعاشالطريقهذاسارواحدانذكربلفقظاألرولحعالممنواحدا

معنافحاضربهنمرمايعرفلهذاوهوالمشاقهذهوواجهالحياةهذه

جهادفيلمياسمعنىعرفالذىالمسيحبلالممجدالمسيحفقطليس

ةالمرللنهايةحتىاللهمشاثةأطاعوالذىلملباثر

الحسنةاألخبارتذكرااليخبلتذكربولسيقرلوأخيرم3
طاقةيفوقبخهودااستدعتلوحتىئقيةاإليخيلمطالبكاشمالوحتى

جانبكلمنالتيميداثتغشامظامستقبلإلىمادتلوحتىلالبثر

األخبارهذهانتظارفىالعالمأنوتذكرةسنةاطاألخهارأنهإنجيلأنهتذكر

اإلنجيلهذافانةاإلنجيليتطلبهالمذىالعملمشقةكاذتمهماالحسنة

الظروفكلعلىولالنتصارالخطيهعبوديةمنالحريةرسالةهونفسه

البشرولجميعلنا

المسيحبيبسبرعبتذكيرهلبطولةانحوتيصرثاوسحميةبولسعليثهكذا

عاضيهألنهضعفائنامعبتعاطفهبتذكيرهداثمامعهالمقامالربوبحضور



ولبهيسمعلمطىالمومهنجيلديمجبذممرىوبسظبرشربكئا
رانعمصفى

ظلهبالسالسلمقيدوهوبروماجمنهمنالكدماتهذهبودسممتبا

عدودالعحركفيحريتهوكانترومافىحارسذرلإلىونهارأديالمقيدأ

حيطةكلتتخذكانتروماأنوالواضحالحارسوبنبينهالسلسلةبطول

جمناثهاهربضد

فمامجرمايعتبرالعادىالمسيحىالشخصكانفانكجرمبولسجمن

نظرفيمذنيابولسفيهمايبدوأنيمكنوسيلتانهناككانتيبولسبالك
الرومانيةالحكومة

ذحينالمعروفللعالمعلىتسيطرالرومانيةاطوريةراالمكانتأوال

والموثرألتللضغوطمرضةاكاكفذهشاسعةاطوريةامرأنوبديهى

والثورةالقلفلةمراكزكلوإزالةالسالمعلىظةألمحافالواجبمنكانالهذ

فكانهكثرةوهىهافالموجودةالجمعياتإزأءالتحفظشديدةروماكانت

معاالعشاءلتناولمحدفقراتعلىالبعضفيهيجتاخاءالشنادىمثالهناك

ترتبكانتالتىالصداقةجسياتعليهنطلقأننستطيعأيضاماهناكوكان
ألعضاكاترتبالدفنجمعياتهناكوكانالمتوفناالعضماءئالتلطإحسانا

الجمعياتالحركازاءشديدةماكاالرومانيةالسلطاتولكنمةمحترجنازة

تصاريحالستخراجتحتاجكانتالمسالمةالمتواضعةتمعاتاهذهأنلدرجة

كانواالمسيحيينأنلنذمحرواالناالنعقادلهاليحلاطوراالمرمنخاصة

همومنبمأنكافسببوهذاقانونيةغيرجايةالحمفةق
سيامىمذتكأىالمولةحهمدخطرمذنبالججةهذهرئيسىبولس
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اضيدطأرتبمذنبابولسالضباوآخرسببهناككاقانيا

6سنةيوليو19فيالشهيررومابحريقوثيقاارتباطااألولالمسيحيين

فيالثوهتماماالمدينةوخربليالوسبعةأيامستةالحريقاستمرميالديةء
ألحرجمهدمرهذامنأأسولكنالمباقهروأثاألضرحةأقدسالحريق

خشبيةمبانفيتعيشكانتروماناسمنالعظمىفالغالبيةالعامةبيوت

وجرحكثيرونوتتلأحياءكثيرونواحترقمذهلةبسرعةاشتعلت

سكانمنوتبقىشيثايملثاليقيماالحريقتركهنجاومنآالفوأصيب

فيروناالمبراطورأنالمعروفكانواليأسالشقاءيجمعهامجموعةوما

ابهاجهوأعلنرجمنالحريقراقبإنهويقالالحريقعنشولاهو

إشعاليديعكانوأتهاعهخطيهمنبعضاإنأيضاويقالاللهيببروعة

قويةعاطفةنيرونتتمكنتكامنهاتخبوالناربدأتالىاألماكنفئالنيران

رومابناءفيالحطاماستخداميفرضئمللحدينةالعحدحريقالأنويقالالبناء

إلىتشيرالدالئلجميعفانعدمهمنللقصةصدققومهمايقالقويةحدهيثة

ولكنأبدااألمرسرإلىالوصولمننتمكنولنهكنمافعالحدرخها

منالمشرديئالفقراءروماموافىوثوقوهوموكداظلواحداشيئا

اإلشاعةهذهصحةعلىيقضىأنيستطيعشىءوالالحريقفيروننمسئولية

كبسووجدواللومالمسثوليةعليهتلقىفداءكبشكرمةتجدأنإل

ولكنهذلكبمكيفوصفالروماقالمؤرخيتمبىلتاولناخااللداء

اآللهةوفديةالسخيةاالمبراطورعطاياورغمالبشريةالجهودكلرنم
نيربرنيقولكىممدااشتعلتالناوأنوهوانحيفاالعتقادهنمايطرلم

مسيحيينسبلجحكوهامكروهةبطبقةالتهمةألصقاالعمقادهذاعلى

1044تاسقستاريخالتعذيبأنولأممدعديهمقعوأ
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شئاوالبهموالتشهيرالمسيحيينضدوالشتائمالسباببحملةأوعزقد
المعسيحيونهتحملوهكذااألمراهذخلفكانواالنفوذفوىاليهودأنأيضا

التهمةهذهومنالحادئةهذهومنالفظيعروماحريقتهمةيلكووهون

سيحىبولسالمسيحيينضدمنظمةكرىاضطهادليةأوكهبت
أتباعهأنضدهالموجهةلتهممنبعضاكانوربماةالمحيحينزعيمهوبل

الشعبشقاءمنذلكعننتجوماروماحريقعنالمسئولونهم

ورعيمعضوسياصىجمنةكمجرمالسبنفيبولسكاناذأ
الحرائقمثيرىمنالمكروهةالعصابةئلكوعضوةقانونيةغيرجعاعة

لليائسيهالموقفرؤيةالسهلمنةوماردمارخهمةضرونبهمألصقفيوالل
بولسيواجهكانالذى

الحديدقيودفىحتىحر

مستحيالأمراسراحهإطالقتجعلبتهمالسبنفيبولسوجودرغم
قلإلىتواردفقدإليهطريقهاليأسيعرفولممبتثسابولسيكنلم

القوةوهباهعظيمانخاطران

كانااقهكلمةيقيدانيستطيعفىءالفيودهركمأنهواثقاكانا
ذاتودعاهاسكضلندافىباإلصالخالمبشرينأوائلمنواحداملفيلروأند

هناكيكونلنقائالعلناكتاباتهوانهممورتونالعرشعلىالوصىيوم
فأجابهخارجهايطردونأوأمثالكمنستةيشنقحتىالبلدهذافىهدوء

إنساناتبعدأنختستطالحقتنفىأوتشنقأننقدرلنالكالمبهذاملفيل

أناتستطيعلنمبشراوكنلثتعتقليمكنكأنالحقتنقىأننستطيعالولكنك
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أفوىدائماوالحقالرجلمنأعظمداثماالرسالةهايبثرالتىالكلمةعتقل
بحبسهتامرأنالرومانيةالحكومةإمكانفيأنهوائقايولسكانحاملهمن

يمكنالتىالسجونفضبانكلخلفاللهكلمةتحبسأنقادرةغيرولكنها
الىاالقاهرةاللهكلمةقوةالثابتةالتاريخحقائقإحدىوأنتحشدهاأن

يمحوأنالبمثرممالجهدامكانفيكانلويقاومهاأحدأذيستطيعال
الناسولكنطويلزمانمنذهلكتفدالمسيحيةلكانتالمسيحية

يموتءالهوخالدماقتليستطيعونال

النهايةفىآلخرينعوناسيكونخاللهيجورماأنوائقابولسكان2
وتضخياتهآالمهعنالناسمعرفةمجردفائدةأومعنىباليكونلنعذابهإن

الذىوالنورالكنيسةبذارهىالثمهداءودماءاإليمانإلىكثيرينشود
ناراأشعلتالتىالشعلةصارالمسيحيونفوقهاماتالنىالمحرقاتمنتصاعد

تمهدملليىآالمهأنيتذكردعهمسيحيتهألجلوأحديتالمعندماتطفأال

ئاللمنللصغرنصيبنانحمللاللماحمالنافيبعدهياقىآخرإلنسانالطريق

للناسصاللهخالتقديمفيالصغرواجبناباداءونقومالمسيحبصل
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الشمهداءرنيمة

معهئتناقدكناإنهأنأكلمةهىصادقة11

أيضافسنميلثنصبركناإبئ120معهأيضافسنحيا

غيركناإن130أيضمأسينكرنافهوننكرهكناإنمعه

نفسةينيهرآنيقدرأميمألنأمناءفهويبقى
21113نيموطاوس2

للكنيسةفياألولىللترانيمىاقتبسإحدمنهألنللغايةثمينالجزءهنما
مرتالتىاالضطهادفتراثأئناءالترنيمفىإيمانهاالكنيسةوضعتالمسيحية

52كارببولىنأطولترنيمةمنبعضاالجزءهذاكانوربماب
ورئناالحاضرالعالمفيالمسيحأرضيناإذاتبيعندماشيئاإليهايضيف

األمواتمنيقيمناأنوعدألنهسيأقىاللمعالم

أيضافسنحيامعهمتناقدكناإنالثانيةللجملةممكنانتفسهرانهناك

6روميةفىالمعنوديةإلىتشيرالجملةهذهأناعتباريودالبعضمعه

للمولفبالمعموديةمعهفدفناالمسيحىالقيامةحمبالموتالمعموديةنشابه

جدةفيأيضانحننسلكهكذااالببمجداألمواتمنالمسيحأفيمكماحتى
روميةمعهأيضاسنحياأننانؤمنالمسيحمعشناقدكنافانالحياة

تنطبقالللمعموديةاإلشارةولكنواحدةاللغةأنشلثال648

فىلوثرفالالشهادةموثالىيشيركانبولسدنهالجزءهذاعال
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صايبالمسيحىيرثالصلببوارئةالكنابممةالعظيمةجملهدى
العارفيطربسريكالمسيحىألنالمسيحقيامةأيضاثولكثهالمسيح

أيضاالمجدوفي

حتىلحتمكمنأيضامعهفسنمالثرنصكناإنلثرنيمةوتستمر

اإلكلمليوجدالالصليببدونظصاللهاية

وناسينأيضافهوننكرهكناأنللموضوعاالخرالجانبيأقثم

أيضاأناأعترفالناستدامنجايعترفمنفكل9نفسهيموعقالهماوهذا

أيضاأناأنكرهللناسقدامينكرفىمنولكنالسمواتفيالذىأبيفدامبه

يسوعيستطيعال2rrrامتىالسمواثفيىالأبىامعله
بسوعولكنرضاحياةفرفضهلرجلاألبديةفىيتوسطأنالمسيح

كانتمهماةمعهأمينايكونأنحاولالذىلرجكنوأمصادقالمسيح
سقطاته

إلنسأنيمكنالدطبيعةصميممنجزءاتكونألنهاصادفةاألمورهذه
فيكذبإنسانااللهليسنفسهينكرأنلتهيمكنالولكننفسهينكرأن
أنلحياقنارائعةحقيقةإنهاYr9عددفيندمإنسانابئوال

ولكنمعهأمينأيظلأنحاولمنرجاءيخيبأنممكنالاللهأننعوف

نفسهاللهحتىيمكنالعالفةباللهلهتكونأدطرفضالذىللرجلبالنسبة
يعينهأن

هرإليهينتسبأنقاليتألمأنخافمنترتوليانقالوفديما

ينبعأنالمسيحىوعلىاذمشبثةعلىأميناليظلالمسيحماتتألماللى
للظاللسقطتأماالنوارأشرقتسواءنفسهاالمشيئةهذه
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الكالمطورة

يتماحكواالأنألرئبفذاممناسذافوراألبالذهفكز14
السثامعينلهئم3ىلثألئافعغيراألمربامالم

21صتيموثاك2

الرسائلأنكرلنذالكلماتكفايةعدململىأخرىمرةهنابولسيعود

ومباحثاتكئيرةثصوراتأدخلواالذيئسالغنوسيضدكثبتالرعوية

منيجعلواأنحاولواوالذينبالخرأفاتتمتلءونظرياتتنتهىالطويلة

اإليمانفىمغامرةمنبدالسريةفلسفةالمسيحبة

بحيالتصبحأنللكلماتويمكنالكلماتفىوخطورةدائمأجاذبيةهناك

اهمامهممنأكثراألشياءعنبالكالمجمهتمونالناسبعضفهناكلألعمال

زمانمنذأنقذفدلكانبالكالمالعالمإنقاذأمكنلواالشياءهذهبعمل
اقدالمشاكللكاشابالمنافشاتحلالعالمالثماكلكانوإذاطويل
اآلناختفت

جونأمابمالعصوروكألعصرهمحدفىكبارأحدجونسونالدكتوركالت

ولجونسونةبعضهمايعرفانكاناالعاملينالرجالأعاظمأحدفكانوسلى
بدالولكنهةجيدوسلىجونحديثإنةوسكضدواحدةشكوى

كيرأمروهذامعينةساعةفينرجأنمعطردأئمافهومطلقافراكا
ولكنأفعلمامثلالحديثوتبادذالجلوسيستلذرجلإلىمحبب

Yrt



بطريقةانجلتراكلفيهاخلدالعملرجلوسلىأنتبقىلحقيقة

مثلهاعلىيحصلأنالكالمرجللحجونسونيستطعلم

حقكاملةحلوالتعطىأنيمكنوالمناقثماتالكالمأنحقيفيأوليس
للقولهذافيبوضوحرأيهيسوعأبدىوقدوالفكريةالعفليةللمشكالت

غالبا717يوحناالتعليميعرفمشيثتهيدملأنأحدشاءإدت
طريقةأفضلأنيحدثماوكثرأالكالممنالالعملمنالفهميأق
الواضحةالواجباتتبدآبتطبيقأنهىمعانيهاوأعماقالمسيحيةلتفهم
المسيحيةياة

كثرةفيهاتصبحأوقاتهناكبالذكرجديرباقثىءهناكالزال

الىتؤدىقدالطويلةوالمناقشاتالكثيرفالكالمبمكالنالخطورةمنالكالم

مجموعةاالهىماالمسيحيةبأناالعئقادأثارتربماأوالضارينتأثيريهئ
العصرمظاهرمنظهرالمناقشوحلقةللحلوالمشاكلللمناقشةاألسئلةمن

وااللطنسألهاأنيمكنالىاألسئلةكلألنالقدمرةلثسصترونقالوكأ

مجبمجتمعأئفىالحلولعنالبحثونبدأاألسثاةنبطلأنالوفتحان

العملومجموعةةالمناقشحلقةبينتوازنيوجدأن

يتفبلونينالذألولثكومشجعةمثيرةالمناقشةتكونأنيمبهنئانيا

يمكنهم10والثقافةالمعرفةمنيملكونالذممنأوالعقلىالمستوىعلىالمسيحة

معرفةلمميتأودللثاعئادواالذينالطلبةأوبالمناقشةاالستمتاعمن
وسطنفسهيجدفانهالتفكربسيطلشخصنسبةباأماالالهوتفئورغبة
لجهاجوابالالتىالعويصةباألسثلةوتلقىتبالمعضاتققاذفجمموعة

متشككاوخرتالعكسحدثربمابلشىءقإممانهيقوىلنهذافان

تودىقدالكالميةالمعاركأنبقولهبولسعناهماهذاكانوربمامهمومأ
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المسياإليمانقشخصبناءلتعنىالمستعدلةالكلمةلهايستمعمنهدمى
لتعنىبولسيستعملهاافاوالكلمةبيتحرفيابناءتعنىالنىئفسهاهى

كانتوربمابيتهدمفيتستعملالتىالكلمةنفسهاهىشخصهدم
فكرياالجريئةالخباالتوالتصوراتذاتالعميقةالذكيةةالمالقث

بناالهدمفيسبياذاتهاالمنافشةهذهكانتربماحرفياأخذتإذاطمةا

هعاكموراككقيحدثكمااليهايستسونالذينالناسبسطاءإيمان

للسكوتووقتللكالموكلت

2ثس



االرطريقالحقريق

عامألاليخزىمزكىلمهنفسكتقيمأنأجتهد15
ألباطلةاالقوالوأما16باالستقامةألحقكلمةمفصال

اVفجورأكثرإلىيتقدموننهمالفاجتنبهاألذنسة

وفيليتشصكهمهيمينايسذين10كاكلةترعىوكلمتهم
18Iارتفلالقيامةإنقاييبنألحقعنزأغائلذان

قوإيمانفيقلبان
1518ة2تيموثاوس2

هذهوسطلاليمانصادقكعلمنفسهلقدمأنتيموئاوسبولسيحث
لتعنىبولساستعملهاالتىاليونانيةوالكمةللكذبةالمطمينمنالمجموعة

تبرزالتىوالجمكالكالمتيلىونيالخدحألهندشضجدميديقيم
المعى

فوهىاألمتحانجاؤىالكولتعنىdokimosاليونانيةالكلمة

أوهبالذتصففمثالللالستطالئقاوأصبحوتنفبنهتجربنهتمتفدما

الكلمةوهىالنارفأخالهابابهاالعوالقكلمنوتنظيفهاتنفيتهابعدالفضة
أيضاوتطلقعظدممبسمىكماأوالحقيقىللمالماالمستعملة

للبئاءفيمكانهفىلوضعهمعداوأصبحختهاروايتهتعتجللذىالحجرعلى
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الكلمةهاتبدأالتىولعالمةعليهفتوعيببهيوجدىالالحجرما

علىكانإذاناضااخعبرووجدتعنىوهىadokimadorاليونانية

وعامالالمسيحعلفىماضياسالحايصبححتىويختبرينقىأنتيموئاوس
لخزيهيدعومهناكليس

باالسعاتاكلكلمالصلبفأنشهيرةجملةفيتيموثاوسيحثثم
صوكعدةولهايأمانةلقطعحرفيايعنىواألصل

فيقطعهعائلتهأفرادبيناطعاميقسمأبوبينبينهابطفىقكالفن
ابينهابيهىوربطلهالضرورىالعاهلنصيبهالعائلةفىفردكلينالبحيث

لهستعطىمنيناسبمهاكلأجزاءعدةإلىالفدأءذبيحةتقطيعوبين

مختلفةمعانثالثةفئأنفسهبمأليونانيونواستعملهاالكاهيقأوالهيكل
حقلعبرمجرىحفرلتعىواستعملتمستقيمطريقشئلتعنىاستعسلت
مناسبفرللمالليعدهحجرامابيعهوفىقطعهفىالبناءممكدتعىواستعمدت

الحقكلمةبأمانةيستعملبإمانةيقطعالذىالرجلهكذاالبناءهيكلفى

وهوالمسمولهالملثويةالطروإعراءويرمصلقافئمستفماطريفاويشق

ويمالالحقأقشاممنقسمكلويأخذالحقحقلفىمستقيمامجرفىمجفر
يبرزأنجزءىيسمحوالبالحجرالبنانيفعلكماالصحيحمكانهبه

يسقطممانالباقمنأكزبإهميةويفوز15لغيرمكانعلىيعتدىفالممايجبأكثر
الواجبالتوازنكلهافئبناءعغ

ويستعملالباطلةبايرفؤالالمزيفالمعلمينشغلاآلخرالجافوعلى
الىينقطعحرفياتعنىوهىللتفدماليونانيةالكلمةنابضةجملةهنابرلس

بدونالسوىالتقفمليصبحللطريىمنقباتالهيزيلأىدعةالمقأسمل

يتقدمونإنهمالسفهاءللفرئارينهوالعنببرلسيعولممكنامعوفات
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منأكثرواكلمامعبهرستقدممهمفتقدوالفجورالدنعسفيفمششاعيثا

نهايةفىنشعرهلإدااالختبارهوهذااللهعنابتعادهمزادكلماالكالم
حسنشىءفككإذااللهإلىوأقربالبعضلبعضناأقربأنناالحدلث

وزدناالبعضبعضنابنحمواجزأفمناقدالحدثخهايةفىكناإذاولكن

ثىءفهناكإذأكئيفضبابمغلفائاللةىفىوأصبحنااللهعنبعدا

الشخصتقريبهومسيحىعملوكلمسيحيةمناقشةكلللقصدمنظا

اللهإلى

المفقودةالقيامة

هيمينايسالخصوصعلىبولسذكرالكذبةالمعلمينهوالءبين

عقخاطفةلمحةفينعرفولكنناالرجلينهذفينعرفالنحنوفيليقس

وهذافعالحدئتفدالقيامةإنفالواوأحدةوجهةمنقلاعلىتعليمهم

ونحنالموتبعدالمسيحىفيامةىل4بليسرعفيامةإلىيشرالبالطبع

فيكبيرتأئيرلهماكانالمسيحىقيامةعنخاطئتننظروجهتىنعرف
األولىالكنيسة

أنالحقومنالمعموديةءأثناءتتمالحقيقيةالمسيحىقيامةإنقيلا
ثمعمادهلحظةفيالمسيحىموتكيفيةعن6روميةفىبقوةكتببولس

وأنهاالعمادلحظةفيتتمللقيامةأنعلموامنوهناكالجديدةالحياةإلىقيامته
الموتبعدوليسوالتواللحظةفىالمسيحفيالحياةجدةإلىئيامة

أنعنيخرجالالفرديةالقيامةمعنىأنعلموامنهناكوكان2
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الدينتسلهفيلهحمياتدادامفيجمثهبدوأنهأطفالهفىيعيشضلل
هوحيائهذواتهمفىويحملونجمدهيأئون

الكنيسةأعضاءعندصاغياأذناوجدالتعليمذلكأنهذاكلفىوالمشكله
يؤمنونالفريسيوننLsالهرالجانبففىاليونانيينمنأواليهودمن

بعدالحياةشكرةيسشدتعليمأىوهبهلمافالالمحوقييئأماالجسدتبقيامة
معاألمروحقيقةمعتقداتهميناسبألنهدوقييناعندقبوالصيهدالموت

مصالحلهمممنبناألرستقراطياالغنياءمنكانواجميعاأنهمالصدوقيين
آخرعالمبألىلديهدااهمامأىأبعدتلدرجةلم1ifttهذفيومتشعبةكبيرة

المسيحيةأيامأوائلففىأعسرفالمشكلةاليرنافىللجاقببالفسبةأما

وكانالجسدةبقيايومنوالمولكنهمللودبايؤمنونممومااليونانيونكان

فيالحياةنسمةأمأنارىروعاللهأناوعالمعتقداتأرقىللرواقيين
منإشاعةنفسهاإللهمنقبحسالروحتلثمنشرارةفهىاإلنسان

افهإلىاإلشعاعةهفهتعودالشخصيموصتاعندماأنهاعتقدواولكخهمالرب
بعدالشضميةالحياةقاطعانفياينقىولكنهنبيلاعتقادوهذافيهوتمتص

كالجسمدأنرؤمفوناليرنانبونكانسبقماdىإوباإلضافةالموت

كانلهذاالجسد4فياكلهوبهيؤمنونأويرغبونهشىءآخركانثر

معتفداتهميناسبالقيامةعنتعليمبأىئرحييهم

أحديستطيعفالالجسدهذابقيامةيؤمنالالمسيحىأنالواضحومن
يبعثينالسرطانأهلكهأنبعدأوحادثةفىمهشماماتشخصايتصورأن

قلبهبجماعيؤمنالمسجىولكنالجسدنفسفيطءالحيافياللشخصهل
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لكلالشخعىالبقاءفياليقينهذايزيلتعليموكلأناهوأناوسأظلنت
المسيحىاإليمانصميمفىلطمةيوجهإنمافردإنسان

فعالحدثمتقدالقيامةأنشاكلهمومنوفيليضهيمينايسعلمعندمط
أنيمكنالشيئايقدمونكانواالشخصأطفالفيأوالمعموديةأئناءسواء

يعلمودأكانواولكنهمسفةالوناليونانيرنأوالصدوقيونالبهوديرفضه
المسيحىاإليمانتتوسطالتىالرئيسيةالمعتقداثأحدفىسفايخر
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الراسخالشاس

أدخنمالذا5دإذثبتفذألراسخأدلهأساسودلكن19

منكلاإلثموليتجنبلههنمألذبنألرثيعلم
المسيحاسميسمى

192مماتيموثاو2

يشيدالتىالقاعدةأولهمامعنيينفىاإلنجليزيةقلساسكلمةتستعمل

معينشخصأسسهامدينةأوكليةأوكجمعيةمنشأةرثانيهماالبناءعليها
هنرىمنشأةبكبردجالملككليةأنأيضاونقولالبيتأساسنقوللذلك

هنااللهوأساسالمعنييننفعسفيالكلمةاليونانيونعملواستالسادس

هىالكنيسةاللهأسسهاالتىالموشسةأوالجحعيةهىفالكنيسةللكنيسةيعنى
اللهمنشأة

ومعناهاعليهاورأمعينةكعابةعيهاالكنيسةإنفيقوكبولسويمضى

علىالموجودالختمالملكيةأواالصالةيثبتالذىالختموهوختمالمعتاد
الملكيةيوضحوكذلثأحدحمهايعبمئالمأصليةالمحتوياتأنيثبتالبضاخ
لتعنىاستعمالهامئلأخرىاستعماالثلهاالكلمةولكنالبضاقعومصدر
جالناليوناقالطبيبويذكرالتجالتالعالمةعليهنطلقماأوالماركة

الكلمةتعنىوقدبداخلهااكحلماركةويعنىمكحلةعلىلتدلالكلمة

علىالمعمارىيركهاالتىالعالمةوهىالمبنىعلىرىاسالمهندعالت
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ليعلنبناءأوتمثاالأورمزأتذكارياهذاأكانسواءيقيمهللذىلبناء

الغرضتبينالتئالكتابةتعنىأنيمكنكماثمييدهوتالبناءتصميمعنمسئوليته
ألجلهالبناءشيدالذى

بولمطهويذكرشيدتولماذاماهيتهانيبنقشأوختموللكنيسة

الكتاباتاستعمالكيفيةعلىالضوءيلقيانناقتباسفىسةالكنيعلىالختمهذا
الربيعلمهماواالقضباداناألولىالكنيسةومفكرئمبشرىبينالمقلسمة
والطريفيالربباسطسمىمنكلاالتمليتجنبدالههمالذين
األولفاالقتباصوالكتابمندقيقاافتباساليسالجملتينمنكالأن

واثاللذينوجماعةلقورحموسىقولتذكارفيهلههمنالذللربيعلم
ضوءايسوعألقىوفده16عدديالههومنالربيعلنغداعليه

يارباليومذلكفىلىسيقولولناكثيرون722مىفىالمعنىهذاعلى

قواتصخعناوباممكفيشياطينأخرجناوباحملثتنبأناتباحملثأليسربيا

االثجأعلىفاياعنىاذهبواقطأعرفكملمإقلهبمأصرحفجنئذأكثرة
أماالمسيحقوكفيصياغةأعيدتقدالقديمالعهدنصأننرىهذامن

أخرىتذكرةيهافقيالرب3بأتسمىمنكلاالثمليتجنبالثانيةالجملة
لهمماشيئاتمسوارالالبغاةالقومهؤالءخيامعلوااعتزقورحلقصة

لوقافئيسوعقوكيردقالقديمالنمهذاولكن66Yعدد

13YVأتباعهأنهمكذبايعلنونالذكنأولئلثيسوخنحاطبحيث

كتابأنوعالمونواللطيفاالبمفاعلىجميعياعنىتباعدواال
ضوءفىوخاصةالجديدالعهدضوءفالقديمالعهديقرأونالجديدهداله

أىعالجواولكنهمألحرفأوباللفظتمسدكهمعدموثايخهماتيسوعأقوال
يستوجبابدممتازانالمبدآنهذانيزالوالكلهالكتابروحفيسشكلة
المقدسللكتابوأستعمالنافراءتنافيالعطبيق
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الكنيسةعنعريضينمبدئينالنصانلناوضح

أدتهإلىينتحونالذينأولئلثمنتتكونالكيسةأننايخبراألولالنص

للعالمليسأنهكماعليهاحكمالميعدلمبحيثللهحياخهمسلمواالذينهوالء
حياخهمأعطواالذينهوالءمجتمعالكئيسةللهملكهمبلسلطانعليهم

يثماءبماماليفعلقه

لبساالثمتجنبواالذينأولئلثمنتتكونالكنيسةأنيخبرناالماقاالنص
هذاكانفلوالناسمناملينالكعلىإالتشتملالالكنيسةأنهذاهعنى

علىمنصباليساألعظماللهاهتمامإنقيلكنيسةهناككافتلماCةحقية
أولثلثمجتمعوالكنيسةيتخذهالذىاالتجاهعلىبلالشخصوصملأين

يسقطونماوكثرايفشلونمااكئيروالبرشكوالقداسةوجوههمأداروالذين

دائماوجوههمولكن4والقنوطاليأسدرجةإلىبعيدأالهدفببدوبرأحيانا

البرنحوأبدادائماوركباتهمالهدفننظرأبىأ

نفوسهمكرسواالذبئوأولئكاقهإلىينتمونالذينأولثكالكنيسةتشمل
البرلمعركة
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للهوانوأخرىللشرفوان

وفضةبفمنانيةديسكبيربيمتفىودلكن25

ولمذهللكرامةوتلكأيضاوخزدتخشمبمنبلفقط
إنايكونالذهمننفسهأحدطهرفان215للهوان

صالحعمللكلمستعدأللسميدنافعامقدسأللكرامة
221تيموثاوص2

عرفحيثهصالذىوالجزءالجزءهذابينوثيقعملىارتباطهناك
وأولئكاقهيدينتمونمنعلىتشتملالكنيسةرائعاتعريفاالكنيسةبولس

ضيقياهذاكانإذاالذهنإلىيتبادرردوأولالبرطريقفيالذين
3الكنيسةداخلفىسالمتقولالهراطقةهوالءوجودتفسبرممكنفكيف

بولسوجواباتكنيسةفىوفيليتسايسهيمينوجودتفسيريمكنكيف
المترديةدواتوااألواقأنولجميعتوجدكبيربيتكلفيأنههو

ياءاثهناكرخيصمعدنمنأخرىوأشياءثمينمعدنمنأشياءهناك
نوعمملمنأشياءهناكالكريمةلالستعماالتياءوألقيرةالالستماالت

دائماسنظلىأرجمةموشسةالكنيسةكانمتطالماالكنيسةفيالحالوهكذا

ستحقظوالنساءالرجالمنمجتمعالكنيسةأنطالماخليطمننةمككل

أنولكلعليشنلالعالمأنكماتماناالبضريةمنصادققطاعهصفنها
الناسأنولكلعلىالكنيسةتشتملهكذاالناس
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والزواناالحنطةمئلفيذكرهاقبلمنيسوخأعنهاعمايةحقيفةذه

الحثطةأنالمثلفيالثقلمركز13Yt35rtrمتى

لدرجةوالزوانالحنطةتتشابهاألوكالمراحلفىوأنهمعاطينموانوالزوان

ذكرالحنطةتقليعبدونالزوانتقليعيمكنالذاوبينهماللتفرقةاستحالة

13tVمقالبحرفئالمطروحةالشبكةمثلفىأيضةالحقيقةهذهيسوع
أذيسوخيعلمناالمثلينكالثنوعكلسهكامنتجمعالشكة480

ولكاايوأنيجبعليهاالبمثرىالحكموأنخليطورةبالضالكنيسة
النهايةأيضاقستتموالتفرقةمؤكدةالنهايةفياللهدينونة

كاملينغيرناقصينأشخاصةفيهاألنالكنيسةينتقدونالذقهوالكل
ألنممنناأنلنايعطلمونساءرجالمنمكونةألنهاالكنيسةينتقدونانما

دتهللدينونة

ةشرستأثيراتكلحرأمنسهبنقلمجتفظأذالمسيحىواجبولكن
ليستممافأتهللخدمةأخذهكمافأتهنجمكافأتهمادلكفعلوإذا

خاصةخدمةبكخاصةترقيةأوخاصاتلعتياواأولكويماخاصا

يعتبرالحقيقةالصالحاإلنسانالمسيحىاإليمانروحنصادفهنا

صالحهخاصراحترامأوخاصتكريمعلىحصولهفىسبياصالحلى

أنالوحيدةرغبتهونتكصالحاكانلوغيرهعلىيتعالىأنالحقيعطيهال
صالحاكانإدايمالعظامتيازههوممحلهألنبهليقوميرأكعمللديهيكون
العكسكلبلطعليهمويتعالىحولهمنيعتزكهوأنشىءيعملهرخ3فان

فهللهخادمآأحوالهمأسوأفيبينهميكونأذائماJسيحاوتماما
ئتطلبدتهآلخدفىبلالخدمةمنإعفائهفييكونلنوجمدهخدمخهم

بالتكريمجديرأنضممهيعتبرأنبالمسيحىيليقلنأكبروذضحيةأعظمجمهودا
لمخدمةالئقاباألحرىبل
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المسبحىالقائدإلىتسدىصيحة

البروأتبعمنهافأهربألمئمبابمةالمثمهواتأما22

منالربيدعونالذينمعوالسالموالمحمةيمانوآلم

أجتنبهاوالسمخيفةالغبمةوالمباحثاث230نقىقلب

أنيجبالآلربوعبد240خصومابتولدانهاعالفا
للتعليمصالحابآلجميعمترفقأيكونبلميخا

عسىومينمظابالوداعةأمؤدب2هألمشقاتعلىصبورأ

فخمنفيستفيقوا26الحقلمغرفةتوبةأدلهيعطيهمأن
رادتهلماقتنصهثمقدإذيسإب

V26سنيموناو2

المسيحىللقائدوالمعلمللغايةجزءمملىهنا

عدةالمعلقننمنكثيرأبدىوقدالشبابيةالشهواتمنصهربأنيجب
الجسدشهواتعنالمعنىتبعدآراءوهىهواتالشهذهمماهيةبشأنآراء

تمهليكيفبعديئعلملمالذىالشابفضصوررعالتسمثالتشملفهى

انمنبدالأضرتربمااالستعجالشدةأنيكتشفأنمامهأزاكماوالذى
وتتمثلآرائهامعارضةئحتملالالتىبالنفسالزالددلعقهوتشملتفيد
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آراءفيلبداوترىاآلخرينمعتتعاطفكيفبعدتتعلملمالىللكبرباءي
الفعلوقلةالنقاشكثرةيلىتميلالتىوالحدالألالمعاومعبهوتشملالفير
تحتهطائلالفماكلهالوقتتعرفوللنىالعقليةعيبابازتسلىالثى

القابيدشوتشحلبمتحللمالتىالمشاكلمنأكواماورائهاوتخلف

جديدهوماكلوتشهىفقطقديمألنهفديمهوماكلإلقاءإلىتتجه

معتقداتكلوتدفعالخبرةبقيمةتستخفالتىجديداكونهرد
المالحظةيستدعاواحيدصءهنالثرالحافيلهاعلالبأنهالمعابقالمجل

االندقاعوروحCوالحداثةالخبرةفقلةالمثاليةأخطاءهىالطبابأخعالء
تستوجبالخطاء3ا1ههمئلزاألخطاهذهررفبابالتدفعالئىهى

ثناياهفىقيأمنهاواحدكلألنوتفمبرفمقاإلصالحبلاإلدانة
يالمافم

فاطهحقهحقذئكلإعطاأىالبرالمسيحىوافائدالمعلميستهدف
حقهميأخذونوالنايضهيأخذ

ألالفىالثقةمنتنبعانالصفتالطوهاتانبالوعدوللوفاءالوالءأىاألبمان

رفقاءلكلالكاملاظيرفيهماكلعملالكاملالتصميموهىافبةمن
إحساسكلومحوبمبهايعاملونناالتىالمعاملةنوعكانمهماثريةالب

السليمةءالمحبعالقةوهىالسالممناالنتقامفىرغبةوكليالمرارة

دلربيدعونالذقيأولدكةرفىتغاألمورهذهكلالناسوحالله
بلالناسمنزمالئهعنمنعزالوحيدايعيشأنللمسيحىينبغىالألنه

وسلىجونقالوكاالمسجيةالزمالةفيوثعضيدهحهوفقوتهبحد

يدخلهاالالسعماءألنبمأصدقاءنحلقأوأصدقاءللشخكليكونأنيجب
وحميدأالشخصا
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أنبللهامعنىالخصوماتفىاالشتبالثيتجنبأنالمسيحاعلى

ومصيبةبالكنيسةأحاقتالتىالنكباتكلسبهىالمهاتراتهذهمثل

الئفاهةمزدوجةالمسيحيةالمناقشاتمععلمأنالحاضرالعصرفىالكنيسة
غالباولكنهاواإليمانوالعقيدةالحياةفىالهاطاألمورتقناولمانادرأألنها
شابهوماوالمالبسالمأكوالتكأسعاراألمورمنالتافهحولتدورما

فدأصاعيكونهذهشلمسيحيةغيرتافهةةموفيقائداشتبكماومتى
القيادةفىحقكل

أناالمرنحتمإذاحتىحمميعاةمترأليكونأنالمسيحىالقائدوعلى
المدونبرفقذلكيتمأنبمعينخطأالىريشيأواماتصرفاينهقد

أنبحببلالحقفةمعىطيكقىفاليمصاطايكونأنوصي

فييكودأأنبلعنهالكالمبمثردالالحقهذاتعليمعلىقادرايكون
طإصبورأعلىيكونأنيجبئمللناسيسوعتظهرقدوةومعيثمتهحياته

وجرحاحتقروإذااإلهانةيردالأهينإذاسيدهمثلمثلهالمشقات

سرعةمنأكبرخطاياتوجدربماذلكقبليسوعألنفليقبلوضرب

المسيحيةبالكنبسةإضرارأمتهاأكثريوجدالولكنالطخوحدةالغضب
موطنتتلمسالجراحكيديدهفتصبحمقاوميهبالوداعةيؤدبأنور4

بدفءالمعاربرودةيذيبأندهدلالداأتحدثوالخطأدونالداء

التعنيفالالمحبةسالحهيكونللحقالتسليمنحزللناسقيادتهفيالمحبة

أنتفيدولكنهااليونانيةفيالتعقيدشديدةالجزءهذافياألخيرةالجملة
يمكناحتىالناسقلوبفيالحقفيوالرنجةالتوبةسيوقظاللهأنرجاءهناك

إطاعةإلىوإعادتهمأحياءبعدهمبظالشيطانفخفيسفطوامنإنقاذ
والقائدالتويةروحيوقظالذىهوالهاللهخادمبعملاقهمشمة

التائبالقلبللكنيسةبابيفتحالذىهوالمسيحى
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الثالثخالصحا

رهيبةأوقات

الذاأغلموللكن1
صعبةأزمنة

ستأقىاألخيرةاأليامفىأته

ا3تيموئاوس2

توقعواألنهمتعطلبلالزمنفيهتباطأعصرفيولىاالكنيسةعاشت

وكاناليهوديةفىنشاتقدالمسيحيةأنلنذكرلحظةأيةفىالثاقابرء
واحدةفكرةالهوديةوالصورباآلراءمتطبعاتفيهرهايكونأنالطبيعىمن

إفىالزمانينقسمللهودبالنسبةاليهودىالفكرعكتسيطركانتأساسية
وبينالذهبىاللهعصروهواآلقرواشروكلهالحافرالعصر

أركانلزعزعشخصيااللهفيهيئدخكيوموهوالوبيوميأقالعمرين

تتجمعؤقتبمرهيبوقتالربيوميسبقجديدمنبناعهيعيدحتىالعالم

واألخالقيةالطبيعيةالعالمأركانفيهلزلتتروقتأخرةلمعركةالشرقوىفيه
لهذهـالرهيبةالصورةتلكهوالجملةهذهكتابةأئناءبولسيخهيفكروما

األخيرةاألزمنة

استعماالستطلهااليونانيةوفيصعبةأزمنةستاقاألخيرةااليامفيإنهيقول

منالمجنونينلتصف828مقفىتستعملفهىهنامعناهاتشرحأخرى

ةوخطوهياجفييسوعالستقبالالقبورمنالخارجبنالجوجسيينكورة

فدمماءواستعملهاالهقحالجرحلتصفبلوتاركفىوتستعملشديدة
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للكلمةرهيبةبأحداثتنبىءنجميةئحمعاتلوصفالنجومعلمفيلكتابط
مرعبةباحداثوالنهديدالخطريفيدماطدىالعامعناهاالمجانبتعىاذا

وعالالمسيحيةدلكنيسةعلىبالقضاءتهددخطيرةأيامستأقاألخيرةااليامفي

للنهاقاندحارهاقبلالشرلقوىأخرعنيفهجومسيأقبمنفسهالخير

هناالمرسومةنمالصورةنجدالرهيبةاألياملهذهالهوديةالتصوراتوف

وئخالقاأداساتفيهوتتزعزعالهالكقواتفيهتزدهرزمنسيأقى

هذهصورقمثلنجدوالجديديمالقاالعهابينفيماكريفااألبوكتباحد

األخرةاالزمنةفيإفهطأبنائىيالماذااعلمواط

اجاباإلخالصأبناؤكمسيلقى
ترتوىألبثهواتثغفونوسي

الحقودبالشرمتلبسنصفحاراءةبالضاربين
الربوصاياعنغافلن

الكذببأبوملتصقين

ثربرةالاعمالهممتتبعنالفالحةتاركين
مأعداثهنجدمةويقوموناألمفئسيتفرقون

خالقيةاللفوضىوصفقحيويةأكثرصورةنبدباووخسفروفي

خرةاياماهذهفى

محتقرةوالقوةعاراالشرفسيصبح

فبحافيصرالجمالأماوللصدقاإلخالصعلىسيقضى

اسأنفسهميعتبروالمفيمنالجسدسينصر
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مسالمأكانمنالحادهالمشاعرتظب

نيرخ3إلىذىاليجلبوأكثيرينفئالغضبوسيغلى

ءthLلسفكجيوشافيثيرون

سعهميهلكونالنهايةفى

عندمعروفةصورفىيفكرهنابولسسمهاالتىالصورةهذهفى

معنهاقصرلثسجدمعاصرأتشبيهأنستسلأنلناكانوإذاالهود
كاأوعالميةلمlIjltسنرسمبسونكأيصفهاكمااوالشرفرات

تتحسنأنقبلأسواألموردادفئأنبدالكئيرةأحيانانقول

لغةراالعتيقةالصوهذصيدنعيدأدطعدبظالحاليةليامناوفى

للفكرنظلموضنورؤياصررةإعطاءإالمنهاالقصديكنلمالعصر

هذهعلدولكتهاحمرفيااألقوالهذهأخذناذااألولوالمسيحىاليهودى
اصطدامفىاللهمعالشريتقابكعندماالنهايةستألىمامأيوأنهالحقيقة

سثصبحالذىاليومسيسبىالذىطهافىاكاالنتصاريأقىعندمامباشر

اقتهملكودثاألرضمماكفيه
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الدنسةلصفات

محبينهالنفسهممحمينيكونونألناسالن2
طائعينمجمفيخيرمستكبرينئتعظمينللمال

رضىبالحنوبال3دنسينشاكرينغيرلوالديهم

للصالحمحمينغيرشرسينالنزاهةعديمىثالبين

محمةدونللذاتمحبينمتصلفينمقتحمينخائنين4

فأعرضىفوتهامنكرونودلكنهمأدتقوىصورةهمد5لل
الوكالءعن

3Vaوستيموثا2

الدنسصفاتسدنعالمعليهيكونأنيمكنلمارهيبةةصوهنابد

صفةبعدصفةلنفحينهامروعتسلسلفيللبعضبعضهاتتبع

المسمحبةهىالتسلسلفىاألولىالصفةتكونأنالصدفقبيلمنليس

األسامعيةأظطيةهىالذاتمحبةأتمحبتعنىلمةالمستعهاليونانيةوللكلمة

الشخصيةاإلرادةفيهاتصبحالتىاللحظةفياألخرىالخطاياكلتنبعومتها

اللحظآلهذةفيالشمخصحياةفىالتفكيرمركزخصيةالمثغباثولم

مةاإلنسانأقامماموالبشريةالمقدسةالروابطكلتتفكلثاتبال

لومستحيلةللناسنحوواإلحساندتهالطاعةتصبحذاتهعلىالهانفسه
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المسيحيةCالحياةفىمكاناليسوعيعدلمالحياةمركزالذاتانت

النفسبمحبةتبدأالخطاياكلمحوهافىبلتالذاتتتويجفىليت

كانتتيموثاوسخدمةأنبالذكرجديرللمالمحبيئالناسيصبح

عندلموقعهانتيجةالقديمالعالمفىسرقأعظمأفسسكافتوربماأفسسفى
أفسسكانتالتجارةنقلفىالرئيسيةالوسيلةاألنهاروكانتصهرمصب

أعظمتالقتأفعسسوفئالصغرىايس3كلفىتجارةأغنىعلىتسيطر
ماراالفراتنهروادىمنالمصتدالعظيمالتجارةطريقهناكفكاذللطرق

هناكوكانافسسفئبهاليلقىالشرقبكنوزآتياوالودكيابكولوسى
هناكوكانوسارديسبغالطيةرا14الصغرىآسياسمالمنالممئدللطريق

دعيتلهذاأفسسفئالوادىمخارةركزالذىالجنوبمنالممتدللطريق

وقدهللكالياتالصغرىآسيامعرضأوداالقدبمالعالمخزانةأفسس

هذاإلىجاءعندماأفسسيفكرثكانالرؤياكتبعندمايوحناإنقيك

ةوالفضالذهبمنبضاحالناسصتهارةوصففيينسىالالذفىالجزء

ثينىعودوبهلوالقومزريرواطاذواألرجوامزاولؤواللىالكريمجرواط
والمرمرطوالحديدوالنحاسشبالخىأثمنمنءإنوككالعاتمنإناءوكل

وخيالوغنائموبهائموحنطةوحميزوزيتونهرولبانوطيبونجوروفرفة
كانت181213رؤياالناسونفوشوأجسادومركبات

يمكنالىالصفاتالماديةوالمدنيةالعالميةاألمورفئناجحةمدينةأفسس

خطورةتالخطورةمصدرهووهذابسهولةنفسهإنسانالفيهايفقدأن

المدنيةقياسخطورةالمادياتمننمالثمابمقدارالراءتقييم

أناأليسرمنأنهداثماولنذكرفيهاوالبضماخلمالطامنJيتبادماممقدار
نحوطريقهفىوأنهالعسروقتعناليسروقتفئنقسهاإلنسانيفقد

أشياءمنيملكهمابمقدارالحياةتقييمبدأإذاالضياع
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الدنسفات

مسنبريئمعضيندلناسيصبحالصعبةيامايهدفط

نجدكليهماوقمعاللكلمتينهاتنثزاملاليونانيةالكتاباتفي

مخيماكلتعنيهلماعادقاتصويرا

طبيبامزيفاتعنىكانتاالصلفيلصمتولكلمةمنتاقمعصم
وهومزيفطبيبلوصفالكلمةنفسبلوتاركواستعملمخوال

نحتلفثعالجأنولممارساالمدعياالبالدفييتجولالذىالمهرجذلل

هؤالأمثالترىزلناومااالمراضعأنولكلالشمياطيناستخراجوطرق

أدويةمنبضاعنهمعلىيصرخونواألسواثالمعارضفيالمشعردين
الكلمةاستعمالاتسعثموالشبابتعيدومساحيقتةمحرمبتكرة

األخالقياتأساتذةكنبوقدمتطمأومفاخرأىتعنىفأصبحت
حسنهأشياءادعاءهوةتعريفوهذاللكلمةهذهعنكثيرااليونانيون

يتظاهرالذىالشخصأنهالمتعاظأرسطووعرتالشخصيملكهاال
كورشهتعريفأمايدعىعماالقليليملكأويملكهاالحميدةبصفات

حقيقةهممماأغثىبأحهموطاهرونالذقهؤالءعلىفينطبقالفرسملك
يسئطيعونهالبمايعدونالذنأولثلثعلىتخعنقكاحقيقةهممماأشجعأو

امعينكسبأوماضىءعلىللحصولذلكيفعلونإنماوأنهمبهاإليفاء

أسرأهمولكنالحياةطرقكلفئموجودونالمدعهـنأنسقراطذكر
مدينتهعلىاحتالمنهوجميعانالنصابهؤالءأكبرالسياسةفيجميعا
يومناحتىالمحتالينهزالءبمثللىءوالعالملهقيادنهاتسلمهأنوثقتحتى

فيعتقدونالناسويخدعونشئءكأليعرفونالذيناألذكياءءهؤالهذا
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تاقبرامجأحزابهملدىبأنيإلعونالذينالساسةهوالءحكاءنهم

وكلالناسقادةيصيرواأنالقادرونوحدهموأنهمالمثالىبالحكم
يأتواأناسثطاصحهمفيأندعاعاتهمباناتاإلطيزحمونالذينالناسهوالء

الذينبمةاكفيوأعضاءيركبمقلكلبابصحةأوبالمعرفةأوياجمل

أمثالسيظهرمجتمعكلفيأنهوالمشكلةنفاقوكلهمبالخيريثظاهرون

كمزمبينالمراكزأعلىكلالحصولالوحجدةوركبهمالدجالينهبرالء

شريرةأوعادلهبوسيلةهذاكانسواء

احتقارايكنالذىوهولعروراالمستكبرتالأالمعحاظممنوأسوأ

المتكبرالقلبنجطيةالمتهمالشخصحونفسهعدافيماآخرشخصلكل

يقاومالكتابفيمرارامكتوبألنهاللهيقاومهالذىالثمخصهوا

بطرساب46يعقوبنحمةفيعطهمالمثواضعونوأماالمستكبرينالله

الشرلمأوالسرورآلقلوالكبرياءrJYtأمثا55

االوداجمنئفخمتفاخرمخلوقالمتعاظمهوأنوالمستكبرالمتعاظمبينالفرق
بالقوةطريقهيشقأدأويحاوكتاألرخالعصماءأركانإلىبادعاءاتهيصرخ

يرىالأويخطئهأنيستطيعأحدالوالسلطانالقوةمراكزنحووالتفاخر

متواضعابداربماأنهلحرجةتلبهءفيخطيغهقيلستكبواولكنمقصده

للجميعاحتقارايصمرالخفيةقلبهثنايافىهناكولكنيودىالمسالما

صغيرمذبحقلبهفىطريقهفيماكلوبحرقبالغايأكلغروراويغذى

باحتقارالجميعترمقصامئهظرةعينيهوفيلنفسهفيهكعبد
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الدنسفات

حبمووثنكيرللتعاظمينالمتالزمتالصفتينلهاتينالحتميةالنتيجة
موجهةإهانةةعادوتعنىتجدميفإلىتترجمالتىالكلمةهىهذهلالهانة
حدعلىاللهضدأوضديإلنسانإهانةتعنىيةاليونانفيولكتهااللهضد

الذنحووإهاالعصياناتلدللتىاإلهانةعنداغامرياءالكوتتمخضسواء

منهأفضلتعلمأنهاوتظندتهالحاجةبعدمذثمعرالتىالكرياءتلثمننابا
وألفاظضارةأفعالفيتسبرممااحتقارأ4للناساحتقاراالكبرياءحوتنتج
اظطاياهقائمةفياإلهانةيهعاليمامكاناالهودمعلموخصصوقدجارحة

تنطلقألنهاعتهاللصفحيمكنولكنسيثةالغضبمنتأقالتىاإلهانة
مغرورةكبرياءمنتأفاللتىللباردةاإلهانةولكنةاللحظةحرارةفى

عتهاالصقحيمكنالقبيحةمحقرة

الولجايفدسللفديمللعالمكانلوالديهمماليعينيرالناسسيصر

منكلعلىاالنتخابحقللقدممةلليونانيةالقوانينحرمتالوالديئنحو
للقتلموازياباضربكانقLaايلفانونعرفوفيوالديهضرب

العشريلوصاياقائمةفىعالياواألماألبإكرامجاءدىاليهواناموساوفي
للسناحترامكليلشبابيفقدعندمماالمدنيةانحطاطعالمةهىهذه

نحوبهيدينيلذىساعىاوالواجياالعظيمللديئبالنسبةإحساسهولمحوت
الحياةأعطوهالذينأولئلث

تهامخوسواءبهيدينؤندينأىسينكرونينشاصغرالناسشصير
إيالماالخطاياأكثرأنهاهىالجميلإلنكارالغريبةوالخاصيةالنامىنحوأو

صادثةءرلالمالثكماتوستظلعمىالخطاياأكثراأل
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الثعبانلدغمنيالمأحدناكرطفل

ققهدينوهناكديونهاإلنسانيسددأنالشرفعالماتإحدإنها
باعتبارءـوهوالنامىمنزمالئهوديونهناكأنكماإنسانكلعنق

ويدفعهايتذكرهاأنعليهكرامةذوإنسان

بقدرالوضعيةنالقوانكسركثيراتعنىالدنسينسيصيرونالنامأن

يىمارفالماآلمررتلثوهىالوضعيةكيرالقوانينعلىالتعدىتعنىما
دشالميتدفنرفضيعتبرلليونافىبالنممبةالحياةاوروحنسيجمنهاوالتى

ىالدذوللرجلالدنعسقبيلمنكلهابأمهاالبنأوبأختهاألخزواجكذلك

بحدثأنيمكناالعتداءهذاالحياةفيالحميدةالصفاتأصولعلىيعتدى
باكزعنهاينفثالدنيئةنوازعهعليهتسيطرالذكطالشخصفعالومحدث

الليلظالميمعندمايرةالكبالمدينةشوارعفييظهركاعارأللطرق
بعدضهمازالموالذىالمعتادةالحياةيخكلاستنفدالدىالشخص

العارمنيصبحوالتىالمعتادعنالخارجةالغيريريئةالمتعبيناتهملسيثفقد

فيتفسىأنالحميدةالحياةلصفاتيمكنأخرىمرةأممائهاذكرحنى
وضيعةمنحطةمدينة

بةاعنorgsا9اليرنانيةالكلمةتستعملحمنوبالالنامسيصير

حنوهناكيكنلمإذالطفلهاالبوحبألبيهالطفلحبالعائلية
الناسفىالذاتمحبةستصلالرهيبةاألوقاتفيالعاثلةاختفتبشرى

نحويندفعونوإذشيئالمبالنسبةتعنىلنئليةاالالروابطأقربأنللدرجة
األساسيهوللروابطالواجباتكلسينكرونالحياةمتعمننفوسمإرضاء

الحياةعيهاتبىالتى

oAY



شيثبنتعنىأنولمحكنبالرمىعداوانهمفىئابعينللناميصير
إلىيصلأنمعهايستتطيعالدرجةوالعداءالحقدبهبلغشخصاتعنىأنإما
المهانةبهبلغتشخصأتعنىأنوإمامعهتخاصمالذىالشخصخاتقاقأى
الحالتينكلتاوفيعليهاوقعللتىاالتفاقيةثروطكلويهليكسرأن

بينتفصلأنيمكنهاالعقلوصالبةقساوةمنمعينةحالةالكلصةتصف
فمقطبمثرأنناحيثتلنالمرارةفيللناسمنرففائهمنوبالشخص

فياالسصمرارولكندلئاسوبينبينتاخالفاتحدوثمحتماكانفربما
تتملكناندماشيوعاالخطاياوأكثرأسوأمنخطيةالخالفاتهذهتذكر

أبتاهياللصليبعلوهوالمبارلثالربفوللنذكردلثعملفىالرضة

الماكفر

الدنسصفات

سةونانالفىلبئاوكلمهاللبينالناسايصيرالرهيبةاأليامهذهفي
االمالبينلكللحارمىالمالكهوالشيطانالعربيةفيسيطانللكلمةنفس

أئواعىأقيرالهاكاناعتبارفيصدقهناكالثالبنبينللزعيموهو
وتهفىويبنىأخرىمرةيبماأنيمكنهشخصبضاحسرقتإذاالخطايا
منأصابهالذىالضررصالحيمكنالالطيبةسمعتهللشخصفقدإذاولكن
إيقافاألمورأصعبمنولكنسريرةخبيثةكاذبةإساعةإئارةالسهل
شكسبيروصفهاوكمااإلساعةمنه

والمرأةللرجلالطيبةللسمعة

نفوسمجومرةهى
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ءشنفايةياخذنقودىمبنىينن

الثىءبل

للطيبةعتىيسلبنىمنولكن

مااليفنيهيسلبنى

حقامعدمايتركنئولكن

بجيلىإلىأيديهميمدواأنيستنكفونوالنساءالرجاكمنكثير
قصةثرنفىمنعةوجدواربمابلكضاضةونبداللكهماآلخربن

صهمنضالتحتىيحاودواأندونرخ3شخعرةعالتفضىفد

لنصورحتىالكنائسمنكثيروفيالقريةفيماثهورالسيرةومسكالقصة
ألمايبكىالقاسيةاأللفاظهذهيسجلالذىالمالكأن

يملكأىيضبطيعنىأليونافىالفعلنالنزاهةعدييىالناسسيصبح
أولعادةعبدأفيهايصبحمرحلةإكيصلأنلشخصيمكنعلالسلطة

لمإذايثىءأىكلإنسانيسودلنألنهالمؤكدالدمارطريقهوهذارغبة
أوالنفسهعليشطر

منأكثرالمفترسبالحيوانتليقكلحةوهىشرسينالناسسيصبع

وممكنفيهاتأفىأحساسيةالوحشيةتعنىوهىاالبثرىالكا
يتأفىالكبفيهارحمةالتعرفاتفىأوتعنيفهذيتوحشأنلالنسمان

بشرىوتأفىإحساسكلىبفتقلونأناسيوجدولكنصاحبهآفىإذا
ةاآلخرينمعشاملهمفى

260



الدنسفات

أرأشياءمنصالحهؤماالناسيحبلناألخيرةالرهيبةياماتلكفي
شياةوأللناسرفقةمنفيهيخجلانسانحياةفيوقتياقأحياناأشخاص
بالموسيتهيستمتعمنحديثأىمبادلتهمعلىللقدرةفيهويفقدالطيبة

دب3اباعقلهيغذىمنالجيدةالموسيقىإلىاإلصغاءفيمتعةيجدلنالرخيصة

حاسهلديهوستنعدماللدةااألدبيةلألعمالتقديرأىالنهايةفيسيفقدالمافه

الطيبينالناسرفقةيطيقعادماالذىاالثمخصأنشكالدبياتذوقا

االنحدارفىشؤطاطويالقطعقكحديثهمآو

اتسنلىبدايةفىمحعبهذاكتبمتىلنتذكرخالنينللناسسيصبح

العصرذلكفيجريمةالمسيحيةفيهكانتىللذالعصرفىاالضطهاد

السياسةورأفيسواءانحريئكثرةبروماحلتالئىاللعنةكانتاتبال
منيقولأنتاسيتوسدفعلدرجةسيثةاألموركانتالمسيحيةأوق

فيقديمضدلمرضاءيودمنهناككانصديقهخانهعدولهليس

خيانةمنأكثرهنابولسنجلديدوروماعنهبالتبليغعدومنإنتفامه
الدينأولئكفييفكربولسإنكافجرحهذافيأنركمصدافةا

لكسمصبهماضيهكراهيةلتهدئةقديمحقدإلرضاءقديمثأرردلص

الرومانيةالحكومةإلىالمسيحبينعنيبلغونرخيصةلحطهمكافاة

تعقاليونانيةوالكلصةوالعملللكالمفىتحمينمالناسسيصبح

أفقدتهلدرجةوالوفبةوةوالزالعاطفةتملكتهىالالرجلوتصفاندفاع

منأكرالتفكيرانعداممنالحادثوالضررالمنطقحسنالتفكيرسالمة
واآلخرفيناأنفسنجنبأنممكنكانللنىالمراتاكثرماآخرضررئى

للتفكيرقليالتوقفناإذااإلحساسجرحاأللم
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هؤالءاألوداجمنتفخوتعنىبالعرورمنعفخينميصلفينللناسيعبح

فيالناسبعضهناكالزالالشخصيةبأهميتهمللغرورأعماهمالذينهم
فهوالمسيحىأماالشاغلتفكيرهميةالشخعظمتهمصارتللكنيسة
القلبومتواضعوديعاكانالذىلذلكوتلميذتاخ

البدايةنقطةإلىنعودوهنااعبةرناتللعبينهناكوسيكون

فهبملذلكالحياةمركزفيالشخصيةو3مارغباتهميضعرنالناسفهؤالء
اقهالالذاتيجدون

اظارجىبالمظهريحتفظونأنهمهوالناسهؤالءعلىالنهاقالحكم
للعقائدقلبظهرعنيذكرونأنهمأىفوتهينكرودولكنهمطللدين

كلعلىويحافظونوالقداسالعبادةطقوسكلويباثرونيلةصا

محركةكقرةالدينعنثىءكليجهلونولكنهمالخارجيةالدقمظأهر

التاليةالمالحظةأبدىاملبورنالموردإنJيقاالناسحياةتغيرأنتستطيع

سمحإذاحرجممرإلىاألموروصلتلفدتبشيريةعظةإلىاسماعهاش
الخطيةفيالموغلالخاطىيكنلمربماالخاصةالحياةمحيطيغزوأنلديئ

يحتفظالذىانحلصالشخصذلكهوبلالدينأمامالكبرىالعقبةهو

الحقيقىالديئإنلهيقالعندماويرتعبالمتعاظموالسلوكالصادالديئبطاخ
اباالقرحتىألحدكقالانالصةالشخصحياةتغييرتستطيعديناميكجةقوة

المسيحيسوعقوةتذكيهانفسيةثورةنهوضأنمستعدايكنلمماالمسيحيةإمن
هدله
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الدبنباسبملتغرير

ويسبونألبيوتيدخلونذينأهمهؤالءمنائه6

يتعفمن7مختلفةبشهوابمنساقالتخطايامحفالبنجسياب
أبئاألحقمعرفةإلىيقبلنأنيستطعنوالحينيكل

ال36تيموثاوس2

كيفرأيناأنسبقالحتميةبمشاكلهللنساءالمسيحىللتحوسجاء
غايةرقابةتحتبتقىوكيفسصونةالمحترمةاليونانيةالمرأةحياةكانت

تسمعأوشيئأترىأنلهاسسوحايكنلموكيفوالتضييقالشدةفى
الشارعفيوحيدةمطلقاتظهرلمأنهاوكيفسؤالأىلتسأأوضميئا

الظهورعليهامحرماكانأنهوكيفالمشترياتببعضتقومكانتلوحتى
عاماجتماعأىفي

أيضاظهورالمحتممنوكاناهذكليحيةالمسهتغيرأنتمامنوكان
ذلكفيثمكهناكوليسالمتوخمنوكانالجديدةالمشاكلبعض

وفئالجديدةحرياتهنيستعملنكيفيعرفنالممنالنساءمنطبقةور

الموقفالستغاللأسرعواالمعلمينمنمزيفهطبقةظهورذلك

هوالءمثليتبعهاكانالتىللوسائلحيةصورةايرنايسلناويرسم

ذللثبعدححثتبأمورخاصااكانذكرهماأنولوأيامهفيالمدرسين
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امهوطتشخصهناككاذنثكرركانتالموثمةالقصةولكنعصر

وقتهجليمضىكانوالشعوذةالسحرفيينعاملماركوسيلحكى

الثيابأجملفييرفلنالالذاالعنيةالرافيةالعائالتمنالنساءرفقةفي

اناوشعوذةرفياتمنيتلوهمماتطيعيسأنهالنسوةهؤالءيخدعكان

وأنهاقبلمندلكتفعللمأنهامنهنالمرأةوتعتذرالتنبومنيمكنهن

وبهذاخلكيخطربماوتكلمىفملثافتحىلهافيقولذلكالتستطيع

تستطيعأنهاضالهاويخيلذلكفتفعلالمرأةقلبالشغفويملثتتنباين

تسبغهبمافقطليسماركوسلمكافأةجهدكلتبذلعندئذفعالالتنبؤ
باالستسالماأيضولكنذلكمنعظبمةثروةجمعوقدوتهاشمنعليه

هذتكررتوقدواحدأوإياهفتصيرمعهتتحدأنمشتهيةله

إيرنيايسعصرفيالتاليةاأليامفىأوتيصرثاوسأيامفيسواءالحرادث

تيموثاوسزمنفيالهراطقةهؤالءبهمايستطيعطريقتانهناككانمتا

الرئايىالمبدآوأنغنوسيونأنهمنذكرأنبدالشريراتأئيرامحدثاأن
هذاأنرأيحاوقدالكاملالمادةوفسادالكاملالروحصالحهولثغنوسيةفي

موهدتحقيربمحاولةوالحرمانالتقشفمخواتجاهاتجاهينعنانبثقالتعليم
الجسدشهواتكلبارضاءالفاجرةاإلباحةنحوواتجاهالمادىالجسدهذا

هذهالغنوسيونويعلمثىءفييههمالالنهايةفىالجسدهذاأنحيثوخلجاته
العالقاتالمرأةتقطعأنإماوالنتيجةالتأشءالسريعاتالنسوةلهوالءالمباثئ
لكلالعنانتطلقأذمايوالحرمانالتقشفحياةتعيشحتىالزوجية

كلثاوفىماجنةجنسيةعالقاتفيالرجالوتخالطيةاليهيمهاغرافئ

العائليةوالحياةالبيتينهدآالحالتن

منغرهعلىكبيربنفوذيتمتعالقائدلوالمدرسأنالمعلومومن
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النالسهؤألءكانإذاوخاصةىوغيرمقبولكيرنفوذوهولناص

يكونأنيمكنوالوعقولهبعواطفهمالبالسهلمنالتأثيرسريعوا

العائليةوالحياةللبيتالمقدسةالروابطكسرإلىيودىكانإذاأميناالمعليم

واحدأمنيتعلمواأناستعدادعلىبأنهمالناسهوالءبولسويهم

براونويشيرالحقمعرفةإلىيصلواأنإطالقاقادريئكيرفهمهذاروئم
للضهذلكهناكأخالفيحافزبدونعقلىفضولحكويدماخطورةالى

خربدائمامنشغال5وصبدجديدةنظريةكلبمناتشةيشغفالذىالناسمن

لمقبلىاستعدأدأىيبدىالولكنهاالديفيةوالحركاتعيةأالبئمقاليع
الحاكلمكانيأخذأنالعفلىالفضولمنمقدارالىممكنالاليرميةجمربية

الجديدةالعقلشطحاتبكلعفولنانحشوأناتقصودليساألخالفي
الحياةنحياحتىخالقامعركةفيحياتناونقوىنطهرأنالغرضولكن

المسيحبة
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اللهاقاومو

الوالءكنالكموسىويمبريسينيشقاوموكما8

جهةومنأذهانهمفاسدةأناسالحقيقاومونأيضأ
نهالأمحريتقمونالللكنهم90مرفوضونأاليمان
ذيندخمقكانكماواضحأللجميعسيكونخمقهئم
أيضأ

389تيمرثاوس2

منالعديدكتابةتمتوالجديدالقديمالعهدينبينمرتالتىالفرةفي

منالكثرإليهاوأضسافتالقديمالعهدقصصمنوسعتالتىيهوديةاالكتب

هنوهبعضفىواضحبشكلريسويميخيسبرزوقدوالتفاصيلدةا
عندماوهارونموصىفاوماوقدفرعونبالطفيساحرانوهماالكتب

األمربادئفىمصرفىالعبوديةمتإسرائيلبنىإخراجموسىأراد

وهارونمومىبهاقامالتىاألعاجبمحاكاةمنالساحرانهذانتمكن

الفديمالعهدفىالحمهماذكريأتلمصيتهماوضاعالهايةفياصهزماولكنهما

71187911خروجفىلهمايرأثفدكانوإلننفسه

إنهمافقيلواألساطيرالقصصمنكاملةمجموعةاحميهماحولودارت

وفيلcYYYYدتهlعصىعندمابلعامرافقااللذانالخادمان

خروجمصرمنالخروجفيإسرائيلبنىرافقالذىلشداماختلطاإنهما
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جاءكماهـحمراالبحرعبورأئناءهلكاإنهماالبعضوقال138

للعجلعملعلىالمحرضينكاناويمريسيخيسىأناألخرىالقصصببعض
32خروجالخطيةهذهألجلفتلواالذينأولئلثهلكاخوأنهمالمذهى
هذهكلوسطفيالتهايةفيتهوداأنهماعلىالقصصيعضوأصرت28

سخصياتصاراويمبريسينيسأنواحدةحقيقةتقفالمصص

اللهأغراضأحباطويحاولوليقاومونالذينهؤالءكلتمثلأسطورية
القيادةفىاللهيستخدمهمالذينأولثكdعماtو

يفضلونالذينأولثلثدائمافسيتواجدالمقاومينمنالمسيحىالقائديسلملن

مباشرةفىيرغبونللذينأولئلثدائماهناكوسيكوناللهأفكارعلىأفكارهم
ذلكلتحقيقوسيلةأىباتخاذمبالنغرالناسعلىوللسلطانالنفوذ

تملتويةباراءالمسيحىللدينلمجتفعلونالذينأولئلثهناكدائماوسيظل
وائقاكانبولعملكنالخاطثةءملمعتقداآخرينكسبفيويرغبون

زيفهمرسيظمعدودةالخادعينهؤالءأيامأنواحدشىءمن
حياةالماحأنهيعلمناشيئاطالمسييحيةالكنيسةوتاريخمناسباجزاءوسينالون

فإنهالحقلنوريضعرضعندماولكنهمالوقتازدهرربماللخدل

تعرفرصهمثمارهممنللغشفقطوأحدامتحاذهناكويموتيذبل
للجعيعتظهربطريقةتحياأنهووطزدهالمزيفعلىللتغلبطريقةوأفضل
المهارةعلىثعتمدالالغلطهزيمةإنالحقالفيوالروعةوالعذوبةالجمال

المثاليةالممتازةالحياةتكونكيفإظهارعلىبلمعارضتهفي
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الرسولوصفاتأجبات

وقصدمهوسيرتىتعليمىتبعحتهفقدأنتوأما15

وأالمىوأضطهاداتىااوصبركأومحئتىأناتىووإيمانى
أيةولسترةوإيقونيةأنطاكيةفىأصابنىمامثل

الربأنقذنىألجميعومنأحتملتاضطهاداب
ألمسيحفىبالتقوىيعيمئمواأنيريدونالذينأوجميح2

ألمزورينآألشرارألناساولكن30يضطهدوذيسوع
ومضلينمضلينأردأإلىمونسيضف

31013صتيموثلى2

سلوكوبيهأالخلصتلميذتيموثاوسسلوكبنهنابولسيقارن

تبعثوكلمةالكنيسةلهدملدحمهمماأقصىيبذلوذكانواالذثالهراطقة

أنتعنىفهىكثيراوأروعأوسعبمعنىاليونانيةفىتستعمل
والسيثةالحسنةالظروففىبجانبهثقفأنوالضراءالسراءفيبهتلتصق
تسترعبوأنتعليمهإلىبيقظةثصغىأنعقلياطشخصاتتيعأنوتعنئ

هاليمشخصاروحياتتاخأنلثوتعنىأهميتهاومدىيقولهاالتىالمعافانماما
بالتلميذثليقالتىالكلمةهىفاالتباخدئهمبالتحملبليقولهمالتفهمفقط

الحفيقىللعالمالتاموالفهماألمينلرفيقيتزعزعالوفاءتشمكالنها
المكرسالخادمالكاملةوالطاعة
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وأميةتلميذتيموثاوسفهاتبعهألىاألشبياءليسجليولسىيمقم

التلميدومملحياةمنهاينسجالىوالمةيلسداةعلىلشنملأنهاالقانمةهذه

لللرسوخبراتوصفاتتواجبنجدففيها

تعليمإنسانيستطغالطيمهناكالرسولواجمباتهنالثأوال

عليهلالخرينالمسيحيعلمأنالشخصيستلىأنفبللهذافهيعرالما
الذىالراعىنوعفييناقشهكارليلوالدكانعندماالمسيحيعرفأن

شخصياالمسيحيعرفرجلاالبرشيةتحتاجهماقالأبرشيتهتحتاجه

هناكالحقيقيةالخبرةمندائماينهخقيقىوالتعليممنقولةمعرقةال
أيماتشملبلشىءمامعرفةعلىفقطصرالتقالممسيحيةالحياةللريب

الحقعنالناسإخبارعلىفقطيقتصرالالرسولوعملمماثميئاتكونأن

القائديعطيهللذىريبوالندالحقهذالعملمساعدتههمأيضآيشصلبل
تحياوكيفالحياةتدريبهوللصادق

الرسولهدتشىءكلمقدمةفييأقولالرصفلىهناكئانيا

فقالقىءأحافمزتملكهمعروتمهوجعنيتحدثانإئنانكاناطياةفى

االخرفأجابهقدمأكرةكانكأغابقدمهالعالمرفسلقدأحدهم
أحيانانصستأنيجبكلفرادونحبنلهدفرفسهولكنهحقهذا

قلااعلىواحدهدفلدبناهلالحياةفيهدفناهومماأنفسناونسأل

هوالءمنأصنعأناحاولماذاأحياناأنفسنانسأكأنبحبوكعلمين
فكانتأوالدنانعلمماذااسبرطةملكمرةسئلأأعلمهمالذينالناس
هىهلرجااليصيرونعندمالمبالنسبةفائدةاألمورأكثرإجابته
يجبالكنيسةفيوكأعضاءنقلهانحاولالتكحياةهىأممعرفة

السروريكقىهلأسةالكنفىنفعلأنلمخابادااناشأحأنفسنافسألأللن
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نتساعلدأنيحقبالناساألسبوعفيليلهكلئزدحموعندماالتشاطكرة
نشاطاتهاكليربطالذىالموحدالغرضهوفماهدفاهناككانوإذاأحيانا

الخالقالمجهوديوازىماالحياةيوجدقالأنهنذكرأنداثماصبمعا
موالهدهالغرضبوضوحإحساعىيتيحهالذىالمثمر

كاملهثقةإيخانهناكخرىاالرسولصفاتإلىبولسيعرجثم

اناهناكصادقةاللهوعودوأنحتميةاللهوصايابأنكاملإيماناقهفي

أغبياأناسبالصبرخاالحتفاظعلىالمقدرةهىدلناسمعماوشنى

احئمالعلىالمقدرةهىللتعليمقابلينهمعدممنبدامهمابالهدوءواألحتفاظ

الجميلوإكاروالعمىالغبىوالعنادثالحماقةوتقبيلبسرورالحمقى

العملهفيواالستمراراألخالقبكرماالحتفاظخالناسيفعلهالذى
السصلوكهىوالمحبةللناسبالفسبةاللهموقفهماوالخبةمحبةهناكالمضئى

أوالغضبترفضوالتىالناسيفعلهشىءكليتحملالنمالالناسنحو

ويهتمعنهميصفحالناستحبمنالعظيملخيرهمدائماتسعىوالتىالحفد

ذلكعملىمنكلبهنناالذىوحدهواللهالذيهتموكااللهغفركايهم

الرسولاختبارات

أنديجبوالتىتيموثاوسفيهاساركهالتىاألشياعاقصةبولسويتهتم
هذهمقدمةفيويضعالوسولاستباواتعنبالحديثفيهايشاركه

لمخنوعفىاألشياءاحتمالقعنىالاليونانيةوالكلمةالصرصفةاالختبارات

تصففىالردكألمنالجيداستخراجأمبهلىفربماانتصارفيمواجهتهابل
الحياةقبلتالثىالروحالالحياةعلىلسيطرالتىCخالر
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حيوىجمزءضطهاداألألنضروريةالمعكصروللصبراالخمالخاصة

منطردالمسيحفبهاتألممراتثالثبولسويعددالرسرلاختبارفي
منلينجوإيقونيةإلىوهربهه13أعمالبيسيديهفىالتىأنطاكية

أعمالميتاظنوهأنبعدوتركليسترافيبالحجإرةورجمبمللضرب
149tتيموئاالصغيريدخلأنقبلاألمورهذهحدئتiلمسيحية1س

أحدتيموثاومىكانوريمافيهترلىاللىاإلفليمفيحدئثكلفاولكنها
أنهوتكريسهتيموئاوسشجاعةعلىبرهاناهذاكانورمماالعيانشهود

يترددلمهذاكمورلرسولفونحدثامودثفدماثامبوضوحرأى
10ببولسيرتبطأن

يعيشأنيودالذىاإلنسأنالحقيقىالمسيحتابمأنتمامقتنعوبولس
إلىالضيقاتجاعتعندمااالضطهادمنينجولنمقدسةطاهرةحياة

إننالمفقلناسبفناعنايهمكنالماألنناابولسلهمكتبيكىتسالونأهل

34اتسالونيكىلممونتهوأنتمأيضاحصلكمانتضمايقأنعتيدون

أولبعدالعودةرحلةفيجيداحذرتكملقدلهميقولبهذاوكأنه
أنفسيشددانأسسباالتىالكنائسبزيارةبولسقاملهتبشميريةرحلة

ندخلأنينبغىكثيرةبضيقاتوأنهاإلممانفىيثبتواأنويعظانهمللتالممذ
فاالنضمهيسوعأنكماثمنهللملكوت1422أممالياللهطكوت

مقايايسيآخأنأرادمنأه5متىالبرأجلمنللمطروديناطو

أنأرادومنالمتاعبسيقابلأنهشلفالالعالمبهايعيشالتىثلكتخالف
حدوثمنشلثفالاألرضىاإلخالصكليفوقباخالصحياتهتمتلىء

وهونفعلهأنالمسيحيةنريدمابالضبطهووهذاواختالفاتصطدامات10

يفعلهأنالمسيحىيتعهدما
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لكزىواالضطهاداتوساكلوارالمصاعمبد4الضيقاتناتى

ببأمرينمنواثقابولسكان

واثقوهوفيهإممانهكليضعالذىاالتسانسينجئهاأنيثتافهو
لج3اوالهألجلالضيقاتاحتمالالطوللالمدىكلاألفضلمقهأنهمن

ضيقاتحدوثمندىامتبولسكانوالغلطالناسخافجاحعنالبر

ظرلفتالذىبدامنباليقىعهيمتلىلنولكنهوقتية

أسوأإلىيىمنسيممىالدنسالعثريراإلنسانأنوائقاركان

شطرقبوليرفضالذكلطرجلمستقبلالأنهمسقنابولعمىكانآضرويمعنى
افة
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الكتابيمة

عارفاوأيقنتتعلمتماعلىفأئبتأنتوأما14

أتعردثألطفوليةهنذلثاوأن50تعلضتممن

ذىأدباإليمانللخالصتحكملثأندرةالظالمقحسة

أددهمنبهموخىهوكتاباأكل60يسوعالمسيحفى

فيائذىوألئاديبللئقويموألئؤبيخللتغبيمونافع
عنلهلكلمتافباكامالأدإنسانيكونلكى17البر

صالعحء
3117كموئاوس2

االالتعاليملكلوفيايظلأنتيموثاوسبدعوةالجزءهالبولىويخننم
161أعماليونانياكانأباهولكنييوديألتيموثاوسأمكانتلخذها

أطفالميتربيأناليرداهتمبزبيتهقامتالتىمىأمهأنالواضحمنوكان
الناموجمهيتعلنونأوالدهمأنهودالوادصالناموستعلمفيئتهم15حدمنذ

أمهاتهملبنمعالناموسيرضحونأنهمحتىالرضاكةسنفيبيعدويم
Ijمنأنهلدرجةيهودىطفلكلوعقلظبفيفورالناموسأنعوا

تيموثاوسكانإذاالتاموسمنحرفاينسىاللكنهواصهينسىأنالسهل

اللرىالكتابنsنذأنويجبالمبكرةفولتهمتذاكطمألجرف

قديداالغكاببهنلماساللىبطبيعةألتهالديماالمهدهربولسغئهيتكم
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حرىباكمصادقاالقديمالعهدعنبولسيقولهماكانفاذابعدهر
صدقاأعغافينةالجديدالعهدكلماتتكون

الكتبكلداعنيكلمفهوتفرفةيعملبولسأنهنانالحظأنيجب
الهراطقةوكتبالجذابةالخياليةمحميهمللغنوسيينكاناللهمنبهاالموحى

اإلنسانصنعمنجميعاهذهمراعتبولسولكنمعتفداتهمعقكثيرأ
تغلىالتىالعظيمةالكتبأمالالنسانالكثبهذفىمافائدةهناكلبس

امنبهاالموحىالكتبفهىاإلنسانروح

الكتابفائدةعنبولسيقولهمااالنلننظر

الكتابكتابهمويذكرافلصةالحكةالكتابلنايقدم100

توجدانجلنرافىلألطفالثبىمستفىراهبةقصةالعالموتبشيرالمقدس
وتعبتآخركتاباتلوقرأتمعنىأوفائدةبالفولهاحدعلىالحياة

بالكتأأبدأتجربلمالنفسىالرضىتجدأنمحاولةفيفلسفةأفىفلسفةفي

صادقكيرالكتابأنماهرةبمناقشاتصديقأقنعهاأنيعددسا

فيهتعملالناىالقسبمإلىائرجاءaيوموفيصادقايكونأنيمكقوال
انجيالتأخذأنالواهبةختاواقتنعتاالناجيلمنمجمومةهديةوترك

واستجاببالحقوتسطغتلمعكلماتهكانحتافقالتوتفرأيخؤحنا
يوحنافىجاءتماهىنهائياأقنعتنىالتىالكلماتوكانتلهكلهكباق

18rYمناكلالحقألثهدالعالمإلىأتيتقدولهذاأناولدتفدلهذا

وحمعتالميوتلهذاأناأصغيتوهكذاصرقىيسمعالحقمنهر

أمالماللهطريقالكتابيفتحأخرىدبعمرةمخلصىووجدتالحق

فالالكتابيقرأأنبدالالحقيطلبمنوالنساءالرجالمنالكثيركأ

نفحعهيظممنالمووكيرالحافلالناريخفامثللهكتابيهملآنبمكن



الكتالبفيألنقرأهذاعجيبةأشياءلهحدئتفربماتهقرايحاوللمفا
آخركتابأىفيلهاالمثيلمخلصةحكة

العهدفيأنأدأيفالدبصدقمنلمليمءنافعةالمقدسةوالكتب2

كلكناللهذاتعليمهوجملطحمياتهوقصةالمسيحصورةنجدوحدهالجديد
كاأنهكمامجادالتهاكامهماالجديدالعهدلقراماإلنسانإهمالتعليل

كماالكاملالحقأنكمااالناجيلبدونتعملأنالكنيسةعلىالمستحيل

كتابالعلىمؤسسةغيرالمسيحيةأنهوعديحهمرأراوالقولالتأكيدسبق
الوحيدالمكانأنهىوداثماالحققةهذهوستبقىحمماصشخعلىبكمطبوع

ثهودبلسانالشخصهذافصةعلىفيهنحصلأننستطيعالذىالعالمفي
أجلهمنالذىالسببهوهذاالجديدالعهدفيهئتعليمهوفصةالعيان

يعوضياضروريأالاعنصرالكتابتدرسالالتىالكنيسةفيهتفتقد

إجممرفيقيمالكتابأنهناالمقصودوليحعىالتوبيخفيقيموالكتاب3
وإرشادهخاطئةطرقهأنالشخصاتشاعفئلالقناعقبمبلا

كيفيةعناألخرىبعد4القصفيميرصعليناويقصالصحيحالطريق

فياشماملرأئغيأحدثوكيفالكثيرينأيدىفيدفةباالكتابوقوع
اجدطعهداميأسدىأنطوفيوالسفيوربرىاشالرازيلفيحياتهم

وألقعمدافأشعلهاالمدفأةفىمطفأةالناروجدقهريخربيتهإلىليأخذ

االحتراقليجعلصفحاتهفتحبسهولةيحترقلمولكئهفيهاالجديدبالعهد

يلقىأنقبلسريعةبنظرةعليهاألفىالجبلموعظةعندوانفتحأسهل
فىواستصروقرأليقرأالكتابفاخذعقلهوارئبلثانالنمربالكتاب

أنالفجرأوسكوصندماالليلساعاتخالللوقثناشياللقرامة
اؤمنإقصائحاوقفينبلج
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شعابمنقالئلضحاتبفعةشيلىمنكوومجافنسفتجد

جضباللهيهدأولمفقرأهاأرجمىزلزالإئراطىءالمثكلمواجا
كرسبلفقطمومنامسيحيايصبحلمالمقدسالكتاببقيةعلىحصل

شيلىمالفىالنايخةالقرىفيالمقدسمةالكتبخلتوحياتهشية

كاباتإحدفيمقدسةكتبموزععلىعصابةقبضتةحالكةليلةفي

الكفوإلقاءنارباشعالالعصابةقائدأصرالمسدسنهديدوتحتصقلية

كلمنقليلجزءبقراءةلهالممماحلحالموزوطلبالنارأشعلتايخها

6كثابفيوالعشرفيثالثالالمزمورفرأالنارفييلقيهأنقبلكتاب
كتابفىالجبلعلىموعظةوالآخركتابفىالصالحالسامرىوقصة

ةقراكلنهايةفىراخكتابفي13كورنثوسااحوأبمثالث

لىأعطهالكتابهذانحرقلنجيدكتابهذاالطريتمافاطعقال

واختقىالكتبموزعالطريققاطعوترككتابأىيخرقلمالنهايةوفي

هاهنهفيأخرىمرةاللصهذاظهرسننوبعدالكتبحالظالمفى

الكتبهذهقراعةإكيرجعحياتهفىالشاملالتغييرإنوقالمسيحبأثرامبكلن

اإلنسانيبكتأنقادرالمقدسالكتابأنثطثأوجدالهناكلبس

المسيحفدرةفياليقينويعطيهخطيةمحل

دالاختبارهوهذاومعنىحيحوويمنافعوالكناب4

الكتابتعليمضوءفىاألخالقيةوالتعاليمالالهوتيةواآلراءالنظريات

أنبرورالضمنرفحهايجبالتعليمهذأمعتناقضتفازاالمفحس

عالمفيوتعمرجتغامرأنjالعقرلهذهنسمحأنومسثوليتنااعقولننسنعمل

تتاتاأنهوالنهاقاالمتحانولكنمسميجةضرورةفهذوالتصورافكر
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الكتابلنايقدسهاكماالمسيحيسوعتعاليممعالفكريةاتالثمذ
سالمت

علىاإلنسانتدرببالكظدراسةأخيبرةنقطةبولسويذكر5
دراسةإنالهامةالخاتمةوهناصالحممللكلمجهزايكونحتىلملسو

خيرعلىببساطةتفتصرأنيجبالأنانيةتكونأنأبدأايجباللكتاب

شخصأىيرىأنعناإلنسانيعمئتحولأويرتغيفأىوأحدإنسانتس

أنيجبالكنابفدراستهصادقiتحوأوبتعيرليسهوخالصهخالبئ

دراستهمنيهدفأنبحبحولهوللمجتمعللهنافعاشخصامنهتجعل
خالصفىنجيستخدمهاللهتدىمقبراليريصأنبلنفسهلخالصفقطليس

نارتأكلهلمذاضيقةغلصهومنهناكليساالخرينحياةوتعزية

آخريننخليصنحوةافي
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بعالراألصحاض
تيموثاوسحميةيستثيربولس

مسيحايسموعوألربأدلهأمامإفاأناشدكأناا
وملكوتهظهورهعندوأالموات3أالحيايدينأنعتيد

وغيزفناسبوقمتفذللثعلىأعكفثباهلمةأكرؤ2

نهال305وذمليمأناةبكلعظأنتهروببئمناسب
بلألصحيحألتعليمفيهاليحتملونوقتسيكون

مسشحكةمعلمينلهميجمعودنخاصةآشهواتهمحسب

إلىوينحرفونألحقعنمسامعهمفيصرفون4مسامعهم

ملاحتبهشىكألفىفاصحاأوأما50خرافاتا

خدمتكتممألحبضرعملأعملتمشتطا
ا4حماتيحوثاو2

وحاسحصيةيثيرأدطيودرسالتهمناالنتهاءعالبودسأوشكعندما

تخصأمرربثالثةيذكرههذاألجلأمامهالموضوعللعحلتبموئاوس

يسوع

مملديوضعمايومفيواألمواتاألحياءديانهويسوعا

المومنوعملباالمئحاننفسهالمسيحيسرعوسيقوملالمتحانتيموثاوس

جمبيسوخإلرضاءبلفقطالناسإلرفاءالصالحايكونأنيجب



إلىويقدمهايأخذهاأنيمثرفهبشكلإليهتسندمأموريةنجكليقومن

هوفيهيطمعماكلإنسانثهادةأونقدحمهمهالهذافيوهوالمسيح
بهذهللعالموفيللكنيسةفيأعمالناأتممنالوأفعلتحسنايسوعقول

منسنخلصكنااآلنعليههىمماكليااختالفأالحياةالختلفتالروح

حساسجانباسنلفىوكناللناسانتقاداتتثيرهاالتىالمشاكسةالروحهذ

الشخصىومستواناالشخصيةحقوفناعلىنضفيهاالتىوالعظمةاألهمية

وحمذأشكراالناممنتتوخالتىالذاتعلىالتركزروحمنسنخلصوكنا

ازاءبهنحسالذىسىباللشعورمقسنخلصوكنابهتقومعملكلعلى

المسيحعلىالمنمميحىالتركيزيكونأنيجبالنامأنكار

بظهورهأناسدكبولسيفولالعائدالمنتصرالقائدهويسيم2

وهذاينةمدمإلقليمأوزيارتهأواطوراإلمبرتتويجتعنىيستعملهاقدالتىالكلمة
لمكاناطوراالمرزيارةتقررتفمتىبالذاتبولسيقصدهالذىالمعنىهو

كلبهددووترشوارعالشتكنسكاملنظامفياالشياءكلتوضعما

بولسيقولالهاالمراطوربزيارةلتليقالمدينةأركانوتزقiمماا

االمبراطورظهورمدينةتتوخعندمايحدثماذاتعلمأنتلتيموئاوس

السثقبالهمعدشىءكلليكرنعمالثأتممالمسمحيسوعظهورتتوخوأنت

المسيحبرءلحظةأىفيمستعداليكونحياتهينغوالمؤمن

ملكوتمنذكرأالعملعلىنيموئاوسبولسيحثالملقهويسوع3

وفيللربملكوتاالعالمممالكفبهستصيرللذىاليومسيأقالمسيحيسوع

دواالكرامةالملكوبكرمالقوانينيطيعالذىللمواطنسيكونمملكةأى

المستوىالثيخكونعملوهكذأعاشهكذاوسUلتيموبولسيقوللهذا

الملكوتهدابىءعندماالملكوتفيالمواطنينطبقاتبينفيعا
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أماميصمدأنيجبفعملناوالخدمةللعحلالمسيحىالدافعهوذا

المالثبظهورترحبأندائمامسشدةتكونأنيجبوحياتناالمسيحفحص

اللهلملكوتبعيتنابحقيقةتشهدأنيجبوخدمتنا

المسيحىواجب

واجباقطبجألءتوضحالئىالجديدالعهدفيللكئاباتمنقليلإاليوجدال

الجرءهذافيجاءمامثلالمسيحىوالمابثروالمعلمالواعط

القفالرسالةومهتماالكرازةعلىعاكفاالمسيحىالمعلميكونأنيجب
لتهمارساتوصيلفيينجحاناللذانوالواعظوالمعلمأوموتحمياةمسألةيوديها

إعجابايكنسبرجنكانباالهتمامأصوأتهمااتنبرتفيضاللذانهماالناسلملى
قهـافمالللىتمالموحمدةالكنيسةمنكانارتينوولكنلمارتينوحقيقيا

دأفقبخماسااللوهيةجمهذهيومنسبرجنكانبيئماالمسيحميةألتنكر

Jمأحدفسأكبمارتينوإعجابهعنمرةمنأكثرسبرجنعبرهذارغم
بةعظيبماتؤمنالأنتبينمابمارتينوتعجبأنيمكنلثكيفسبرجن

ماالظمهفييحملصشكليرمنسولكنهالسبرسجنجابنج
أفاسلدىضالمحيةذناtيجدالحماصو

فييحالمدعوةعلىيعكفمئابرأالمسجىالمغلميكونأنيجب
فرصتكاخلقأواننهزأحدهمقاكوكاالمناسبماوجمرالمنالسبالوقت

عنليتكلمفرصةوقتكلالمسجحىيعتبرأنيجبةآخرقالكمLأو

أىأنجالجموفيولنجتونكيسةمنموريسونجورجعنقيلالمسيح
الوقتنختارلنأنناهذايعدالالمسيحإلىتصلأنبدالمعهتبدأ4محاد

األخرئاإلنسانيةاالتصاالتكللىكماالتبشيرفيلبافةتوجدنهطلنتكلم
المسيحليسوعةالشهافىاظجليظبهممنامحيرينأنيعولكن

A2



والواعظالمعلميحدئهانيجبالذىالتأثيروصففيبولسيستطردم
والمسيحى

أنبحببأخرىأووبطريقةنجطيتهالخافىفيشمعربخيوأنعليه

إبكتيتوشويرسمخطينهونحونفسهنحوازباالسمزالخاطىإحساسءلوقظ
والفيلصوففقطالشهرةيبتغىالذىالمزيفالفيسوفبينالفاصلالخط

عظبمبأنهمستمعيهيذكراالولمستمعيهخرإاليبتغىالالذىالحفيقى
دعوةأماالثناءويستدرالمديحيتوخوالصدقصواإلخا3المقدرة

الردىءالطريقأخترتيأنكمألحبركمأدعوكمإقافهىالحقيقىالفيلسوف
تستطيعونالوأنكمحقيقةاالهتماميستوجاماإالشىءبكلكهتمونوأنكم
فيفولويستطردالحظوعافىتعساءوأنكموالشريرالصالحبناقييز

تحسأنمجبتتركهاعندماالجراحةمننوعأنحيلسوامحاضرةإنال
أكرهكإقلسقراطيقولأنقيونااعتاديبالسرورالباأللم

أئاكمانفسىأرىتجعلنىمعلثاتقابلمرةكلفىالنهسقراطيا

هوكمانفسهيرىأناإلنسانتجبرأنهوإذاولىaJiفالضر

الخوفالتعرفشجاعةنرةهناككانتالكنيسةمجدأيامفييتصأنعليه

حادئبراونعلينايقصخاثفةئوهيابةالكنيسةقكنفلمةالكنيصوتفي
اشنهركلكتافيالملثنائببالطفيالسنمرصغنبيلهناككانالهندمن

الكهنوقرداعهويلسوناالسقفوضعaيوموفىالرديئةوعاداتهنجالعته

يغادرلمإذاالفخامةصاحبياللحاكموفالالحكومةدارإلىوذهب
الكاتدرائيةمنبرمنعلناسأتهمهالقادماألحدقبلكلكتااللورد

يالنومنامبروزسقفاكاناألحدذلكمجىءقبلالصغيراللوردواختفى

ثيودوسيوميهاطورلالمبرحميماصديقاوكانالقديمهالكنيسةعظماءممتواحدا

A2ا



الحقيقههذهقولعنأمبروزيترددولمالطبعحادكانولكنهلمسيحى

3ذلكعناألسقفجبنإذالكالحقيقةفولعلىيجرؤمنلالمراطور

وكالطتسالوننعلىحاكماأصدفاثهأقربمنواحدااطوراالمبرعين
سباففيمشهوربطلبسجنأمرالمناسباتإحدىوفىصالحاحاكما

ئارمعفولةغيرنالرياضي4هوالشعبجةوكانتالفاضحلسلوكهالعربات

امبرورحاولالجنونحداطورباالمبرالغضبوبلغالحاكموقتلواللناس
وزيرهولكنثميينبدونالجميععلىعقابهيوخفالواسترضائهتهدئته

تسالونيكىفىانتقاميةممذبحةأوامرهاإلمبراطورأصدرغضبهإلهابتعمد

تسالونيكلإلىيصلفلممتأخراجماءاإللغاءأمرولكناألمرفالغىعادثم
أفصىإلىمزدحمةتسالونيكلفئلعاباساحةتكانالمناسبءالوقثفى

ونهيذالجماهيربناالمبراطورجنودوتحركبممقفلةاالبوابسعتها
أنذعةهذهفىقتلمتصلةساعاتئالثلمدةواألطفالوالنساءالرجال

وجاءميالنوعلىالمذبحةأخباروتواردتنفسآالفسبعةمنأكر

السماحامبروزفرفضالكنيسةفيالتالىاألحدخدمةلحضوراإلمبراطور
مرةجاءأيثهرثمانيةمضىوبعدالعفواالمبراطورارصقىبالدخولله

النهايةوفيبالدخوللهالسماحامبروزيرفضثانيةومرةالكنيسةالىأخرى
فيبالعبادةلهسمححتىالمغفرةطلبفىاألرضعلىاالمبراطورارقى

فيوجلةأوهيابةالكنيسةتكنلمالمجيدةااليامتلكفيأخرىمرةالكنيسة
واالفتهارالمعنيف

منعزيزاأخالومأوتحذيركلمةأنقذتربماالشخصيةعالقاتناوفي

لنلمجهأحدهمفولحدعلىولكنحياتهتحطيمومنكثيرةخطايا
كهرتصدأنيجبألخيهالخيريبتغماأخمنكماالكلمةهذهتقال

فضاةأنفسنامنفيهلننصبالمكانهوهذافليسالمشثركةبذنوبناإحساس

YV



نعطىأنفواجبناشىءكلمنوبالرغمذاكأوهذاأخالقعلىحكم
قولهامنمفريكنلمأذاهذالتحذيركلمة

ىيحقفالالموضوعناالخرالجانبهوهذايعظأذعليه

فالتوييخحياتهفياألملواختفاءالياسنحواإلنسانيدفعأنانتهارأوتوبيخ

واجاعنيقلالمسيحىواجبوالتشجيعتشجيعيصحبهأنيجب
يففهلمإنالتوبيخ

تغأنيجبوللوعظواالننهارالتوبيفىالمسيحيةللواجباتهذهلنبم
للروحذلكتصفألناةايونانيةوالكلمةتكلالالتىناأابروحجميعا
ييأسواليكلالثىءمنيغضبأوبعثىءيضيقالالذىالصافى

سقوطهمنبلغمهماإنسانأىيعتبروالاإلنسانيةالطبيعةفيإممانهيففدوال
إيمانهفيأناةطوللهالمسيحىتشملهأنالخالصنعمةعلىيتعذرمنهميئوسا

للتغيرالمسيحقوةأكيدةمعرفةيعرفألنهبالناس

أغبيامستمعون

أنهنيموئاوميحلراألغبياءالمستمعينلوصفبولسيستطردئم

انفسهمويحيطونللصحيحللتعليمإلىاالسقاعالناسفيهيرفضوقتسيأق
لموتيسرالمحرماتلهمنحللالمشوقةوالتعاليمالمديحبسمعونهمنكلعلح

سماعهيودونمامعيتفقبمااألموركل

تيموئاومىأيامفىالمعلمينهوالءكثرةضيقةالمؤسفمةوكان

عارضيهاأخرىالىمدينةمنيتجولوناالسوفسطائيينبلحونكانوا

األخالقياتكليدرسواانمعتعديئكانوامقابلنظيرشىءأىتعلبم
VAY



يناقثىأنالشخصيعلصراأنبامكانهمكانجنييا25أو10ظير
الردءسيبدوحتىملتويةبطرقألفاظهيستعسلوأنوخبثبدكاء

فونيقتصيادونعنيفالهمأفالطونوصفكاذالجيدمنأفضل
تجارتهمعنأجرايتقاضونمعينةتربيةطعمهمالناجحالغىالثمبابأثر

بيماالخاصةالمناقشاتفىاأللفاظبمعافىبدهاءاللبمنماالمكثسبين

همتعافسادجيدايدركونهم

رجمادهمأحضهعكتببالزباشللموزبينهمفيمايئنافسونكانوا
ويسبونيصرخونوهمالمتشردينفسطائينالسسهزالءمنكثيرألىاستمعت

الكتابمنوكثرعالتمابصويتناتشونمتالمينبيماللبعضنجعضهم
منوكثربأشعارهميتغنونالشعراءمنوكثيرللغبيةموضوعاتهميقرأون

مبالغاخهمنيفسرالطالمفراءمنوكثيرأالعيبههميغرضونالمشعوذين
القضايافىالباطلياظهارالحغإغفاكقيتبارونخطيبآالفوعشرة

بضائعهمعلىينادونالتجارمنيفلالوعددالقانونبة

بالناستحيطالمزيفينالمعلمينهوالءجموعاكاتيموثاوسأيامفى

التعاليمواختالقاطقيفريتعمدونوكانواالمعيبةالمعرفةفيوتثبارى

غوبتعلينهيتجهالذىوالمعمملهفيغبونيىماتبرالئاسبههايسخطيعالئى
والبثريةالمسميحيةخطرصهددهوإنماالخطيرةونثابحهااظطيةشانمنالئضغير

أنعليهكانذلثعكسعلىئيموثاوسعلىالملقاةالواجباثكانت

ممالكاواعيايكونأنتعقالونايخةالكدمةثىءكلصاصيأفىيكون

أحدهمويصفوأعضابهوشهواتهعواطفهفىالمتحكبمكالرياضىهنض
بضيرتهايحمىأوصفاصمايعكرماكلمنخاليةعقليألألحاإنهاللكللمة
االعثباراثوكلدقاثقاكلفنزنداالشعداداألهبةمب7علىوظائفهاكال

At



لالنمفاهاهةضحيةيسقطالوالمسيحىخرىأيعلىواحدمةتنلبأنون

الجنونينلبهمزنفيرعالمفيشعارههووالصحوفالئباتنونةا

دالمسبحومحلىمكلفةةالمسيببصلديالىالمشملىبنحملأنوعلبه

أسفأوشكوىدونافنفعيلأن

واالنتهارلثعوبيخركمالحسنةخباربافيأقثرالمبعليعملأنوعليه
وللتاكيدالذاتنكارIوالقويمةبيةالترعلىيحىالمسإصرارفيولثمحذبر

أالعايتيحهاالتىالرخيصةالملذاتنلىمنوأبنأعغتنتظرهالتىالسعادةبان

وأحدشىءالمسبحىطموحمنهخدفييغلمعلئبتركالأنوعليه
والفرضةفيهيعيشالذىوللمجتمعإليهاالمنعمللكنيمةفائدةذايكونأن
يقدلمأنفرصةبلالرخيمىالربحفرصةليستيفلتهاأنعليهيجبالالثى

الناسمنوأخوتهوكنيستهإلفهخطمة

مالال



للنهايةيأقولس

حضرقدأنحاللىووفتسكيباأسئكباالنأنانىف6

حفظتألسمعىأكملثحسقاألجهادجاهدنأقد7

لىيهبهأئذىألبرإكلبللىوضعقدوأخيرأ8اإليمان
بلفقطلىوديسعادلاالدئانأدرئياليومثاللثفى

أيضارهظهويحبونألذينلجميع
6Aتيموئاوس2

ايمامماسساخضدمالهبالنسبةجدافريبهالنهايةأنيعلمبولسكان

هملمنالجهادأتركأنويجبالعالمأتركأنايستحقعجوزإققال
ليلتقطهاأسلحتهالمسنألمحارببولسيضعوهكداسنامنىرأصف
وسUقبمو

كهذاالحيةللصورهذبمثليشعجزءاكلهالجديدالعهدفييوجدال
الجزء

بقسكأنيجبالتىالنقطةإلىوصلتقدحيافىفانبولسiLق
االنسكلبحرفياتعنىلالنسكلببولسيستعملهاالتىوالكلمةفها

فيوخذالذبيحةمنبنوعدائماتختتمالرومانيةالمائدةكانتلالفةكدبيحة
للتهارماليقولبولسحاللسانوكأنمالاللهةويسكبنهركأس

للهذبيحةحياقتسكبأنويجبوالرحيلالقيامميعادوحل

6A2



دتهحيانهسبقلممأنهشعربلبمسيقتلأنهبولسىيخطربباليكنم

يضعهاأنوشكعلىكانبلمنهتؤخذأنوشكعلىحياتهتكنلم

علمه41دئهشىءكليقدموهوبولسيخهاتحولالتىاللحظةمنذ
بالعاطفةالجياشقلبهووفاءعقلهحدةجسدهحصويةوفتهقوته

بصرورءيضعهاأنينتوىبولسهووهاليقدمهانفسهاالحياةإالتبقولم

بستعملهاالتىوالكلمةحضرفدىانحاللوقتفيقوليمضىثم

مجبممنهاكلمرةكثصورعلىوتشتملبالحياةضةنابكلمةلالنحالل
الحياةهذهمغادرةعنشيثالنا

بالنشةالموتالمحراثأوبالعربةقيدهمنالحيوانفكتعنىفهىأ

جانباحملهسيضعسعيدأنهوهوالكفاحءتعبمنراحةلبولس

عاجمفميناءبعدبحرعناءبعدراحةةسبنسرأجماهاوكما

ممتلئةجيدابعدحياةسيناممحبوبةياءأثكلهاحياةبعدموت

بالهم

لبولسبالنسبةالموتالسالسلأوودالصفدتعنىكلمةوهىب

الروماقالسجنجدرانيستبدلفيهاألسرمنوانطالقتحرير
السماءرحابفىالرائعةبالحريةالمحدودةالكثيبة

يادكانلبولسبالنسبةالخيمةحبالإرخاءئعنىكلمةوهى

طرقعبربهاقامرحلةمنكمحلفدجديدةوحلةالقيام

رحالتهوأعظمخربللقياميستعدواآلنوأوروباالصغرىآسيا
دتهيقودهالذىالطريقذيفهوجصبعا

للشاطىءإلىتربطهاالىالسفيينةحبالإرخاءتعنىكلحةوهى

AVY



المضوسطاألليضالبحرعبربولسفيهايبحرعديدةترا
علىفهوواآلنالعميقةالمياهإلىالميناءتغادربالسفينةرو

قالعهأرخىففدبمجحياعماقاأعظمإفىينطلقأنوشك
األبديةمرساةإلىليصلالموتمياهليعبر

الموتوفييستريحكلجانبالللحملإلقاءالموتفىللمسيحىبالفسبة

الصماءأركانفياإلقامةلناتتيحرحلةالموتوفيأحرارالنصيرللقيودنجلث

فىتنتهدالرحلةقالظمرخىالعالمبهذاتقيدناالتىللحبالإلقاءالموتوفي

إذاالموتهذايرهبمناللهحضرة

الحسنالجهادفرحة

فيهاكانالتىالحيةالئابضةالصوربهذهمتكلمالحبولسيمضىوهكذأ
اإليمانحفظتالسعىأكلتالحسنالجهادجاهدتيداقسيدأال

نواحىزوايامننحتلفةصورثالثيرسئعملالهناكبولحأنواالحمال

منالحياةفيواحدةناحيةمنواحدةصورةيستعحألبلتللحياةغتدفة

لعابا

تعنىالجهادوكلمةداالحسنالجهادجماهدتيقوكأوال

فعلإنهبصدقيقولأنرياضيستطيععندمااأللعابساحةفيمسابقة
طاقتهمنفطرةرخ2فيهبذلأنبصددانالمييتركوأنهيهLaأحسن

الفوزلديهيستوىوعندئذوعادلةحسنةكانتالمسابقةأنيشعروعندما

لنهايةبولسأقوفدللرضىبعمقداخلهفيسيشعرألنهسارةواظ

بارىجيمسسيرأمماشاعندصاجيداعرضاقدمأنهبالثقةملىءوهو

AA



4سيثاأرىأنأستطيعوالالخلفإلىأنظراقكبرىبثقةبارىصرح

للذىذلكيوازىرضىكلهالعابرفييوجداليتملمشانهقلمهما
لديناماأحسنفعلناأننامعرفتنامنينولد

عنبالضبطهوهذأالسعىأكملتشبولسيقولالنيا

الوحيدالثىءنكلأنأشقوممانبدأنLaJjtالحياةفيالصعوبة

أقترحالكثيرئتعوروهىالمسترةالمحتملةالقوةهوللحياةالضرورى
رفضولكنهحىوهوحياتهتلريخيكتبأنلالرجامشاهيرأحدعلى

رجاالرأيتلقدكاندفضهوسببذلكعلىيوافقأنياصرار

نجتامنبيلةحياةتحطيمالسهلمنخيرةاالقفزةعندونيسفطكثيرين
بعملللكنيسةوفيبالعالمعملنافيحافلجملإتالفالسهلمنطائش
فىعميقرضىهناكالسعىأكملبأنهثهديبولسولكنخاطىءواحد

كانتالماراثونسباقهوالعالمفيسباقأعنمربماالهدفإلىالوصول
بالفرساإلغريقالتقىففيهاصلةالقاالتاريخمعاركإحدىالماراثونمعركة

ومنهالليونانحملتهاللتىالشعلةهذهالنطفأتانتصروافدالفرسكانولو

وبعدرهيبةمضادةاحماالتضداإلغريقانتعرالعالمبقيةالىالضياءسع

أثيناوصلحتىونهارأليالالطريقكلإغريقىجندىجرىالمعركة

لقدافرحواالهناوصاحمباشرةجرىأئبنامشرعىd1وباألخبار
وأدىالسعىأكمللقدرسالتهيوصلوهوصريعاوسقطانتصرنا

الحياةتننههالذلكمنأفضلهناكوليسممله

منأكثرالجملةولهذهاإليمانحفظت9بولسيقولاللثأ
لكانتاإللعاببصورةاالحتفاظأردنالوخلفيةمنوأكثرمعنى

وإليهااأللعابأعظمهىاليونانفىاألولمبيةااللعابكاشاهكذاالخلفية
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كليجتمعلاللعابالسابقاليوموفيالعالمفيينايرياضيأعغيحجان
عنيقلالتمريناأدواأنهماآللهةأمامخطيراقسماويقسمونالمتنافسون

أنفسهمعلىيأخذونثمللفوزخدعةأىإلىيلجاوألنوأنهداألثهرعشرة

أنيمكقوإذأصرأعهمفيالعثرفقوائينعكيحافظواأنصارمةتعهدات
لقدالقوانننعلىحافظتلقدهذاهوبولسيقولهمامعنىيكون

خاللإطالفانعتدلمأنناعالمننموتأنعظيمأمرإنهاأللعابأديت
الحياةسباقفئواالمانةالشرفأمورعلىحياثنا

جملةفهىمعنىمنأكثرتحملالجملةهذهإنالقولسبقولكنه

لقدتعنىالنىالمعتادةالبونانيةالجملةوهىالعملدوائرفيراكئتسنعمل

قدبولسكانالرتباطاقأميناوكنتالعقدشروطعلىحافظت

ظلوأنهالمسيحنجدمةنفسهربطأنهقصدهيكونطالمعىهذافىاستعملها
ذلكمنأبعدمعنىوهناكمطلقاسيدهعنيتخلوأاالرقباطلهذاأمينا

بولساستعمالكانلومطلقاورجاقثقتىأفقدلماإليمانحقظمت

وقألحريةفىاءوالرخاالثمدةفيأنهقصدهيكونالمعنىبهذاللجملة
ذاتالموتوجطفيواالنوالبحربربالجميعاأخطارهخاللاهبوديةا

هناككانالقلبهذاداخلفىالمسيحبيسوعايمانهالكاملةثقتهيفقدلم

جميعاالحياةأيامطيلةبثباتيشتعلظلبلأبدأجمبلمالرجاءمنقبس
الموتوجهفىمىءزالوما

األلعابفيلهوضعفداألكليلإنليقولبولسيمضىوهكذا

أعطموهوالفافئبهيتوجالزهرإكليلالجوائزأعظمكانثاليونانبة
مناكليلألجلمجاهدونكانواإليهيتطلحأنرياضىألىيمكنشرف
ـياقظرماأنيعمكانبولسولكنقليلةأيامفيويضمحلسيذبلالزهر
يذبلواليضمحلالإكليل
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بولسكاناللهقضاءإلىالناسقضاءمنبولسينتقلاللحظةهذي

محاكمتهوأنالرومافىللقضاءكرسىأمامجدأسيمثلقصيرةفترةفيأنهيعلم
ضاأييعلمكانولكنهنيرونفضاءيعلمكانواحدةنهايةااللهاليس
الناسفضاءيهمهالالمسيحليسوعحياتهكرسالذىرجلطااللهقضاء

حسنافعلتسيدهصوتيسمعطالمالهإدانهمفيهتوثركلن

وحدهانتظارهفيليساإلكليلهذاأناخرشيثابولسيعلنش

كأنماهذاوفيالمالثمجىءيتوفعونمنكلانتظارفيأيضابلففط

أننىأعلموأناقريبةنهايتىانياتيموثاوسلتيموثاوسبولسيقول
السروروبنفسالثقةبنفسستشعرخطواقتبعتلولمكافأقىآفمب

لكلهمثاحبودسقدبفىيفيضالذىالسرورإنالتهايةتأتيكعندما

اإليمانظوللسعىوبكلالجهادنفسسياهدشخص
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والعارالشرفائمة

قذديماسن7ال15عاسري3إتجىءأنبادو9

تسالونيكىإلىوذهبالحاضرالعالمأحمثإذتركنما
ماطيةدإلىوتيطشغالطئةإلىؤكربسكيس

لىءنافعالنمعلثوأحضرومرقسذمعىوحدهالوقا1
أفسسإفىأرسلتهفقدتيخيكسأما120للخدمة

متىأحضرهكاربسعندترواسفىتركتهذىاالرداء13

إسكتدر140الرفوقأسئماوالأيضاوأكتبجئت

حسبألربليجازهكثيرةسئروزألىأظهرألنحاش

أقوالناقاومألئهاأيضأنستمتهفأختفظ150أعماله
جدا

4910كاتهموتماو3

منهمالبعضألصدقائهعاوقاثمةفرفقانمةهنابولسلنايخالط

ممزىاآلخرالبعضعنالقليلفعرفكافقطاالممغيرعنهمنعرفال

Jسالمصابعضبناءنعيدأنويمكنناوالرساللالرسلأممالفىذكرهمرد
ةالقاتطثفيللرجالهؤالءالىإذألننظرالخبالمنشىءباستمال
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الروحيةديماسحلة

رساثلفىمراتثالثديماساسمويذكرةالقاصدرفىديماسياق
الثالثاإلشاراتهذهخاللالمأساةعلىالتعرفأمكنناوربمابولس

Jفيلمونt2يدعوهمشخاصامنمجموءةحديماسيذكر
معهالعاملينبولس

اإلطالقعلىتعليقبدونديماسيدكو414لويمىصفى2

للعالمأحبألنهبولستركالذىاإلنسانذلكهوديماسهنا3
هوديماسالنيابولسىالعاملديماسهودكالسأوالتالحاضر

هنانصادفالعالمأحبالذىالهاربهوديماساللثادىاسلىمجرد
الهربإلىيتجهألزميلوالعاملخطوةبعدخطوةالروحىاآلنحاللقصة

العاراسمإلىينحدراالدثرولف

ولكنبالتأكيدعليهاإلجابةنستطيعالماهذاألديماسحدثماذا

نخمنأنيمكننا

ربمأالنففةحسابأواليحسبأنثوذالمسيحديخاستبعربما1
روحيةتجلىلحظةفيالمسيحإلمأيأتونالذينمنأولئكواحدأديماسكان
فمبمابالتفكيرلهتسمحلمعاصفةعاطفيةلحظةالكنيسةيلىجرفتهربماأو

هناكاإلطالقعلىمالماديماسيكنلموربمامسيحيايكونأنيعنيه
التبشريعلنمننوع

هذهوبركةبعمئنحسوفرحاوسالماراحةوستجدالمسيحإقبل
إنضاأييقالأنيلقمغهولكقومشاعرنالحساساتناأعمقفيبقةا
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معإنسجامفيحياتناكانتالحظةاهذهحتىالمسيحنقبلتبدأعندماتاعبنا
الطرقأقلفيهاعنألنناسهلةحياةأنهاشلثوالالعالممقاييسومعللعالم

المسيحاإلنسانقبلمامتىولكنالجموعرفقةفىسيراوأيسرهامقاومة

ويصبحالمقاييسمننماماجديدةمجموعةضمناقبلقديكونفانه
iسرانهفىالشخصيةعالفاتهفيمملهفيتماماجديدةعباةمرتبطا

منبدوالبعملهالنفسهيسمحالتىاألشمياءوفيألفاظهفيطسلوكه

دونعاطفيةلحظةتاثرتحتالكنيسةإلىديماساندفىربماامءصلهحدوث

وأالضطهادطالضغطتحتياأنعليهكانثمبمجيدااالمريقلحباأن

النهةالكنبسديماسوتركالسجنأضراثموالوحدةالتضحيةوضرورة
بالمسيحيتبعأنعهدأإنسانآخذمامتىالقبيلهالسيثامنيتوقعلم
عليهمقبلهوجيدامايعرفأن

مثلناأخذفيطريقنهاوللسنينالسنينوهنديماسغلبربما2
تقبلواعتيادنامقاييسناوإنقاصفاألقللقليلبالرضاءباوإشعارنابعيدا

إذاكانكطبيبتخرجهعندشعورهكانكيعتالندسزرنحبرنايمةافى

مكانأىفيأوالشارعفيسواءهناطبيبأيوجدعهذاتلقول
طرورولكنللمساعدةحاالفيتقدمالفخروشعورالحماسملكهثخر

الحماساختقىللضيقمثاراكهذدعوةأصبحتالسنين

للظهيرةفييفسدالذىالهالك916مزمورعنإنجدفيوعظ
لهتثعرضالنلثهديدمنأخطرهناكليسالمتوسطالعمرخطردمكا

إالليهنكملبيمكنواللهعالجالتهديدهوهوالسنينتهديدمنمثلنا

المسيحيسوعدرصبروعةالمشمولةبالحياة

كانتدار5الحاضرالعالمأحبإنهديماسعنبولسقاال3
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عبهببساطةكانثربماظيعةذالثمعولكتهاللغايةبسيطةديماسمثكلة

عنالسهلالطريقفضلإنهللمسيحمحبتهمنأكثرالمرمحةللحياةديماس

يكونأندمماسركأربماللنجومثمللصليبأواللقودالذىأطريق

مسيحيايكونأنرغبتهمنأكرالعالمفىناجحاشخصا

مناكثيرينألنعلبهلنعطفبلندينهلكلالديماسنذكرإننا

ونهءيمائ

هوفديماسديماسقصةنهايةأوبدايةيمثلالذكرماأنالمحتملومن

اءسايمنوديمتريوسسديمااسمىفانواآلنديمتريوسءاالسممختصر
تاريخيةحقيقةيكونأنيشترطالحاالسنقترحهالذىوالرأىالمعتادة

اللهلرحمةنتيجةفعا3حدثLaهذاكانماربولكن

الدىديمتريوسهنالثكانالجديدالعهدقمرتينديمزيوسنصادف
نهلبولسمحكةينصبالظيودوكانأفسسفىالصاغةشعبقاد

الذىديمتريوسهناكوكان1925أعمالالهيكلتجارةعليهمأفسد
يوحناأنكمانقسهالحقومنالجميعمنلهمثمهودأنهيوحناعنهكتب
وئهايةبدايةهىمذههل12يوحنا3صادقةلشيادةبنفسهلهيشهد

قلبهبجماعأحاطماوالمسيحبولسفيالصاخديمتريوسوجدهلنجالقصة
حدثقدهذايكونأنممكنالمسيحلىالمعادىالشغبفاثدتحولهل

4ديماسصارااللريقفيتخلفثمالمسيحيةطريقذلكبعدتبعهل
4توأعللىدلكبعدالذنعمةلحقتهوهلالحاصرالعالمأحبالذىالهارب
عنهيكتقالذىفسسىاديمتريوسوصيرتهجديدةحياةطتهويوفدت

ولكنهأبدانعرفهلنماهذاالجميعلهيثمهدالحقخادمكاقانهيوحنا
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أنهاقالحكمتكنلموالهربالخيانةكمةإنللفكرهذايخامرناأنيد
دبماسحباةكل

والعارالشرفقائمة

والعارالشرفقاثمةفىبحثنالتماج

خالجلهشهداللمىا

عنالكالمفياستطردقىكهللذىالشخصعنبولستكلممابعد
عننعرفهمامعىوحدهلوقاالمماتحتىلهمخلصاظلالذىالشخص

منشخصيةلناتبدونعرفهالذىالقليلهذامنولكنجداقليللوقا

الجديدالعهدفيالشخصياتبلط

رحلتهفيبولسلوقارافقللقصةسياقمنواحداشيثافعرفا

عدةهناكللرسلأعمالكاتبهوالوقوالسجنوالىروماإلىخيرةا

فعلنانحنفيهايذكرفقراتابرصبغةفيمكنويةاألعمالفيفقرات
يصفأنهلنثقالصيغةهذهفيلوقايكنقعندماذكفعلنانحنهال

اعتفاليصف27أعمالفمثالفيهاطرفانفسههوكانوظروفاحرادث
بولسأننتاكدهذامننحنصيغةفىمذكورةوالقصةومارفيبولس

كانفقدحقيقياكانربمارخ7ءىشاستنتاجيمكنناوأيضاهناككان

عبديئاصطحابفيالحقرومافيسيحاكمللذىللسجين

لهيسمححتىلبولسكعبدنفسهجمللوقاأنكبيراحتمالوهناك
لوقابوليذكرأنعجيبافليسإذالسجنإلىئمروماإلىبمرافقته

المنتهىبلغقدكهذاإخالصاأنفيشلثهناكليسبالحبينهدجوصوقه
عنهاالنفصالعلىمفضالذللثلبولسعبدلوقايصرأن
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قلوقاالىواضحتانإشارتانإالالجديدالعهدفييوجدوال

بالكثيريدينيولسكانلمبوبالطبيببأنهيوصفا4tلولعىص
كانلوقاأنبدوالالجسدشوكةعذابمنيعاقبولسكانللوقا

منأوقمابكلونحدمهعليهويسهربهويعتنىيمرضهللذىالشخص

لوقاكانوآالستمرارالصمودمنوالكنهأللماحدةلتخفيفبراعة
كانبلالتبشيرأوالوعظفيبارعاكانأنهيبدووالالقلبوقيق

الشفاءقدرةاللهمنحهسخصيةخممةصورةفيدورهيؤدىىالالشخص

للصفةهىالرقةاللهلوقابهاخدمالتىالمهارةهىمنهوكانتيديهعلى

تنسىللبالكةالعادىالثمخمىمستوىفوقاإلنسانترفعللتىوالفضيلة

كلثحياالرقةولكنالمكتوبةللصفحةفىتعيمشأنيمكنالعقليةوللنباهة
القلوبعرش

يدعوهوهناك4Vقيلمونفيجاءتلوقالملىالثانيةاإلسارة3

يكتفلمالعملفىيشاركالذىالشخصهولوقامعىالعاملبولس

يديهمدولكنهكطببمهنتهبمزاولةفقطيكتفولمبالكتابةففط

أنبريدونالذتيبأولئكمالثطوالكنيسةبالمتكلمنمالىالكنيسةليعمل

همئمنيقدرالالذفيهؤالءأحدفكانلوقاآمايعطونمماأكثرمتهايأخذوا
الكنيسةفيالعاملينأحدكان

8كورنئومن2ففىالجديدءالعهدفيلوقاإلىمحتملةإشارةهناك4

األياممنذالكنائسجميعفىاإلنجيلفىمدحهالذىاألخذكرجاء18

الجميعلهثهدللذىاإلنسانهوفلوقابلوقااألخاهنهيعرفللكنيسةاألولى
للشخصوكانالقلبارقيقاإلنسانكانالموتحتىللوفىالصديقكان

ئناءمحلدائمايكوناإلنسانهذامثلوللعملللخدمةنفسهكرسالذى

الجميع
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والعارالشرفائمة

بعدالمثيرةقصتهتذكرلمالقاثمةهذهنأاسمهناكزالال

نفسهلخمدىىالاألنسان

للخدمةفىنافعألنهمعهمرقسريحأننيحوثاوسبولسيحث
يقصدبلالكنيسةفىخدمةأنهودالمحدمعناهاإكتشيرالهناخدمةوكلمة
مرفصىأحضربولسيقولالعامةالخدمةوهىاألسملالمعنىمنها

ألنهمرقسأحضربمسكوتيقولكماأوالخدمةفىجداناقعألنه
االعتياديةلغتنافينحننصفهاكاأوثىءأىفييديهيستخدمأذيستطيع
معناوجودهفىمفيدشخصألنهمرقسأحضر

حدئاكانالكنيسةبدأتعندماةغرظروفعدةفىمرفسبتقل

منبطرسهربعندماالكنيسةحياةمركزفيعاشولكنهلصغيرأت

بيتأننستنتجأنهذامنويمكننامرقسأممربملبيتتوجللسجن

J1IFlyIVأأورشليمفيالكنيسةاجتماعاتمركزهوكانمرقسإم

معهمامرقسأخذالهماتبشريةرحلةبأولوبرنابابولسقامعندما
هLtiLilIrوعونآلهمايكونلمرقسيوحناكاملاواسى

وفيبولسبةفيعظيملمستقبليعدمرقسأنإلىتاثميواألموركلوكانت
وبرنابابولسكادرحيماإذأمرذأكحينحدثولكنالكنيسةخدمة

الصغرىآسياهضبةداخلإلىيقودالذىالخطرالوعرالطريقوأخذابمفيلية

وانمارشجاعتههتتراP3LYcYitبيتهdىإوعادصرقسعنهمتخلى

فرجحأعصابه
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وبرنابابولساستعدماسندالهروبهذايزاءموققهفىبولستصلب

وكانمرقسيصطحباأنبرناباأرادالثانيةالتبشيريةبرحلنهماللقيام
رفضبولسولكنثانيةمرةمعهما410كرلوسىلهقريبا

وحادأعنيفابينهماالخالفوكانثانيةمرةمعهالهاربهذايأخذأنصرارب

1536أعمالأخرىمرةمعايعمالولمانفصالوبرنابابولسأنلدرجة
مرقسمنترجىفائدةالأنهبولسفيهرأىوقتهناككاقإذا400

العاملينضمنيأخذهأنكليةرفضلذلثنظرهفيالجبانالهاربوهو
معه

إلىذهبأنهالتفاليدتذكرمعروفغرذلثبعدلمرقسحدثما

أداهالذىالعملكانمهمافيهاالمسيحيةللكنيسةالموشسكانأنهومعر
ومىكوإلىالرسالةبولسعندماكقبنفسهأفتدىأنهالموكدفمنمرقس

كولوسىفيسةللكنبولسعليهوأثنىمعهمرقسكانبروماجمنهمن
الوحيدالشخصنsالنهايةأقثربتعندماواالنباستقبالهوكلفهم

نافعاكانالنهمرفسهوتيموثاوسحبيبهنجالفبولسيريدهالذى
خدمةفىءلثكليعملالذىمرقسإلىالهاربمرفستحولوجودهفى

اإلنجيلوخدمةبولس

أىبقاءيتحتمالالعظيمالعنوانهذاتحملعظةمرةفوزديكألقى
تشجيعمرقسفيذلكعلىالحىالبرهانهومرفسعليهجبلكماإنسان

صالحاصلذلكركمولكنهفشلىالنمرالشخهومرقسألنلناوإلهام
يثمددوأنالجبانروحيشجعأنالمسيحيسوعيستطيعهذأيومناوحتى
إنسانكلنقسفيالقائمةالبطولةروحيوقظأنكلكنهللجهادالخاثر

الخدمةانتصارفرحإلىالفشلعاريحوذأنويستطيع
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والعاوالشرفائمة

أخيروطلبوالمعالدالمعاونون

شيئاعلىكريسكيسعننعلمالالعرضسماءفياقائمةوتمضى
يدعوهإخالصابولسأعوانأكثرمنوأحدافكانتيطسأمااإلطالق

الدثااالضطراباقلقهعندما4ائيطسالصريحابنى9بولس

األمورلمعالجةبولسمرسلىمنواحداتيطسكانكورنئوسكنيسةفي

فقلىتيخيكسأماVirIV18ا23ورنثوسك2

والرسالة47كولوسىكولوسىأهلإلىلةالرساتوصيلعلىأؤتمن

الصغيرةالمعاونينمجموعةكانت21ألافسصأفممسأهلإلى
وجودأئناءحتىيستمرأنبدالكانالعملألنالختلفةالكناسكبينمبعثرة
معاونوهيتقوىحتىالوحدةيعاقأنبولسعلىوكانالسجنفييولس

والتعزيةاإلرشادويجدونالمتفرفون

النحاساسكندريساعدأنمنبدالوعاذلىقاومشخصذكريأقئم

أمكنناربماولكناسكندرفعلماذانعرفالرةكثشرورألىأظهر
يالهراليونانيةفيبولسيستخدمهالذىالفحلأحدئهالذىالضررلستنتاج

الخرونكانماشخصضدالتبليغعنديستعملغالباماوكانيعرضأو

والمكافاةالعطاءيتصيدونكانواالوقتذلكفيروماحياةفيكبرىلعنة
أمامتبرعمرتدامسيحيااسكندركانربماآخرينعنإبالكهمنظير

ضداسكندرانقلبربماأوبولسضدشريرةكاذبةببالغاتالحكام
وممثيمةفبيحةطريقةبكليحطمهأنوأرادجمولس

فيخدفهتركهالدىالرداءيريدكانشخصيةطلهاتعدةبودسطلب
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فتحةولهمستديرثوبعنعبارةالرداءهذاترواسفىكاربسبيت

صغيرةكخيمةاإلنسانيغطىالجمممعلىيوضعوعندمالرأسمتوسطة
بردمنيعاقكانبولسأنبدوالللشتاءرداءكاناألرضإلىتصل
رومافيللسجن

وربماالبردئلفائفحرفياتعنىوالكلمةتالكعبإحضارأراد

إحضاروأرادناجيلالاالولىالنسخعلىمشتملةاللفائفهذهكانت

لسبومستنداتكايثربماشيئنمنواحدعنتخرجالوالرقوققارلى

أكثراحتمالوهناكروماقمواطنأنهشيادةوخاصةلهالضروريةالقانونية

كتبهمنسخوااليهودألنةالقديمالعهدالمقدسةالعريةالكتبمننسخأنها
هىاقهوكلمةيسوعكلمةكانتالحيواناتجلودمنرقوقعلىالمقدسة

الموتيلتظرالسبنفئملفىوهوآخرشىءكلفوقبولسأرادهاالتى

كانعامئةونهعطألففبعدغريبةبطريقةنفسهيعيدوالتاريخ

وترجتجرأألنهالموتيفتظرCفلفوردفيالسجنفيراقداتندالوليام
فكتبباردارطباشتاءكانالناسبهايتكلمالتىاللغةإلىالمقدسالكتاب

أنأستطيعوسيئاعباعةيسوعخاطرألجكلىأرسلدالهصديقالى
بالعبريةالمقدسكمابىالكلوفوقالصوفمنصأوفميساقىحولألفه

ديىلمالباردةالمونسمةعلهموحلتضدهماالمورانقلبتعندما
نفوسمتحتاجهاالتىوالشجاعةالقوةلتعطيهماللهكلمةغيرالعظماءشيئاهوالء
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وتحياتأخيرةلمأت

ألجميعبلمعىأحديحضرلماالوأحثجاجىفى16

معىوقفأدرباودلكناVعديهميحسبالتركونى

فانقذتممأالجميعويسسمعألكرازةبىتتملكىوقوانى

فىردىعملكلمنالربوسينقذنى180االشدفممن

دفهـإلىألصجدلهأئذىئماوىاللملكوتهوبخلصنى
هين10رهمىلدأ

أنيسيفورسوبيمساوأكيالفرسكاعلىسلم19
فتركهـتهتروفيمسأماوكورنثوسفىبقىأراستس25

2الشتاقبلىتجىءانربا210مريضاميليتسفى

وكالفديةدرولينوبوديعمولشأفبعليلثيسلم

ألمسيخيسوعالرب220جميعاواالخوة

معكئمالنعمةروحكمع
أمين

1622نيموئاوس2
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التىبالضبطاتهمةنوعلصياغةمبدفىبامتحانالرومانيةالمحاكةبدأ

المبدمقاالمتحانهذاأمامبولسأحضرعندماالسجينالىستوجه

أىيظهرأنيمكانالخطورةمنكانأصدقائهمنواحدأىمعهيقفلم
الفضاءأماممهددةحياتهلشخيصداقتهإنسان

22المزمورذكريأتمنيعيدهماالجزءهذاعنالغريبةثمياءامن

يكنلمنمعمنيوجدالققىكوالناسكلأتركئنىلماذا

االرضاقاصىكلأالسدفممقأنقذفىمعىليقفواحدهناك
خلصنىسيلربالمالثماتسمعحتىللربإلىوترجعتذكر

عقلفئتدوركانتالمزمورذاهكلماتأنمؤكدامبدوالسماوىكوتهلمل

بعقليدوركانالذىالمزمورهوهذاأنالجميلةاالشياءومنيولس

إلهىالديبدأالذىالمزمورهوهذاالنصليبهمعلقاعلىLaانعنديسوع

VYltمتىYVjjrباالنتصارويفتهىتركتنىلماذاإلهى

المزمورنفسفىوالشجاعةوالعزاءالراحةوجدالموتبولسواجهعندما

الظروفنفحمفىربهإليهلجأللذى

أشياءثالثةمنالرهببةالساعةهذهفىاشجاعةابولمهاشمد

لنأنهيسوعوعدمعهوقفالربولكنتركوهالناسكلا

شاهدوبولسالعالمتهايةحتىمعهمسيكونإنهفالخاصتهأويذمىلترك

وعدهيحفظيسوعأن

المحكمةساحةحتىيستغلإنهبيسوعالتبشيرقطبولسينسلم2
الوقتفيالمسيحوشهدوصينهأطاعلقدلمسبحارسيالةليعلننيةالروما

طراأنستهلدرجةالتبشميربهذاتماماافثمغلوقدالمناسبوغيرالمناسب
الخوفعلىينتمرعملهزحمةفىوضاعنفسهفقدمن
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ضحيةبولسأنأحيانابداعالهاقاظالمنتماماواثقاكان

الىينظركانبولسولكنالرومافىءللقضماأماممداناومجرمالظروف

تمرأناألفضلمنتأكدقداأليدىسالمهأنيعرفوكانالزمنبعدما

قصيرةلفترةسالمفيتكونأنعنةبدىاألالسالموتكسبلحظةنجطر
فيهامشكوكأبديةننبعها

الخاتمة

الزوجوأكياللفريسكاتحيةهناكوالتحياتالسالمدوروأخيرأيأقى
واللذانكانواأينمادائمةكنيسةليكوننهمابيفتحااللذانوالزوج

Irرومية2اAأعمالبولسألجلللخطرحيانهماعرضا

عنثالذىالشجاعالنيسمورستحيةهناك169اكورنثوس

دفعىوالذ16اتيحوثاوس2وماهـالسجنلىووجدهبولس
كبعوثهمرةبولسأرسلهالذىالراستسئحيةهناكلوفائهثمناحياته

بعدفيمارومابكنيسةالتخقوالذى1922عمالأمكدونيةإلى
بأنهمرةبولساتهمالذىوفيمسلهـرتحيةهناك16VVرومية

حادئةوهىأورشليمفيالهيكلحدودداخللىإاألممىوهوأحضره
هناكوأضرا204I9أعمالاألخيربولسسجنبهابدأ

لينسآنيذكرالتاريخفيوكالفديةولينسوبوديسأفبولسمنتحيات
لرومافأسأولكان

وروCللربوجودألصدقائهيرجونبأالخاتمةإلىبولسيأقىوهكدا
داثمانعمةهىاألخيرةتهوكلوسهمنفمعللرب
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الرسولبولسسالة

تيطسإلى





الولاألصحا

الرسولمصادر

الخلألمسيحيسوعورشولالثهعبدبولشا
الئقوىحسبهوألذىألحقومعرفةأللهمختارىإيمان

عنأدمنزهأدلهبهاوعدنىااالبديةخيلوةارجاءعلى2

فىكلمتهأظهروإنما3األزليةأال2زجمنةقبلالكذب

جسبعليهاأناأؤتمئمتأئتىكرابأألخاضةأوقاتها

حسبالصربعأالئنتيطسإلى4أدلهئخلصشاأمر

وأدربأالتبأدلهمنوسالمووحمةنعمةمشترلثاأاليمان
مخلصنامسيحايسوع

4ااتيطس

فيهمالموثوقأتباعهمنواحدايستدعىعندمابولسعادةكانت
اإلنجيقواعدوقوضيحكئابةاidىكرسوحقهباظهاريبدأأنمالعمل

إرساليتهعغمعينةأشياءبذكرهنابولسيبدأوهكذاأخرىمرة

نفسهبولسيدعوالبدايةففىعليمةبةفييضعهرسوالكونها

لةملثبولسأنويعنىمعاوالفخرالتواضعيكتنفهلقبوهداالذعبد

حياةأنبريعنىبملذانهوقتاأوإرادةيملكالبولسأنويعمامنازعبال
اللقبهذاألقافخرأيضاهناولكناللهالىكليةسلمتقديولس
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الماضىوعظماءأنبياءعلىأطلقالذىالوحميداللفكاناللهعبدالذات

أكبربلقبيشوعخلفهيطالبولم2ايشوععبداللهموسىكان

األنبياءلعبيدهإالوأكراضهإرادتهعناللهيكشمفولمVtVيشوع

عبيدهإالاللهلهميرسللمإسرائيلدولةتاريخوخالل37عاموس
حقلبولساللهعبداللفهذاأعطىلقد725أرميانبياءا

أعتابيجتازالنهفيسةالكتامرؤيدخلعندماعظيمةصحبةفىالمسير
تاريخمنقرونعدةإلىجذورهاتمتدجماعةإنماباألمسأنشأتموشسة

علىإنسانيأخذوعندمااللهأوأكراخعقلفىأزليةأزمنةوإلىالبشرية

ينضمإنمافانهالكنيسةلخدمةأوالتعليمأوالتبشيرمسئوليةنفسه
إنالقديسونءسالثكمايسلكإنهوتقاليدداتعاذاتأصيلةخدمةإلى

ةعظبمبةوسطيضعنااللهكظسةفىمحكرنا

المسيحءليسوعرسوالبولسكانعظبماسلطااليعطيهرسوالكونه2

البالىالعقلىتفوفهمنمستمدسلطانهأنمطلقابولسبالعلىيخطرولم

فالرسولالمسيحيسوعبسلطانيتكلمكانولكنهاألخالفيصالحهمنأو

أوالمسيحبانجيليبشرالذىوالرجلأرسلهمنسلطةصالحياتهفييحمل

العمللهذأبأمانةمكرسةحياتهكانتإذاالمسيحفيالذىالحقعنيعلم

يقدمإنماالشخصيةاستنتاجاتهيعرضأوالخاصةآرائهعنيتكلملنفانه
تخطىقدللمسيحاألمنوالرسولتلقاهاكماخالصةاللهوكلمةالمسيحرسالة

لهمنوسلطانيقينتحملكهـلمةوصارتوالممكناتاالحتماالتمرحلة

المعرفة
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الرسولبهنادىالذىإلنجيل

بهنادىالذىاإلنجيلفياظالصةنستبينالجزءهذافينستطردوإذ

الرسولعملفىالثقلومركزللرسول

تقدمالمسيحيةإنيةدارجاءالجاعلىبأكلهاالرسالةترتكزا

6حباالجملةهذهتتكررعديدةمراتجديدنوعمنحياةفائقةعطية

يوجدالبأجمعهالعظيمالكونهذاوفىالجديدالعهدصفحاتعلىلبدية
وعطيةاناللقاللهوجدارةقالوصفهذاعليهينطبقواحدشخصإال

فدرةلناالمسيحيةتقدماألبدىاإللههذاحياةفينصيبناعنعبارةالمسيحية
لشكوكنااللهويقينحياتناالضطراباللهوصقاءوفشلنالعجزناالله

المسيحيةوإنجيلألحزاذنااللهوفرحاألخالقىلسقوطنااللهصالحو

ميممنحياةيقدمإنمافقطأخالقبامبثاقاأوعقلمةعقيدةللناسيقدمال
اللهحباة

الحياةهذهدخولمناإلنسانليتمكنضروريانأمرانهناك2

بالنسبةواإليمانالناسفياإليمأنيوقظأنالرسولواجبوالمعرفةاإليمان
فياألولىوالخطوةاللهفيمطلقةكليةثقةدائماواحداشيئايعممالبولس

نتلقىلكنناشىءعملنستطيعالأنناندركأنالمسيحيةالحياة

وعظمتهفيمتهكانتمهماعطاءألىيمكنالللحياةمجالأىوفي
االخرينيقنعأنللمسيحىاألولوالواجبفبلإذاإالفعااليصبحأن

بالمسيحيةشخصانقنعأنيمكنغاالأنهاألمروخالصةاللهعطيةبقبول
اوسترىجربهانقولأننستطيعهباكلوالنقاثنبالجدل
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بالمعرالالناسسيمزأنهوالرسولواجباتفيللثاقاألمر

المسيحىوالواعظيدفىيدأيسميرانالمسيحىوالتعليمالمسيحىرفالتباثم
كعاطفةاإليمانيبدأقدواحداشخصايكوناأنبدالالمسيحىوالمعلم

يجبالمسيحهـيةوإنجيلالعقلإلىينتهتأنيجبولكنالقلبمناستجابية

موجةفوققابغأياأنأحديستطيعوالممليايجربلكلفكريايدرسأن
أكثرالمسجحلمحبةيوميةتمريناالمسيحيةالحياةتكونأنيجبالعواطف
أفضلمعرفةولمعرفته

يسرىأنلاليمانبدفالقوىوالدلبرحياوالمعرفةاإلممانئمرة4
معرفةهمابلففطثقافيةمعرفةليستالمسيحيةالمعرفةأنكماالحياةفي

ألفابهمثقلتحتينوعونالذينالكبارباألساتذةملىءفألعالمتعيشكيف

الفشلويحيقالمعثادةةياطلثمئونإلدارةةالكفاتنقصهمولكنالعلمية

ىتاموفاقعكرجكحياةالنقيةالبارةوالحياةالشخصيةبعالقاتهمالكلى

الشخعفيهايستطيعياةحهىالناسمنرفقائهوخنفسهوخالله

اليوميةالمعتادةالحياةيعيشمثماالعظيمةالحياةلحظاتمستوىيلىيسموأن

أخرىمرةالمسيحيسؤعفيهايعيسحياةهى

يرفظوأننفسهأاللهياةحذاتللناسيقدمأنالمسيحىواجبإن

المعيشآلمنالناسيمكنوأنعقولهمفىالمعرفةويعمققلوبههمفياإليمان
اليويةوأحاديثهمأممالهمفىالسيدحيأةانعكاسنلآلخرتظهربطريقه

الخاجمصةوأوقاتهاللهأغراض

هداتنفيفيوطريفتهلالنسانوخطتهاللهغرضعنالجزءهذايخرنا

ضالكل
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بحياةاقهووعدالخالصداثمازالوماكانلالنساناللهغرض
هذافيبولسأنمالحظةالمهمومنااللميكونأنقبلوجدأبدية
اإلنجيللناقدمأحيانامعايسوعوعلىاللهعلىلصالفظيطلقالجزء

نعمةالممنليءالمحبالوقيقيسوعبننفرقاهناكبأنتشعرنابطريقة

بينتناقضاحقيقةهناككأنماالكلماتنقىأحياناالعبوسالقاسىاقهوبين
يسوعأنلوكممايبدوأحياناالنفوسديانواللهةالنفوسمحبيسوع

جانبايلقىأنافهباقناعقاموأنهالبشرتجاهالالموقفرليغشيثافعلقد

الجديدالعهدفيالمعنىلهذامبررأىهناكليسالناسعلىونقمتهغضبه
هذوعنتقبدلالالتىاألزليةاللهمحبةتوجدكلهاالفداءعمليةفخلف

ىالذاإللهالخلصاإللههوبطبيعتهاللهالناسليخهريسوخجاءالمحبة

اقهمعاقبتهعملهيودماوآخراإلنسانخالصشىءكلوقبلأواليبتانى

ليجمعهمبليحطمهملالالببتإكأوالدهعودةينشدالذىاالبهو
صدرهإلى

ايضايتكلمبلاألزلىاللهغرضبيانعلىالجزءهذايقتصروال2
هذاومعنىاظامةلواللهحعسبالتهرأرسلاتهإنلنافيقولطريقتهعن

أىتدريسىاإلمكانفىليسالمسيحبرءإعداداكانكلهالتاريخأن
يبتغىمنوكلالمعرفةهذهلتلقىيعدأنقبلشخصألئرفةامننوع

مراحلهإلىيصلأنقبلالصغرىالتعليمممراحلأوالممرأنعليهالتعليم
كانلهذاالبدايةمننبدأأنعلينااإلنسانيةانعرفةفروعكلوفىالعليا
أبحاثوكلالقديمالعهدتاريخوكليسوعبرءالناسإعداديجب

يثحركاقهروحكانيسوعلمقدمإعداداكانتاليونانفالسفةوتطلعات

الستقباليعدهملكىخرىاالشسوبجميعينوبافتارالشصببين
عقولبهامتالثةالذىالحقعنوالبحثاألنبياءتعاليميبىءعندمالبنه
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وتهارذئبلغأنمنهاالمقصودالهيةإلهامعمليةالكانتماأمةكلفيلناس

أيامفيااللفليقادكماالناسإلىالكاملاللهحقيحمليسوعمجىءفي
فىاقهحقلتلقىبدربكلهالعالمكانهكذاأخرىإلىمرحلةمندراسته

كتدمريبكلهالتاريخإلىننظرأنيجبالمسيحيسوعيأقعندماابنه
الناسالله

فريدوفتفيالعالمإلىجاعتالمسيحيةأنبلفقطهذاليس3

التارفيفىنحدثلمأنهنئذكرأنبناوجديرثرتنتأنللرسالةفيهأمكن
وقدكلهاأوروبافيالرسالةانتشارفيهاتيمسرالتىالفترةهذهمثلتواجد
أمرأالمسيحيةانتشارمنلتجعلالعالمىالوضعفىمعاعناصرخمسةتالقت
ميسورا

فداألمأنهذايعنىوالاليونانيةيتكلمتقريباكلهالعالمكان1
معظكاناللغاتهذهجانبإلىولكنأالصليةلغاشهانسيت

التجمارةلغةهىاليونانيةاللغةاكاآلاليوناةيتكلمونالناس

شخعكلعلىعغماوكاناألدبولغةالتجاريةوالمبادالت

يعرفأنخالمجتنشاطاتفيوالعامةياةالحفينصيبايأخذأنيريد
لغاتهمالناساستعمأللغتينيعرفونجميعاالناساليونانية

لهذاالعامةالحياةفيواليونافيةالشخصيةشثوخهمفياظاصية

التاريخفيجدأالقليلةاالجيالأحداألولالمسيحيةعصركان

اللغةمشكلةفيهاالتبمصيرىالعمليصادفلمالتى

كانتنيةالرومااطوريةفاالمبرلمعروفالمعنىحدودباهناكتكنلمب

فهوهبيأنالمسافرأرادأينماحيفئذالمعروفالعالمتشممل

فيحتاجاأليامهذهفيأمااطوريةاالمبرحدودداخلزالما
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يريددولةحدودكلعندسبتوففسفرجوازإلىأورباابر
باجتيازهلهيسمحالحديدياستارأسيصادفلهاالدخول
أنالمرسلإمكالطفىكانiاألوالمسيحيةعمرفيولكن

دونخرىانهايتهإلىالمعروفالمالمأطرافأحدمنيتعرك
عقبة

I

د

a

وجودلعدمبطيئااالنتقاككانحمقيقةنسبياسهلالسفركان

دداماعلىمشياتتمالرحالتمعغكانتلهذااآللىالنقل
الرومانولكنالحركةبطيثةجواناتعلىاألمتعةتحملببنما

قارةمنامتدتالتىظيمةالهالطرقشبكةإنشاءأتمواقدكانوا

منالبحرخالكماالطرققطاعمنخلتوالتىألخوى

سابقوقتأىمنأسلالسفرأصحوهكذاةالقواصنة

عصورأحدكانالسالمباستتباباألولالمسيحيهعمرزتم

حروبهناككانتلوالعالمفيهاللسالمعمالتىالقليلةالتاويغ
وينمويتقدمأنالمرسلىالعملعلىلتنمرأوربافىمستعرة

دلخلالمسافرتجكنولهذائابتاكانالروماقالسالمولكن

وسالمأمانفيينتقلأناطوريةاالمبرحدود

وانهارتالقديمةاألديانتحطمتباحتياجاتهمحسالعالمكان
وتباعدثتعقدتفقدالجديدةالفلسفاتأماالسائدةالعباداث

الظسأنظاراتجهتلهذاالناسمنالبسطاءعفولمستوىعن

قويابالضعفحساسهموكانالخالصمخوسنيكاقالكما

سالمعنأعالالىفعهمالترأسفليدتمتدإلىعنبحثهملهذاكان
كهذاعصرزمنأىفييوجدلماقهيعطيهبلقيصريعلنهال
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مرسلكلبهابمثرالتىالخالصرسالهلتلقىاالسقلربفيهفنحت
المسيسحية

فيهأثمتاالذىالوقتفىالمسيحيةجاءتأنحادئاعرجمايكنإذالم

وتدريباإعدادأإاليكنلميخالتاروكلالخاصةءافهأوقاتحسبجاءتإنها

العارمةاإليمانموجةالنتشارتماماتتالءمالزمانهذاظروتوكانتلمجيثها

وفىتابح

منولكنالرسالةهذهلهكتبتالذىتيطسعنللكثيرنعلمالنحن
وكانالكاملةبولسئقةنالشخصصورةلناتبدوعنهالمبعثرةاإلسارات

يعنملهذاالصريمابنىبولسدعاهلهوعوناخدمةمعاونيهأكثر
أيقونيةفيذلكحدثوربمابولسيدىعلىاظالصنالأنهفيلاالحط

إلىبولسذهبعندماالصعبةالظروففيلبولسرفيقاتيطسكان

لهرفيقاتيطسكانعنهوجههاوتعرضفيهثملثكنيسةإلىأورسيم
كانبولسمعالحالتسوءكانتعندماأ2غالطيةبرناباح

بجانبهئيطمى

فياالضطواببلغعندماالثقيلةالمسئولباترجلكانوتيطس

أكثروسهكورنثوسإلىالرسولهوتيطسكانأقصاهكورنثوس

أنالواضحومن816كورنثوس2وقسوةتعنيفابولمسرسائل

عهيواأنمكنهمماالكثيرالمعدنوصالبةالمنطققوةمنيملككانتيطس
يدونفىأناسالناسمننوحانهناكميرةالعالمواففهذهويكيف

وتيطسسالماالعداوةومننظاماالفوضىمنيخلقونوأناسسوءأاألمور
بالمتاعبالملىءالمكانإلىالذهابإليهيوكلاللمىالرجلكان
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لتنظيمبولساختارهلهذاالعمليةاإلدارةنموهبةيملكتيطسكان
ويتضح8610كورنثوس2أورشليمكنيسةلفقراءالجمعحملية
الحازماإلدارةرجلكانولكنهاللسانبالغةمملضيكنلمتيطسأنأيضا

األمراحتاجكلمالهمنتوجهنالذأولئلثالجلاللهتشكرأدةمبألكنيوجدير
بكفاءةمأموريةألداء

الصريحابنهدعاهفقدعظيمةألقابعدهمتيطعلىبولسأطلقوفد

فيابنهوصاربولسمناإليمانعرفقدتيطسأنيعنىهذاأنبدوال
الواعطعلىيعودأنيمكنالعالمهذافيماءشال4اتيطمساإلممالظ

المفيدةمةالخطيؤدىيديهعلىوتدربتعلممنرؤيةمنأكثرببهجةواتعلم
بولسالروحىأبيهقلبأبهجالذىاالبنهوتيطسوكانالكنيسة

والجدالعملفىوئريكه23كورنثوس2اخاهبرلسويدعوه

ذلكوالراعىاتهخادمحياةفيعظيميومنه823كورنثوس2

ويصيراإليمانفيأخاهليصراإليمانفيينموابنهفيهيرىالذىاليوم

الكنيسةحلفيمكانهكفؤاليأخذيديهروحياعلىوتغذىوتدربتعلممن
كزميلبلكصبىال

كورنثوس2ةالواحدددروحبدأتلكمأنهتيطسعنبولسويذكر

12IAكانلوكماموافىسيتصرفتيطسأنيعلمبولسكان
أنيستطيعمعاونالهبحدالذىاإلنسانأسعدمايتصرفالنمىنفسههو

هايتمأنيرغبالتىبالطريقةسيئمالعملهذاأنواثقاالعملإليهيسند

ليكونكريتإلىفبرسلهضخمةمأمرريةلتيطسبولسويعطى

أداهتقديروأعظم27تيطعىهناكيعيشونالذينللمسيحيينكوؤجا
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المسيحهيمونأنيجبكيفليكلمهمكريتإلىيرسلهلمأنهلتيطسولس

المسئوليةهذمنأعظمهناكليسيكونأنللصسيحىينبغىكيفبليرجمهمبل
التقديرهذامنأعالأو

8182كورنثوس2منكالففىطريفةفكرةهناك

أرسلكورنثوسإلىتيطسأرسلLعندIVbicitA4كورنثوس

الثناء3الذىاالخبأنهاألخاهذاوصفالسابقالجزءوفيآخرأخمعه
إنوقيللوقاهواألخهذأأنعادةوبرجحالكنائسجميعفيعليه

الرسلممالأفيلتيطسذكريأتلمأنهالغريبةالحقائقمنلوقاأختيطس

ضميرقصتهفياستعملLااكثيروأنهأlاألعمكتبالوفأننعلمولكننا
فعلنانحنأوهذافعلنانحنفيقولالمضارعفياألولالشخص

لنونحنمعهتيطسإلىيشيركاناألجزاءهذهفيإنهوفيلذلك
ولوقاتيطسأنالموكدمنولكن4الموضوعهذاحقيقةمطلقانعرف

العحليةللخدماتمحباكانكليهماأنناحيةمنعائلىتشابهفيهما

الشرقيهوللكنيسةبناير4كتيطسبذكرىالغربيةالكنيسةوتحتفل
أفسطس25ذ
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الكنيسةيخ

تكمللكىكريتفىاتركتكالذاأجلمن5

سيوخاممينةكلفىوتقيمالناقصةمورآاللمترذيب
امرأةبعللومبالاحدكانإن60اوصيتلثكما
خالعةاشكايةفىليسواونمؤمنأوالدلهةواحد

لومبالأالشقفيكونأنيجبالنه70متمردينالو

مممنهوالغضوتبوالبنفسهفعجمبمغيرأدلهكوكبل
ألقبيعألربعطامعءفىوالضرابوالخمرا

57اتيطس

موئاوممتيافيبولسأفردهاكماالشيخصفاتبتفصبلدرسناأنسبق

yIVأخرىمرةبتفصيلالصفاتهذهسرحالضرورىمنليسلهذا

ItcJlYأكنيسةتنشأحالماشيوخايرسمأندائمابولسدةعاكانت

عليهايطلقأنهومردعامماكريتفيكئيرةملمنهناكوكانت

وكالةوقادتهالتنظبماتهاتحتاجالكنائسوهذهممينةالمائةذاتكريت

تستطيبمحتىأنشأهاالقالصغيرةالكنائسوظريبتشجيعداثمابولسأمبال

يمكنمابالدسزعنفسهاعلواالعتمادالوقوف

rw



شىءعلىخاصاتركيزانجدالثميخصفاتعنالمعادةالقائمةهذهى
واحد

وقداإليمانافيعائلتهوتلريببتعليمقامرجاليخشايكونأنصب
أوشيوخأوأساففهسمالبعدفيماذلكأسسقرطاجنةموتمروضع

فيأضاءعائالنهمأفرادجيمايجعللىبعدأنإالالكنيسةلوظاذفامسةمث
أنفيمافضيلههنالثوليسالبيتتبدأقالمسيحيةللكاثوليكيةللكنيسة

الخدمةومجموعوعائلتهبيتهإهماكدرجةإكعامةخدمةفيالشخصينشغل

لعائلثهءالشخيصإهماكعنتكفرأذبقادرةليستأجمعالعالمفىالكنيسةفي

فوقالشيخعائلةتكونأنببالحياةتنبضكلمةبولسيستعمل

علىقادرالغيرهوالمسرفوالوجلواإلسرلنبانالاالنهاممستوى
وهىالشخصيةميلذاتهعلىمالهينفقمسرفمبذرشخصهواالقتصاد

عاشهاالتىالمسرفةالحياةلتصف1531وقافىالمستعملةالكلمةففس

نهثفسهمريدالتهايةونةمالهيضيعالمسرفوالشخصالضالاالبن

اناألكريقأساتذةأعظمأرسطوعادةوكانتمتالفمبذرإنسان
مسرفمةللكهفهحالةوفىحدينبينمممعيدالالوسطبأنهامافضيلةيصف

هواالخرواطدالبخلهرالحدينوأحدالسمخاءهوالصحيحفالوسط

تهمهبهماتلحقأنالشيخلعائلةيصعوالمئلفأناقإسرافاإلسراف
شخصيةملذاتعلىالمتلفرافالالسماءالمثالهذا

يعادلمايوجدفالمتمردةخالشيعائلةتكونأنيصحالكذلك

ثىءيوجدوالالوللدينمسئوليهأمماساطفالاتربيةاألبوىالتقويم
توماسسيرعامملةنالقولهذافالكونرويقئبسعتهايعوضأنيسثطيع

أومكمىهناكليمالمهلةالطريقةبنفسعائلتهيوجهأنهعور
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للسعادةجوفييعيسالبيتفيمنكلحاالبحل4خالفبإزاعارك

وهكنماللزيارأحوالهأفضلفيكانإذاإالبالدخولألحديسمحوال

الكنيسةفيوتكلالبيتفيأوالتبدأللشميخالحقيقيةالتربيةميداننف

الشيخعنهيمثنعأنيجبما

منتكونأنبحبالالتىالساخالعددفيالصفاتلبعضموجزهنا

استعملتكلمةكلمنهاحياتهتخلوأنيجبوالتىالكنيسةشيخصفات
أخرىبعدواحدةلندرساحيةكلمةهنا

الثخصذلكنفسهيسرحرفياتعنىوالكلمةبنفسهمعجبكيرا

رخ2ءىثبأىيسرأنمنحدأيمنعهبنفسهسرورهدرجةبهوصلتالذى

أنهيأقكماالرجلهذامثلتريشوصفآخرإنسانأىيبهجأنيهمهوال

بحقوقبالىيالبيحقوقمنلهمادائماويؤكدرأيهعلىبعناديصر
وضافياألخالقيوناليرنانكتابأفاضوقداآلخرينومصالحوآراء
وسطالهبالنسبةالفضيلةكافتالذىأرسطوفوصفهاالخاطئةالصفةهذه

االخرالحدوأنالناسكليفرحمنهوالحدينأحدبأنحدينبين
حياتهيعيشالذىالثمخعهوبينهماالوسطوأنأحدايفرحالمنهو

يتحادثالشخصإنهبنفسهجصالمععنtiقصادقةوكرامةأنفةفي

اماحتردونتهحياينظمبأنهإيديموسووصفهآخرإنسانأىيزاملوال
قامماجافشخعبأنهأوربيدسووصفهلمجتقرهمإنهبللالخرين

خالطهاقدأخالقهإنفيلوديموسعنهوقاكالثقافةاإلىالفتقارهزمالئهمخر

واخقارعالياتقييمالنفسهيقيميجيعلهغرورهواالحتقاروالعجرفةالغرور
نفسهمعتعاملهفىفاتظهرعجرفتهأماوالمحانةالضعةباآلخرينيظنيجعله
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ذوبنفسهالمعجبللثمخصأنوالواضحلهمهتقدحسباآلخرين
كلدينللذىلديهاحتمالالالذىالشخصهومحببةكيرئقيلةشخصية

شىءأىلعملطريقةتوجدالأنهبظنىوالذفهمهيستطيعالشىء
الصفةهذهمثللمعتقداخهممحتقرااآلخرينمشاعرتهمهألهوطربقنهإال

اهذاتصفبمنيليقوالاألحرارحكمعلىقاضيةلوكعنهاقالكما
الكنيسةفأشيخايكونأنوالعجرفةاالحتقار

للغضبيونانيتانكلمتانوهناكغضويارجاليكونأنببال2

ثمسريعايلتهبالذىالغضبأوالغليانمعنىيفيدأصلمنتأقولىا

هوليسالجذورغضباراسختعنىوالثانيةفمشفيكناربنطقىءحاال

يردفالصاحبهيرعاهالذىالكامنالغيظهوبلفجأةالملتهبالغضب
ذلكهوأأسوأكثرLaولكنسعيدغرحادثالغضبمنشعلةإن

فيهوتنفثالكراهيةالداخلفيتغذيهطوياليعيشالذىالكامنالغضب

ضايموتالاللمىالغضبهذأمثلقلبهفيظيحةالذىوللشخمممومها

الكنيسةقوظيفةأىملجديررغآخرإنسانأى

للخموملمنهىايوناشةوالكلمةملمناللخمرنيكلىأنيجبال3

الهوداستعملهافمثالمشيناوككلثصمللتالكلمةاستعمالاتسعاولكن

واستعملهاميديانمننساءمنيتزوجونالذينيردارجالسلوكلوصف

أخالقتصفوالكلمةالمسيحصلبوامنسلوكوصففيالمبميحيون

للنفسضبطبدونصفوهلحظاتفيحتىيسكالذىللشخم

سكرانحللمثرالمزرىالسلوكوبنفس

بعضاألولمطالكنيسةفيظهرأنهويدورابايكونأنيجبل4

الخطئيناألعضاءتأديبتولواأنالكنيسةعلىكيرتهمشدةمنبلغاألساقفة

320



نأمريلماعلىنصالرسلقانونالنلبدقبالعنفالكنيسةشعبن

بخالجيوسطويقولغطىءعضوعلىبالضربيعتدىأسقفأىبعزل

يردلمضربإذاالذىالمسيحذتالممنؤددأىيضربأنيستطيعال
جانبإلىلئشملالبهلمههنمهمعنىلليونانيونوسعوقدبالضرب

برمبالذىللرجلالكئمةمعنىوصارالكنالمعنفالبدفىالتعنيف

هناخيرا1المعنئبهذاترجمتهااألفضلنمكانوربكالاآلخرينبالصياخ

الحديثفيأوالعصرففيالعتفإلىوبركنالمحبةيتركالذىالشخص

المسييحيةالكنيسةفيفةوظيبأىجدبرغير

يهمهالللذىالشخصوهوبم5رطامعاقيكونلنطألجم5

الصفةهذهأنتصادفوقدعليهيحصلأنهلماطاالمالعلىيحصلكيف
الحصولاعتادواأنهمبوليبوسذكرفقدالكريتيونبهااشتهرالقبيحة

مفبوالحالالالكسبمننوعأىأصبححتىالمشينةالطرقبكلطالمالعلى

أنهمبلوتاركعنهموذكزأجمعينالناسدونوحدهمالكريتيينلدى
المادىالكسبيونالكريتاحتسببالعسلالنحلاقكالتصبالماليلتصقون

أماالمالعلىالحصوليكلفهممايهمهمولمشرفأوأمانةكلفوق

يتركزالدىوللشخصجداكثيراتكلفأشياءهناكأنفيعلمالمسيحى
يحصلكيفاعتباردونالمادياتتكدبسىعلالحياةفيللوحبدغرف

المسيحبةالكنيسةفىمسمنوليةأىجديربحملغيرشخصعليها
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الشيخيكونهأنيجبا

ورعابارامتعقألللخيرمحمامضيفأللغرباءبل8
بحسبتىاالضادقةللكلمةمالزما9لنفسهضابطأ

الصحيحبالتعليميعظأنقاثرايكونلكىآلئعليم
المناقضينويوبخ

89اتيطس

وفيالشيخيئحاشاهاأنيجبالتىالسلبيةاألمورالسابقالجزءشرح

تنقعممالضروريةالصقاتهذهبهاحلىيأنيجبالتىاألمورنجدالجزءهذا
أفسامثاللةإلى

مامIالكنيسةثميخبهايظهرأنيجبالتىالصفاتهناكأوالا

حرفياتعنىاليونانيةالكلمةالغرباءمضيفايكونأنيجبإذاالخرين
مستمرةانتقالحركةفيأناسداثماهناككانالقديمالعالمفيوباءعب
تهاوسمعوقذارنهاالفاحشةبأسعارهاالزمانذلكفنادقاشخهرتوقد

فيمفتوحابيتاالمسافرالمسيحىبحدأنالضرورىمنكانلذلكشوهةا

المسيحيةالشركةاحتياجاالناسأكثرهذايومناوحتىالمسيحىالمجتمع
غريببلدفيالغريبهو

واستعملهايريئاظللناسمحبأومياءللطيبةلالعبإماالثاقوالمعنى
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منامراببطلوالالخيرعالمحبأىبرأنافىبمعنىرسطو
المسميحىوللشيخللكلمةعليهاتشتملفكلهاالعالثةاأقالمهنهبينإالخئيار

يمادتعملأىوفيمكانأىفيانإنسأىللخيرخيستجيبفلبله

الشيخبهايتحلىأنيجبالتىالصفاتمنمجموعةتأقئانيا
االلهةمنعطيةأجملالتعقلهذامتعقاليكونأنيجبشخصهفيالمسيحى
عندماففطلبسالشرتجتنبالتىالروحتالبأنهافيلسوفويصفهاللناس

ترفشوعرفهاخافياالشرهذايكونوحينبلللعيانجماياالشرهذايكون

يوافقبماإاللهايسمجالحتىوالرغباتالعواطففىالكاملالتحكمبأنها
لهالذىالشخصعلىتنطبقالتىالصقةوهىالسليموالمنطقالقانون

ويضبطبحكةيستعملأنالكنيسةفيالوظيفةحاملوعلىمنجيةأفكار

اليونافيونوعرفعاداليكونأنيجبكيانهفيعاطفةوكلةغرينكل

الكنيسةوسيخلميحقماولاللهةللناسيعطىالذىذلكنهباالعادلالرجل
يستحقهالذىللوقارولئهاحترامهلالنسانيعطىمنهو

ألنهاالرجمةاصعبةيونانيةكلمةوهىوومايكونأنأيضايجب
تسموالتىاألمورتلكالحياةفيالكرجمةالمبادىءيوقرالذىالرجلتصف

وهىصابطالنفسهيكونأنيجباإلنسانءصنعهتنظيمأوقانونكلفوق
مةخديودمنكامالتحكانفسهفيالتحكممنتمكنالذىالشخمصفة

أواللنفسهسيدايكونأنيجباآلخريئ

الكنيسداخلللكنيسةشيخصفاتمنمجموعةتأقىوأخيرا
علىالبحريةفانونينمالكنيسةأعضاءتشجيععلىقادرايكونأنببح

فوظيفةوظيفتهتأديةأثناءرخ2ضابطعزيمةمنضابطأىيثبطالآن
توليدبلاليأسنحواإلنساندخليستالصادقةالمسيحىوالواعظالمعلم
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والكلمةاألبمانءمناضجممبأنقادرايكونأنومجبلرجاءنيه
لهتسمحبطريفةشمخصتوبيختعنىفصالمعاقكزيرةكلسةاليونانية

توبخأنتعنىأنهاترشمىويقولتصرفهنجطأواالعترافأالخطبرؤية
دوناألقلعلىالخطأهذابادانةاإلنسانوتقنعالحقتنصربصورةآخر

افلالعتراالضطرأر

علىثخصالفيهيبرهنالذىاالموتصفأنهاديموئينوسوفال
األشياءأننثبتأنتعنىالكلمةأنأرسطوقالونقضدونلهLaصدق

تعنيفمجردليسالمسيحىوالتوبيخأعلناهماخالفتكونأنيمكنال
فهوالشمخصوإدانةبةالغاالكلماتبعضتوجيهمنأكثرفهولومأو

الحقويتقبلسلوكهخطأيرىتجعلهبطريقةالخطىالشخصنكلمأنيعنى
ويدركيرىأدنتمكايهبلالشخصثحقيرليسالمسيحئالتوبيخفهدف

عصاهأوعينيهعنهأكضالذىوالحقبالواجبويعترف
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الزائفونكريتعلمو

بالباطتيتكلمونمتمردينكثيرونيوجدفإفه15

الذين11ختانامنألذينسمماوالالعقولويخدعون

بجطتهابسوتايقلبونفإنهمأفواههمسديجب
ألقبيحالربحأجلقصيجبماالفعلمين

1اأانبطس

كريثفىالشغبأثارواالذينالزائفينللمعلمينصووةهنالدينا

كريتفيالمسيحيينإفناعحاولوافقديهودامنكانأسوأهمأنويبدو
الحكةلهمثالكمللكىوأنهكافيةكيروالصليبالبسيطةيسوعقصةبأن

والئشبيهاتالطويلةواألنسابالمعقدةالقصصكللمعرفةيحتاجون
وحدهاالنعمةأنإفهامهماواونثمدوداليمعلموأبتدعهاالتىالمحبوكة

كلهفيحممأقدرببةحاسفيالصاللهمكلىيدكىوأفهمكقىال
هوالءوخطورةميلوالغيالطعامتختصالتىاليهوديةوالتنظيماتالقواعد

المسيحبأنالجددالمومنينإقناعحاولواأنهمفيتتلخصالكذبةالمعلمين
أمورإلىحاصجةفيلذالثوأنمتكفىالوحدهاونلنعمةيكقىالوحده

بسيطاالذصدقلهمبداالذينالمثقفيننكانوايخاصوالكىكثيرةأخرى
تصديقهعدملدرجة

الزائفينالمعلمينهومالءخصائصقىسريعالنتأمل
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إليهمالصادرةاألوامرإطاعةرفضواعصاةكجنودحمرديئانوا
ورفضواللكنيسةعقيدةقبرلرفضواالكنيسةمشورةقبولرفضوا

جامدأإمماناالناسعلىلتفرضالكنيسةتسعلمنعمالكنيسةإشراففبول
عوضايالمككيرتقوملكىعقولهمعنالتخلىمنهمتطلبلمنهاhكمامتطابقا

يصيرليهااإليمانالشخصعلىيتحغمعينةأموراهناكولكنهمع

بهذهإنسانيعبثعندماالكاملةالمسيحكفايةاألمورهذهوأعنممسيحيا
تلغلمالبروتستانتيهالكنيسةفيحتىفمهالكنيسةنسدأنيجبالحقيقة
للطاعة

كانتصفةفائدةبالفارغكالموتعنىبالباطليثكلمونكانوا

فيخيراتنتجالعبادةأنهافيهااسيةاألوالفكرةاألوثانعبادةعلىتطلق
كلولكنوزالقةبطالقةيتكلمونكريثفىالناسهوالءكانالحياة

الصالحنحوواحدةخطوةثخمدأىتقدمفىتأثرلهيكنلمكالمهم
القضيلةتنمىالالتىالمعرفةبأنالقولعلىالكليونالفالسفةاعتادوقد

العقلىللبحثمسليةبصورةتالميذهودفيالذىوالمعلمباطلةفارغةمعرفة

باطاليعلمإنمافقطوالنظرى

قادوهمالحقإلىالناسيقودراأنمنفبدالالعقولنبخدصممانوا
اإليمانهذافيببطىءفتتوااإليمانفيالناستئبيتمنوبدالالباطلإلى

التعاليمأناوالأمرهنانالحظبيوتابجملتمدعاظبت
يعيدأناذاإلنيدخبآنقادرالحقأنمحيحالحقلقلباساأسكافت
اكواألسئلةالشكوكأمامنهرباليحيةالىأنيحوآرائهةفىلنظر

باإلنسانيمسلثقاطأنومحيحوشجاعةعدالةفيتواجههاولكنهاتثار

واالسغفهاماتالشكوكإثارةإلىااليهدفالالذىالتعليمولكنبعنفويهزه
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أعظميقننحومرتبالغيرالعقليوجهميناالتعليممىءثعليملمغرضة
علهصىءتأثبرللنعليمكانآخروبمعنىبيوتايقلبالتعليمهذاكانثافيا
المسيحيةللكنيسةألنزائفتعليمالعائلةلهدميتجهتعليموكلللعائليةالحياة

المسيحيةالعائلةعلىدائماموشسة

علىأساسامنصبااهتامهمكانالربحعلىولللعأيهمكانت

مقدارعلىاليعاموخهمالذينأولثكمنعليهيحصلواأنيستطيعونمامقدار

اإلغراءداثماكانهذاأنبارىويقولالتعليمفيبهإفادتهميستطيعونما
التقدمامنالغرضمهنةعملهالمبشرأوالمعلميعترعندمارفالمحبالمعلمالمحدق

خطرةمواطنإلىرعقديكونالشخصىوالربحالشخصى

0141سدبحبكاننالحظهأنيجدرالجزءهذافيأخيرأمرهناك
الونانيةاتكلمةاالضحطهادأوبالعنفإسكانهمهذايعنىوالالناسهوالء

الشخعبالمنطقإسكاتلتعنىتاستخدهاولكالفمسدتعنىالمستعملة
الوحيدالصحيحوالتعليميحاتعليمانقدمأنعلينازائفاتعليمانحاربل

المسيحيةالحياةتعليمهومنافشتهيمكنالالذى
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رديئةمعة

خاضلفئمنبىوهومتهنمواحذفاأل12
بااللهبطوقردتةوخوشنكذابوندائماآمريتيون

2اتبهىا

الفدبمللعالموكانالسمعةسوءفيالكرينيينشبيفقلمالقدبمالمافي
وأهلكريتأهلشرورهاعلىمزيدالبالكافتبدأبالدبثالثبتندر
والخيانةواالحتقاربالسكرالكريقونوأشهركبحوكيهوأهلكليلة

والثراهةالكذبو

بالنسبةبوليبيوسقاللألمثالمضرباونجلهمجشعهموصار

مستمرةعامةكومعادائمسجارفيالكريقيونيعيسنهيمالمتاصللبخلهم
للفثيوالخدميعةفىالكريتبننفوقهأخالقاتصادتأنالصعبومن

ضرورةامتالكهأسبححتىآخرأمرأىمنأكثرالماليقدرونوهم
للرتلمثانيةطبيعةوالجيخلالجشعوصارجدمامستحسنأمربلالزمة
صليتحوسيلةأىفيعارابحدالالذىأااافيالوحيدالشعببحواأأنهم

الربحعلىبها

كريتىزعيممعبوليساسمهكريتىخاقأمضاهمعينميئاقعنومحكى
بمناهئمامونمعاوالنجاةسويااالستفادةمنمعاممكنهماكآمبيلوساسمه

مموأسلموفيهموثقواالذينأولثكنحوللشرفاعتبارأىأوالخطريتعرض
الكربتيبندماءفىتجرىالخيانةكانتاألمرعيادة
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فعالابتدعواأتهمدرجةكريتألهللليونانييناحتقأربلغفد

بولمويكقبهاالتىالجملةوبغشيكذبكريتياويعنىاإلتسانيصيرأنيعنى
حوالىعاشEpimenidesإحمهبونافاشاعرمناقتباسأصلهالتبطس

الجملةيونانافىالحكاءالسبعةمنواحدايعدوكانالميالدقبل600عام

شاعرلسانعلىبعدفماباستعمالهااشتهرتكذابوندائماونالكربئاالولى

دعىنصبكريتفيهناككاننأنللهلثاسمهرخ2معرومت

ويدفنمموتأنااللهةلكبيريمكنالأنهحيثالحالطوبطبيعةقبرزيوسن
علهبرهانآبهعافباالواقعةهذهمنقاطئمداتخدفقدقبرفي

يكنبلزبوسترنيمةوفىالكربتيبنكذب

طنماكذابونامريتيون

الملكأبها6قبرابنواضد

تمودتالولكنكقرلثونص

ابخديةفحيماثك

وابخيانةوالشرلعةشوالذالكذببايستهرونأهريتيوننع

هذايعرفبولسكانعجببرألنايتضحالفأصدالوضعهالوفي

منهفروغرهمفأمألنفسمأتركهمتيطيقللمولكنهفعالواختبره
عنهمتعرفالناسوكلأردياءأنهمقالبلذلثيعرفونالناسوكل
دثىالكتاباثهنهقالقليليوجدالهعبحيةللىوصلمأذهبذلث

فضقىالتىالمسبحىوللتبشيرالمسيحيةللرسالةاإللهىفاؤلمعقتكشف

إيمانوهوالتحدىتعاظمالشرنعاظمإذامنهميئوساسخصأىاعتبار
أنالمسيحيسوعنعمةالئستطيععظمتمهمايةثومصالفهيبمصم

رننرمهاتدواجهها

32



القلباهر

وبخهمببالفاللذاصادقةثئهادةالهذه13

يصغونال14اإليمانفىأصخاءيكونوالكىبصرام

ألحقعنمرتئينأناسووصايايهودئةخرافاتإلى

وغيرللنجسينوأماللطاهردنطاهرصيفىكل15

أيضاذهنهمتنحسقدبلطاهرأفىفليسالفؤمنين

ولكمهمأددهيعرفمونبانهميحتوفون160وضميرهم

وهنطائعينغيررجسونهمإذينكرونهبآالعمال

مرفوضونصالحعملكلجهة
1316اتيطس

انضمتوعندماوالتنظيماتالقواعدالفآايهودىاالدينيميزLaأكثر
الزواجوحسبنظيفغيرنفسهالجسدصارسوياوالضوسيةالهودية
نطويلةقوائمأنلذللثالحتميةوالنتيجةشراللجسدالطبيعيةوالغرافئ

بمداكأوهذاتلمسأدنشرأاصبحباستصرارتظهركانتالخطاياهذه

وإنجابالزواجوأصبحالطعاممنذاكأوهذاتأكلأنيثراوأصبح
هذاملوئةنجسةصارتطبيعتهاقالصماءةاألشياءشراالتهايةفياألطفال
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وكلماخطاياالىمتهاضررالللتىاألشياءتحويلفينجحمرالتفكمنلنمىع

الخطاياقوائمطالتوالثنظيماتالقوانينزادت

وقدللطاهرينطاهرشىءكلالعظيمالمئلهذابولسيضربلهذا

هؤالءكلإلىIt025روميةفىأكثروبتحديدهذاذكرأنسبق

طاهرةاألشمياءكلربولقالاألطعمةهذهنظادةعدمأوبنظافةالمنشغلين

يسوعأقوالأحدكانتربمابلفقطمثالالجملةهفهتكنلموربما

قاللهانهايةالالتىالهوديةوالتنظمماتالقوانينهذهعنيسوعتكلمعندما

ااألسلكنينجسهأنيقدرفيهدخلإذااإلنسانخارجمنثىءليس

اه7مرقسىاإلنسمانتنجسالتىهىمنهتخرجللتى

صارتالقلبطاهركانلواإلنسانوعقلقلبفئكلهالفرفط

كلينجسنهفالقلبطاهركيركانلولهبالنسبةطاهرةاألشياءكل

كلبهمبدأتغنىالحقيقةفيهذاكانيلمسهأوعنهيتكلمأوفيهءيفكرث
شىءتضعهأىتلوثنقيااإلناءيكنلمإذاراسهوقاللماء5العالكتاب

يصلهاالذىالطعامكلتغيرالمريضةالمعدةأنكماسنيكاوقالفيه

شىءاللتحطيمهبهعلثقلالىإليهشىءيوكلكليحولالمظلمالعقلهكذا

أندونلميحدثأنيمكنشىءألخيرألهماألشرارفيهيجدأنبمكن
األموروحتىالخاصةطبيعنهبمإلىيلمسهمماكليغيرونفهمفعاليؤذيههم

األثمياءكلفييجدالماوثالعملذولهموموديةضارةتصرهملغيرالمربحة
ىوهـقذارةبورةاألشياءأجملمنجملأنبستطيعإتساخا

األشياءيجدكلطاهرقلبلهمنولكننيةوسوءقذارةالبريئةاءركةفي
والتلوثللقذارةمنالغاللةهذهتحطأنللفظبعةمورامنإفهطاهرة

اإلنسانعقلصلى
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التىلكعراراقيطتلوئتهموضمافىعقولهمأنالناسهوالءعنيل
العقلملكةملكلتنعالترتكنإنماإليهايصلالتىودلنتاثجالشخصيتخذها

كانلوولكناللهصوتإلىليستمعالضميروملكةاألمرفىليفكر

مكانكلفيةالنجايرىبحيثالعمىمنالغاللةهذهوغلفتهاقوىقدعقده

فإنهللشرممارستهباستمرارإحساسهوفقدأظلمقدضميرهكانوإذا
ححوالامنحالبأىجيداقرارايتخذأنيستطيعال

بقعأوتلطيخدودأاألليضبرائهبثوبيحتفظأناإلنسانعلىيجب
ابةمحخاللتكونسياءالجميعرؤيتهفانعقلهثىتغأنللقذارةسمحلو

صورةكلخيالهويحولإليهتدخلفكرةكلعقلهوسبوثالقذارةمن

معنيينقولكلفىويجدداخكلفهمسيصىءثهوةإلىبهتمر

نهربولكىعقلهعلهتخيمالتىالقذارةخاللإالالعالمبرىأنعنوسيعجز
المطهرةالمسيحيسوعصحبةفيدائمامرنسأنيجبالقذارةهلهمن

rn



فيهافائدةالقبيحةياة

نظريااللهيعرففإنهللنجاسةمنالحالةهذهإلىإنسانيصلعندما

هذامثلعنأشياءثالثةهنانستخلصاللهلمعرفةإنكارهتعلنحياتهولكن

الشخص

االممةعنغالباتستعملكانتالونانيةوالكلمةمنفررجسهوا

شىءهناكبفيفامفيتاشيئاتعنىكلمةمنهااشتقتوالمنحوتاتالوثنية

دأئمايتندرفاضحسمجتفكبرذومتطفلفضوكإنسأنفيبعيعمنفر

بساطةهناكأنكمافيهمتأصلةنجاسةعنتنماتوحركخارجةبنكات

والنفوربالتقززالشعوريحلبينماالخالصةالتلهأرةفيطبيعىوجمال

نجسقذرملوثهوماوجود

يطيعأنيستطيعالشخص11هذامثليرمطيعهوعاص2

بالكفمااللهصوتسماععنيعجزبحيثمغفضحيرهاللهمشيئة

يملكالالشخيىهذامثلمهمةألىالئقغيرنفسهجعلوقدطاعتهب

لتحقيقاللهيدفيأداةيكرنأنيليقالاوهكذرديئاشريراتأثيراإأل
ضهاأغر

فائدةباللتعنىالمسنعملةوالكلمةللناسأوفهقائدبالصارنهأىا3

جندىوصففيوتستعملالقيامىالوزنمنأقلوزنهامزيفةعماةتمهف

الحصولمنرفضشخصعنوثستعملالمعربهةفيامتحانهساعةفشلجبان
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فيهفيمةوالمفيديخرأنهالمواطنونفيهرأىشخصعالمركزلى

توضعالحجرفيعيبيالحظعندماالبناؤونرفضهحجرعنوتستعمك

هواألعنمالحياةامتحانأنجانجاويتركصالحغيرأىغحرفعليه
والفسادالشرإالرالتأقيملكالالذىوالبثخصالحياةمنالفاثدةمقدأر

لهيئصدىبلالعالمفياللهعمليعينالفهوللناسأودتهمنهفائدةال
يضريفيدالوما



نىلثااالصمحا

المسيحىالخلق

لشيوخ11

بألتعلهالصحيسحيليقبمافتكلمأنتوأماأ
أصحاءمتعقلينوقارذوىصاحينأالشمياخيكونأن2

وآلصبروألمحبةاإليمانفى
212نبط

دظلقتدعىأنيمكنموضوعاتيعالجبأمملهاحالهذا

ويضعومراكزهمأعمارهمإلىبالنسبةالناسيقسمفهوالعملقالمسيحى
بالشيوفييبدأواإلصحاحالعالمفىعليهنوايكوأنيجبماعليهم

ثربفىقراطةايمنكسسوالصحوينصاحيكونواأنبخب

بشيخوخةاسنيبلغعندمااإلنسانأنهناالمقصودةوالنقطةاظمر

الحقيفىالفرحنيوالفرقينالسمنالغثهوماأدركقديكونأن

الحقيقيةالقيمىAتعلمقديكونأذبيجالباطلةالزائفةوالمتعةالصادق

فدالشيخيكونأنيجبالحقيقيةبقيمتهامتعةتيمعلىقادرايكونوأن
تعطىمماأكثرئكلفاإلفراطملذاتأنإدراكإلىوصل

السلوكتصفصفةوهىجادينوقارىفىيكونواأنب

الشخصتصرفاتتصفالوهىالصوابالطريقفيالرزفيالجدى
األبديةظلفييعيشأنهيعرفالذىالرنجلتصفولكنهاالمبلثسزياط
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الرجلطويلوفتىمقبلافهجمتمعإلىالناسمجتمعسيغادرأنه

تراقأنتاللهيادائمالنفسهيقولمنهوالوفور

أمورهكلفيالمتحكمالرجلتصفوهىمتقلينجهـوفواأنب
المنقذةالعقلقوةعلىحصلواقدالشيوخيكونأنبجبنالسنىبم

كليأخذحتىشعوروكلةكرفيكلتحكمكيفأدركتالنىالمطهرة
المناسبالمكانمنأكثروالالمناسبمكانهمنها

أنكنيممائعلمقدالشيخأنتعنىنهافمعاصفاتالثالثأخذناوإذا
االستقرأروعدمهورالبعضعنالتغاضىيمكنالحياقاريسمى

الحكةنجدأنايجبالمسنمعولكنالشبابفينصادفهالذىوالطيش

يناسبعديتعلملموهوالعمرضويففىرمالنصادفأنالحياةصىمومن
السثينمن

فجهايكونأنسبعظيمةصقاتثالثهناكسبقماالىباإلفافة

الصحةكاملالشبخ

منورحققربفيالشخمصعاشلواالجمانفىيحايكونأنبحب

وتنميهاإليمانهذاأواصرتقوىالحياةوتجاربنالسانمضىنفالمسجح

اإليمانهذاإضعافإلىالبالئهأوثقئقةإلىيقودناأنيجبالمسنينفتعليم
خررتفييحدثماأخعلركانربمابألمحيحافىونيكأنيجب

االخرينفىالعيوبوإظهارواللومالقاسىالنقدنحوانحرافالعمر

التىالخيفةاالحتماالتومنورثولالمشاركةرفةالسنينمناتأخذأحيانا

لدرجةوأفكارهيطرفهوالثقةاإلكالنشديديصبحأنالشيخإلبهابصلأنممكن

اجديدةطرقأوةيلمصطأفكاركلعلالشعورباجمقدأويمقتتنه
V



وأخطاءآراءخوالتعاطفاالحمالمنبمزيدالسنينتأقأنيجبلكن
ينالخرا

للرجلمرونةالسنونتعطىأنيجبالصبرمحيحافييكونأنبحب

فأكثرأكثريتحملأنيستطيعحتىبالسقىللصلبتعطىالتىكالمرونة

فيضعفاتزدادأنيجباألشياءطببعةفيالحياةعلىانتصاراأكثرفيفبثق
يستطيعالذىاإليمانعمقاقنزدادأنيجباإللهىالقصدفيولكنالجسد

فشلبالونبالهاالحياةلسهامللصمود
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المسيحىلخلق
Yالعيبمز

اثالباقغييربالقداسةيقتدسيرةفىأدعجائزكنالك3

ى4الصمالحمعلماغثيرأللخمرمستعبداتغير

ويحببنلرجالهنمحبابيكنأنألحدثاتينصحن
صالحاتبيوتهنازماتفلعفيفاتمتعقالب5أوالدهن

أللهكلمةعلىيجدفاللكىلرجالهنخاضعاب
ه23نبطس

مشرفوضعالمسناتللسيداتكاناالولىالكنيسةفيأنهالواضحهن

عرفوالذىالهندالىالمرسلبراونعلجاويقصهامةومسشولية

إلىأجازةفئأصدقاثهأحدرجعطويفةقصةاإلنجلزىالهندىالمحمح
بسرعةأجابالهندفيإليهتحتاجماأكثرمااهناكوسئلراانجل

اإلنجليزىالهندىالمجتمعفيالمسناتعددكانااليامتلكفيالجداتال
إلىويعدنالهنديركنكنالحكومةخدمةفىالموظفاتكلألنأقلية

وجودعدمةصىوالنتينسبياصغيرةسقفىخدمهنمدةانتهاءبعدراانجلة

براونويقولحرجةدرجةاالحتياجوبلغتقريبامسناتسيدات

ضخامةيقدرأنأحدخيستطوالالمجتمعفىجداهامادوراالعجاقىيامب
الجداتوجودهنمنتقريباخلتعيةابئجاةيشاهدحتىالدورهذا

أنقأطمنألجنسنمنلألحداثالطبيعياتاتالناهنالرقيقات
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وءوطالخلقجمالالطويلةالعمرسنىمناكتسبنالالقالعجافئأنقال

حباةفييلعبنههامدورلهنالفهموحساسيةاإلحساسورقةالطخ

هرهغغ4يصلحواليخصهندورالمجتمعوحياةالكنيسة

ورأفىيصلبمنتليقصفاتبهايتحلينالتىالصفاتهناوضعت
وكماالمعبدككاهناتاليوميةالحياةفييسلكنأنهقفيلوكمامقدسة

كلكانتلوكاالمسيحىيحياأنيجبالسكندرىاكليمندسوصفها

سالمفىيحدثالذىالفرقرؤيةالسهلومنمقدسةجمموعةحياته

نشاطكلوعندلجنةأجتماعكلعندداثماتذكرنالوالكنيسةوئركة

الحادةالمناقشاتفمعظممقدسعملعلىفدمأنناالكنيسةنشاطاتمن
النشماطاتهذهعلىغلبتLااكئيرالتىالطخوحدةالغضبوسرعةالمريرة

نبدأأنقبلستخئقى

كيرثسوةللقالالقيلفيإنالثالبةاإلشاعاتبروجنالأنعب

باإلسماعالناسظممهتلذذثريةالبالطبيعةفيالغريبةالصفاثإحدىواعية

الناسمنلواحدوئناءمديحقصةعنوإعراضهموخبثحقدقصةإلى

عنهشميثاطيبايقالنبدلماذاببسوءأحدعلىنثقولالأناإلفضلمن

الذىالبعضهناكللصغيراتوتعليمبتدريحبطالعجائرتقومأنبهب
ينبرةهلمقنالوهماكلأنفببدواآلخربنهمةتثبيطفيخبرتهيستحمل

اآلخرينوأحالموخططممثروعاتعلىللباردالماءصبرنيكيفهو

الولمجبلكنالممبشحيإلتعددمضاعفةالسيهاممىعلىتعلصرهمماكلوأن

وتشجيعيالرشادتوجيهفيخبرةمناإلنسانلدىمااستعمالهوالمسيحى

همثهمونبثيطتعجبزهمالاآلخرين
يميم



المسيحىلخلق

طدالت31

شديمهووماموثتهوماالجزءيوجدهذافي

جناحهالهاالعزلةكاملةحياةقديماتحيااليونانفيالمحنرمةالسيدةكانت
خالطعاملتناولذلككانلووحتىدرهتغاaونادراالمزلفيالخاص

الجناحهذابزيارةفقطزوجهاإالألحدوحامسيكنولمالعائلةرجال
حدلثاوإذاالشارعفيكرتظماونادراعامةاجنماعاتأىمطلقاهـنحال

شريفةوسيلهتوجدالأنهقيلقيقهاطاوأبدألحكردهابكونفالمرةذلك

مفتوحتجارىأومهنىبابيوجدفاليونانيةامرأةبهاتعيسأنيمكنأمينة
شميةاطوالنتيجةالبغاءإلىدفعاستدخعيشهاتكسبأنحأولتوإذالها

التىوالحدودالحواجزكلوتحطيمهناالولىالكنيسةسيداتالنطالق

ببيايجادللكنيسةالعارمجلبةكانعديدةقرونمدىعلهنفرضت

يعطىالذىالحياةووصفالمرأةأفسدتبأنهاالمسيحيةهامالللناسكاف
باظلفيةالوصفهذايقرنأنيجبولكنمحدودةضيقةحياةبأنهايفيدهنا

يعترالشأنهذافيالكبيرةالمدينةحياةضوءفىيفهموأنلهالمعاصرة
الجزءوقتىهذا

يوجدالأنهالبسيطةالحقمةوهوالدواممعنىيفيدماأيضاهناكولكن

الواجباتأنشكوالبينهاإدارةوامتيازومسثوليةعمليفوقماالعالمهالفى

الشكوىالكثيراتثدخطفالوابالبيتاالعتناءفيالمتكررةالكثيرقالثقيلة
صادقةتقيةحياةأعبسلكنتاألمورهذهكلمنأنتهثاكنتلوآ

صادقةتقيةحباآللمتابعةللبيتمنأفضلمكانيوجدالالحقيقةوفي
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الببتإدارةمنأعظممهنةهنالضتكونأنيمكنالمرايةنفي
يعتنىمنالبيتفيوجدألنهالعالمعلىبصماتهيتركأناستطاعماعظرجالكم
الفراشفيأطفالهالتضعبيتهااألمتالزمأنالحتياسجاتهويستجيبويحبهبه

العامةعاتاالبئجميعحضورمنيقاسالبماأهملصلواتهموتستمع
العالمفىالكنيسةواجنماعات

يلبقمكانيوجدوالقداسةالعملحقارةمنيخلقالتكريسأنقيل

ويسنطبعالبيتندعوهاالئىاألرخالحوائطهذهداخلإالويجملهبالتكريس
ببوثبدونيحياأنيستطيعالولكنه4لجانهاجتماعاتبدونبعبشأنالعالم
البيتربةعنهتغيببيتاعندماالبيتيكونولن
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المسيحىلخلق

حداثا4

فتعقلينيكونواأناألحداثعظكناللث6
26دتيط

علىالمفروضةالواجباتكلتجتمعبالمعاقامحملةواحدةجملةفي

المتعفلالرجلرأيناأنسبقكماالتعقلواجبعلىثوناألحداث

كلزمامبملثمنأمانأمانفىالحياةتحفظالتىالعقليةالصفةتلكيملث
ألمورا

األوقاتأخطرلضرورةباهوالشبابووقت

واطفوالساخنايجرىفالدمالشبابفيأقوىفاإلغراءاتا
أنهلدرجالشبابفيبقوةيندخالحياةوتيارآخرشىءكلعلىتسيطر
طريقهفيأحمياناالشابيجرف

شريرةلرفقةمعرضونفالشبابطأالخفرصالشبابسنفيثكز2
إلىالشبانيضطرماوغالياآخرشىءأىعناإلغراءلصوتتخضع

فيتحفظهمالتىالبيترقابةدودالعملأوالدراسةالجلالمنزلمغادرة
يأخذلمفالشابالشيخمنأكثربالفرديةيحسوالصغرالصوابطريق

األكبرالرجليحفظالذىاالتزانبعديملثوالعائلةأوبيتمسئوليةبعد
تتضاعفالشبابفيبالواجباإلحساسمرساةالصوابالطريقفيسنا

الحباةسقينةتحطمالتىالفرص

الحياةجوأنبكلفيالخبرةالنعدامالثقةنغلبهغريروالشباب3
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لمالشابأنبسبطواحدلسببالشيخعنوتهوربجرأةيتقدمالشابجد

مثاالولنأخذموراإلبهتنحدرأنيمكنالذىالخطأمدىبعديكنشف

كيفيقدرالنهالشيخمنكثيراأكثربسرعةسيارتهالشابيقودبسيطا

علىيعتمدإنماالسيارةأمانأنوكيفالبساطةبمنهىحادئةتحدثأنيمكن
نحاطرةبروحماسمثوليةعاتقهعلىالشابويأخذالمعدنمنرفيقةقطعة

التىالمصاعبنوعبعديعرفلمالنهالشيخيبديهاالتىالحذرةحبالرال

ألحدكلكنوالاألحالمبهاتثحطمالتىهولةاليجربولمطريقهستعترض
كاخطورةهناكفقطبالسنينثمنهيدخشىءفهىالخبرةرىيشأن
هالشبابفىمجدهناكأن

النفسضبطهودائماالشابإليهيهدفأنبحبماعبنهالسببالهنه

مالكنفسههفييتحكمأنقبلاآلخرينتخدمأنأحديعيستطوال
ILIViأمثالمدينةيأخذممنخيرروحه

تبهرانتىالالفعةائلالفضبينليستالنفسوصطالذاتسيادة

حماسيتحصنوعندماوأساساالحياةنسيجيتكونوحدهامنهاولكنه

الحياةفيغظيمشىءيبرزالخلقبمثابةالشباب
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المسيمحىلخلق

المسيحىالمعلم5

حسنةااللألعشىءقدوةكلفىنفسلثمقدما7

وكالما8وإخالصأووقارأنقاوةالئغلهصفىوئقدما
شىلهإذلنممألئضايخزىلكىغيرمفومصجيحا
عنكعنمولهبفردىء

8الة2نبل

الحسنةبالقدوةذلكيسندلمماتأئيرتيطسمدمهالذىالتحليميكونلن
عليهبهيعظماشامداحياعلىنفسههويكودطأنصببوياتهءيقدمهاالثى

اعمليانموذجابلالسلركفينظريانموذجافقطليسالناسيقدمأن

المعلميواجهالمعلملدواخالمطلقةالنقاوةوضوحالضرورىمن1
الذاتعناإلعالنخطورةفهناكوةمستإغراءاتالمسيحىوالواعظ

هناكاآلخرينأماموالحالكةوالذكاءالمعرفةظهارإلقويةرفبةوهناك
دائماهناكاكرسالةمنبدالشخصهالىاالنتباهجذبنحواإلغرأءدادا

اإلكراءداثماالقسأوالراعىأوالواعظأوالمعلميواجهالسلطةإغراء
دكتاقورياعغليبتعدكنوواجبهفهذاقائداليكندكتائورdidىيتحوبأن

الذىاإلغراءوليحاربسوقهميمكنالولكنالناصقادةيمكنأنهسيجده

ru



كانوربمامهايتكبحرفةجاتهعملمنصحهلىأنئماb441ثاول

لثفسهيأنهوالمسيجئوللواعظالمعلملهايتعوضالتىاألخطاررإك

يسمعلمللذىالمغمورالرجلأنيحدثLوكثيراللنجاحخاطئةصقاييس

الشهرالرجلذفامننجاحاأعنماللهنظرفيهوعملهدائرةخارجأحدعنه
اكامكلاسيذكرالذى

النأسعناالنعزالالكرامةمعنىوليسكرامةلهتكودطأنبحب2

سفراءإنناالرهيبةبالمسئوليةاإلحساسهىالكرامهالكبرياءالغرورأوأو
االخرونعليهافيسموهوأماللصغائراالخرونانحنىربماللمسيح

نفوسهمتثوراآلخرونحقدكلمنفصاتهوLIباحقادهممحتفظون
لهأنهينسيهماالتواضعمنفنهبههوأماومراتبهممراكزهمألجيلوتتوثر
هولطمناقشةفيوااشتبكإذاوهياجثورةفييندفعونالبعضمامكان

برسالةضرراأكثرشىءدبوجالإثارتهيمكنالداخلياهدوءافيمالث

األخالقمنمستوىإلىالشعمبورعاةالكنيسةقادةانحدارمنالمسيح

للمسيحبرسولالئقةكيرلفاظوا

المسيحىوالواحكظالمعلمليتأكدصحيحةرسالتهتكونأنيجبلى3
أيسرهناكفليسالخاصةأفكاوهوليستاإلنجيلحفائقهوينشرهماأن

صالتهولتكنوقتهفيهايضيعجانبيةبأمورعلموالمالواعظينشغلأنمن
اإلنسانخللرئبسيةاإليمانأمورتعبسعيحاتقديراياربأعطنىدائما

معينلموضوعأوالخاصةفباراةداعيةاإلنسانصاروحالماحياتهكلى

اتهلكلمةمعلماأوواعظايمونألنبعديصلحاليهمه
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أنالالضخمهالمأموريةهوتيطسعاتقمكلىألقىللذىالواجبكان

المسيحيريههمأنبلالمسبحعنالناسيكلم

ئمأوالتشكللقدياعنهيفالأنهومعلمينالهأنيمكنئناءأعظم
ذلكبعد3

346



المسيحىلخلق

المسبحىالعامل6

كلفىويزضوهملسادتهميخضعواأنوالعبيد9
كألئفدمينبلمخئدسينكير101غيرمناقضين3ثى

2نىكلفىاللهصنائخدتعديميزينوادكىصالحأمانة
2910نيطعى

وهىاألولىالكنيسةأيامحادةمشكلةالمسيحىالعامل4مشكاكانت
اتجاهنذاتكلةسث

للغايةثقيلةالخادمعلىالملقاةالمسئوليةكانتالوئنىالسيدحالةفى

سلوكخاللكانتحيةالمسيمىaميرىأنللسيدالوحيدةالفرصةألن

المسيحىيكونكيفسيدهيرىأنالعبدهذاعلىكانالمسيحىعبده
المسيحىالعاملوعلىالمسيحىالعلمافىعاتقعلىملقاةالمسوليةهذهزالتوال

بركبتهاالكنيسةبابوتخطلنالناسمنرةكبأعداداهناكأنالواضحمن

الوصولختستطالألنهاالمسيحيةعنتخبرهمأنالكنيسةتستطيعلنولهذا
النهميكلمهمأنالكنيسةلراعىفرصةتتاحلنأنهكماجميعاإليهم

هوالءإلىتصلأنللمسيحيةإذايمكنكيفإليهيستمعوالنببساطة

معهمالعاملنرفقائهمخالليحيةالمسهيرواأنالوحيدةالطريقة3الناس

تبدوكماللمسيحيةعملىباظهارإالالناسهؤالءلمثلالمسيحيةتقدبميمكنوال
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فرنسيسيهللقديسعنمشهورةقصةهناكالسلوكوفىالعقلبةالحياةي

لنعظالقريةإلىنمضىهلمالسنالصغاررهبانهمنلوأحدقالعندما

لقمةوليطلباالناسمنوذاكهذاليكلماالمسيرأئناءوتوقفافذهباالناس
األطفالمعليلعبفرنسيسوتوقفذاكأوالبيتهذاعندعيش

الراهبفقالالبيتإلىالرجوعرحملةبدأثمالمارينخاقحيةوليتبادل

إنهنعظقائالفرنسيسفابتمممنعظمتىأبيياولكنيرالصغ
إالهومابهفمناعملكلتبادلناهاكلمةكلأخذناهاخطوةكل

يستمعأنأبداالممنيسةيذهباللمنيمكنالتىالوحيدةالعظةنلماعظة
الوممطعملهفيالمسيحىالعامليعيشهاالتىالمسيحيةالحياةهىإليها

الخادمتعرضمسيحياالسيدكانوثانيةمشكلةاهنالثكاولكن

أنهالخاطرراودهربمامسيحيضهاستغاللإغرأءجديدإلغراءالمسيحى

توفعوربماالسيدمثلمسيحىألنهالخماصةاالمتيازاتببعضسيحظى
عقابمنسينجوأنهأويخرهمنأخفعليهسوقعالذىالتأديبأن

شعورياالأوشعوريأسواءتفكيرهدفعهورمماارتكبهاكصيرةأخطاء
جداالممكنمنواحدةكنيسةفىوانعضوانسيدهوالنهعملهفئحمهملأن
المسيصةعنأسموأإعالنهناكوليسبهاويتاجرمسبحيتهإنسانيستغلأن
ذلكيفعلشخصمن

المسيحىالعاملفيتتوفرأنجمبالتىاظصائصبولسلنايعددلهذا
إليهصادراأمرايأخذأنمنأممىمسيحىهناكليسمطيعخاضع

لدحيهيعملمنيركماأنتزممعكوهويخدمكيفتعلمهفمسيحيته
مأموريةأيةفىلديهاألفضلمنأفليقدمأنيستطعالالمسيحىفالعامل
أنفيخاصحقأىتعطيهمسيحيهأنيعثقدفالمحنرموهوإليهنسند
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الضروريةالخطوطتلغىالفالمسيحيةالترليةسىءأوالردحادكون

نجتلسكيرهأمبنوهووالعملوالتجارةالصناعةعالمفيالسلطةلتوزخ

يننظيفتليدينفيحتفظهوLaأالعالمجمهايمتلىءالتىاالختالساتأكئرLو
وخدمتهإخالصهإلىويرتكنعليهيعتمدأنسيدهفيستطيحنحلصوهو

إلىالعملفىمعهمسيحيتهيأخذالذىالمسيحىالدماتعراوركل

احترأمكسبالىبهراألفسينتهىبههانمسلثلوولكنهانتاعببعض
الجسخ

المسبحى4خادسيدكلفالهندفيلهحدثمابراونعليناويقص

هايساأنالخادمفرفضصادقةغيرأنهالميهكانشفهيةبرسالةبالذهاب
علمألنهذكيعدللخادمأحترامهزادإنماحينذاكالسيدكضبشدةورغم
الخاصةأمورهكلفيفيهيثقأندائمايستطيعأنه

العاملهوالمسبحىالعاملأنالعالمسيعرفالنهايةفىأنهوالحقيقة

فيبمسيحيتنااالحتفاظالصعبمنكانإنعماليعطىأنالمستحقالوحيد

نعثقدممابكثرأيسرأنهسنكتشفحاولناإذاأنهالحقمنفانهالعملجو

أنيمكنبعاملالترحيبكليرحبالمملصاحبأوسيديوجدفال
ووفائهإخالصهفيويثقتهكفاعلىيعتمد
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األخالقيةالنجسدوة

الناسلمجميعمخلصةاأللهنعمةظهرتقذالئه11

العالممةوالشهواتألفجورننكرأنإيانامعلمة12

الحاضهـالعالالفىوألتقوىوألبربالتعقلوفعيش

العظيمأدلهمجدوظهورأدمباركأدرجاءمنتظرين13
الجلنانفسهبذلذىأ14آلمسيحيسوعومخلصنا

شعباخاصاوئطهرلنفسهإثمكلمنينايقلكى
حسنةأعمالفىغيورأ

21114نبطسز

نحواحيوافيالفقرةهذهتمائلالجديدالعهدفىقليلةفقراتهناك

علىللتجسداألخالىالتأئيرتوكدفهىللتجسدءاألخالقيةالقوةإظهار

المسيحيسوعهايعمأنيستطيعالتىاألخالقىالتغييرمعجزةالناس

لاليةفويةطريفةبصورةاألخالفيةالمعجزةهذهعنههاالتعبيريتكرر

اصليرفعلتعلمواالشرفعلعنكفواشعبهمرةاءأشععظي
1617أشعيماءا

مماوالتحررالشرفعلعنالكفللخبرالسلبىالجانبهناكأوال
ردىءهو
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العظيعهالفضائلعلىالحصولالخيربابىالالجانبهناكانيا
المسيحيةالحياةتحلىالتىالالمعة

عنىماذاالعالمبةالشيواتوكلالشروركلعنالتخلىهناكأوال

التىظثهىالعالمبةاالشياءأنيسوستمLiفاأالعالميةبالمثهواتبولس
أنالمؤكدنالحاضرالعالممعتتحالولكتهاالممماءإلىمعناتمضىال

علىجهدهكلوصرفهمهكلوضعذاجدأالنظرقصيريكوناإلنسان
حياتهكلالشخصأمضىإذاالعالمهذايغادرعندماخلفهسيتركهاورIأ

يفهىعندمامعهليأخذهشيئايملكالأنهفسيجدويكزهاالمادياتليقتنى

العالميةاالثهواتالجملةلهذهأسلتفسيراهناكولكنالعالمهذا
المسيحلولئهتريهاأننستطيعالالتىاألشياءتلكهىالعالميةفالشهوات

المسيحإناللهرآهاإذابالعارنئمعرالتىشهواتاهذهمنينظفناأنقادر

لتصبحأيضاالداخليةفلوبنابلفقطالخارجيةالحياتنايصضعالذىوحده
اللهيراهاأنجديرة

الموجبالجانبماIواألخالقيةالتجسدلقوةالسلبىالجانبهوهذا

يسمحواللئىءكلفىيتحكمالذىبالتعقلنعيشأنيمكنناالمسيحفيسوع
تمكنناعدلثهمعبمالصحيحمكانهامنأكثرتأخذأنشهوةأوعاطفةألى

أنحىباحساسنعيشأنيمكنناثوقبرحلهمعقماوللناسلتهنعطىأن
اللههيكلaاLaالعالمفيماكل

ننتظرعندماالمسيحيسوعمجىءتوفعهوالجديدةالحياةلهذهوالمحرك

الزيناتهوتعلقشوارعوااالسياءتنظفمالمكانهامةشخصيةتشريف

دائماالمسئعداإلنسانذالثهووالمسيحىعليهاتقعأنالملكيةبالعينللالئقة
الملولثبرءمالث
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األسلوبنفسويتبعالمسيحيسوعفعلهمافيجمعبولسجمضىأخيرا

باإليجابوينتىللسلبىبالجانبفيبدأ

نخطىءنجعلناالتىفوةالمنأنقذناللشيطاذقوةمنيسوعفدانالفد

اقهشعبنكونأنالئقبننصبححثىيطهرناأآليسوعويستطيع
أقرؤتعنىفهىطريفةكلمةجeriousiosخاسوكلعةانالعى

15أفرزالمعوكةكنائجمنفيءعنخاصةنستعملوكانتجمهصي

ألنالئقاالمسيحىيصيرالمسيحيسوعلعملفنتيجةلنفسهالمنتصرالمك
لنهينتمىنلحاصايصبحأىصاللهملكاظيكون

فقطررنالمالمسيمحفانرائعةخطبرةفكرةاألخالقيةالتجسدقوةإن
الكاملةالحياةلنحيايقوبناأنقادرولكنهالماضيةالخطبةوعقابقوةمن

نصيرحتىيغسلناأنوقادروالمكانللزمانهذافياألرضهذهفىهنا
نفسهإللهناخاصاملكانصيروأناآلتيةبالحياةجديرين

352



الثالثبةلمأموربة

البشتهنسفطانبكلووئخوعظبلذتكدنم16
أحذبك

210تيطعي

ماموريةثيطسامامئالئيةمأموريةبليغإيجازفيهنابولسيضع

المسجىللقاثدوعملالمعلموعملالواعظبعملالفيام

معهاحتصللأسياءهناكنعلنوسالةهناكاعالنمأموريةهى

للواعظفبهايذكرانبجقأوقاثهناكالمنافثةمعهايمتقنسوالالمجادلة
الربقالاهكلالعبارةهذوالمم

أماممالقائاليأمصورةيرممللذىالواعظلثجيعمأموريةوهى

خطاياهمعلىالناسيوبخأنبحبمهمتهأداءفيفشلقدمستمعيه
كلمناألعظمالنعمةالىتقودهمبطريقةبلأحوالهممنتيئسهمبمصورةال

خطايابم

وأنخطيةليرىعينيهاظاطىيفتحأنبحباقناعمأموريةوهى
للفالساهىقلبينوأنخطأهمدىعقلهليدركالشرفىالسالكيقاد

الناشلتخديرأفيوناليستالمسيحيةالرسالةويعىيسقيقطلكىاليرسع

العبهسعلىبليرامماعلىسيكونثىءكلأنفيمريحيقينهناكفليس
ضيقتهعلىوالةضيقنهمعلىالنامىيرىالذىهويعمىالذىالقوىالنورأن
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الثالمثالصخاح

المسيحىالمواطن

والسمالطينللرياساتيخضعواأنذكرهما
وال2صالحعمللكلمممنتعدينويكونواويطيعوا

مظهرينحلماءمخاصمينعيرويكونواأحدفىيمطعنوا

ألناسلجمييعوداعةكل
312تيطسء

علىموجمهةنصيحةقالبفىالعامةالمسيحىواجباتهنالناتوضع

الصبرونفاذوالحدةبالشغبالكريذوناشتهركريتأهلإلىالخصوص
كانواأخمهمبوليبيوساليوناقالمورخعنهمويذكرالسلطاتجميعخ

لناويعددداخليةوحروبقتلبمجرااتاعتدافيمشنبكبنباستمرار
الصالحللمواطنصقأتستةالجزءمذأ

القوانينعلىالمحافظةبدونأنهيدركالقانونمطيعالصالحالمواطن
مركزفىالذينألولئلثالواجباالحتراميعطىفوضىالحياةتصبح
اإلنسانيلغىأنالمسيحيةتصروالإليهيوكلأمرأىوينفذالسلطان

قالمجموعةفيعضوأنهدائمااإلنسانيذممرأنتصرولكنهاشخصيته

محنجيدايعبراإلنسانأنهذاومعنىسياسىحيواناإلنسانأرسطو
وجوأفضلإنموعةاإطارداخلفيبلمنعزلةفرديةفيالشخصيته

اآلخرينوخدمةرفقةفييكون

عمالهذانطاعملىمسشداظدمةفىداثمبطالصالحالمواطن
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نلذلتلحبمباشرةلتيجةوالمللالمللهىالحديثالعصر20فهينأ

واحدذألثيفعلاللماذاأناأفعلهالماذاالمبدأبهدابحيااإلنسانالطكطالما
الخدمةفيالحياةلذةأنالمالإلىوقمىبد2فانهكرى

باحديلبقالأحدسمعةينيمثفالالكالمفىحريصالصالحالمواطن

نهوالضالحوالمواطننفسهعنمماعهيطيئالمااالخرينعنيدكرأن

أفعالهيختاركماتماماألفاظهينتقى

ربمحاغبرالونانيةالكامةومعنىيهجمالعتملالصالحالمواطن
أنهتعنىبلبصحتهيومنعمايدافعلنالصالحالمواطنأنهذايعمماوال

وأنرأيهيخالفآخررأىأىمردرجةلرأيهتعصبمنيبلغلن

لنفسههويطلبكمابمبادئهاقسلثفيالحقبنفسلغيرهيسمح

يتمسكالالذىشخصالنصفكلمةوهىمتسامحللصالحالمواطن

بالضفاتزائداهتمامداتعنىأنهاالكلمةهذهعنأرسطوفالمحرفيثالقانون

القانونتطبيئجانبالىالمشرعقصدهماتفهمعلىالقدرةوأنهانالبثرية
التىالمظالممنويحذربالرحمةالعدالةيلطفقهوالمئسامحالشخص

ياءعدالةةكثرأحياناإليهاتودى

طبعهفيحكاقالشخصتصفكلمةوهىرقيقالصالحالمواطن
الذىإجلايذضبأنبالفوبيغضمتىيعرفللذىللرجل

أندائمامستعدولكنهوخطأعشانشمخصمياقيهيماصبرفيتحمملي
ظلماأوعنئايالفيمنلنجدةيهه

لمناالمستحيلةفهىالمسيحىفيإالعهاابئيمكنالكهلهصقات

قبولعلىيعتمدمجتمعأىيعمالذىوافيتماماقلبهملوالمسيحكان
أجمعالعالمأمامالمسبحىالمواطننبالةإظهارلواجبالمجتمعبهذاالمسيحيين
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المزدوحلمحرك

كترطائعينأغبياءأئضاقبألنحنكنائناال3

فىعائشينمختلفةولذابلشهواتمستعبدينحضالين
كنود40بعضمابغضنامبغضينممقوتينوأدحسدالخئث

فىبأغمماليال5وإحسانهأدتهمخلصنالطفثظهرحين
بغسلخلصنارحمتهبمقتضىبلنحنبرعملناها

سكبهىاللأ6سالقألروحجديدوتألثانىالميالد

تبرزناإؤاحئى7مخلصتاالمسيحبيسوععليناابغنئ
االئديةالحيلوةرجاءحسبورثةنصيرينعمته

أل3ة3ص

مزدوجالمسيحيةالحياةمحرك

قباليكونوالميحيةالىاعتنقواالذينهؤالءنإدرأكمنأوالياقإنه

كبرياءالمثمخيعلىيضقىالالمسيحيةفصالحالوثفينجيراخمهممنأفضل

الذينغرهإلىينظرعندمارفانوالالشكرمنإحمساسفييعزقهبل

غرورفىيديهمأوباحتقاريرمقهمالفانهالوثفيةجهلفييعيشونوأرالما

هوذااإلعدامإلىبساقأمجومرأىعندماهويتفيلدلسانعلىيقولبل
أناأذهبالذنعمةلوال
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آخرجزءمماثلالربماالمسيحيسوعفيللناساللهفعلهماإدراكنما

بهقامبماالكاملإلمامهاذلكورغمإيجارهافىالفقرةهذهالجديدالعهدفي
المسيحلفيحقائقسبعةهناتبرزالناسألجلالمسميح

حتىاللهعجديدةعالقةفىوضعناأنههولنايسوعفعلهماا
القاضىرهبةفيأمامهالناسيقفالذىالملثهواطهكانالمسيحمجىء

أنأحديسشطبعالالذىالجاللذوبأمرهوالحاكمالناسأمامهيرتعباللى
الذىاالبعنليخبرنايمصوعوجاءوخشيةخوففيإالنحوهعيفيهيرخ

ستتبعناالتىالعدالةعناللناليقولجاءحبفىثحوناومديدماهفلبهفتح

أبدانفلتتدعنالنالتىالمحبةعنبلبنانحبقحتىدائما

ينالهماأويستحقهماأنإلنسانممكنالعطيثانومحبتهاللهنعمة2

للناسمحبتهاللهيقدمالمحبةويقظةناليقكاملفيقبولهمافقطيمكنولكن

يفكرالوالمسيحىبقلبهيفيضلملذىالعسيمرللخبلفعلوهاخرألعممالال
ممرراكالمسيحيةالحياةولحسناللهلهمنحهفيمابلعليهحصلفبمامطلقا

لرضاءكبرياءيفسدهالجميلتوافىكروثدهشةداثمايكونأنيجب
دئهعظبمنينصفنبنإلىترجعبأكملهاوالعملبةالذيىعن

هذأوتعنىواإلحسانالخيرتعنىالكلمةودطدافهلحسانإلىختر

ضروريةهبةأىيعطىأندائماالسباقدائماالمستعدالمحسنالكريمالروح
ينبعثالخيرندفاقفيضهىطلبهاعندهوالبركةالعغويعطىأنمستعد

لحظةكلونحاءكرمأممالفيوبظهردافثةمشاعرفى

كانساناإلنسانعبهأنهاوتعرفوالكلمةللناسلفهعبهإلىوترجح
رقهلنصففاستعماوهاالجميلةالكلمةحهذهكثيرأاليونانيونفكروقد
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مانإحأورعاياهعلىصالحملدفنعطأوزمالئهنحوطبنسان

للكلمةواستعطتهثمقةأوضيقةفيالذينأولئكنحوكريمإلنسانكل
إنسانايفدىأنإنساناتدفعالتىوالمثماركةفاالعطشعورعنلتعبربالذآتا
األسرفيوقعاإذآخر

هوكلهمراخلفإلنسانعناقاصهـتأىيوءدالهذاكلخلف

اللهبالثشغللؤىللبشريهالفياضةومحبتهوكرمهاللهفلط

المعموديةخاللللناسونعمتهاللهعبةمفهومالكنيهمةوتنقل3

محدودالبساقهنآخرطريقوجودمعلىهذامعنىوليسالمدسة

ولىاالكنيسةفييةللحعموتقدممنكلانننمىوالالمقدسةرائضبال
فكافتيحيةالمسالكنيسةالىوثنيةمنمباثرةاآلقنالبالغنمكان

آخرنوعفيوالدخولالحياةمنمعيننوعتركأالمنآيشبرءوديةعما
كورنثوسكنيسةالىبولسيكتلهذاواختيارهالشخيىحمريةبملءجإيد

اا6كورثبرساتبررتجبلتقلستمبلاغتسلتملكنقائال
يقدسهالكلالكنيسةذأضالمسيحعوعيإدناساؤسهللطالرسالةفيصوبفول
المعحودبةفىاالسناال26ة5افسمحدهبالكلمةءلماالبفإباهااط

والخلقالغسلاللهقوة

كلمتينبولسيستعملللشأنهذاوفي

ارتباطاتلهاكلمةهىPaliggensiaالثائةللوألدإعنفيتكلم

يعمدأوالاليهودىالدينفيوفبلإنسانيخهودعندماكثيرة
وبدأتجديدولدمنوكأنماصغيرأطةكانلوكايعاملئم

ألنهممراراالكلمةالفيثاغورئيونتعملواسجديدةبحايةلهبالفسبةالحياة
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أخرىمرةالحباةإلىللنامىبعودةيؤمنونرواحابتناسخيومنونانوا

سراحهمباطالقنسمحالجدارةمنمرتبةإلىيصلواحتىمتعددةصورفي
الرواقيوناستعملكمالجدأالنياتسمىعودةكلوكانتالحياةمن

آالفئالئةكلمرةهائلبحريقيهلكالعالمأنيؤمنونكانواإذالكلمة
األشخاصعلىيطلقكانكذلكجديدلعالمئانكوقذللشميالديقيعةست

هوكلهواألمر5لألبديةثانيةولدوابأنهمالسريةاألديانيددخلواالذين
منلهبالفسبةالحياةتبدأوربممخلصالمسيحشخعدايقبلعندماأنه

جديدةوالدةبأنهإالتشبيههيمكنالاءياةدةبإحساسهناكجديد

اإلعياءأضناهاقداالحياةاكانتلوكما5للتجديدعنضاأيبولستكلمي
فيتننهىالنجدبدممليةتبدأيحالمسىالشخصيكتشفعنممائمةوالتعب

يومكلوتتكررتستمربلقصيرةرةفة

والتأثيرالسبب

الضروريةالقوةولكنالكيماسةداخلللناساللةومحبةنعمةتنتقل4

كانتومهماالكنيسةعملكانمهماالقدسالروحفوةهىخلفما
فيالمتداولةالمقدسمةاألسراركانتومهماالكنيسةفيتترددالئىالكمات

لةحاللقدسالروحقوةكانتإذاإالنجهاتأئيروالفهاالقوةفجميعهاالكنيسة

بهااالحتفاالتروعةمنأوالكنيسةفيتنيمارفعةمنوىلالفيها
قوةبلونتأثيربالهذفكلعبادتهاضمخأمةأومبانيهاجمالمنأو

بالنسبقأنهاالستنئاجلناتأكدالجديدهالدراسةفىازددناوكماالروح
الواحدالشخصنفسالمقاموالمسيحالقدسوحitلكانولىاةاللكنيسة

ازديادمنللكنيسةيأقالالروحىاالنتعاشأنبوضوحنستنتجأنويمكن
فهىالكفاعةأهميةعدمذلكيعنىوالاللهانتظأرمنبلالقنيمكفأعه
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أنةقادركيرفصةالكفاهذهقيمةنتكامهماولكنوهامةرورية
روحلنسمةنيهليستجسدiيالحياةنسمةتنفث

الضيةاالخطايامغفرةننالفنحنالجوانبمثلثكلهذلكتأئر5

أخطأناجميعاأنناكماضدنااظطاياهذهممسلثالرحمتهفياللهأنكما

خطاياهملهمغفرتخطاةولكننا

لهفقالخطاياهبسببألغسطينوسوصزنبمرارةمرةشخصاشت
اللهإلىوانظرخطاياكعنبعيداالتفترجلياأكسطينوس

لمابالنسبةحمياتهكلتاسانادمزناإلنسانيشعرالأنذلكمعنىوليس
لرحمةالدهشةفيهتثرالخطاياهذهذكرىمجردولكنخطايامنارتكبه

الغافرةاقه

تحصرالفالمسيحيةالحاضرةحياتنافينبدماهذاكلونتيجة6

حمياةوالحاضرالحالفينلالنمطتقدمفهىاآلتيةركاتالفيفقطعطيتها

هذايشرإنسانحياةفيالمسيحيدخلعندماقبلمنيعرفهلمنوعمن

حقبقةيعيشبدأأنهاألولىللمرةاإلنسان

وأعمظمأجللموردوثاألملالحياةإلىيدخلوأخيرا7
بعديأتلمزالمافأألذضللهوبالنسبةبالرجماءيعيسمنهوالمسيحى

التىالحياةنفاألرضعلىالمسيحخالحياةجمالكانمهعاأنهيعرفوهو
خطياياهكفراذأعجوبةبراخنمنهوالمسيحىبكثرأعظمستكونستأق
زالتماالتىالمحيدةالحياةورجاءالمسيحخالحاضرةالحياةوروعةالسايقة
505تنت
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المناقشةوخطورةالعملرورة

الذكاآالمورتقررأنوأريدآلكلمةهىصادقة8

حسنةأعمااليمارسواأنبأدلهآهمنواأئذينيهتئملكى
وأما90للناسوالئافعةالحسنةهىمورأال4الذهفاءن
مأزعاتواوالخصوماقأوأألنسابيةألغبمإحثاتا

الرجل150وبماطلةنافعةغيرالنهافاجتنبهاألناموسمة

عالما11عنهأعرضومرتينمرةأالنذاربعدألمئتدع

منعلنهمحكومأيخطىءوهوأنحرففدالذامئلألط
فسهن

3811دتيط

منمعيننوعوخطورةالمسيحىالعملضرورةالجزءهذايؤكد
لمناقشاتا

علىتطلقطكالمامبففحرفياوتعنىاألصلفىيمارسكلمة
بيعهايريدالتىبضاعتهعلىويصيحدكانهأماميقفالذىالمحلصاحمب

أنالمسيحيبنإلىأمرأنهاإماأمرينأحدتعنىكانتربماكلهاوالجملة
المهقبعضهنالثتكانالتجارةمنوناخمحرمهوماإاليمارسواال
حتىلهبسمحأنقبلالشخصيتركهاأناألولىللكنيسةرتأللتىينةا
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الجملةأنهواحماالاألكثرمراولكنالكنيسةبعضؤةااللتحاقطلب

التىالحسنةاألعماليمارسأنالمسيحىواجبأنبمعنىأسملأمراتعنىكانت
االخرينونفيدتساعد

منطائلالالتىالغبيةالمباحثاتمنيحذرالفقرةمنالثاقوالجزء

الدفيفةأسئلخهمخيوطمجونيفمأوقانهماإلغريقفالسفةأمضىورائها
العهدسخصياثمنترخخياليةأنسابايبنونأوفاتهمالهودمعلمووأمضى

يجوزالماويجوزفيمايتناثشونلهاعددالساعاتالكتبةوأمضىالقديم
خطورةهناكإنفيلولقدنجسهووماطاهرهووماالسبثيومعمله

هناكالدينيةاألموريناقسأنهلمجردموئننه1نفسهفياإلنسانيظنأنفي
ساعاتممضثأالجماعاتمننوعوهناكالمنافشةلمجرديناقشالناسمنفوع

أيمصراتالهوتيةالمسائلمناقشةأنمعالالهوتبةالمسائلعنالمناقشهافيويلةط
يقظاأوالبيثفيومعاونارقيقاتكونكأنالمسيحيةالعمليةالمجاةمنثربك

دينيةمناقشاتفيكثيرةساعاتصرففيما4فضياتوجدالعملثأمينآفي
كاإقوممنصتهدالالمسيحيةالحياةتتطلبهاالتىالبسيطةاألعمالبيمامميقة

الواجباتأداءعنانحرافكوشهاعنتخرجالالمناقشاتفهمثلأنالحقيقةو
عيةالسيا

المسيحىالحملفييكنالحقيقىالمسيحىواجهأنtواثقاتمابولسكان

التىالمباحثاتأنيعنىولكنهجةالمسيالمباحثاتإلغاءهذأيعنىوال

للوقتضيعةمكونهاعنتخرجالمابعملالثنتهى

مهرطقيعنىومبتاعالمشاكسالمبتبمالرجلبتجتبولسوبنصح

أىهناكنيكولمطائقةأومدرسهأوحزبرتعنىاليمونانيهوالكلمة

الحزبفقطهىإنجاالهرطقةبهاودالمضيكنولمأصالللكلمةسىءمعنى
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للكلمهالىزحفىءالالمعنىولكنإلبهاالنتماءالشخصاختارلذى

والتقاليدواالتفاقاتالتعليمكلضدالخاصبرأيهللشخصيتمسكعندما
وحدهونه1فررالذىالشخيفهوالمبتاعأوالمهرطقأماالكنيسةفي

الشخصضدموجهبولسوتحذيرنحطئوناآلخرينوجميعصوابعلى
أنيجبالصدقلكلوالمقياسالمثالصةاصلىوآرائهأفكارهمنجعلالذى

فاإلبمانالمومنبنمناخوتهمشاركةعنيفصلهرأىأىمناإلنسانيتجنب

يوحدهمبلالناسبينيفرقاالالحقيقى

3ال3



أخيرةحيات

تيخيكسأوأرتيماسإليلثارسلاحينمما12

أشتىأنعزمتالنىنيكوبوليسثهإلىإلىتاتىأنربا
باجتهادوأبلسالئافوسىزيناسجهز130هناك

ضاأيلنامنيتعلموItاليعوزهمأشىللسئفرحئى
احتىألضروريةللحاجاتحسنةأعمااليمارسواأن

جميعأمعىذينأعليكيسلم50Iبالثمريكونواال

جميعكئممعالنعمةيمانالمفىوننايحذينأعلىمسل
مينص

15ا3Tتي

عنشيئانعرفالنحنشخصيةيتحياتكالمعتادرسالتهبولسيختم
رسائلحمكبولسءرسلأوثقمنواحداكانمتبخيكولكنأرتيماس
2106أفمسس47ولوسمماكوأفيمسcsilwكوكنائسإلىبولس

الرومانيةدالماتياواليةفيللعملمركزأفضلابرسفىنيكوبوليسوكانت

فيمدرشهبدأأبكتيتوسالشهيرالروافىالفيلسوفأنتذكرالطريفومن
بعدفيماالمدينةهذه

نعرفالولكنناIVtأعماألالمعروفالمعلمفهوأباوسأما
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الكلمةفهىينامنأمراذكويعنىالنامومىهنايدعىزيناسعنيئا

وهىالمسيحيةإلىdوسكوبهوديامعلمازيناسكانوربماللكالبالمعتادة
المقصودشالمههوهذاكانوإذاالمحاىالمعتادةاليونانيةالكلمةأيضا

الجديدالسدفيذكرهامتيازعلىحصلالفىالوحيدالمحاىهوزيناسيكون

عمالاممارسةالمسيحىالشعبيتعلمأنلبولسنصيحةرخ7وكانت
مساعدةعلىقادرينيكونواوأنواتفمبذمستقلينيكونواحتىالحسظ

بكفقطالخاصةاحتباجاتهليوفريعملالالمسيحىفالعاملالمحتاجين
أيضالالخرينمنهاجزليعطى

خيرةاسبولكلمةتأقثجاألخيرةبالتحياتالرسالةتختتموهكذا
خرىارسائلهكلفيكمانعمة
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الرسوكبولسسالة

فليمونإلى





قدمة

أالفريالرسالة

بولسرسائلبينفريدبشىءفليمونإلىالقصيرةالرسالةهذهتتميز
بولسأنشلثواللديناالنىلبولسالوحيدةالخاصةارسمالةافهىاألخرى

معيرالفتفدالرسمائلهذهأنأيضاشلثوالكثيرةةخاصرسائلكتب
منهائقولمصاصاقدجمبعاأنهاسلثالاألخرىالخاصةالرسائلجميع

وجاذبيةجمالمنالرسالةيتخللماجانبوإلىفقطفليمونإلىسالةالىرك

الرسالةلهذهيعطىوهذابأيديناالتىالخاصةالوحيدةبولهـسرسالةأنهافيكفى
ةلىفرأهمية

الهاربالعبد6انسجموس

ولىاالطريقةنعنملتبطريقتينأنسيموسقصةبناءإعادةيمكن
أقترحهاالثانبةوالطريقةالمباشرالتحليلتتبعالعاديةالنظروجهةوتمثل

speedGoadjEJcIودراماعاطفةنفيهابماتعقيدأوتتميزكثر
البسيطةالنظوبوجهةأواللنبدأ

ظلمكقدكانإنأيضاسارقوغالباهارباعبداأنسيموسكان

الهاربوجدا189علىدلكفاحسبديئعليهلكأبعثىء

بهاتموجالتىالجماهبرأفواجبيننفسهليفقديوماإلىطريفهأنسيحوس

أنسيمومىوصاربولسإلىتوصلماوبطريقةالكبيرةالمدينةشوارع

اآله3ودهقيفيبولسولدهالذىأالبنيحيامس
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يظلأنبولسعلىالمستحييلمنأنهواضحاكانلقدثىءحدسثم
حدثمارمماهكلالموضوعأثارفىءحدثبدأنهوالهارببدعتفظاب

كولوسىفىهTرالذىالعبمدأنسيموسعلىوتعرفهأبفراسقدومهو
ويقظةأبفراسقمدومخكانوربماطحالسإلىكلماالضصةطفتوهكذا
الشاماضيهبكككامالاعترافاليقدسمدفعقهأدطعيموسأنضمر

أنسبوسليردبو

أنبدرجةلهنافعاأصبحبولسمعأنسيمومأمضاهاالنىالفترةأثناء

كأالذىبهيحتفظأنيودبولسياوكانعنهلبولسكنىالأصبح
بدونئميئايفعلالبولسولكن12عددعندىأمسكهأنأساء

أنسيموسبولسيردلهال13عددأنسيصرسأسيدفليمونموافقة

آلةإالالقانوناعتبارفىالعبديكنفلميأخذهاالتىالمحاطرةجيدأيعلمهوو
آذانهميفركأنيستطيعياعبيدهعاالوالموتالحياةحقلهوالسيدحية

بالسمالسلمقيدونوهميعماونيجعلهمفمثالالشاقبالعملعليهميحكمأو
ضربباعاتجهمورممابالسجنملحقمصنعيشبهفيماأوأرضهفى

علىكهميدأنيستطنيعبالعقدةأوبالكرباجأوحدلدمنبقضيب
لمإنيصاحمأنبسشطيجالتهايهوفيهاربينأوعوصاللوكانوامجباهه
حالمينصلح

ملالعبدكانعبيدهأحدثيديوسعاملكيفطبلنىعليناويقض

كأسرووروطةالمحكةساحدإلىالكريستالمنكثوسعليهاصينية
الساحةوممطالسمكدركةفىالعبدبالفاءالسيدأمرالفوروعلىوانكسر

صورةجوفيناكلنامويرئمزيقاهزووحشةالمهاألسماكابهفتكتحيث
الضرببصوتخيتالذىوالسيدخادمتهابضربتتلذذالتىالسيدة
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المعذببمرأىااليسعدالوللذىاألكنيةمنعذبtTIمعتبرلقامى
أومناسفهمناثنيندرقنهالحديدمنمحمىبقضيبعبيدهأحديلمغ
دائماالعبدكاندمهعيبأطرافنخيطالنىديديةاللقيودصلبلبسماع

للسيدةأوللسيدمزاجرحمةتحت

للعبيدإبقاءعلىإصرارهناككانأنهوسوءاأكثراألمرجعلوما

الرومانبةباالمبرأطوريةعبدامليون60حوالىهناككانحالأحطتى
تحطيمهمباإلمكانكانأنهشلثوالدائمامائالخطرايكونونبذكوهم
كانالهالاضطراباظيرالسببوابثورةقامواأنحدثلوولكنثماما
Wهولهعقابفأفىعبدهربوإذابسرعةليستأالثافىدالعب

لهعقابوأشدهاربلثعنىءبالحرفهجعلىىعمبقضيب

يعلموكانجيداذكيعلمبولسوكانبشعةميتةيموتوتركهصلبههو
كانتأنهزدرسالىالقديمالعالمفيمتأصلةكانتوالعبوديةالرقأنأيضا

المسبحىفلبمونالىموصأنسيارجاعفىحتىكببرةخطورة

برصيولس

باالمملفظيابولسويتالعبنسبموسالخطاباطبولسىأعطى
قبالأنسيبوسكانمفيدهوللبونانيهفىنسبموسالحرفيفالمعق

باالممأنسيموسبعدلمرخ7وبمعنىاائب2ناخناولكنهنافحكبر
اهةي2األبدالىلبسنردفترةفليمونفقدربماأبضابالفعلبلفقط
األبمانفيلبولسابئاالنفهو16ئي2كعبدالللربفيكأخيسثرد

نفسهبولسيستقبلكماشقهلهيأنونفليموواجب

عرور

إكفالازاءاالنامىمنكثيرويتعببولسرجاءإزااهكان
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يديهناالفهوبأكملهالرقيقموضوعبخصوصشىءأىقولولس
كعبدإليهيعيدهبلأنسيموسررأنحتىفليمونمنيطلبوال

فىالعبوديةليدينالفرصةهذهيفتهزلمأنهبولسانتقدواممنالبعضوهناك

كلمةإنiEootLightnويقوالقديمالعالمتأسسعليهاوالتىتهاجمل

هناكولكنقطبهايتفوهالولكنهشفتيهعلىترتعشأنهاتبدوتحرير
المشكلةهذهإزاءبولسلصمتمعينةأسباب

المجتمععليهاوتأسسالقديمالعالممنيتجزأجزءاالالعبوديةكانت
وجودتتطلباألمورطبيعةأنرأيهففىالطبقاتمبدأيعتنقأرسطووكان

األعلىالطبقاتلخدمةالسقائينوبعضالنجارينوبعضالعبيديعض
المستحيلقبيلمنكانألنهالعبوديةنظامبولسقبلوربماالناسمن

أظهرتقدالمسيحيةكانتلوذلكإلىباإلضافةبدونهالقديمالمجتمعتخيل

كانتلماسادتهميتركواأويثوروالكىللعبيدالتشجيعمننوعأىفعال
كانالنوعهذامنثورةفأىالدولةنطاقعلىومصيبةمأساةإالالنتيجة

صارعقأبهآلtنفسهيحررعبدوأىبوحشيةالسحقالمحتوممصيرها

عدائيةثوريةحركةبأنهاتدمغأنفمصيرهانفسهاالمسيحيةLaأفيهرحمةال

اصثأنبدالأمرالتحريرفانالمسيحىاإلكالنسيطرإذاولكنخائنة
وإثارةبيدابتشجيعالمسيحيةقامتولولحدوثهمناسبايكنلمالوقتولكن

بكثيرأكثرالناتجالضررلكانتحقيقهعلىوالعملبلفيهمالرجاءهذا
المللهبدالبلفجأةتحقيقهايمكنالأمورهناكالمرجوةالفائدةنجدا
الخميريختمرحتىينتظرأن

الجديدةالعالقة

واإلنساناإلنسانبينجديدةعالقةأوجدتأنهاهىالمسيحيةفعلتهما
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فيواحدجميعاالمسيحيونالنالخارجيةالفروقكلمتهااختفتالقة

منالعبيدأومنمامنأولليهودمنكانواسواءواحدجسدالمسيح

عبدسلبيونافىواليهودىليس1213كورنثوس1ألحرارا
غالطيةيسوعميحالمفيواحدجيعاألنكموأنثىذكوليسحروال
سكيثىأوغرلةأوختانحميودىأويوناقيوجدالالمسيحفي328

أيضاويعودكعبدأنسيموسمرب3111كولوسىحرأوعبد

عندماالربفيلمجوبأخموبلاالنفقطعبدااليسولكنهكعبد
منماطاعيةاالبئالطبقيةالفوارقتفقدكهذهعالقةالحياةفيتلل

عامللومعنىبتصدصدوذاكسدهذانفعااألسماءحتىأهمة

المسيحيخدمكماسيدهالجدخدموإدامحالىلمهعالوكماالعبدالسيد
طاعالقألدطقيمةبذاتتعدالبعبدواآلخربممميدالواحدتسيةفان

الممسيحيهتهاجملمالمسيحفيكليهياألنبمثرىتنظيمألىتخضعال
فعانهأتهاولوالعبيدمخريرعلىأبدأتحثولماألمربدايةفىالعبودية
فمهسببالكانبلفائدةبدوناألمورإساءةإلىأدعهـماذاصالكانفلث

منهاثاختفجديدةعالقةأدخماتالمسيحيةولكنكبرىمصيبةإحداث
اإلنسانابتدعهاالتىالطبقيةالفوارق

الكمملهصقللجدأبداتعطلمالجديدقالعالفةهدهأننالحطأنوعدينا

ولكنهالمصلحتهالجديدةالعالفةهذهيستغلبأنلهتسمحولمcdواظمو
واجبهدىيؤأنعليهاالنألنهكفاءةأكثروخادماأفضلعبداجعلته

يصبرأنالجدبدةالعالفةهدهتعنلمكذلثالمسيحبتقديمهجديرةبصورة
ولكنها3جوأقلوخدمةرديئةصناعةللتصمسنعدامانساهالليناالسيد

بليمتلكهكشىءيهلدخادمأىيعاملأنحقهينيعدلمأنهفماتكانت
المسيحفيوأخكيانهلهكشخص
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سأفعفيوالعبيدالساثهواجباشطبولسفيهمايوضحفقرنانناك
عندماالفقرتانهاتانكتبتSiAcYVtIكووفي659

الصعبومنمعهأنسيمومىنLaدعنوكاليارومافيجمبنابولسكان
معدبولمىتبادلهاالتىالطويلةحاديثانوببيخهماأرتباطوجودعدمقصور
مسيحياهصارالذىالهاربالعبد

بولسمنمرسلةخارسالةفليمونإلىالرسالةنصبحالرأىاهفي
اةالرسماكتبتوفدأنسيموسالهاربعبدهإليهأعادعندمافليمونالى

بلالرئنىالسيديفعلكمالبسثانياأنسيموسيقبلأنفلبمونلئحث

عنهويعفوأخاتائباالمسيحىيقبلكما

ناوخمم

سالةكاهذهموضوعفتالثاقأرأىاملفاآلنلنعود

ريظمركزمنألرخبسكانامبفحصأىاهذالرلسةنبدأ

إلىفليحونفىالتحيةثرسلونوفليكولومىرسالتىكالفيأرخبس

أرخبسىأنهفالوعههذايعنىأنويمكق2cةي2مماالمتجندسأرخب
قأخرىمرةأرخبسكرولجالمفصردالمسيحىالمجتمعراعىكال
الربفيقبلالنىمةانلىإلىأنظرألرخبسوقولوا417لومىكو

ددةاالواضشاإلشأراتمنمجموعةبعدالعبارةهذهتأقتئمدهالكى

احمالإلىيدفعهذا4tIocIY16كولومىالودكياكنيسةإفى

الفاالرساثلفيظهرأنهالمؤكدفمنضاأيالوديكيهفيسأرخوجود

إليهافانيةالرسمالةهذهقوصيلبولسيطإذالماذاالودكياإفىأرسلت

رسالةيدسيستمعن41t1tSلوعىكوفيموجموداأرخبعسكانإذا
الشفهىمراياهأرسلإلمازاكلهمتمعيناأمامثقرأعندماكولومى
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أنلاللسماؤهذاعليللصحيحةاإلجابأنجدTالمحتملمنإليهلخاص

الودكبافيبلوصىكوفىأصالموجودأيكنلمأرخاب

ولكانكياالوفىأيضافليمونبيتلكانكذلكاألمركانلو

أنمعناهأيضاهذاولكانهارباالوبهياعبداكانأنسيموسأنمعناههذا

هكانولواودكية2dمحررةألحقيقةفيكانتفليمونإلىالوسالة

ذكرهجاءوالذىالودكيةكنيسةإلىالمفقودالخطابلكانحدثما

هذايحلالحقيقةوفيفليمونإلىالرسالةنفسهو416كولوسىفي

المشكالتمنكثيرا

ومعاملةالعبوديةعنالخاصبمفهومهالقدبمالمجتمعفيأنهلنذكر
وعلىالخالورةبالغةالهاربالعبدإرسالفىبولسخطوةاكاالعبيد

فهىاإلطالقعلىخاصةرسالةتكنلمفليمونأناعتباريمكنهذا
فيقرأءتهاأيضاالمطلوبنوأبيئهفىللقاكيسةوالىفليمونإلىمرسلة

الوديكيةكنيستىفيالرأىيعبئكانإذابولسيفعلكانماذالوسىكو

يتركلمباهارعبدارسالفيالخطوةنجطيارةلممهلصفهفيوكولوسى
عاماأمرأجعلهبلخصيةالمفليمونيولإلىالهاربالعبدتجولأمر

مسيحاعملإلنجازالمعيحىالرأىفيهحدويئاالخوةجميعفيهيشترك
أنالبدكانبلوحدهمونلفليرأنسميموأمريئركلمأخرىوبعبارة
وجودالرأىهذايعضدوماكلهالمسيحىالمجتمعمنعامافرارايكون
أرسلأوردأنهبولسيكتب12آيةفيآلهاوأممماواحدةفويةنقطة

هووهذاحأaصممنمكمهووالفعلفليمونإلىأنسيوسئانيا

ذالثوعلىفيهللبتواحدعلىموضوعإحالةليعنىاستعمالهالمعتادالفعل

يفيدبماإليكمالموضوعهذاأحبلإقيلىكما12االترجمةتكرن
بيتهفيالتىالكنبسةأيضاولكنفليمونفقطيعنىالبولمسأن
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واحدمشكلةهناككنوالرأىاهتعضيدفىقولهيمكنكثيرناك
منكمكواحدأنسيموسإلىيشار49كولوسىفينحصوصه49

أئاالذىمخأهpeedولكدوسىكومنJIdهإيريشبانتأكيدوهذا
بوليسهيراأنبقولهذلكعلىيردإقناعهوقوةبحثهبعمقالرأىهذا

اعتبارلدرجةالبعضبعضهامنجداقريبةكانتوكولومىوالوديميه
واحدعبارةتكونبذلكوأنهواحداومجتمعاواحدةكيسةكنائسها

لوكناالمتقارلباالواحدالمجتمعهذاولكنكولوسىبالذاتتعنىالصنكم
النظريةهذهضداألخيرةالعقبةزالتهذالتقبلاستعدادعلى

صأامئابعة

أنسبموسبناءقصةبستمرفيبلعندهالثميعهـهواليتوقف

هةموفىصورةقى

يردكانأنهالوضوحتامهبصورةcIrcItcعددىفيبولسيكتب
ليعندىأمسكهأنأشاءكنتالذىلديهأنسيموسيبقىأدتراكث

أفعلأنأردلمرأيكونبلهولكناإلنجيلقيودفيعنكعوضانحدمنى
وهوراألخيتياسببلعلىبلضطراراالسبيلعلىخركيكوناللالشيئا
جذاببذكاءيضميفثم19آيةبنفسهلهمديونبانهفليمونيدكر

شيثأمسيحيااكتسبأنلىاسحممعنهماللربفىيكفرحلىليكنهـ
أيضاتفعلأنلثعالماإليلكتبتباطاعتلثواثقنا1إذيذكرثممنلث
عباراثأمامالرجاءهذافليمونيرفضدأنمحناكانهلتقرلمماأكثر
ياتهتحومعهبولسإلىأنسيموسبعبدأنغيرشيتايملككانهلكهذه
وأصجحبولسإلىبالتأكيدعادقدأنسيموسأنهspeedيعتبرلهذا
اإلنجيلعملفىمساعدله
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السساسفف

أعاطملطإكناطيوسيوخذعندماتقريباعامانهسيناالنلننتقل
ذهابهوأثناءومارفيليعدمأنطاكيةفيكنيسةمنالمسيحيةشهداء

مميرنافىفتوقالصغرىآسياكنائسإلىباقيةالزالترسمائليكتب

كئيراتكلمالخطابهذامناألولالفصلوفيأظممسكنيسةإلمليكتب
أنسيموسأنه3سففاهذااسمكانوماذاالعجيبأفسسأسقفعن

هوبولساستعملهالذىالفظىاالتالعبنفسأغناطيوسويستعمل

حدثماكانكالورالمسيحفيابفيدفعالوهوأنسيموساسماأنسيمويى

أسقفيصيرأنإلىايسنينهذهبعدوصلقدالهاربالعبدأنسيمومىأنفال
العظيمأفسس

IMلىيحالممل

بضنهliiiباقتعلبلهناكالزالفانهححثقدذلككلكانوإذا

ورقمنواحدةصغيرةنمحةممعنتحنرجالالتىالصغيرةللرسالةهذه

الىرسميةوالنصفشخصيةالنصفالرسالةهذهوصلتكيف3البردى

هرطفةتهاجموالظيممبدأفيتبحثالفهىربولرسائلمجموعة
كتبثالىالموكمةبولسرسائلبينالوحيدةالرسالةهىبلخطيرة

لفردمعين

أفسسفيتمتبولسرسائللجمععمليةمحاولةأولأنفيهشكالومما

هذاوحولوطبعثنسختئماألولالقرنتهايةحوالىذلكحدثربما
بالداتأنسيموسكانوربماألفسصأسقفاأنسيموسكانبالضبطتالو

وخصوصيةوصغرقمررغالمجموعةالىالرسالةاهلهضمعلىأصرىهوالذ
يقولففيهااللهنعمةلهفعلتماذاالناعىجميعيرىلوذكالرسالة

rw



يديئوأنهولصاهارباعبدانsماميوفىإنهكلهللعالمالعظيمألسقف
األسماععلىيعيدأنالكبيراألسقفيصروفيهاالمسيحوليسوعلبولسبحياته
اللهمجدعنبالذاتالعارهذاينطقلكىالشخصىعارهقصة

هل3فليمونودعواتتمنياثومعهبولسإلىأنسيموسرجعهل

علىأصرهل3العبوديةمنارباالسارقوهوالعظيمأفسسأسقفصار
المسيحلهفعلماذايخبرنالكىبولسمجموعةإلىالصغيرةالرسالةهذهضم

نجدحدثماهذاكانإذاولكنالحقيقةأبدانعرفلنبولسخالل

الحققةمنأبدانتأكدلناالوفىالكنيسةفيللنعمةبالغةةعاطفهفصةمنا

صادقةتكونأدقنتممماجميلةقصةولكئها

VA



إسترجاوهبسهلجل

خآالوتيفوثاوسألمسيعبسوعأمميزبولسا
ألمحبوبةأبفئةوإلى2معناوالعاملألمحبوبفليمونإلى

بيئلثفىأئتىالكئيسةىوإلامعنألفتجندوأرخبس

المسيحيسوعوالربأبيتاأدلهنصوسالملكمنعمة2
صلوأتىفىإياكذاكراحينكلأشكر4

يسوغألربأنحوللثألذىوأاليمانبمحمتلثسامعا5
فعالةإيمانكشركةتكونلكى6ائقديسينولجميع

المسيحالجلفيكمذىأالصالحكلمعرفةفى

محئتلثبسببوثعزيةكثيرافرحالناالن70يسوع
أالخأتهابكأستراحتقديينأحشاءألقديمنال

7افليصرن

عاديةغبرصورةفيهاىفىألنناعاديةكيررسالةفليمودطإلىالرسالة
طلقلةفيبولسمثلسخصهناكفليسمعروفايطلبدبول

معروفاويطأبعادتهعننجرجبالذاتالخطابهذافيولكنهللمعروف
مساعدتهبولسويحاوللمعوجاالطريقسلثالدىألنسيموسلكنواللنفسه

الصوابإلىللمودة

37ك



رسولنفسهبولسيدعوأنمنفبدالغريبةالرسالةبدايةحتى

مرسلألنهالخطابمنالرسمىاللقبهذايسقطدأئماكعادتهالمسيحيسوع
يسوعأسيركبولسبلالرسولالكبولسويكتبصديقهإلىصديقمن

ويبنىبالسلطانارتباطكلجانبابولسيلقىالبدايةمنذوهكذاالمسيح
فقطوالمحبةالمسيحيةالمشاركةعلىرجاعه

فليمونواينزوجةإنهماويقالوأرخبسأبفيةهمامننعرفالونحن
المؤكدومنالهاربالعبدأنسيموسعودةفيهامةمصلحةلهماأيضاألنهما

إليهيشيربولسألنبولسمعمسيحيةخدماتحضرقدأرخبسأن

معهالمتجندينكأحد

منهمعروفوطلبمعهالتفاهميمكنرجالكانفليمونأناواضحوأ
حتىعنهذلكواشتهرللجميعمعروفالألخوةومحبتهالمسيحفيإيمانهكانإذ

فيواحةمثلكانبيتهأنبدوالسجينابولسكانحيثروماوصل
أجملمااكشعبفلوبينعسكانبولسوصفهكاألنهالصحراء

شعببيتهفيارتاحالذىالرجلهوأنهالتاريخفياإلنسانذكرىتذهبأن

مسرتهملديهووجدواالله

هذهالكثيرعتهاوكتبترجمتهاالصعبمنآيةتوجدالفقرةهذهفى

كىتضرعالصالةمناألخيرالجزء06آآلفيلفليمونبولسصالةهى

والجزءالمسيحإلىتقودالتىالصالحةاألموركلمعرفةفيفليمونينمو
كاأنإماإيمانكشركةdألوا

فليمونيقودمعاوبولسفليمونفيهيشتركالذىاإليمانأندعاء1

المسيحىالحقأعماقالى
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الحقأعماقالىفليمونتقودالمسيحيةالشركةهذهدعاءأنأوب

وعطاءمسيحىسيحيةهشفأوكامشارتعنىسركةكلمةأنص

أصلىإقااليةتكونالمعنىهذأوفيالمشاركةفيمسيحىوكرم
المعرفةأعماقالىالعطاءفيوجودكالمشاركةفيكرملثيقودكأن

المسيحإلىديقوالذىالصالحانتقاءفي

الكرمأنالواضحفمنالمقصودهواألخيرالمعنىأننعتقدونحن
محبةعلىقلبهضظفقدفليمونصفاتبعضاكاالمسيحيةوالشفقة

للرجلهذامنبولسيطلبواآلنومسرةراحةبيتهفيلهموقدماللهشعمبا
فكرةهنانجديحاالتفسيرهذاكانإذاوsأكثريكودقأنللكريم

أىالمسيحعنأكثرنعرفلالخرنباعطائناأنههىالألكرةهلهيمةءعظ

أنفسناأفرغناإذاآخربمعنىأوالمسيحأعطانااآلخرينساركناإذاأنه
وأنالمسيحبعطاياكنىزدناالعطاءفىأنفسناأفقرناإدابالمسيحثمتلىء

الناسوأكثرالمسيحغنىالختيارالناسأقربهوالكريمللشخص
عنيبتعدللذىللقديسحتىوالالمثقفالباحثهوليسللمسيحمعرفة

فييكرماللىالشخصهوولكنهالصالةفىولياليهأيامهويمضىالناس
الناسمنحولهمنكلبةمح

IAY



المحبةأجلن

آمركأنكئيرةثقةبألمسيحلىكانوإنلاللك8
أناإذبآلحرىاطلبالمحبةأجلمن9يليقبما

ألمسيحيسموعأسيرواالنألشيخبولسنظيرهكذاإنسان

ولدتهذىأانسيمسسابنىالجلإليلثأطلب15أيضا

ولكمهلكنافعغيرقبالكانالذى11قيودىفى
هوذىأفأقبفهرددتهألذى12ولىللثنافعاالن

لكىعندىامسكهأنأشاءكنتأئذى130أحشائى

ونبودلكناtنجيلالمذيودفىعندثعوضأيخدمنى

كانهخيركيكوناللكىشيئاأفعلأنأردلمرايلث
ألنه50Iاالختيارسبيلعلىبلاالضطرارسبيلعلى
إلمللثيكونلكىساعةإلىعنلثأفترقالذاالخلربما

أخاعبلمنأفضلبلمابعذفىكعبلال16أألبد
آلجسدهفىإلئلثحرئبافكم4إسئماوالمحبوبا
فأقبلهشريكأتحسبنىكنتفإناVجميعاوألربأ
نظيرى

897فليمون
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فليمونمنيرغبهماطبفيالحقهوماوهولبرلسان

بفرحتطىأنيجبعطيةالعطيةتكونليتواضعءفىيرجوهنماولالصه
بعطبمالبستفهىالشخعلىتفرضالنىالعطيةأماكاملةوبحرية

هناكالمسيحيسوعأسيروأنهالشيخبأنهنفسهبولسا9آيةفي
نهمسنشيخبأنهنفسمهفوبولسعلىينكرونالباحثيئمنكثير

ولكن65اب55لدبينربماأالستنسنبلغبالتأكيدقديكنلم
مخطثونشبغكلمةاستمالعلىالمفسرينمنيعةمرضونومنمحتابولس

رأىفى4956بينماللسنتناسببولساستخدمهاالتىفالكلمة
Seniorممهلشخملقبعلىيطلقأنيمكنرالعهذافيهيوفراطس

الباحثونهوالءويرىسيخأوعجوزىgeronIعليهيطلقهذاوبعد
وقداستعملسبموتعنىاليهمددللكلمةهوالمقصودالوصفأن

ألجلهالذىلفاماعند620أفسسفىللكلمةهذهمنالفعلبولس

ألنالسنكبيرهواحماالاألكثرالمعنىولكنسالسلفىسفيرأنا
للسلطةأويشمغلهللذىالمركريسبباليترجىالخطابهذافىبولسى

بصفتهبكالسقيرفتهبصأيتالفهوفقطالمحبةبلبهايتمئعالىا
والوحدةالتباآلنكلبهوقدسيةحياةعاشإنسان

نسيموعىرجاءخاصوهواآيةفيرجاءبولمىحيوضئم

لوكماأنسيموساممعناإلفصاحفىبولسيتباطأكيفهناونالحط
بلنسيمومىأعالرأيةبوليسوقوالذلثعملفىامتردن

واحدادفاعاعنهايقدمولكنهبمأخالقهوبضعةمنفعتهبعدمحرجباليعترف
اآلذنافعاصارأنه

النىةىاهىالقولDenneyJamesJsاعتادكماوالممجبة



أنبولسفولنالحظأنالمهمومنصالحينرجاالاألردمنلجع

حالميهةأناسايخلقوهماليستالمسجحيةنافعاالمسبحفيصارالمنفعةعديم

همونيفأناسامنفعةلهمأناساتنتجولكتهاوصوحأوكفاعةفيهمليس
بعدالمسيحيعرفلمآخرإنسانأىمنأذضلالعمليؤدونأناسااألمور

ولكنلألرضفائدتهأنعداملدرجةالتفكعيرسماوىكانأنهأحدهمعنقيل
األرضيعلىحياتهفيومفيدااققكيرسماوىالشخصمنتجعلالصادقةالمسيحية

االونفسفي

مثلهنالثقيودىفيولدتهالذىالطفلأنسيموسعلىبولسيطلق

لكونهمماثلهذايعتبرجارهالينالناموسواحدعلملو9يقوليهودى
فيهلماالمسيحيسوعلمدويقودهاللهلمدبانسانأقإنأنجبهلهإبنا

ينجبالذىاألبذلكهودسعيالعالململىبهأقىكمنعظيمعملذاتهحد
ولدهقديكونبيالنهفاألبديةالحياةإلىيقودئمإبنااألزضيةللحياة
مرتين

بولسيقول12لإلةمعنيانهناكالمقدمةفيسابقارأيناكا

يعنىبلCيردأنفقطيعمماالاألصلفيالقعلولكن4رالذى

هولفليصرنبولسيقوله10يكودوهكذاالىالمومموعيحيلأنأيضا

التىالمحبةحمتنايمببداثفيهتحكملكىإليلأنسيموسموضوعأحيلإق
تالثأئناءبولسعلىجداعزيزاصارفدانسيموسأنبدوالفيلث

العظيماإلعزازهذاعليهيضقىبولسألنالسجنفيقضاهاالتىاألشهر
أحشائهمنقطمةعنيفترقكأنماأنسيموسيرسلإذإنهبقوله

ولكنهبأنسيموسيحتفظأنبولسيودكانالرجاءذلكبعديأقىئم
أيضأهنانالحطفليمونموافقةدونشيئايفعللنألنهفليمونإلىيرده

40rA



ماضبهمنالهربعلىاإلنانتعينأنمشعدةمليحمتحيةالمسيهاماءيئا
لقدفوقهواالرتقاءماجمهمواجهةنتمكنهأذمستعدةولكنهاوإغفماله

القبيحةفعلتهنتائيمنبالتهربلهمماحالمإذايصحالأنسيموممأهرب

ثماقائجهحلىيتقبلوأنفعلمانضائييواجهوأنيرجعأنيجب

انتصارهىبلهروباالمسيحيةليستجميعافوقهايرتقى

وثنىكعبد4عماتركآخرصكمثمخيعودأنسيموسديعووإذ

عبدهيعتبرأنفليمونعلىصعباألمرأنبدوالالمسيحفىأخويعود
بنىتحسكنتفإنبولسطلبهمابالضبطهوهذاولكنأخااالرلبأ

كاإذاإقبلهاإليمانفيابنىهوأنممميموسوأنالمسيحعملفيشريكأ
نفسىأناتقبلنىكنمتلو

بعودهالمسيحىيرحبأنيجبالفيمةعظيمأمراأخرىمرةهنامخد
الشواالرثياببعينالسبيلسواءأخطأالذىالخطىننظرماغالباأخحألمن

أننصدقأننستطيعثانيافيهنئقأناستعدادناعدملهنظهرماجداوكثيرا
أناالستحالةمنبلالصعوبةمنفنجدمخنأماعنهالعفوعلقادرالده

نفسفيفينايثقأنهالمسيحيمموعفيئمجعمعاملأعظمإنقيلعنهونعف
العودةطريغفإنماخطأإنسانيرتكبعندمافجهافشلناالتىالمحاالت
هبىفياللىللشخصببساطةاثهيغفرولنلمغايةشاقايكونأنطكن
مشقةأكثراألمريجعلفلبهجحودفيأوآلذاق

YAa



الختاميةوالبركةلرجاء

نديعلنهلكأؤ3بشنىظلقلثقذكانإنثم18
يدىببتكتبولسأنا1904عاللثفاحسب

أيضأبنفسملثلىمديونإنلثلكأقولالحتىاوفىأنا

أرحالربفمابلثفرحلمطليكنخأالأيهانعم20
كتئتلثإطاعتبواثقأناإد210ألربفىأخشائى

أقولمئاأكثرأيضأتفعلأئلثعالمايكإل

أئنهوأرخوالئىمنزالأيحمالىأكدذالذأومغ22
أبفراسعليلثيسملم230مساوهببصلوائكئم
أرسئترخسوومرفشt2يسئوعألمسيعفىمعىألمأسور
يسوعرئنانعمة250معىالعاملونولوفاوديمايس
منكتبتفليمونإلىآمينروحكممعألمسيح
انخادمأنسيئسيدعلىزومية

1825فليمون

اللهالخطيةئمنلدخأنبدالواحداأنالمسيحيةالحباةقوانينإحدى
إنسانايحررأنيستطعالذاتهاللهحثىولكنيغفروهوالمغفرةعلىفادر

AV



تحملعالمسييسوعأنفكاالمسيحيةمجديظهرهذافىمملهنتاثجن

وايفدأنمحبتهمدفعتهمالذثأولئلثيوجدهكنذاالناسجيمايا

تعطولمأحياؤهمارتكبهاالتىواألخطاءالخطايانتائجثمنويدفعواالعون
قدأنسيموسأذاالديونهبتسديداإلخاللحقلالنسمانمطلقأيحييةالى

يعقلالفاليحرنمالمنأخأفديكنلمولومشههربثمفليلمونسرقما

يكتببولسولكنروماإكالطويلةالمسافةلهمسفرهأمردبرلفك
كلهالدينسيوفيوأنهمسئولطنهويقولبيده

أعترأفمناليحوىالمكتوبهذايتعحمنهمامالحظةفالطريمن

مكتوبصكأوإيحمالهذا214كولوسىفيدرسناهماحسببالدق

خاطرطيبعنبولتخملهامسئوليةوهوابولضديؤخذاليدخط

عليهاووقس

أفسيموسديونيسددأنومستعدادراقاكانبولمسأنأيضاونالحظ

ماليةراردبدوذيكنلمبولصأذإلىتشيرلمحاتلناتبدووآخرحننين
ليخلىمنهرشرةعلىالحصوكفيأملكانألنهجميخافجلكسبهظاحتف
إمكانهلدرجةالحاكسرمتيبولحمبأنيثقكانفيلكمسأنبدوالسبيله

مجاراسعلىقاددأبولىكانكذلكJVVt6Vأرشوةدخ
أنلوالأنهاألمركانوربماVAJl3أبرومممنأثناءبيت

لهتتيحالناممةمستقرةحياتهلكانتالسسياJريسوحياةأختارقدبولس

قىكهاالتىاألشياءعديدنباخرشيئأهذاكانوربمااصةاصلىوارده
لمسيحاألجلبولس

فليمونويقولالفكاهةمنءابثيتبولىإلى42إفينسترخ
لىتسمعأالالمسيحإلىيلىأتيتالذىأنااألؤفبنفسككمدينأنت

38أل



أخذتلقدقائالبحنانيبتسمببولسوكأننااآلنمنلثأنالهربح
ااالنمنلثشىءبأخذلىاسمحفليمونيامنىمرالكث

الناسبولسعليهتعودالذىالتعامللنوعمثاال21آفيونجد

وفئاآلخرينمنيكونماأفضلتوخهودائمابولعريتبعهاالتىفالقاعدة

طلباتهكلإلىسيصتجيبفليمونأنفىمطلقامربوليشلثلماألمرحقيقة

قطعتغالبافدأنلثهوناالخرمناالفضلشوقعأنبمطيبةقاعدةولكنها
نتوةنأنناخحناأولواألفضلعلىللحصولالمرحلةنصفمنأكر
نظهربأنشرفهإزاءإنسانوضعناإذاولكنناالفليلعلىسنحعلالفليل

ةفلبهفيشحهامةاوتحركتالفروسيةنداءفيهاستيقظمنهدوقعكمله
منهالكثرعلىالحصولناتوقالذىذلكمنرالكثعلىوحصلنا

السجنومهـوقحتىأنهيؤمنكانبتفاؤلبولسيتكلم4V2إف
اعحقالهقبلاالنخططهغيرلقدحراتخرجهأنأصدقائهلصاواتطكن

وربما10524A2روميةأسبانياالىايذهابنيتهاا

أرومأفيطويلتانوسفنانفيصريةفئلمنينسالسجنفيسنواتلىب

هممنإلمطالعالمونهايةالبعيدةاألماكنهذهعنيتخلىأنبحبأنهبولسشحعر
إلىوديأنطكايةالقاربقدمثلهكانلمناألفضلوأنسنامنهأصغر

القداكالأصدقائه

فيقابالهمالذقيءماالزنفسمنتحياتةقمادقوج23ةآليفى
عهمنعرفهماكلذكرناوهناكالختامةأجزائهافىكولوس

وأنسيموسفليمونمنكلعلىثطةممالىدطالالبركةأنأقوأخر
واءسثعد
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