




صئ

ةالعربالىنقله

مجارالمجلوطن

مي

ولمجىأ



القاهـرة4031بصالمحـيحيةالتقافةارثعندر

أوإقتباسيستخدمأنجوزفالللدارمحفوظةالطبعحقوقجيمع
الناشرإذنبدونمنهءجزأىأوللكتابجوبالرونطبعأونشرإعادة

138477ط0183الطبعإعادةحقوحدهوللناشر

8914138اإليداعرقـم

بشبراللطباعةنوباربدارطبـع



اهـهـ
زع

للىكوص

كلىلصلمج

ضكاإسكويرجمايدالمجلنصاضعا

ئؤسجم

شداتاضخازحيفوضيإلللكلاقمااكز

نايزناتحىالدممؤباقىالقسصزيلبميياك

لحيـممزفىوالقمداك





الكضابحتويات

حهةأالموضـوعاالصفحةالموضـإلع
301المـغخد00000091األولىيوخـارسالةمقدمة

000000000000601الذحنسركة14األولاحأل
000851الكنبسةءأعضاحقيقةتوضيح

000000000111ىكرالاألكذوبة00000014الراعىقصد

000000000311العامميازاال00000034الكالمفىاعىالرحق

000000000811المـغفىالثبرت0000000000004امماالررصالة

21ـالثالثاحاأل00000000000000084نورالله
000000005المعساديةاللغللمة

021المسيحيةالجاةاقيازاتتذكروا035النورأحاالمـيروجوب
21المسيجـةأجاةاحماالتكرواتت6اطشمحكات

00000521الةالحلهاوجوب000085المثلثةاألكذوبة

000000821اللهالمولردمناإلنـان00000095لخنسالءاضلماظىخديع
131يخاالأتايستطيعالالذىالرجل

000000431اللهإرالدتميزماتعا36الثافىاخاال

أمالمسيحيةانعلريقةأراسالاضامت0000000000036اعرماه
000000000541الوحيلهأاإلختبار0000056قليطالباراالميعيسوع
انمآلزالماالوعايا00000096الالكفارةالمشيبميسوع

ا5الرانماحا00000000000027قهالحقةرفةالى

00051الروالجاةانقطاعأخثالر00000067الجديدةالقديمةالومية
051ةاألخيرالهرطقة0000000000097الغللمةهزيمة

000351اللهوبربناإلنساألبينالفجوة00018الظالموالنوروالبغصوالحب

000000000651إلهبشريأالمحبة00000000048البغغإالحبتأثير

000000000000000061محبةاقه00000000058نحنمناضتذكر

000000361ثرالبصوغاللهإبن00000000089ترىكلمل

561انالمساخاثصص00000000019المـيمفهالتلههبات
00000049البثرىناقلبمزاحمون

000561اإللهيةاألدرةخاللمنحمب00000000079مستقبلسالحياة

000000000000761الواجبةالطاعة000000000501ألخيرةةاعةالسوقت



الـفحالالموضحـسوعالعـفحثلموضـوع

000000142المسيجـوناالمغامررن000000961ءالمالمغلية

000000000000243بذادريخى000000000000271ماوءاول

92يوذارسالآل571المثلثةالثهادة
000000771ئنكرالالتىبلثهادة

2ءاءالرسالةمقدمة0000971اإليمانجوحر
972مشحيأتكونأنمامعنى181ومثالهاالصرالةأساس

000000282ءثثوذاته000481ءيخطىالذىاألخألجلالصالة
000000000483اإليمانعنلمحفاع000000781ءخطيماللموت

000782الحطرالداخل000591اظطيةجوهر

192ائيطإسرمحعيالمرعبةاألمثله291التأكيدالمثلث
492ئكةالماصيرالمرعبةاألمثله

792وممورةسلومالمرعبذالألمثلة00000000000091أاادالخطر
00000000092إحتقارالمالئكةمنوالثالثةالثانيةيخىالرلـاكمقدمة

000000000000203الجسدإبخيال00000000153يوحنادساظا

000000000503ثالتمنصبم513الثانيةيوحمنارسعالى

000000803اراألشرجالالررةصو712انحتارهانسيدة

000000113األلثراتأولئكأناية000000000000021والحقلمحبةا

13مانعاقبة00000000322العالخواألزمة

00000713اراألشراخـاثص00000000000422الداماظطر
000000913الخحألخصحائصعا822الشبههاتعنبثعاداألا

00733الـالحأمثلة332الثالئةحنايورسالة

000000000533الخحايئادإاستر00000000532المعلمفىح
3ةالختامماطمدجاهإز000000000832المسيحىالكرم

6



الساسلذه

فىالمسيحىأالعمافىوالباحثينصرينالمفكبارمنيأفكاىوايمإدكتورا
وقدباسكتلنداكالسكجامعةفىالجديدالعهدستاذعوفىاخعصرهذا

البحثققتععلىتدلالجديددالثمسلسلةدراساتبإعدادقام

فيوسهولةفالمفىوطرافةلرثالتعبحسنفوطالوةوالدرس

االكااجديدكدالكلأسفارلتشاسلةالسلهذهمنبيعوتدابياإللس

اآلتحتىطبعغاواعدوحدهانجريطانياثوأحدعامفىنسـخةمليوذ

يدآلعليااإلقباليزالمامراتخمس

نجمهوربةاألسقنهيةللكنيسةروالنثالتأليفدارعزيمةتوقد

للخدماتاإلئحيليةالقبطيةللهيثةآلالتابالمسيحيةالثتهافةودارربيةالمصر

تباعآالسلسلةهذهإصدارعاحااإلجماعية

منخاليصهلأسلوبلىجميهماتالمىقىمنتخبةالعربيةوبقدمهاث
اللفظىواإلعجاراللغويةالحذلقة

السلسلةهذهإصدارمنالهدنحاإنالعامةمقدمتهفىالمؤلفيقولهومما

لمالذممطادىناارىالهرفتمتختالحديثةالعلمألمجاثنتائجوضعهو

العهدأسنهارتعاليمتطبيقمالالهوتيةالدراساتمنموفورأحظايغل
العصرهذافىالعمليةالحياةعلىالجديد

التفاسيرمـةعادةنفهمهقاذابالمعنىتنهسراالسلسلةهذهوليست

واألحداثاألمثالواتوالفقراآلياتكتحليليةدراساتلكنهاوىاألخر
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وعقالعظةوقوةالخيالبآلوعذواريغالجاذبيةفيهشائقاسلوب

المعتىوروحانيةليلالتح

وعيممعرفةإلىالقارئنخجالدراساتهذهتقودأندعاؤنأ

فىهءوراالسيروإلىأغؤرحبامحبتهوالىأكرءوجالوضوحفىالمسيح
ةأقربخطوات

ونلثرالنا



يوحناممائل

مقدمة

وخلفينهاشخصبةالةردم

بالبدايهتبدأالأنهامعترسالةدالقبتحملاألولىيوحنارسالة

ففىلهاطالتقليديةلحةاضداعنتختلفخاتمخهاأنكماللرسائـلالتقليدبة

كالتحباتختاميةتحياتفيهابهدالأنناكماإفتتاحياتتوجيهاتتضمنال

يطالعهاأنأحديتعدرألحعذامعلكنبولسرسائلفىنجدهاالتى

كانكاتساأنفىشلثوالقوكاشخصىطاخمنلمابمالمجسأدتثون

الناسمنبعينهاوجماكةمعنوضععلىتفكرهيركز

ناهااعتبرإذالترحهمايمكنالشمخمىوطابعهاالرسالةوصيغة

أرسلهاثملشعبهمحبكتبهارلقلقةمحبةعظةبعضهماعتبرهاأل

رلمحبةعنصادرةعظةفهىيرعاهاكالبالتىالختلفةإبمنائساا

رعيتهصالمةعلىصهوحرواهمامه

سعإقهمولمعالجةكفتوأتهابدهذهمثلعظةأورسالةوأية

الرسالةهذهفهمنستطيعلنفإنناالموقفلهذاتامفهمإلىفصللممايه

أدىالذىالموقفإلىءالوراإلىالرجوخنحاولأنأوالعلينابلدا

ومتىأينتتذكرأنأيضأعلينايجبكماهذهرسالتهكتابةإلىبيوحنا



الرسالةهذهفهمعلىلنامعيناستكونراألمولممذهمعرفتناألنفبها

بقليلم01بعدسنهأفسحطقفكانتاماكتاتجها

داولاإلر

تخنبيمكنلمأحداثكنيسةافوقعتتالميالدتاألولالفرنءاىبا
أفسعسمثلىبقعةفخاصةاتءوقو

الثانىالمسيحىالجيلمنكانواالزمانذلكسيحيىكأونكحيرأ

وإثارةاألولىاأليامروعةأنأىالثالثالجيكاصتكانومماأو

تلثأسألفهمنطرفىالمسيحيةتمثلهاكانتالتىياالجلىاإلكقشاف

األيامففىكبيرحدإلىانكشتاألقلعكأوتالشتقدكانتالروعة

والتألقوالضخامةوعةوالرالمجدبطاالحياةاتعسثعصللمسيحيةاألولى

قالهماالحياةعلىينطبقالتاريخلحـطاتأعظمقمتعترالىاأليامتلثوف
طاحبرؤبةيسعدحـنالسعادةقةليبلغاإلنساتإنالووردزورث

المسيحيةفإزالرسالةكتابةوقتنىاالنأماالجديدرالفب

إسميةمحححيحيةأصبحتقاكانتأصهاكاشيئامألوفاأصبحتقدكانت

وتمروعةمنلهاكانماوفقدتالنالهألفهاالحماسايلهازتقليدية

متىالكثرينمحبةتردقالحنالقلوبفاحصبهوأنبأسبقما

المسيحيةعنفيهذهبتقدكانتوقتئالرسالةهذهكتبفيوحنا

خافتةومضاتإلىواستحالاألولىالمحبةلمميبخباقدكانكاروعخها

لكناللمالكهاقالقدالمقامانمسيحكانالتىهىتهذهأفسسوكنيسة
24رؤيادااألولىمحبتكتركتأنلثعليلعند



إلىينظررنكانواةالكنيسةءأعصابعضانذللثعلىترتبوقد

يكرنواأنيرجدونالفهمثقيلءعبأنهاعالالمسيحيةتتاجمهاالتىالمعاير

اليونانيةطمةوالالجديدالعهدينطدباالتىالقداسةغرارعلىقديسين

كادةجمترالتىالكلمةذاثحءهابروسرالجديدالعهدفئالمستخدمة
كاذفالمهـيككمتميزالأوالمختلفتعىأساصاوهىلممقدس

ليسألنهةمقدساكانابتاهـواالمبانىمنكرهعننحتلفألنهامقد

األخرئاألممعنالختالفهامقدسةكانتصةودااآلواألاأليامكبقية

مغيرهعنمختلفايكونألنمدعوألنهقديسايكونألنمدعووالمسجحى

وفالمالوبنيحىالىنبفاصلهناثانااالدواوعلىراإلحثبنى

خاصتهخبااذلكانالصالممنكنتملودايسوغيقولالرابعةالبشارة

الماليبغضكملذلكالعالممناخرتكمأنابلالعالممنلسخألنكمولكن
والعالمكالملثأعطيمقدأنابقولدتهصالتهوئ91ة51زيوحنا

7141يوحنايانعالممنلستأنىكاالعالممنليسواألصهمأبغضهم

رةلطغآجديداإيامعيتطلبكاذإنهقياتأخمطلبايستلزهكانكلههداش

حنوآيتطلبكاناأنهكاالجنسيةاآلدابمنجديدآوطرارآياةا

باألمرسكنلمهمذاوكلأيضاجديداوغفرانادجـاجىوخدمةجديدأ

العالمجهفافالوقوالعسرمنوأصبحالحماسعبافجأةنلكالمسن

العالماعتادالىاألمورففسهعلىصينأنالمسيحىعلىصعباارومح

التىاإلجتماعيةاألساليباألنماطايرةومسمشاسثلةفضويرإباحخهما

قدورالمسيحىكاقالتىاألمورومانالزذلكفىعامجهبوسائدةقانت
ءينوعجامزعبئانظرهفاآلنأضحتالسموإلىيقودمخديارافعاهابريحه

ثاهله4

مارةاألولىيوحنارلسالةفانجدالأننابالذكرجديرهوومما3
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ذلنثفوالرسالةظائطهااإكتبتالتىالكنيمسةعالواقعاناكطهادصح

ضدموجهخارجىعنفمنبالخطـرصهديدأىهناكشيلمإوقتا

ءللدماوإراقةاضطهادايكنلمإنه4اخكالدمنكانالخطرنكندانثنيح

قديسوعكانأيضاالخطروهذاءاإغواوااللةالخطرن4لثض

كثيرينويضلونوذكحركذبىةءياأنجيقومبكولهنحهوأنبأورآهسبق

الرسولبولسأشارعينهالخطرهذاوإلى211غبتىأ

قالثماجلمالوداعىخطابهفىهذهأفسعسكنيسةقادةمنهوحذر

الرعيةعلىتشفقالخاطفةذئاببينكمسيدخلذكمافبأنهأعلمنىبئ

ياهمءوراانتالميذاليجتدبوملتويةبأموريتثلمونرجالسيقومأنتمرمنكم
53و0292الرسلىأممالأ

خارجمننامنتأتلماألولىيوحناارساتعالجهاالتىفافىسكلة

تءجالكخيايسيحيةالعقيدةأزكانهدمعلىنيحماهـكانواةاكني

المسيحيةالعتميدةطذهإلصالحيعملونأضيميعتقدوناكانوأشخاصمن

مقبولةعقيدةالمسيحيةالعقيدةلبجعلوايعححلواأنهمكلوكان

الفكريةوالتياراتالعقليةباالنجاهاتتام3علىأولثكوكانعقليا
ضيحدعاوتوالمسيحيةشرحفييرغبونبهانواأيامهمفىسائدةكانتالنى

األفكارشرحفئعصتخدمتكانتالىاتالمصطلىنفسباستخدام
ئةظنواأناسمنأتتفالمشكـلةآنذألثمختشرةاكاالتىالفلسفية

كرالمعاصروالفالدنيويةالفاسفةحسيحيةالمتتوافقلكىاألوانآنقد

المعاصرةالفلسفة

كانالنىالفلسفةتلثهىوماأالمعاصرالفكراإذأهنهوما

بينيوفقواأنيحاولونالمنحرفونوالمعلمونالكذبةءاألنبياأولئل
وبيضهاالمسيحيةالعقيدة
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كانالمذحبهحتاالغنوسىاطصيدعىمذهبمناكأنا

كامبوجهبالمذافيوأتباخاليونافالعالمربوعكلفىمختشرآ

خاتيتوجبتاألسأيماصذاوعلىدالخىيرحووحددروحالأنيعتقدون

شرئخاادةامنامخلوقهءاألشياشلومادقاألنهالماختقرأنالغنوسئ

لذالثوةدد01سأابألتخاصبوجهالجسديكرهوالغنزشأخعاسا

عذافماأيـةمعهاتنةسجالروحتتهالجسدتئواالنشرفنهو

وحاسامىقتاأوبغزدتسوئالجستاوحا5هعأواإلنسانعقلالسجن

ةابغايةحمرتتاتنجباوهحيكصالحكحوالذكااللهرروالذى

شرمنوتحريرعاالسجينةحمةه511إهـااححنثالروحسراحقإطا3هى

تةمعتهصوطقسيةسريتمعرفةطريةعنإاليـمأنتيمالوهذاالجسد

أنتسمفاخدهناحتكيقياغنوسياكانلمنإلهذايتاحوالمتتمنواطالع

إنيقالوالحقاليوناىاالئالصفىقصبعمحفورأكانفكرىتيارأمام

نجملتشرالمادةبأناالكتئادكمووأساسهالبتةينقطحلمىصالفالتياراهأ

الجمحدعزالمناإلنسانروحتحريروأنتالروحهويروانالصالحوأن
جاةنلاألوحداالحقيتيالهدفيكونأنينبغىالفاسدالشرير

الكذبةلممونالم

أليوحناداسالةىإكننتقلبناهياأذهاننافىكلهبهذاإحتماظالء

منالكذبةالمعلميهةءهؤالحقيقةإلىبقودناالذىالدليلنعالنستخلص

وخرجواانسحبوالكنهمالكنيسةفىكانوالقدأتعليمهمهووماهم
291األولىيوحنارسالةمنانوايكولملكنمخرجوامناألمنها

ءباألنبيايلقبهميوحناجعلماالتأثيرقوةمنلهمأناساءهؤالوكان
1ماألولىيوحنارسهالةليالعالمإلىضرجواقاينكثيركذبةءأنبياألن5
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أنيحاولوناكانوأنهمإالمنـهاوخرجواالكنيسةتركواقدكانواأنهممع
العقيدةعنهمويضلوهاءأعضايغووالكىإهاداضفىينشرواتعليمهم

1262األويوحنارسالةالقويمواإليمانالسليمة

المسياهويسوعأنإنكلر

األقلعلىالكذبةالمعلمينءهؤالبعضامنفإنكلهميكونوالمإن
الكذابهومنيوحناويقولالمسياهويسوعأنأنكرقد

222األولىيوحنارسالةالمسيحهويسوعأنينكرالذىإال

يهودابلحقيقيينغنوسيينيكونوالمالكذبةالمعلمينءهؤالأنويبدو

أصلمنكانواالذينالمسيحيينعاىصعباءشىكلكانالدواموعأحأ

بةالصعوهدهمنضاعفقدووقائعهالتـاريخأحداثاتروتويهودى
يبدأحالمانلمصلوببمسيحيؤمنأناليهودىعلىالصعبمنفكـان

يؤمنونالمسيحيونكانباتالصعوكلتتالشىأنوضامفركاناإليمان

الثانىءالمجىوهذاويبررهشعبهيخلصلكىليسوعالثانىءالمجىبسرعة
بعدحدثالذىلكنيهودىكلقلبعاىوعزيزامرتقباءرجاكان

وقاومأورشليممدينةالرومانيةالجيوشحىاصرتم57سنةفىذلك
المدينةعلىغضبهمجامالرومانفصبعنيفةانتحاريةمقاومةاليهود

المدينةقلبفىوسيرواحجرإثرفىحجرامبانيهاونقضواالمقدسة

يقبلانليهودىيمكنكلههذاوسطفىفكيفأرضهالتقليبمحرائا

فدالمقدسةفالمدينةشعبهيفتقدلكىورجوعهيسوععودةفىءالرجا

ههـذاكلمواجهةفىالعالمربوعكلفىتشتتواقدواليهودبتخر

اليهودىصالففىبقيتوطالماحقاءجاقدالمسيابأنالقوليمكنكيف

ألنهالمسياهووعيسبأنالتسليميستطيعلنفإنهامقوىءالرجامنبقية

41



أنهفىشلثوالوالدمارالخرابتعافاليهوديةاألمةهىوهاومضىءا

اليهودةشبيخلصرليةثانيةيسوعءمجىينتظرمنهناكالودبينكان

يكرنأالمحالمنأنهاعتبروااليهودأولئكأنفىأيضاشكوال

المسياهوأنىالذئيسوع

العجسدإنكار

ءجاالذىالكاذبالتعليموهوذلكمنأخطرموماهناككانثم
المسيحيةالعقيدةبينللتوفيقالكنيسةداخلمنبدأتمحاولةمنمباشرة

الروحبأنينادىالمذهبهذاأننتذكرأنوعليناالعنوسىوالمذهب

يكرنالرأىهذاوبحمسبنجملتهاتشرالمادةوأنرالخهىفقط

روحهرالذىاللهبىأخذأنالمحالمنألتهمستحيالأمرآالتجسدحدوث

إليهألمحماعينهووهذاةعرفنهمفىشرانادةألنماديابشرياجسدأ

مسيحيايصيرأنقبلإذونقربعدةنلثفىبعدأغسطينوسالقديس

وفيمتنوعةالبمدارسهاالفلسضيةالمذاهبمنالعديدفىتمرسقدكان

كلالرتنيينكتاباتمنالكثيرفىقرأإفيقولكتباعترافاته
الكتابمنأىعندلمجدهأواحدآقوالعداالمسيحيةبهتنادكاما

41ايوحناالبينناجسداوحملصارالكلمةداهوالقولذللثالوثنبن

بأذيؤمنوندامواماالقولهذالوايقوأنيمكهمالةالولمجونونرالمف
الجسدفىسىألمطعنصربالتالىوأنهالمادةفىأالسىعنصرالشر

رسالثهيوحناقيعارضهمالذينالكدبةالمعلميهتأولئلثأنوواضح

جمسدليسوعكانأنهأنكرواكماالتجسدطحقيقيةأنكسرواقداألولى

ءجاقدأنهالمسيحبيسوعفيعروحكليقوذكتبولهذاطحقيقى

فىءجاقدأنهالمسيحبيسوعيعترفالروحوكلاللهمنفهوالجسدفى

51



هناكركانت3و42األولىيوحنارسالةاللهمنفليصلجمعمد

التجسدلمجقيقيةالتسليمعدمعنلمتعبيرصيغتاناألولىالكنيسةفى

فةالمتطرالعموميةالصيغةوهىالدوسيتيةكاـأوالدوكيتيةأل11

معضاهنأتاليوفالفعلاقإتراألإلىحهاترحشيمأنهسبيدجوثويرى
كاذيسوعجسابأنالمبدأهذاابأنادىوقداليظنهرأواليبدو

حتيقيااجسليأخذلميسوعوأنمادئغيرالشبحاأولممظهرآ
يسوعأنكلىءهؤألأصروقدجسدآأخذوكأنهفتهطدصنهل

كانلكنهودملحممنطبيعىبشرىجسداإطالقاعلىلهمجنلم
وكتابفقطالمظهرسوىالجسدمنفيهيثيطولمةلمجتاكائناروحيا

األسفارأحدوهوم61سنةإفماتاريخهيرجعالذئاليوحناآممهال
فيجرىالعقيدههذهكاسبهيتبتىمنحرفةتعاليمويتضمنةالتانونغير

الذىيسوعلمسماعندبهانطقأنهعىيدأقوااليوحنااسانعلى
جسدهكاشاأخرىأحياشاوفىصدىسبهسدأحياناقابلهأنهلهبدا

القوليوحنافمفىيضعكاةأاالبنةلهوجودالكطئهأدىاغيرص
األرضيماعلماتتركأقدامهنكنلميمشىيسوخكانعندمابأنه

دايسوعدالكونالتاماإلنكارهوالعقيدةمذهتصويراثـطوتماأةوآ

نوعأىمنبشريأجسدآأخـذق

أكثركانتربمالكنتهذيباأكثرأخركطححيغةهناككانت2
ارتبطتالتىىالصيعةهذهاألولىالصيغةعنمختلفوطىآخعل

كانادالرنثوسوكلمايوحناأنإلىشقليداويشرلمنئوسكبالر

يوسابيوسيروىالكنيسةتاريغداكتابنئودينلدوعدوين

أحدفيإنهفيقولىكيرنثوستجاهيوحناشعورلناتصوشقصة

61



ألنثوسكيرأنعلموإذآفسسفعاممغـسلإلىيوحناتوجهأليام
وهوالمكانمغادرةألىسارعبألتيدخلأنرفضغالمغسلفىدمرص

علىكضهمويقرلطهحناكمنبالذهابالتعجيلعلىرفاقهمجث
نثوسكيرالحقمحدووجودبسببالمغسلهذاعلينايسقطلئالعجل

داخلهفى

الممميحالونااإلنسانيسوخدابنفصلهذالمكرنثوسو

مثلماطبيعياميالداولدإشاناكاناليسوعألإنفقالدالقدوس

عاشاللدهموفىالنايممنأحدوبنبينهفرقالإلبشرمنغرهيولد

كالمسيمعليهنزلدناألشاعتمدفمابعدتم6دتهخاصةطاكةفىحياته
النىئقةالقالقوةتلكومحمامةمئكجسميةهيئةفءالسمامن

كدمنبأخبارللبترالمسيحءجادالوصفىأخرىقوةتضارعهاال

عنددانثوسكيردابقفولملهممعروفكيريزالوماكانالذىاآلبا
يسوخحياةمنرةاألخإماألفىإنهيقولراحبلالحدهذا

فقطهوتألمالذىلكنالمألىيتعرضلمالمسيحوأنالمسييمفارقه

ماتالذىهودهوالبشرفانجسدوهذارئالبشاليسوعجسد

لتألمقابلغيربختروحىوجودفىالقدوسحممالمسيبتطبينماوقام

تحتكتبتالتىةالقانونيةغمرالبشائرقنجدهالفكروهذااإلطالقعلى

سنةحوالىكتبالذىبطرسإنجيلففىانمنحرفةالعقيدةهذهرتأث

قائالنادىوأنهالبتةيتالملىالصليبعلىيسوعأننقرأم031
ترك6اللحظةهشهفىوأنهتعتىتخليتلماذاقوققونى

نقرأاليوحناأعمالإنجيلوفبمثرىايسوعجسدالقدوسالمسإخما

تالجدجثةصلبعلمااالبثرىيسوعجسدعلفيهالذىالوقتفىإنهأيضا

المسيحمعيتحدثطالجبلمنجانبفئمغارةداخلفىاليوحناالكان

71



ئثاأورشليمفىالناسنظرفىيوحنايالهقالالذىلقدوس
ألشربومرخللىويقدمبالحربةوأطعنبالمساميروأسمـرأصب
مماماشيثاأعانلمإننىفولىإلىفأصغإليلثأمخدثأناهالكن
79يوحناأعالالكأيختقدإنىتسيقوا

رسائلمنالتفكرمنخطاهذاانتشارىسهندركأنويمثننا

والتىتالصغرىاسياكناثسمنمجموعةإلىكتبهاالتىتوساغنا

األولىالتههـيوحنادإليهاكفالتىضائسالعيبهاهىكافتيما
روماإلىتهطريوفىيحاسجإغماطيوسكانرسائلهكتبوحيئ

إلىرسالتهوفىثهاداالستساحةفىالوحوشأنياببنرهمصليلتى

حديثأأحدإليكموجهماإذاطصمآذائالصموادابقولكتبالليينالتر
ممريممنداودنسلمغكانالذىالمسيحيسوعيعيدآعن

علىحقاوصبوتألمواضطهدحقاولضربوأكلحقاولدالذى

المهاأنولواألمواتنلضامنقامواثدىءيالبنطىبيالطسألعهد
البعيدينالبعضمنيقرركادهيهثأوخيألأومظهرمجردكانت

إلىإغغاطيوسرسالة3سجنأناإذافلماذاالمؤمشنرغراللهعن

أجلنامنألنهداخاسحـرإلىرسالتهفىكتبكمااو9فقرةاللينالتر

أنهكاحتاتألمولقدصالخا3ننالحتىأآلالمهذهكلعانىقد

مظهرمجردكانتآالمإنالبعضيقولكاوليسقامقدبالحقيقة

ربؤسطبوليو2فقرةناسميرإلىإغناطيوسرسالةإالليس

منكلاآلندايوحناداقالهمااستخدمفيلبىأهلإلىكتبعندما

ليكاربوشبورسالةداالمسيحضدالجسدفئءجاقدالمسيحيسوعأنيخكر
71افيلأهلإلى
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فيويدضهجمعنف6يوحمتأتجهيوهذاشوسكيرتعليم
ودمءبمأأكىالذىهذاوعأبيعنيكتبحيثاألرلىرسالته

56اآلولىيوحنارسالةووالدمأءبالمابلفقطءلماالبالمسيحيسرع

قدالغنوسينالمعامنأنهىالعددهدافييوحناإليهايشيرالتىموالنقطة
معموديةفىهناوكانءيالماأتكةالقدوسقالمسيحأنعلىأجمعوا

ألخهمالصليبهوالذىيالدمأقىقدأنهأتكرواملكتيسوع
البشرىيعسوعجسدتركقدالقدوسالمسيحبأنعالفولىعلىصروام

طالق3اعلىيتألملمذاوأنهالصلبفبل

الممالحهمنأنهنىيكنداهمخطرقالهرطقةهذهعليهئنطوىوما
بشريآليسوعإلىاينسبوأنيخشونابهاآلنخاطئااتوقيراعتبارها

مماليسوعأنفىنفكرأنتجتايليقالأنهآساسكل4وحقيقيةكاملة

الهرطقةهذهكانتولثنوطبيعىحقيقىبشرىجسدلهبهانسالظباف

المسيحيـنمنعيهيسضثانعددالالأنإالتلقائياعوئالشتاندثرتقد

عادةءوهيرالهذأيومناحتىةالفكربهذهمتمسكازالألءاألتقيا

خاطئةعقياءأتهايدركراأندونبهانيتمس

ممكنايكنلمأنةتتذكرأننحـنمليناتبوضوحيوحنادارأىكما

خالصألنحقيقبماانأيريصأذدوذابشراتحلصأنيسوعالصسيح

ءشىكلفأعلهمةالظفيموعمشاكةعلىيتوقفحقيقتهفىاإلمثر
مثلناصارانهاألولنءاآلباأحدقالكمائوالخطيةخالفيما

دامثلهنحنيصيرنالكى

الخاصةاألخالقيةمتطلباتهالهاشاكاالغنومميةالعقيدةهذه

يعتمقونههاتكانراللذينعالعمليةالحيا



رالخلوقةالطبيعيةءاألشياكلىومنالمادةمنالغنوسىموقف1

الجسمدمنالغنوعىيقفهمعينموقلفعليهترتالموحعتهذا

التاليةثة3الثاالمظاهرمنواحدفىيتمثلكانالموقفرهذا

الصيامألىالعنوسىيتجهقدكلهشرالجسدأتطاظا

القسوةفىواإلمعانتلجسدهالصاومةنعاملةواوالتبتلهدوالز

ويربطوجالتزمنأفضلالتبتلألندىتالذىوالرأىعليه

قيدةبالالتأئرإلىلاألصفىيرجعوالخطيئةالجنسبكأ
الموقفئرألهذانجدالاآلولىيوحنارسالةفلكنتالغنوسية

األةالالموففصاناإلنيقفف6شرآكلهانجسددام2

بالالمجالهدافىوينطاقثـهواتهوالجسديوكألعنانفيطلق

فإنهالوجوهكافةمنشرآالجسدكانإذااألنهضماب

عندئـذألنهالشريرالفاسدسدابصذااإلنسأنيفعلةمايهمأل

مسلثواتبعالجسدهذا4تإلماإلنسانايخالافـافردتال
آلاإلدااجـةىاألنخراياحيئإلمدافيإذاأوالطهروالونح

هذهءأصدايخداألولمديوحنارسالةوئوالفسادوالشر

كلهبالكـذبيخهمفيزحناكالرسالدجنباتفئتترددالفكرة

وصاياهمجفظالعينهتالوقفىوهوالذيعرنأنهديدعمط

المسيحفثابتإنهيقولالذئاالنسانانبأيقولوهـوإليهأصغ
األولىووحنارسالةانقرالمسيىسلثمثلمايسلثأنعلي

624ت

إليههمكفالذينبيزكآناتهطوضوحلبمنرئهذامة
الذينالغنوصىالمذهبأتباعمنأناممقاألولسالتههـيوضأ

06



لكنضاصةصرفةتهايعرفرنإتهموقالوابالمعرقةوا

المسيحىاللوكمتطلباتعنألبعدكليعيدآكانحلوكهم

أيعدشوطاميةأكنواةألشيفذهبتةاألماكبعفوفى

انمعرفةنالالذئالسخمكهروشألغإذتنالغنربحنادف

ارفالاإلنـاتمحوأنهآكأعتباحصاش

بآنيناد2ائعنوسيهنمنعقضتالوقـتقلثاثقافا

ياإلسننيمهـلىاألشخاواألردأيعرفاثبحبطالحقافنوسى
كلختأتعليهشءفكايصعداتذثاألصقفيغوصععات

وأقعهاعليههىمأخحبةوأدفاحماأسماها4الحباهياتمستو

منبأنهعتؤلافئةصالفحبهالقريبةالفكرههذهش

علىالحبلكويـىعالعناقواتهلشيخطلقأنءللشاباألهضل

اعتنقواالذيحممفقطوالغنوسيوضاءالغريزبةلميولهالغارب
نبعألهاعالالخطيةإلىنظرواأكاانجهواناثالمبدأولحذا

ءالديىاببالوأنواخمن

الرسالةلىاألعتقادمنالنوعهذامثإلىةىوتوجد

إلىطالمقامالمسيحيشيرحيثاثياتيركنيسةمالثإلىحدإلمو
2ع2ؤياانظرالثميطأنأعاقااعرفو11جماصة

أولئكإلىةاإلشاريخصدكاناليوحنااليأنالقوليهكن
صصالةداليتةظلمةقيهوليسنواللهبآأتيؤكدوهوالقو

هاألولىروحنا

قالواقدكانواعار4المبدأهذااعتنقواالذينوالغنوسبوق

وهاجمتالألرنبفيهأنهكماممامتغلشلةدامسةظلمةاللهنمةإن

أ



كمعوب84أيةاإلنساآلبحدوالممليحاكأبختازاذاإلنسانعلى

ومالماهخطرمناإلعتقادممذاعليهيغطوىمااكظشاففى

مدمرةحينتائمدتإليهيؤدى

آدطفالواضحالخنوسيةالعقيدهمنثالثنـوغحناكمت3
يعشروقةحيأرشإنحهانابخعلتهنغهـسهيعتعرالحتهيقىالغخوسى

كالوكاالحياةثهادىكلءشىكلمنخررقداتهرزكذدك

أنفمصـهموقيعتبرءؤاألحىومثلعبدالهابعدديفامللمادةسلطان
ةالدحسببتنالهمأنمنوازخوأسمىالخطيةمنلىث

موجوددالخطيةتعدلماوحبلغوحاالتىاليةالالروحانيه

ءهؤالإلىالروحىاعالىاجةدشبلغراأصهمإذةلهمبالنسبة
الذيخماالخاسعنخدثعندرواألولىرسالتهفحنايواأشمار

يوحناالةشخطيةلهمليستإتوقالواأنفصربمآضلوا
س801ااألولى

حطصورمنصورغأرذفىالغنوسيةالعقيدةأقوواضج

بالغةكانتالعقيذةهذهإليحااإلشارةسلفتالتىالثالث

دينموجوكاناايألخرينالترعنأنلنايبنكاالخطر

األولمرسالتهيوحناإليهكتبالالجماعةنب

ك1روبالفيهكانمهـوقفنىالغنوسيةلبلورتاتححذعنفضالب1

حتمغنواأنرأينافقدالمسيحيةالشركةوحهـعامبرمءقضا

سجنذمنهتعاقماكلمنأالرومخريرإلىترىكانتـا

التحريروهذاالشريرممالمافىسداجذللثالطيعىالجسد

ووافححمعقدةوطقسبةسريةمعرفةطريقعقيغنالإقالوا

22



العادلونفاألشخاصللجسممتاحةللستالمعرزة3هذز
خما

مجاللمتدغاجةلدصتاليوميةاباةثـاغكفمنجحثزث
لوحقفةالمعرهذهنتطلبهالذىالنظامخبالتدشواسةلإلر

األلعرارالفهمالعنلىاالستعدادلدجمفلبستقتالوممفرقب
بالثيوصوفيةالخاصةالتأمالتصتيعابوة3والمعقدالعويصة

بيناقيزإك3شالضرورهذاأشتىوصدالغنوصيتىوالفلسفة

حياةيخيوأأنعألينالقادسيفـمأخدهما4االسمـةفريفكا
تة9التهد5كمآثميفرتتولمارزاأولثلثلقواآلخرحتةوحة

هـ11ا

بهخاصاإسـماحامخلءبإعطايخيهاافكوبينالغنوشونهـنرقدش

صوماااأأقسامثدالثةإلىنسانانجاجاتتشـيماأعتادوقددماتالئمكتانر

رهذهـانننهصيآفالسيوكونسانافيتكلالصعيرءالجزوحواجـدإى

بالنفسبىعادةترجمالتىهايةاإلنثإلفياالكلمةتعنيهماتعنىالكلمة

انعنصروهذااطبيعيةاالحياةعنصرإلىتشوكانتاليوئانعندألضها

طنحهاىالتوحزطبيعيةحياةلههااليصاثاتامنكائنكلفىموجود

وبافئوالحيوانإإلنـانبيهتمشتركعنصروهحوالطبعيةالحياةهفه

الذئالحقيفىالجوهروهىالروحتأفذلكبعدحمساألالكائنات

كةيثىلهتكونبواسطتهرالذىلحئناثالباقىدونساناةابهينفرد

اللهه

يبلغولنالجسدمنالروحهذهتحريرعلىجهدهاتركزوالغنوصية

الدراسةهذهومعقدةشاقةطويلةبدراسةإالالتحريرهذااإلنسان

لدراسةاهذهمنتمكنهخارقةعقليةمقدرةأوقمنإالهاعايقدرل

الكالحدبهاوتبلغ
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الطبيعيـينفريقفربقنإلىالناستقسـيمعلىالغنوسبيرنثؤخذا

امشارعنديقضإنبلىالطبيعيالحياةحداجاوشتأنيسخطيعوناألذين

وحمانيونشممامذيناألالروحايخينحقسرالنمتانالحيوالحيأةمتطلبات

الهنهاضحةالوالختججةاللهرصبيبمةيمترنجوجرذيتمتعبالذينوحقأ

اطبقضاهذهوحانيةساطيةستئرارطبقةاأوجدشالغنوسيأنحىالمقسيم

وذفالروحانمدومإتخـاابكراهيةبلىءبازدراتنظركانت
دتهتمعوفأناوسعهـافىليسدنيئةضيةألموقاتفيينالجسداناعطرو

صميحيةافىالثركذاعلىمافىسءلتهضااههـوواحدمعنىذالهوكاثفـهتدنوأو

هورذسالتهرفبكصويؤكدخايوالعرالسببثمذاهأوإلغاو

اإلختبأرمحكضحاناإلحجرهخزةانجمحبهبأتالقولصراروب

شركةشلناالنررههـوئكاالنوضافسلأبئألنناااحقيقيةئممسيحية

أخاهببغضروسموالزرفئإققالنا7اصبعضمعبعضنا
ئقاضاايىقالىآننـانعلمصنهنأ2911حسااالظلمةفىايألذإلىف

األالحماظ71ا3صداةاإلخونحبألنناالـورإلىالختلمةمن

قؤننأنرمحسيتهمحى3وهذناالمسجحيالصماتمنةاإلخوومحبةنجالمسيح

محبةألتهنه332البمـصآنجعفكناونحـبالمسيحسوخيأبنهباسم

أحجتاقدالذألتيبمابمثه47صيالبتةاللهيعرفلميخبان
فالتفبعخحابعضناأحبإيئألنهيبعضابعزخاخبأنلناينبغىلحكذا

اللهيخبنأذمضهالوصيةهذهلنا40121صالينايثبت

أبشثاوالتفاحبإتأحاقالإن412صداأيضآأخاهلمجب
402حمةكادبتغوئـخا

تميقيةاطيانةالمة3عاإنسىالغنويقولقديئاهـشأدمنوللتتهليل

ديؤكرسالتهليفعحمةفصلكلقكنالعاديانالنأسءراازمئ
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وهكذاالحقالدبنعألمههىجميعاالناسمحبةأنبإصراريوحهاأ

أتمفادهاالتىالخاصةطريقتهمللغنرشيينكانتأنهلنا
توجدأنممكشالالشركةهذهألذالمسيحيةالصركةاسمهءلتنىوجودال

ناألرستقراطيمنصغيرطشةعايماوتتسلطتسودهاجماعةنى

دوحممهممقكليمتقررنالذين

إتهميقولونكانواإنهمالغنوسيينالهرأطقةصعورةهىإذا5هأ

النورفىالسيرعنيتكلمونكانواأخهمكمافونهويعراللهمنمولودون

اقةالرالهمأقوكانتتلكخطيةلهمستولداللةفىثابمونإنهملونوبقو
المسيحيةالعقيدههدمأوالكنيسةتخريبعنفكرةأيةلديهمتكنولم

كانوامماالكنيسةتطهيرفىيركبونكأنوااصةابطريقتهملكنهم

يقبلهافلسفةالمسيحيةالعقيدةيجعلواأنمحاولينيميتاخشبايعترونه

أعظممعجنبإلىجبأتقفأنمقدورهافىيصبحبحيثالعقل
الزمانذلكفيسائدةكانتالتىالفكريةالمذاهب

واألخالقياتالتجسدلعقيدةالمدمرأثرهلهكاناهلهتعليمهدألكن
مستحيالأمراالكنيسةداخلفيالمسيحيةركةالشجعلأنهكماالمسيحية

يسعىالملنهبالراعىبقلبيوحنارأيناماإذاندهشاللذلك

الداهمةاإلخطارهنهثلأحهاالتىالكنائسعنيدخلجاهدآ
فىتفوقسيئةبنتاثجتنذركانتوالتىالداخلمنتهددهاكانثالتى

الصميملمنهددافنوسيةاكانتلقدئنيةالواالداتاالضطأعظمةآثار
القويموااليمانصيةالمسيالكنيسةمنكال

يوحنارسالة

الحملمدرجاتكلفيهاحمبداللهذاةقصيزرسالةولىاييوحنارسالة



نجدأنننتظرأالوعديناالقويمةالمسيحيةالعقيدةتتضمتهاالنىلموسمتى
حـينألنناشآتهامنبقلللنهذالكنالعقيدةذهنظاميائرحافحها

ييوحنأإلطاستندالتىاألساسيةالعقائدفجهاتجدأذيمكننأئدرصما
المسيحيةالعقيدةبتدميريهددوناكانوالذينتأولئاثتحدىفئ

الرسالةهدف

أوالشقننذىهدفلتحقيهقالرسالةهذهيوحناكتبلقد

نحطئوالكيالثانيا4اصكامالشعبهفرحيكونى
أنهإالوخالبأجذاباالخاطىالطريقكانأياأنهيرىنغوا2ص

الخطأفىالوقوعمنوحماينهمالناممطوإسعادالسعادةإلىيؤدىلن
شيئزألواحدآشيئامرانيعت

لنهمحرة

البتةظلمةفيهنويوليساللهداةاللهعنيقولهماشيئالطيوحنالدىكان

نحننحبهأنفبلأحبنالنااللهمحبةومنتمحبةالله59أص

يوحناألأنأى61و4701صلخطاباناكعالخابنهوأرسل

ظلمةوليسنوروأنهلذاتهوباذلمعلنإلهاللهإنيقولأنأراد

اكراهيةأوعضأأوليممجية

يسوعلكر

مهلجمةإلىيرمونكانواالكذبةوالمعلمنالهراطقةءهؤألوألن

عليهمدالرتولتالنىالرسالةهدهفإنشخعالمسيحفيالمسيحىاإليمان
األقوالتلثالمسيحشخصعنأقوالمنتضمشهبمااألضعلىكنية
بالمسيحإيمانناعنالدفاعمجالالمجالهذافىتعينناأنيمكنالتى
62



1241اصءمنذالبدكانالذىداهوعيس

هعشركةبالتاسلهتكرنالمسيحبمةشريملهتكونالذىوالشخعمى
األزلىاإلله

عقيدةاشاسـةححذهساللهابههويسرخاآخربتعبرأو2

واحديسوعأنكأه40515لىليوحمناعندزاسخة

والغفرانالمحبةالدائماللهقلبنرىيسىغوفىاللهى

التعبمكأبحسبالمـياأوالمسيورويسوعليوحنابالنسبـة3
يوحناعضيدةقأساسىومذافكن2225صالمألوف

ىويقاأكـثرألفكارامندائرةإلىننتقلـمأننايبإلوورخاتوإممانه

إتنقولفعندمائيسيأهـشيئاافتجد3ضاإحمهوديةأفكاىحقيقباف

ارتبأعلىخافظآننايعنىطذأفإنلحاللهابنوهوءالبدمنهواليسـوخ

تباطداشعلنحاؤظصذافإتـاالىهوإنهنقولهعندمالكهنألزل1

وخطتهاللهبقصدمرتبطآتاريخيآحادثألمجيئهفىنرىإذبالتاريخ
األنبيألرؤىإتمامافـحجانرىجركةمصوواقعةخااشعبهعامالف

ألشواقتحضضاكنللثفعانرىماورجاحهمرآمالملطلباتههموتحضقا
الذشعب

ابرهووأنهلحءمنذالبدكاذايسرعنلمالتيوحنابقولوعندما

3وجودبدايةيكئلميخالتارالفيسوغلدخولإنيقولحمهذافإنهطالله

إليهويؤدىبقودتكلهالتاريخوأن

دايسوعداشريةبكالالراسخاليرحبأداإكالنأيضأبردثم4

ينكصالذىهووحدهالمسيحضدروخداوالذحقيقياإشاناكانوبأنه

72



ييخاألويقدم3و42سدالزصافءقدجاالمسيحيسوعالئ

ولمسهتعرفةقد4بنفئووأنه6حقأإنساناكانيسوعبأذشادته

وضوحمالنايقدممننجدالانجديدالعهدأسفاكتابوبفئمعرلتعاه

إنسانافقطيصرلمفالمسيحيوحناديفعلكاالتجمحاخيقةكامال

معوخإنه56صوالدمءبالماوأقاالبشرأجلمنلمأيضاقلكنه
البضرأجلكهحيأته

دهصعووقهقياسوموتهوحياتهرتجسدهالمشحءمجهنم3

لمايئةخطبالكانفيسوعالبشرخطيثةحبالتعأملمرتبطالةجعحيعماعذه

فلالشنهاألصلأخطأفاألحموواإلنسان801اصأ

هذامعلكن851أصزلخطيئةبلداأنهقديدعىكاحرياته

اططاةالقومعنالخطيثةلرءجاتخطيةيعردفلمالذفالمسيحفإذ

أمرينيسوعفىنجدرانبمخطيةجهةومنث3

هىاليونانيةطمةودلآا2صراألبعندشغميتاففو1

منهيطأبانذىالشخصهووالباراقليطأىيازاكليتوس

كا4مريضاعدةمهلميستدعىالذىكالطبيبالعونتقديم

األيطبشاهذإلىلإلشارةأيضاالكلمةهذهاستخداميمكن

إلىلإلشارةأومتهبمإنساأللصالحءالقضاأمامالشهادة

المنهمهذاةءبراكلاألدلةالتقديميدعى4خطيبأوعاممحام
حالتناعنيداخشفيحأومحامإذآفيسوخءالقضاغهاحةق
األشرارالبشرعنوعاكطيدافعالذىاإلرفهواللهأمام

فرئنشفيحأومحاممنأصترإنههدامـةأكتردايسوعبالكنب
01ة4ص22صيانأطظكفارةاليوحنايدعوه
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اللهحلهكانتالتىالشركةتنقطعلوقمتتمانيخطىندما

تالمثهىالكفاريةوالذبيحةثوتدومتتصاأنجبالشركةمذهأنمع

أوثقبلمنعليهكامحتماإلىالشركةهذهإلعادةتقدمالتىالذبيحة
تعويضيةذبيحةإتهاعةالمقطوالعالقاتدتعربواسطخاالىالذبيحةهى

التىالعالقةأكـدتالمسيحبذبيشقيكذارفىاللهمعشركتهلإلشساتتعيد

فيسوخاظطيثةبسبباللهربينالخاصىاإلنساعابنتمقطوعةكانت

إلىالخافئهذايعدأيضأضهلةءالخاطىاإلنسانخطيئةمعنقطاليتعامل
كمنطهرناالمسيحيسوخدمداإذاللهووضعهالطبيعىمكانه

7اصخطية

الحيافىينألالمسيحبيسوخيؤملىمنكلاألساسهذاوعلىآ

فالذينوجنهتإلتمنيحاوت21و49511كاةاألبد

الموتمنجونيناصيابمعلحبةاألباالحياةينالولظيسوعبالمسيحنايؤمنو

علىلمدرجومجردضعدلمحياصهمأتتجعنىاآلبدرةاالجاةينالوتأحمهمكا

حقةحياةأخححتنهالالحياةمحرح

الأالطهمخلمهوسوعإنالاالقولفإجمالهيمكن4كهذا7
كمالهءملفنقدمهبأنشيئاجديرآأمامنانجدوححنا441ص

سبتماوقذ441صالعالممخلصيكونلكىابنهاآلبأرسللقد

اللهأمامالخطأةوالبعنومدافعاشفيعاباعتبارهتيسوععنتحدتناو

يرغبكانالذىوهأليسيزخإنقيلممالىالحىهذاعندوقفناأنناولو

سيىرتاصهمعاتيسلطأنفىيرغباللهكانبينماالبحثرثءالدفاخفى

طاصهامقمفىاألساسيةرغبتهعوتخولتأيههـغيروأنهواإلنتقاماإلتهام

عنتلهفالحقيقةلكنالبتنرعنفديةذاتهبنقديمييسوعلقيامنتيجة

كتابمنىيرهعندشاوحناليعندنجدهالفكرهذاتامااخقالفاهذا

ل9



ابنهأرسلالذىفهو6اللهجانبمنهىاساسآةمابىادهـيداجالعهد

البشرلررص

أنهإالودمحلىونطاقهاةقصررسالةاألولىيوحنارسالةأنورغم
النعمةتلثوجاللهاالمسيحنعمةعظمةفيهانرىأدتوضوحبكليمكننا

وكمالهايهائهاأوجفىفيىءاشالتى

وحالر

الروحفوعمو4حديثهفىآكثيريوحنايطرقلمالرسالةهدهفي

إلىنرجعأنعليناالروحبشأدتلتعليمهوافيةصورةنعرفأنشئناوإن

4االقوألشوممضوعالموهذاعنالحديثفىهافأفاضهـىالتىبشارته

التىصللالوسزةموالروحعلأنإلىتثيراألولىيوحناسالةبأن

اللهبأناإلحساسهـاإلىدنايقوالذىفقداللهوبناإلنحانبإنتربط
يعينناالذىهوالروحبآنالقوليمكنكايسوخالمسيحدافئموجود

بالحياةلمثعاوجومنوالتحققحماواقسلثخينةابالمثركةاكمهاإلمعلى

الضقدمالذىاإللههذااللهنحياهاحاسىاالمقدسة

العالم

يىحرفالايعالماالخـتوألن4إإيلعالممعادعالمفىيعيشالمسيحى

أبغضوقاا3تءالمشـحىأيعرفالبالتالىفهوداتالمسيحال

لحونهالىو331صسيحىالمالشخملىالماليبغضقبلمنالمسيح

إىاإكةا1تلثانمالبلغةتيتحدشذاوطالتدحنليسراوالمالكلمنبةذال

5ص4صلتكبوكهاتامأادأاستعإشبلصاغيةاذاناالمالعمنتجد

591صأليوحناألتعبيرحاعلىالشريرفىةخموضكلهوالعالم



صيهمعةمعركئهفيباإليمانمتعملحاثالعالميغلبأنالمسيحىعلىبحبذا

عليهمحكومالمالهذاأفىلناتعلنءاللهألرالدالماليكنهاالنىوالعذاوة

منفإنهالسببذاولمة271صثلشبرتهوكليممتىالعالمأل

ىإلطريقههوفالذممىالعالمثذاقلبهاإلنسانيعطىأنءوالفاالحماقة
النحاللا

سوفألمالهذاأنورغمعأدعالمفىيعيشالمسيحىأقوبرغبم
العصرألنطالخوتأوباليأسالشعورألىيدعوماعنالىفليسيمضى

االنالحقيقىالنوومضتقدوالظلمةالمسيحفىءجافدالجديد

الدخولوهذاةالزمانعرضإلىاللهدخللقد28صءماي

ءملثيعلنلمأنهوالجديدالعمرءوهكذاجاالمسيحشخـصفىتج
تأكيدبكلسيعلنأنهإالكماله

االنتصارمنماطكنهمماكلالصهادمثريرومعألمفىيعيشالمسيحىإن

فىعندثذالمسيحعذصيانحتومةانمالخايةتأفوعندماالرالمهذاعلى

مجتمعالجديدامجتحعفىعضعوايجعلهماقبلمأمتطثقدألنهأمان
لديداالعهد

الكنيسةشركة

بذراهأالالهوتعوالمفىالتجوذمنأكـثرهوماليفلمىيوحنانة

يتحدثالتىالعمليةاألصررمنالكثيرلديهإنالثهامخةوقحغاالرفيعة

علىنركيزآواضحأيركزوهوالمسيحيةوالحياةالمسيحيةنمةالكنيعنحها

العهدكتابمنغيرهعندخدهاألبصورةالمسيحيةالشركةوجوب
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تكوذأنيجببأنهالقولحدعندبالوقوتيقهعلمفيوحنالجديد

تكونأنببأنهالقولإلمطذلكمخطىلكنهالذحشركةللحسيحبيهت
النوفيسالثإذ4قالومن7اصالبعفبعضناحشركةلنا

يحبالذىأماتالظلمةسالكاثيكونالشخصاهذأخاهيبغضوهو
المسيحيةإذاا29صالنورفىحقبقةالسالكفهوأخأه

قدأنهعلىاندليلهىألخيهالواحـدومحبةأخادـمناكلمجبأنتتللب
كانكمانفسقاتلفيوأخاهيبغضمنوكلالنويإلىالظلمةمنانتقل

يفعلاللكنهالمحشاجأخيهأخرازديمىأنوسعهفىكانرمنااقادينل

ئاشةاللهمحبةإناإلنساناهنهمثليقونتأنممكاذالسخفمنيكون

هماالمسيحيسوعبأالربباسمطانناحلالخريرنمحبئناألدتةفيه
32عددة31171كلالدينةكلالدديأل

اتوأحبناقداللهإذالتاللهمنهولمجـطمنوالكللممحبةاللهفي

أحبإفىأحدقالنال47210صالاآلخرأحدنالمجبأنمجب

يجباللهلمجبمغكلأنهىفالوصيةالتكاذبفهوأخاهيبغضوحوالله

12و452صأيضأأخاهيحبأذ

اإلنساذألخيهاإلنساذمحةاثمهتبقينعلىيوحناكانلقد

ندفعهايجبإنماوارجدانبالشعورالمشاركةحدعندتقفأاليجب
لهالعيلىالعوننقديمإلى

المسيحىبر

بأقوىأخالفطمطلبإلىيشيرمالجديدتالعهدكخاببنإلس

وينتقديدينمنكلهالجديدالعهدفينجدالأنناكماييوحنادايفعلمما
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فىنجدهمامثلأخالقىبعملذاضهاعةتعرأنتستطيعالالتىالديانةالث
فييعكسأنعليهتاللهيعرفمنوكلباراللهيرحناكتابات

منولدمنوكلطالمسيحفىيئبتمهكلم29صاللهبرحيانه

هىالمسيحىلرالتصورهذاوقاعدةا33صيخطىالاقه

نظهرفتحن11وا3صلإلخوةمحبئهفئذاتهعنيعبرأنه

اللهمنولدمنوكللم52صلوصاياهخفظناودتهللناسحبنا

58حماليخحلى

تجنبإلىجنباانلرذمموطاعتهاللهمحبةأذ6يرىيروحناو

لةالحقيقيةمعرفتطعنرللتعبالوحيدالطريقهراللهحاياووحفظ

235صاكاذبيكون6وصاياهيحفظالهواقهيخبإنهقالفن

ننالفنحنصلواتناإجابةثالفعالالعنصرهىالحقيقةفىالطاعةوهذه

صعندهإالمرضيةالاألصونعملوصاياهنحفظألفنانسألكلاللهمن

لصدقالمزيدتانالعالمتانهمالتهوطاعتنالإلخوةفحبتناء322

مسيحيتنأ

الذينالهراطقةيوحناكمايتحدجمهاالتىاألساسيةالعقاثدهىهذه

المسيحيةواألخالقياتالمسيحيةالعقيدةيهددونكانوا

الرسالةتخصبص

هذهمقدمةتكتملحتىنبحصهاأنبمشكلةاآلنأمامنابفيت

الرسالةهذهنخصيصحولتدومحيرةمثاكلعدةوهناكالرسالة

إليهاتأرسلتالتىالوجهةإلىإشارةأيةتوجدالالرسللةؤوتوجبها

أفسععأمدينةوبنالصغرىآسياوبنالرسالةهذهبنيربطوالتقلي

33
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فىقضىقديوحناداإنأيضةالتقليدويقولخاصوبوجهاتالذ

عندناالنهايةفىتجقىكلههذابعدلكنالزمانمنردحاطويالأفسس

إيضاحإلىحاجةفيحقاتقيعض

أهلالىكتبتاألولىحنايولةرساإنكايودوروسلطيقو

رسالةيعنمقاالتعشركتبأغسطينرسداالقديسوأنبمبارثوس

تشرمخطوطةجايفوفيسيينالبارثوداأوبارثوسأكلإلىيوحنا

األمريجعلوهذادالناإلسبارثوسيداإلىموجهةالرسالةهذهأنهإلى

الحقيقةوإليضاحسبارثوسإسحهشئوجودلعدمتعقيدأأكر
احـماالنأمامناوالمستحيلبلالغريـاالعنوانهذاحول

ثوسسبارآدهواليونانىالنصفىالرسالةعنوانكانربماا
الشتاتفىالذينالمسيحيينإلىومعناه

الخطزطاتوفىبارثوسبروسالعنوانكانريماأو2
تليهاالنىوالكلمةكلمةكلبإلنفواصليتركالكاتبيكنلمالقدممة
بأحرفمكتوبةكانتربماأنهاكمامتالصقةتكمتبكانتتفالكلط
كمتـهقدالعنوانيكونأنيمكنوهكذاثثااككلمحهكببرة
ةكبيريويانيةبحروفطبعأوسارثبروسبالصورةأهذهعلى

وآخرالرسالةيكتبكانالنساخأوالكتبةواحدآمنأنولوأسلفناكما

وسرثابسوسربيكتبهاأنالممكنمننهفمحتولجهاعليهيملى
لرسالةاألصلىالعنوانفئدةالموصالسيجمابعدسيجماحرفبزياده

يمكنوهكذاالةالرعتوانيعنيهعمافكرةأيةلديهتكنلمإذاخماصة
خطأوليدكاناالسبارثوسينإلىالرسالةانعنوجعلبأنالقول

ذللثمنأكثرءوالشىكهذا



اممابارثوسأهلإلىموجهةالرسالةنجأنالقولءجاأينمنن

ليسمالمانيةيوحنافرسألةفقطواحداحتمالهناك9البارثوسيينإ

الختارةالسيدةالإلىمكتوبةلكتهاإلجهاأرسلتالتىانوجهةإلىإشارةفيها
الرسولبطرسرسالةإلىانتقلناإذاتاالثانيةيوحنارسلةوأوالدها

أألولىبطرسرسالةبابلفىالتىالحنيسةإنمموجهةتجدهااألولى

ملىأ1ألباالمقدسالكتابلدارصىالمعروفةجمةالترفىوذلك53

جمةالزهذهفىدالجدالعهدالقأرئلكنأيهارجمةالترلهذهأنشلثوال

بأحرفمكتوبةالكخيسةإلىدالقائلالعبارةيرىسوفإليهاالمشار
النصفىتجدالأنناكمااليونانىاألصلفىوجودهاعدمإلىإشارةماثلة
332إباالمعروفةجمةوالتراإلطالقعلىكنيسةأيةإلىإشارةنانىاليو

كاالىونجسبمثلكآرةءابابلفيالتىعليكمررلمالإلىبدقةتشر

واتمأسةكبإلىصهذايشيرالالكاببأنيحتملنأنىايواالنصمنالمستفاد

األوةالكنرثءالعلمااهننكاناالذكالرأكلماجمنودأوهسيحةإلى

كاموجفةاألولىبطرسرسالةآخرقاردةالوةالضحروااعئأنالمإذ
سالةهـوفىبابلتحيمثعاثكأنتالسيدةهذحطالمحنتاراتالسيداتإحدى

انسهلمنأصاولذاداشالختارةالسيددعينهاالعبارةنجذألثانيةيوحنا

أساسغلىبابلأمكانكذالثجموالثانيةيرحنارسالةبأنإقول

طكمىتارةانحالسيدةمذهأنا

يلتىهذاولعلىسيينالبارثوداهوبابلألهلالطبيعىاذالعنوكان

اليارثوسيننالمطموجهةلةالرسابأنالالقوعلى4ءالضوعض

3فهحع1

7عطهف2

محايهـكثثنثمطه

مآكسمعهكهعك

53



السيدهداإلىيشارنافىاليوالنصففىالحدتهذاعتديقفتلماألمركن

باألحرفتكقبالقديمةالمحنطوطاتكانتقيلمنرأيناوعاالتانحتارة
مإلكتأةانحتافيجمةالمةدرنانيةاليوالكلمتهأنالمحتملمهشةالكبـر

لهاعلممالاعتبرتلكخهارةإخهاظالسحدةلهذدـوضهأنهاكلتؤحذ
نواناءجاالفهمءسوعلىالمبنالعمإلاتمننلعديدوكنتيجةتإلكتا

دارثوسيذالهأالمآوبارثوإلى

هووهذاانكنيسةبذاضهاهىبطرسرسالقأثةالختالحالسيدة

دكتورمرفاترسلىألافىوردكماقالنإليهيشرالذئاترأى

اسمهتحمكالنىالمقدسالكتابلوجمةكأفيقولالمذهبا9يذهب

تستخإمبابلداكانتورممامثلكمارةابابالكنيسةعليكمتسلم
رؤياقارنالقديسينبدمسكرتالتىانعظيمةانيةالزروماالىلإلشارة

تمشوقتاريخلةبارثوسإلىداانالعنوهذاآنرواضحه71

خافىفهمقتيجذءاجأقهغمش

حنايوأنإلىأشاالسكندركأكلبمثدسفايأخرمثسكلةهناكتم

أنيصحألألنهيحغيراحنمالهوهذا4لمغذارىالىرسائلهكتب

هذاءجاأينمنلكننرسالةمناسباعنواناارىذالألىلليكون

يشبهوهوثينوبابىىبروهوالونانىاألصعليكؤنقدالعنواذ

اعتادواقداكانولميعاأدتهولذفيالمحتملرالتفصيرلمالمابارثوسيروسال

قطيتزوجلمألنهداالشولداانوسبأرثهولأليوحتاتلقيبعلى

وعنوانكابويالقببينللخلطرنئيجة4بالطهرالسمتاتيهحوآلن
بالونانيةينطقوهو4بارثوسألهلهوالزسالةانعنوإنقيلالوسالة

الثوسبالىأفى
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كلصـحةراإلقرارطتظرياتتلككلمحطئةإلىهذابنآيوسكأقد

إلىاتسصرثحنايوكتيهاالرسالةههنأنمنالتقليدإليهأشارما
فمسمرتيطاتكانهاسألن4انصغرىآسيامنطقةفىصهاالمحيطةالكناثس

أيوحنااكتبعندماأفهءنوبهدونخنببانجلمطلقايرتبظولمواماللىعلى

بهاتحيصالتىوالمنطقةأفسإلىبخجمممفإدهالرسالةهذه

ءاإليمانعندفاع

ءبمموافييراإلطاتعندفاعاالرسالةهذهاليوحناالكتبلقد

كلهاكاتتءاصوحناهاجمغأالتىالمنحرفةوالتعاليمخطيرموقف

لكنهاسحيقماضيهإلمىتمتدومعاركالقدمفىضاربةألفكارءأصدا

حـنإلىحينمنبرأدهاتطلانت

اإلمماثزتلثباتأليشدثبغيردناستقوالرسالةلهذهاستناودهـ

ضدءإيمانناعنالدحقاعقىتخدمهكسأتيمكنما4فـبانجدسوثأنناكما
االممانهذاعنبعيدأتجرقناأوتصرفناأنتحاولىفاالضالألتمذه

يمالقو





يوحناسائل

االولىيوحنارسالة





األولطيألصحاخ

يوحثا

الـراعىقصلى

جيوينآبآئنآهرآلذىسحمغنآهآلذءاثحذمنكانالذممى

آئحيوةكيقلجقةثمأثدينآولحستصةشتاهذنآةآلذى

يخوةياثؤئخيركغونشهدزأيئنآؤقذاطهرلثآثخيلوةفإلن

أصنآهزآلنيتنآلثؤاطيئاألبجمثذكانمثاليىأألئإلئل

همغنآشتركةأثضماكثمليكـوذكىبهنخبركئموسممغنآه
ييعائقموغتآبثيوقغآأللبضغقهىتـخنشركتنآؤآفا

كاماألهفرحكئميـالشوذكأنذاإلثكثمؤتكت
صىاافاآليإحنااط

أنابلالعظةءامخاإليقفأوسالةضابةلشخـصيجلمىاكلعننى
يكونوأنبدالأنهمايقولهأتفيرعـاماءشىذهةفيكون

يوجهالذينأولئلثوعقولطقلوبفىالتأثإرمءشىإحداثراكباش

الممدفأمامنانايوحناياعيسالتهءبدوححنافعظتهأورسالتهعبمإلح
شعبهاإضابةالمأالياليرهـالذى

ا



3عدداللهومعالناسمعشركةلهمثكونأنفىيرغبإنه
مببعالتصاقأأكرالناسيجعلطأن4الدوامعلىيودومعلمأعظووكل

سوىمتالياإلنشقاقإلىتدبمورسالةوكلاللهإلىباقروأكـثربعضا

حالشركةحياةإلىالناسقيادةفىيرغبدائمافالراعىزاثفآلرسالة

هدفينفىالمسيحيةانرسالةنوجزأنويمكناللهوحالبحضبعضر3
اللهومحبةالناسمحبةحياالهدفانهذانثمالعظتحدودالناثت

إليههميكضبفهو4عددبالغرحشعبهيمتعأنقيرغبإنه2
فىآوقفتوقدالمسيحميةهرجوهووالفرحكامالفرحهميكونلالكل

سامعيهانفوسفىواليأسالوهنروحتبثرسالةكلاطريقمنتصف

مشاعريسامعيهنفوسفىيثرأنوالمعـلماعظايماأهدافأهممنإنهحقا
يوقظأنوبعدحقيقبةتوبةإلىالهايةفىتقودهمالنىالروحىالحزن
يمأل01لمجدونحيثإلىدهميقوأنعليهتالعميئباالحتياخالشعوراهنىفيهم

عليهالخطيةعلىوالحزنبالندماإلحسساسفيهملديتوأنوبعداحتياجهم
وهكذاخطايأهملكلانغفرمجدونفيهالذىالخلصإلىالناسديقوأن

ةالمسيحاةللرساالمطاناخاتمةهوالفرصكيكون

مأمايضعأنفصدالفرحإلىبشعبهيرحنااليصلل3

يحاخسرهموهولطلبتهيقولأناعتادقديرواعظوهناكالمسيحيسوخال
كلمةتقدبهدفهميجعلواأنعليهمكوعاظإخهمالالهوتمعهدنى

كانكلماإنهالقديسينأحدعنقيككمايالمسيحيسوععنحليبة

كالمإلىالحديثمجرىحيهولكانماعانسأحدخالتحدثفىيبدأ

المسيحابسوععن

شركةلهمتكودنأنالناسأراوماإذاالبساطةيمنتهىالحقيقةهىهذهو
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قىاالفرحمجدواأنواءشاماوإذااللهوخالبعضبعضهم

المسيحيسوعألفئإالهذهشيثأمنيجدوالنفإضهم

الكالمفىالراعىحق

الحقوهذاالكالمفئحقهحناليوحنايتحدثرسالتهءبدفى

3و2عددالمسيحليسوعالشخضىاختبارههوواحدأمرلهيكفله

4صدقياالوقديمائالالمسيحسمعقدإنهبوحنايقول1
فالناصر7371ءارمياالربقبلمنكلمةتوجدهلءإلرميأ

اللهكلمةفىيجدونهالكهمالشخصةآراثناأوأفثارنافيلذةيجدونال
ذلطبعدئماللهإلىأواليصعىكانإنهالوعاظكبارأحدعنقيلوقد

ئإنهعنهقيلهادنجتونمنالذىبراونجونوالناسإلىيتكلم
وكأنهمرةمنأكثرويصمتالوعظعنيتوقفكأنوعظهءأثنا

منرعحالةيحملشخصالحقيقىفالمعلممصوتإلىيصغىممان

صوتهسمعقدألنهالمسيحيسوع

الواعطعنقيلوقدالمسمبحرأىإنهكذلكيوحنايقول2

أحدممهءجايومذاتقويةعظةقدمأنبعدإنةالهوايتالكساندر
فأجابهاإللهيةالحضرةمنللتوقادموكأنكاليوموعظننالقديقول

نرىأننستطيعالكناوإنونحنفعلتقدأكونرلمحاهوايت

باإليماننراهأننشطيعأنناإاليوحناألرآهكابالعياطبسوع

رقبـقعطوفحلوهووكم

الطريـقفيلنـاويرفئيعين

يئوإثقبـعـهثسيرلهـذا

3



وحنـنهوفالفـؤادءمـل

الزيتـودةوجبالاتجليـلابحـو

خنـونفأدثعالـاوارض

بينالفرقهوفاالمسجحفىنظرهثبتقدإفايوحنايليخقه3
هوالنظرمعنىيفيدالذىالونانىالفعلنيشيهالنظرتثبيتكلنوبالمسيكأؤيخ

بيخماالطبيعيةنوالعالطبيعىبالنظرالرؤيةمجرديفيدهوالهززاال

ماءاوشىشخصإلىالنظرإطالةإلىريشالنأمليعنىالذفالوناكأالفعا

الصفاتأوءالشئأورالعثىخهذايعنيهمماءشىأستخاألصبتمحتى
ييسروعهبقثصدانماعذهوهذاوالتأملهذاطريقعةلهةالممز

2ا7قالوانجالتنظروالريةإلىخرجتمماذاالالجموعسألعندما
بهذاوهوالتأملمعىديفيىالنهالفعلالسؤالهذافىاستخدمانه

تنظرلكىبخاخرجتقدالجموخصانتالتىللطربقةوصفالنايقدم

كلوليسألأنفسبمواليسآئملمالمعمدانيوحناالإلىوبدهشةةمليا
الايمونوماذاالرجلهذامومناآلخرمنهم

رأيناالبالقولأليسوعداإلىيايوحنااليشيربشارتهفقدمةوف

الفعلأيضأهرهناالمستخدموالفعل41ايوحنابشارةامجده

بهانظرواعابرةنظرةمجردليمستهنافالفكرةالتأملمعنىبقيدالذى
معنىمنءشىاستكشافإلىترممفاحصةثابتةنظرةلكنهادأيسوعإلى

علىيلقيهاخاطفةنظرةطريقعنمسيحيابريصالسانفاإلنالمسيحسر

عظيمحبقلبهءوملالكريمشخصهفىفظرهدظبلكنهتسيحالم

فكىخبرنالوقاوفعالالمسيحلمسقدبيديهإنهيقولتم4

لهموقالهتالميذإلىءجااألمواتبينمنقياقهبعديسوعأت
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فكريتجهوهنا293لوقااداعوأناإئورجلىيدىأنظروا

وقددالقالدوسيتيأواندوكيتيالنيدعوناكانرالذينأولثلثالياحنايو9

يكزلمأليسوعالبأناقولإلىثبمدعالروحانيةفىفةمتطرأفكارلهمكانت

مجردكانلكنهودملحممنبشرىجسداألوقاتمنوقتأىفىله
اللهبأنيمالتسلرفضواأصهمكماانإنهيئةفىىءويرايظهرشبح
فيوحناجسدالنفسهويأخذذاتيشوهأنيمكنصرفروحهوالذى

شبرجالالحقيقةفىكانعرفهقدالذىاليسوعأنعلىيثكرمناح

كثرأهوماهناكأتيعترنايوحنايكن1بعدفيماسترىوكماالرجال

تاماإنحاناكاتدايسوغداأنقالشكمنخطرا

الرامممارسالة

ئالثةلديهكانتالذىيوحنأالرسالةموضوعهويـوخثانلقد

عنهبقولهاعطيمةءأشيا

هذاومعنىباتءالبدمنديكانيسوغالإذيوحناأليقولأوالأ

قدتفيهواثهنايسوعالمسيحشخـصفىالزمنإلىدخلىقدإبىاالأن
البشردنياإلىشخصيااألزلىاإللهخلث

كان6البشريادنإلىاإللهىالدخـولهذاأنعاىاليوحنادايصرثانيا

قدوأنهحقيقيةبشربةلذاتهفأقدالذأنعاىيصركماحقيقياطدخوال

ةللكلمالحرفيالمعتىيحسبإنساناصار

الكلمزتلثاللهآلكلالبشراإتءجاالعملهذاطريقعنثالثا

الموتلأنتستدخالنىالكلمةبالحياةتأفماوالتىحياةهىاك
رسالذيدعوهنالمايوحناالوحقةاةحهخيلهلموجودومجردحياة

و5



يدعىالجديدالعهدأسفارفىاراوتكراراومرالحياةكلمةإلنجيل

انحتلفةالقرائنإلىرجعناإذاعظىفائدةلنجنىوإناكلمةياإلنجيل

الكلمةهذهفيهااستخدمتالتىالمؤاضعفي

عمالآخرءشىأىأكثرمناللهكلمةتدعىاإلنجيلرسالةا

5704461أسا711و41362الرسل

231تسالونيإلىاألولىالرسالة41افيلبىرسالة23
فبههـلمة2969524ارؤيا317انينالعررسالة

البشرىالفكرحعميلةليسثأنهاكمابتنرىاكتشافمنتليساإلئحيل

وتتحدثاللهمنتأنىكلمةهىإنماالخيالنسجمنليستأيضاوهى

لنفسهيكتشفهاأناإلنسانوسعقيكنلماللهمنأخبارإفهاعنه

852الرسلأعالالرلتكلمةالاإلنجيليدعىأماكثير2

8أتسالونيكىإلىاألولىالرسالةم214231945105

وهلبالربالمقصودغددأنالبتةيمكنناوالا3الثانيةإلونيكىتسى

األغلبفىاللقبحمهذاالمقصودهويسوعدالكنبسوعداأمدأاللههو

فىالبشرإلىتءجاالنىاللهكلمةالهواالنجيليكونهذاوعلىاألعم

منتأنىأنممكنايكنلماللهالمنارسالةاإلنجيلإنالمسيحيسوغ

ابنهفىالطريقهذاعنإالثرالبإلدالمه

اوتساالخبركلمةصلاإلفيكلحةاليدعىمرتيهت3

اإلنجيلكلمةأنيعنىوهذا422انيينالجررسالة231األولى

ليها01ءلإلصغادةمستوأذنبهاالمنطقمشعدصوتأمرينءاتعتصد

3191متىالملكوثكلمةهىاالنجيلرسالةال4
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لهوالخفوععتهإلصالناسودعوةكلكاللهنساطعنإعالنهى

الملكوتذللثفىرعابابصبروالكى

517الرسلأممالهنااإلنجيلكلمةداهىاإلنجيلسالةهـ5

إنجيلااوسارةاألخبااهامعناإنجيل9ةوكلمه1سىلوكو

لالنسانمبلغةاللهعنسارةأخبارهوأساما

4130233الرسلأممالألالنعمةكلمةهواإلنجيل6

لإلنسانالعظىاللهمحبآلكنتتحدثالتىالسارةاألخباراهوناإلنجيل

اإلنسأتىإنتقولالنىاألخبارإنهالمحبةهذهيستحقالالذىاإلنسانهذا

5هذألنلهاللهبمحبةيحظىلطاقتهفوقهوبمابالقيامملزمايعدلم

مقابلوبالمجانالهتقدمالمحبة

31062الرسلأمماكالخالصكلمةهواإلنجيل7

خطابعلىلإلنتصاروقوةاألمسخطاياعنالصفحتقديمهوفاإلنجيل
صهاوقواظطيةسلطانمنوتحريرعنقأنهكماالغد

591الثانيةكورنخوسالمصالحةكاحةيطوبرلال8

التىالعالقاتإعادةتمتقدالمسريحيسوعدافأنهتعالناالتىالرسالةفهـه

يهدالذىالمعرلهوفاإلنجيلاللهوبيناإلنسانبيئمقطوعةكأنت

اللهوبيناإلنسانبينالخطيةأقامتهالذقالحاجز

81ااألولىكورنثوسالصليبكلمةوهـاإلنجيل9

األمحبةعلىالحاسـمالدليللنايقدمالذىالصلبنجداالنجيلقلبفةت

ءلمضحيةاوةفرالغاالعاملة



رسالة67الثانيةكورنئوسالحقكالمنهواإلنجيل1

دامماأه2الثانيةتيحرثاوسهاكولوسى31أأفسس

بانلبرءجاقديسوعألنوالتخمينللحدسمجالفالوجدقداإلنجيل

الذعناليقين

اإلنجيلةفبقو531انينعرالكالمهواإلنبرل11

الذىالبرطريقفىينطلقالمثرطقوةمنيتحررأناإلنسانيستطيع

ـاللهعندمرضىهو

الثانيةتيمرثاوسأالصحةيهبالذئالكالمهراإلنجبل21

ءوالدواتالخطيةالممنالئمافىالترياقهوفاإلنجيأل38خ31أ

الوبيلالشرءدايقهرالذىالناجع

ينجوفبقوته261فيلبىالحياةآلكلصهواإلنجيل31

رحاالتهاورهاأفضلفىالحياةويدخلالموتمناإلنسان

ذورالله

آللهاإلطبهونخبركئممثهءمغنآالذىآثخمرهووالذا
آئمئةخمفضةييلؤلثمشئور

هااألولىيوحنارسالةأ

يعبدهالذىباإللهبالضرورةيرتبطلإلنسانالشمخمىالسلوكإن

الذىتاإللهطبيعةعنبالكالمحديثهيوحناييبدأولهذاتنساناإلهذا

إنويقولالمسيحيينخجهيعبدهوالذىالمسيحيسوعربناوأبوإلههو
84



ألتهعنيرالتعبهذالنالهيقوالذففىاةداالبتةظلمةفيهوليمميطنورالله
أورألمونهعحال

ءصهايضاهىمايإجدالألنهومجدءصااللهبأنايوحناالتحبرناا

ثءشىاليوجدأنهكاءالظالجوففىحيلحينالنورمنشعاع

إنيوحتايقولفعندماالملنهبمعالالنورمثلمنهاباالقريتعذر

مجدهءاوعةلنـاصويصورتاللهجاللعنيعبرأنيريدصيذافإنهنورالله

أىمنأكثريرىفالنورلذاتهمعلصتإلهاللهبأننايخركذلك2
ذاتينتنرأنهالنوشايتمزالنىالخواصأخصلمنوإنهآخرءشى

نوراللهبأنفالقولظالممنحولهماكلءيخمأنهلدرجةبذاته

زاإلخفاواالكمانمستوجـبأومخفىأوممءشىاللهيوجدفالأنهيعتى
الناسكلويعرفهاهيرأذكبيراللهإن

تاألبيضفالنوروقداستهاللهطهرعنأيضانحدثناأنها3

مخيفشرجوداضإمرتشظلمةاللهفىولس3الباهرالطهارةإلىربش

والتهولالنوريخشاهاالىاألشياكللتلثظالدفيهتوجدالأنهكماتاللهق

كلىإللهناالذىالتاماللعهروالكاملةالقداسةعيتمحدثنانورايتهبأذ

اسةألقد

فالقيادةاللهقيادةعنيوحنااليخعرسلفماإلمتياإلضافة4

الطريقيجعلىاذاالنورصهابقومالتىالكرئالمهاممنواإلرشاد

الرابضالبعيدالنورونسلكهاالتىالطريقإلىيرشدناالذلىهرفالنورسهال

اشسالكتنأولئلخطواتىحلىالذفمراألفقخطعندبعيداهنال

الرسولبقولفعندماالسهلالطريقهوءالمضاوالطريقالظالمفي

9

يوصناسـائلهـبم



وحهدىالبشريرشدالذىاإللههواللهإنبقولأنيريدنوراللهإن

اتهمخطو

خاصيةمناإللهيةللحضرةعمايوحناديتحدثأخيرآتم5

كلويكشفويظهريوضحألنهكاشفأعظمهوفالنوركاشفة
يكونقدعيبأىيكمثمفأنهكماالظالمويداريهاجمايخفالتىالعيوب
وهكذااإلنسانيدتنتجهاالتىالمصنوعاتمنقطعةأومادةأيةفىموجودآ

ءشىالألنهاإلنسانحياةفيموجودنقصكليرىاللهحضرةفى

هويتييردارتعبحدعلىلديهتظلمالوالظلمةعينيهعنيخنى

أىإلىوالالحياةتنحدرأنيمكنعمقأىإلىندركأنبوسعناوليس

الكاشياللهنوراهافينرعندماإالورفحهاهاسموفىتصلأنيمكنهاعلو

المعاديةةالظل

العهدأسفاركلوفىالبتةظلمةفيهليساللهإنيوحنايقول

تشيرفهىالمسيحيةللحياةضادهوماإلىلإلشارةالظلمةتستخدمالجديد

هذهتكونهأنيجبالماوكليحىالممىحياةمفهتخلوأنيجبماكلإلى
الحياة

التىالحياةأوالمسيحفيهايوجدالالنىالحياةإلىلرتشالطلمةا

يبتعديحياهاعندماالتىأوالحياةالمسيحخيتقابلأنقبلالمسيحىيحياهاكان

آلالظلالمسيحءجاوقداآلنتـاثاليكتبيوحنااوالمسيحعن

يقولوبولس28صءيضىاآلنالحقيقىوالنورمضتقا

الالربفينرراالنلكنهمظلمةقبالكانواإنهمينالمسميحيألحبائه

05



ونقلعالظلمةسلطانمننانقذتهاإنأيضأيقولكما58أفسس

مينليسواوالمسيحيون31أرلومىكمحبتهاينملكوثإلى

يذخومنوه54ولىاتسالونيخمهارءأبناألخهمظلمة
بشارةالحياةنـورلهيكونالبلكاالخرلنالظلمةفىيسرالالمسيح

جبانورهإلىلىامنالمسيحييناللهدعاوقد821يوحنا
39االولىبطرسسالة

المسيحبلعونالحياةإلىباستصرارتشرالجديدالعهدفيفألظلمة

اللهوبدون

يوخايثمتببشارتهمهمقدوئلهومعاديةرالنوضدالظلمة2

اوهنهاحنايوبشارةتدركهلموالطلمةالظلمةفىءيضىالنور

تقدراللكنهاوتبحثهالنورتطمممأنخكاولالظلمةأنكيفلنايصور

قياممةمفروالبطبيعنهمالتفقانالخصبانوالظالمفالنوحرتغلبهأن
جمنهماالعداوة

المسيحعنبعيداالحياةبهتتسمىاللابخهلإلىتشيرالظلمة3
ألنالظالميدركهملئالالنورفىلرالسعلىهءأحباصيرضيسوعو

ء3152يوحنابشارةيذهبأينإلىيعرفالالظالمفييسيرالذى

الظلمةفييسيرالبهيؤمنمنكلحتىءجاىالذالنوريهوويسوع

4األعىوالتلمسالجهلإلىلرتشفالظلمةء216يوحنابشارة

المسيحعنبعيدآهاصاحبيقضيهاالنىالحياةياببىالذوالضياع

ليعيدةللحياةعنوانمايكنونالذى4االضطرابالىنشيرالظلمة4

يقرلعليقةلخاءبدفياللهفمامملهلتفكرحجنبولسواللهعن
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فالعالم6آلالثاتيةكورنثوسظلمةمننوريشرقأنقألالذى

بغيراغفرابوخروفراغوتشويشاباضطراللهنوربغير

ضايطأىوبالفهغيرإلىالحياةيخهثحرىنظام

أعلنولقديحالمسىعنائبعيدةأخالقيهالالياةإلىتشرالظلمة5

وميةيرسالةالظلمةأممالالناسيخلعأنفيركبتهعندابولس

منأكثرالظلمةالناسأحبداالشريرةأممالمبسببلكن3121
ةالعثريرالفاسدةالحياةإلىتشيرفالظلمة391يوحنابشارةالنور

ارواالستمرءالبقاعلىتقوىالءبأشياالمليثالالحياةتلكالمسيحعنالبعيدة

وتختنهارىتتوأنيمكنالنىالظاللعنتفتشنجدهالهعذااكيأرنورفي
خلفها

لسبودثناوالمثمرةغيرالعقيمةالحياةإلىتشىيرالظلمة6

أنناولو511أفسىوسالةمرةاكيخرالظلمةأعمالعن

قدالنباتهذاأننالحظأننلبثألفإننامثمرنباتعقالنورحجبنا

يوجدوالينموالالذىالمسيحىروابهىفالظلمةافوعنتوقف

ءالروحثمـرمنءشىفيه

هذاكانأخاهأحدأبغضقإناهيةبالكرتقترندائماالظلمة7

إآل2911األولىيوحنارسالةالظلمةأفىيزاكالأنهعلىليالفى

الدامسالظالمهوبلفظالمالبغضأماالشصسءضوهوالحب

دكلهاألخيروالمثوىالمسيحءألعدااألخيرالمأوىهعىالظدمة8
الحمالطيهةواءالوؤسامحيصارعانكالهماوالمسيموالمسيحىيقبلهالمن
تفالخطاةأل62أفسسرسالةالدهوهذاظدمةعلهالعالموالة
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الطالمقتاملهممحفوظ8عصياصهمعنيتخلونالالذرينخالعصاةاألثمة
الدوامعلىوالظلمة31حهوذارسالة29الثانيةبطرسسالةر

اللهعناالنفصالحيلةهى

النورقىالسيووجوب

تكذلثآلطفقلفيؤستقكتآققهشتركةتنآانقفنآاأل
فيخؤكقاآلنعوليفيشقكنآإنؤليهنآلخقتغضألؤتسثنآ
ييحأئضممموغيؤدمتغمنآختعصشتركةققنتاالئور

خطثلكليالهرئآجمنأئيه
7ااألولىيوخاإرسالة

يرالتفكئساليبمنوأسلوباالمرطقاتحىاليوحنادايهاجمهنا

العقلهبالسمويئمزونبأحهميدعونأناصهناككانفقدالمنحرف

اهذةيؤيدواحدلبلفيهاليعمىالعمليةحياتهمأنمعوالروحى
فىبعيداشرطاقطعواقداحمهمعيقولونكانواءهؤاليؤكدهأوءاإلدعا

لهمبالفسبةموضوعذاتغيراظطيئةجعلتلدرجةالمعرفهطريق

الخطيئةيحسبونالجعلهممستوىالروحانيةمنبلغواقمبأادعواكما

ككمنحلفىأصبحواقاأنهمضاأءهؤالأعلقوقدحسابأى

منألمثالهتوضعلمإنهانابليونالعنهاقالابتىالقواننتلكالقوانين
الهراطقةءهؤاليكتفولم4فقطاشعبالعامةوضعتإنماوأنهاءالعظمأ

هذانفأخطأواإذاحتىيأتهمونادواتمادبراطبلنابليونفالهبما
اليهم

35



فيإنهقالبزمانذلكبعدظهرالذالاسكنشرىأكليمندسـما

اإلطالقعلىأهميةالبأنهتقولطءلقةالهرامنجماعةهنماككاذتأيأمه

ماضررآيوقعمافناكليسوبأنهاإلنحسانمجياهحاالتىالحباةألسلوب
يابالحهتروحيانسانانيهداكاذإذةإنسانبأى

التىاألعالكانتأياأنهاأعلنوأولئلثإذالنايوسإيروقال

أويتأثريجعلهأوءشىصامتيضرهفلنبالحقروحياكانمنيعملها

منهبلغواقدبأخهمالقولالىالتهومبأولئلثحدااالعتقادوهذاريتع

األشكالمنشكلبأئتهمهمالخطيئةفيهتعدلمحدآإسمتواالتفرق

أمورعاعلىاليوحنايركزاتءاالدعاذههعلىوللرد

أنأرادماإذاالنورفىيسطكأناناإلفعلىبحبائهعلىيركزا

معشركةلهتكونلناناإلنسحمذاأنيؤكدبهااللهخشركةلهتكون
المسيحبدونيعيشكانوطالماالروحيةالظلمةنمرسائرآكانطلالالله

اللهقالإذبقرونذللثقبلقالهقدالقديمالعهدكانماعينهووححذا

915202ويينالاإلكمالربقدومنألنىقديسينتكونون
62و7

يحياأنعليهكاناللهمعشركةلهتثونأنشيرغبكانمنوكل

جماعةبأخهاالكنيسةأحدهمعرفوقداللهصالحتعكسصالحةحياة
ئوايبهوبأناماإللتزأعضاؤهاويقبلالصالحكلىبالهتؤمنالناسمن

درجةاإلنسانيبلغأنينبغىأتهبالضرورهيعنىالوهذامثلهصالحن

كذللثاألمربهانلوألنهاللهحشركةلهتكونأنفالثامالكالد
هرالمقصودالمعنىلكقالشركةهذكللهئيهونأنمناواحداشتطاعلما
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ويبذلىوتعهداتهاماتهبالرءالوفاعلىحريصاحياتهطوالاإلنسانيظكن

يهذهءالوفافىفشلماإدابالندماإلحساسرهويغبهاللوفاتجهده
الفكرالبتةذهنهإلىيتطرقلنأنهذاومعنىداتوااماتاتزاإل

ادازكدماتماماهذامنالنقيفهعلىبلتهمالالخطيئةبأنالقاثله
وبشاعتاالخطيثةبشناعةهإحساازداداللهمنباقراالنسان

المنحرفالخافىالنهكرهذاأمحالتأنعلىيوحنايصركا2

قدبأخمهمالقاثلونءحمؤالكانإذاإنهفيقوللقاعنخاطئةفكرةلديهم
فإنهماالظلمةفىسائرينالزالواوالسموفعةالرمنخاصاقدرااأحرزو

يوحنااستخدمهعينهالتعبروهذاالحقعاملنغيرثعندثذنونيكو
352يوحثابشارةانظرالحقأيعملعمنتحدثعندمابشارتهفى

النظرىأوالعقلىالحقهوليسللمسيحىةبالنسبالحقأنيعنىوهذا

العقلعلىممارستهشيثأتقتصرليسفالحقأيضاعصلىاالحقلكنهفقط

يقفالوالحقكلهاإلنسانكيانفيهاثمتركيعامةممارسةلكغهوحده

اإلنسانمجياهاممليةحياةلكنهللحقىالنظرىتشافامجردحدعند

العملهوبكوحدهالتفكيرهوليسالحقأذكماالحقهذايمقتضى
اهاومغزداللنهالهاكالتيستخدمالحقإلىإشارتهعندالجديدؤالعهد

روميةالحقمطاوعة81اروميةالحقحجزالعنفيتحدث

241كالطيةاتئحسبالسلوفي37وغالطية28

38الثانيةتيموثاوسدأالحقمقاومة4الثالثةيوحنارسالة

591يعقوبيالحقعنالضالل

مسيحيةأوالبحثحلقةمسيحيةندعوهأنيمكنماوهناك

أنهأعلىالمسيحيةإلىتنظرجماعةهذهكانتوربماالمستديرةالمائدة
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الكتابكانبماولهأحلؤلإلىالتوصلينبغىعقليةمشاكلجموعة

أماعنهالتوضيحيةالمعلوماتجمعمجبكتاباءهؤالنظرفيالمقدص

نغلرهفىالمقدمىوالكتاباتباعهشيثاينجنىالمسيحيةفيعتبرعالمسيحى
التفوقبسيرأنتاالحتماالتآقربلمنوإنههتعاتطـاعأنيحبكتاب

يحىالىعندالجتىولكـهالروحىالفشملحجنبإلىجنباالعقلى

هذايتصخأنعلبهاماكيكونذلكبعدثأوالاكتشافهيتمأنيجبأمر
الحق

الحقمحكات

وامتحانهالحهتالختباراثنزابنمحكهناكأنيوحنااليرى

فىضاسأئرينالناسكانافإذاالشركةيولدالىذىهوالحق

واإلكالناالبعضثمنجعكلمعشركةعندئذلهتكونأنبدفالالنور

إيمانايكؤدطأقيمكنالاآلخرينرفاقهوبيناإلنسانبننيفصلالذى

تغلقوهىالمسجحكشيسةتكونأن4لكنيسةيمكنوالسميحياحقيقية

الحقدجوولحقيقةاالختباشمحكهىفالشركةاآلخريتوجوهفئابهاأبو

التنركلىحياةخهوفىيقفكىاألذاكاإلطالقعلىحقايكونأنيمكنوال

عةابمبين

قتابمرورينالوابدالبالفعلالحقيعرفمنكل2

المقدسالكشابوترجمةالمسيحيسوعبدمخطاياهمنلرأكطيرأ

منيطهرناالمنميحيسوعمفىداهكذاالنصهذاتوردط3باالمعروفة

جماتالترمنهامرغمنالصوابإلىأقربجمةالتروهنهالخطيةعل

أتهامعمبدأعامأتقررباعتبارهابسهولةفهمهاءيساأنالممكنمنأنهاال
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فالمعتىبعينهانإنحياةفىيتمأنيجبماإفىتمثيرفهىذلكتفعلا
ارواستمروبثباتيرمبعدويرمأالوقتطرالأنههوهنادالمقصو

الفرديةالشخصيةالحياةبتطهيرمنتظمةبصفةثأيسوعمفىبقومأذيجب
مسيحىلكل

طقسيةكلمةالتطهيرإلىلإلشارةالمستخدمةاليونانيةوالكلمة

والممارساتالطقوسوصففىمكلبوجهتستخدمكانتوشعاثربة

تؤهلهأنهايعتقداإلنسانكانالنىاألممالمنذللثإلىوهوالغسالت

مدلولللكلمةأصبحاألديانهتطورتأنبعدلكنااللهةمنابلإلقتر

أنيمكنهبواسطتهالذئاإلنسانححالحعنتعرفأصبحـتأخالفى
القولإلىقصدقديوحنايكونوهكذااإللهيةرةالحخإلىيدخل

حقااختبرتمقدكنتموإنالمسيحذبيحةمملتهماتعرفونبالفحلكنـتمإن

وطهرأتمحبةفوفمحبةحياتكمإلىيخحيفيمرثبومكلأنبدفالقوته
للدخولواستعدادأأهليةأكثرتصيحونتيومبعديومأوهكذاطهرعلى

ذبيحةإلىينظرألنهعطيمإدراكالحقيقةفىوهذااإللهيةالحضرةإلى
تمدأيضابالكالسالفةالخطايامنرتماأنهاعلىفقطليسالمسيح

يومإلىيوممقبالطهارةوتزودهاإلنسان

هىالحقةفالديانةاعتبارهلهدينىنجهومكلأمامذواتنانجدوهنا

فاقهبرالتصاقأأكثربرليصالوميةحمياتهفىاإلنسانيئقدمبهاالتىالوسيلة
وهماالناسوحاللهىالشركةمصدرهىالديانةإنأيضالههوب

عنمنفصلةتوجدأنإلحداهمايمكنوالالدوامعلىعامرتبطتان
ىألخرا
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المثلثةثذوبة

بالكذبالفظيعاإلضهاميوحنادايوجهالرسالةهذهفىمراتأربم

تدورالتىالفقرةفىنجدهااتالمرهذهوأولىاممذبةاالمعلمينألولئلث
اآلنتأمالتناحولها

لكنهمكلهنورهوالذىاللهحشركةلهعأنيدعونالذين

بقليلذللثعدب6عدديكلـذبونءؤالالظلمةفىونيسيرذلكح

قدإقفالمنطفيفاختالفمععينهأالكا3هذاييوحمنادايكرر
يؤكدوهنا241صلمكاذبفهوصاياهومخفظالوهواللهفتي

لمطوكهكاإذاكاذبايكوناإلنسانبأنالقاثلةالمرةالحقياتةأليوحنا

واقعهحقيقهعننحتلفبمظفريظهرالذىفالشخيمركـزهيطابقال

الشخصبهيقصدالالكالماحذيقولعندماويوحناكـاذبشخـصهو

الشخصكذللضيقصدالأنهكايفشلغالبامالكشهجهدهكليبذلالذى

حياتهبأنلمجساقهأفىلكنهحتهيقمحبةالمسيحيسوعيخبالذى
ويلزولسيدهيخهاالنىالمحبةعنالتعبرعنالبعدكلبعيدة

الموسيتىبيحذلكحلكنهبارعاموسيقيااإلنسانيكونالقديقوك
بالفشلمميقاشعورااإلنسانيشعرقدالقياسوبننسىعارمةحبأ

حباجماوطريقهالمسيحيحبهذارغملكنه

علىكلياتركمزايركزالذىالشخصإلىاإلشارةيقصدبوحناان

عينهالوقتفيولكنهوالروحانيةالذهنىوالتفوفالعقليةالمعرفة

اليقينعلميعلمأفعالىارتكابعلىمتعمداعامدأباإلقداملنفسلىيسمح
قصدعنيخالفهثمالمسيحيحبإنهيقولمنوكلومحرممنوعةأنها
الكذبمرتكبألجريمةلريعتهذايفعلمنكل
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222صكاذبهوالمسيحهويسوعأنينكرمنحلال
اإلنسعانفوقفالجديدالعهدأسفاركلهاتقريرفيتشتركحقيقةوهذه

الفاحصوالسؤاكواألخيرولااإلختبارمحلثهوالمسيحيسوعمن

وأنتهوإنسانلككيسوعاليوجههالذىالذاتألعماق

المسيحيواجغهشخصوأى6131منىبشارةأأناإنىتقولمن

هفإنأنكرفإنعطحةمنفيهمايرىوأنإالممكنالالتحدىبهذا
نفسهوبنبينهحتىيعترفأنرفضألنهالكاذبينمنيكونعندثذ
وتفردهبلوسموهالمسيحبتفوقوبقر

فهوأخاهيبغضالوقتنفسفىوهواللهأحبإنىقالمن3

محبةفيهتتوفرأنيمكنالأخاهيبغضفن42صناكاذب

منهمنحوشعورهاختلفإذاأوإخوانهاإلنسانأبغضمافاذاالله
والسخطبالمرارةشعرربأىقلبهفيأحسإنأواخرإالشخص

كاملةحقيقيةمحبةاللهيحبالهوأنهعلىدليالهذاكانماشخصنحو

إذاقلبياحباوالمسيحاللهنحببأنناوتأكيدناإعالننامنجدوىفال

انإنعألىبخضقلوبنافىكان

لنفسهءالخاطىخداع

أدثفستنآؤلثشالخقئنهملخطسةلتنآليشإئهففنآإن

زتغمختى4ؤغاثرآمينفهؤبخااليآنآآغترفنآالطينآف
نخطبىثمإننآففنآإنإثبمكلينؤيالقزنآخااليآنآتنآ

فينآثثمكاذبأؤكلقئةنخغلة
801ااألولىبوحنارسالة
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بيئألسلوودحمضهتحليلهيوحنايواصلاألعدادهذهى
المنحرفالتفكرليبأسمنت2خرين

وهذخاليةلهمليستإنهيقولونأناسهناككانأوالأ
مسئولينكيرهميقولونأناسةالمقصودكانبمافىمعنيينأحديحنمل

عليهيعلقمشجيااإلنسانيجدأناألمورأسهلفىوإنهخطيتهمعن
الوراثةوعواملالطبيعيةالحالةمثلهاءوراقصيتوتحصيناتهءأخطا

ناواضطرأثارناقدماشخصابأنالقولأووالطباخالمحيطةوالبيئة

وسيلةعنالبحثخاصيةلديناوجميعناالصوابجادةعنللخروج

خطاياناعنمسئوليتنامنللتنصل

توثرالإنهيقولالذىالشخصإلىبذللثيشبريوحناكانربماأو

ءبشىهذايضرهأندونالخطيئةيفعلأنبوسعهوأنهالخطيةعليه

الخطاياكلويرتكبلهيحلوماكألعليفأنيمكنهأنهعلىويصر
ءاسثثنابالوالكباثرصغائرها

منيوردهمافانأحدأخطاإنأنهعلمايوحناداترفيبدهنا

لهداالوحيدالعالجوأنشيئاتنفعهلناعتذاراتأواتتبريرأوحجج
بامصحوافااعترالخطايابهذهدتهافواالعترالتواضعهوالموقف

ذلكإلىالضرورةدعتإذالالخرينالخطايابهذهافاالعترثمبالندم

استطاعتنافيأنههويوحنايقولهآخرمدهشءشىهناكئم

وقدبهالهفنااعترإنخطاياناعنيصفحبرهفياللهأنعلىنعتمدأن
أكثرادانتناإلىيمبلوقداستهبرهفىاللهأنالظاهربحسبنظن

كلمتهيناقضالبرهبسبباللهأنهوالواقعلكننأتبريرإلىيميلمما



اللهرحمةباعالنالخاصةبالمواعيدومشحونحافلالمقدسالكتاب

اللهوعدلقدخطينهعلىنادممنسحقحزينبقلبإليهيأنىمنلكل

جئنافتىوعدهاللهيخلفولنيحتقرهأوالمنسحقالقلبيرذللنبأنه
كقالالتىةوالنايغفرنجطاياناللهفينمعتروانكساربتواضع

محاواألتمنبهونقوماعتذاراتمننقدمهماكلأنهىإنكارهاط
الذىاإلنسانألناإللهىانالغفرالنوعنتبعدنااالكاهذهأنفسنايرلرلت

اإللهيةالمواعيدبنواكيحظىالذىوحدههوثاتجابقلباللهإلىيأنى

أيةيرتكبلمفعالإنهيقولالذىالشخصهناكثانيا2
ناللإلىيتبادرقدكماشاذاموقفاهذاليسالتقربوجهوعلىخطية

يخطئوالمأتهمبالفعليعتقدونالبشرمنبهبأسالعددأهناكألن

فىلطأاووجهةطاظعدادفىيحسبواأنمطلقايقبلونالتجدهمولهذا

15يرالذىالفعلذلكهىطيةابأناعتقادهمإلمىراجعهذاتقولهم
إصابةعدمهىالخطيةأنناسشالصحفعنهوتتحدثخالجه

يعمرفاإلنسانهامارتيانانيةاليوللكلمةفىالحرالمعنىنجسبالهدف
أوناجحةابنةأوزوجةأوناجحاأبايكونأطفىفشلإذاخاطئا

إذاخاطثااالنسانوبعترناجحاأممالرجلأوناجحاإبناأوزوجا

أجمعينناعلتنالبقالقاعدةوهذهءهؤالمنواحدآيكونأنفىفشل

يكونخطيةلهليستإنهويقوليدعىمنكل6المحاالتكافةوفى

أخطأواقدالجميحإنيقولاللهألنكاذباللهبأنمدعيا

السبققصبأحرزقدبأنهيقولمنكليوحنادايتهموهكذا
ةفهاالنىالدرجةإلىوصلىقدوأنهالروحيةالحياةونمىالمعرفةفى

منكلأيضايتهمكمالهبالنسبةموضوعذاتغبرالخطيثةأصبحت
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عليهللخطيئةاليىانهيعتبرأوالخطيةعنالشخصيةمسثوليتهمنتنصل

إنسأنأنهمقالبتةيتحققلمالذىالشخصكفلكينهمأنهكاتاثيرأى
خافى

يعدثمخطاةأننامنأوالنتحققأنهوالمسيحيةالحياةفجوهر

الماضىيمحوأنيستطخالذىانالغفرلنوالاللهإلىنتقدمذللث

جديدأالمستقبليجعلأنيستطيعالذىوالتطهير

26



الثاتألصحاح

راعءحرتماها

ؤإألتخطئوأآلكأالذاإتثالصثمبأكتأؤآليكىيآ

ارآثبميحعأئقتسموعبأألجمئذشتميعققتأحداخاأل
يخااليآتلققـطيخطايآنآلئشآنآيخطايكفارةؤفو

ضماايئماثغاكل
3وا2اآلوتأيوحنارسالة

بهتزخرماتأكيدبكلهوالفقرةهذهفىالنظريمترعىماأول

امملياتوالمأوالدىياءبالنداكالمهيبدأفيوحناجياشةعاطفةمن

وهىخاصةعاطفةإلىتشيطواليونافىالالتينئتالنصفىة4المستخد

تعبيرأعاطفياتعطى1خاصةصةبلسلكنهكماتسخـخدمكلمات

الرسالةهذهكتبعندماالسنبهتقدمتقدرجالاليوحناداوكانمعينأ

فمنوآخرالجيلذلكءأبنامنتبـقىمفاآخرالواقعفىاناعور

أيامفىوعاشروهيسوععاصرواالذينأولحلثبيهمامنالحياةفيدعلى

الشبابعلىالعطىمنبالمزيداإلنسانيشعرالسنهنهوفىجسده

ألنهخطرةنتائجإلىيؤدىالذىالفهمءسومنبالكثيريتميزأنهكما

الجيللسلوكالحديثةاألطاطبالثورةويواجهالععويةاألساليبيرفض
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كانأنهرغمالذىيوحناعندتمامأمختلفاألمرلكنطسناألصغر
العواطفغيرقلبهفىمحمليكننمالعمرمنالحرجةالمرحلةهذهفي

قاثالأخرىمرةإليهميكثبهووهأاإليمانفىأبنائهنحوالحارة

بأسلوبيكتبههذاإليهميكتبوإذيخطئوأالعليهميجبإنهلهم
يرغبإنهوالحدةالشدةمنخاليةوبكلماتوالتأنيبالزجرمنخال

الراعمامحبةنجداإلفتتاحيةالعظةهذهوفىالصالححبفوتوجيههمفى

وأحبهافهاعرالتىرعيمهجهةمنالملتهبةوعواطفهالحارةقلبهوأشواق

أنهاليقينعلميعمكانماكلرغمبحبهايفبضزالماقلبهكانوالنى
ونزقطيشكهحياتهمفيموجود

نجذوهنايخطصوالكياليوحناإلجهمكتباإلشارةسلفتوكما

بمأوارتباطامانالزسالففىكانبماارتباطادوجامزفكرياارتباطآ

بالخطيةاإلستهانةخطرهومزدوجخطرفهناكبعدفمايأنىسوت

جميعفيهلثيشترعامءشىأولهماالخطيةعنشيثنيوحنايذكرولهذا

كهوكلمنهاهربيتأنيستطيعمنالبشربينيوجدالأنهوهوالناع

الحقيقةهىفالخطيةفيهالحقكاذباوليسيكونخطيةلهليسثإنهيقول

هذامنالرغمعلىإنهثانيايقولثمأجمعنالناسبينتجمعالتى
البشرأجلمنيسوعبهوبقومقاممااسطةبوللخطيةانكفريوجد

معاالحإلتينلنهاتاإلنسانيستخاصمأنالمحتملمنيصبحواآلن

الشذوذفلمأخطأواقدالجميعكانإنألنهبالخطيةلإلستهانةكأساس

الدخولإذألماذاوحهاالالزممناكثرواإلهتمامالقاعدةمذهعن

إذائمابمثراحياةفئأساسىءثىأنهامعالخطيةضكالصراعدوامةفى

كسبقدالمسديحكالتوإذاإذاعاجاإلنزفلماذاانغفرهناككان
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لكىءالسمافىهناكموجودأهوداموماللبشربالغفرانوأقلجولة

اهتمامأىالخطيةلرنعأنهذاكلبعدأيصحاللهأمامفينايشفع

قولحدعلىيوحنالدىكهانعالتساؤالتهذهمواجهةفي

بقولهماشيئانوستكوت

وصواللهيعرفئأنىالذىالشخصهوالمسيحىأوال

بالتفصيلإليهدسنعووهذاالطاعةهوالتوأموشقيقهاالمعرفة

الصرورىمنأنهيرىيوحناالأدطهىمالحظةاآلنلنالكنبعدفيما
االختبارثمذاالمتالزمانالشقانهوالطاعةالمعرفةتكونأن

المسيحوعيسوفىاللهفىثابتإنهيقولمنكلئانيا

اتحادآخربتعبهرأوالمسيحعاشركايعيشأنمجب6عدد

مبدأيناليوحنااليضعوهالسذابهءاإلقتدالىلميقودهبالمسيحاإلنسان

6الطاعةتولدالمعرفةداهماالمسيحئالسلوكمبادئمنعظيمين

أنالمسيحيةللحياةيمكنألاولهذ6بهءاالقتدايولدبالمسيحاالتحادو

بالخطيةيهأتأوتستخف

الياراقليطالمسيحيسوع

ءالرسالةذهحقىعددينأصحعبها2و201صااليتانهاتان

العهدأسفاركلفىيوجدوالالزمانمنطويلةفترةيقتضىقدوشرحهما

4البثصرأجلمنمملهالذىالمسيحمملإلىشديديجازبيشيرماءالجديد
العددانهذانيفعلمثلما

المسيحيةأنواضحالمشكلةباستعراضأوالنبدأاالنتحنوها
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قدرأيوحنا5آوالهاالتاحيةـومدأخالفيةديانةءشىكلبل

فيللفشلمثاالاإلنساضابقفقدىأضبهةتلكننماالهظمنكبيرا

خلكنهسهويؤمنيهاإللمالمطالببقبلشدأفهوحاألخالقيةالناجقا

نرىوهكذالهاواإلستجابةعديهاالمحافظةصهأاقسـكفىينهشلهقدذللث

لإلنسانيتسنىجفقاللهوبيناإلنسانبهنيقفحاجزاطوهشاكهنا
هىإذأفالمشكلة3القداسةىكلالاللهحضرةإلىيدخلأقالخافى

الممشكلةوهذهاللهقداسةحشركةاإلنسانلخـطيئةنقأن3شف

المسيحيسوعنؤحاكاوجدتتد

يسوععناعتبارهمالهماتكلمةيوحنااليستخدمالفقرةهدهفة

اإلفادةفيالمشاركةلنالتتسنىندرسمااقمجبتانالكلمعاتانجالم

ةوالكلاآلبعندجمناشالمسيحيسوعاليدعوأنهالمسيحمملمن

فىالمعؤىيمعنىالمستخدمهةالكلموهىباراكليتوسنهىنانيةاليو

ندرسأنامأعلينألزنجدلالالعظمةقىغايآلكلمةوهى1يزحنابشارة

اليوناقالفعلمنمشتقةباراكليتوسداكلحعةمنثصلةدراسةلمةألهذه

سبيلهوكللمايعزىدأالفعلهنمامعنىيخانايكونوأةألباراكالى

خجأنتفرأحيث73053ينتكوفىالمعنىبهتمااستخدمالمثال

استخدمكمايوسفأفقعندماوهليعزقامواوبناتهيعقوبابنى

أنهىالنبىرسالةأننقرأحبث1062ءأشعيافئأىالمينقسممذللث

قيلحيثط54متىبشلوةفئاستخذموأيضأالنائحنجميعيعزى

سيتعؤونالحزانىيهعجإن

في516261يوخـايشارةانظر11
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هذاانكماوعاكثرفالىأواألعماالستخدامهوهذاليسركن
ينواراكاللفعلالحرفىفالمإليهلريشأوتيتضصنهماكلهوليسالمعنى

بعضكتاباتمنكثيرمنمفهومطومابخسبشيوعااألكرفالمعنى
آخرشخصجوارإلىفلوقبماتشخضءافدحكاهواإلغريقءأدإ

العرنتئديمتعنىأخباإالصيغنهاتفىسلبيةانكحلحتهذهأنوثلمعاونته
أساسهفىمبرىءاالستدعاهمذاوأذخاعـةاإلحتياجعءوملءوالمساعدة

فهر4العثلىالتنهوقاتسمنألالباراقليطالمعناهوذبهيتمزماعلى

قبمإنسىانعنومحالىلداؤشفم حخا

ءالتقاواقعةإلىالفيلواليأقىعندمايوسمتحياةعنكتابهولى

قداليوسفالأنيذكرذللثبعدمعفموحديثهبإخوتهيوسفأ

أىإلىبكيحاجةوالقعحلتحوهماكلعنأصفحأناهايالهمقال
الىخاجةسفاإخوهيآآخرربتعبأوالآخرباراقليط

وفىبرحمتهايخظولكىعندهلمهـمويتشنمعأمامهثمعيدافعشخص
مناحدبدكلىالؤذىاالسكضدمربةدحهوتعرضعدماأخرىاقعةو

دماعإفهمملولميذكرقيصرإلىأمرحمرفعورغبوافالحكام
منمحامياراقليطاعنألنتمسنالنبحثالاالتاألمرتفىتداولوا

يتعاطفيكايس11اطوراالبرتجعلت3يستطيعوالنفوذالحظوةأعال
معما

أثهالنوجةجدأطعاديةكلمةكانتتباراقليطأننرىهكذا

ادفمرلهايوجدلمحيثاألخرىاللغاتمنالعديدفىهىكمااستخدمت

فيالجديدالعهدالفترجصثهىكمادتووقداللغاتتالثفىآخر

استخدمواخاصبوجهوالردراألثيوبيةوالعربيةوالمصريةالسريانية

76



استخدموهاوقدمعنشخصعنيداختمحامأوشفيعممعنىيخـهالكلمة

معرضفىيذكرونهقوالاألحبارعندنجدوهكذامتهمالكفمةعكسفى
اإلنسانيحفظهاوصيةكلاللونفيقوالدينونةيومسيحدثمماحديثهم

هايكسروصيةوكلالدينيومياراقليطالهتكونالناموسوصايامن

أمامللمحاكمةأحقدمإذاقالواكمامتحمالهتستالاالنان

الجصعصيغةفىباراقليطإلىمجتاجفإنهالمدنيةالمحاكمإحدى
وتوبةينقذهلكىالحيثيةذوىمنالباراقليطهذايكونأنعلى

أممالوكلالاللهأمامالدينونةيومنىشفعاؤههمالصالحةوأممالهماناإلن
لهيماعغلسالمأتكونالعالمهذافىاإلنسانيفعلهاالتىوالرحمةالبر

فيالذىاآلبأمامعنهويدافعونلهيشفعونشأنهملهمكبارءوشفعا
لمااللهعندلإلنسانتشفعالخطيةذبيحةإناقالوكماءالسما

الشائعةالمسيحيةتاكهـااعدادفييياراقليطالكلمةدخلتاومكحذ

هناككانواإلستشهاداإلضطهـادزمنوفيالحرفىبمعناهاواستخدمت

يداقعأنبالجهمداستالعاهلىأياجاثوسفيتوسدايدعىمسيحىمحام
المسيحينبراراقليطدانهيدعووكانواالمسيحيةباعتناقالمنهحينعن

يصفونهكانواهكذالماداخلهفىالمدافعالروحنىبسكيتمزكانو

لءيتساالثانيةصليحندسرسالةوكاتبيوسليوسابالكنيسةتارث

رسالةأأومقدسةبارةتكنلمأممالكأنثبتإذالكيشفعالذىذامن
69الثانيةإكليمندس

العهدوفىأصدقائهعننيابةيحضرالذىالشخصهوفالباراقليط

ارزىاوالشفيعالصديقباعتبارهيسوعإلىإشارةمنأكثرلجديد
بالدفاعالضباطأحديقومالعسكريةالمحاكماتوفىاإلنسانعنيداخ
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هوبايسرخروالمسجونحسإيقدايسحونهالضابطوهذااذيمن

انيينالعرإلىسالةالروكاتجأ832روميةفينايشفعالذىحمدبقنا

فيويشفعىءيتراالذىاحـنكلفىالحىالمسيحيسوخعنيتحدث

موجودائهعلىكذلثعنهيتخدثكمات72انينعراسا

842عرافكأأجلنامناللهحضرةفى

فىمسرتهأوحبهالبتةيفقدلمييسوعأنهوالمدحشىواألمر

الذلمحىالعملحدعندايتوأنمجبالفيهوتفكيرناالبشرجنس

الصليبعلىحياتهلحطاتآخرفىأوجسدهأيامفىأجلنامنبهقام

الذىشفيعنايزلولمبناواشامالناحباقلبهفىحاماليزلأأنهإذ

السجينصديقهـولماالمسيحيسوعإنفيناويشفعاللهأمامىءايتر

أجمعينللناس

الكفارةالمسييسوع

لىلخطايأناكفارةكـويسوخإنالفيقولحديثهنايوحنايواصل

ومنجدآصعبةصورةوهىمجالسموسهىاليونانيةآلوالكله

عامةصورةالمداقعالشفيعفصورةيداجفهمانفهمهاأنعليناالمتعذر

وقوفبأخرىأوبصورةاختبرقدناكالأنفىشلثوالومألوفة

أماالظروفمنظرففئببرانبهءاألصدقامنمجححوعةأوصدجه
لذهنطبيعىأمرالتضحيةوهذهالتضحيةمنتأنىفإصهاالكفارةصورة

نفهمأنعليناالفهمحقنفهحهاولكىلنابالنسبةهىممالرأكدىااليهو

سيةاألطالدينغايةهىاللهحالشركةإنعليهاتقومالتىالرثيسيةاألفثـار
يحـخلوأنطكصديقاللهالمتديناإلنسانيعرفأنهوالرئيسىهدفهو
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4الخدأنإلىبنايأقوهذاخوفمنشائبةبهتشوالبفرححضرتهلى

عقبةتقفالتىهىالخطيةألنثالدينتواجهالنىالكبرئانمشثلةهى

اإلنصانبينتحولالتىوهىاللهحاإلنساذشركةوجهفىتءاكأث
اسطةالوهوالذباثحتقديمكانببالمهذاولمطاللهحضرةإلىالدخولوبين

بهوصلتهاللهحشركتهالسترداداإلنسانإلبالجأالتى

ىالإديهينظرأندونأددينفىاإللسانيفكرأنالمتعذرلمنوإنه

اللهحوالكاملةاشخصيةااإلنسانعالقةوبـالتهبطهترشخصيةعالقةأته
فىيقدموناليهودكانهذاأجلمندينلكلالرئيصئالهدفهى

الذبيحةتالثتحنولمءاروافوأخرىالصباحفىذبيحةالهيكل

وظلتكخاطىنسانولاأجلمنلكنجمينةخطيةأجكمنتقدم

كماالهيكلخربأنإلىءإمموكل8صباحكلتقدمحىةالذبيهده

ومخالنثاتبعينهاخطاياعندمتقكانتوهذهخطاياهعنذبائحللهاقدمو

كاناليومهذاللغفرانيومعدهموكات4الناموسوصايالبعضمحددة

أوالخحطـايايعرفوتهاالناسكانالقتلثءسواالخطاياجميعغفرانألجل

يفعلونهومابإرادتهمالناسنجهيرتماذلكفىبمتوىييجهلونهاكانواالنى

صورةفهمإلىوصوللناضروريةالخلفيةوهذهةاإلراهذهمريغ
ةالكفار

تستخدمالتىاليونانيةالكلمةهىهيالسموسباالقولسبقكما

يكفرإهيالسكيسثاىالفعلمنمشتقةوهىالكفارةعنللتعبير

ثالثمعانالفعلولهذا

المصالحةهوالمقصودالمعنىيكونإنسانافاعلهيكونعندما1

تسشخدموهىإليهءأصىأوأعثرأوأضيرأوأوذىقدشخصمصالحة



ءاأأوذبيحةتقديهمطريقعناللهمصاطءإلىلإلشارةءأخصروجه

الخعليةأغضبتهائذىاإللهءإلرضامعينفرضأو

الصفحيمعنىمفييستالفعلفانإلهابالمصالحةالقائمكانإذاأما3
المقطرعةالعالقاتإعادةوساثكميقالذمحدهوتهبذااللهيكرنعندثذألف

الناسوبنبينه

غالباوهواألولابالمعنىيرتبطالفعللهذاثالثمعنىهناك3

انلطأثاراإزالةطريقهعنمماطقسءاأأومابعملالقيامإلىيشير
ولذاالخطأهذاثارايزيلأنعليهلزاماكانانهإكيخطىكانفعندما
إنقالالذىالقاثلتعبرحدكلتوسيطأوواسطةإلىاجكان

أخرممطمرةاورخولاإمكانيةلإلنسـانويتيحالخطيةآثاريزيلطالوسيطهذا

وليسيطهريمعنىمستخدماالفعليكونالصورةوحمهذهأللهضرةإلى
إلىطاوإاللهوإرضاعومصالحةإلىالمعنىينمرفالوهكذايكفر

دتهحشركةفىالدخوكأهاليصبحلالخطيئةمنعينهاإلنسانتطهير

لخطاياناكفارةهيصيوعيزإنيوحنالطيقوعندماحواآلن

الشخصهوفيسوعمعاالمعانىهفهكليجمعأنفىيرغبكانأنهندرك
الخطيةوشرورالسالفةالخطيةمذنوبيةكلتتالشىوبواسطئهفيهالذى

وزالتالخطيةقصاصعفارخطهقامالذىالعملطريقوعنالحالية

ويكسوناتركناهاالتىالخطاياعنااللهىبالصفحيأتيناوهووصمتها
حياتناعكالخطيةاطبعتوصمةكليالشىالعلهأرةمنجديدءبردا

العملأنهىالكلمةهذهءاوالكامنةوالعظمىاإلساسيةفألحقيقة

أجلمنأيضألكنهفقطنحنأجلنامقيكنلميسوعبهقامالفى
بأسرهالعالم
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مموميةإلىبوضوحريشواضحفكرفخطالجديدالعهدفى

بشاردداالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبمكذاالاإللهىحمةيوو

سيجذبارتفعمتىالأنهفىثقتهعنيسرخعروقدت361يوحنا

الكليريدىالناإللهحعووالله2123يوحنارةبشباالجمهتإليه

علىويتجاسرلمجرؤالذىذاومن34اآلولىستيحوثاهـايخلصون

ىالذءالفداممللتآثالرأوانحدودتنغرومحبتهتهالنعحةحدودوضع
العقلمعايربهلمنوأكمرأوسمعاللهمحبةإنأالمسييسرخممله

ليتسحخالصإلىإشارة4عينهالجديددالصوفىومقاييسهالبشرى

بأسرهالمالنجشثل

لتهاالحقةالمعرفة

قنوضايآةخمطنآإنغرفنآدقذآئنآتتغرؤبقذا
وقمثشبكاقهههـؤضايآةتخقـأآلؤفؤغرفئةقذقاذ

قذالذافيقخفاكيقذخمهـطقنوأفايلقآلح

إنهقالقنمييماأئنآثتغربقذاآلتهقخئةتكححتمث
فوأثضمأالكذاتسفأداذمتقلثكمآأنئهتفتجىلمحيأثآ

336األولىيرحنارصالة

جد6وشائعةمإلوفةكانتوأقكاراتبتعبيرحافلةالفقرةهه

األهميةلمنوإنهلدقهمحبةعنأكثيرتحدثالذىالعالمهذايمالقذالمالفى

عظمتهببهلالوثنىالعالملينالقائمدتاإلختا3يكنأيننرىانممكان

درالمسمحيةاليهوديةبنرو
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كانتكلهاهذهمعهشركةلناوتكونفيهونثبتاللهنعرفن

قدالذإنقالحينناأغسطينرسالصدفوقدربةالبالروحمطالب

عندماإالتيستريحواليهدأالاإلنسانفإذولممذألذاتهاإلنسانخلق

اتجاكاتثالثجدتوكانتالقدحمالعالمفىبأنهالقولطكشناواللهإلىيأقى

اللهمعرفةحولفكربة

نافيناليوواالدبالفكرمنكلعصورمنالعصرالكالسيكىفىا

بأتهمالبونانيونآمنةالمسيصميالدقبلوالخامسالسادسالقرنينفى

والتفكيرلجدلواالمنطقطريقعناللهإلىصولالويستطيعون

ءوالتخعحينسالحيكفيبمشيوأالعقليمجدونناخوناليووكان

كانالعصرذللثفىإنهفيعرفغفىخطأيدكنلماالستطالعوحب

وكانالفحصتحتءشىكليضعونوكانوانطرهمفىالفضائلأعطممن
منوكانلدراستهمجاالاعالمااإلنساناتخدوقدالفلسنكةمصدر5هذا

خطرقدماويسألاإلنساطالطبيعةءشىأىأماميقىأناإلنسانحتى

عنهاإجاباتإلىيصلأنمحاوالأسئلةمنبالهعلى

خلقالذىهوأليسنفسهيعلنأنمجبإنهقالوانفسهوالله

اليونانييننظرفىاللهإلىالمؤدىالطريقهوالعقلكانوهكذااإلنسان

الكالسيكىالعصرذلكفئ

بالضرورةليسالدينإلىالعقلىاباإلفترأنةبالمالحطةجديرهوومما

العقليةالمشاكلمنمجيوعةالديانةكانتإذاأخالقياابااقتريكونئذ

يكونهالعندثذالمركزالعقلىالنشاطالمطافخاتمةهواللهكاناذا
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جهـونأنعنيزيدلنأنهأىعقلىإشباعدمجروإنماروحياشباعالدين

الرفخالمسنوىذاتالرياضياتصثفوط

اليونانيينالفكـريمنكثيرينأنهىالسهلةالبسيعلةوالحقيقة

وايعتبرلماطسقروأفالطرنأتحقالصإلحأهلمننوايكولم

عقليةمعرفةاللهيعرفأناإلنسانوسعفقخصيةالجنسىالشوذ

صالحاإنسانايكونأنهذايتطلبأنجمغير

العهدلظهورمعاصرينكانواالدينةالمتأخرونالبونانيون2

الجديدالعهدضاباتلخلفيةيمثلطتفكيرهمكانوالذينالجديد
اوكاالعاطهىاإلختبارفىيوجدأنيمكقاللهأذيظنرنكانواءهؤال

ياناتالدوتالثاأليامتالثفىللدينةالمميزالخاصيةهىالسريةالديانات
بالتهاإلتحادإلىترىكانتوجميعهامذهلةخاصيةلهاكانتالسرية

عاشإلهحولتدوركانتجميعهاعاطفيةتمثيلياتفىتتمثلوكانت

اإللهوهذاثانيةقامذلكبعدئمشنيعةميتةماتئمالمامبرحةاوتألم

منصارمبنظامطحـمحياتهوكانتيصومكانأنهعلىيصورونهكانوا
الحساسيةمنشديدةدرجةإلىوصلأنإلىيرأثوأنةهدوالزالتقشف

نواسحالىوعلىاآلالممننوعايعانىذلكبعدجعلوهثمالعاطفيه

مشاهديصورونكانواكاالمولحتىفيهاجازالتىاآلالمقصةيمثلون

الوصولبهدفيهايقومودكانواءاألشياهفهوكلءوقيامتهموته
صوتيةموثراتيستخدمونوكانواعالروحىجوإلىثعاهدهايبمنأ

عبقويخورتصويريةموسيقىاقثيلتصحبكانتكماوضوئية
ددونهايرمدهشةجيةليتر9ونهيطلقو

قىمجاولىمنهمالعابدوكاناقثيليةيقدمونكأنواالجوهذامثلفى

7



حالةإلىيصلأنإلىيعبدهالذىاإللهالمايجسدأنالشخصىختباره

إلممهآالمفىلىيشتركانااللريقةوحيدهفيهءالفناأومعهاإلندماج

وعدمونصرتهقيامتهفىمعهيمثتركأتبواسطتهاطيستحطيئمشاركة
ءللفناقابليته

نذللثحلكنهلهمعرفةالبالتهشعررآكاناإلختباروهذا

وقتيارأاختبكذللثكانأنهكمارالسمالرفعةباعاطفيااختبارا

ركلسوىغرمحدرداختبارفىدتهةضددينيئنحدرأكانلقديدومال

الحيماةاقعمنالهروبهوإليهيركانما

اإلختبارششبهحىسأدتهمرفةلمديةاليهوالطربقةخناككانتأخرا3

باليهودىيؤدىىاألالطريهوحىاإلثىفاإلعالنكبرحدإلىالمسيحى

عنأؤالبعثرىانتصورطريةعناللهيعرفلماليبودىإناللهمعرفةإلى
وإذذاتهعنإعالنهطريقعيتعرفهخهلغريبعأطثطاختبارث

امالتزتحتعابديهحضعتقداسشهفإتذاتهعالقدوسإلهااهذايعلن

أنهيتخيليكنلميوحناالإنبروك01اويقولقديسينيكونوابأن
االنساناهأيكونأنبغيرحقةمعرفةالتمانااإلنيعرفأنالممكنمن

صرفةيعرفهأنإلىبهتؤدئالتىهىللهاناإلونإطاعةألنلهمطيعا

محبتهاختبارفىتتمثلالفهمعرفةإن1آخرقالكماأوحقيقيةأ

المحبةلهذهفعلكـردوإطاعتهالمسيعفى

حاأشخااليونانىالعالمفيواجهإذيوحضامشكلةتتركزكانتوهف

فىأنامنهمالواحديقولأنيمكنهمءوهؤالعقلياتدريباالتاعتبروا

3ممههك1
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هذهووتعاييموصايألغةفىمطلقااللهيروالمءوهؤالىواللهلله
قولهووسطحلبدونودقاصااعنهاتعبيرمرالتعبإلىحنايوضطراصاياالو

بالمسيحءواإلقتدالئهمعرفتناعنرللتعبالوحيدالسبيلهىالطاعةإن

بالمسيحاتحادناعنللتعبركذللثالوحيدالطريقهو

سيبالذىاألعظماإلمتيازلإلنسانتقدمالتىالديانةهىفالمشحية

تتغاضهـهالأفهاكاالعقلىالمجهودتههملالوهىاماتاإللتزأعظميالزمهأن
األخالفىبالفعلبطهماترنهالالعاطنىاإلختبارعن

الجديدةالقديمةالوصة

تلتجإليألةؤجمئةاتئكثمأكئمثتتخؤةأثيائهآ

آئقإليضةآنؤضئةاثتلفضجمنجمتذكئمكاتثقإليقةؤضئة

تجإليذةؤجمئةأئضاأثتاثىجمنهآستمغئفوآئيىأثكيقةهى

قضمثقذألظفمةأنيكئمؤميلخقفومائمثكآكتب
سينهىآألنألخميقطؤألئور

8و27األولىيوحنارسالة

يوحناينادىالذىالمفضلالتعببرهواألحباعأواإلخوةأيها
الثألثةيوحنارسالة7وا4لى12و32قارنبهأشعبه

أويوحنالكتابةوالمميزةالرثيسيةالسمةهىالمحبةإنااو5و2وا

يوحناقلبفياألعظمالمحركهىالمحبةإنوستكوتقولحدعلى
منبالكثبرمليئةالرسالةوهذهجدامحببءشىأمامأنفسنانجدوهنا
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الناسنحذروعندماعنيفاتوبيخاأجزائهابعضقإنبللتحذيرات

كمافيهالحدةنقدصرردتوبيخنايتخذأنبسـهولةيمكننونجنهمأو

بهانقدمالتىاللنهجةتظهرقبأنالغضبأيخاكرةبمحبولةنسححقدأننأ

الناسيتعرضحيمامنحرفةاميةإجرتجتعةخأنملاومنكـالمنا

اهيفعلالاليوحنالكنالعنيفالصارمالتوببخمنلمزجةلحامامنا

المحبةبئوتيقدمهافإنهيتثوثاأنيريقاسيةكلماتلديهنزكسفعننما

وقائدومعلمواعظوكلأبكليتعلمهأنيجبالذىالدرستعالقد

يمحبةبقولهأنتعلملكنهالحقيقولفهو

فاعينهالوقتيدقفىجدهلكماقديمةوصيةعنيوحنايتكلموهثا
إلىبالبعضالظنيذهبقديوحناالعنهايتحدثالنىالوصيةهذههى

الوصيةتلثوهىالمقصودةالوصيةهـما6عددفىإليهاالمشارالوصيةأن

جحالمسسلكمثلصايلثأنكليهالمسيحفىثابتإنهقالنداالقاثلة

الرابعةالبشارةفيايهاإالمشاريموعاكلماتإكبالتحديديشيرلكنه

أنتمتجونأنااخببتكمكمابعضابعضكمتحبواأناعطيكمأناجديدةوصيةي

هذهتعتبروجهأىفن3143يوحنابثاردبحابكضـثمأيضا
3واحدآنافي3وجديدلقدارصية

أأتمامالهامشابهةوصيةالقديمالعهدفىنجدألنناطةقدإتهاا

فالوصية981الويناالكنفسكقريبلثتحبالناموسلقل

إليهميكتبالذينءهؤالألنقديمةوهىالقديمالناموسفىموجودة

تلتقطالتىاألولىلمرةهىفهذهسمعوءقيه اليستهاانلهمقدسبهحخا

يسمعرنوهالمسيحيةفيهالخلوايومأولمنوألخهمكماتهاآذانهميها
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ولهذهبمقتضاهايسلكونالتىالقاعدةتكونأنمجبالمحبةبأنلتعليم
سابقاطربقاحياتهمفىلهاأنكماقدممةتارنحيةجذورالوصية

حياةتضعكانتاألحماأيضاجديدةوصيةكافتهذاوح2

الناسعلىوكاذويحتذوهبهايقتدوأنيجبكاملكمثالأمامهماليسوع

فوايعرلمالناسبأنالقولخكنولمدايسوعأحبهمكمابعنحمابعضبماصأن
نواحىمنناحيةكلوفىالمسيحيسوعنكىرأوهاعندماإألالمحبةهىما

معايدةوقدممةهانعتبرانستعطيعأمورأعدةنرىأنيمكنالحياة
فيهبلغتالذىاوقتاجهةمنوجديدةوجودهازمانحيثمنةقد

رياضيةلعبةفأيةحماوالتزموانانذوهانواحدحياةفىتالكالحد

منواحديقدمهعرضفىاهايرحينانإنمىنظرفىجديدةتكزنأخايمكن
تكونمألوفهموسيقيةمقطوعةأبةوبةاللعتلكأتقنواالذيئالرواد

وحتىبارعوسيفىقيادةتحتسيقيةلمواقةالفرفهاتعزعندماوأخاذةرائعة

ةماهرطباخيدمنجديدمذاقذايكونأنشيمالمعتادالطعامطبق

متخصصشخصلنابقدمهعندماجديدايكونأتيمكنقديمءشىوأئ
فيجديدةأصبحتوقدةالمسيحفىجديداشيئاارتصهالمحبةوهكذا

اتجاهين

4باختالذىالمدىحيثمنتالمسئ3جديدصارتالمحبة1

نظرفىكانالذىالخاطىاإلنسانإلىالمحبةوصلتالمسيحففى

وكانوايهلكهأناللهيريدشخصاالمزمتاليهودىالحمر

الخطاةأحدبقطهععندماءالعصماففرحيكونإنهيقولون

لنوهالمكروذينللمنبوصدبقاكانيسوعلكناألرضمن

متأكدأوكانوالعشارينالخطاةخيأكلوكانءنساورجاال
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بسرعوىيتوبواحدنحاطىءالسمافيفرحيكوننه

خلقوأمأيروناألحبارنصانذيناألهمإلىالمحبةوصلت
امتدتيسوعدافينعمءالجحيملنرانوقوداليكونوا
تهابرائرخارجإنسافواحدمناكيعدلمحتىالمحبةتخومواتسعت

االهكذألنهالناسجميعأحضاخهابينلتحتوأذرعهاوامتدت
الوحيدابنةبذلحتىالعانماللهأحب

وححلتالتىاألبعادحيثمنالمسيحفىجديدةالمحبةارتبأ

مومعهتجاوبهمعدرغمالبشرالمسيحأحمافقدإليها
لهمحبهإعالنوبنبينهمحولأنيهفعلودـمماءيثىيستطع

طلبإنهبلبغضألهمحبهيحولأنءشىيستطعلمكما

العلبعلىيسمرونهوهملهمالرحمة

عرفوهاقدكانواالناسألنقديمةوصيةلمحبةوصيةكانتلقد

يسوعفىالمحبةألنجديدةوصيةأصبحتلكنعهابزمانذكقبل

كانالحدهذانفسوإلىقبلمنتبلغهلممستوىإلىوصلتألالمسيح

بعضابعضهملمجبراأنالناسعلى

الظلمةهزيمة

المحبةوصيةالوصيةهذهإنفيقولالحديثيوحنايواصلب

إلبهيوجهالذىشعبهفىحقيقيةأيضأوأخهاالمسيحيسوعفىضيقية

مقصورأشيثايوحنانظرفيالحقيكنلمرأيناوكماالرسالةهذه

تدريبأالحقيرلميوحناإنبهالقيامينبغىممللكنهوحدهالعقلعلى
يوحنايقصلهكانومأحباةوأسلوبعمليأطريقأرآهلكنهعقليا
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األسمىالحقيقةهىبعضابعضنانحببأنتعلمناالتىالوصيةأنو

بهائهاوالكالكلفىالوصيةهذهنرىأنيمكنناالمسيحيسوعفىوأننا
الوصيةتالثنرىأنيمكنناالمسيحىفىالطريقةوبنفسفيهحقيقيهألنها
نجدأمامناهنافنحنفيهلكخهاتتحققحقيقيتهاءملفيفقطليس

وصيةنرىفيهالذئالشخعىذللثهوالمسيحىأنالقائلالمفهوم

بعديومااليوميةحياتهفيفأكرأكثرتتحققبالمحبةالختصةالمسيح

المحبةفىونموآتقدماالمسيحيةيرىيوحناإنيوم

وفىتمضىوالظلمةيضئالنوربأنالقولإلىيوحناويصل

أننايرىيوحنا5كانالنفسشيئايبهجنجدأنممكتناالقريتةءضو
أواخرفىهذهرلممالتهكتبوعندماحافلموكبوسطفينعيش

األولىاأليامفىتتغيرأخذتقدالناسأفكاركانتاألولالقرن

فجاقحادثأنهعلىالثانىالمسيحءمجىإلىينظرونكانواللحسيحية

آجالءرجاهذايعتيروالمذللثوحيتحققلملكنهأيامهمفىسيقع

الثانىالمسيحيعتبرمجىفلميوحناأمااالختبارمنأساسعلىلروهغبل
علىالنورتغلبادباطرفيهسيتمساثرأموكبااعتبرهلكنهفجاثيآحادثآ
أنممكنالهدفيروبغوتهابةغايةمنلهابلالليةوكلالظالم
اتطافخاتمةأنيرىيوحناوكاناإلطالقعلىموكبهناكيكون
للنورفيهالنهائيةالنصرةوتكونالظالمفيهينهزمعالماستكون

ءاألشياهىما11و1التاليةاألعدادوفىالفقرةهذهفئلكن

إلىوالظلمةالحبإلىيشيرالنوروالظلمةالنورمنكلإلجهايشيرالتى

عالمأستكونالمطافخاتمةبأنالقولنيمكآخرلروبتعبالبغض

األوحدنهقانوويجعلهاشعارايسوعأعطاهاالتىالمحبةوصيةيتخد

سلطانتحتذاتهاإلنسانهذايضععندمااإلنسانقلبيدخلفالمسيح
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الجبيتمعندماالبئرعالمإلىيسوعياقسوفأيضوبالمثللمحبة
لتمثالوسيادتهالمسيحءفجىلهمأعطاهاالتىالمحبةوصيةمحيافي
اةالحيحكمقانونواتخاذهاوسيادتهاعالمحبةءمجىفى

والظالمالنوروالبغضالحب

تىنآآلإلىففوئئعفآخاهوهوآلنورفىإىنهمالنم

هيإلعثرةوكئشآلنوليفطتثحثاخاةئحثمنآلظفمل
تمسللثآلنهفقةؤيماآلنهفقفىقهؤيتجفآخاهتنأؤأما
عثتئيمااغمتتآلنهفعقةفيلنيتضصثأئنيتغقمؤآل

2911األولىكلوحنارمالت

بهايصورالتىالطريقةهوحألفقرةهفهفئالنظرسترعيمااول

فبالنسبةوأسودأبيضصورهفىالشخصميةالعالقاتيوحنا

وسلىحألةتوجدوالالبغضأوالحبمنحالةهاإلنسانيةفيإلخوتنا

أوالشخصيةالعالقاتفىيادمحالأأنهليوحناويرىاإلثنتينبين

أنإمائأإلنعحان4حىالرلىالعالمفىاجثوازالنه4وستكوتيقولكما

والكراهيةالبغضظلمةفىأوالمجبةنورفىسائرايكرن

عنهيثحدثماأنفنالحظهذامنأبعدهوماإلىبيالنطوبوسعنا

ألىيسكنالذىهذااإلنسانيةفيأخيهمناإلنسانموقفهويوحنا

معهءإاللتقاإلىالظروفئضطرهالذئالشخصأومئهبالقربجمل

ونحغالحماسيملؤهاالمحبةمنئوعيوجدايوميةحياتهفيبهواالحتكاك

اذيعرفونالالذينالوثنمننحويهأنحممنالىاالمحبةتلكهوعئهنعظ

2
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تتجسمولمأبدأيهانحساالمحبةهذدلكنالبحارءورافماحمناكينلقابع

عنيعظواأنيستطيعونونكثيربيناألقرانناجرمععالقاتنافمطلقآ
لمءهؤالأنالمؤيسفلكنثاألخرىللدولشكنهااينبغىالشةإنحبة

نطاقوهوالخاصةالعائليةحياتهمنطاقفىبسالمالعيشفىينجحوا

ونتعاملبينهمنعيعثقالذينإخوتتانحومنالمحبةعلينراويوحتحدود

فلسفةليستهذهإنئانابروكاداويقوكوميةاليجاتناثتمعهم
إلىنبادرأنينبغيعمييةوصيةخها4ادعائيةعالميةدعوةأوةمبتذلة

هـتنفينوها

النوربينالفاصلالخطركصمعندماحءلىدوااندو

نافأخومختلطةمستوياتأوظاللبدون4اهيةوالكروالحبوالظإلم
الممثهدمنإسقاطهأوعنهىالتغايمكنواللنابالنسبةشيئال

آناأظنالحـظأنيمكنناكيفهواآلنالمهمالسو

اهورفااإخوقلمالحظةطرقعدةتوجد

نأحنهأندونةخطحطغافتريممكأمهحالالرفيقهذاتعتيرقد1
أواجاتهياجعألىبهلناثأنالأنهأساسعلىفنحيااإلعتبارفى

فىاهمامهكاليركزأنانياإناإلنسيصجحوهكذاخالصهأو4اط

الواحديفعلجماوهوخصهغيرصهمهماالعالمفىليممهأنهويعتبرذاتال
يدرىآنونهدامغه

بنفسهيقارنهحيماساذجارولعتهـءآخااإلنسانمجشقر2
كاسخافاتأفكارهلرفتعتعقليةمواهبمناللهبهحمبانالماحثسبةوبم

مىنعتبرأنممكقبلرأياسيبدئأويتكملمأنفئالبتةحقلهليممياأنهقعصر
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كرامةمنبهنحنخنتاجهةمنخاصةلنابالنسبهأهميةفكىير
ينظرونإليونانيونكانمابمثلإليهننظرأنيمكنإننابلذونفووسطوة

ألضرإالنيصلحهوالأدنىاللةمنأنهقميرونكانواإذالعبيدإلى
هاألممال

أوجدهثقيلهءعبأنهعلىالرفيقأواألخهذاإلىنخظرقد3

تلزمهفرضكليرىالنظرةهذهلهاكاومنطريتهنافىالحظءسو

رنكثيرويوجددونههولمنيؤدحهاوضريبةعبئآأخيهنحوالمحبةبه

الذيخةءاوالفقرالمحروبينىوالعطفبالحبيحسـونقلوبهمأعاثفى

معلكنبمالمسخوياتأدنىفىيعيشونوالذينءالسىالحظمنيعانوذ

يطاقالعبئأيعتبرونهمذلك

وقأمحدةناقانوالمنافسةنتخذعندماعدائيةوظرةرفاقناإلىرننطقد4

خطرأمنافساتالتجارةنىأوالعححلفىزميلنافئفترئلحياتنا

نتصورشخصوكلخطيرأكدوآتخفيفأوتلطيفودونوبالتالى

كهنزمجهأنالواجبمنشخصانعتبرهطريقنافىيقفأنهرىأو

والمنافسينالمنافسةمنونستريحةالجولنايخلوحتىطريقنا

وتعتبربالمحبةفنعاملهلناأخأنهعلىاإلنسانهذاإلىننظرقد5

وهكسذايسوؤهماويسوؤنالفرحهفنفرحاحتياجاتنااحتياجاته

ونعتربعشرتهونبتهجونسرونفرحلخدمتههناموجودينذواتنانخبر
متعةبعدهامامتعةلنارفقته

آخريربتعبأواالتجاهاتهذهمنواحدفىمكانأمنالكلأنشكأل

ةبالكراهأوبالحبإمايتمممقدرفاقنامخوشعورناأن
38



والبغضالحبأثير

اآلخرينمنموقفنـاأنيرىفهوذللثمنأبعدإلىيذهبيوحنالكن
أيضامخنعليخايؤترلكنهوحدهمعليهميؤثرل

حياتنافىيكونولنالنورفىنسيرفنحنطاآلخرينأحببناإنا
فتيالاخىأحهـبإذإننىاليوناتيقولقدنايعترماعندئذ

عليهغباروالمحيحاالقولهذايكونوقداالخرينيعثرماحياخم

أخىأحببتإنالفيقولأبعدشوطإلىةالمسيريواصليوحناأللكن
هىالمجةإنآخربمعنىأوشخصياأنايعثرقماحيانىفىيكونال

هىالكراهيةبينماالروحيةالحياةفىافوعلىساعدنايافاالوحيدءالشى

افوهذاعنيعوقناالذىالوحيدءاالثى

محةاللهكانإنالوضوحجدواضحانراههذافىنتأملوعندما

الحبيكونفعندئذبعضابعفشانحبأنهئالجديدةألمسيحووصية
اآلخرينمنفأكثرأكثراباالقترإلىيقودناالذىالوحيدءالشىهو
عنيفصلناالذىكذلكالوحياءالثىهوالبغضويكـوناللهومن

بينهيحبولألنهافوعناإلنسانيعوقالبغضإناللهوعناآلخرين

أننتذكرأندائماوعليناالحياةفىرفاقهوبينبينهنحولكااللهينوب
ءأخطاعنالصفحوعدموالمرارةبالبغقشعورعلىجوانخهيطوىهن

الروحيةحياتهفىتموأىلمجرزأنيستطيعالالشخصهذامثلاآلخرين

ظلمةافىريسأخاهيحبالمنإنأيضايوحناولية2

اخربتعبيرأوعيفيهأممتقدالظلمةالنيذهبأيئيعرفوال
اإلنسانىيطوعندماأيضاواضحأمروهذااإلنسانثعمىاهيةالكر
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هعقدرتهعندئذتتوارىلحةوالكـرادسخطشعورتأىعلهدره

ألنه6حييةتراراتاغاذيستالوبالتالىتمحيحةاخكامإصدار

ينطرأنغريبآوليسضوحالومنكاصتباقدراألموريرىأنيقدرال

الذيريحباليألنهالرأىفىمعهيختنفونمنلثلتءاإزدشظرةاإلنسان

جآرائهمضيىلتعاتةمعنهماشتبكأذلهصبقالذينويبغضيعارضحونه
فيصحؤودعقبةالشخـصءالعدايقفاألخرىتاومرةهكذاوآرائه

جماعةأوكنيسةأيةربنمشروخأوخطةأبةأتالخاحوالتقدآوجه

أىفىقرارأىالتخاذيصلحالبالبغضإحسهاسأىقلبهنىكاتمنوكأل

عليهتسيطرعندالسليمةاوجهةاجاتهيوجهأندخيسالأنهكأمر
ءوالبغضااهيةالكر

فىاهيةصالتتركهبيخماالنوشالممرفعلىاإلنسازيساعداروبإذ

األقوالهذهبصحةحويعرفلمإداحتىالغلالم

ثحنمنلنمذكر

لكمغصرثقدألئهأألؤآلدأيقاثمإتثكأكتعب

نكم3أألبآأيقاإتحكئمأكتمبآسئمأخلن5أثخطـايآ

آألخداثأئقاالئكمئمأكتمبآئتدشمنآلذىفتمغوقذ

األؤآلدآئهااتئكئمآكتمبألشريرغقئتمقذئمألنك

الئكئمآألباأثهاثكثمكتئثاأللتعرفئئمقذألفكثم
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األخذاثأصهآتئكثمكتثثالتلئيمنألذىغرفتثمذ

آلمثئريرئتثمغاؤقذيكثمثآبتةاللهؤكيمةأفويآألئكثم
32141األوفايوخـاصالةش

المشاكلتقعدنالنفاؤثالجمنفيهلماونظرأاخفصلهذا
أنمـنالضمفروالمعناهندركلكىةاستهدهـعنتواجهناإلتىالتفسمرية

محددينتبشيثدراستنانبدأ

محسبشعرآمخمبوطاليسلالفاهذاالصياغةجهةمنةأوال

طمذاوعليناطالشاعرىطابعهلههذارغملكنوضوابطهالشعرمرانين
الشعربقسركماننهسرهأن

أالظالأخطارثعيتهحنااللريويقدمهاالتىاتللتحذيرةبالنسبثانيا

فيههمسيروضرورةالنورفأالسرعكرحثم

يتدكرواأنالاألحواخجفىلمأفضلإنهاآلنالهميقولهروها

ونيكومنمالاجلهممنبهالقيامتموماقبالعليباكانواالكأحالهم

هذاوفىءالبدمنذكانالذىيعرفونهمغفرتقدخطاياهمأنطالما

لهمألذكمأيضاهذاأنكايكونونمنمالكذللثالخصوص
يكونعندمالكـةويغلبوهالشريريقاومواأنيمكنهمبهاالتىالقوة

يكونوماذاهوميتذكرأنعليههناالخطيةحمواجهةاالمسيحى

عقبلأنلمانححيامنطلبعندماءأجلهمنالمسيحفىاللهمملهالذئلرما

نجيههربلىشـخصلىأالردهكانوالهربالجينعلىسالمامبنيا
611نحمبا
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دهشنسفأنينبغىئذعنامـيحعشخصدإقبةالتجرتأخىعندمما

نجاصشريعمليديةمويخدنضيعاساىهـاهذاإفينحسرمثلىأشخـصأ

يتذكرذىواكأالذسعرفأصـحافواالغفرانالكمااتيالشخصإن

الشخمهدامثلالذاتيةقوتهبكثيرتفرثقوةينالأنيستطييمأنه

يذكرأنبمجرداشتجربةضدوحكسزقوفدفاعخطعندهيكون
آجلمـأعكقدالذىوماهومنببساطة

ةالساغايةأوالهافتثمالوللهلالفاحهألذاإنقلنالكون

مراتثالثيوحنايايقولىاذاالمستخدأالفحلزمنلربتغيرتختصك

داإلييمابمكتبتقديقولأخرىمرالفثالثتمالاآلذإليكمآكتبال
والفوشأالأنهابعضارىءالماضعةإلىغالمضامنالزمنتغهرذا

لىينالفعلدتوشلملجاتاالفويتينيةاجمةفالالشالزمننبيناختالف

فاتنوفئإلبخادالزمنيرتغيإلىلجأقداليوحناداإنقيلكماالمضارع
كفابإنبقولأىاوهناكالمللإلىالمؤدىللنكراروتجنباسلوباو1

بدلالماضىالزمناستخدامعلىءساثلهمهـكتاعنددرجواالرساثل

سوفالذىثالقاهـمكأنفىائفسبميضعونكانواألنهمالمضارع

حمحهـيصبتالكتابةوقتالمضارعفالزمنكتايتازمـهبعدفيمارسائلهميتلو
ةالمدينإلىالومذاهبأناالقولمنوبدلتهاءقواعندماضيا

األمركاذوإذاداالمدينةإلىاليومبتذميقولالرسالةكاتبكان
الأكتبأنايوحناقولبناختالثتثمةيكونلنكذلك

يقولفععدمانظرئفىجاألبىالرأىهوهذاصتكتبأناوقوله

فىالرقعلىخطهكانماالىدتجهذهنهكانألأكتبأنايوحنا

يقولكانوعندمارسالتدفىيكتبهأنمزبغهووماواللحظةالتو
وانتهىسبققدكانماالمىاإلشارةبقصدكانفهشلثكتبثقد
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والىوكتبهاسبقمدهوكانوالتىالرسالةفقراتمقءكتايتهن

وهكذاالفصلهذاإلىوصولهمقبلىكلوقرأوهاسبققلةقواؤهايكون
سبققكالنماأجزائهاتبكلالرسالةإلىاالشارةهوءالمقصوديكون

كانكلهوهذابعدفمايكتبهمموفومااآلنيكقبهكاناوصوكتبه

منفعلهتمالذىوماهملمنهمثهندايكابالمسيحيينيعصدتذكير

المسيحىعلىأنهعلىولىافيبألذرجةاهتمامهيوحناركزلقدثـجلهم

ألنوبركاتفوائدمنالمسيحيسوعدافىمالهدائمالتيتذكرأن

والخطأالخطيئةاجهةموفىتاألولدتفاعهتكوذأنيجبرهذه

مستوىكلعلى

وأكثرهاسابقينصعوبةلرأكتواجهنهاالتئتالثانيةالمشكلة

الذىالشعبإلىيريشعندمااتكلثالثيستخدمفيوحناالمنهايةأ

31عددوفئ21عددفىالدأقييدعوهمفرةثاليهيكنب

هىاألولمالمرةفئالمستخدمةنانيةاييوالكلمةاخداثيدعوهم
الثانيةالمرةفىيسقخدمبينماالسنصغيرحدلثإلىتشيروهئةتكنياأل

حاجةفىلهذاوهواالختبارفىحديثشخمنومعناهابألدياادكلمة

سؤاليواجهناوهناءآبايدعوهمذلكبعدنمترتيب3تدريبإلى

وأخرىداألوةأمرهمويدعو4يوحشاإليهميكنبالذينءهؤالهمش
هذاعلىثالثإجابالتلديناياءاآلياعوهميدي6وأخير4األحدالال

ءالسؤاك

تشيرأنهاعلىالكماتهذهنأخذآقيجبإنتاالبعقنيمولت6
األوالدالكنيسةفىاإلممارمخظنىالتامنمنمجموعاتئالثإفت



ومثللحوالغفراشاةءالراجمألمنالطئولةمرحلةبهتتحزداتمتعإت

لحوالحكةبالحنكةيتمزونحاءاآلداالوالسمواتملكوتلهءهؤال

الذىناذاكهاحقضوالقالسثتمزالمسيحىاإلختبارمناكتسبرهاالى

منلدصهمطاتثبالتاللزحمتمبيخماالكثهرمنهفتعلحوالماتءالبدمنكان

الشخححيةجمبمحرفيالغلبةوتعطحبمالعثريرصراعخمفاعدهمةقو

لثالئةقبولهفىددنزلكسناوجيهرأىهذاأذفاشكوالالخطيةمع
اشباب

يوحناصاالقالتعجيراتمرتعباألوالدأصهاأل1

و21وا2صهـأانظريرآكثاسشخدمهذاولمويعشتها

فىأنهالواضحومن2ا5ممأء4ماثء8و37ص81

عكنلمالتعبراهذحنااليوماشاستخدمالنىاألخرىاضنالمو

كاناكصنهالعمرسنىجتهةمناألحداثألطفالابهمدي

فولدهملهءأبتااكانإلالذينيحييهاالمىأولئلثبهيقصد
يتهربماالعمرمنتدبلغيوحناكانالوقتذوفىاإلممان

رعايحاعلىيقؤمكانالقالكنائسثءااألعوكلسنةماثةن

كانوالهبالنسبةءوهؤالسنابكثيرمنهأقلاخرجـيلمنكانوا
أيامنازلتالميذهأستاذأىبقولامثلتماماصغارآأوالدأ

الرجولةمرحلةابلخوقدمصكوغمرداأوالدىيا

التفكيرفطالمضىإلىحمدفعناالشعرتيشبهالفاصلهذاكوذحقيقةب

معناهابحسبلكلماتهالحرئضفسراحمذابمثلاقسلثقبل

هرئاظـاا
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الىكاتاليأتحىجميعاتالحـعوباتاعضكاختبماوف
فئةإلىينتحعوانائاسعاتوقفانقيململيوجناعخهاضدث

األطئالىعلىآمقصوشليسشالغخراذتالـنشئاتكلبعيجا

باكويتصزفدسنهحداثةكمرتالمسيحىاثكاةرحدهم
المجربالعاصوعلىاإلتعاذحهاينتصرالتىدالقوأتلألمذه

اخلماللهنثوخنسواهمشرنإثـاباعلىوقنهالميست
نجتفكيرهيخجهكاذيوحناأنففياقاطعأننقارأنناعاححذا
مثللديهيكوذأذبداالألنهةاالفئاتمحذهمنجموعاتإلى

ةالخاعطربقتهلهبأنيتمزكانايوحناياصكأالتفالصيرحذا
محملأحدحيمحمدممنعلطأخذحماطكنآأمواليقوكاتأنهإذ

المحمكحنانجدوبينمالحوأشملأولصحواآلخرمحدوديقك
وأكملأبعدهوماإلىشبراوزهأنعلينانكاألضيقأ

جماعةهماألوالدمجموعتينهنانجدنجآننايقولرأىمناك2

نمجموعتإلىينقسموذهمولهداأوالدالمسيحجنفجحيعحوماالمسيحين
أنهميبدوليتاألوالنامونوخوالمثباألحداثءاألجناواألوالد

رعيةأنفىشحلثالألنهاالحمالقريبالمعنىوهذاطوأىيحرزوا

علىوطالداألأيهاءالنداهذامنهيسمعواأناعتادواقديوحناال

منبعيخثامرحلةإلىيشرالكالمهذاأناعتباهـيمكنالتاألسامماهنى

أجمعيهاإلهمتشرلكتثاالعمرمراحل

جميعفاإليهمالمشاراألوالدهمعامبوجهالمسيحبقيإنيقال3
فيالمسيحيينألنفئاتإلىتقسيمهمالمقصودشيلموإنهالحااللت

الصغاراألوالدبشجهونجميعاوهمواحدةجماعةالمسكونةءأنحاخجمكل
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الذكهانبالغفركاألوالدتاعةإساحالإلىالعوئيستطيعوةجميعاأتهم

وصلراالذيخهتءصالالباالمسيحيينجميعأنهكاالمسيحيسوعمنينالونه
أنيقدرونةكيفجيدآيعرفونشالمسئوليةوتحملافوحلةسإلى

مملوووشاشباتالمسيحبكتخجعسأ41يحالممهيسوعمعرفةفىيتعمقوا

الشيفانخمحرفىواإلنتصارللحربجبارةطاقةولدجممقوة

نترأفعندمايوحناإليهيرممطءساذالذىالمعنىهوهذاأنويبدو

لمجسبفئاتإلىالمسيحيينتقسيمإلىوكحلةألولناتنهكعريتجهقدأقواله
كندهـأديمكنطاالتأملمواصلةشلالحدهذاعندنقفوقدالسن

وليستتالفئاتلجحميععامةبركاتهىدةالموعوالمسيحيةالركـاتأذ

يخبىأتيسنلىواحدمناكلآنكمااألخردوننهافئةاءرةقا

الثالثالمجحوعاتأوالفثالتهذهكلشئةكلبنهمامكـاناطهلنش

المسيحفىاللههبات

لبحمراللهبقدمغاالتىالمحبأتكلآذلمجالصلبلنايخايبالفصلوهذا

سوخالمسيحشخصفلميعطبا

األساسيةاالنجيلسالةىحىف3ودأيسوخالمسيحفىانالغفرهبةا

زواليكراللهمأرسلمفقدالمسيحيةفجرفالوعاظرسالةكأشهأتهاكما
ةرسالهفهكانتكما4274لوقابشارةالخطاياخمفرةوكلبالتوبة

أممالالخطايابغفرانللناسينادىكانإذبسيديةأتطاكيةأتلسبو

اللهسالمفياإلنسـانيكونأنمعناهوالغفران3183الرسلى

بهاءجاالتىاألساسيةالعطيةهىوهذهتمعهوصداقةشركةومقيماق
للبشريسوع
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يأقىفالعفرانمهاسفىالعجيبالتعبيرهذايوحنايستخدم

المسيحيسوعاصـمف

المقصودفاإلصمجدأخاصةبطريقةاليبوداستخدمهسالتوهذا

خصاثصكلإلىيشيرلكنهاناإلنسىعاليطلقاىالذاإلصممرليس
وردتوقدنلبضرعنهوأعلنبهعرصامايحسبوطبيعتهالثمخص

اسمكالعارفرنعليلثويتكليةامرالمزسفرنىالمعنىبهذاإسمكلمة
الذييجميعأنليسالمقصودأنهناوواضح951مزمور

يتكلونالذينهموصفاتةطبيعتهفونيعرالذينلكنيهوهممايعرفون
أعلنالذىوطبعهوصفاتهطبيعتهمجسبلهمعرفتهميحسبمألعليه

عليهاتكالهمكلءإللقااالستعدادءهؤاللدىسيكونللناسقبكمن
مزمورإثمىاغفراسملثأجلمنوالقولفيهثقهمكلعوو

فالمرنمخطيتىلىإغفرورحمتلثمحبتلثخاطرأجلمنمعناه5211
أرضيةبالضبطعرفهاكماوصفاتهاللهطبيعةمنيتخذالمزمورفى

خهدينىاسمكأجلمنيقاثالنمالمرلىيصوعندمالصالنهوأساسا

اللهاسمعرفألنههذهطلبتهيقدم133مزموروتقودفى
بالخيلءوهؤالبالمركباتءهؤالالمرنميقولكاوطبيعته4وضخصد

يقصدالقولويهذا027مزمورنذكرإلهناالربسمفامحنأما
نحنلكنأرضيةمعوناتعلىيتكلونالناسبعضإنقولأنالمرنم
ورحمتهومحبتهوطبعهاسمهنعرفألننأاللهعلىنتكل

اللهأنمنواثقونإننايوحنابقولالمقصودالمعنىيكونوروكذا

ونحنوشخصيتهالمسيحيسوعطبيعةنعرفألنناخطايانااغفركقد
الباذلةالمضحيةالمحبةنرىفيهوأننااللهصورةهويسوع9أننعم



رانتونفشحنإذأاللهصورةمماعذامـاوماثذالصابرفتأنيةاحلالر

آثاماعنصفـحهوظطايماناابرالصهافىباإللهححذامخفرةمن

افي11سفأنفىثكالوايإةهـاذاظةمعرفة11هبةأيضاتم2

سنةحوالىصالمالهذايكتبكانلقدىاعوهباخحباخوالمثكاذ

هصاهـأفلهانتوكحالمعاشعامأتقريباثبشذللثوقبل04م551

علىمجصطهكانيومكلفىلكنهشيخآأصبحقد4االضأهووهاعنه
العتهليةرفةالىمجردشتلمجوداعندوالمعرفةللمسيهحلأفحضمعرفة

حصصديلى3عرفولقدلهالفالسنهةمعرفةعنتخضلثفكانتلتهفعرفهم

الرجلبثناالعالقةإلىلإلشارتستخدأيعرفكلمةبةرالوفى

العالقاتدبناألساسيةقةالعا3وههـطنسيةابإأحيةامنوخاصةوزوجته

هحذأاالتحادعتعنىالضمخـصفعرفةا4تكوينانظرجميعا
المعرفعنليوحناتجدثوعندماامالومتجوهريااتجاداالشخص

وبالتدريجحرفأأكيصبحالمسيحىايقصديكنلمللهايددالمتز

الزمارتجررشأنهعحايكانضهلرشرالملمالفىقامتعهالهوتيا
وحصصديقكحببالتهارتباطاأكريصيحانيحىللمسيمكن

آذةبالمآلحظهجديرهوومماالافرةظاالقوةححبةأيعضاهناك3

إنهىشـختصراعأنهعلماالتجربةحالصراعإكأينصيوحنا

علىاالنتصارعلىيتحدثلكنةاصشراعاىاإلتـصارنظروقزيتكمال
اللهعنوإبعادناهزيمتناتحاولذاتيةقوةاننراأنيرىفهوالشرير

اختبارعنيتحدثيستيفنسونلويسروبرتكاتعندممامرةوذات

محطةتعرفأنتداإليهيتحدثكانلمنقالبالتفصيلكرهيلهلمله
جميعاأنناشلثوالهناكالشيطانقابلتىمرةأدنرهفىكاليدونيا
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منللنيلالشخصىرهحجومهلهانجربمنهاجمةريختنماحدبينناسيحصه
نواجهأنممكنناصهااكالتهوةننادالىوإنناثةرفخمسيلتنااخالحسنا
جميعأإننانقوللذللثوكمثالمهشخوتحصانالشيضإتجص

يوجدكامحضرهمفأءدياأنصبحأننبإلةممثنفاأناسااثعطأتنعرف

أنإالحضورهمفىهكنناالآخروتآناسءهؤأماصالعكلى
وطبينحهالحنلكوذ

ومخسالدوامعلى3بذكروشنشغلنايسوخ11معطحثىرعدما

فيالذىذاكبصحبةسائريننصنعندئذتباستمراشمعنانجفورد
ءطاداانتحمارآعليهوتنتصرالشريرثزاأنطكسنناةرفقته

البشرىللقلبمزاحمنون

أححثإلنآثقاتمواآليى2آألشتاؤآلتماثغااتجئوآل

آثغاتمفيتاكلطثيئآألببقخقةلمحيمثققثأخذائقالم
آأللبينلئشجيشلأئحوتقظماثغموذوشتفؤةآثحسملشصفؤة
تضتعىألذاأوؤشتنهؤشهتفصىؤائغاتمآثقاتميئآتاث

أألتلإلىقتتممظآلتمحمثييئة
5171ة2األولىيوحناسالهى

نظروجهـتىمنالمالإلىالنطرالقديمالتفكيرخصائصمنكان

الديانةتالزرادشتيةفىةالرضرحجدواضحةالخاصيةوهذهمتباينتين

همتفكيرعلىطابعهاوتركتبماااتصلوقدداليهوكالديانةوهىيةالنهارم

49



همافوتانفيهتتصارعميدانأنهعلىالعالمإطإادشتيةالزرنظرتقد

مينيوأهوراوالنورإلالنامازداأهورافىمتمثلتنطوالظالمالنور

يتخذهـقراروأعظمتاألزلمحذائمصراعفياآللهانوهذانثالظالمإله
بقرأنواحدكلعألوكانأديهينحازالذىأنبااختيارهواإلنسان

وهذااالظإلجناحإررطينفمأوالنورجانبالىينحازأنإسويختار
خلفيةهناككانتللمسيحىبالتسبةلكنلليهودثمامامعروفاكانانفكر

ونقردعدةاليهوداستمروقدالكنيسةوبنالعالمبنالقائمللصرلإخرى

اسالضرةفسمينمنالزكانلهموبالنسبةواحدةأساسيةبعقيدةيؤمنون
يؤمنالمسيحىوكانبجملتهخروهواالقوالزمانمجملتهشروهو

يرجوفاليهودكأنىالذاآلفاالزمانأنهىأساسيةةبعقيكذلك

حلقدالتيهملكوتوأتالمسيحفىءجاقدالزمانهذاوينتظرونه

ومنالكنيسةفىفقطءجالكنهوألجلهالمالفييأتلمالملكوتوهذا

النظروجهاتفىواختالفالفكرفىتباينهناككانوهكذاأجلها

الملكوتحياهـاآلقالدهرحياةهىالمسيحىحياةاكاالكنيسةففى

يحيااليزالالعالمكانأخرىناحيةمنلئهبجملتهاالمسلمةالصالحياة

هناككانولهذابالتمامللشرمسلماكانالذىإلعصرالحاضرالعصرحياة

أنممكنايكنلموبالتالىالموالاكنيسةبينواختالفتباينبالتبعية

الذىهووهذاوسططريقحتىأودمهالحةأوشركةأيةبينهماتقوم

والعالمالكنيسةلنليفصلوواضحفاصلحدوضعإكيوحنادكا

سبقكافالعالمبالعالميوحناديعنيهكانمانفهمأنعلينالكن
ينسحبأوالعاالمسيحىيبغضولماليرنانيةفيكوزمرسهوورأينا

صنعوقداللهصنعمنهواللمىالعالمهذامثليرفضلمأنهكمامنه

سليمانوالعالمجماليسرعأحبولقدحسماءشىكلفيهالله
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اليومتوجدالتىالحقلزنابقمنكواحدةيلبسيكنلمجددثكلى

العالمومنالطبيعةمنيسبوعأخذهماأكروماالتنررفىكدآوتطرح
األرضألنالعنىاحمهذاالعالمالمسيحىيبغضوألاتوتصويرائثالمن

وملؤهااألرضلربألبلللشيطانليست

تستخدمبدأتإخهاروحىمعنىفلهاهذهداكوزموعىداكلمةأما

يوحناعندالعالممفهوميكونذاوهكاللهعنبعيدآالعالمحياةإلىلإلشارة

دنيئةبرغباتوتمزخاطئةمبادممئىعلىتأسسالذىالبشرىالمجتمعهو

كأذبةاللهةسجدالذىالمجتمعالذاتوحباألنانيةمجتمعرخيصةمو
كانلمالذكالعالمأوضحبمعنىأوالفقرةهدهفىإليهالمشارالعالمحوهذا

فاسدةمبادئمنمجكهكانيماالوثتىالمجتمعهويوحنايضصده

مكذاياعنهقيلالذىالعالمعامبوجهالعالمبقصديوحنااليكـافلم
نهكوالذىاإللهإلههنسىالذىالمالبقصدكانوإنماالعالماللهأحب

عاملهناككانيوحنادارعيةبينحأقاكانكىانذللوضعوبالفسبة

ضينمعريكونوالمأتهمالكالمسيافمنوواضحخطرآأشداألمرجعل

كانوالهذالكـههم6العالممنبينمحبوغركوتهمرنماالضطهادخطرلمواجهة
واعتناقالعالممعالتفاهمبةنجروأقساماالتجاربأمرفىللوقوعضةعر

العالممستوىإلىمبحيالونينزوهكذاومثلهقيمهواعتنافمبادئه

المشابهةوتتمبالعالمالكنيسةوتتساوىارقالفوتتالشىالطريقةوجمهذه
يمثلالذىاختالفالهذااالختالفوالبزالعالموأملالمسححيإقبين
بوجهصعباأمرأكانوالذىزمانكلفىنللمسيحيباالنسبةدةدابهضعو

الرسالةهذهيوحناداإليهمكفالذينألولئكبالنسبةخاصاح

بأناماإللزمنليتضأنالمسيحىيستطيعالالحاضروقتناوحتى
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يراهاكمااألموريوحناءطير4الفصلهذاوفىالعالمعنمختلفآكون

أنيمكنالوستكوتتعبيرحدوعلىفقطوأسودأبيضادائم
حلفيهنئالسأنحمثكنالأمروهذاالبشريةالنفسفىاغفىهناكيكون

يسوعقالوقداللهيحبأنوإماعالعالماإلنسانلمجبأنفإماوسط
يبقىوهكذا642متىبشارةالأسيدينيخدمأنأحديقدرال

نطيعوأيهماالعالميةأميةاإللمالمبادئنقبلأيهماموكاباقالاالختيار
العالمأمالله

مستقبلبلحياة

معهويتفقالعالميجبالذممطاالشخصعنيوحنانامايقولمثميئانهناك

تاروعالمثاليةالمااحطاياتعتلالتىالخطاياتيوحنايعددأوال
عاشكلئالثا

ئحننقصدهالذىألمعنىمنأبعدمعنىولهذهطيالجسدشهوةا

الجنسيةالخطيةإكالعمومبوجهيعثماللرالتعبرفهذا4الجسسدخطايالنابقو

رأسيكوذالذكتكياننأمنءابفذلكهوالجديدالعهدفىالجسدولكن

يتضنفهوالمسيحيسوعنعحةبعيدآعنيكونعندماللخطيةجسر

العالميةالمطامع4أيضأيتضمنماالجنسيةالمثهوةخطايايتضمنهني

يحكمفانهالجسدلشهوةعبدآاإلنساتيكونوعندمااتيةالنيءواألهوا
سيطرةكتاإلنسانمحياآخريمعنىأوصرفماديةمقاييسبحسب
أنافبامنحالوانيايكونكاالطعامتناولفيكرهافيكونلحواس

وميولالرغاثبهتحقيقفىرفآمتةاهمامأىالخلقيةأوالروحيةالقيميصالال
أوعندهأدصيةوالاللهبوصأيايأبهاليةوالمابواألرضيةالعالمية
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ذاتهالتهبوجودحتىيأبهالأنهكمااإلكعيةالمبادثأوإينوخةباهتمام
المثريرانىاإلنخطيـةأخهاعلىاخطبةكحذهإلىالنظرإفبناحاجةوال

قستزقىةصريطلبمنكلىألناالرديئةالسعحعةذىقالوءالبذى

وعواآلخريناياتشخصلمجترمالمنلمحلرآخرشخثتإفةءإساعليها
منآخرونيعانىبألغاالبذخحياهمحيامنكلالخاحسةميولهييداس

يركزمنوكلإلهآلهيةالشخصاحتهيتخذمنوكلالعيششظف

كلالحياةنواحىمنضاحيةأففالشخصحوحهعلخقيقف4سكل

الجسدلميولخاضعاخادمايعترهامواحدااواألمررحذهيفعلمن

اذسلثإلىالميلهالمهمأحاعنهاقاكوقاءالعيونيثـهوة2

بالسعادةالتباهىفافاإلستمثلالتىوالروحالخارجىلمظهرب

بغيرشيصاترىأنتستطيعالااالروحإحهاالحقيقىوالنجاخالحقيقية

الزوحالرإصهااالخرينأمامبهتنباحامتلكتهمتىامتافىكهتشبىأذ

بالمالاقتناوهايمكنالتىاألشياتثالمنظورثتتالسعادةأنتطن

باعتالقالحياةهىحصنهعندصاالمعترةالقيموحدطاعىالماديالقيمش

المنظورةغراألبدبةاألمرىناسية4اثلةوالزالمنطورةمورلالانفمه

شسخخدمومناالذبةطالالحياةافتخاراأالمعيشةتعظم3

القداكىوللروحانينونياأالشيةالقوكايةفمهيوناتيةكلححةاليوحناأ

تممتلكاتأوءاشياإمتالكيدعىالذالشخصرهوداأالزوناكان

هووهذااآلخريناعلىالتآثربقصدلهليستمنجزاتأواأعاأو

األنانيةهىأالزونياالتأحدهمقبرلطحدعلىأوالمتبجحالشخصر
المرافأحدفبقثفكانماشضفىتمثلتالتىتلكالتظاهرية

منايهءوأفاقهسعنويتحدثاليحرفالموجودةبالسنهنيتفاخر
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ويسردالرجالمشاهيرمنيتبادلهانالتىوالرساثلوالسلطانذالنفووف

إقهافيواصلريةماتوخلىالحبيةعاتهبتبرقوائمالمألمساحعلى

والبيتةفيهيقيمالذكأالبيتعنويتحدثاتوافيالبروجوهعلىيقفها
هـمربهزيناسبلمكىفيهاإلقامةإلىينتقللشرائهعلىعزمالذىاألكبر

ورروالرويرشروىبملكالوهولهبقوهذاكللمتعتهويتسع

وعلىاخرإلىآنمندمهمنكيةبيعهالذىالدأبنكغربنكأى

هدامثلةءالواافىقصوروىسليستوقصورفىخياالفىخيالحديثه

حياتهويقضىيمكالممايفخرالذىأالزوندااهـهوالشخص

مهمشخصبأنهوإقناعهم6االخرينعلىللتاثرمحاولةفىكلها

التفاخرفيسرفالذىالرجلهواليوحنانظرفىالعالمورجل

وهوطالحقيقيةصورتهمنأكـرصورةلنفسهبرسمأنومحاولوالتباهى

شهواتهبحسبءثىكلعلىمجكمالذىاالرج

بميولهنفسهبطيرالذىفالرجلالثافطتحذيرهإلىحنايويأقذللبعد

لهامستقبلألءألشيانفسـهيعطىالرجلهذاوخططهوأهدافهالعالم

البقالواحدفاخاصيةليستاثلألشءأشياجميعاهاألالحرفىالمعنىبحسب

مركزأاللهجعلالذىالرجلأماوالفسادللتغييرضةعركلهاإتهاالدوامأو

األمكنجيبةعليهمقضىالعالمرجلباقيةأبديةألمورحياتهسلمفقدلحياته
يريدفيوحمناالمؤكدنصيبههوالبافئالدائمالفرحسيكوناللهرجلبينما

بطبعهاوزاثلةفافيةألمورحياتهيهبالذىهواألحمقأنيوضحأن

وإلخالدةالباقيةالثابتةالألمورحياتهيكرسالذىاإلنسانهوالحكيموأن
األبدإلى
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األخيرةالساعةقت

آنستمغتثمؤكمآآأليخيرةحاغةروآلقيآألؤآلدأثفآ

كييرونيفقعيحأضحلحادأألنضارقذتـأيىييحأثقضذ

آأليخيرةآلسثاعةأئهآفغقمآمن
281األولىيوحنارسالة

عنيتحدثعنإمايوحنايعنيهمانفهمأنيمكانقياألهيالمنإنه

اختعبرةاألخيرالساعةوةاألخيراألياموأةألخيراالساعة

وهناكمتعددةمعانإلىتشيرلكنهاالمقدسالكتابأسفارفىاالستعماك

التعبيرهذالمعتىبالنسبهممتعتطور

تانتثدبالصغدارأستمنالمبكرةالكتبفىالتعبيرعذااستخدمأ

أأليامآخرفىيصيبهممماليخرهمهءآبنايجمعمثالموتهقبلقيعقوب
ذللثفئلىاأليامآخرأا42العددسفرقارنا92تكوين

الموعدأرضائيلإسرشعبفيهساسيدخلالتىاأليامتلثهىكانتالوقت

اعدوقداكانإفااللهبركاتواقتعالصجةدرجاتأقمىويبلغون
بنرالها

لماءإشعياامالفغايةالتعبرهذانقرأكثيرأماءاألنبياافى2

دالتا3فوتحاويرتفعتالجبالرأسفىذابتاالرببيتجبليكونأذهى
المقدسةاللهينةوصدىا4ميخا22ءأشعياياألمماإليهخرىو

للربيقدمائيلإسوشعبالمرموقةهامكاناأليامآخرلىافستكوذ



8474و42سو3202ءإرميماقارنيطلجهاالتىالكاملةلطاعة

األولالمرفي4زطىروالطاعةغايةفىاللهشعبسيكوناأليامتلكوفى
اتهحينط

األخيرةاأليامترتبطالعهديننبماةففروفىالقدمالعهدفى3

وكثيراأفكارمنالمقحسالكتابفىماأممقالفكرةوهذهالرببيوم
ينقسمالزمنأنيعتقدونالهودوكانالمعتىبهذاالكتاباتتلكفىتردما
ثجشرفىلثروكلهللغايةثريروهوداالحاضرالعصرداعصرينإلى

العصرينوبيناللهسيادةعصرالذهبىالعصرهوالذىيآلقمانالز
وزمانعالمىواشاللرعـبئفترةماوطةاألخراأليامأوالربيوميأق

الجديدوالعالمالجديدالعصروانثباقتمخضةبزةستكونأحماصانةدينو

األخيرةالساعةداأواألخرةاأليامداأننالحظأنينبغىهناو

ءشىفيهيبقىالالذىالزمنأوةءشىكلطانحاللأوءانتهاوفتإلىكرالتش

الفكربحسباألخرالزمانإنمانالرءبدفىكانكادالوجوهذافى

إلىفقطيشيرالفهوآخرعصرءوابتداعصرءانتهاإلىيشيرالكتانجات

مانهوهووتعميرتجديدعهدإلىيشيرأيضالكنهودمارابخروقت

لكتوتزولهىستناالنفيهالموجودةءاألشياتلثأنبمعنىأخير

أوالعالمتجديدكذلثفيهسيتموإنماتوزوالهالعالمءفناإلىيؤدىلنهذا
وقتالاألخرةالساعةالأوةاألخراأليامتكونلنأخرىبعبارة

فيالمركزيةالنقطةكىوهذهالعالمتكيليتمفيهالكنودمارخراب
نهايةالقديمنةدينوستكونهكسؤالإلىنأقىوهكذاكلهالموضوع

الذىاالختيارهوهذانيالجديدالعصربدخولسيتمتعأنهأمنسانل

البشرأمامالمقدسالكتابأسفاركتابوجميعبليوحنايضعه
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الناممقألثقسهمالرألفضلبدنهامنواوخماهـتاألموشابنولواذ

القديمالعالمإماوانحتأتعليبمطبهاحهمذحربقوثمأاخشياراحرارف

الجديدالعالماسدخولاةالمسيأولاإلضاوابباالخركيهأصامخ

أمرأملىالالظابلصاكاتإذاحنايوالإلحاحتجاناحىاطهعالمحرالذكى

اطعسوصهذافاإلطالقصميئاعلىيفعلاثآخدثوففليمصأميسو

حرمانهأيىالجاركدالقاإلنسانودخوللدنجاآترهعتاالموفيوخلكة
تنممحىحياتهوتسليعحهةذانهاتاإلنهعذيتوقفوهذامنه

يوحناأخطأوحملماتإهـاهذافىنحنبنالفلكصلةمهلوأآلن

عشرتسعةحوالىءانضـضابدليللشعبهاثسبةباةاألخرالساعةدكنلمهاألن

هذاوهلقائمآإليزمافالعمالهوكاباقءىلوكلءالزمانقرنامن

هأنطرحاممكننالدالحاضربعصرناألالصالمالهأصاةالأنهيعتى

صذهفىدوجوطايعالمفكريةحالةيخثىكاذألنهناظنهوششخلالكالبم

ةاألخيراعةاحثاساعةفكأبلىارتباطجديوأنعهوابالجواأليام

ضدهوالذىوذاكاللهبينوالشرالخيربنمستمررلحالعالموفى

بننحتارأنعلب4ممرهسنىطوالهاإلنسالتيئخذهقرارلحظةكلوفىالله

علىالحـصولءضماتبيناللهضدتقفالنىالشرقواتلأودئهذاتهثسليم

وهذاالخمانهذاعاىالحصولفوالفشلاألجيةالحياةفافصيب

مستمرايطلأيضاوبالتالى4لحظةيتوقفألوالشرالخيريشالصراع

هيرةاألخالساعةهىعةسابهلىدهتكوهكذاوانجانبينألخداإلنسانااختيار
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المسبحد

يدالأسفاركلوفىالمسيحضدفكرةتواجهناالعددهذاف

يوحنايوحنارساثلفىإالالمميحضدالكلمةهذهتجدالالجديد

قديمةفكرةعنركلكنها7الثانيةيوحنا22243األولى

طحالمقاشتقـاقهابحسبمعنياذلهااليونانيةفيالكماتوهذهذاتهالدينقدم

الثانىالمقبممكانفىأوضدمعناهيكونأنيمكنأننى9األول
إتالقوقاثدكلهاالكلمةمعنىيكونذاوهكقائدمعناهااتجوسستر

الذىالقائدممصلأوبالنيابةالقاثدأيءاألعدااتقوقائدداأوالمضادة

هودايحالمضديكونذللثوعلىبعملويقوممحلهيحلأنيستطيع

نفسمهيضعأنجاهدأيحاولالذىللمسيحالمنافسأوالمسيحخمغ
المسيحمنبقفالذىذاكالمسيحضدنااعترإنوسيانمكانهفي

مكانهآخذاالمسيحمحلنفسهإلحالليسعىالذىأوالمعارضةموقف

ورقيقخفىبأسلوبمعارضتهتكونالحالةهذهفىفقطالقيادىومركزه

لىاألالحالةفىكاالعيانباديةأوواضحةأومعلنةغرمعارضةوهى

المسيحمكانيأخذأنهذايحالمسضددايحاولمهذببأسلوبلكن

المسيحيةالجماعةوبينالكنيسةفى

علىالظاهرةالمقتوحةارضةالىهوالمقصوديكونقدناحيةفن

ربحطالتسللهوالمقصوديكونقدأخرىناحيةومنشوفا

والحاجةالخفيةالنواياحقيقةثمفيكالمهذببأسلوبالسمعةوتشمويه

أسلوببأىيعملأنيمكنهالمسيحضدألنالمعانىهذهنبلماضلةينا
هذيخهمن

اإللههوالمسيحهذههىالمسيحضدفكرةفيللتأملالسيلوأيسر
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متجسداثالشيطأنطوالمسيحضددارالمتجسدوالخرلمتجسدت

اللهضدهوماكليمثلالمسيحوضد4اللهلفالمسيحمتجسدأوالشر

القدمفىضاربةقديمةالفكرةهذهبأنبالقولبدأناوقدلهومعارضر
العالمفىقواتبوجوددائمأالناسشعرفقداتهذالديندوجرحرجدت
القواثهلهذالمبكرةوالصورةالمعارضةموقفمنهوتقفثاللهضدتعمل

نجدحيثالتكوينقصةتحكىالتىالبابليةاألسطورةفىتجدهاتدتهالمضادة

قهرهالحاكمهدايتياماتدااسمهللبحرحاكمهناككانءالبدفىأنه
بعدفيمابينهمائحدثوسوفثنائمافقطظلبلثبقتكلملكنهألمردوخبا

والخاصةاألسطورهظكفئنجدهاالتىنيةاالخروالفكرةفاصلةمعركة

الحاكمفهناكالقديمالعهدفىمراتعدةتتصورالبدائاتاكماطبألك
981رمومنرفأوياثانإوأويةلمتحواالحيةأوءهبر9

يداهيقولوأيوبالترهبسحقتآنتالالمرنمقوذ

ذرلإلىءإشعياويتحدثت6231أيوبالبةارالمالحيةأبدإتاالله
59ءإشعياالتنإنالطاعنةرهبالقاطعةأنتآلستويقوكالرب

الشديدالعظيمالقاسىبصيفهالربيعاقباليرمفلكفىداأيضيقولكا
البحرفىالفىلنالتنويقتكالمتحويةالحيةلوياثاذالهاربةالحيةلوياثان

اضحووالبدائىالتنينإلىتشيركلهااهدالشوءوهذاأ72ءأشعيا
الفكرةلكنالبشرىاللجنسالفكريةالطفولةكصرإلىالفكرةلرجعهذهأن

القوةهذهضدهوتعملدتهمعاديةقوةالكونفىتوجدأنههىاألساسية

8ـهذتجسيدتملممنالوبرورالقدبمةالحيةأوبالثننأصالاليهاينثصار
يرىشنخصيظهركان6عمركلوفىإنسانورةفىالفكرة

وئصميمهاللهضلووقوفهالشرثفيقاديهةاللهلضلممالتاطهشنعبفيه

أعداعالئهأكبريأنهلتصويبرهالوحشدافمسمويدتهشعبأفسادعلى
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سوريأطكأببفانسكانالميالدقبلاداالسنةفيالمثالسبيلعلى

مستميتةبمحاوالتوقاماستطاعمابقدرحاولألنهالتنينهو

للعبادةنهايةووضعاألرضكلوجهعلىمنومالشاتهااليهوديةعلىءا

عمثراتاقواليهودمناأللوفوقتلأورشليمفخربالهيكلية
مننسـخءواقتنأممةجرالختانواعترروماإلىعبيدأمنهماأللوف

كماالفورىآإلعداممهماكلعقوبةوكانتأيضاجريمةاالمومى
قدمالمذبحهذاوعلىزيوسلإللهعظيمامذبحاالهيكلءفنافىبتى

محاولةمموميةمواخيرإلىالعهدذلكفىتحولتالهيكلوأروقةخزيرة

اهذوكانإلههاعلىءوالقضاديةاليهوالديانةومالشاةالهيكلهدتدنيسمنه

دانيالىالخربالرجسبحعلإنهالنبىدانيالعنهفالالذىهو

أنتيوخسكانالبمئرىالتفكيربحسبوهكذااا111321

دتهالمضادةللقوةالمتجسدالتعبيرهوأبيفانس

رجسةصالناستخدثسمرقبشارةفيهادونتالنىاألياموفى

كانالذىفاتمودادجمةتربحسبوعلمراالرعبأوابالخر
رونيشوكانوا42051متى3141مرقسالهيكلفيفائما

العقلمختلكانالذىالرومانىاطوراإلمبركاليجوالإلىبهذا
الهيكلفياألقداسقدسفىصورهمنصورةيضعأنأرادىوالذ
اإللهيقاوماهذبعملهألنهالمسيحضدهوهذاأنالناسوشعر

4و3ت2صتسالونيأهلإلىالثانيةبولسرسالةوفيالالمتجسد

كلهعنكالمرتفعنفسهيعدنىالالخطيةإنسانعنبودسيتحدث

مظهرانفسهلهكاللههيكلفىيجلسأنهحتىمعبوداأوالهايدعىما
ظهورهيتوخبولسكانالذىذاكهومننعرفالومخنءإلهأنه

كلهفيهتتجسدشخصظهوريتوخكانإنهأخرىمرةنقوللكنا
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31رويا1التنينوالوحنتىأدانجدالرؤياسفرفىودتهالمضادةىلقو
منكليكونبدأنالوهنا961319152921

الحكزمامنبرونتولىعندماوالالمسيحضديهـآخرشاألهذين
ءاأمـنهامثـريجعلتهالتىبقظاثعهواشتبرالرومانيةيةاإلمراطوشفى

يحينيالمتعذيبفىوإجرامووحشيةقسوةمنبهاشعرلماوجلدت

بلىيمتلمإنهتقولشائعةوانتشرتالخبرالناسيصدقلمماتعندما

االرثيينقبائلعندمنةهناكمنيأقسوفوائهبأرثيااإلىهرب

فيهتتجسدالذىالمسيحوضدماالوحثهووأنهالناسعلىوينقض

الشجطانيةالشرقود

ضدالفيهايتمثلطبحثريةشخصياتماككانترصىالكلوجصر

كلسولينىمودايهتلربأنابايونالشخصياتهذهمنالمسيح

الحقيقةلكنالمسميحلضلهممثالوجيلهعصرهقكانءحؤالمن

والمرارخـمةدتهالمضادةللقوةممثاليعترلشـحنصاليسالمسيحضدأنهى

األشخاصءهؤالفىيتجسدأنهعلىفيهيرالتفقيممثاكلكنهللمسيح

يعارضونحينمجأيضرارومنافسنللهءأعداجيلهمءأبناعندالمعتيرين

المسيح

الذهنمعركة

المسيحلهأبموصوعيختصفيمالهالممزفكرهلهيوحنالكن

العقيدةاناتشارهىيوحنايراهاكماالعالمفىالضدهذاوجودفعالمة

األشرارالمعلمونلهايروجالنىالخطرةرالتعاليم6الكاذبةفةالمنحر

قالفيسوعرةاألخاأليامفىظهورهمنالكنيسبةتحذيرسبتماوالذين
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مرقمكثرينويضلونهوأناإققائلينباسمىسيأتونكثرين
قالائسسمنحيلهليقببولسوه4متىنفا316

الرعيةعلىذشفقالخاطفعةذئاببينثمسيدخكذهابىبعدالهناكألصدقاثه

همءؤراالتالميذلبجتذبواملتويةبأموزيتكلمونرجالسيقومأنتمنكموم
قداالنىهاالنبواتكتوكل3و5293الرسلأعال

ضملتهالموقفثالخاصبىرايهلهالطيوحنادالكنواقعةحقيقةأضحت
أنهكلىالمسيحضدئاإلىينظرلمأنهنرىأننستطيعأقوالهنقرأفعندما
اثفةالزاألقوالقوةنظرهنئيعنىلكنهبعينهواحدشخصإلىيثمير

الذىهوالقدسالروحأتوكثماسطوبوالكذبةنالمعلهفئاملةال

يوجدالصورةبنفستالحقيقيذءواألنبياقيقييناطالمعلمينيعشخدم

ويوجههمالكذبةءواألنبياكنالمعلهيقودثكاذبروح

اإلنسانعقليعتبرفيوحناالعظيمواالرتباطةالكبراألحميةنرىوهنا
السيطرةبهدفتاللهروحيصارعالمسيحضدوروحالصراعميدانهو

بينناحادئانراهماعينهوهنواأدظللدهشةمثرهوومماثرالبعقولعلى

علماأيامنافيأصبحقدالنامىفتعليماختالتأدفدونمانالزهذافي
علىبهاويلحوذمعينةفكرةبأخذونالناسأنكيعتنالحظنحنوها

وتصبحمأذهاضهفيتستقرحتىاتمرعدةبتكرارهالرالجاهأذهان

هذهأيامنافىالسيولةغايةفىأمرأهذاأصبحوقدعندهمجمهامسلماحقيقة
كتبمناألفكارونقلاالتصالوسائللتعددمنهىعصرأممطمنأكثر

منهذهوغهرميمرعقومرثيةموإذاعاتسيارةوجرائدطعاتومطبو

ومروجوالمهرةالدعاةيستطيعكيفرأيناوقدالحدميثاإلعالموسائل
ويقبلوافيقبلوهامعينةبفكرةالناسيقنعواأنالحاذقوناألفكار

تحفظأىدونعليها
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لكنهكلهااألمورهذهورأىسبقأليوحناإننقولالمخ

وهكذانشاطهالمسيحضدفيهيمارسالذىالميداذهوالعقاأظأىش

كانلكنهبالذاتشخصاشيطانيامعينايقصديكنلميوحنايأتنرى

الناسعقولفىتؤئرأنباضطرادلتحاشيطانيةقودإلىيش

شمشريرةةئالصمنضررآتواعظمخطراأىفىحومايوجدرال
البشرعقولإلىإدخالمحا

وتوجيهباستخدامالخاصالتكنيلثتفهمأذالكنيسةعاىواليوم
الشريرةاألفكاراجنهةمووصدفىالمائلةبإمالشانياتهااإلتصالوساثل

فىبانتظاملهمتقديمهايتموالتىصهاإقناعنهمبعداضاساإرأفتسممالتى
األيامهذه

الكحيسةءآعضاحقيقةتوضيح

مناكانواؤئهثميئجمئايكوئواتثملكئهثمخرنجوامئا

ؤأماجمئاتجميعفعئمتثسواأئفثمييطهرواللكنقغنآتتثئوا

تئمشئىكلأثقئويرؤتغقمونمنخةقالقكثمأئتثم
ألنكثمبلالحقتغقمونتسئئئمثكثمفيإتثكئمأكتمث
آلخقمنلثشكذلبكلؤآنتغقموته

29112األولىيوحنارسالة

وقتكانالوقتذكأنيوحنارأىطاألحداثمجرىوبحسب

وتركواالكنيسةمنخرجوافدالكذبةفالمعلمونالكنيسةلوحدةتفتيت
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تركوهالكنهمالكنيسةعضويةمنيفصلوالمإتهمالمسيحيةالشركةياة

فىءأعضابعدليسأتهمأظهرواقديكونونالعملوبهذااختيارهمبمحض
سلوكهمأكدهاحقيقةهوهذعنهاءغرباصاروابلالمسيحيةالكنيسة

معنيينيتضمنأنيمكن91عددمناألخـرءوالجزالشخصى

أومناليسراجميعهمداهومعناهيكونقدترجمتنايحسبا

كانتمهماآخريمعتىأوالبيننامنمنهمواحدوالنحننقولكما

اآلخرالبعضتعاليميهاتتسمالتىوالرقةثمبعضبهايتمتعالتىالجاذبية

لكـهممفتعلتأثرلهميكونوقالكنيسةعنءغرباجميعةأخهمإال
هللمسيحءأعداالحقيقةوفىأصال

الرجالءهؤالأنتعنىالعبارةهذهأنالمحتملمنيكونقد2

والموجودينالكنيسةداخلفىهمالذينأنيعلنوالالكنيسةمنخرجواقد
قالكاأوحقيقيةصلةبأيةللكنيسةيمتونالمنهاهمخرجوامابعد

وليسللدسيمحاإلنسانهذاأتعألدديالديسللكنيسةءاإلنتماأحدهم
دليالليستبالبهنيسةالخارجيةالعضويةإناخرقالكاأولهضدا

الصوابإلىأقربالثافالمعنىكانوربمابالمسيحالسرىاإلتحادعلى

جميعهمليماسواالكنيسةفىالذينكلأنقدأثبثواالكذبةالمعلمونءفهؤال

جميعليسبولستعبيرأويحسبءواألدعياءخدالأكثرماألنهمنها

الوقتلهذاكانوقد6ة9روميةاثيليونإسرهمائيلإسرمنالذين
عنبعيدآالكاذبعزلهإلىأدىألنهشأنهيوحنارعيةعلىءجاالذى

الحقيتي

جميعبأنشعبهكيرلتذالكالميوحنايواصل02عددوفى

الغنوسيونامقجميعهمخرجمافالذينإذنالعارفينمنهماخرجوالذين
951



خاصةمعرفةمنعليهحصلوامحاينفردونأنهمأعلنواأنلهمسبقلذين
فيماإنهللمسيحيينبقولبولسوالمسيحيينلعامةتغلموقاثقة

الشعورإلىبهحاجةالبينهمتواضعاالناسأكثرفإنباإليمانيختص

لهلمأبالنسبةالناسبينتمينرهناككانوأنةالمبرزينمنشأناأقلبأنه

تمييزالأنهإالهاوغيروالالهوتاللغةأالأمورفىخبرةمن
نمشاعملثانالألناحدةالوالجماعةءأعضابيناإليماندائردف

الجميع

فهوالفقرةهذهفياألخرةالنقطةإلىبيوحمنايصلإلتدرخوهذا

مسنيوحناعرفوفىـمألبلالحقيعرفوالمالألنهملمميكتب
علىثميحرضلكنهجديدةمعلوماتلرعيتهبقدماليوستكوت9تفسير

مسيحىدفاعوأعظمعيهاحصولهمسبقالتىالمعرفةواستخدامتنشيط
معرفةإلىليستفحاجتنامعلوماتمنلديهمااإلنساذيتذكرأنهو

معرفةمنمالديناوتنميةتنشيطإلىلكنبهاواإللمامجديدةحقائق
سابقة

األولىرسالتهففىةعينهاألسلوباحلىطادادابولساستخدموقد

أكتبأنلمحاجةفالاألخويةالمحبةوأمابقولكتبتسالونيكىإلمى
تسالونيبعضابعضكميحبأناللهمنمتعلمونأنفسكمألنكمعنهاإليكم
استخدامبلجديدةمعرفةليسلمجتاجرنهكانوافا9ة4األولى
نقرأروميةإلىرسالتهوفىعرفوهأنلهمسبققدماطوتنشيطءرإحيا

منصالحاومملوعونمشحونونأنكمإخوقياجهتكممنمتيقننفسىوأناإ
أيهاإليكمكتبتجسارةبأكثرولكنبعضابعضكميندرأنقادرونعلمكل

وأا51روميةاللهمنلىوهبتالتىالنعمةبسببلكمكمذكراالخوة
اليهمنمحتاجكانؤاماكلهويعرفونهكانرابمافالتذكرأه
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فجاثياأتتغيرتغيرقدالحياةتلثالمسيحيةالحياةحقاثهأبسطهىهذه

حاجةالإنهنقولأنهذامعىوليسعرفناهأنلناسبقبمامملنامخإذا

استخدمناماإذافإنناحالتناكانتأيالكن6جديداشيثانتعلمألنبنا

فيهللسيركافنورلديناسيكونفإنهلحنورمنلديناما

الكبرىآلاالممذوب

ييمحأثقهؤموعتانيثيهرآلذىإألآئكذابهؤمن

قيطكلاآلثنؤآآألبآيثيهرألذىييحأثقجمحدهوالذا

ققهئيببآقيتتغترؤقنأثضااألبأتهلئشئنآيئيئيهر
آئضاأألل

32و222لىاألواحنايولةرط

اإلنكارهذاالمسيحهويسوعأنإنكارإذالمسيحيينأحدقالوقد
إنااليوحناويقولاألكاذيببةأكذوهوبلالكـعرىبةاألكذوهو

أنهوالقولهذاالىبهحداوالذىأيضااالبلهليساإلبنينكرمن

شمخصجهةمنارناأفكتختلفقديقولونكانواالكذبةالمعلمن

اإليمانناحيةمنمعامتفقونفنحناللهجهةمنواحدإيماننالكنيسوع

أعلنالقولهذاعلىوردااإلبنحولخالفمـةبيننامارغمباآلب
إنسانيستطيعالألنهواإليمانبرالنفكبنتناقضوجوداستحالةاليوحناأل

إلىيوحناوصلكيفباآلبمؤمأصاذابعدبظلئماإلبنينكرأن

الموتفمدا
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يقبلهمنكليتخذهالذىالوحيدالموقفألنهإديهوصلنه

إذنقسهيسوعبهنادىماعنهووهذابهويؤمنالجديدالعهد

يأقأحدالوأنهاللهيعرفأنأحديستطاخالهوبدونهإنهقال

ومناإلبنإالاآلبيعرفأحدالبوضوحقالىكمابهإالاالبإلى

بشارةوفي0122لوقا2أل115متىلهيبلنأناإلبنأراد

أرسلنىبالذىبلبيؤمنليسبييؤمنالذىيسوعقولنقرأيوحنا
وأخرأ54و2144يوحنابشارةأرسلنىالذىيرىانىيروالذى

اآلبأرنالهلراألخهذاقالعندمافيلبسعلىالمسيحردإلمىنشير

ة41يوحنابشارةاآلبفقدرأىارآمنبسوعلهقالوكفانا

نصدقلمفإنيسوعشخصفىاللهيعرفواأنيمكنهمفالناس69

ومعرفتهالكالمفىحقهعليهوأنكرناييسوعبهانطقالتىالاألقوهده

التىالخاصةالصلةأيصاأنكرناوإنسواهإليهايصللمبصورةدتهالخاصة

تخميناتمجردسىتلكأقوإلهتكونلنعندثذاللهوبينيسوعين

إليهايصلأنعظيممفكروسعأىفى

تلثاآلبعنأفوالهبهلزوماتتميسوعبهينفردمالكـللكن

معرفةمقبهلهوماخاصةعالقةمناالبلنوببينهماعلماالمبنيةاألقوال

وأكيدةحقيقيةمعرفةإلىنملأنممكنناالبعيدآعنهفإنناوفريدةخاصة

ذاتهالوقتفىيفقديسوعينكرمنكلفإنوالذاوعنهلته
بالتهارتباطأوصلةكل

بالتهيفعلونهإتماالناسبهيفعلهماأنأعلنيسوعأنذلكعلىزد

الزمانوفيالزمانهدافياإلنهانمصيريتوقفالفعلهذاعلىوأنه
بهأيضاأناأعقرفالناسقدامبييعترفمنكليقولإسمعهاالخمى
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قدامأيضاأناآنكرهالناسقدامينكرتمنكلالسمواتفيالذىأبدام

المستحيالتراخلمنوابهت33و23امنىالسمواتفىالذىا
منوكلعنهنفصلهأواللهوبندايسوعدابيننفصكأنأولهاهوبل

طرصقعنإالاللهنعرثأننستطيعالألننااللهمعرفةيفقديسوعينكر
وعلى4اللهعنانفصاالليسوعاإلنسانإنكارنيكصوهكذايسوعإ

اللهمنموقفنامحددالذىهو4يسوعمنموقفنايكونهذا

آإنكاهـيعتبرألنهسممطالكبروبةاألكنهووعليساإلنسانوإنكار
بواسطتهإالننالمبماالاللذينوالمعرفةيمانل

االعترامتليسوعلالعرافطرقثثاهناكبأنالقولويمكن
افتررا938لم953حنايهى6161ىاللهابنهوبأنه

ناالمسيحداهحوبآنهافاالعترأيضا2011فيلبىرببأنه
222األولىيوحنااآلرسا

وأحديسـوعدابأنالتأكيدهىالتالثالطرقهذهمنكلوخالصة
شاللهتءسوعقالهماكلبالتالىينكرالعالقةهذهينكرومناللهمع

وعلىأاللهفىاملةالالمسإلحوخدةأساسهتمجموعهفىالمسيحىواإليمان
ينكراإلبنينكرمنإنقولهفيحقعلىاليؤحنايكوناألساسهذا

أأيضاآلب

انعامالمتيازا

الئيبهغإذاقفتتئث2آثتذنهـضموةمتمفمآأئتئمأقا

أيضأتئبتوألقائئئم2ذأئتمنشمغئفوةافيكئمتثإن
311
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بهؤوكذنآألذىآثؤغدهؤؤقذاآأللبؤفىأإلئيخى
يصفونكئمذينآغتيالذاإتثكئمكتمتآألتإلئةآئخيلوكل

كمهثآبتةجمثـهأخذتموهآاليئةفآلمسحأئتئموآفا

الذتعقمكثمكمآتلأخدئقثضكغأإلىصبؤآلخماج
كقاكذبأؤتثحتمثخقؤقيءشىكلنغنغثنهآخةآئق

يلتتئتونغففتتهئم

يكونأطهرإداحتىهيهمتواآئآألؤآلدأئهآؤاألن

بازآئهغلضتثملط03قجيئلفيمئهؤآلنخخليتنآثقة

همثهمؤلثردآثبرفمثغمكلأذفآغلفواهو
34292لىالآللميوحنالؤرط

وتعلموهسبقفيماالثبـاتعلىويخضصمشعبهيوحنايتمخهغا

يوحناليستخدمهالذئوالتعبيرالمسيحفييثبتونذلكيفعلونإذألنهم

عغإليهموخدثسبققديوحناكان52عددففىجذابممتعمرتعب
كلعرفوايواسطتهاوالىالقدوسمنأخفوهاأنسبقالتىالمسحة

فاءشىكلتعلمهمالتىالمسحةتلثإلىيوحتالرأيضايشوهناءشى

وماذاأيوحنايفكريخمالمصحةهذهعنهتعبرالذىالفكرهو
ثجيعتى

الكاملةالفكرةائالعيرالفكرلىتجدجـثطءالوراإلىقلياللفرجع
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بثالثنرتبطالمسحةنتيماانينرالعندالفنيةوالممارسشالفكرمجالى

الناسمنفحات

دهنوتآخذيلىكمالمسحهمالطقحمىالترتيبوكانالكهنة1

61منالوقهارنت627وجخروتمسمحهرأشهعلىوتسكبهالمسمحة
23

األولسحوئيلعمحمحوثيللمسحهوقدداشاولداكموكلالملوك2

صموئيلهئيلصمأيضامسحهوفدداودالوا906151

إيليامسحهحااللذانأوياهيوحزائيلو21و613األول

مثلالمسحةسانتالقديمفىو61و9151األولملوكالنبى

حالياتتمالىالتتويجمملية

إلمميةبأوامراآلخرينءاألنبيافةتجعريمسحونواوكانءاألنبيا3

كلفهليمسحهبآدتياإيلياداالربأمرعندمايىاليشعدامعحدثكما
9161األولملوكالوظيفةهذهفى

كانتالقديمالعهدفىالمسحةأنووهسهامأمرأولإذننبردهمناو

دتاألفببالملوكالكهنةأقليةوهمالختارونإالينالهال3امتياز
بهويتمتععليهمجصلعامامتيازالجديدالعهدفىحةفالمسهاآلناأما

السمدرجاتأدفىفىكانوإنحتىمركزهكاذأيامسيحىكل
المسيعيسوعقالمسيحىينالهامتيازأوالفالمسحةاإلجتماعى

مسيحألأوالممسوحيسصونهكانواتالمسحةبعدالكهنةورئيس

الذىالشخصإلىتشركانتالعيربةفالكلمةتلكألذالرب

المسياوهاذكرسلفالىالثالثظاثفالوتلثباحدىللقياميمسح
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الذىالمعتىنفصهواألوحإوحالمإلىتشرالعبربةاللغة
الممسوحالهويسوعالكادكذاوهمالخريستوساليونانيةاكطمةإليهشيرق

مسـحمقسؤالنإلىنأقوخناخاصبوجهالممسوحداأودااألسمى

ححؤانسؤالكمأعلىردا3صيسحةاقدمتهالدىوالجواب9يسوع

أممالالقدسبالروحمسحاألردتفىيسوعيااعتمدعندماأنه
0183سلال

يعرفكانأيضااليونانىالعالمأتسبقماإلىنضيفأنوينبغى

لمنصةخاالتاحتفيقيمونكانواالسريةالديأناتوأمحابالمسحة

علىالحـصوليتوقعوناكانواالحتفاالتتالثوفىإلهماالنضماميطلبون

أننعلموتحنخماححااتصاالباإللهويتصلوندياناتهمعنخاصةمعرفة

وممارساتوشعاثرخاصةمسحةعنأعلنواكذلكالكدبةالمعلمينبعض

لتهخاصةمعرفةإلىداتؤدىخاصة

ةقالواكذبةاالمعلمنءهيؤالأذكيفهيبهوليتسويخبرنا

سرنكلينالذفقطهونحـءهؤالكلبينمنالمسيحيونوحدناثحنال

وربماوالتعبيرححفالوعنمخلالتىبالمسحةوالممسوحونالثالثالباب

طريقهاعنخاصةمسحةلديهمبأنالكذبةالمعلمينءهؤالإعالنكان

الذىهو3جانمناإلعالنهحذاكاتريماخاصةمعرفةاللهعرفوا

المسحةلديهالذىهوالعادىالمسيحىإنالقولإلىبيوحناحدا

المسيحيسوعلهيعطيهاوالتىالوحيدةالحقبقية

ومانتتءشىأىومنللمسيحىالمسحةئلكتأنىمتىلكن

طقسوهناكاألولالسؤاللعلىنجيبأنالسهلمنلهتعطيهالذى

األ6



األخيرةاأليامرفئالمسيحيبئجميعفيهبختازكانتالمعمرديةهراص
الترئليانوسكاذكرالمقدسكبالزيتفياحرتيالمعتحاخسحذسيقواكانو

وهناكلةالسهوهذهبمثلعليهاإلجابةطكنفا3الثاقاالسزالآفا
السؤالهذاعلىطهحاتقدانحضملمـأتإجابتان

المسيحئعلىالقدسالروححلولهوبالمسحدالمقصوكانتارا

الكنيسةفىمحسوسةبصورةيحدثهذاكانماأكثروماالمعصوديئءأثنافى

مكاناقدساالروحالوضعناأنناولو871سلالرأعاللىاألو

الروحسيكونعندئذألنهضوحاووةقوخالمعادلزاالمسحة

الذىكذللثهوويكونفيهمسيكثوهوالذىيالوهالذئهوالقدس

ءشىكلسيعلحهمالذكاوهويحالمحلهأعطاه

72عددو42عددذيكوأذلمحووآخرعمالاحهناك2

ءالبدمنسمعشموهفانقرأ42عددففىواحدمعنىإلىاأليخر

أخذتموهاالنىفالمسحطأنتموأمانقرأ72عددفىوكمفيفليثبت

تمامامتوازيانداالمسحةوءالبدمنأخذتموه1اليافيكمثابتةمنه
االيمانعنتعليممنللمسيحىيقدمكانماهىالمسحةكانترتجاامذو

يمانلللقةارفةفالمالكنيسةعضويةإلىانضمامهءبدعندالمسيحى

المسيحىبهايمسحكانالنىالمسحةهىالمسيحىوالطرقيالمسيحى

لتساويههماالرأينهذينبينالمفاضلةإلىاآلنحاجةناتكونالوربما

إلينايفدمجديدتعليمكللفحصطريتهتينأمامناأنيعنىاوهنا

يجبوالنىوشلمناهاسبتماالتىالمسيحيةللتعالبممطابقهوهل1

بناوقلوأذهاننافىترسخأن
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هنهاخلخاثفىالمتكماتماصساروحالثهاتمطابلىحسرهل2

الحىالمـيحيةيسقااعى

التقليدوللتعليممطابقآكأذصأنبحبتعليمكلخارجىاخبلركمت
راخضيوجدىاوألكسنيسةالمثدسءصتاباافخعاثوتـملحطسبقنلذبن

فىشحثدالذفإضدسـاأالروحالحتباشالتعليخضعكلأتمجبإاخلىث
قلوبناأخل

تعلـالةمبزكـااالاالحقفىانإنحزرتإذإتاايوحناتعلـيمهوححذاو

أنشذعنايخيسظقانهىاتااالروحالختباالحقهأخنحعكـلإذش

ا3نيوورصياذبشعـيمكاليرفضالحتاشزشىوالالحقيقبل

المسيحاألبدثإلىيثجت

المسيحفىالحبـوت

فئسداإلىاإلنتقاداقلي

صةالهاالمحمليةألمور

كااتخيخامحناؤجودنالحـظأذمجب

فالفبوتعاثىثبموشعبهيوحنامجرض8عددفى1

ليةحتهيتههوحمذهومجدبقوةمجيئهعندخجلواجالاطةدابصفةالمسيح

معهاإلنـمانمحياأنهثاالمسيعءلمجىلإلستعدادطريثةوأففلهامة

سيكونوإنمالخامنهاجأةيكونلنمجيئهفإتهذافعلناإنيومإلىيومهن

فىيالطهسمعهوعشناسبقخصمنقبالفىمنأكـراقرابيمثابة

4مجيئهخنسىاالهوتالمسيحءبرلإلمشعدادالسبلفآفضلالخوالىاأليام
األوقاتمنوقتأىذسا

ااول



ءالمجىحولاألسثلةووالشكوكالاتالصعوبعضلدصناكانثإنش
4كاذلكغيبرحثيقيايبقىإبرهثذأليمللصالمادحوالفعاتالثافى

لكىيدكرهماللهصوالكلصصمعخالجكلحياةستنتهىيوماإةأل
سيلمرلواقهفىمطلثتاننمكرلمأنناشاللعالمعوةافىابتوجيهايقومو

أذهاننافىخطرماتاثزاغامغسةفىباهتةذكرىمجردوىاليسوعال

غريبخزلمالقاةوجااخاتءاستدعاتكونوفلاتاعواسألامثتالدإن

شاعروذتحنحياتنانعيشكناإذأمافسافيالمجفولفواإلرتخال

معنتحدثئرونسونحنصومايوماشنعيشكناوإنمعناطيحالمضور
موجهةاتءاستدىااتعواولكضوالاطيتغرفعندئذالله

مصماكامناظهاإأكثرضربآتونصببتناإلىنرجعفىإلينا

الحتيتهةهىوححذدبالزإحساسكل4األبدوإلىهائيآيتالشىأذبعد

ساعةفحاسهإحيتوقفاناإلنممرءانبافعنذوضوحبكلالبسيطة

إماالةالحى3ححأفوسيكوتمحناحمياتهبههافضىالتىالطريقةعلىممابةاك
لهوصديحبيبإلهإلىجاذاهمأوغريبإلهإلىذاحسبا

أفكارهمنفكرإلىأخرمرةلميوحنايعود92عددفى2

هىثافيةولدقداتاإلنأنإلثياتالوحيدالسبيلإنفيقولالمعتادة

يثبتالذىالدليلكاوسلركهالععحليةاإنساتافحياةبالريعيشان

يالصالملتئسهاإلنساذيدعجهماينفىأو

اأ



الثالتألصحاح

المسيحيةالحياةإمتيازاتخذكـروا

وآدلهآؤآلدنذعىحفىآأللثأغطانـآصحئهأيةآثـظروا

3أألخباهاأئالهيغرآلألئهآثقاتميغرفنآآللمذاأخلين

ولكسنكونمادابغذيطقروتثماللأؤآلدنخنآألن

هوكمآسنراةئنآيئمثتهنكوناطهرإداأثةنغلتم
2وا3ألوحاايوخارسالةلى

أنعلجهممجببأنهيرآمششعبهربتذكالنكصلهذاصبدأيوحنا

أنهانالوالتىاإلمتيازاتأعطمنلموإنهاتامتيازمنلهممايتدكروا
فىيسوسغالكرننحمماهأاليجبءثىفيليمم3اهذاوحتىلحاللهأوالديدعوا

أبناثهمعلىيطلقوابأنمءاآلباينصحياآلوالدتلدكيفالدعظتهمو

الشخصقصةباستمرارويعلموهمالبارزةالكتابيةالشخصياتءأسما
ويستحدوامجتذونهمثااللهميقدموالكىمرةألولاإلسمهذاحملالذى

للمسيحىالطريقةوبنفسالرجولةطوربلوغهمعنددملحياإلمامامحه

شأنهالهاجحاعةأوةأسإلىنسانافيءاتتماانوكااللةاسمحملامتياز

اعلىالعاربحبالحنىمحملهالذىباإلسمتليقنقيةحياةلمجيابآنيلزمه

031



نملزمنجعلنااإللمبؤت3لألصرذاءانمافإذوهكذاالجماعةأواألسردالث

تفاخاالشاتسـاهـاعلىناوخضزالقويمالطريقآقدامضافخافظ

ألسـمحممفـأمجوركلىناامتيايضتثصراأليوحنادايشرمالكن

3حاه3اإلوليسثافيداوافخحنفعا3اللهءأبنانخنلحصناةلهءكآبناتدال
أيضالنانفساهىالحقيقةلكنإكاىاألكهـو

ابنااإلنساذاجصيرأنيمثنأنهكحوآخرتشيئاحفنا3أننجبهخاو
وانتدألنالإلمىقمخاءستهبطبيفاإلفسانالطبيعةفاشتةححبةطريرثعنإاللته

لتهإبنااإلنسانتصجراللهنعمةلكنخاكهالذف

يالجاالعهدفاألخرفةاتحديمادالفاجداصرتاذحسموححناكو
اكديماالعهدهؤفكحوحووجويةبملابطةايرهذهتمثالثتاذ1العسركصاتاذ

خواللهأنأىاللهشعبإسرائيلتأصتجقتضاهاالذالعنهدةؤكرنجد
كاخا4أخاصةةبصوهـائيلإس3ناقربءبدذىفىرفىأطها

أعطللعهدمكلءشكجزتجفرددهوشعبهكانواألهبمفردهإلههم
وصاياهعكومحافطتبمنماموسحنكظغعوكانائيكإلسرالناموسالله

ائلإسبنويثونكمذاعاىوالعغداذحأنشأهعاالابطهالرلدوامأساسا

بطريقةلدعوتههماواستجابوثءكاددقدكاتألنهخاصروجهلهءأبنا

بدونقللهءوأبغادتهمنتصشكذللثاألهمباقىكانبينماخامححة

ثموبيلينهعهدخاصءقا ا

كورنثوسو71و841روميةالتبنئفكرةنجدلديداالعهدوفى

الفكرقهذه7و7246و362غالطية9ااألو

يصبحوبمقتضاهاالتبنىتهليةاللهجانبمنتتممتأنبعملإنهتقول
121



ااألسرةتلكعفويةثشدخولهةاإلفيةةأألسفىعضوالمسيحى

هإلهيةوحمجة4إفى

أنبمعنىدتهءاأنيالبشرخجصآبهأنهنتذكرإذحسنآنعملمنو

األساسىيابالمعنىلهءأبنإيصبحوقثمفإخياحمملهمدينونالجحيع
زحصتهتعحلهالذىآألساسىلالععءبناءالتينىطالإصحملب4الذصيخطوى

كةالمباالنعحةعلذهالتاكأحوخاوبهماإلفية

حالماالشرفهذايخظوذالناسكانإذاؤاليوإجنهناهناش

وألويرذالمالعالميحضقرهحةالحدههـذااإاذافلثجمينونيصر

واختبرهسبقمانلرحمتألجمهذافغرابرةألأنهوالجوابيعرفهم

ءجاإنهاللهكإبـنالعالميعرفهلمالمالإلىءجاعندماأنهإذةيسوغ9

لدرجةاللهحياةمثلكأنتفحياتهعقصعارأساالمالقلحت حا

رفضوقدضناثأعاإنساذعاشباحياةأكلومجانبماأمامغالءتتضا

فكلولهذاالخاصةارهأفالعليهامفضاليئالمسمخيسهآفكصارإلعألم
لمالعالميواجههواثبدالييسوعسلكهالذىنضالمزالعلىيسلثمن

اليحالىيموخالبهواجماءاكأ

المسيحيةالحيأةاحتماالتتذكروا

يواصلالمسيحيةالحياةبامتيازاتشعبهبتذكرأيوحنابإلمابعد

الغرابةغايةفيطيقتهطرقبعدةيبتىسوفماأمامهمويضعالكالم

بدايةىسوليستاالحياةهذهإنقاثالالعظيحةالحقيقةأمامهميضعإنه

إنةنسميهاأنمجبكاةالوحيالغنوسيةالحقيقةيوحنااليالحظوهنا

يأفسوفالذئالعظيمالمجدأيضاومثلهالحدهذاإلىعظيمالمستقبل

221



يصورهأنحتىلمجاوذالأنهماجهتهمنشيئانحمنالأنهدرجة
أموربضعةعنيتحدثلكنهالغرضصهذاتفىأنتستحليعالبكلماسف
بذاتها

منأنهفىشكوالمثا4نكونسوفهمجعفىالمسيحيظهرعندماا

هووحناأيوذعنفىنتكااألولىرالخليقةالخاصةاألقوالأنالمؤكد

تكويناللهصورةفىخلققدناإلنسأنوحىاألقوالهذهيكتب

اإلنسانقدوكذلككاذأنهكمااتهقصدحرهذاكانوقد62ا

الصوردتلثالممقوطغالسيفحىهـلتمرآةفىننظرأناألإعليناوما

يمكنارريحقأنهيؤمنحنايولكنالنمميبذللثصاناإلذوأفقد

هداوأنالمسيحمثلويصرةاألولىحالتهإلىيعودأنانلإلنممص

انتهصورةالـهايةفىاإلنسانيحملسوفأجلهمنالذىالسببهو

اإلنسـاذتشثوحدهالمسيععلطريتهعنبأنهيؤمنفيوحنا4وشم

لهيريدالقلةالرجوقةاالرجولةإلميصلأناإلنساناهذايستطيع

ذاتهاللهرةححهإلىصولالووحممايبلغهاأنالله

وكانتمثلهونكونهوكماسراهالمسيحيظثرعشدما2

العابدينآمالرغايةالعظيمةالنفوسإليهتتوقماكاحهـااللهكأؤية

بقصدليستأصهاهوالرويةهذهيمينماأعلكنتاللهيرواأنهى
أمامأنفسناتجدوكعنامئلهنكونلكىلكقالعقلإشباعمئعةعلىمولالحح

كمارأيناهإذاإالاللهمثلنصهرألتيمكنالحنفمتناقضينأمرين
فقطالقلبءأنقياألننقيةقاوبناكانتإذاإالاهشأننستطيعالأنثا

الطهارةإلىختاجنحناللهنرىفلكى8دمتىاللهيعاينونالذينهم
هذهاللهرؤبةأننظنأالعبواللهغيراخدلنايعطحباأنيمكنالالى
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ماعاليةدرجةبلغواقدانذين4ءاعظاسوفونالمتأالإبايتحتعآتيمثنا

بيذهىكاذفقيرأجالضأنمحواصلنالومتاشأصبحر4وحانبؤالر

لوحةأمامركعثكانوداحكآلتائياتتاث3طاإحدففأةالعايراكث

يأخذالرجلأنأحدهموالحظالمصلوبللححسيحهثالوأمامالصلب
مكذاتركعذا11فسألشفتيهيخركالصخهلويركعطالصالةرضحع
إليهأنظرأنابهاطةبكلالنهقرالرجلفأجابهةاصا3ترخأدتنجغر
حصلالتىتلثالمسيحقدتهأصهارؤيةكماةححالدوهذهإلىيقظروح

بدال4يسوخالمسيحإلىطياينظرتكلوكلأدبيحدالرجألذللثكدحبا

4فصوتيوأذبالفرورذ

هنايوحناالمالحظتهمنلنابدالآخرءشىأمامناالالفىتم

3هذالتفكـيرثوسعنافكانورتجايحللمحالثاكئىءالمجىيعنيهفيمئالس

لممذاالحرفىبالمعنىثمجدهفىالمسيحءمجىالتفيهرثنستطيعقدالالمعات

عندمااليرميأقاسوفمخالثلكنلاالذهاألمركانممارالمجـا
حينئذلكنلترفىمراهننظرقاآلنشنحنمجدهونرىحمبمالمسينرى

سنلتوالحسجاتالزروتاجزنصطدمامالدةعلىهنافنحنآلوجوجنها

نصفينأإارواجزينشفيهالذىاليومسيآلى

جفونىالموتأطبـقمارإذا

عيـوفىنـوروخبا

001حيأقىأياماألرضفابهتوان

شيعـونىلقـبرفش

وحجـابلستركلترخصـوف

إلهـىيالـسـركما

21



غـابعجماماكهل

مجعـدكربياوأرى

انفردتقداألى

وحـدثاألكـواتفىبـه

وترجوهتإليهتمعىكانتماوكلالمسيحىءرجايتحققدئذءو

المسيحيةلحياة

الطهارةوجوب

فوكضانفسهيطقربل2الرجااالذجمئدةميوكل

أئضآآلئعذىيفعلآثخالييفعلمنكلطاهر

يرقعيكىأطهرذاكأنوتغقفونألئعذىهىواثخطحة

2آليخطىييتمتمنكلطخطئةيهولثسخطايآنآ

عرقهوآلينصمرهتـنم2ورخطىمنكل

بآرقهوأثبريفعلن05أحدينهمفكئمآلآألؤآلذأئها

نيئإثييسمنقفوأئخطئةيفعلمنبآرذاكأنكما

يكىأللأئنأطهرالذايخخل5ئخطى2أثبذمنإثييمس
إئييسقأغقاليئف

338األولىيوحنارسالة
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ةابنحايةهىاللهرؤيةبأنةالقولمنللتوايرحنافرتقد
ؤظمايوجدوالاللهرؤيةإلىطريقالفىهموإذنفالمسيحىانمسيحية

اهلىيفعلمثلمابةالقجومقاومةعلىويعينهءوالنقاجرالطالةفإناإلنه

فضيرائمأفىكانشابصورةصينالقصاأحدممروقدالساالهدف
يدعونهأصدقاؤهكانفالالرذاثلممارسةفاآلخرينلمجاراة

يستعدبأنهعليهميرفىكانمرةكلوفىنيهاشاركـهمإفبإلحاح

حالةفىالدوامعاليكونأنيودوأنهةيأتيهسوفعظيمأمرالستقبالى
الطريقنهابةفتينتظرهاللهأنيعرفالذىفالشخصاألمرلمذااستعداد

الذىةالعظيمءاللقاثـذااستعدادفترةكاكاحياتهسيجعلانهفىشلثال

مواجهةهوالفقرةحهذهدالمقصواألقربوالههـدفاللهوبنبينهيسيتم
سببمندرأكللغنوسينكانرأينافكاالكذبةالغنوسينالمعلحن

وأد4ايوجوهكلمنشرالجسدإنقالواصقدتالخطيةارتكاحمملترير

دخمنيعبراحإذااإلنسانعلمابأسفال4وعإل6للجسدادهةأهال
كمااألرضيةوالمتعبالمسراتالتلذذفىتماىإنأوةيةالجسفالشبوات

أصبحقاوأنهالروحبسالختسلحقدقاالروحانىاإلنسانإناقالو

كماأذىأدنىالخطيئةمنيالهأكأتدشقلبهاتشـصيماكليتحمأنبوسعه

الحقةالمعرفةعلىحصلالذىالحقيقىالغنوسىإن6كذلكقالواأصهم

عنهإليأننىيتحمحقأدناهاإلىاهاألهمنءاألشياكليختبرأذمخب

هناككاذءهؤالعلىيوحناإبءفوراءشىكليعرفإنهيخق

انإنمنماأنهعلىبالتركيزيبدأفهوالخطيةالكاملالتحليلمننوع

مقدورهفإذيقولأنيستطيعمنيوجدوالاألخالقىالقانونفوقيعتبر
حتىءثىأىبنالهأنكيرمنبعتثاتأمورأيمارسأنتحفظاىونوفى
بروكااداقالكماأوباآلخريناألذىإيقاعءاألشياهذهعننتجإذا
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سـماقكلماامتيازأئالخطيةيمفحالوافوالمحيمقياسهىالطاعة

يتقدمذللثبعدترتيباأكثرسلوكهوأضحىءونقارازداداإلنسان
الخطيةعنالهاتميةاألساالحقـاثقمنعددإيضاحإلىحشايو

الذىالناموسعلىالتعدىهىالخطيةالخطيةهىمانايخبرا

رغاثبهاإلنساثيخضعأنهىوالخطيةللجهالةنافيةمعرفةاإلنسانيعرفه

اللهمنأكـرنفسهيطيعخطىمنألناللهاموسمكانفىالشخصية

حملكعوفالمسيحالمسيحمملتبطلإخهاالخطيةتفعلدبمايخبرنا2

فإنولهذا92ايوحنابشارةانعالمخطيةخننلءجاالذىتالله

تاكلنشرءللوراورجوعاالمسيحلعملإبطااليعتبرالخطيةارتكاب

ءويالشيهايرفعهالكىالمسيحءجاالتىالخطية

نآيجةكانتإتهاالخطيةماكالماذاأيضاطبرنايخذللثبعد3

حالكاملغيراالثحادمنتأقفهىتالمسيحفىالثبوتفىاالنسانلفشل

إلىبناحاجهوالالؤضوحغابةواضحةحقيقةوهذهلحيسوعالمسيح

بساطةبكلفهىالمتقدمينالمتصوفنعلىفقطينطبقهذابأنالظن

نسيردمناوماادائمايسوعحضورباستمرارنتذكردمناماأنضايعتى

الحقيقةفىأنناكمااألخنطئفإنناهذانفعلدمناماوركابهفىالدوامعلى

الذىالحضورهذامعناالدائمالمسيححضورننسىحالماءفورأنخطى

ويجعلبلنخطىأنعليناالعسرمنيصبحباستمرارنتذكرهإذ

المستحيلحكمفىأمرأالخطأارتكابنا

الذىهووإبلبسإبليسمنإنهاالخطيةتأنىأينمننايخبرئم4

8عددءالبمامنلكلمةالمحتملالمعتىهواهذلمبدأوفقأيخطى
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ءورامنسنجتنيهاأننانظنالتىوالمسراتءاألشياأجلمننخطىنحة

أساسياومبدأأساسيةقاعدةالخطيةاتخذألنهيخطىثيطانوالتالمحرمأت
هوماوالالشيطانهومالنايعثرحأنيحاولالالجديدوالعهدلحيماته

فىيوجدبأنهعامةاختباريةحقيقةوهذهمقتنعذلكرغملكنهأصله
المضادةالقوةتلثيطيعيخطىمنوأنالذضديعمالنوقوةمبدأالعالم
لتهإطاعتهميتبدال

يسوعالألقالخطيةنهزمإنناالخطيةنهزمكيناريخكذللث
المنتصرالغالبالمسيحعلىيعتمدالجديددوالعإبديسأعالأبطلقد

أجنادوجميعالشرتقواتكلاألبدإلىوجرثوكلبحارليالذى

251ىلوكو0182لوقا2105292متىالظالم

الالمسيحيسوخالإن3ا21وحنابشابئ322األولىابطرسرسالة

ننتصرأنتسقطيعيمعونتهونحتالشرأجناد3قوكسرقدهبانتصا
4مث

اللهمنالمولوداإلنسان

رزعةألنخطتةيفعلالآللهجمنوثود5هئون5برو سل

اللمنودمؤئهتيخطىألوآليمستطيعيليثئحسا
3األولىيوحنارصالة

صانبميةاألمنأنهإالصعوباتمنالعددهذافىماأكثروما
يعنيهمأنعرفأنلحياتخابالنسبة

هناكفيهيثبتعهزبقولهيوحنايقصدهالذئماأوال

احتماالتثالث
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لإلشارة4المقدساممتابافيكئيرآاستخدتزرعكلمة

اللهعهدلمجفظواأنعليهمكانلمزرعهونسلهفأبراماإلنساننسلإلى
األبدإلىزرعهولنسلهلهكانإلبراهيمالذووعد7191تكوينأ

شارةباهيمإبوزرعذريةأنفسهموامراعتواليهود55الوقاا

اهيمإبرنسلعنالرسولفنالمجدغالطيةون73و833يوحنا
زرعكلمةئـخذناذاف925و61سغالطيةزرعهوذريتهأ

اللهعلىيعودءءالهازرعهفىالمتصلالضمهرناواعتبرالمعنىبهذاهنا

اهكأالنصيصبحإذالوضرحفيغايةراخىقومعتىعلىنحصلعندئذ

أىفيهيثبتاللهزرعننجاليخطئاللهمولودمنهوحنكل

وعائلةاللهيةااألسرةفئعضواللهقالمولودأنفالواضحاللهفى

دائماهمبلىأبداينسونهوال4اللهفئيثيتونالذينأولئلثهمالله
عنهمئقولأنمعهايمكنلدرجةالدوامعلىبهقرفيويحيوناعونهير
يكوداوأنبدالالنسقهذاعلىحياتهكانتمنوكلاللهفىيثبتونمإ

معنىاألقواكهلهلىيجعلشكبعيراوهالخطيةضدقوىدفاعخطلديه
راثعا

زرخمنيأقىفاإلبنالبشريةالحياةينمثئالذىهولبشرازرخ2

مولودالمسيحىواالنءاإلبنىفهواألبزرعبأنالقولويمكناألب

وساثدةشائعةكانتالفكرقيوهذهفبهموجوداللهزرعنفوقذااللهمن

زرعقدالذإنقالوالغنوسيونفا4الرماناذللثفييوحناشببهن

عنالكاللبلوغطريقهفيأصبحقدالعالموأنالعالمهذافىزرعا

لغنوسيينأنأعلنواكما4االلمىالزرعهذابهيقومالدىالعملطريق

الغنوسينبعضهناككانالزرعهالاللهاستودعهمالذينهينالحقيقي

اإللههرصنعهالذىوأن4وشريرمادىءشىاإلنسانجسدإنجمقولون
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بعنيسرآالحكةبذرتهؤوبعكمافىولبهمنلتهالمعادكافال

نفهصر3فىالذيـاهمالحقيقييههـتوحانينالروأناداألجسصهذهبعضفيالبذار
بأنتنادىاىااقينالروبتعاليمالصلةوثيقةالتعاليموحعذهاجذاراههنه
ارةشرهىوالحياةالعقـلتعطيهالئىاإلنساننفسوانىتاهـوحشأظه

اإلنسانجسدفىتسكنلكىاللهمنتءجاافاالمتهدسةالناهـتلثمن

كمومعناهايكونشسرفالمفهومهذاعلىيوحناداكلماتآخذناولو

أقلمليمخالزسومذااللهزهـعداخلهزالمةمندلوموإنساثمحلأن

يصشطيعال4اللهمندلوالموفإناولمدذنهالونيقوالتىارةالعثرهذهمن

ذللثفشالتهوقارفوعامعيهاليإلحناياأنكأشلثوأليخطىأن
المعرفةجيدنمكرةاهذهيعرفوثاتواالزمان

التىمةافـكراحإهنتمماكاثبذلكمزصلأأخرىةصف3

أنهاعلىاللهكلمةإلىأشويدانجافرالعغدمرتيهأخنالمايروحناالاساإيشر

فيعقوباصانىاالميدددعلوحححوفىءايبشرجمدياإلىتزدفالتىح

يعقوبايخألئئهمـاورةبأصفثوذلالحقطحةبنافولءشاليفول

برمـرتهاسونوتتنموالتىاإللهةالجذردكلثاللهفثلمة81ا

عنبقرلووحرذحاللفتءنعالوبطرممماالغالجدبيالحيماة

الحيةاللهصامبفنىيالكاايفررختكلاثانيةلودرنموالمسيحيين

حظأيروطياتاححلأشالرو32األولىبطرساألبدإلىالباقيه

يخطىأنخيستطاألالتهمنلدومنآنهوالمعنىلكانالمحمهـلهذاعلى
وإرشادهااللهةكلةقولديهألن

دالمقصمويكونقدوااافخواحمبلااجسرثىالثالثةبقةالهذهو

قوذنجوجودالخطيةمامحفوظسحىااشخصياادهوحناسلبقوال
داخلهثةالساكاللهكلحة

أل03



يخطىآنيستطيعالالذىلرجل

يوحناالبهاذتمعينةبأمورربطهمشكلةالعددهذالنايقدمثانيا

متأنهالعددهذامعتىيكرنالظاهرومحسبالخطيةعنقبالقالهاقد

وقالسبققدكاناليوحناولكناللهمنمولودإنسانيخطىأنالمحال

قلناإنوأيضا4فيناالحقوليسأنفسنانضلخطيةبالإنناقلناإن

يوحنارسالةفيناليستكاذبأوكلحتهاللهنجعلهنخطىلماننا

انالقولإلىيصلحتىحديثهيواصلثم801أاألولى

يبدوقدالظاهرومجسبيالمسيحيسوعدااآلبعندشفيعفلناأحدأخطأ

اللهمنودالموإذيقولموضعفىألنهنفسهيناقضحناالأن

يقولىنمابلخطيتهكفارةتوجديخطىاعندكلوأنهخاطئاإنساناإالليس

يستطيعالاللهمنلردفالموتماماهذامنالنقيضعلىقوالآخرموضعفي

سالقولبيهقالتوفيقيمكنفكيفيخطىأن

هبرهذااألذةإليهوديةوالصوراألقواليوحنايذهنفيكانتا

توقبلتعرفقدبايوحناأنقبلمنرأينافقدعملهيستطيعماكل

يعئبرصقاليوكاناآلفوالدحهـرالحاضرالدهرتثدينللاليهوديةالصور
حواآلقىالدهربنماالشيطانسلطانتحتوأنهمجملتهشرأالحاضرمانالز

كأنمهماانهيعتقدتكانيوحناأنأيضارأيناكاالذهبىاللهععر
سبققديحالمممهمملهالذىالعملبقضلالمسيحيينفإنالعالمشكل

قبلمنفيهعاثشونوأنهمالجديدعالعهدفىودخلرا

الذينأولئلثأنةالجديدالعهدخصاثصأدقمنأنهنرلىواآلن

أخنوصسفروفيةاظطيةمنقبالتحروواقديكونواأذبحبطفيهيعيشمون

131



دوابحولنويحيونسوفوجميعهمللمختارينالحكةتعالىعندئذقرأ

58أخنوخالءكرياعنواطيزعنوالغفلةعنالالخطيةإلىأبدا

كذللثشايكوأنبحبفإتيهالجاللعهدبالنسبةمحيحاهذاكانصإذا

احنهفاههـأةكأالمائشيزدلحسيحيينبألنسبةيحا

تمحيحبهرصزالماالتولححذاإتدنوللحهتإحقاقآلكنا

اقولطالصننااكمأوعلىالخطيةقوةمنبعديتحرروالمالمسيحبشألنا

فىأمايكونأذببخلمامثاالأمامنايضعالفمقرةهذهفىثيوحنابأن

يوحناإننقولأنويمكناقعالواألمريواجهفهوينخرااالففرتين

الحقائقيواجـهأنهكااتباعهاعلىالناسويحثالمثاليةالصورةيعرف

المسيحشخثافىالناجعلعالجللناصويقدآ

النصفنىذللثمنأكثريتضيغلكنهذاهكاألمريكونقد3

المعنىفىلركباخالفإلىيؤدفوهذاالفحلأزمنةنختلفاليوناق

زمنفىهنااليوناقوالنكعلالتخطئوااايوحنايقولأ2صفني

قوليكوناوهكذومميزمحددحعلإلىيشرالزمنوهذاولهفيهالى

شخصيةأفعااليرتكبوااأنالمسيحيعلىأنهوالعددفللثفىيوحنا

فإنالخطيةفىسقـطتجأحدوجربحدثماإذالكنالخطيةأعالمن

ومنخطاداهمعنتكفروكنثارةشـبمشفيعايشفعيسقطوناالذينءلهؤال
كلذ39األولىرحناتاآلنأمامثاالنىالفقرذفىأخرىفاحية

ىالذضارعالمزمنثطىيخالغمعلنجدنانىالنحاليوفىالحاالت

يوحناقالهمانضسعأننستطحابئ3ودومعتادشابتمستمرفعلايشير

مستوياتأرحعلى
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األبدإلىاننهتقدالخطيةأنمىالجديدنمعهدليةالمظالصورة1

علهالمسيحوبمعونةحقيقةاألمرامذابحعواأنالمسيحيينعلىب
اقهالزالتأوالخطيةالأقكهفعلأىكنيمتنعأنمنـمكل
الصالحعنابتعادأأوخطأطتعتر

ءاستثنابالالبشرجمىخإننقولأنالحقإحقاقلمنوإنه

فوايعترأنعليهمهذادثوعندماالتالزهذهفىيقعون

انمنسحقهأوالمنكسرالقلبإدتهيحتقرولنالتوانححعروحفىللهحما

يرذلهأ

سلسلةحيائهتكرنأنمسيحىأىيمخطيعالهذارغملثندأ

الخطيئةتكونأنيمكنالكاءاألخطامنالحلقاتمتصلة

ةزإلتهاإلنسانلهذاتكونفالمسيحىلحياةالممزالطاخحى

الجوويجعلهاالخطيئةفىكلهاحياتدهيعيشأتيستطجعلنلكنه

فيهيعيشىاذا

تشوبهاالحياةطيمزعوماالكاهناأمامنايضعال6فيوحنا

حياةالصالحمعربهةفيتحاربحياةيطلبلكنهتخطيةمغشائبة

ئزيدالبلالدائمةحالهاهىالخطيةثكونالحياةأبدآللخطيةتستسلمال

شاذةهزيمةولحظةمؤقتانحرافمجردتكونأنعنفجهاالخطية

فىأالستمراريقبلأنبحاليمكنالثإلتهفىيثبتمنإنثبقولفيوحنا

الثعرارتكـاب
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اللهأوالدتميزالمات

منكلثإئليشوأؤآلذظاكيروآلتهأؤآلذيهذا

أخآهيخحمتآلةشؤكذاآلتهكأقلثحتوآثيريفغلآل

ئجأذءاثتذجمتمغئحوهآليمتىآثخترحؤعلذاألذ

ؤدتحعآلمثتريرجمقآيينكالتكمآتثمتمتغضةتغفعنآ

أغمآالاؤشيريرفىكـاتمثأغحآتهنأيئبخةفىؤيححآداإخاة

دبآلثأيخييما

تخييثعضمكمأئغاتمكانآإخؤتىيآتتغخئواآل

شجمةلئنآيخآثحيوةتاثمؤلتجمنآثتقفنآقإلأثنآتغقم

قيثكلآثقؤبفييتثتآ3آخايجمتآلثتخؤةأثي

قآيلكلأذتغقمواتؤآثتئمتشعيقآيلقهزأخاةيثجضر

غرفنآقذبقذاييماثآبتةأتإلثةخيوتةلثمتبىتمف

اننآتئتجىقتـخنيئخإلنآتفسهؤنحتحداذأدآلضحئتر

قحسثتةتسةكاذقنؤأةآالخؤةألخلنفوستنآتقمز
صاص

آتغثةه2ثتاآخؤأغققختآخا8أخاهؤتقئعآتم3
امء



باثكآلمنحصصآلأؤآلدىميآلتهقخئةئعحط

صؤالخقبالغضلتلطيآللسالقؤآل
30181فاأليوحناصالةش

جدبأسلوباتحقرةافذهحسياغةفىإبداعأممايوحناأبدخوقد

إوةمتتهنةصياغةصاغهااضيةامخراتبعباروسطخافىآتيامففع
ةواحجمطةافىالفقرة3هلىطفمونداوستكوتيالىءنل

عنإألتعرفالالشجرةأذوكااللهدأوألتظهرالقهىالحياةا

يلالسهماضذان2العمليةوالحياةلوكالسإاليوجدالهكذارالغطريق

اللهمنمواودأليسالريفعكالالذفإنيوحنافيتهولاللهأوالدفةلمعر

مجاديرإلىمباشرةنتجـهواضيةاإلعـتراتالعبارعنالطرفلخغضواآلن

يوحنا

ةمفكرآكانعقلهأنإالمتصوفاآادلىشكانيوحناأذورغم
يقوالوقدوشرحهإيضاحهاإبادرلكنهغامضاأمرآايرركؤلم

الذىالوحياالمتىهرتاإلشانبزإذالقائلةالحقيقةأقبلإننىداقاثل

تبرالهذاهوماضرونىلكنالأمإبنالتهاإلنسانهذاكانتلنايثبت

صرخأواضـحاوجواباقدمبلتساؤلألىمجالأىيوحنايتركلم
وصيممحتيواجـبهذاأذأعلنكماالإخوتنانحبأنهوالعر

األسبابمعدداحـديثهيسشحرففيهذافىشلثأدتهناكوليسملزمة

ملزمةوصيةااألخوةمحبةوصيةتعضرأجلهامنالتى

داثرةإلىيهافيدخللحظةأولمنالمسيحىبهيلزمواجبإنها
اانحبةتواحدةآلكلهئإجمالهيمكنالمسيحىاساوكفاالكنيسة
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قديكونح31صنيسةعضويةإذائهافوحبحالمإشالمؤمناشسابءبدمزى

لحياتدفاألقيالمحركممىالمحبةلمجعلىبآنأالتز

الحاممالدليلمإلخوتهمناكمحبةثتالصعينهإمببالهذا2
ةاقيلروكااداقولحاعلىأوالحاة11تالمهانتثلهقداتهخا ىىمى

محىوالمحبةموتاتكسونمحبةبربفالحياةالنحبفكينتعامجياقرصة
مـةأكـرإلمحبناحاجةالوالظاحفىبقاتونتاهيةءصإواالنورفهـالم

نالمبغضعصابةمنأوالمحبنحزبمـماكاليإنحمبرلناإلنمانرجهفنظـرة
لموادأوءامنالئلبفىاممصثحفيالذىحواإلعسمانوجهألن

شايوأاأكفاألشاثصقاتاليعتإلريحـبالمن4عداهت3أعز

أقوالمنتالجبلموعظةتضمنتهفيمايتأملكات3طماتاهذدكتبعخدما

كاتإذائهالصسوخياأعلنحيثة51222متىانحرالمسجع

الغخبحىحرمقديدلىابالنامزسفأبئالقتلحرمقدالقدبمالناموس

قدالقلبفىاهيةاكصفاخطيرةخطاياأحهامعلناءوالمرارةوالسخـط

القلبيستقرثبأنللبغكىوالحرماحيكـرههمققتلإلىباإلنساندىش

كلتالسببولمـذانفسهيسوعأاياكمنإيجابيةكسرالوصيةيعتهر

يبـغضمنككأتباعهمنيكونوالممحسيحاتأبعانصيمجبمن
أخـاه

أنأقائلبقولقدالجدليةالفقرةةبئثفىواحدةننطةلناتبقى4

لكننىهذهالمحبةوحجـةأتممأنأحاولوسوفغبأنمجـتأنهقىمعكم

فيهاأحياوأنأبدصهاآنعلىالتىالمحبةههحىمافهامـضعحوأجهل
أناأردتإنابقولهالسؤالهذاعلىحنايونجيب61عددفى

الصليبعلىمعلقوهوالمسيحموخيخلمإلىأنظرالمحبةهذدـهىماتعم
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إدتالمحبةعنتعبيرآسولىفيهترىاصعوفواإلمتمأجلمنننسمهاذال
بااألالمسيعيـوع11ورأفسبقمنكلهويوحناواب
ءااالقئاىيحبالحالمالحيأةإنالآخربتعبرأوحبةامعىعرفقدوأنه

أا350فيلبىالمسيحثالذالنثكرهذاشيثمليثنبالمسيم
412األولىابطرسالخطوانهنتبعئالصىمثااللناتركقدإفيا

المسيحيةالحياةكماعرفقدويكوتإالالمسيحيرفإنسانيوجدول

يقولفقداحتماالفىأآخراعتراضايواجهايوحنااالاكه5

أمودأظهرىاقىالحـبوأظهرالمسيحأتبعأنأستطيعكيفقائل

نجافأضعأنعلىإنتقولوأنتالصليبعلىحياتهوضعفدإنه
أفعفاذااألمراححذاأفعللكىصةالفرلىتتاحلكناألخوةأجل

للثوكاختمحفاجاأخماكأيتشإنويقوليوحنااليجيبهذامثلءلى

هذافإناتعطهلملكنكإليهيحتاجمالهتقدمأنوسعلثوفىالعمالممعيشة

قلبلثتغلهقولمأعطيتهإنأماحياتلثفيللمحبةمكانالأنهعلىيدل

ويركزالمسيحيةالمحبةوأظهرثالمسيحخطواتاتبعتقدتكونفإنلث

فيهايمكنغاالنىالفرصمندلمهالعنجأننستطيعأنناعلىيوحنا

فيأحاعلهوقدالجوميةحياتنافىالمعسيحمحبةالمحبةءهذإظهار

توجدكمااألولىالكنيسةحياةفىكانتدافقالقوياتعليقاالفقرةهذه

يمكنناالتىالفرصرهىوهذهمفجعةظروفاليومنخنحياتنافى

هللكناإلخوةاألجلحياتابوضعحرفياصاليةالوهذهنتممأنلتيا

رونحاالظكلفئفإخناهذاوكالوفواجعمآشكلهاالحياة

فثاليسوعلناونركهأعطاهالذىالمثالبحسبنسالثأننستطيع

محتاجإلنسانمنهانوفرهماونقدمالشخصيةمتعناعلىننفقهمماالحديمكننا

فيعليهنسرمبدأهذاوجعلامحبتهعنللتعبيرصورةأبسطهىوهذه

731



ءإثراعلىبالعحلقيمةلحياتناتجعلالنىافالرغبةهـبإظييات

لقانونلإلستجابةاألدنىالحدهرهذاكانولةقآخرإنساجاد

ةاإللهيةايألسرةفىءأعضابأنناالتظاهرالتباونقبيلمنيكونعإنهانحبة

أنينبغىالذفلاهـطوطذاآنمعإخوداغوالمحمةكحذهإظغأرصوت

األبديةللحياةمةوعا3لمحبدأةالعاماورحبةفيهنظهر

الكماتوكلالصالحةاألعالمقامتتوماألالطيبةاحصلماتاإ

ممتقومأنيمخباالألالمسيحيةالمحبةعنالماليتداولهاالىىواألحاديـث

ارناإنعنصهذامعرينتمحتاجلشخصنقدمهالخيراممالمنواحدممل

ثانيةمرةالصليبعملرنظانممكنناالعملهذاطريقعغألننااتنالذو

المسيحيةالطريقةمنالعالمإمتعا

نعوثمماإنناشقاغاشاضيةاعرجملةتتضنهااالنتهرةذهاضألإقبالقلنا

عدنابوبرأاآلنإليهاحودننحقوهابعدؤإليها

فىختاهـءجزإليبامضافااإلعتراضيةالجملهكو11ءعا

أخاهقتلالذفاقايالنمثليثونأنينجغىالالمسيحى210عدد

ءبالبغفـأقلبهامخألقدشخمهإالعنيصدرأنيمكناألألكهذاعالالت
اليوحنايصلهذابعديطانالمصدرهاءالبغضاوهذهأخيهجهةمن

وكاشاالمابيلالأخيهقتإلىإقاييناحااألالسببعنالتساولإلى

كانتوحاكالهألذأخاهقتكقدقايينإنيوحالسؤالهذاعلىابهجو
ييوحنابقولذلكبعدثمبارقالأخيهأممالنتكابيماشريرد

يبعضكماحالماكانإنإخونىياتتعجبواالل
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الشخصيكرهشريرإنسانكلأدرضوحلبكنالحظمخن

اخذواالذينأولئلثوقلوبأذهانفىةءالعداروحيثيردائماوالـراا

لىايرحياةأفهوهذافىالبأماوساوكنهملحياصهعمبدأالشر

يوجهلمإذاحتىشريرإنسانلكلقنعلىيسوحياصارماتوبيخا

كمامباشرااتضاأىابإعيكنلمإنحتىأوواخدةتوبيئكلنـةإليه

الذىالسببهوهذاوكانالثريرلحياةصامتةنةدينوتمثلالبارحياةأ

منوقفهالذىلحالمنحلالطائشالموقفذلكإلىبألسيببادسأدى

بينمامنازعأىثون1رقماإلنسانععرهفىكاذالذى6الاطسقرال
أناعتاديقداراألطوغريبفماذأفاسقاشخـصاألألسيبيادسكاذ

بلثاتقيتواقابلتلثكلماألننىسقراطياأبغضلثأنالسقراطبقود

الذاشحقيقةلىكشمت

حديثانجدالفقرةهذهفىاإلمتعاضتثرفقرةسليمانهحكةوفى

فيقوالبارشخصتجاهشعورهعنيعبرشريرإنساذلساذعلىلمجرى
علىطاهرةوأممالهةشاكلتناعلىايحألنهبارالانتطارفىلنختفال

فهوولههـذاارناأفكحقيقةيكشفلكىوجدإنهنحنأممالنامنالنقيض

علىإليناينطروواآلخرينحياةعاتختلفحياتهإنللغايةلنادرمك

إليهاإلالنظريتجنبقاذوراتوكأنناطرقنامنبربؤمزيفونأناسأننا

منظرهرؤيةلمجودالباريكرهالشريرإن

وعندماياأرستيدسالنبيلعلىظلمابالموتحكمالقدممةأثيناوف
هذاعلىشخصضديصوتجعلهالدىالمببعنالمحلفنأحدسئل

الباربلقبناشماسمهسماعمنتعبتإنتىداردهكانالنبلمنالقالو

الحاضرعصرناظواحرإحدىالتالشللمسيالعالموكراهية
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إخهاسأالمسيحىفايرفألعالمىالاشخصكاأتاإأساساتاجعةك

فىيرىكاتامااختاألفاعنهشخصايختلثفأيخسافيهيرىتلثخصه
فئيرغبالألنهلكقوححياتهيتوفرفاثبماباديحىصفات

منيزيحلآلىجأفىيسعىئحدهالمسيسكحياةلتعممبححياتهتغير

دالمثقوبصالحهيذكرهالذفالشخصامحطريعتهه

الوحيدعتجارال

امهفنتقلوبنآكنونآلحقمنأئنآنغردتاوبتهأ

ءشكلويغلمقلـوبنآمنأغطمقآللهنآقلوبآلقئنآإلثألقد
تخولمجنيقةققنآقلوبنآتففنآتمإن2آألجتاثآأئ

ؤتغقلهايآةؤتحتخقـطألئنآجمئأتنآلمتأثنآضاتصةشآلل

ئؤجمنأنعئتهوهيىؤهذاقةآآئمرضئةآألغححاز

كمآتغضابغضنآؤئتجعثأئمدييحوغتأثيبأشم
يؤفؤاليلتثئمثؤصاياهيحفـظؤقنؤصمئةأكطانآ

391421األولىيوخارسالة

اإلنسانكانماوإذاانشكوكإليهسلألنخحةعرالبشرىالقلبإن

للشكمضطراذاتهخدأحيانافإنهالمعورمن3حموربأيةمسميحيا

بالبساطةيتميزيوحناالواختبارالشعوررقيقحساساكانايئةخا
بأنناشعرنامافإذااالمحبةحعواختبارهإنمداهببعديتيصزكاالمتناهية
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يعالمىفبدبوجونحظىأنطكـشافعندثذقلوبنااؤأمناآلضريناخب
ابةبااضاشإشلالخطايامـنالعديدبوجودنشعرقدداخلناث

يفحىمإتيتولأنباحناشقصدكالترمماالمسيحمنسقريبيجعلنا

عندئذفإشهالخدمةحياةعادماوإذابانحبهيفيضقلبهكاذإذاهرطوقيا

حاماالوعدمودلربالحياتهمتتسمممنواحلأىمنتللمسيحباقرأكريكون
والرأىالسليمةالعقيدةابأمنهذاكانإذاحنىنناالخراتاجداحت

المستقيم

اليونانىالنصفيوردمأويحسبشيثاليقوليوحنايتقدمذلكعدب

يمكشبالمحبةعوراذنكإذيقولإنهمعنيالتاالقولهذاخنملاألصلى

أعطمالمهلكنتلومناقدقلوبناأناللهحفرةفيجديدمنلنايؤكدأن
األخرةالعبارةهذحكلتعنيهالذىماهواالنوالسؤالقلوبنامن

يقاسبماقلوبنامنأعظماللهوأنتلومناقلوبناأنتعنىقدا
إلىوالطهارةوالمعرفةةالقداسةاكلاللهيلومناترىياحدأىإلى

لناتتركلنالمحصلهذاعلىهاأخذناإناللهيلومناأنيفبغىحدأى

وهناالمحتومةالمؤكدةدينونتهومناللهقمالخرفغرجارةاهذه

قدهذهأنفىشلثالالخاطىأناارحمتىاللهمالقولإاليسعنىال

الكالمسياقاكشكذالثحقيقيةترجمةكانتوربمامحتحالتفسعيرآسونت

اللهنحومنثقتنابقكرفألنهاخرمعنىيقصدروحناداأنلنايوضح

خوفخانىوليس

قلوبناإنهواليوحنابقصدهالدممطىالىيكونأنيجبمذا2

ءفىكليعرففهوقلوبنامنأعظماللهلكنمؤكدأمرانيوتلومنا
ناومشاعروأشواقنامحبتناأيضايعلملكنهسقطخطايانايعرفالإنه
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ندامتناكذلديعرفصاذاتهاعناالفصاحمنشتتملمالتىلنبيلة

المصحوبءالرثالنايرفنجعلهعطشمافياإللمعيةالمعرفةوهذهءدآمالنأ

بلقدمناهمافقطليمىيقبلنجعلهلدرجةالتاماإلشنهاقوالكلىبالفهم

عنايصفحأبئيقدرفهوولمذانعمملهأتنردكنامايتهبلذلكمنأكثر
ويسامحنا

داالكبيمىتوماقاللمحارجائناشأساسحهذهاللهمحبة

يحكونالبشرالنياتيعلمفإنهاتتهأماتأعالمندمهماكتميرىاإلنسالتأ

مجكمأناللهيستطيعبينماأعالمنبهنقومماءضوفيفقطعلينا

مجكـمأنهكمااألعمالطوربعدتبلغلمالىفلوبناأشواقمجسبعلينا
عندمااألحالمهذهتتحققواولحتىأحالممناودنيرماعلىأيضا

داودنفسفىيعتملكالتماإكئشاريكـلالهيدشنسليمانكاذ

العملبهذابالقياملهيسهحلمالربلكةللرببيتءلبناشوفمن

لداودالربفقالائيلإسرإلهالربالممببضايبنئأثطأداودقلبفىالوكان

فىبكرنهأحسنتقدالسثىبيتاتبنىأنقلبكفيكانأنهأجلمناب
مةيقوليىفرنمثاوهناكاولو871األولملولثالقلبك

مجـبعلينامجدكوذاتناسإنداءثكلعنيصفحءشىكلىيعردت

كليجلمفإنه6اللهأمايستطيعوذماكلهووهذاأحمالنامنيرونهما
فإذاعلينامجكمهذهمعرفتهوبحسبقلوبناأمماقفىهناككامنةعاطفة
بةالىهذهكانتإقحتىالمحبةمنلضفولوقدرأىقلوبناقىكانا

ندخلأنعندئذنستطيعفإننانافعةغيرأوواضحةغيرأوكاملةغير
وهوءشىكأليعرفاللهإنوبقيهنثقةقلوبناءومكةحضرلهإلى

خوفاليستذهحالكليةومعرفتهسواهدونالمعرفةهذهكللثالذىوحده

رجاؤناهىلكنهالناأورعبا
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المتالزمةلوصايا

بشأناللهنظرفىبولينالمقاألمرينعنيثهحااليوحنايواصل

اللهمعشركتنااعلسهتعتمداللتيناعةالطوصيتى

9يوحنايستخدموهحنايالمسيحيسوعابنهبالسمنؤفنأنعلينافى
المزاتوفيالجديدالعهدتابلبالنسبةغريبةكلمثةوهىاسمكلمة

4باالمقصوديكـنملحالكلمهحسذدـاألسفاربعضكتابفبااستخدمالتى

فىيقودفالمربتعودناماحصبعلىالشخـصعلىيطاقالذىاإلسمحو

بالطتهذاو4218هوشفيالرباسمنتنامعورموالمز
تعنىصبلوهحاسحهالربكونعلىشوقفمعونتناأنيعنىال

أطلناأعلنالذلىاإللههذاورحمتهوحنانهالمهمحبةفيهىمعونتناأن

مباكبإيمانخاالمقثوديكونوهكذاطبيعتههىوالمحبةطبعههوالحنان
هذاووشخصهحالمسيسزعبطبيعةنؤمنأنهوجمحالمميسرعاللهابن

سواهدونيهاينفردوثيقةعالقةاللهحلهالذىاللهابنهوأنهيعنى
غلحسهووأنهاإلطالقعاىنظعرلمهايكونولنلهاليسبطربقة

نهلكوالمسيحفيليسقبولنايعنىةالمسيحيسوعداباسموإيماننانفوسنا
اللهابنالىفييسوعهو

الوصيةوهذههوأوصاناكااالخراأحدنمحبأنعلينا2

نحبأنيجببأنناالقائلةصيةالووهى43ايوحنابشارةفىنجدها

أنايةغيرفىصافحةمضحيةباذلةمحبةهوأحبناكمابعضابعضنا

أجلنامننفسهبذلشالمسيحيسوعأحبناكماتماما

أنهىجليلةحقيقةأمامناتتضحمعاالوصيتنهاتننضععندما
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معامجتمعنالحقيقىوالسلوكالحقيةإيماتااعلىتعتمدالمسيحيةلحياة

أنالمحالمةأنهكمااآلخراعناألمرينهذينأحدينفصلأتيمثنوأ

أنممكنالالقياسوبنفسيطمسيحىسلوكبغيرمسمبحىإيمهانيوجد
منفكلءمعسيحىإممانهناكيكونأندونتمسيحئسلوكمنالثيكون

لمصاحقيقياإيمانأيكونأنيمكشالواإليماناآلخرعاتيعتحداألمرين
مسيحيةتصرفاتتكونأنيمكـةالتصرفاتناأنكاأعالإلىجحمعرحرن
يتسشماولنافنالمسيحىانالهومتنراشضأساسخنـاككانإذاإأل

هولكونهالمسيحيسوعدانقبلحالماإالالمسيحبةالحياةفىءالبدلنا

يكونأنيمكناللهوقبولناعليههوماوألجلالمسيحيسوع

حيالهبمهوشعورهذاتهواآلخرينحيالشعورنايكـةلمماحمقيقيا
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ةالروجيالحياةانقطاعخطار

اغطانآآلذكاآلروحمنجنآالتثمتأئهتغردتوبهذا

ابعالرخاألضخا

آفتجئواتلروحكلفوائضذآلأألجئاأثهآ

قدكثيرينآكذية2أئيعيآنفيأدلهمنهىقلاألزواح

أئعاتمطخرجوا
41ب22الهـايةيوخارصالة

نعرفالاموةنقيءجاهنااليوحناأليوجيهالذىوالتحدير

انقطاعصان4األواالكنيسةفنطالحلحيثالعصركنيسةفىالالكثيرعنه
عيتناجمةاألخطاروهذهوأضرارهأخطارهلهئمرآالروحيةالحياة

النىاألولىاكنيسةابهارتزضتكافالتىالمتنوعةالروحيةاالظهارات
إلىماصةجةاكلوكانتوانمثاطبالحيويةلوججاشةحيةكنيسةكانت

بالذاكرةرجوغااولمخناوثاتاإلظهلرفذهوامتـحانصحثماوجود

المكهربالجوذلمحثإلمطءالوراإلى

الكـصذبةءاألنبياخطورةمنالناستحققالقديمالعهاثحتىا
كانلهذاهااش3تثفيةالروحيةالقوةمنءشىلهكالطالذين

شكوالأالحقيقىاإللهعناساليضلالذى4الكماذبنيىابادةلىمطلوبات

طأيوخااحمل01م



ورهمقدقكانظالكاذبالنبىكمذامثلبأنلنايوحىالقولكمذاأنى

القوةمنبقدريتمتعكانأنهأىوالعجائباآلياتمقبعضايجرىأن
المضلةالثميطانيةالروحية

تشعركـانتاألوقاالكنيـةأنالدوامعلماتتذكرأنعلينا2

بأنهعاماعتتكادمحناكوكاذمنهابقربهوتحستالروحالعالمبرجود

واألشباح6األرواحمنلمـاحمرالأعدادالعالمهذافىيوجد
اعشقادئيحضوكانفيهالعائشىشالبشرعاىردعا3ةالروحيةوالقوات

روللوج3هـوفيكل4وشجـرةضرةكلبأنسائد

كانواالروحيةالقواتوهذهالروحيزقوتهلههذهمنءثىفكل

وعقولمأجسادهموتحتلقحبمتحلأشخأصعنتبحثإنهايعتقدون
الناسجمجعبأنتمزعصكرفىيعيشونكانوا4اآلولىةالكنيسءفأعضا

حولهممنالروحتاتالقوهذهدوجويحسونانوالمفيه

الداتيةنهقولهالشيطاذدامانانجمصمكانالقديمالعالمذلك3

وقواتامنورقواتبنصركميداذآنهعاىالعالمإلىينظرونوكانوا

إالالذاتةالشيطانةقومصدرعنوايـشأنمحاولوالمأنهموعلظلمة

هأناعنتبحثزالتالوأنهاالقوةهذهدوجومنمتأكدلمتاكانواخهم

وإثباتمتهاصدهالتحقيقووسائلآالتوتستخدمهمفيهمتحل

فىفقطيكنلمالصراعمدانأنلذلكتبعآاعتقدوأوقدوجودها
النورةقواتكانتالناسعقولافأيخإنهبلءالخارجىالكون

يهاتنهوزلكىالظلحةأجنادتصارع

ةالقدسالروححلولكاناألولىالكنيسةفىأنهنتذكرأنيجب4
الحلولهذاكانكاأاألياهذدـفىههومماأكثرأمرأمحسوساوملحوسات
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إفثانركانتةالقدسالروححلوطوعندبالمعموديةالدوامعلىرتبطا

اضرينالحيمنياحدأقهاسويخيراكعاكانالنىهرالمظبعضلهحلو
كانتإذكمرةظواضحةاتتأثرعليهتبدوكانتذاتهوالمعتمد

وبعدالسامرةاإالرسلءجافعنلحاالجسدصةالحركاتبعضعنهتصدر

المهتدينعلىالقدعالروححلتحوهمبةاوعندالوعظنجدمةيالفبلبسقامما

8الساحرنسيموالجعلتومحسوسةواضحةظواهرعدةحدثتالجدد

والنتائجاآلتارهنهتنتجالقةالقوهذهعلىالحصولفارمةءبرغبةخسيأ

قيليوسكرعلىالقدسوحالروحلول81و871الرسلالأ

كانواانذينكلهبهومجستيراهأناستطاعأمرأتكانبيتهوأهل

األولىالكنيسةقي54و0144الرسألأممالهناكحاضرين

ومميقةملحوسةواضحةاتتأثيرحلولهفىالقدسللروحكانت

األولىالكنيسهألعاتاعادأاتهتأثرلمذاكانتأنهشلثال5

41صكلىاألكورنثوسرسالةفىشبدهالنهقرةذهشرحوأفضل

كانتةألسنتهمأتأئبألسنةيتكلمونالناسكانتالروحفبقوة
يفئهمحهاأنأحديستطيعالمةمفهـىغربلغةااللهاهـالنطقمنبقيضتلتة

يقالمانترجمةمعادلةروحيةقوةلديهاخرشعخصهاكيكنلمما
دديترلمالرسولأنادرجةتعادبةواضـحةوالظاهرةهذهوكانتباأللسنة

موهبةفيهتمارسونالذىاجتماعثمالىكريبشخصدخلإنداالقولفي

32و412األولىكورنثوسياتهذونأنكميطنأالةبألسنةالتكلم
واضحةهفهومةبلغةرساثليعطرنكانواالذينءاألنبياحتى72و

كانالقدسفالروحاألولىالكنيسةفيمشكلةكانواأيضاءاألنبياءهؤال

ينتهىحنىأحدهمينتظرأنيستطيعونيكونوالمأنهملدرجةفيهميعمل
أل74



صوقهيرفعمهمواحدكلعآيقفوذفثانزارسالتهءإلضامنالخر

33و72و62ت41األولمكورنثوسبالروحلهالمعطاةيرسالته

اتتيبترعنكبيرآاختالفآختلكلتاألولىاكسنيسةافيمةانلطوكانت

عديدةكانتماكاالزذلكألالروحوإظتهاراتاأليامهحذهفةالخدمة

مناحدةواحاألروقيشأعتبرلسإشأنلدرجةمتنوقيش

األولىكمورنثوسيحالمىلمثيحـصلأنخبالتىحيةالرالمواححب
واحداأنلوثمجاأنممكنكانمانتصورأنوبوسعنا3151

الرسولبولسقالكمالأناثيمايسوعالبالروحوقالوقف
213األولىثوسكور

وضوحأأكرالمشكلةنبردالبعحدالمسيحىالتاريخإلىوبالرجوع

اظاصاألولانكتابوفىعشراإلثنىالرسلتعليمالديداكىففى
جفيةتنظيمبهدم051سنةإلىتاريخهيوجعوالذىالخدمةبنظا

عاتاإلبئنحتلففىلونيتجوكانالذينءواألنبيالنالمتجوالرسلمعاملة

خايكوأناضهممولةبالروحيتكممنكلنبياليسفيقولالممميحية
األمرابلغالثالثالترنوفيالربسلككمايسطثكانإذاإأل6نبيا

اقليطاياراحاالمعزهوأنهمدعيامونتانوسيقامعندماالذرزة

النىاألمـورايسةللليقراحفرذلكمنأقلليسوأنهبهدالموعو

طآقديحتملوكماأنيبوايستطلمرسهإقالمسيحقالى

تكشولماملةاطالروحيةالحياةلكبزاخرةاألولىالكنيسةكانتلقد

آرتيبأولنظيموضعتجقيكنلمماشيئارسمياأصبحـتقدالخدمة
الروحيملؤهأعأفىيعيعثمونالناسوكانوخدعاخاالكنيسلىلشمون
لهكانتهذامعيكنهعظيماعمراكانالعصرذلكأنفىظثوال

841



هثتسيطرأنالممكنفنالذاتيةقوتهلهيطانثالأنطالماألنهخطاره

شريرةأرواحهناككانحتوهمطالماوتستخدمهمالنماسبعضعلىالقوة

رواحاهذهتتسلطأنالممكنمنكأنفقدالقدسالروحوجودبجانب
الكنيسةفينجدأنالممكنمقكانوهكذافهموتسكنالبشرعلى

الروحلعملمشابهةظهاراتبالعئريرةاألرواحهذةتستخدمهمأناسا
ماملاأنبإخالصيظنونءهؤالبعضكانوربماالقدس

يوحنايخاطريجولكانهالكلىالقدسالروحهولهموالمستحدم

فهـثفيالمضلوالروحالقدسالروحاقييزبقوجوبعنكتبعندما

حفلتالتىاللةاظكأنندركأنوعليناوالمشحونالحافلالجو

يقاميهالبماأفضلمخاطرمنيتخللهـاكانماكلبرغماألولىالكنيسةبهأ
أنهفىشلثوالالحافرالعصركنيسةعلىسادتالنىالجمودحالهمن

الووحعليهيحلأنيتوقعوهوالدوامعلىيعيشأنلإلنسانأفضل

هاألوفاتمنوقثأىفىالقدس

7ا4صفىالواردةالفقرةحولمالحظة

اللهمنلمالقولاستخداميتكررالفقرةهذهفى

اللهمنهىهل2األرواشحنوااعل

فهوالجسدفيءجاقدأنهالممسيحبيسوعيعترفروحكل2عدد

اللهمن

الجسدفيءجاقدأنهالمسحبيسوعيعترفالروحكل3عدد

اللهمنفليس

األوالدأيهااللهمنأننم4عدد
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لتايسمعالاللهصنليسمتصلودئتهمخن6عدد

اللهمنئالمحبة7عدد

التمنحوالذىالشحصأوحالرحذاأنهودرالبدنجوالمتهصود

أنأىهوجووأصلاشاسهاللهمـماضـخحدآنهآاللهعنامنأنى

المعـدرختبينوالكىالاألرويحامتحنوالشعبهيتولأيريدت3يوحنا

إنأيضآيقولكاالأماللةمنححلوهاوجوثتستححدمنهفى11

وأصلهاالمحبةنبعهواللة

األخيرةالهرطقة

وغبعيغتوفزوحكلاللهروختغرفونبقذا

روحؤكلاللمنقهاثحستديضىتجاتقذأتةخيمائض

ققثمشالخمعتلفياتجشذأئهاثضمييحلمجقسموغآليغترفث

أئهشمغتئمآلذىييحاثضضذزوخهؤؤهذاأللمن

آثغاتمفيفؤؤأألنتاتى
3و2األولىيوضارسهالةأ

أيامفىسائدآكانالذىالروحىالنشاطمنالحافلالحضمحمذاوسط
المسيحيةفالعقيدةحاسمااحداواختبارايوحنايضعاألولىالكنيسة

وحلجسدآصارسلمةالواحدةعبارةفتتلخـص11ايوحنالفظرفي

يوحناويضعاللهعندمنلحمرالتجسدحقيقةينكرروحوأىلمابيننا
اإلممانصحةمنللتحققاختبارين

المسيحهوييسوعبأنيعترفوأنبدالاللهمنروحكل1
أمورثالثةاليوحنافيهرأىفقدالحقيقةثنذهصارإناأالمسيا
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هووأثهالتاريخمركزهودايسوعاوثإنكارالحاعترهإنه1
وأنهلظهورهإكداداكلهالتاريخكأنالذىاعوس

إبراهريماللهأراخظلمجيئهأجلمنالذئالشخصهو
يغالظتكلكانالذىالشحعهووأفوديةاوفاألمة

الزمانءملفىءقدبخاوأنهتتمئهيدآلمحيثه

موإعبدإنكاراإلتمامالمسبويسوخالاارإناعتركاب

ويتمسكإليهايستندالقديمالشعبكانالتىالمواعيدلثالله
الطويلتارئخهثبهمرتانتىعالحرجةاتثترالكلفىلمحما

هذهلصدتإنكارايعتهـبرةالمسياهويسوعكونرطفإن
اعيالموا

3كملكيسوعلسلطانسارآإناإلنكارذللثايوحنادامراعت

لمجكمأيضالءجالثنهفقطيتألملكىيأتلمالمسيحشيسوغ
لءقدجاأنهإالصليبايقبللوءجاقدكانوإنفإنه

لحقياثةإنكارآيعتمرلمسياامواائهوإنكار5أيضاملكونايؤسس

ملكألمايسوعكون

فىءجاقديسزعبأأليعرفوأنبدالثاللهمنووحكل2

تندينمسقـاطعارفضاالعنوسيونذكأفضهاالتىالحقيزةمىوحذهالجسد

اساألححذاوعلىشركلهاةالثوامادىألنهشرالجسدأنإلى

أغسطنوسقالوقدشريرأبشرياجسدابليتسرأقيمكنالاللهبأناواقا

منالجديدكدالفىوجدهمالكميقابالالوثنيةالثملسنثاتفىوجدإنهأخيرا

يجدلمالقولهذايجسدأصارالكلمةهواحداقوإالالأقو
حقيقةإنكاأنيوحناأآارأىوقدالوثنينالثعالسفةالآقوفىيقابلهما
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دمالذىاألمرالمسيحيسوع11لبحثريةامالآصإخطعتبرلتجس
ةنواحعدةفطرطاإلنهذاخطورةلنا4تدممهأسصامنالمسيحييةةالعئيف

لملوألنهةنحتذيهأنمجبلنامثااليسوغدارآلكيونإنكليعتر1

يريناأنتاإلطألقعلىلهمالصناتطلماباطاماتامثلناإفيحن

عنمختالنةستكونعندثذحباتهألننحيانطثكيف

جذريااختالفآحياتنأ

ب

برص

هويسوعاليكونأنإمكانيةارإنإأيضابنايؤدىكحذا

كاتبقالوكمااللهإلىالطريقلنافتحالذفكمهنتنارشيحـا

يشابهأنمجبالحقيتىالكينةرئيسإنلحانيينرالعإلىالرسالة

كلمجربافيمثلهميكونأنيجبأنهكاءشىكلىفيخوته

يقودلكىألنه51و441عرانيكأكذللثءلنـكلما

إنسانايكونأننةالرئيحمعلىمجبكانااللهإلىابتنرا

يسلكوهأنعلييتعذرطرتفىموإالتادكمثلهم

لكلألنهالبتةمخلصناألوعداكوذإندارإلميؤدىإنه

فييجتازوأنمثلهمإنسانايكونأدتعليهوجبالبشريخلص

فيهايجتازونالتىاراتاالختبكله

المسيحيةتقولهفمالبسوالالجسدخالصلحقيقةإنكارإنهد

ككللإلنسماذشاملخالصاظالصأنمن6بهتنادى

باقامنفسهتخلصكاثيخلصاناالفعجسدوجسداانفس

خالصانيةإمإنكارإلىبالضرورةيؤدىالتجسداروإنال

القدسكللروحهيكالريصلوتفديسههـيسهوتكص4الجسد
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اإلنكارهذاإليهيؤدىماهوالتجسدصارإنفىءشىوأخطرهـ

التهوبيناإلذاذبينوعالقةيهةشقيامإلمكانيةإنكامن
ابمهـمنيكوتفعندئذشرمدوالجخبرالررحأناطالماألف

نسانافيبئطالمااإلنسانمعاللهفىيتا3ألتالمستحيالت
االنـانحذارخرإذاأالاالنسانمعاللهيلقىالاطهوإنسأنا
ايتفحمتاالقالعظمىالحقيئكةإذدةمجوغرووصارالجسدمن

شركةةلإلنسانئكونأناإلمكانوأنههىالتجسدويعلنها

إنكاأورالمادىأاالكلححذافىلمالزماناهذفىهنااللهح
هذهإنكرإلممابالتالىفيؤديانحدوثهنيةاإموإنكارالتجسد

بمثريةوحقبقةالتجسمدفحقيقةوافيخهالعظمىالحقيفة

المسيحيةالعقيدةفيوالعظميالمركزيةالحقيقةهىيسوعال

اللهاوبيناإلفمسانبينالفجوة

آلذىدطفيغقئئموهئمؤقذآألؤآلدأيقاأدلمنآثئثم

شقصرنتئدايلثآخلجمنأئقالمفيذىأمنأغنهمميكم
ققنأتغرفااللهمنتخنتهثمتمثئضغموآثعاآثعاتمجمن
الذامنتنآتسئقعآلالتمنقثشؤقنتنآيسثقعأللة

هألضآللىؤزوخالخقروختغردت
ألوالابوخالةرتإ

لهامشكلةأيضأيواجهكماالقدرجليهةحقيقةبوحنااليقررهنا

كذلكوزخمها
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صرالنأحوزقدالمسيحفيألنهالهراطقةيخعثىأالالمسيحىعك
بكلالمسيحاتقاومأنحاولتالتىالقواتنلكالسرقواتجميعحلى
كألباقامأخيرالكنهصليبعلىعلقتهأتهالدرجةقوةمناوتيحتاعا

مسيحىكلحقمنأصبحالمسيحأحرزهالنعىالنصروهذاممممرا

تخسروأنبدالالشراتوقوالمؤمنحليفالنصرنفاألمركانوايا

ءشىعليهيعلوواليعلوالحقإنالقولوسيتحققالنهابةفيالمعركة

فيهريثبتعرفهقدىالذالحقيتذكرأنإالالمسيحىكلىوما

6الموتلىبهميؤدىالذىهووالباطلالناسيحياوحدهفبالحق

يسحعودطالالذينالكذبةالمعلمنمشكلةتبقىذلكحلكة2

هناذلكإيضاحيمكنكيفلهميـحىالمميقدمهالذىالحقيقبلونوال
فيتحدثاستخدامهالهيحلوالتىاألضداداستخدامإلىيوحنادايلجأ

عنتختلفثرالبطبيعةقبالرأينافكااللهمىوبالعالمبنالمعارضةعغ

واإلنساناللهناموسحيتعارضناموسبحسبتعملوهىاللهعةطي
منهوالذىاإلنسانأمابهويرحبالحقيقبلوأنبدلالذمنىال

الحقهذافيرفضالعالم

إيضاحإلىتحتاجالالحقيقةهذهأنجليابنايبدوهذافينتأملوعندما

يقبلأنءوالكـبرياالغروربمبادئنشبعقدإنسانيستطيعكيفألنه

تشبعقدإلنسانيمكنوكبفالخدمةهواألساسىمحورهسلومما

الضعيفوأنلالصلحهوءبقاالأنيقيناويعتقدالذاتوحببهاألنانية

ويقبليفهمأنيمكنهكيفهذامثلإنسانلغيرهمكأنهيخلىأنينبغى

إلنسانممكنوكيفالمحبةغيرأساسعلىبقومالالذىالمسيحنعلحم
األموررفالحياةفيءفىبأهميةيعترفوالوالخلودباألبديةيؤمنال
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يحياهاالتىالمسيحيةالحياةبقهمأناناإلنهذالمثليمكنكيفلمادية
لالموروتقديراعتباركلتعطىالتىالحياةاألبديةءضوفىصاحا

أذنيهدربلماإالغىيعالاإلنسانإنوخالدةأبدبةألتها4المنظورةيو
منباتامنعاتفسهيمنعأتيستطيعواحدأىفإنولهذاسماعهعلى

المسيحيةالردمهالةإلىءاإلصغا

أنهكيـفأوتكراسارأمررأيناوقدخميويقولهاماعنهوهذا

لاليتعاكلإنهاألسودمقابلاألبيضضعهبواببعضاألمورنةمقارعلىدأب

وهذاألاللهمنالهوالدىالرجلكسورةثصبقطادالكنيهالظاللفى

الشخـصهناكاآلخراعرفاوعلىإليهويصعىللحقيسمعالذفهو

للحقيممعأنمطلقايستطيعالوهذالمالعالممنالذى

ترمحمايوحنابالعلىمطلقاتخطررممامشسلةتواجهناما

يوجدوكملالحقالديناتباعإلىةدكوأيةمعهمتجدىالأناممىجديوالى

يمخعيممبصممأصيبواألحهماألشكادمنفىشبأىفيهمراتأثيمكنالأناس
أيةأمائمةاألبدإلىمأذكحاأظقتقدمؤألتالبتةشيثأيحسمعواأنمن

سبقءهؤملأناسيوجدملانسيحوصايامنوصيهةأودعوة

فقطكانسنهليوحنانابالهمطلئاقيخطر1السؤالهذاإنوقلنا

وأففماخهااألمورأسوأبيهانةوالمقارءاألشيابيهأاضحعالواقيزإلممايرى

وأناللهلنعمةحدودلإنهنقولأنينبغىالسؤاللهذاوإجابة

هذاالحصونأمنعتتهتحمأنتستطيعاللهمحبةرأتدجوموالقدسالروح
ورممايقاومأنيستطيعاإلنسانإنحقاالحياةمنالمستفادالدرسمو

لكنالنهايةإلىويقاوممعانذايظلأنوسعهفىأناأيضمحيحاكان

لمقلبكلبابعلىبقرعوامافىاعلالمسيحبقفأخرىناحيةمن
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كلمقأكئروربماالمسيحصوتواحدكليسمعانالممكنمن
العالمهذافىالموجودةةالكثيراألخرىاألصوات

وإلهيابشرياالمحبة

مهىأثقخئةنيئتغضأتغضنآيئجثاألجئاااث

ؤقنآدلةؤتغردثآدلمنؤيذققذئجمثقفئؤكلآدته

رتأظبالذاقحئةآللةنيئاللةفيتغمتنمئجمبآل
أئقالمإتمآثؤجيذأئتةآزشلقذاللةآنلمحينآآللمخممة

أختئنآخنتأئنآثثشآثقخئةهىالدافي5بتخيآيكتئ
يخااليآنآكفئازةآئتهؤأزشلأخئنآفؤأئهتلأدلة

تنآتئتيىالكذاأخمنآقذآللهكانإنءأألجحاأيها

قـماأخدتثنهرةتثماللةتغضأتغضنتائجمثأنآئضأ
قذتكفقتؤقخئتةمينآتثئثقآدلةتغضاتغضشآأتجأإن

قذآغطآنآآئةنمينآؤفؤييلتثئثأئنتاثتغمبقذايخينآ
أؤستلقذاأللتأنؤتشقدتالرنآقذؤتخنروجلين

الئائنفؤتسئوغأنآغتردتقيزيفغالثمئخئصاثناقي

ؤضدئنآغزفنآقذؤتخنآدلفيؤهؤهيتثئثقآدلة
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ائضخثةفيتثحمثؤمنقخئةاللهالينآيالهآليىفقخئة
انالينآحتخئـةأئتكفتمخبهذااليؤأدلهآدلفيتثممث

الذافيفؤكقائهفيالذيزدؤمفيقةتنآئمون

ائصخئةتلحخئلآفطخؤفآلآئضانتكذاأثقالنم
كذاباآطتأثخؤنيئخارجإلىؤلىآلحتطرخأئكآجمتة

ئهيئئجئةتخنآثقحمةفيتتكملقلئمتخامنؤآما

أخامؤآألمهأحمباتىآخدقألإنآوألأحئنآهؤ

ةأثضؤةألذىأخاشههـبآلقننيئبممابؤ

اثوصئةالذزتنآيثممزةتئمألذىآللةيحمتآنفير

أثضأأخاةئجمىآدلةحامدأنجمثة
12أل4األولىبوحنارسالة

دفعةكلهانقرأهاأنلهذايستحسنالفقرةهذهقخلطنحدثماكثيرأ
واالنتعاليممنماتتضمنهلالستخالصبتجزئتهانقومذللثبعدثمواحدة

بةالىعنتعايممنالفقرةهذهلناتقدمهمانتأملنادع

الذىاللهمنتذخالمحبةإننعم7عددالمحبةمصدرهواللها
إالتليمسالبشريةالمحبةكبرلياايعبركماأومحبةذاتههو
نكوننحبفيهالذىاوقتاوفيذاتهاللهطبيعةفىهوءلشىاساانع

قالهومؤثرمأثورقولوهناكآخروقتأىمناللهإكأقرب
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4الحقيتىالمسيحىأىالحقيتىالغنوسىإنالالسكندرىاكلميندس

ثحبوعندماذاتهااللهحياةنحيافنحناالميكونبأنولىالبالدرجةمهم

المحبةفىيثبـتالذىقهءشركاعلنافالمحبةاللهانعكاسذواتنافىنحمل

تكوينصورتهعلىاإلنساناللهخاشلقا61عدداللهفىيثبتإنما

ومحققاللهصورةعاىناإلنسيكونلكىولهذامحبةوالله62ا

باقاماطهمثألمحبايكونأنعديهجهتهمناللةقصد

عرفناإنإالالمحبةفرفلنألنخابالتهدوجةمزعالقةةللمح2

8و7عدداللهمعرفةإلىالوحيدسبيلناهىثالمحبةأنكماالله

نحبعندماأنناكمانحبكيفنتعلمبناقلوداخلفياللهيسكنوعندما
إليهدناتقوأتهاكماالتدعندمنتأكأفالمحبةفأكثرأكثراللهإلىنقترب

إلياليثوتنمنهتبدأإضا

روحالله310عددتهأانعرفحهاالتىالـوسيلةهالمحبة3

الريحمثلماتمـةاتهروتأثآثارهنرىأنبوسعنألكناهنرأدتيمكنالو

اتهماوتأثيرأممالهمانرىأننستطيعلكنااانرأنثستطيعالءباوالكهو
وقداإلنسانهذانرىاتإنسإكأانتةيآكأوعندماةاللهتأئيرهىمحبةوال

فالئهالبمثربنىمنإخرتهويحبتاللهيخبفنراهالمحبةءبرداتسربل

إنقيلكماتمامأالمحـباإلنسانهذامثللمثيرهتأطريقاعنيعرف

الظاهرةاللهعبةتتركهالذىوالتأثرثانيةالمسيحفيهيحياشخصالقذيس

حياةفايرىاللهألناألقوالكثيرأمنفعلهنئيفوقثإنسانحياةفي

هاغيرفيبهانراهأنيمكنمماأروعبصورةهذهالحبة

فيألننا9عددألالمسيحيسرعطريقعنتأتينااللهمحبة4
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تنظروعندمأاإللهيةةالمحعنللتعبيرصورةأروعنرىيسوعالمسيح

أمرينأاللهمحبةنريسوعيالى

محبئهففئءشىأىتفعلأنعتنكصالتىالمحبةنرى1

الحبيبالوحيدإبنهيبذكألنمستعدااللهوجدنالالبثر

الوجودفىأخرىفدبةأيةتدانعهاالفريدازطرمنفديةويقدمه

اللهأحببناإنعججطاللذاحدودبالمحبةباإلجماعإفهاب

التى6وانعطاياالهباتظكوعطاياههباتهكلنذكرعندما

والعجبالغريبمنوأنهحاصةلمايسوعحمالمسيفىلنالهاأجـز

مثلناعصاةءفقراأناسامجباللهأن

مخبفنحن91عددلهاللهلمحبةنتيجةتدتهاإلنسانمحبة5

قلوبنافىيولدالذىهولنااللهمحبةثهسدف4أوالأحبناهوألنهالله

البشربنىمنإخوتنانحبأنفيوأيضاأحجاكااللهنحبأدفيالرغبة

البشرىالقلبنتاجمنليستعدتهاإلنسانفحبةاللهأحبهمكماتماما

وصدىفعلردخهابقعلهأناإلنسانيستطيعأمرأليستأنهاكا
القدسيةاإل4لمحبة

فالخوف81و71عددالخويذهبانحبةتأنىحالما6

هواللهأننرىعندمافنحنيدانسوفبأنهاإلنسانشعورسكنيخجم
بالرعبإالقلوبناتمتلىأنيمكنالالناموسأعطىالذىوالملكيان

ننتظرأنيمكنناالومنهنرىأنممكنناالهذامثلإلهفيألنناوالفرع
فإنمحبةاللهأننعرفعندمالكنوالهالكوالدينونةالغضبلرك

ءتمنلىقلوبناإنقلناإنالصوابنجافيوالعندئذالمحبةفىيبتلعخوفنا
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منفافىهو7ذاألولاخلوفعنتمامانحتلفآخرغوفندثذ
الصورةحهذهأحبناالذىذاكإتةءاإلسا

711األعدادلآلخرينمحبتناثجنبجنبابلىلرتسللهمحتظ7
اتجاهاتفييسهرالمحبةمملإنقألمنقولحدعلىأو2ات02

القريبالذاتاللههىالثالثرؤوسهمثلثانامكوئالث

عندثأألننابعضابعضنايحببأنمطالبونفنحنأحبناقداللهكانفإن

وجعلالبشرىادخمعنىاللهدوجونحقهقأنهساألعظمهدفناسيكون
يوحناالويقواآلفالدهرحيـاةمنصورةالزمانهذافيالحياة

يكونأخاهيحبالوهواللهيحبإنهيقولمنإنجداعنيفةبلهجة
اآلخرينمحبأنهواللهنحبأنناإلثباتالوحيدتفالحلريتكاذبا

بناقلوداخلفاللهوجودإلثباتالوحيدوالطريقأحبمبمقداللهألذ
حباتنهافىبارزةعالمةاآلخرينمحبةتبدوأتهو

محبةالله

صفاتمنصفةأعظمتتضمنالتىهـىوحدهاالفقرةذهككانترمما
القولهذامحبةالتدبابأنالقولوهىالمقدساكشابكلفيالله

المعلقةاباألبومنلمجصىواألبعدماالأمامنايفتعأنيستطيعالذى

التساؤالتمنلهحصراللعالإجابتهلنايقدمأنهكا

خالماذارامتحاإلثسانيسألأحياناالخلقممللناينثسرإنهأ

ألنهيندمجعلهىاذوااللهقصديحققلمالذىالعالماهذ3ةالمالكلالله

لمالذىالعالماللهخلئلماذايانعمنحدثمابسبب4اإلنسانخلق

مملالخلقألذالعالمخلقاللهأذهوالجوابالماعبإاللهيسبب
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يسرالاللهأنيعنىهذافإضىعمحبةتهابهانفإذذاتهاللهطبيعةلنامثل

يتبادلآخرطرفوجوديتطلب4امحباللهوكونعزلةفىيكونبأن

اللهلطبيعةبالنسبةضروريةالخليقةكانتلهذامعهمحبتهالله

فالمحبةأيضاالحرةاإلرادةلنايوضحدامحبةاللهالقولهذا2

فقطالناموسإلهاللهكانلووادنمإرممالكانتإذاإالمحبةتكونلن

نواميسعالماتحكهمنتظمةبصورةتلقائيايجرئفيهماكلعالمالخلق

تعملهفيمالماإرادةالالتىكاآلالتالبشريكرنوعندئذالثابتةنال
عالقةلقياماحـماكهنـاككانلماالصورةهذهعادالناسخاقاللهأنولو

فىالباللهمحبةمنالبشريتمكنأنفقبلولهذاواإلنساناللهبين
االختيارحريةانبشرءلهؤالنستادامائزكانمعنىمنداالمحبةكلمة

الخلقفقصدهبذلكيتحتهقحتى4حرةإرادةالبشراللهأعطىولمذا

مجرداللهكانلوألنهالعنايةحقيتنهةصتترحأيضاالقولهذا3

ويرتبالكوذيخلقأنينبغىكاتبأنهالتهولألمكنوقانونوئطامحقال

اآللةاناإلنسايعاملمايمثلويعاملهوشأنه4يترحذلكبعدنمءفيهماكلى
أنكاخدلتصابعندماإالصماشئوتدخالفأىدونتدوريتركهاإذ

مامشقةأويثانمنإجهلىآالاستخدامهاألن5بزحهاتوأدواتتاهناك

فإنهلمجةاللهألنلكنشرائماإلىيدفعناماحهـوهذاووحدهالتعهألنا

لقدفائقةعنايةبهيعتتىراعبلوشأنهيتركه1وذالكخاقبعمما

مصلحابهدمتنيالهمالحطابظلسوفلهمحجتهوفىالمالكلاللهأحب

خالمنفيهيخدثقدما

ناموسمجردالذكانفلوءالفداحتهيقةلناكذللثيشرحهإن4

عليهمجلبتهاالتىوالدينونةالمحتومرهممصذكههـءيواالناسلزكبوعدالة
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أنبدالاخطأتالنىوالنفسينفعقدفىاألخافىإموسفالتامتهم

ودينونةشينابإثابةاهمجريأخذأنبدالاألبدىامدلاأنكماتخرت
ويفتشيبحثوأذالبدتاللهأنتعنىتبةمحاللهتحثيقةلكيآلشراهـ

ءوشفاتالخطيةلموضوخجاعا3روجدوأنالبوانهليخنتدالضالكن

فهائياءالقضاحاولتأنتإنالمستخيللتشعلإنلثضالنفسفى

البترئالجنعهأبوهووالله4إبنهنحواألبقلبلىالثاحنةالمحبةعلى

فلوالخلودحياةاألبديالحياةمعنىالقولمذالناجيوكا5

الناسيقأنالممكنمنلكاتممتالبشرللجنسخالقأفقطكاذاللهات

الحياةظكتكونلقوعندئذاألبدإلىطوتونذللثبعدثمبسرعةآيامهم

بأسرع6المنونأقدامساسحأخرىهرةكأيرشيعاسانقضتالنى
أكثرهوماهنالثأنتؤكدمحبةاللهداكونحقيقةلكننصيما

توازنهاللحياةتعيدسوفتإلهيةمحبةكمناكوتغييراصهاالحيادشرصىمن

المثقرد

وحختتعالبعثراللهابن

مالفقرةهورذفيماتالحـظأنعليقاأخرىفقرةإلىاإلدتقالقبل

لما3المىيصوخعنتقولها4عظيعةآموو

تكوذرلـكاللهسلهاهـلقديبأطياةلتااكأاصذىيموخأ

دالوجويخنكبـروفرثشالمعبرنوحستاك9دعبرحياةنيهسنا

التىاللهفةأحياتجميعهماليسولكموردرقموجوالبشرصلص4الحجاة

هنالضبأنإحساسببمعنالضفتبهشالمسراتكقالتاسنجـتحايتصف

اكقشافيتمقدانهءاألطبامشاهرأحدقاالمرهسالحياقىفتشيئاينقصبهم
61



مهللسج3اعاكتشافالناسوايستطيعمماخبآصالسرحالنالمرضالج

قوةيعجليةكااخلهمنيعيثشيئااإلفانيعطىلميسوخالإنوالضجر

مذهلةصتفرالحياةتححىدايسإخداومعفيهخياوسالماصهايعيث

العظيمثهافغالبروعةهـتتملحيسوعداثفالحياةمثوألكتشاف

ءاالكتفابالراحقوبالشعوضتتميزأصهاكاباتالصعوكلىتتخطىالتىةوالقو

3حياءمكإلمهالمجردجوالتحيللميسوعحالحياةإننعم

الخطيةقطضـجاآىااصصلةتفكانتهالثثثلةلةيعيداليسوغال2

كاذوإبن01عددزةللخطإةكفاذبيحةذيكقالأرسلهلقد

لكنانستمغالخطيةبيحةثهىماتمامةيدركاللبوكيالنعيشكفاالعالم

اإلنساقيخطىاعناالقديمالعالمفىالذبيحةتلكتعنيهكانتماففهمأذتمامآ

فأدمبأنهمنهافاإعترذبيحةيقدمكانولهذااللهمععالقتهتنقطحعسانت

ءاللهوبيبينهالفاتاللعودةوطلباعنهصدرتالتىالخطيةتلكعلى

لإلنسانأقاحوموتهبحياتهيسوعوالشرفعلهقبللماألوتهاسيرالمأل

ءوسالممحبةعالقةهىاتهاحجديدةعالقةفالدخولوإمكانيةصهفى

3الفجووعالحواجزكلبسوخنقضلقدبةووألفة

طربقهعناإلنعماذيستماتممعراحأقام4الذنوكاإلنسانرنالفاس

جديدمتالشركةخياةإلىبصلأث

إلىيسوعءجاعندما41عددالعالممخاصهوجمسوعال3

ءلهمفوةوالحولطالءضعفاأصهمسوىيلؤكونالناسرأيكنتالعالم

كانواوأصهمخالصعنوتيبهتئكانواالناسإنسينيكاقالوقد

ترفعهميد4ااألعامنبمإتمتدأنيرجونكانواولهذابالضعفيشعرون

منخالصفقطحدوالخالصأنننكتكرأذاإلنصاصامنوليسوتقيمهم

36



منيحلصممنإلىيختاجمونالناسـاألناجحيمعذابوملقماصو
اخااتجاربهمومنعليهموتسلفتسادلتالتىةوعادأصهمذراتهم

وأخطانهمءواضـطراباتهمتمخاوفهممنالخالصإلىخاجةإئبمصهمألمث
بمايأتبـمفهوكاعات5هحأصآمنخا3للناسصشدميوخالووحمماقاتهم

كذلكاآلقىخرالوفالدهراذههفىالحياةمثـاكلمواجهةعايعينبم

بهذاالمنححودالمإلىانوأيااعدداللهابنهوميسو49

ألىليعستعالقةاللهمعتيالمليسوعأنيعنىبالتأقيدفإنه4القول

وحدهفهواللهمعمثلهاعالقةلسوأهتكونأنيمكنوالآخرشخص

لميقدمأنشستطيعالذىوحدهووهللبشرأللهيظهرأنيستطيعالذى
مجدواأنالناسيستطيعوحدهوفيهوقوتهانهوكفرومحبتهاللهنعمة

يحبواأنيستطيعونكذلكفيهأنجمكاصورةبأكملويعرفوهالله
كاملةمحيةالله

علححتناكمااللهعنعليصتناإنهااخرءشىالفقرةهمدهفىيتبقىذلثبعد

بقول31دعافئسالقاالروحعنتعلمناكذلكأخهاكمايسوععن

اللهفىثابتونأننانعرتذافإنثاالروحفىءشركاأننابماإنهيوحناا

عنأنناكااللهعنالبحثإلىدنايقوالذىهوالبدابةمنذالروحفعمل

العملاذحىطريتىوعنتللنهبخضورنحسأيضاالقدسالروححملطريق

بناقلوفالقدسفالروحاللهمعسالماصاركقدأنهنتأكدكذلك
61و851روميةالأباناداالةوندعوثتجاسربحعلظالذىهو

يتهاومالصاقوءجداتأيمنحاالذىالداخلىالشاهدهواتقدسالروحإن
ددءتشارلسقولحدعلىحياتنافىاللهبخضور
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الخامسألصحاح

اإللهيةسرةااللالخمنحب

الللينؤيذققدييحأئضهؤئوغأنيؤجمنقنكلط

يالدا5أئضأجمئةودأئمؤيجبأائؤايذيحمبمنؤكل

ؤضايآةؤخمطنآأدلةأختئنآاداأدلهصآؤآلدنجمبأئنآتغردى
2وا5األولىيوحنارمالة

يأمرينمشغوالذهنهكانالكلماتهذهليوحناكتبعندما

التنفصالنوحقيقتانمتالزمانانأمراإلنسانةومحبالفهمحبةإنا

إلمحوراألساسىهىالحقيقةهذهكانثوقواحداختبارفىانءجزألتهما

لهفالالسائلتساؤلعلىيسوعأجابوعندماكلهيوحنااللتفكير
قلبلثكلمنإلهلثالربتحبةهىاألولىعظيمتنوصيتيئهناكإن

ضبتهىوالثانيةقوتلضوبكلؤكرككلومننفسلثكلومن

الوصيتينهاتينمنأعظمكلهالناموسفىيوجدوالكنفسلثقريبلث
السيدجمهانطقالتىالكماتهذهوكأنت218213مرقس

األفوالهذهكتبعندماذهنهوفىيوحناالآذانفىترنتزالال

ممقتضاهتسرأنمجبطبيعىقانونيمبادئمتشبعأكانأنهكما2
ءأبويهمحبةعلىجبلفالطفلالطبيعةمنءجزةسافيفحبةالبئريةالحياة

561



يقولاألولطالعددمنالثانىءوالجزاتهوأخوإخوتهمجببطبيعتهأتهما
أننىيعنىوهذايأيضأمنهالمولوديخبالوالدخبمنكليحرفيا

يفكريوحناداكانوهكذاكذللثابنهأحبفإنىأباأحـبكنتإن

خوةوبالمنهءجاالذىباألباإلنسانتربطالتىالطبيعيةألمجـةحأ

األبهذاأنجبمالذيناآلخرين

المسيحيينواإلختبارالفكردائرةإلىرةالفكهدهيوحناداوينقل

الوالدةإختباراالختبارهذامجتازوالمسيحىثجديدةوالدةفالمسيحية

فىأبوههواللهلكنبضرىألبلديوالاورلةحصدهفئوهوالجديدة

لهاللهلهماجميعبسبباللهسببأنملزموالمسجحىالجديدالميالدهنا

دائرةفىولدوالمسيحىطأسرةإطأرفىاثمايمالميالدلكنأجلهوك

أمهاللهمشيئةينثعلمنكليعتبرسوعيمكاقوكمااإللهيةالعائلة

مشيشةيفعلونالذينكلثحمسبأنالمسيحىعلىيخبهكذااخوته

اللهيحبالمسيجىكانوإذا53مرقساتهوأخووتهوإخأمهالقه

الديقاالخرينإخوتهيحبأنآيضاعليههكذاثانيةكوالالذىاآلب

ياتسميالموأخواتهالمسيحيينوإلخوتهدتهحىالمسيلمححبةاللهمناولد

برباطميرتبطأنوعليهدتهلمحبتهءأجزانتأنطبحبانحبةهذه

ينضصم

قيلكماأوأيضاليحببلخبلالثيولدلماتاإلنممهذلىقيكركما

وفبلمثلهاللهمنولدواالذينكليحبأنيخبةاللهمنولدكابن9

866مزمورأبيتفيالمتوحدينمسمكناللهؤتإرنماقالانكلبضقلك

يحبوكااللهعاثلةعفموائاناإلنمم3يصبالثاثالميالدطريقعن
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ةاألسشثفمتلهءأعضاهمالنينتاللهءأبنايخبأنكذللثعليهوللوا
لومحاياهوحفعلتحـاذلألخوةوحبنهاعينها

الواجبكةإطا

وؤصبايآةؤضايآةتخقطأنآدلمخئةهيئالذقإن

تمأئغاتقلمثآلللؤيدماجمنمنكألنيئثميقةلئعمتمث
1و3دـاألوكيوخارصالة

عنتبتعاواذهنهتبرحلمفكرةإلىيوحنايعودأخرىمرة

المجةعنالوحيدبرالتعبهىالطاعةأنهىالعكرةهذهثمرهتفكمركز

غرتأخرىطريقةأليةشخـصألىمحبتناعنتعرأنيمكنالفنحن

المحبةعنالوحياالمعبيرهىوالطاعةبليهوالهجةللسرورلجلبالسعى

وطناتثقيلةليستاللهوصاياأنهومدلعشماقوأليوحنادايقولذلكبعد

أمريسبلاللةطاعةإنتيقولاقيشألمفيوحناععامينأمريننالحظ
السهولةمنليسألنهعيةالعاألعورقكليحيةالمالخبةأناأووميسور

ليسأنهكماويضايقوننانامشاعريؤتونالذينالناسنحبأنبمكان
التىوالمبادئطتالمسمثللطمتبعيناتمعالعيشمشكلةحلالسهلمن

األمورأصعـبلمهذاإننحيايمقتضاهالكىلناوضعها

الكتبةعنيسوعأتحدثوقدالقولهذافىتناقضانرىإنناثم
وهمتالحمكعسرةئقيلةأحاالالناسيحملونبأنهمووصفهموالفريسين

ءينووقد324متىأصابعهمافبأطرولوعركوهاأنيريدونال

علىوالفربسيوذالكتبةوضعهاالتىباثتوالترالوصايابأخمالالبشركاهل
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كاذدايسوخأنتذكريوحناأنفيهشكالممالكنثمـافهم
إذنفكيف1103كأخفيفوحملىهقئعرئقاكقد

ضخحةايسوعاياوإنالقوليمكنكيف5هذانفسرأننصتطيع

لهذاثالثإجاباتهناكإنسانأعلىثقيلةللسصاثلةاثهومطالبه

اكؤالسى

إلتمامالالزمةالقوةيعطيهأنبغومابعححلساناإنيامرالاللهإنا

نحتاخعندماالقوةيعطينااللهإننعمالقوةتآقالرؤيافحالععلهذا
بجوارنادائمأيبقىلكنهلذواتنايتركناحوصـاياهلنايقدمالفهوإليها

إلهىتكليففكللمحوبهوأوصاناناأمرماإتمامعلىايعمنتقلوبناداخـلوئ

عندنااسشطاعاوكيرآإلهاالدوامعلىيصحبهمابعملبالقيام

البمئرىاإلختبارتهيؤكدأمروهذالناومستطاعاممكنااللهبعونحيصب

يبماللهخيحاولمنكللكننفعلماذانعرفالنحاولعندمافنحن

لديهممكناالمستحيل

اللهلناحوبتيكلأخرىعظيمةحقيقةأيصاهناتوجد6

ومقدوراسالءشىكليصيحالمحبةوححبياوباتييكونأنيجب

القياملسنحاغريبشخصنأىمعبهالقيامعننعجزوماعليه

نحبهلمنورضابنسرورنقدمهللعرباصنعطيهالومانحبمنحبه

غريبشخصىأىمناطليهاماإذاالمستحيلحكمفىتعتبرالىوالتضحية

تصورقديمةقصةوهناكهإنسانمناطلبهااكلإذاعاديةعطيةئصبح

المدرسةإلىطريقهفىسائرأولداقابلأحدهمإنالقصةتقولاألمرهذالنا
قدميهعلىالسائرالولداهوكانواصالتللموساثلهناكتكنولم
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الغريبفقالالمشىيستطيعالأعرجيراصغآخرولدآظهرهفوقحمل

األعرجذللثيححلالذىلمولد

يأالمدرسةإلىبهوتذهبيومككهكذاأتححلهال

اللعم

عليلثثقيلحملإنهدا

أخىإنهالبتةحمالليسإنهكذلكليسالدا

ثقالوالحليسالحملبأنيحسالولدذلكالمحبةجعلتلقد

إلعالنةلنافرصةيعتبربحملهموالرامنالناإمتيازإخوتناإنالبتة

ألدتئقيلةليستأخهاإالصعبةالمسيعوصاياكانتومهمالهممحبتنا
وصيةوكلبهللقيامالقوةويعطيهإالبعملاإلنسانيأمرالالمسيح

فنؤجلهاالثالثةاإلجابةأمامحبتناالظهارفرصةتمنحنابإتمامهايأمرنا

التالىالفصلإلىاالنتقاللحين

العالمغلبة

فؤقنإيقائنآاثغالتمتغلمثأئتىأئققتةهىؤالذ

اللهأئنفؤتسوغآنئؤجمنىاللمإالاثغاتتميغلمبالذى
5وب54األولىيوحنارسالة

مؤلمةوالثقيلةليستالمسحيسوعوصاياأنرأيناقدت3

وإطاعتناالمحبةفىنقبلهاألنناأيضاثمإلتمامهاةالالزمةالقوةتأتينامعهاألن

تصبحوهكذامحبتنأعنلرللتعبلنافرصةإتاحةتعتيراوصايااهلهذ
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ىفأخرىعظيمةحقيقةتوجدذللثعنفضالشلعبئاامتيا

هوهناالمقصودوالعالمالعالميغلباثعكأقادهـيجعلهمايحعالمم
الذلماالذلكتاللهإرادةسبيسيرالالذىالعالماللةعنلبعيدالعا

الذهواذوالومبادئهمئلهعننتخانجعاضااللةخايفأناوذ

نفسهاليوحناالغالباإلممانكحذاإذاهوفاتألمالعلىالغلبةالت

اإلحماتداخربتعبيرأوتاللهابنكولمارخشدأبآناإليمانإنهلنانحدددـ
لممذاهامابألتجسداإليماذيعفبرلماذالكنلمابالتجسداإليمانهحولغالب
يعنىهذافإنبالتجسدتنؤمنعنعماإنناأاخصرايمنحناوكيفلحد

يعنىهذاوالبعثريةطبيعتناأخذوأنه6المالإلىدخلقدالمسيحكأاللهأن

اثويضعهمجدهمنذاتهيخلىجعلهالذىالحدإلىبالبشراهغقداللهأن
وعالاللهجانبمنعظهىيخةتضيعتبروهذادتالمحنيوالبتريةفطاق

إلمحرالثعنيسموألنهحدوثهتخيلأوتلكورهيمكنالتالمحبةأعالمن
كلفىايشتركقديكونةالعملببهذااللهاموبقيالمحدودالبشرىالذهن

يصادفناماكلبمثريتهجسمفىاخترقدويكونتالبشربةأطبيعةاأممالت
وفهممواقفناتمعنمافاشتركاللهأنأئالمواتجاربمنحيـاتناث

هذهالعمليةحياتنافىمعنايسراللهأدتأىفهحاتافاتاكيحدثماكك
انناطأحزلنافويرقاالمناآنايشاطراللهبأناإلقتناعهوبالتجسداإلممانس

أمورعدةوتحدثاإاليقنهذاإلىنصلإنوماظروفناثفيبنامي

جانبكلمنفنحنالمالاتتأئرنقاومبهدفاخلدينايكونا

تحيطناجانبكلفنالميةالكلالمؤثراتشالمثلمنعنيفةبضغوطمحاطرن

وهعثالتجاربتأنىداخلومنخخاهـمنالخطأفىالوقوعإكراعات

متجاوبغيرفقطليسمجتمعوفىعالمفىالبشرمواقفمنءجز

قيناهـمادمنالكنلتهمعاديايكوناألحيانمعظمفئلكنهاللهخ
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نكونألالمسيحيسوخداشخصفالدائماللهوجودمنينمتأيمفى
اإلختبارضهاويدالنىوالحقيقةالميةالاتالتأزيركلمناتاأمنفى

مجققةبالتجسدوإممانناالصالححياةلناشرالىألخيارالشركةأنهى
يحالممفىالدائماللهحضورلنا

البشرهفواالعالمهـجماتمواجهةعلىتعينناالتىالقوةلدينا2

يصادفناماالحياةمومودناكإممانناشابزعفأنكاولبأمورحافلة

حياتنافىيواجهناالذىالفشلأيضاوهناكراكهإفىمحننعجزممافحها

الفشلعواملمنالحياةفىيصيبهمعظمناأحالمنامنعناتنتراتتىءواألشيا

لكنللبأسملميستأنإالعليهليسروأنهمحاولعبنابأنهمجسبحعلهما

هذهفىيتدخلأنيستطيعالذىهواللهبأنااليمانيمنحنا4بالتجسدإيماننا
الصليبإلمطولوحتىكلها

بذلنجقدلناالنهالىالنصربأذكشيعتريهالالذىاإلممانلدينا3

حسبوهممافعلوهوفعلوالههيمادواليسوعمقاومتهفىجهدهكلالعالم

وصلبوهعليهحكواوالخطاةللعشارينوصدبقاةوخاطئامجدفا

عليهءوالقضاالمسيحلتحطيمالبمثركالقةهوفماكلومملواودفنوه

العارومنالقيامةتءجا6الصليبفبعدمإلبننجسرانباعواالتبايةفىلكضبم

أقنمفىالحياةرأىشخصإنهمعناريسالذىيسوخهوهذاالمجدءهاسمطع

أنالموتممكنايكنلملكنماتشخصإنهفيهاماأردأوعاشصمورها
أحرزهالذىاإلنتصارهذانصيباقلنابقدمشخصامعناإنطسكه

يكونعندئذوقيامتهةالمسيحيسعوعوموتوبحياةبالشسدامننافإن

والنصرةالغلبةممنحناالدىالمنئصرالمسيحاألبداإلىعنا
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لدماو2لما

ءياثضاآلييخاثضوختصؤدمبمآبأتئآلـذىكهـؤلمذا

ألنيشهاالذىهوؤألرووالذمءابـآنصلبطق

ثلسهفئمءألعئتمافيثثقذونالذينقإنإخقاؤهآلروخ

واحدفئمألتللثةءوالوآلأثفذشوآلروخةؤاثالشلآألل

ؤأدذموائقاالروخثدلتةفئمآألزغفتشئهذونؤالذين

أثؤاجلفيهثمألةآللفإ
568األولىيوحنارسالة

الرسالةفىفقرةأعظمإخهاقالالفقرةلهدههمبستفدالجحربدأعندما
شلثوالالجديدالعهدأسفارخجهفىلرةمحفقرةأعظبمإنهابلكلها

كانأنهولويوحنادافيهأيكتبكاناكالظروفعرفناماإذاأننافى

أنناولوشعبهغنيدفعهايوحناكانالتىبالهرطقاتتامإلماملدينا

الوضوحغايةفئىالىيصبحعندئذكلهايةالفكصالخلفيةتصورأعدنا

المعرفةمنلديناحالأبةوعلىوالتخمـينالحدسغرالةمتاحليمىلكن

الكلماتبهذهيوحنايقصدهمابإدراكلنايسمحمأ

أوالهماامةالالحقائقمنحقيقتيننالحـظأنعليغاءبدذىدئ41

لهابيسوعارتباطهمادموداءماداكلمتىأنوأضحأنههى

الصليبعنالحديثوعندخاصورمزىسرىمعنىاليوحناالعند

مثيرتنآيتينبشارتهفىاليوحناالعندنجد
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ءومادمخرجوللوقتمجربةجنبهطعنالعسكرمنواحدأالكن
بشارةأنـتمالتؤمنوالحقبقوكأنهيعلموهوحقوثهادتهشهدعاينوالذى
53وس914يوحنا

كببرااهتمامأاروادثآلهذهيعيراليوحناأناضحالوومن
دمواءماالتاكلصليوحناوبالنسبةخاصبرهانبمثهادةويويدها

اإلنجيلمعنىمنوأساسياهاماركناضحانتوبيسوعوارتباطهما

والدمءبالماءجاالذىأنبوضوحيشرحالفقرةمناألولالعدد

أوالمسيحداأنهعلىقدمالذىذاكأنيعنىوهذاالمسيحيسوعالهو
والدمءالماطريقعنقدمقدالمسيا

هحيافأحداثمنحادثتينإلىانيشيراليسوعبالنسبةوالدمءوالما

يقولوهكذاصليبهإلىيريشوالدممعموديتهإلىيشيرءالماأنبدال

مملهمنءجزاكليسوعحياةفيوالصليبالمعموديةإقيوحنا

كالمسيا

فقطءبالمايأتلميسوعإنفيقول4يهحلناجيرلاصهوي

يسـوعبأنيؤمنونقومهناككاتأنهلنايتضحوهكذاوالدمءبالمالكن

ءأمنجزكانتالمعموديةأنيعتىوهذاالدمدونققطءبالماءجاقد

رأينافىوهذاالعملذللثأمنءجزيكنفلمصليبهأماكالمسياله
فقرةالهذهكتابةإلىبيوحناأدىالذممطالباعثهو

الغنوسيةلمقاومةكنبتالةالرسكلهذهأناراوتكرارامررأينالقدو

المادةبينهاخيركلهالروحبأننؤمنكانتالغنوسيةأنأيضارأيناكما

بعقيدةرففاإليمانعلىلنالفنوسيحملقاداإلعتوهذابجحلنهاشر
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أنيستطيعوالممةبشرىجسدقءجاقداللهأتوإنكاتلملتجسد

األقلعالأنهمأوبشرىجمـمنئخدأتيمكناللهاثيتصوروات
آالمشاالبشريعانيهمايعانىالروحاللهأناويتصوهـأثيستطيعونال

11نوسكيراليدعىشخصباممتجطتاتعقيدخعنإيرينايوسنايابرو
وخبرناليوحناالمراصرينمنوكانالغنوسينخثلىأمواحدهو

ديةالمعموفاإنهيقولكانهذاينثوسكـيرالأتلماإيرينايوسال

حمامةهحيئةئءالعمطمنالمسيحهبطقوةكلتفوقالتئالقوةتلثمي

الناسيجفلهالذىاللةسالةهـللناسحاماليسوعالاإلفسانجسدنمأوحل

تتأممالىفىاليسـوعالناعاشىالمسيحإنتالكاتاماجهالأجمعون

كانثاتالتىءالسماإلىاجعاهـوقفلالوعالجسدترلثأخرآأنه

المسحهويكنلموقامالجلجثةحمليبعلىححلبئإذاوأتتءجاقد

انءدانثوسكـرإدتبالتهولتكخيصديمكناوهذةاإلنسانايسوع3ضه

عندأرقه5قدالالهوتحذاوأنمعموديتهخندإلهاصاريسوعبأنتصعلم
عادىإنسانمجرديخريكنلمموتهعندوأنهصلبه

قيمقكلمنوموتهدايسوعداحياةيجردكنهذاتعليماأنوواضح

اذاقفوالمواآلالماشاتعنتاماإبعادأاللهإيعادلةمحاوألذلهما

لشقيمةكلمنالصليتويجردءالفدامملعناللهيبعدالبشرعايعان

يسوخمعنىفىأساسىركـةالصليبأنهويوحناالبقولهوما

أنأىحياتهفىفيهكـانمثلماتماماموتهعقدالمسيحنىكاناللهوأن

حياقالذعاشيسوعاإلنسعانفىيسوعفىاإنهيقولاليوخا

البشرأجلمنألماحقيقيةاوتألمحققية
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المثلثةلشهادة

الروحشـهادةهناكاالثالثيةحهادةاعنكالمهيوحنادااصليو
أمورتالثةفىيفكريايوحناداكانالشهادةهذهوفى

يةالروحنزلددةالمعموزائهالجديدالعهدمنواضحا

361منى911امرقسيزةمتهخماصةبطربقةيسموع9

23ايوحنابشارة5183الرسلأعال22و312او71

تاماترواليسوععلىالقدسالروحنزالمعموديةفنىأ43
داثمةبصفة4دواستقر

يعمديوحناداكانابيةأنهلنايوضحكذلثالجديدوالعهد2

متى8أمرقسبالروحيعحدهلكىيسوعءجاءبالماالتاس

قدفيسوع232و5االرسلأعال361لوقا311

أعطىإنهوأكملأثملجديدةبطريقةللبشمرلروحيعطىلزجا

عهدهـابئبهالهميمنلموبصورةبقيضللناسالروح

معتىالإعالنمجرديكننمهذاأنعلىةالدليلهوانكنيسةتاريخ3

يومنجدأتومؤكدةواضحةوحقيقةمحسرساممالأصبحلكنهله

األخرىبعدمرةذلكبعدتكررلتئم242الرسلأممالالخمسين
أممألالعصورمرعلىالحافلواختبارهاالطويلالكنيسةتاريخفى

أنواستطاعالروحيسوعأخذلقد5144و871الرسل
وبرهانادليالكانالكنيىةفيالروحوجودارواستمرللبعثريعطيه

إنكارهايمكنالوشـادةالمسيحيسرعقوةارواستمرحقيقيةعلى

ةنزوكانذاتهيسوعمعموديةففىءاشهادةضاأيهناكئم
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كشفتالقادثةاطكانتالحقيقةفيوهذهلهشهادةعليهلروح

األولىالكنيسةكانتوعندمايسوخيشخصعنالمعمدانليوحنا

للمسيحوتشحهدهدايوحنابمعحوديةالقيامتواصلكانتالجددالمهتديغتدمد

تجرىالمعموديةكانتالكنيسةثاريخءبدمنأنهنتذكرانوعلينا

إلىالمنضحينألنوذلكيالمسيحيماخهمبمتهمإقراراباعتبارهاللكبارع

دياننهمهجرواءونسارجاالكانوااألهمجميعأمنكانوااألولىالكنيسة

المعتمدوكانخاصطاخذاتجديدةحياةيحيونوبدأواالوئنية

يخرجئميحالمسىمعوماتقيرقدأنهعنإعالناكامالدفناءاهفيدفغ

ولددإنجديدةخليقةفيهوأصبحالمسـيححقاموقدءالماحن
قوةاستمرارعلماشهادةالمسيحيةالمعموديةكانتلهذاجديدادآميال

حقااللههووأتهحيازالماأنهعلىشهادةبليحأالمسىيسوعال

ذبيحةكلوثالحياةهووالدمءالدمدائهادةهناككانتثم

الذبيحةكانموتهفيحوالمسهوحدهوللربللربقدساالدمكان

الناسوكانللهدمهالمسيحقدمالصليبوفيلتةقدمتالتىالكاملة

اللهحوصالحنهمالبتنرافتدتقدوأخهاالذبيحةتلثكفايةيزكدون
معهسالماواعطتهم

اظبتووهىاألفخارستياالربانىالعثملالكنيسةس9تمااآلنو

لذبيحةصورةيسةالكنتقدمءالعشااهذوتالممارسةهذهعلىارباستمر

الشكرتقديمفرصةفقطلهمتتيحالفإتهاللناستقدمهوعندماالمسيح
لكنهااألبدوإلىواحدةمرةاالقدكلالتىذبيحتهعلىللمسيحالواجـا

الشافيةقوتهعلىويحصلواءالعشاهذاثماريجنوالكىالفرصةلمتتيح

لرواواختالسيدمعالناستقابلءالعشامائدةفعلىحدثماهووهذا
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وحقءالعشاهذالهمجلبةالذىاقهسالماخترواكاوغفرانهصفحه
الوكنالثفإناولهذعينهاالختباربذللثيتمتعونالناساليزالاآلن

المسيحيسوجلذبيحةالتىانحلصةوةومتصلةدائمةشهادة

عالمسياالمسبحلالكاليشهمونمعآالتالثةوالدموالملوحالر
هذايسوعصنعهالذىالخالعىوكمال4بنوتهلكالثهحونيكما

المتصلوالموتالمستمرةالروحوعطيةفيهاللهكانالذىاإلنسان

نايدكرالذىباقالرءالعشاممارسةارواستمرمنهاوالقيامةبالمعمودية

هالمسيحليسوعلهاتثمهدكهلمهالصليبعلىالمسيحبعمل

تنكرالالتىالشهادة

نفيأغطئمأدلقمثتقادةالئاليىقادةتفتلكئاان

ئؤجمنقنأئيتجقبقاشيهألقذتىأأللشحقادةهىهذ

ققذاللةئضدنآلقنينتففيالممئقادةقجثذةآدلبأثيق
آللهبقاشتهألقأأثتىيآلشقاديوجمنلمنهفيبأكاتجققه

آئيلغيق
01هـ59األولىنامصدسالة

ةأساسيتانرثانفكالفقرةفذهءورا

الحهدأنفواضحءكعاقيألثحهادهتتضمنالقطالقديمدنلفكرةا
منماخطيةأوماذتيطفهأإنسانعالواحذشاهديقومليقولالقديم
يقرمشيودثالثةفمعلىأوشاهدلنفمعلىكايخطىالتىالخطاياجمإلصط
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البشرمنثالثةشهادةكانتفإذا9151716نيةلمر

الروحثهادهكويةسيلثهادةتكونبالحرىفكمأمرآىإلثباتتكنى
والدمةءواثا

بثارئهقييوحنافكرنىاسياأيىركناتشكلالمثهادةفكرة2

بشارةلهشهدالمعمداننيوحناالمسيحأيسرع9عنةشهاداعدةنجد

لهثهدتيسوعأممالأنكمامه35س2و5ايوحنا
553يوحنابشارةلهيشهدأرسلهالذىواالب63ة5يوحنابشارة

المعزىءجامتىدالهيمثهلهكذلكوالروح81ت8طكلمو23

فهوينبثقاالبعندمنالدىالحقروحءاآلبمنإليكنمأناسأرسهالذى
أنيوحمايؤكدوهكذا5162يوحنايشارةفىلىيشهد

المسيحيسوعشخصئشهادتهمتركزتجميعاءهؤال

كثيرأاستخدمهوقذالمتخدامهاليوحنايفضلمحببنعبيروهضاك
فرقهناكوصاللهبابنآمنالذىالرجلعنحدثتايختبثمارنهفى

إنسانانصدقعندمافنحنبهاالكالنوبتطإظسانتصديقبنواضح

بأنهونقروفونعموضوعأىفىالتاالنسهذالنايقولهماكلتصدف

بشخصنؤمنعندمالكقبالصدقإالبتكمالوأتهأقوالهكلفىصادد
نكعنىالوعندثذطوفيهبهونثقبهينادىماكلونقبلطيجحلتهتقبلهفإتنا

يسوعبالمسيحيماننافوحياتناذاتضانسلحهنماطأقوالهبتصديتىققط

يديهبينبجملتهاحياتنانصوإنماأقوالهككنصددفقطأننالعنىال
اآلدةلهذواتناننمملمأننايعنىةايهيمانمذاإنبلوقيادتهإلدشاثهونخضح
يكونهذاتيفعلأنيرفضمنوكللككذاآلبدبةوفالزمانهذا

ذاكلىلىءاإلصعارفضقلبهداخلفالقدسالروحعلرفضقد

اإللهىالمرسلر
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قبولورفضثالشبادةهذهقبرلإنسانألىرفضماإذااالن

شعهادةورفضيعصلهأنليسوضالخيستطماوااخترالذينالناسضهادة

اللهوشهادةاللهروحسادةوالمقدسالكتابالمحةثحونفسهلمسيحاأعال

اللهادةلثهففرتصديقيرألنهكاذباللهأنيعلنهذافضهبرفإنهنفسه

تقدمهاالىالثهادةقبوكيرفضمنكلأنلمايوحنادايعلنوهكذا

أنهعلىاللهيعاملهاإلنسانهذايكوناللهلهبقدمهاوالتىالحياةلى

كفربعدهماكفروهذاكاذب

اإليمانجوهر

وهذأتإلئةحيلوةأغطانآأدلةأنأدشهادةهىالذش

لثشوقناثخيوةققةأالتنتةقن5أثمفيهىاثخيلوة
أئخيلوةتةثققئماللاثنتة

البأئنيآلثمبآثموجميينأئتئماتئكثمالذاكتثت

بآشيمتوجمنواؤيكىآتإليةخيلوةتكثمأنتغقمواكىي

آللأبئؤ
51131األولىيوحترسالة

يعتبربعدهايلىومااألولى4رساكيوحناايخفتالفقرةبذهـ
الحياههربمكريرصالرسالةوتنتهىعليهااضافةأولهاتذييالبطبيعته
ههمااألبديةالحياةهىفااألبديةالحياةالوهواالالمسيحية
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أيونيوسداهىداايألبدبةالالمترجمةاليونانيةالكلمةوصفاتهابأتها

قدبدابئإلىتستمرالتىالحياةألناألبدإلىءالبقامنأكرتعنىوهى
واحدشخصغبريوجدوالثمينةعطيةالوعبثاثقيالبركةاللعنةتكون

هوالشخـصهذاأيونيوسكلمةلهتستخدمأنممغنالذكأهوفقط

فميئااألبديةالحياةتكونوالذاالفيهاويوجدتاألبدبةطلكانذىالله

ذاتهاللهحياةغير

ارواالستقرءالهدوتعنىبديةالىفالحياةولهذاالسالميوجداللهوفي

وتهددهاالبشريةبالحياةتحيطالتىالخاوفجميعمنتحررتقدحياةإتها
ملئةحياةفهىواإلنتصارالغلبةتعنىاألبديتهفالحياةولذاقوةاللهوفي

الظروفكلعلىمنضصرةخمالبةحياةذاوهىتهاقوةهالتىبالقوة

ةحياإخهاالخطيةعلىاإلنتصارتعنىاألبديةفالحياةاولذقداسةاللهوفى

منيحميهاسياجبهايحيطالتىالحياةتلكاللهطهارةهىالنىالطهارة

المحبةئوجدأيضااللهوفىاألرضيةلمالطاتتأثيرمنمهامحيطماحممبما حما

فهىءوالبغضاللمرارةحدوهوطاألبديةالحياةمعنىيكونهذاوعلى

يتصلمابكلالحبيهزمالالذىالحبؤلكاللهحبقلبهافىنجدحياة
أممالمنعليهيتأسسومامشاعرمنبه

أىالموتعلىاإلنتصارتعنىاألبديةفالحياةولهداحياةالتوفي

يستطيالالتىاللهحياةقوةتمتلثألتهاالموتيفسدهاالالتئالحياةأنها

دهابقسأنالموت

تأفطالالحياةهذهمثلبأنتاميقينعلىيوحناكانلقدهـ
وابابفيهذالماذالكنلممواهاليحالميسوعطريقعنإالإلينا

يمكنالأننايعىهذافإناللهجاةهىاألبديةالحياةكانتإنأنههو
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أنبإمكانناويصبحتنعرفهوعندمااللهعرفناإذاإعليهانحصلن

إالشيئأهذهمننبلغأنيمكنناوالفيهراحنحائحدعندئذفنخعترب
تامةهمعرفةاالبيعرفالذىهووحدهفاإلبنالمجعبالصوخ

كماتمامأاالبلنايعلنأقستالذىهووحدفىحالمميسوخو

اإلبنقطأحديرهنماللهبابشارتهقلميوحنأتعبيربحسبأوهو

81ايوحنابثمارةاخبريهواالحضنفىالذىالوحىيي

وحدهفالذحضرةفييوجدناأنيستطمعالذىحووحدهيسوعإن

01انيينعراللهحضرةإلىالمؤدىالحديثالحىالطريقفافتيالذئ

مقاباآلفيرغبناإنبسيطاتحليالهنانقدمأنويمكن9132
آخرجوفييعيشالعشخصهذاوكانطسابقةمعرفةبهلناليستطانسان

الشخصهذانقابلأننستطيعالفإننافيهنحننعيشالذىالجوعنيختلف
تتوفرأنشريطةعاىلكنيعرفهآخرشخصإلىالوصلطريقعنإ

الشخصإلىوإيصالنادمةاظذهالقيامفىالرغبةاآلخرالشخصاهذفى

14أجلنامنيسوعفعلهماعـناوهذمقابلتهفىنرغبالذئ
بالتهءااللتقاإلىأوصلنا

فيإالالحياةهذهنجدأنيمكنناوالاللهحياةهىاألبديةالحياةإن

المسييسوع

ومثالهاالصالةأساس

شتئئأطلثنآإنأنةجمثذةتنآيىأألتقةهىؤالذ

قفضاطقئنآأئةتغقئمكئايإلنتنآتخبآقمثييئيإيسثقغ

يثهطقئنآقاآئحىالطيبآبتنآأننغقمتنآمغت
51و541األوليوحنادسالة
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ومثاطهـاالعسالةأساستجدالعددينهذينى

التىنانيةو11والكلمةااصلويسمعاللهادوهالصالةأساس1

هىأاالستخدأشائعةكلمةالتؤةالجحةوافىقىايوحنايستخدمها

الرأفعنالتعبرحريةالكالمحربةتعقأساساوهىبارسياأ

إلىنأقنحنوهاالحقةطقراطيةالدتضحخاالتىالحريةتلثبجرأةوالتكم

مخاصهآفىالحربةملقاكطشنحناللهتعاملناحفىوالثقةالجرأةمننوع

منبكثرأكثراجناإءلإلصغاواستعدادهيسمعطاداوهواذ
شقإلىبناحاجةفالاالنتظارفىدائمااللهإن3للصالنحناستعدادنا

دائماألنهإليناااللتفاتعلىإلرغامهأوحضرتهإلىبصعوبةطريقنا

أكثيرأننانعلمنحننقولبشرىتصويراستخدامإلىلجأناوإذاينتظرنا
رسالةإليناحامداتفالمجرسرننأوالريدساعىقاتطرناانتظرما

3هذبمثلينتظرنااللهإننقولوإجاللخشوعوبكـللديناعزيزمن
اللهنهة

عليناصلواتناتجابأننريدكنافإنللصالةمئالأيضةهناك2

اللهمشيئةحسبنصلىأن

عليهنطلقأنيمكىمالمايوحنايسجلكتاباتهفىمراتوأرخ
الصالةحاالت

ححلىاعندعةالطحالةفىنكونأنيجبإننالنايقولإنه1
يوحنارسالةالهوصايانحفظألنناننالمنهسألناومهما

322ولماا

نصلىعندماالمسيحفىثابتننكونأنينبغىإننايقولكمابإ
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6لنافبكوننريدمانطلبفيناكالمهبتوفيهفبتفإن

والتصأقأيحالىفىثياتأازددنافكلما517حـحناإىابشا
صلواتناواستجييـآتصححتبه

يفعلهفاتهياسمهشيمسآلناإنباسمهنصلىأنيجبص9

هواإلنسانكبةلراختبارأعظمنأم41يوحنابشارة
إليهأصلىعندمايسوعإلىرغباقىآخأنأستطيعهل

أجلمنالرغبةهذهلىحققليسوعتقولأنثستطيعهل

مثلصالةإنالعزيزاالسمهذافىطلبانىوامنحنىسمك
تجابسوفأنجهافشكالهذه

تكونأنيجبصالتناإنللصالةظريقةأعظمأيضاهناأمامناد
لتكنتائليننصلىأنيعلحنايسوعواللهمشيئةحسب

فتصبحمشيئتلثياربلتتغمرليسثيئتلم

الشديدوحزفهالعظمىضيقتهساعةوفى4مشيئتهاحسب

أنتتريدكمابلثغاأهـلدكمالدساللالبصالتهنتكا

وقدالصالصيغةهىهنه24و62093متىداممثيثتلثفلتكنا

علىحصولوسيلةتكونأالبالصالةإنأحدهمقال
حمتفقةتصيرحتىرغباتناعلتحويالوسيلةوانمااركبا

إليناصلتواتقنوصلواتناتصبحوهكذافكرهومعاللهمشيثه

جهقالمنيوحنافكرأنبروكاهـسنقدادثهإرثوئ

لمعرفةطلباتئتضمنأنيجبإكائيتلخصكان4الصال

الرأىاهذيروقابهانوطنالوثنبوحتىاللهمشيئةبراستيضاح
تنظرلي4الشجاعةلدللثلتكنيقولكتببكتيتسف
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فصاعدآاآلنمنةءتشاامعىتعامللهوتثزلاللهلى

أنتتستحسنهمماشيئاأختنىولنللثوأنامعكواحدفأنا

عندىليستوىوإنتريدالذىءالرداوألبسنىتءتشاكماقدنى

أوغنياأكونانتهبأذأوأبقىأنتابعاأوآقائإلأكوتأن

منلكأشهدوسوفوتلكهذهباتعندىفرثالرأفق

األحوالهذهكللال

نطلبأنهىالصالةآننعتقدحنحنعليهنركزانبخبأمروكصنا

هويريدهممااللهتسألأنهىالحقةالصالةلكنإليهنحتاجمااللهمن

يجبحقيقتهافىهىبيماالمهإلىنحننتحدثأنهئالححالةأدتنظن
لتهمناغاتكوناث

تقولالتىالصالةهىالوحيدةالحقيقيةالصالةإننقولالختاموف

قبولناإلىإالاستجابخهاطلبفىتسقندالوالتىتمشيئتلثلتكنلته

إتمامهاعلىتعينناالئىالقوةوطبالقدسيةالمشيئةلتلث

خطىيىالذاألخالجللصالةا

فتؤتتمثمسمتخطمةيخطىآخاةأخدرأىإن

توتجديتمؤبلنشيخطئونيفذينحيوةقمغطحهتطلمب

كليطلتمتأنكأقالذخللئشيلعقؤسيماخطمة

يفقؤبتتئخطمةوتوتجاهؤخطئةإثبم
71و61لىاأليوخاأرسالة
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إزعاجاهاوأكثرالفقراتأصعبمنالفقرةهذهأنفشلا

منتتضمنهمانرىأنيستحسنمشاكلهايحثفىالدخولقبكلكن

يصلىإذالمسيحىامتيازعنبتحدثسبقفيمايوحنانصتأكيدات

صالذإلىخابوجهالنظرويلفتالمسارنفسيتبعاالنهووها

وإنهاخلهمنصالتناإلىيحتاجالذىاألخأجلمنوالتضرعالتشفع

يإشارتهويخصهالصالةمنالنوعهذايوحنايختارأنالمدهشلمن
ظروفناأجلمننقدمهاالتىالصلواتإلىخاصبوجهيشرالفهو

يجبفالصالةاآلخرينأجلمنالصالةإلىيرياثوإنمانحنواحتياجاتنا
ألمحورالشخصيةوحاجاتناذواتنانجعلأالوعلينااألنانيةمنتخلوأن

وعمالفعانشاطأتكونأنيجبالصلواتإنصلواتناحولهتدورالذى

الجماعةكمالإنوستكوتقالوكمااآلخرينأجلهنبهنقوم
الصالةغايةيكونأنينبغىالمسيحية

صالةإلىالحاجةعلىالجديدالعهدكتابيركزاراوتكرارأومر

اإلخوةأيهابولسدايكتبنيكىتسالوإلىاألولىالرسالةففىالتشفع
يقولطانيينلرالعوكاتب55األولىتسالونيكىألجلنااصلو

امريضيقوليعقوبالو9و381برانيينألجلناصلوا

541يعقوبرسالةعليهفيصلواالكنيسةشيوخفليدعبينكمأحد
أجلمنصلواتأتقاأنثيموثاوستلميذهبولسنصحكما

21األولىتيموثاوسالناسجمبع

النعمةعرشإلىأخاهيحملأنالخطراالمتيازهذايتمتعفالمسيحى
ةمالحظاتئالثلناالموضوعهذاوحول

فإننظبرنافيعادياأمرآالمرضىأجلمنالصالةكانتإنا
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أتجلمننمملىأنكذلثالطبمعىمنانهندركأقاكذلكلينا

يأجلمننصلىكمااألرواحءشفاأجلمنفنصلىاللهضنالبعيدين

سفينةتتحغأنوشلثكلهموالذيناللهعنللبعيدينوبالئسبةاألجصاد
منأعظملهمنقدمهماهناكليسطوالهالكالدمارلخطروتتعرضحياتهم

بنعمتهيدركهملأجلهممنإليهونتوسلاللهأمامنرفعهمأن

برخيننهىالءهؤالمثلنحوواجبناأننتذكرأنعلينالكن2

حثيثأسعيانسعىأنهونحوهممناألولواجبناوإنماأجلهممنصلواتنا
نتحدثأنواجبنامنأنهنجدوهكداصلواتنااستجأبةلتحقيقومتصال

ثتحدثأنعلينابلاللهحعنهمحدئناقديأننانكتنىفالذاتهللشخماح

مقيعملأنيستطجعوآألتقنواتإلىيحتاجاللهإننقسهعنهومعه
الذىاللهصوتنحننكونأنالمستحسنلمنوإنهوبواسطتهاخالاال

لمخطرونفسهذاتهيعرضالذىشخصالالىيتحدث

نأفىنحنوهاوطربقنهاالصالةأساسعنقبلمنتحدثنالقد3

فياللهيرغبفقدالصالةتحديدهناهفنواجأخرىضيقةلداآلنا

قدأنناكماالصلواتلهذهالمحتاجالشخصأجلىمنلصلواتنااإلستجابة

أنيستطيععينهالشخصهذالكنالشخصهذاأجلمنمجرارةتصلى
إجافىيرغبالذىاللهقمدتحقيقويعطلدصدواتناكلألمفعوليبطل

هذاوخالفالمرضىأحدأجلمنصليناإذاثالفـمـلدلوات

أذصلواتناتجابالعندثدءبغباوتصرفأطبانهآوامرالمريض

أننتذكرأنعليناءالداأمراسنفحالنفسهعلىجلبقدالمريضيكون

مننصلىالذبنأنفسهماألشخاصبسببيستجابالصلواتنامةالكثير
بلءالشمفالتقديماستعدادعلىوهوصلوانناإلجابةمستعداللهإنءأجلهم
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اإلختيارحريةلسلبمسئعدمخرتعالىلكنهءاألشحبانلىإئقديهمستعد

الذىهواإلنسانخطأإنلإلنسانأعطاهاأنلهسبئالتىالحريةتلك

اللهنعمةمملويعطل5صلواتنااستجابةونكول

للموتخطية

للموتليستوأخرىللموتخطيةعنأبضائحدثناالفقرةههذ

منبفرقواأنفسهمواليهودللحوتهىالتىالخطيةحولأفكارعدةوهنالث
قصدغيرعناإلنشانيرتكبهاخطايالديهمفكاشاطاياطامننوعن
أوقاهرةظروفضغطمختأولمجهلاإلنسانيفعلهاالتىالخطاياكتالث

ومننفسهلكفلماإلنسانمنالزمامفجهاأفلتحادانفعاللحظةفى
وهومختاراطائعا3اإلنسانيفعلهاالتىلطايااهناككانتطأخرىناحية

هاللهمشيئةضدأتهاالعلمتماميعلىوهوحريتهوبكلوعيهكاملفى
النوعأماالكفارةذبيحةعنهاتقدمكانتالتىهىاألولالنوعوخطايا

فيقولءآراثالئةلنايقدمدأبلمرواإلطالقعلىلهانغفرفالالثانى

منلكنالموتعقوبنهاالتىاظطاياهىفللموالتىاظطاياا

خـطاياإلىرتثمالالفقرةفهذهالقوأللهذاأولهحمعتىهناكأنالواضح
هذهخطورةكانتأيأاإلنسانوضعهالقواننكسرأتعترالتىتاثمن

اظعطايا

فاعلهامناللهينتقمالتىاالخطاهىةللموتالىالخطايا2

أهلإلىالرسولبولعسكتبوقدالموتفئيتسببىالذباالقتحأم

استحقاقبغيرودمهالربجسدمنتناولهميسببإنهقائالكورنثوس
يعنىوهذايرقدونلرونوكثومرضىءضعفاكثيرونفيهمالسببلهذا
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يشيرالرأىوهذا113األولىكورنئوساماتوقدينكثيرن
بالموتمرتكبهااللهيعاقبلحخطاياإلى

فاعليهاعلمجكمأنبالنىالخطاياهىللموتفاياالخط3
أهلإلىبولسالرسولكتبوعندماالكنيسةعضوبةمنبالفصل

إلىيشريهذاكانداللشيطاذاألخذللثيسمداأنطالبامنبمطكورنثوس
هذاعنديقفلميبولىدالكنالكنيسةعضويةمنوالفرزالفصل

أخهاإالوخطورتهابةالعقوتلكقسوةرغإنهقاثالحديثهاصلواكاالحد

الربيومفىستخلصالفإنهاالروحأما4فقطجسدياعقاباتعتبر
تللموتليستلكنهاعقوبةأتهاه5األولىكورنثوسدايسوع

مقنعةغيرءآراكلهاهذهلكن

للموتالتىالخطيةهذهماهيةحولاخرىءآراأيضاثالثةوأمامنا

هناككانأنهإلىيشيرواضحفكرىخطالجديدالعهدفئ1
اإلنسانيفعلهاالتىللخطـاياانغفريوجدالائهونيعتيرأناس

المعموديةفياإلنسانإنيقوكمنهنـاكوكانالمعمودبةبعد

بعديفعلهاالتىالخطايالكنالسالفةخطاياهكلهنيتطهر

شيئانجدانيينالعبررسالةوفىالبتةلهاانغفرالالمعمودية

وذاقوامرةوااستنيرالذيندافنقرأالفكرىالخطهذامن
اللهكلمةوذاقواالقدسالروحءشركاوصارواالسماويةالموهبة

همإذللتوبةأيضاتجديدهميمكنالاآلقالدهراتوقوالصالحة
646انينعبرويشهرونهثانيةاللهابنألنفسهميصلبون

علىاألولالمسيحيوندأبالنىالمسيحيةاإلصطالحاتوفى

المعموديةإلىتشيرستنارةاإلكانتـمااستخدامهاط
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إايةثالمعصسةمماشيؤجلونكثيرونكانالسببلهذا

إةالرسأثإليهالمشاالتكولذللثلكنحياصهممنلحظةآخر

مزأكثربةوالتوبالندملمرتبانالغشرأنإلىيشرانيينالعبرإلى
بالمعموديةتباطها

يقولقوففكرىخطاألولىالكنيسةظهرفذللثبعدتمب

يبمليامنحمـولدومجولتامأإهماالالدينيةالشئونإهمالإن

ينادوتقومظهرالمريرةاالضطهاداتأيامنممااذالعفرعال

عمغنرانالءهؤالمإيماأنكرواالخوفبسببالذينبأن

منقالقدكاناليسوعأناإقولممفءهؤالاستندوقد
مالالسمواتفىالذىأبقدامأناأكرهالناسقدامينكرنى

دالعأتةنتذكرأنعلينالكن883مرقس5133

ذلكبعدعادربأنهالبطرسإنكـاربقصةيغبئناذاتهالجديده

بهاوإلى

ينكـرمنكليمحاكةطالواقومالفترةتالمثفىظهركما

االضطفادأيافىواإلرهابالخثديدضغطتحتإيمانه
الكنيسةعضويةمنالنهائىباالفصلمذاثليعماقبوأن

لمابطرسأعطىنفسهلمايـوعداأننذكرأنعلينالكن

إذكثيرايحدثماعينهووهذاوالرجوعللتوبةثانيةصةفر

كنيستهولطفامنوعطفاورقةحمةأكثرموعيداأننرى
واألجيالطالعصورركلعلى

أنلمنستنتجأتيمكنناعينهاالرسالةهذهمنإنهالقولممكن

بأسرهاالمحيتةالخطاياأخطرهومموعاليتجسديقيةحقإنكثار
للمسيحضدالحقيقةهذهينكرالذىأنعلىدليالتكونألنها
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ممكنخطيةهناككانتنو43األولىايوحنارسالق

أننعتقدلكناالخطيةهذهتكونفإتهامميتةخطيةاعتبارها

ذالمنأكثرهوماهناك

الخطيةجوهر

التعبيراهذمايعنيهونؤكدنوضحأنسنحاولءشىكلقبل

نصالبحسبثاناتونوسيرداتكونالىالخطيةهىهذهداللمؤتخطية1

النهايةفيتؤدىالتىالخطيةوإنماالمميتةالخطيةأنهايعنىالوهذااليونانى

الخطيةأىالموتهىوكايتثاغايتهاالنىالخطيةفهىالموتإلىباإلنسـان

الموتإلىبهستنهىحماتهافارتكابهافىاإلنساقاستمرإذاالتى

وماهينهانوعينهافئكثيرايقركزالالخطيةلهذهبالنسبةالرهيبواألمر

حمااإلنسانمائمسكإذاطإليهتنحهىسوففيمايتركزلكنهذاصهاحدفىهى
ارثكاصهاعلىوأصر

إنسانفهناك3الخطامنفربقاذالحياةهذهيوجدفأنهفىءمراوال

ىاطفةقأثيرصقتةإليمامسوقانفسهيجدضهللحالعثرفعلفيغبال

ءيخطىوهكذاوقتهفاومتهمتماليستطشديدانفعاألأوثضاغطة
أمامهوالصمودمقاوتهعاعااليقوئضخطتحتمضطرأاإلنسانهذا

المسخصيوجدطأخرىناحيةمنلكنفيهالهاختيارالالخطيةوحعذه

واعيةمفتوحةوبعنبرودلبكواختيارهحريتهبكاملءيخطىىالذ

ءنحمىالشخصوهذاالشرلفعلمسبقايدبرإنهبل4لهحومايدورلكل

ءخاطىطريقفييسلثبأنهتحذيرهسبقرغم

يجرباكالحظةنفسافىوتكبهاخالتىالخطيةهيكصإنسانيوجد

لهويحلوثرالفعلفىلذئهيجدآخرشخصيوجدبيمافيهابالسقوط

091



ئمذميمفعلأوتجربةبأنهاشعورنىأفىيراودهورالخطيةرتكاب
منيخجلالذىالشخصهناكبالندمإحساسأىاليخالجهارتكايهابعد

شاعروحوويداريهاامحهنجهدهككويبذلارتكبثاالتىخطيته
نجطيتهيباهىاخريوجدكماإثماارتكبقدأنهتماماويدرك
منواحدةبذرةحتىرمجوالالشرورفعلفىالتفنعلىرتهبقدهويفخر

الخطيةارتكابفىيمادىبهاالتىالوسائلارابتكفىيفكرإنهبللصاح

الجأذتومنأخطأمااذاالشديدةبالكاتةنفسهءوتمتلىيحزنمنهناكرحم
لهحدودالسرورأباإلثميسرمنيوجداالخر

وضوحبكللناتؤكداألساسيةالحياةخرةأنىفىاوهيهذ

والشلثوأنهالبدايةبنفحربدأقديكونربماالشخصنهذينمنكا3أن
يكونلحاوربلحياتهفىمرةألولالخطبةيفعلوهووارتبلثارتعب

بالندمطاغشعورذلكبعداعتراهثملهاتفأتجأنإلىجهدآبذكقد

التجربةفخقذللثبعدبالوقوعلنفسهحمحمتىلكنالشديدوالحزن

المرةمن5عناهلأدمسيكونمرةكلفىلخطيةارتكـابهفإنأخرىمرة

مايعقبكلمناألخرىبعدمرةيهربكانإذاوهكذا4السابقة

أقصبآفسوفالضمرثوتأنيباوالندباألسفشعورمنالخطية

اليحسةوقتيأوتأنإلىشابقتهاعنمرةكالفىبالندمشعورهذللثبعد

وتااخطيةتكونالتىالخطيةهىوهذهءيخطىعندماقوبيخبأىفيه

ااهيوكرالخطيةعلىوندمبحزنأعماقهفىيحساإلنسانبهانوطالما

كانهاإلنسانحالهوهذاكانطالماارتكابهابعدلنفسهوكراهيةبل

ممكنأيكونوبالتالىإئمايفعلأنهيدرلثلفىاألنهمكانعندهللتوبة

اإلحساساالنسانفقدإذاأماانوالغفرالصفحاإلنسانهذامثلينالأن

متحذرمنهاغمرأصبحماوإذاعلجهاوالندمالخطيةمةبالخوفوالشعور
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الموتإلىطريقهفىماضيايكوناإلنسانهذفإنعنهافعمتركر
بحيثنهائيأنبذابةالتوفكصرةنبذإلىبهتؤدىطريقفىسائرأيكونألنه

شرهعنيهرجعأنيومأببالهيخطرالبعود

ارتكابعلىدأبالذىاإلنسانحالةهىللموتالتىفالخطية

أصبححاكإلىهذافأوصلهاللهلصوتءاإلصغاورفضالخطية

ءنظرهوجهةمنالعالمفىءشىأعظمويعتبرهأجحاحباالخطيةيحبمعهأ

المثلثالتأكيد

ائمؤئودتلثئخطىآلأدلمغؤلذقنكلأنتغتئم

نخنأئنآنغلتئممهآلتموالشريرنفستةتخقطأدلجمن

آئنأنؤتغقئمألشريمفيؤجمغقذكفةؤآثقاتتمأللمن
الحقفيؤتخنالخقينغردىبعميرةاغاالنآوءجاقذاللة

واثحيلوةألخقللةآفيفؤالذاييحأئمتسئوعائملفي
األتإلية

58152األولىيوحناالةر

المثلثالمسيحىمناليقبحالةرسالتهيختمأنيوشكيوحناهاهو
إلىجيدانتنبهأنوعليناالخطيةسلطانمنتحررقدالمسيحىا

معصومابالفعلأصبحقدالمسيحىأنيعنىالفهوالقولهذايعنيهما

ذليالعبدايعدلمأنهيفيدالكالمهذالكنالبتةاليفعلهاالخطيةمن
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ءقدنحطىبلمرقالوكماوالقوةبالحوللهاوضحيةللخطيةاضعا

والوثتىالمسيحىبينالفرقهووهذاالخطيةيقاومبطبيعتهلكنهالمؤمن

الماكعرفقدوكالاإلنطغيريعرفيكنلمالوثنىالعالمإن
الفيلسوفوسيفيكسامنهالمهربالذىرهقدهوثرالهذاأنوتيقنيثره

كذكقالكما4ءيةالضرواألمورفىضعفناعنتحدثالشهير

عخهاواإلفالعتركهاعنونعاجزلكنهمشرورهماهوكرقدالناسإن
يقولرواثعهإحدىفىالمعروفاالروماالناقدبرسيوسو

بماأوبجرمهايحسيعدفلمالخطيةعليهقضشخصالقذرنتا
العمقفىرقدأنهلدرجةفيهاوؤدئمحيقةهوةإلىهوىولمقدبسببهايفقإه
والحركةسحسبال

يخسرالمعركةلمفشخصالمسيحىأماالوثنىالعالماضطيةهزتلقد

يجرىيرزماهـوفاألحوالمنلبطيخسرهاأنواليمكن
الحوارهذابولسلسانعلى

بغيررضاىلكنءفالخطىإحسنا

الكالفيراغبلكنتىوألمت

وررحىجسدىبنفجرةهناكتكونأنيمكنوهل

اللهمنيلدأنهفهوامهانهزوعدمالمسيحىثباتفىالسببأما

يحهزمالالمييحىآخربتعبيرأوتحفظهالتىهىالوالدةوهذه

لهالمسيحىإنوستكوتقولحذعلىأويحفظهالذىهويسوعألن
إنسانالوثنىإنبقظولحارسأيضالهلكنيقاومهنشيخصم

فهولمسيحىاأماالهزيمةهذهجانيهمنهووقبلالخطيةهزمنهق
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ويأفيالهزيمةبحقيقةالتسليميرفضفإنهأخطأإذاحىالذىلثمخص

هوالشخصليسللقدبستعريقهفىأحدهمقالكماأوالستسالم
مايقومعانسسقطإنالذىاإلنسانلكنهالبتةءاليخطىىالذ

اإليمأنطريقفيجهادهليواصل

وجودنامصدرهوفالتهالعالمضداللهبجانببقفالمسيحىإن2

شاسعاالبوكاناألولىالكنيسةعصروقىالشريرئضوعفوالعالمأما
اآلنهوممابكثرأكثروالمعالمالكنيسةبينواجمحاجلياوالفرق
علىأساساتعتمدحضارةالناسيعيشألقلاعلىألعربفىفاليوآ
عليهمتوجتهبماالسيرأهملواقدالناسكانإنوحتىةالمسيحيةءالمبادى

والرحمةالطهارةءمبادىبقبلوناهمأنناإالالمسيحيةءالمممادىظك
حالطهارةعنئاشيعؤفيكنلمالقديمالعالمبيظوالمحبةوالخدمة

إنيوحناالولقولوالمحبةاوالخدمةالرحمةعالقليليعرفكانأنه

ءشئفئواليهمناالشيطانقبضةفىلمالعابينمااللهحمأنهيعرفالمسيحى

تحديدفىفاصلرأىأابالقطعاماإللتزيبقىإذتغييرمنالعالمعلىماطرأ

أينحازونالبشرمأملقائمأاإلختياروالزالاإلنسانيختارهالذىالجانب
مايرزوضعوكمالهالمعاديةالقواتجانبإلىأمءاللهجانبإلى

الكلماتهذهبولسيدفمفى

القديربروحسأحالذىالشخص

التفكيرأوالشلثأوالمفاومةأليمكنه

ايقولواحديصوتيل

المنكرالعالماحها

فيهأناأقفاالذىالجانبهذاالىئعآذ
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اللههىالتىالحقيقةداخلأصبحقدأنهبقينآيعلمالمسيحى

كيروسعهفىليسلحبمفردهواالنسانوالنقلباتاتبالمتغرحافلةوالحياة
المعرفةةدائىداخلإلىاإلنسانيدخلالمسيحلكنوالتخمينحدسال

منوواحدسقراطبيندارحواراكسئوفونسلوقدءوالحقيقة
يلىمامنهنقتطفالشبان

نخحنمجردأمعرفتههلىذللثتعرفكيفسقراط

أخمناأناالالشالت

عنهأنتحدثهلالمعرفةإلىالتخمنمنقلنعنحماخسخا

الفهماموهالحياةماهىأإذنأنامنعندثذ

أاجاالوهووماالحقهوماذاهصأناأينوإلىجئتمتى

عنةالبعيدفيعندلمهـاقاطعةإجابةالالتىةاؤإلتهالتمهىحسذه

اومكاللههىالتىالحقيقةإلىنصلالمسيحفىلكنلماجالمسهيسوع

واليقنالمعرفةعهدويبدأالتخمينالحدسعهدينحثى

الدائمالخطر

آمينأألضنآمجمنائفسمكئماآخقظوأألؤآلدايهآ
512لىائجيوحظرسالة

كيركونههايكتشردأأصنامالمترجمةالكلمةاليونانيةفىا

ثباتعدمعنبرلتـمبالكلحةهذهأفالطونالاستخدموقدحقيقية

أصنامعنتحدثواعنحماءواألنبياالثابتةاألبديةلمحقائقبالنسبةالعالم

إخهاآلهةاواوقاحقيقيةغرءأشياةاألصنامتلثأذإلىاأشاروالوثنيالين
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وستكوتماقالهثءهووهحذاالحقيقىالواحدالإللهبالنصبةاذبة

أموركلمنأنفسكمأحفظوادانعنىإنهابقولهةةالعباهـعذههتصوعند
اذبةالالعبادة

اللهمنبدالالحياةحهـنهفىاأسايعبدهطءشىأىهوالصنم2
ويعتمدلهيضعبدمحصماأمؤالهأحدهميجعلفئداللهصانهمفويضعونه

وستكوتدامننقتإصأخرئومرةعليهويخرصبهثويبعليه

كلوعلىحياتنافىاللهمكاننعطيهالذىءالشىحوالضإنقوله
اللهمنبداليعبدهصـنمحياتهفىيكونلئاليحترزأنمنا

تحديدأأكـراخرشيثاباألصناميقصديوحناأنيبدولكن3

فىيوحناكتباالرسالةفهذهذكرهسلففيالذاألمرينمن
هناكيحدثكانممامشغوالاكتابعندذهنهانوريماأفسس

العبادةهوةفىالتردىمنذواتكمإحفظوالرعيتهبقولىأتفقصد
أفسستضارعمدينةالعصرذلكفىالمداقبيهاتكنلمألنةالوثنية

تالثعنةالقدمماقصصاوتداولبأصنامهاجماوتباهكاتآلهتافتـخارهافي

األفسسيونأعلنالقددافقالأفسسعنألتاسيتوسكتبوقداألصنام
كانالكضهماتيظنكانكادياوسنأايولىلمأيالووتاديانايأن

مستندايستريحالتوناالكانحيتأرتيجىثليخريافعناممط
هذانلدوالبقعةتلكفىوهناكاألزالتناالزيتوأشجارمنشجرةإلمما

سيكلوبقتلمابعدألأروللوهربأيضماهناكوإلىاإللهان

باخوساألبانتصرأيضاناك3الشجؤبيتراإللهلغفبتجنبا

القصصوجميعزمناانهمشغلنقدكنالالفالنساتعالقةعنوعفا

ضعمووكانتاأفسسحولوتركؤتدوركانتالقدممةباآللهةالخاصة

حمالفتخاهـومادةعاألفسسييهتإعجـاب



راحدأمنكانالذىالعظيمديانامعبدكذلكأفسسفىكانم
المعبدبهذانحتصةأمورثالثةهناككانتاألقلوعلىالسبعالدنياعجاثب

العبادةومناألصناممنأنفسهممحفظلشعبهيوحنادانصيحةرفي
ثنيةالو

الكهنةوكانأخالقيةكيرلممارساتمركزاديانامعبدكان1

حزينةكأنتدياناالاإللهةإنبعضهمقالوقدخصيانا

إنآخرونقائىكمامنهابالقربحقيتىرجلوجودلعدم

والفيلسرفمنهاإقتربهوإذالينجويكنلمالرجالمنأحدا

اوكانوسأفمأهلمـنواحداكاناكليتوسهبرالعظيم
إلىطريقاتشقتكـهلمالبسمةألنالباكىافيلسوفادايسمونه

يقتربمنتفتنئالتىالظلمةإنةالفيلسوفهذاقالوقدشنفتيه

ألنوالوضاعةةءالدناظلمةهىالمعبدذللثبحمذمن
تصرفاتمنوأدنىأردأكانتلمعبدانئاألخالقيةغرفاتالتصر

يصلحونيكونوالمأفسسأهالىأنلدرجةالوحوش

المفرطالحزنسببهوهذاوكاناليمفىيهميلفىألنإال
العظيمالفيلسوفهذانفسءيمالكانالذى

دخلهمنوكلحرمتهديانامعبدالمعبدلذللثكانتب

إليهيلجأونوالسفاحونالقتلةكانولهدانفسهعلىيأمنكان

أفسستاسيتوصاتهموقدالعدالةيدإليهمتمتدالحتى
لآللهةتقدمهاعبادةالحمايةهذهوتعتبرالمجرمينتحمىبأنها
وصلقدءالالجمههذاأنعلىدليالالمعبدذلكفىالمجؤوكان
هناكإلىهءلجووأنوالرذيلةاإلجرامدركاتأحطإلى
واألمانالسالمةعلىحصولهإلىالسبيلهو
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أفسسخطاباتويجوقىلبيعمركزآديانامعبدكان

تحقيقلهمهلتأصهامعتقدينالنماسيلبسباتعـاويدكانتوظك
السحرمدينةتالدوامعلىأفسسكانتقيلوكماأمانجهم
ناديانادامعبدإلىاإلنسالتءولجوآممواوالتعاويلىتوالرفئ

األسودالسحربقنوبعيدأوقربمنمرتبطأنهتمعناهكان

بالمحنوعاتباروال

الديانامعبدكاخاكيفنتصورأن4ممكهانالصعوبةلمنإنه

منهنشالمسيحىفظأذسهاليكنولمأفعسسمدينةفىيتحكم
أنالمسيحبينإلىطلبايوحنالكنالمدينةتلكمثلفىاألصنام
فىيضعأالالمسيحئعلىالواجبلمنوإنهتاألصناممنأنفسهممجفظوا

اللهيسكنهالذىصلاثيهموالقلبألناللهمثانيأخذصخأىقلبه

الكاذبةاألديانمنندبأىيتأترفالنفسهمحفظأنالمسيحىعلى

محيالمسيركبنئسارمتىإالهذايفعلأناليستطيعوهو
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أيالىحةسائد

والثالمةالثانيةبيهعالتانالرا





للرسالتينقدمة

غايالفيفهمانهحاعلىدليلأبلغلهوالرسالتنهاتنقصرإن

منلهماليسالجديدالعهدأسفاربقيةمعبالمقارنةأخهماكاالقصر

يوحناإلىونسبحهماكتأبتهمامشقةتجثصمإلىأحدأيدفعمااألهمية
طوالاتبوعضرالتتجاوزةواحلةديغيرءالتمالمنهمافكل
ضاعروئمان

الشيخ

الثانيةفالرسالةالشيخمنإغاالقولتتضمنالرسالتنمنكل

الثالثةالرسالةتبدأكماوأوالدهاالختارةيةكيرإلىالشيخبالقولتبدأ

لقبكانإنهنايهموالالحبيبغايسإلىالشيخدابالقول

نطاقفئيخدمونكانواالشيوخألنيارأوكنسيالقباالشيخ

همالذىاإلتجماعدائرةفىمحصورآكانونشاطهمالمحليةالكنيسة
فيهشيو

يكونوأنيتكلمأنحقهمنأنفيرىالرسالتينهاتنأماكاتب
تالثعنغيابهءأثنافىاألخرىاإلجتماعاتفيواعتبارهاهاتقديرلمتهلك

عامبوجهالكنيسةفىسلطانلهكإنسانيتكلمفهواإلجتماعات

السنفىرأكبرجالتعنىوهىيرسبتيرسهىاليونانيةوالكلمة
بحسبلكنالرسميةووظيفتهمكانتهجهةمنوليسالمقامفىمتقدماأو

152



نزجمهاأنيستحسنةالشيخدامنوبدالبطبيضـهاالكلمةمنمستنهاداهو

يحشمدالالرسالتينهاتنكاتبألدطثالسنفىالمتقدمآوتاأالتهديمإلى
السلطانهذايستمدوإنماالكنيسةبأعبائهائيقوم11الوظيفةمنسلطانه

الشخصيةاتهوميزاتهوخرواختبارهنهسمن

يدعىالسنفمتقدمرجلأفعسسمدينةفالواخفكانولقد

األولىالكنيسةأياموثمرموقةمكانةلهكانتالرجلهذاالبوحنا

يدعىشخصهمناككانميالدبة57641بماالفترةوحوالى

تامعلوصمنبخمعهأدتيقدرماكليجصأدتعادتهمنكالتةالبابياسأل

محدودإنسانآكانهذاابابياسألنلكناألولىالكنيسلىتاريخعن

ىالكذالمؤرخإليهيشرلمالدارسينكبارمنيكلموألنهءالذكا

المعلوماتمنضابإلينانقليابياسأنإاليوسابيوسالالمثهير

بافسسوثيقةعالقةلهوكانتابوليسهيرفىأسقفاصاروقدالشائقة

يستخدمكانمااوكثيرمعلوماتهبهايجمعكانالتىالطريقةعنناأخـبروقد
أشاروقدالكنيسةءآبامنواحدأىعنحديثهعندةشيخالكلمة

يوحنااليدعىشيخإلىخاصبوجه

ىتفسيرحأخبركمأنلىأترددالأناالبقولبابياسكتبوقد
الشيوخمنتعلمتهمماوقتأىفىحدثتالتىاألمورعنالخاص

أحاأكنولمبصحنهاوأقرجبداهاأذكرتزلالاألموروهذه
كنتبينماالثرثرةعلىدأبواالذينأولثكيعجبنىيكنلمكماالجمهور

النابعةالربوصاياويقدمونالحقيعلمونبالذينإعجابأيماأعجب

إلىونيشيركانوالذينأولثكدونعينهالحقعلىوالمبنيةاإليمانعن
أتباعمنكانواممنواحديومأأتانىإذاكنتلهذاغريبهوتعاليموصايا

252



أوبطرسأواوسأندرالشيوخلهقامماأسألهكنتثيوخل
أىأومتىأوحنايوأويعقوبأومانوأوئيلبس
يوحناأوسطيونأهـقالهمماأسألهكنتأوالربتالميذمنآخرواحد

حيةمصأدرمنعليهاأحصلالتىالمعلوماتأنأعتقدكنتألنىالشيخ
الكتبمنأستقيهاالتىالمعلوماتمنيقاماالبماأفضل

منكاناأليامفىالمتقدميوحناأوالشيخيوحناأنوواضح
7خر1شخصاشلثبغهراكاأنهمعأفيسسفيزةالمثمالشخصيات

الرسالتنلنهاتكاتبهوهداالشيخيوحناوالرسوليوحناكير

يمثلوهوالسنونبهتقدمترجالالوقتذلكنطكانوقدلنتالقصير
وتالميذهالمسيحبيسوعبطناترالتىالسلسلةفىاألخيرةالحلقاتإحدى

بهاالمحيطةوالداثرةأفسسفيكأسقفسلطانهلهوكان

ثبهلكتبالمنحرفةوالتعاليمالمتاعبتواجهكنيستهرأىوعندما

والصوابالحقإلىيرشمدهملازواإلعزالمحبةبروح

رجالمنواحدوهوالعمربهامتدقديسكتيهماالرسالتانفهاتان

جميحالمهوإحترالجميعأحبهرجلولاالمسيحىالجيل

الرسالتينكأب

عددأمنفيهمانجدأنناكماواحدالرسالتنكاتأنفيشلثال

الشيخبالقولتبدأالثانيةوالرسالةتانقصيرفهماالمشتركةالخصائص

الرسالةئبدأكمابالحقأحبهمأنأايناللأوالدهاوالىالختازةكيريةالى

الكتابمؤلفهيرأىات1
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نقرأوكماباررقأحبهأناالذحأاحبيبغايـىإلىالشيخبالقوللثالثة

أوالدكمنوجدتألنىجدافرحتالكاتبقولةالثايةالرسالةفى

فىأيضانقرأثماآلبعندمنوصيةأخذناكمااقىفىسالكنبإلضا

ألبهتبكثيرلىكانإذ21عددفالثاتبقولعينهاالرسالة

لفمفاوأتكلممإليآنىأنأرجوألنىروحبورقيكونأنأردلمإليكم
بقولهإلثالثةالرسالةالكاتبيختمأيضاهكذاكامالفرحمنايكونلي

وقلمبحهراليكمأكتبأنأريدلستلكننىألكتبهكثيرلىوكان

ارتباطهناكيكونأنيحتملكماراتكبتشابهاالرسالتنفىأنأى

فننيوحنارساثكمناألولىالرسالةتعالجالتىالمواقفوبينةبيخهحاكبير

فيءجاقدأنهالمسيحبيسوعيعترفالروحوكلدانغرأاألولىالرسالة

واالنيأقأنهسمعتمالذىالمسيحضدروحهووهدااللهمنفليساجسد
مضلونالعالمإلىدخلقدألنهنقرأالثانيةالرسالةوفىيالعالمفيهو

والضدالمضلهوهذاالجسدفىآتياالمسيحبيسوعيعترفونالكثيرون

7الثانيةيوحنارسالة01للمسيح

ىباألخرإحداهماارتجاطألرأكوالثالئةنيةالثاالرسالتينأنوواضح

وذاتاقفالموذاتتعالجانألخهمااألولىلةبالرساتبطتانمرمعاأنهما

األولىالرسالةتعالجهاالتىالشخصياتوذاتاألخطار

الثانيةالرسألةعشكلة

الىاالقليلةالمشاكلبعضأمامنضعانناطرتانالقصالرسالتانهاتان

الرسالةكانتإذائياالبتهىالوحيدةالحقيقيةوالمشكلةخطورنهالها
المقدسالكتابترجمةوفىكنيسةإلىأمشخصإلىموجهةالثانية

402



الختارةالسيدةالىالشيخبالقولالثانيةسالةالرتبدأولألباوفةلمعر
ثالثهنالثوانحتارةالسيدةالعبارةههذفىتالتركزالمائمكـةاووأوالدها

الموضوعاهذالجةلمطرق

أمملمةاإننقولأننسقطيعأنناإالطالجزمممكنناالأنهحا

أنكمايمايسموهىإلكتىهىالمحتارةجمةالمترنانيةاليو
فياليونانيةكريوسوكلمةعليهايطلقكانمحببلقبكيرية

العبيدمنالجماعةشيداسيديتعتىفقدمعانعدةلهاالمذكرصيغة

هذامنأعلىمستوىإلىتدرجناماذاوالمقتنياتمنلكثيرومالكا

بحازوب5يسوعغلىيطلقغالياماالذىاللقبوهوربتعتىنجدها

العمليةاآلحيةمنفهىالرسائلفيخاصاستخداملهاالكلمةهذهفإن

قاثالأبيهإلىالجنودأحديكفعندمافثالعزيزىلكلمةمرادفة

فىالعزلقبعنللتعبيركيريوسكلمةيستخدمفإنهالعزيزأبى

اإلعزازمعنىيفيدلقبكيريوسإنالقولإلىخايصلوهذا
يرلتقداو

الختارةعزيزنىإلىموجهةالرسالةهذهإنالقولشيماإوه

الثانيةيوحنارسالةإنالقولإلىيذهبهاريسندلراليثهيرهـوالمفمه
بنىالذىالوحيدالسببألناالحتمالبعيدقولوهذامسيحيةمحبةرسالة

حيثلةالرختامفينبهدهماقاطعةبصورةينفيهاالستنتاجهذاعليه

31نيةالثايوحنالةرساالختارقاأختكأوالدعليلضيسلمالكاتبقولنقرأ

هالونانىالنصفىإلكتىالكلمةبأنالقولنكررواالن

ختامهافىكذلكاسماتكونوأنبدالالرسالةأولفىاسماكانت

منهماكلأختإنبوجودنعترفأنعليناامالزكانكذلكاألمركانوإذا
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نقبلألأنمحاليمكنناوالمأدوفكيراسموهولمالكتىتدعىائت
الرأىهذأ

كانألنهإصمايةكيرنعتبرأنممكنناانحتارةبةكيرعبارةفى02
الختارةنعتبرافننستطيعأنناكااالسمهذايحملونرونكثهناك

تكونوهكذاالجديدالعهدفىالمألوفاستخدامهابحسبصفةإلكتى

1تاضااعتريواجهالرأىهذالكنالختـارةكيريةإلىموجهسالةالر
ثالث

محبوبأنهعلىبعيخهمخصإلىيشارأنفئبعيداحئمالهناك1

األولالعددفأءجاكاتالحقعرفواقدالذينخجصمن

منوجدألنهجدافرحاليوحناأننقرأتالراخالعددفىب

االخرالبعضأنضمنايفيدوكمذاالحقفىبعضأسالكـينأوالدط
اإلشارةأنويبدوالحتىفيينسالكغراألوالدءهؤالمن

واحدةامرأةتنجبهأنيمكنمماأكرعددإلىهىهنا

المواضعبعضفىارةأالىكـريةيأنهوتلحامم01اضإإلعتر

يشارالرشالةمنأخرىمواضعوفيالمفردبصيغةإليهايشاز
بصيغةنجدها31و5و4أعدادفئلمحثالالجمعبصيغةإليها

بصيغةباإلياثهار685121األعدادفأبينماالمقرد

أنيمكندهيمفرواحداشخصاأنالمعقولغيهـيومنالجمع

الصورةبهذهإليهبشار

عبارهـيسنخدماليوحناإنالقولإلىنصلأننستطيعوهكذا3
علهقوىدديلالحقيقةفىويوجدءكنيسةإلىدإلشارةالختارةالسيدة

602



بطرسفرسالةالوصفحمهذااإلستخدامشاحكانالتعبرهذان

الختارةبابلفىالتى1الكنيسةمنبتحياتتنمهىاألولىالرسول

ليستأنهاعلىيدلممامائلةبأحرفمكتوبةكنيسةوكلمةمعكم
المعنىهذالتفيدالترجصةهذهفىوضعتوأنهااليوناقالنصفىموجودة

بابلفىالتىعليكمشلمتقولالعبارةتلكنجداليونانىالنصوفى
شكواالذينهموقليلونالمؤنثصيغةفىهناوالختارةمعكمالختارة

المعنىهووهذاالعددبههذاالمقصودةهمماالبابلفىالتىالكنيسةأنفى

ألسيدةأنفيشكوالالثانيةيوحنارسالةمنننههمهأنيجبالذى
المسيحعروسهىالكنيسةبأنالقائلةالفكرةعلىمبنيةالختارة

وليستكنيسةإلىتوبةمكالثانيةيوحنارسالةأنمننتأكدأنوبإمكـاننا

بعينهواحدشخمىإلى

األولىالكنيسةفىممثاللة

منأصهماكمااألهميةمناكبيرقدراوالثالثةالثانيةيوحنالرسالتىإن

كانخاةطشكلةعلىءالضومنكثيراتلقيانالخمهماالمشوقةالمحبهتجةالرسائل
واآلنالزمانمنقترةبعداألولىالكنيسةمواجهةفىتثورأنوشلثعلى

كئابةإلىدعاالذىالوضعتصورنعيدأنبوسعناكاذإذامانرىدعونا

الرسالتينهاتن

القيادكلحقلهكمننفسهإلىيشيرالشيخيوحناأنواضح
أوالدهأنهمعلىأعضائهاإلىيمشيرالتىالكناثسفيحذيروالتوالتوجيه

يريشوهذاالحقفىبسلكونالذبنأولثكعنيكتبالثانيةالرسالةففى

ول7اترجمةانظرا
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إيضاحإلىيمضىذلكعقفضالهكذايسلكونالآخرينأنلمعنا

كاذبةتعاليميقدمكانبعضهممتجولونمعلمونالمنطقةتلكفىكانأنه

1ا7عدداستضافخهمأوالمعلمينءهؤالقبولبعدمبأمرثموخطيرة
لمقاومةيتنبهواأنمنهمفيطبالكنائستوجيهفىحقهسيماصفدهذلكيعد
وصولهمفورالكذبةالمعلمينءهؤال

بالرسالةالمحيطالموففتعقيدآمنأكثرالثالثةبالرسالةالمحيطوالموقف

غايسيدعكىشخصإلىمرجهةفالرسالةماحدإلىلكنالثأنية

ه3عددبهوإعجايوحنارضاضعمولهوأعاالشخصهذاوحياة

وحاملىالخدمةءشركامنلنالمتجولمنمعلمونةالكنيسإلىءجاوقد

مسيحياترحيباحهمورحبغايساستضافهمءهؤالالحقرسالة
ديوتريفسيدعىشخصالكنيسةهذهوفى68عدوحقيقيا

ليعسأنهمعبرأيهمستبداكانأنهكما9عدداألوليكونأنيحني
المعلحنءلهؤاليمتثلأن6هذادبوتريفسالرفضوقدسلطانأىلمه

الكنيسةمنيطردأنبالفعلحاولأنهكمابالحقالمنادينالمتجولن

مقاومتهمحقافييكنلمأنهخواستقبلهمالمعلمنءحهؤالرحبمـةكل

ذللثبعد51عددبالكلمةحيكرزونكانواالذينالمعلمينءلحؤال
أنهيوحخايذكرديمتريوساليدعى3خرشخصثهدالمفىيظهر

شهادةاهذديمتريوسعنأيضاهويقدمكاالجميعمنلهمشهود
21عددواإلكرامحيبالتربستحقرجلأنهلناقيدكرشخصية

لنلمتجوالمبشرينالفريقرئيسأنههىيوسديمترإلىإشارةوأبسط
رسالتهاليوحنالهاكتبالتىالكنيسةإلىطريقهمفىكانواالذين

المبشرينءلهؤالعونأىليقدميكنلمديوتريفسأنفىشلثوال

852



دجنايه1صقبلهممنكلالكنيسةمنسيطردكانبالتأكيدأنهما

يثانحشئأنثـونالجائإلتالمعلمنءهؤالقبولعلىغايسدايحث
الكنيسةلزيارةحضورهعندأنهمعلناواستبدادهيفسديوتربطشمن

صربالمعلالترحيبعلىمنصبكلهفاألمرالمستبدهدامعيتصرفسوف

اليوحنا3هووها4منهمبعضاقبلقدقبلمنغايصوكانييئالجا

وكانيوسديمتررئيبمويقبلأخرىمرةيقبلهمأنعلىيحئه
البابرأغلقلهمقبوورفضيوحناداسلطانتحدىقديفسديوتر

وجوههمفى

ابخوانبالمئلثةالكرازة

وضعاكاناألقلعلىأنهأوللغايةسيئأوضعابالفعلهذاكانوقد

خاصةمشكلةحناككانتاألمورطبيعةويحسبيظهرأنوشلثعلى
كاذقاألولىهاأياوفىالكنيسةنىالظهوروشكعلىبالخدمة

الخدمةمنمختلفةأنواعئالثةالكنيسة

ةيسوعألرافقواالذيتالرسلهناككانألةمتمزبصفةوأوال1

هناكيكنولمالكنيسةقادةمنازعبغإرءهؤالوكانقيامتهوشهدوا

الكنيسةفىبهمعترفاكاذالذىسلطانهمعلىمكـانأىفىاضاعترأى

ذايخضعونكانواقطركلوقمكانكـلفىاساكوكلكلها

ءالرسلبهيتمتعكانالذىالرفيعالساىالسلطان

االجحماعاتإلىينتمونكانواءومزالءاألنبياأيضأهناككان2

الروحيقودهحيثإلىيذهبونجائلالينوعاظاكانوالكنهمالمحلية
بهانواءوهؤالملهيعدياالقدسالروحكانالتىالرساثلللناسويقدمون

952
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القيامسبيلىأتارهمواستقربراححبموضحراأ14وأميألمحراذسد
الرسلتعلجمأوالاكىالديطالكتابوفىجاثلننصوعاظاللهمةنحا

ءصخابااخذافىاألولىكنيسةاءنظايتضمناألفاحضابارتهماإلتنى

نظاموففيـعومركزشأنمنءاألنبياءلمعؤالكاماأنجـحألنأطهـيبـدش

الصلراتترفعكانتوكيثتالخدمةترتيبمخدطستيااألفخارالةخدكل
كىالديداالكتابهذافىبالتفصيلمسجلةشكحرنجصلواتالخدعنعبىتأ

يشكروالةءإألنبياالفرمحممةواأعطنلداالعبارةثذهئودقللثنجعدتم

ءاألندياأنأى517الدلداحكتاانـظالامىاشكأالله ىريرعبوى

سذاوهاالخرونبهايتقيدانإفاتيباتالترحمامأحعايمىسىتثنم

ات4فبهمعترفسلطانلهمكاتفىةخاسامنفريقاشأةاإلخيىصاناف

ءواألنبجاالرسلهماألجقماعاتا

الرحلةخاأللوفىالشيوخمةخاكاتالخدمةمنالثالثالرخ3

لمماالنابابرودايرلسالثأاصامالقالتبشسعريتت3الرحاكااألولىا
خمتالشيههـوسانابتأسيسقاماإفاشائسالمنمحلجةضيسةكالنماخاشيةى

4تبالخدمةيقومونوكانوااألمرلهااستحبالتىالجماعاتبعىالمرظوكا

يتجولوكانواسيلمالشيرصاأتأىهاغيرفىيخدمونوالفتحدكماجتماعا

وخالشيكانولذانهمرحويالواحدأنىمعلىمقصورةخدشهمكانتبل

مسئوليةتقعكانتعاتقهموعلىاألولىضيسةالفىالترئالعحوثحبهم
المحلىاالجتماخثباتعايميتوقشكانصالحاصدوربقياالحدمة

الجواينالوعاظمثثلة

كانإذحقيتهيةمشكلةأيةقيامإلىماأفمالوجمعالرفىشصأ
منالنقيضوع5أحدفيهينافسيمأوافيههميإالالذىنريدامركؤهمم



الكنيسةفىمشكلةأثارالذىالجواليئءواألنبباالوعاظعوكانلمث

ينكثيرأنفىشكوألامواحترتقديرمنبهيحظونكانوامأكلرغمتاألولى
ءلواتحتينضوواأنمقدورهمفىكانفيهمالمرغوبغيراألشخأصىم

تحملالمحليةاجتماعاتهمكانتالذينالجوالنالخدامكهالفريقهذا

خدمةمنيتخذأنبوسعهكانذكىمحتالوأىعليهماإلنفاقعب
هثنيوناللىالدجالونيعملهكانماعنهووهذارخيةلحياةأساساالتجراك

صورةلناقدميجرينوسالبرمؤلفهفيلوسياننانىاليوفالثاتب

هذامملبأىالقيامدونءالهنايعمودهاحياةإلىالئوصلاستطاعرجل

كانإلنهالعيعثمنبحبوحةفىكانلكنهمتجوالدجأالانالرجل

علىاإلئامةلهتطيبحيثيقيموكانيحينالمماجتماعاتفيليتجلى

الوثنييننظرفيحتىسبةالعملهذاوكانالمسيحييننفاتة

الذىالخطرهذااركلتدترتيباتعدةالديداكىتضمنترقد

عظماضوعأتلفىالكنطويلةترتيباتوهىالمتجولونءهؤالطثلعكان

يلىفيمابالتفصيلهاإداإلشارةإلىنايدعوممااالولىإكشيممةاحياغعلما

إنأمااقبلوهفهذاسمعتموهأنسبقمابمثلويعلمميأقمنكلإ
وقدمسبققدكانإنحتىتقبلوهفالأخرىبتعالـيمليضلكمأحدجابهم
افوطريتماإلىيقوبهمتعليماعلمكمومنالصحيحةالتعاليمقبلمنلكم
ءواألنبياالرسلمنكالااقبلووكذللثكالرباقبلوهالذومعرفةالبرفي

لربكاإقبلوهالرسلمنجابهمنوكلايبمانجيلبحسبنكميعلموالذين
ثإذالكنةالضرودعتإنيومنأوواحدأيومأبهمعوديمت
عنايممنالرسولىانطلغماوإذاكاذبانبياوهاعتبرأيامثالثةلمدةلديكم
إلمطيعودحتىلمؤونتهيكنىالطعاممنضئيلقدرغيرشيئأتعطوهفأل
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تمتحعواالكاذبفيهذاأنفاعلموانقودآمنكمطلتماوإذا3ـار
غافرانداالخطيةهذهإالتغفرخطيةكلألذتبالروحلكمصلميتنبئأى
تطوأتهاحياتهكانتإذاإالنبيانصيالبالروحيتكلممنوكللها

أوحقيئيانبياالشخصكاتإتفونتعرأممالممومنءوأممطالرب3يا
صاويأيجلسئمتبالروحيتكلىاوهوماثدةبإعداديأمرننوأىاذبا
بالروحبهيعلميماتيعحلالنبىوكككاذبانبيااعتبرودـهذامنبا

اخرءشىأىأونقوداأعطوقاا0لنيقولمنوكلىكاذبانبيايكونه

حاجقهمممناالخرويئتعطراأنممنطلبإتلكنلهتسمعواال
تدينوهفال

طتعرفونهسوفذلكبعدتماقبلوهفهذاالربباسمجابهممنلكال

القادمكاذوإناليسارمنأايخنتمزوتكيفتعرفواأنلكموسيعطى
عندكيمكثتدعرفىاللكنساناإلمبقدرساعدوهسبيلعايرمإلي

إنشلذللثإلىتدعوضرورةهناكتكنلمماثالثةأويرومننمنأكر

سمبيلكىفليعملحرصةصاحبكانإنمعكمءاجقاافييرغبهوثان

لهاقدمومسيحياكانفإنعملواللهحرفةالأنهأدركخإنأماتيمشه

ذلكيفعليرفإن1بينثمعاطاليكونالحتىلهودبروايختاجهما
ديداكىبالدينالمتاجرينمنيكونألنهلحأمثالهتومنهتحذروا

112101

بهاولقبتلماطبالمسيحالمتجركلمةابتكوتالديداكىألوحنى
الديداكىناعنةنقلناهالذىالسابقالفصلوكلاإلنساناحذمئل

الحقيقيةالمشكلةهمكانواالمتجولنالمعلمينءهؤالأنبوضوحلنايظهر
الكذبةءاألنبياأنإلىرعيتهنبهعندماالعذركلمعذورآيوحناوكان
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لهكاتأنهكمايستضيفوهمأنمنبمفىطالب4بمإليأتوتثالذم
المتجريغمغالمتثلفإلشأولئلثمثلتجولبعدم4للثبمطالبتهدبررما
األولىالكنيسةواجهثمشكلةكانواءمؤالأنفىشلثواليننجال

االقتناعنماميمقتنعكانواولوحتىلنمنحرفمعلمينكانوابعنهبمش

سوىيكونرالماالخرتبمبعةأنكماتعاليبممنبقدمونهكانواماةبيصه

الدعةلحياةوسيلةأفضلهىهذهأنوجدواائينمرءأذكيامحتاليكأ
الثانيةيوحنارسالةءوراتقفالتىالصورةهىههف

ماتانلىضتعا

لرأكالوجوهبعضمنفهوالثالثةيوحنالزسالةبالنيسبةالوضجأما
يقبلأنيريدالالذىالرجلفهوالمشكلةلبهوفديوتريفسيدوخت

كليعاقبكانأنهكماوجوههمفىالبابأغلقوقدةالجواليننباالمص
يعترفالكذلكوهوبهالترحيبأو4هممواحدقبولكلىمجرؤصق

مماالكثيرهذاوفىشخممستبدبأنهيوحناويسصفهيوحنايذالعكب

فنجانكزوبعةالكنيسةتلكفىالحادثيكنولمدةالمجرالمحيناهترال

منالمحليالخدامبينتصادمايمثلكانأنهكماأساسيمااشكهاماكانلكنه

المتجولينواظدام

يتوقفكانذاتههاءوبقاالكنيسةوجوداستمرارأنهذاومعتى

تدخالاألمرتطلبطالزمنيمضىلكنسلطاتهملهءأقوياشيرخوجودعلى
مواجهةإلىواضطرتيوحناهووشهرنهمكيانتهلهشخصمنإداريا

المتجولينوالمعلمنءاألنبيامنتومهاجطومضايقاتامتعاض

ضررهمأنإالحسنوصيتفيسمهمن4ءهؤالماحازهكانومهدحما

12بخ



عاووالذىالؤضعهوهذاالمحليةللكنبسةبالفسبةةنفعهممنأكران
الئالثةيوحنازسالة

يمثلرنورفأقهسىإديمترالبينماالرسولىالسلطالظيمثلفيوحنا

المحليهالخدهةيمثلديوتربقس9بينماالمتجولنوالوعاظءاألنبيا
أالجتاخقالخدمةمواصلةفييرغبونالذينةالمحليهنوالشيوتالمستفرة

ينلطئونميعتبركانواالذيقالمتجولونءحزاليضايقهمأندونالمحلى
علىيستقرأنةيستطهخالالذىالطيباإلنسانيمثلتغايسوخطرين
هارغعنالنظروجهاتإحدىتلترجيرأى

أذضثألمرالكنالحالةلمذهبالنسبةالوضعإليهانتهىمانعرفالو

إلىانتقلواقدكبشرالرسلوكانالممثحبدمنالمتجولنالمعلمبنءباختفا

أصجحتالنىالكنيسةإلىوالخدمةالتدبيروانتقلاألعلىالرفيغ
نهفوايزالمرااألنوحتىاألمرلهااستتبمابعديدهافىمقاليدها

حلبغيرقائمةمشكلةالجاثلون

آسرةوجاذبيةطاغبسحرانتتمزتانالقصيرالرسالتانوهاتان

ظكفيالكنيساعليهتسيركانتالذىللنظامصورةلناتقدمانألخهما
الخدامبلىالصدامفمباحدثالتىةالفترتالثتاريخهامناإلنتقاليةالفترة
الجاثلينلدامواالمحلييئ

التورةتلثممثليكنلمديوتريفسإنيعرفأالذىذاومن

الخططولعلىنحطئأيبهنلمأنهكماأذفاننافيلهارتسمثالىءالشوها
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الثانميةيرحناسالة





المختارةلسيدة

آنآآئذيناأؤآليواذآئفختازكيرئةإذغآلثئي

عرفواقذأئذينتجميغأئضأتلفقطاأؤتسئثيالخقأجبفنم

ىعماوشتكونيينآتئئثآلذممآلحنأخلييآلحق

ومنآأللباللهمنآمولطورخحةنغمةمعكئمتكونآألتد

لؤائقخبآلحقآأللبائيقميحآثضمععوغيالرلت
دماالثانيةيوحنارصالة

ختملشيخوكلمةالشيضنفسهيدعوالرسالةهذهكاتب

معانثثا

ولماالسنبهتقدمتإنعمانابابساطهمعناهايكـونأنيمكنا

اموإالحترالتقديرإسثوجبالطويلممرهستىخاللخبرةمنحصله

شيخخادممنفألرسالةالمعنىهذمنشيثاالفقرةهذهتضمنتوربما

امتهكرولهأياماشبعانالخادمهذاووكفيستهالمسيحخذامنح

المتقدمونوقالكناثسفيموظفوذالجديدالعهدفيالشيوخ2

خاللفىشيوخايبولسرسموقدالكنائسهذهفيلنالعاملبهافىعن

كلمةلكن41125215الرسلأممالبهاقامالتىريةالتبشالرحالت

12أل



4أسلنكناكماالشيوخأولثكألننحتلفآخرمعنىلهاهناالمستخدمةيخ

خناأماشحفيهايخدمونالنىالكناثسرغيرفيمسلطانوالمحليونخدام
أنيعلنوهاهوعتأوةداشفىبهمعترفسلطاتفلهطيوحناهذا

فىءأخيمإجحماعاتفىأناساويلومومخذدينصحأنحقهمن

عضوآفحباليسكونهرغمأخرىأماكن

آسيامقاطعةفىأفسسفىكتبتالرسالةهذهتأكيدبكل3

ةخاصمدلوللهاكانشيخكلمةآسيافاالكنيسةوفيالصغرى

الستوخوكاناإلقليمهذاغرفىالخاصالمفهوميهذاتستخدمنكنولم

اللذانالتوايرينايوسداداوبابياشداالمسيحرسلعلىتتلمذواآناسا

ءمؤالكأخذاأنهمااننايخبرالصغرىاشيافىوكتباوممالعاشا

يوخدؤالأنأىومعلرماتوحقائقأخبارمـههمابلالالر

يحالمأتباعوبنالمسيحيينمنالثاقالجيلبنالوصلهمزةكانوا

سلطاتهمةلهمكانفجماالسببهووهذاجسدهأيامفىتبعوهالذين

شـبمافالمفهومحصذاهنامستخدمةيشيخكلمةأنفيوالشلث

وعبيمباشرةتتصلالتىاألخرةالحلقاتمنحلقةيعتبرالرسالة

إثباتنىاليوخاإليهاستندالذىاألساصياهوهذاوكانالمسيح

والتوجيهالنصحفىأحفينه

الخئارةالسيدةداعبارةأنإلىأشرناالرسالةهذهمقدمةو

ضوخالموهذاحولرأيانوهناكثعكلةمتمثل

إلىبآلمكتوشخصيةرسالةالرسالةهذهإنيقولفريتاهناك1

صيغةهىبهيريةإلكتاليونافىاألصلفىالعبارةوهدهعلمقرد
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والتبجيلىاماإلحترألقابمئالقبمألوفةصيغةوهىالصفةمنلمذكر

عنفضالالختارةعزيزقإلىالرسالقموجهةتكونالحالةهذهوفي
إلكتألتكونالحالةهذهوفىإحماكريةداتكرنأنيمكنهذا

زيةك3تدعىسيدةإلىموجهةالرسالةتكونأنيمكشوهكذاشة
لشبآىبعينهشخصإلىموجهةالةالرهذهكانتوإذارةالخظ

ةجمالروقيحإممكفالكلةمنأياأذاليبدوفإنهاألشكالمن
دصوفدالختاوةالسيدةإلىهرجهةالرسالةنجده7بالىالمعروفة

الختارةالسيدةههذتكونمنحولالجدل

مريمناالسيدةسوىليستالختارهالسيدةإنقألبعضحم1

يوحناانكوالنىلبوحناأماكانتالتىءالعذرا

شخعميةرسالةوأى72و9162يوحنابشمارةلماإبنا

إليهاموجهةتكرنوأنالبديوحناتـهاي

كإصمالوكريةسيدمعناهااليونانيةفىكيريوسب

كأالمنفستفبددوميناالالتينيةوفىسيدةمعناهامحيح

هأكمندةووكلاالراميةفىمرئاكلمةوكذلك

ابأالقولإلىبالبعضهذاىأدىوقدسيدةمعناهاالكلمات

ةتلمامرثاسوىألحدمرجهةليستةالفايوحنارسالة

بيحتاعنيا

نيححةقإلىموجهةالرسالةبأنالقائلالرأىوهاألصحلهـن2

يمول4وعددأعددالحغايعرفوأنيحبونمايبدوعاثاأعضاحهاكل

كلمةت21و1وه8و4األعدادوفياطقفييسالثمنهمبعضاإن
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الرسالةبأنالقاثاالرأىصحةيؤيداوهاتالجبصيعةواردةةالأنتا

كنيسةإلىإنماومعينشخصإلىموجهةليست

انحتارةالسيدةةالعبارةسنفيسشخدمبطرسناأتإلىنشيروختاما
بابلقأفاتخياترسانتهإليهمكتبالذثغيبلعندماالمؤنثنصيغة
531األولىبطرسسالةفأصشارة

الذىهرالرسالةفكاقمامقصودةالصعوبةخذهأتيبدووهكذا

منكانعصرفىيكتبهاكانألنهالعنوانابهذصعنوخهاأنقحمد

يدفىوقعتأتهاولولحظةأيةفياإلضطهاداكشيسةافيهنواجهأنشالمعم

قصدلهذاالمتاعبمنالكثبرلهلدلمسببحتمانإتهاصاحيهاكأصىأحد

خارجمنهمللذينمجهولةوشخصيتهإليهالمرسلهويةتبفئأنسثاتبات
تمامايعرفونكانواوأعضاعماالكنيسةأنفأريبوالشيسهلل

رسالةالرسالةهذهيعتبرالكنيسةخارجمنفالذىإليهالمرسلشخصية

ذكيةمحاولةحقيقتهفىالعنوانكانوربماصديقهإلىصديقمنشخصيه

كذلكاألمركانذاويدهفىسالةالرتقعفدعدوأىوتضليلثللتمويه
إليهالموجهةالشخصأوالكنيسةتحديدهىتواجهناالتىالصعوبةثكون

دايوحناءذكاعلىدليالتكونأنعنالتزيدالصعوبةهذهوالرسالةهذه

تهرمهاو

والحقبة2ا

فىمعاوالحقالمحبةتبطقىكيشىفىأنوالممتعالشائقلمنإنه

يحبالشيخالرسالةفكاتباهعرالتنفصمإرتباطاالفقرةمذه
المسيحيةوفيلهاويكتبةالكنيسيحبالحقبسببوأنهأنحتارةيدةا
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3ـوحدالمسيحىالحقفئأنههماتالشيئانهذأنالمحبةعننتعلمهماتيئان

كماينبغىغبأنيمكخنا

أداطاناوعلخبأنينبغىكيفيناالمسيحىالحقأ

المسيحيةالمحبةعنتعرالتىاعلمةاهىاليونانيةفىالأجايخاداأنةنقذكر
أوالجزالمدحالةثءسوااألحوالمنحالبأئإشفاقاليستالمحبةفغذه

ليستفالمحبةعانىإننهعالأىعنالناجمةالتسامحنوعامنليستأفهاكما
ذلكاآلحزنمنموقفناإنهاليخيبودخانمارسهأوننالهشيثا

منمرارةأونحطبأىيجسوامعناهمبفعلونهطااليتأثرالذئالموقف

األمورأسىلميطلبداثمابلئحوهم

رالوهالضعشطتسببمحبةتوجاكماتمتلكأنتطلبمحبةهناك

األخطاايركىفالعينيهتعصبمحبةتوجدكماالمعركةعاإلنسانوثلهى

ابوالحزالدمارإلىتؤدىالتىالطرثأوغالسقطاتأو

أنواعأحمىعنلآلخرنتبحتاالدوافعلىالمسيحيةالمحبةأما

وكلوانمشاكلالمتاعبوالمصاعبكلصدربرحابةوتتقبلالخهر

ضبيأذبمكاناألهميةلمنوإنهومشقةجهدمنالبحثهذأمايتطلبهه

المحبةفىويحذريوحنا

رسالةقىبالمحبةالمسيحىاماإللترسببقءنافيالمسيحىالحتأ2

أواألالتضحيةعنتحدثفقداملزاإللهذاالكماتبيوضحاألولمىيوحنا
ءاألحباأيهافيقولالتححدثالتىالقويةاللهمحبةعنووالمعاناة

بعصابعضنانحبأنعليناأيضافنحنالصورةيهذهأحبناقداللهكانإن
مجبأنيجبفالمسيحىاا4األولىيوحنارسالةالصورةبنفس
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كوحبهيظهروالاللهمحبةالمسيحىيقبلأنشيموالتأحبهقداللهأت

منهمهربالامالزتحتتضعهلإلنساناللهمحبةاللهأحببمالذثتاآلخر

مضحيةمحبةاآلخريننحبأنعلينائحبثااللهتفالكيرهمحبألن
نحونااللهأظهرهاالىالمحبةكتالثطيخة

يبدأييوحناهذانالحظأنعليناأخرىفقرةإلىاإلنتقالوقبل

غيرتحيةوهذهثوسالمورحمةنعمةمعكمتكوندابقرلهالرسالةهذد
أمنيةعنعبارةالتحيةنجداألخرىالجديدالعهدرسائلفقمألرفة

والعمالمالنعمةلكـملتكشيكتبأنإعتادلسفبوطلبةأوتصالةأو

األولىبطرسرسالةوالسالمالنعمةلكملتكثرالتبطرسصقولكا
والسالمالرحمةلكملتكثررسالتهفىيهوذايقولكما2ا

أنعنالتخرجالتحيةنجدالحاالتهذهمنكلوفى2يوذارسالة
فإتهاهذهالثانيةيؤحنارسالةفىةالتحيأماأوصالةطلبةأوامنيةتكرن

وسالمورحمةنعمةمعكمتكونبياذأوإعالنألنها6نحظافة
اللهنعمةهباتجهةمنيوحناداعندكاألالذىاليقينعنيعوأومذ

العطاياهذهأصدقاؤهبقبللطلبةيقدمالفهوولهذايسوعالمسيحفى

الذىاإلممانبهدوهحناينالونهاسوفاضدقاحمأنيؤكدأنهعنشضال

يسوعالمسيحالفطاللهمواعيدفىلحالبتةاليرتاب

والعالاألزمة

سماليهينابغضأؤآليرفيمنوتجذثأتئىجذافرخمسا

مئلثآطئيبؤأألناأللبينهؤجمحةآخذنآكمآالخقفي



آئتىبئتجييذةؤجمثةإتئلثأكضثكأكماآليرئةآ
هىؤالذوتغضاتغضنآجمثيأنائتلجمننآجمثذكاتث

كقاآثؤضئةهىلمذؤضاياهببخمفلثنأنآئضحثة
فيهآثلكواتآن2اثحذجمنسجغتئم

46الثايةبوحنارصالةأ

أثلجتأمورالرسالةهذهيوحناالإلمهاكتبالتىالكنيسةقكانت

هصدأثلجالذىأمانتهأحزأخرىامورفيهاكانتكماضدره
ايعفوهذاالحقفىيسلكونالكنيسةهذهءأعضامنبصضاأنفهو

فيكانآخربمعنىأوالحقفامللثياالاآلخرتالبعضأتضمناط

لطرينمغايرااخرطريقاذسيسلأناسفياكاذإذانقسامالكنيسةتلك
يوحنالدىوكان5اليوحناداقلبأحزنالذىهوهذاوكانةالحهق

جديدأليسعالجوهوالمحبةهوالعالجهذاالمشاكللكلواحدعالج

يسوعكلحاتلهمبقدمكانلكنهجديذةوصيةلهماليتثدمأنهكما

يحبونأناأحببتكمكابعضامبعضتحبواأنأعطيكمأناجديدةوصية

حبلكنمكانإنتالميذىأنكمالجميعيعرفيهذادابعضابعضكمأنتم
الوحيدالعالجهىالمحبة530و3143يوحنابشارةلبعضبعضا

إلىإالالتؤدىوالقدوالتجريحفاللومعةلمقطواالعالقاتكالإلعادة

هذهبينماالفجوةتتسعقدوالمناقشةوبالجدل5ءوالشحناالعداوةإثارة

مجلريهاإلىالمياهويعيدالفجوةيسدالذىالوحيدءالشىىالمحبة

خاصمهنالمتيين
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4ءالخاطىقالطريسلكواالذيئأولثلثأنرأىيوحنااأنمحتممل

علىبفكردـاتجهقدةاليوحناتجذوهنااللهخبفعالإننا9يتتوترنقد

فاحفظواتحبونىكنغإنأليسوخبهنطقاخرقولإلىتالفوهـ

مليةايسوخأ9صيةوكانتو4151وحنابشارةوصاياى

مزكلالسببلمذاوأنهاالخريحبأنلمجبمناواحدكلأنهى
محبةألذاللهيحببأنهإدعائهفىكاذبايكونالوصيةهذهالمحفظ
يوحناوبقولبالحقاللهخبأنناعلىالوحيدالدليلهىاإلخوة

هافنسلثأنعليناوالنىءالبدمنذحمعناهاالتىالوصيةهىهذهإن

انفعالأىىفىلقأنناكماآخرجانجـاأئلهنانجدلنةتقدممناركلما

عيتتاآلخريصدوناكانوالذنلئلثأومنيرحناموقففىعاطنى

الوحيدالعالخهىالمحبةأننالحظأنكانيةاألهملمنوإتهتالحق

الكنيسةمشاكللكلالناجع

الداهمالخطر

تغترفونآلكييرونمنهمفونآثغاتمإلىدخلقذئهقي

ؤالفمذآلمنهمألهوالذامتدأثحفيآتياييحاثضبمسوغ

بلغحئنآهةنضتعيتاليكئمأئفمالىسنهروااجفصميل

تغلـيمفيتثئعثئموتعئتىمنكل5تآفاأجراتناذ

قالذاييحآثقمتغييمفيؤقنأتثئثءآلتهتةفلئشييحآثق

تجميعائنلراقيآألبته
79الئانيةيرحنارسالة
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ياالهرإلىيشيرنايوحكأناألولىيوحناسالةوفيقبكن
النصفيء42األولىيوحنارسالةففىالتجسدحقيقيةأنكرواينالذ

فىدهناالفاعلوإسمالجسدفىءجاقدبسوعداأننجدنافىاليى
الماضىفيتمتالتىالتجسدواقعةعلىتنبرانجدفيهالماضىالزمن

رسالةالفقرةهذهفىالفاعلإممألنالتغيربعضنالحظهنالكن
أنتفيدهلهالحرفيةوالرجمةالمضارعحؤيأف79الثانيةبوحنا

لبنالتاالمعنينأحدفيدقدوهذاالجصمدفىآتأنهأوسيأفىيسوع

التجسدفىوأندانمةبصفةالجسدفىيأنىيسوعأنيعنىقدا

أمرهواننهىوخقدثاحدليسالتجسدهذاوأناالستمرارمننوعا

حقيقةلكنهفلسطينضأفيشيسوععافهاالتىالفترةءيانقضا

فىوهذهمعينزمنعلىيقتصرالحقيقتهفىالتجسدهذاوأنعدائمة

دائمةبصورةيتدخلالمسيحيسوعنطاللهنرىإذراثعةفكرةألحقيقة

البشرنةوالحياةالبشرىالوضعفىومستحرة

يعنىفدأنهكاالثانىالمسيحءمجىإلىإشارةهذالكونقد2

األولىالكنيسةأنتفيدقدأتهاكماسدعافىئانيةيأقىسوفالمسيحأن

قبالمنءكماجاجسدممـجدفىثانيةيأقىوأنالبدالمسيحتعتقداكانت

ددهـتشارلسلكنوعظيمةراثعةكرةأيضاوهذهمياضجالتوجسدفي

اليونانيةيعرفيكنلمكيوحناامتأخريونانياكاتباإنقولهفيحقعلى

اهذكلنىكزأالعليناولهذاالكالسيكيينءاألدباأحداآلنيعرفهاكا

كانيوحناآنءنفهمأنعليناوأنعاألفعالأزمنةعلى4الركيز

ءهؤالوأن452األولىيوحنارسالةفىمقصودماهوجمينيقصد
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اللهدخولإمكائيةينثرونفهمولمذااضجسداحقيقيةينكروقلمضلين
هالبحثريةالحياةإلىكامالدخوال

الفكررجالكبارتمسلثكيفنالحظأننطبماألهميةلمنيإنه

ينرداثمأإغناطيوسداكانالثانىالمقرنفهىالتجسدبحقيقيةألمسيحى
حقةوماتحقأوتألمحقاةإنساناصاروأنهحقاولديسوعأنعاحابشدة
وبالحبرماثلةبأحرفمرةكلقتكتبكانتلمحقاألالكلماتوكأنما
عغكتابهفىتيلورفنسنتداودكتورتححهاظومرضرعااألحمر

مارقالاللتجسدكبرينعرضنلنايبسطالمسيحشخص

وحزنواضطرباستيقظووناموشربأكألإبئداالمسيحعنلوفى

قطراتوسالتالعطشواختبرالجوعكرفةضحلثووبي2ابتهجس

البشرعنةيختلفيكنلمأنهلدرجةوصلىلعبأنهكماجبينهمنالعرق

تلثيوردبرونروإميلوبالخطيةإلهاكانانهفىسوىءشىفى

مئلنابهنؤمنأننقدرالذىاللهاقإنداالقوليبراصلئم4الفقرة

عادىإنسانأىعننمزهأنالنستطيعاننالدرجةباكام

صورضعبحفىإالالبشريةالخياةإلىالدخوكمنيتمكنلماللهثنرلو

تكونلغأنهكمااألبدإلىمرذوالسيكونعندئذالجسدفيفالهالجسم
خالصهناكيكرنلنبالتاكوأنهواإلنساناللهبنهءحقيقيةصلةهناك

مثلهمخغنصبحلصارمثلناتالمسيحألن4حقيقى

وكلماتهيوحناأقواكبيننسمعكو8عدكىوفئ

تطويرعلىيعملرنهمأيدعونإخمهمالكذبةالمعلمينأولئلثإدعأعات
إلىتؤصلواقدوأثهمأقضلوطرقبتعبإلراتويشرحوتهالمسيحية6

يعملوذآرلعالثأنعلىيوحنادايصربيماالحقيقيةمعانهاإكتشاف
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عووالذىعليهترتكزالذىاألساسويدمرونالمسيحيةتخريبلى
المسيحيةفىءشىكلعليهوتأسس

مقاألولمطالعبارةجمناقىوقدمتعةالمالهامةاألعدادمن9وعدد

وجونبرهىاليونانيةوالكلمةكئرايبتعدمنكلإلىالعددهذا
الكذبةفالمعلموناإلتجاههذافىرالسيواصلالذىيعتىمنهاوالفعل

العقولابأالعصريونوذالمفكوهموأخهمثقدميينأنفسأل3وااعتبر
الخالقةواألفكارالمتفتحة

والمبتكرينالمجددالمفكرينأعظممنواحدأهنفسيوحناكانلقدو

فيينموواحدأىكانإذاأنهعلىيمرهذاحلكنهالجديدالعهدفئ

يإالالمسيحتعلـيمفىيثبتأنعليهفإنالتفكيرفىويتطورالنعمة
يعهماليوحناإنظمىاالحقيقةتكنإذنوهنابالتهصلتهيفقدفإنه

تكونأنبحبالمسيحثةالعقيإلةإفىيقولالأنهكماالمتطورالفكراتأ

يسوعإنيقوللكنهتطورأىيقبلالوجامدامتحجراشيئا

فكروكلاإلمتحانحجرأواإلختبارمحلثيكونأنيجبالمسيح

يقولهيوحناالوكأنمايحافكرأيكونأناليمكنالمسيحعنيبتعد

4مافكرةلكمتخطرعندمالكنلكميروقمابقدرفكرواءلهؤال
األفكاركلعليهونتختبرالذىاإلمتحانحجريسوعاإجعلو

فيمرسومةهىكمايسوعصورةوبينأفكاركمبينطابقوائم
الجديدالعهد

إرتبأطأمرتبطةلكهأمحددوغيرمضاغافلسفياتأمالليستفالمسيحية

التاريخيةالمسيحيسوعبشخصيةومؤبدآثيقإو
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الشبهاتعنالبتعاد

قآلالتغييمبالذاتجىؤآلتأييكئمأخذكانن

تئميقننقيشآلئمتةتقوئواوآلالمئمبفيتقتفوه
الشريرؤأغضايفيكيشتمعقئ

اتكونأنأرذتثمإلئكثمكئتكئيربكانإذ

لنتهمقمئاوآتكفمإتئكثمآيىأنأزجوألتئىوجئربوزفي
اخيلثأؤآلدغقئلثيسمقمكامالفزخنآيكونكى

آمينآثفختآز
0131الثانيةيوحنارصالة

أولئكفييوحنارآهالذىالخطرالوضوحبغايةلنايبدوهنأ

فياألبواببإغالقوأوصلىإستضافنهمبعدمفأمرالكذبةالمعلمين

خدمتهمإيقاففىفاعليةالطرقأكثرهوقبولهمعدمألنوجوههم
شلثأواعلىيسلموابأالالمؤمنـنفيطالبأبعدشوطايذهبيوحناإنبل

امحالتيعتىمعهموالسالمالتحيةتبادلألنالمضلينالكذبةالمعلمين

يسةالكنموقفحقيقةالماليعرفأنيجببينماماحدإلىمعهموالتعاطف
نالذأولئكمعوالتتسامحتتعاملالاوأالحرفيناأولثلثمن

فةالمنحرهمبتعااإليمانيهدمون

فايوحنامايطلبهبينارضاتكلهناكأنالظاهربحسبيبدووقد
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هـدكهتشارلسلكنةالمسيحىالسلوكمتطلباتوبنالفقرةذه

هذافيالغرابةإنهفيقولالصددهذافئبالحكةتتسمأفكارألنايقدم
مارسيون9معليكارببوداتقابلعندماألنهاإلطالقعلىالتصرف

بوليكازبفأجابهفنىتعرأالقائالاألخيرهذاسألهطوقىالهر
داالشيطانبكرأنتأنلثأعرفأنا

المغسلهمنهارياولىالذىعينهيوحناداهوالرسالةهذهوكاتب

ووقتبداخلهموجودالهرطوفىنثوسكرأنعرفحالماالعام

فوقهالمبتىينهارلئالبالهربنسرعبناهيالرفاقهقالبعجلةخروجه

هناالحقعدونثوسركوجودبسببرؤوسنا

نجوؤولهذالماإليمانءبقااستمراريهددداهمخطرهناككانلقد
إليماتهاالمقسدالشرهذامهادنةمجردعلىحتىالكنيسة

هـطارثاتنظيماكانذللثأنإلمددهـتشارلسيشيرذلكبعد
النىالظروفخلقنهاالتىالملحةالضرورةاليهدعتإستثنائياوترتيبأ

هواإلستثناثيةالطارثةوفالظرلونيقووكاآنذاكبالكنيسةتمركانت

هناككانتأنهجيدآندركأنوعليناةجائىقواننوضعإلىعوظه
وجدالتىالطربقةيهذهالموقفمواجهةإلىدعتالتىهىملحةضرورة

المنحرفالفكرابأخالقباعهامضطرينذواتهمورعيتهضنايو
اللسامحأنمنددهـتشارلسماقالهإلىئشرذكبعدثمءهؤال

حللعيثسبلنجدأنهىالمشكلةإنالموقفهذابثلفىاليكفى

ساسيةالجوهريقدااألمورفىوباألخصالعقيدةفىعناعشلفونالذينأولئك
بالحقاقسلثعننتخلىأنبدونوأيضاالمحبةوصيةرنكأنبدون

السبلأبسطألنهفيهاطريقالهاالمحبةثشقأنمجبالتىلةالحاهىهذه
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لناءأصدقانتخذهمأنهىلنكولناهأمابرقالكماأعدائناعلىمغلب

غيرالمنحرفينالمعلميغءهؤالحنتساحأنالممكنغرمنكالتولئن

إلىبإرجاعهمعاتقناعلىالملتىتزاماإللمةنتحلكأننستطيعألأئتا
الصوابجادة

كتبمماأكـريكتبلنإنهخاتمةإلىيوحنا9بنايصلوهكذا

لوجهوجهأمعهمويتحدثهءأصدقايرىليأقأنبرجوألنه

وجهاالنصيقولالواليونأنيةالعبريةمنكلوفىالقديمالعهدوق

مومىعةاللهقالالقديمالعهدفنىلفمفاوإنمالوجه

يوحناكانوقد218العددسفرانظرمعهاتكلمفمإلىفا
حديثاوأناءسوالمواقفيدمافئغالباالرساثلأنعرفحكيمارجأل

الفاعليةمنلهيكونقددقاثقلبضغالقلبإلىالقلبمنشخصيا

شخصيةمواقففيمرةبنوكمالرسائلآالفعنهماتعجزوالتأثبر
ءمايساكثيرأنهاالخالفشقةتوسيعفيسببأالرسأثلكانتوكغسية
وتنميقهاصيأغهافييبذلالذىالجهدكانمهماتأويلهاأوفهمها

هاألوضاعوتصحبحموراإصالحلىقصيرحديثيفلحبيما

اليهكليليكنلمولهذانوكسجونيفهملمكرومويلإن

تنعناإجأننالولهقألوجزلوقتمعهوتحدثبهالتتىأنبعدلكفه

نحنممأالتصاقأوأكثرءأصدقانصبحسوففإنناةواحدساعةهعأ
نا

الزحاوهمانحسنايفعلوفىعامبوجهوالمسيحيونالكنائمسنجالس
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ثقكانطالماالمباشوالحديثالحوارطريقعنمشاكلهمل

المكاتباتقبادلمنبدالممكنأ

آصدقائهإلىيوخناكنيسةمنبتحياتالرسالةتنىوهكذا

4أبناإلىأختءآبنامنلوكانكماتحياتزسالتهإليهمكتبالذفي
اإلكالنفىواحدةرةفيءأعضاجميعاالمسيحيينألنثخهاع

س6





الثالثةيوحناسالة





المعـلمرص

بالخقاجتهأنآآلذىآئخبيبغايشإلىثئئخآل

نآجحآتكونأنأرومءشئىكلفيآثخبيمتأثمقا

إدجذافرخمطئىنآجخةتفممتلثأنكقاؤضحيخا

لتسئللثائلثكمآهيكآلذىبالخقؤشهئوااخؤةخضر

آؤآليالغنأأسثقغآدنالذامياغطمرحليلئشبالحق

بالخقلكونتهئمان
1االثالثذبوحناالةر

الجديدالعهدرساثلبىومنةقصيروسالةالثالثةيوحناسالةهـ

يتبعهكانالذىالمثالعنءشىفىاختالفهابعدمالرسالةهذهتنفرد

وجدترسالةنصيلىويخااألولىالكنيسةأيامفىالرساثلكتاب

يدعىالسفنإلحدىقبطانوجههاتبردياتالإحدىعلىمكتوبة

يوسلينارأبولمدعواأخيهإلىإيرينايوسلم

أسألالدوامعلىأناتحيافأبوليناريوسأخيهإلىإيرينايوسمنال
وأرجوامماخرعلىمثلىتكونأنوأرجوبالصحةيمتعكأناقه

وانتهتأبيفشهرمنالسادسفىمراسيهاألقتقدسفينتناأنتعمأن
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ذاتمنوالعشرفيالخاسوفىمنهعشرالثامنفىشحنتهانفريئن
وهانحناللهأرادمابحسبمراكبحيبالقيناشحيثروماطاإوحملناالشهر

واحدألىبذلكيسمحوالمولالنتبالرحيللنااحالساننتظرآلخريوممن
ولسيرينوسلزوجتكتحيانىوافرإبالغأرجوالقمعنقلفىلالملينشه
ءاللقاوإلىبايىطهواحدككنكيحبوالذينجميعو

التىالصيغةنفسياهىرساقهإيرينايوسهاكتبالتىوالصيغة

منةصالةتتلوهابتحيةيبدوهافهوالثالثةرسألتهيوحنابهاكنب
أخبارمنحوتهبماالرسالةمضمونسكدذلكبعدثجالصحةأحل

تعليماتهيوحنااليضمنهاالتىالتحياتنجدختامهائثجومعلومات

ئهمبأسطألشخاصالقحيةفيهايوجهوالتى

الجديدالعهدعالمفىالرساثلبقيةعنتختلفتكنلمالمسيحيةفالرسائل

كلفرسائلمنبينهمفيمايقبادلونهالناسماكانتماماتشبهكانتإحما

الدينيةصبغتهاهويميزهاكانماوكلاأليامتلكفىالعالمربوع
الكنسية

فايسيدعىلهصديقإلىالرسالةهذهيكفيوحناو

الجديدالعهدعالمفيوشاثعةمعروفةنتالتىءااألسمنايمـموهو
المكدونىغايسالمثلاإلسمهذاحملوافىمريئكثفيهنجدىالذ

الشغبحدثعندمأبولسخخسرأرسصديقهوهوكانالذى

كانالذى1الدربيغايسو9192سلالرأممالأفسسفى

0204الرسلأعالأورشليمءلفقراتمالذىالجمعفيكنيستهعنناثبأ

ربةمنالنى1
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كانوالذىكورنئوسفىبولسضيافتهفيلفئالذىغايسم

مضيفيدعوهبولسجعلمماءباللغرومضيفأجداوكريمائحيا

الدينالتهالثلمنواحداكانكما6132روميهرسالةاكاالكنيسة
وبقول41ااألولىكورنثوسرلسالةبنفسهبولسداعمدهم
تسالونيفىأسقفأولأصبحهذاغايسإنالتقليد

والشاثعةالمألوفةءاألحمامنغايسايمكاناإلشارةسلفتوكا
كايسبأتالقولإلىمايدعوهناكوليالقديمالمالذللثفى

الذكرسالفىالثالثةءهؤالمنواحدهوالرسالةإليهالموجهة

الرسالةهذهيوحناإلبهكتبالذىالغابسإذيقولفالخقليد

هناكأسقفارحمهالذىهونفسهيوحناالوكانبرغامسأسقفهو

وبيتهقلبهفايحامضيافارجالكانهذايسظأننرىالرسالةومن

اللهرجاللكل

يوحنايستخدمالقصيرةلةالرسهذهمن2واالعددينوفى

قيقةافىاجمهقىاىنفوهىبالحقأحبهالذىأوياالحبيبكلمة

الأجابيتوساليونانيآلللكلمةوالصحيحة

يستخدمالرساثلمنالمجموعةهحذهفىيوحناأنمالحطتهتجدرومما

منالرسائلهذهأنوحمراتعشرمنأقالليمحااخابىداكلمة
معلكنهاهـوتحذوتعنيفلومرلمماثلألتهاالمتجهمةالصارمةالرساثل

الدارسنأحدوجههاالتىالنصيحةكانتولقدالمحبةطابمتحملذلك

وهانحنإليهتنتثىالذىاإلجتماععنءبسدثالتتحهىوالوعاظ

بهالمحيطالجووعلىيوحناعلىالغالبالطبعهىالمحبةأننرى
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التصرفاتبعضمنأضحذيرواطوالتقرخللرمامضطرنفسهوجدعندماتى

البعضجانبمةالضيقلهسببتالتى

ويمتمامهعيتهبرالورعاعىالرعنابةمدىلناضحيو2وعدد

وجدناهوحيةالرغايسدابصحةرهسروحنايـوأبدىكاوبا

كانالمقامهنحاوفىجسديامايراهعلىيكونأنلهيرجوأيضا

بنفوسهماهتمامهمثلالناسبأجسادماالذىيسوعمثلييوحنا

يبديرالذىالقدرثأبنفالجسديةرعيتهبصحةيهتمأنالحقيقىالراعىوعاحا

الروحيةبصحتهماالهتماممن

هوللمعلمفرحأعظمأنيوحنالناايوضح4عددوفي

دحمشاألفكارمنمجموعةقاالحفليسالحقفىسالكينتالميذهيرىأن
التىوالمحبةاإلنسـانعقلتمالالتىالمعرفةلكنهوخياالتناأدمغتناحما

يفكراإلنسانمجعلالذىءالثىهوافئوتصرفاتهحيانهكلتطبع

اللهفكريحسبويتصرف

حمىالمسيالكرم

افىتضتعةتاكلبأألقانتفقلأثتىآئحبيأثهآ

ائكييسمأتامبضحئيلثيثتهئواائذينءأثفرتاؤإذأألخؤ

مىألئفئماليجقكمآشممغتهثمإذاحسمنأتفعلألذين

قتخناألقمينشتثئأتاخئونآلوهئمخرجواأسئميماآخل
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غاييينتكونيكىءهؤالآئثآلتفتلألظتنآئتجى

بآلخقتغهئم
58الثالثةيوحنارسالة

ءورامنتيوحناإليهيرىالذىالرثيسىالهدفنجدوهنا

طريقهمفيالجاثلينالمعلمينمنفريقهناككانفقدالرسالةلهذهكتابته

هاأعضامنواحدأغايس9كانالنىالكنيسةتلثإلى

وتقديمواستقبالهمالمعلمينءهؤالقبولعلىغايسيحثيوحناو

التىالحفاوةيمثلهناكمنخروجهمعندوتوديعهملهمعونكل
بهايستقبلهم

كانواألخهممقدساواجباالقديمالعالمفىالضيفإكراموكان

إلههوزفسواكسثيوسزفسرعابةثحتءباالغرونيعتر

ذلكوفي5ءالغرباتعتىالتىاليونانيةالكلمةهىواكسنيوسءالغربا

السببلوعابرىءالغرباجميعتستوعبفنادقهناكتكنلمالوقت

ءبالغراستضافحهمنظيرمقابلأخذمنيأنفونإليونانيونوكانالمسافريئ

أنكمافندقايديرمنكليحتقرونكانواكمايؤووحمهمكأنواالذين
بتنظيفهااالهتماملعدمللمسافرينمريحةتكنلمالزمانذلكفىالفنادق

الفنادقأصحابببالطسشبهوقدبالحشراتزاخرةكانتلهذا

بعدإالسراحهااليطلقونرهاىضيوفهميعتبرونالذفيباللصوص

الفديةح

المناطقفيالعائالتبينالضيافةلتبادلنظامالقديمالعالمفيوبهان

يتبعهتقليداأصبحالذىالنظامهذاأسالفهمعنالخلفوتناقلالختلفة
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شخصعتهأوهويتهيثبتماالمضيفةرةءلالمحملالضيفوكانلجميع
ىالمدينةأهلإليهيلجأخاصاموظفايعينونكأنوااألكيرالمدنوفى
إليهاسيسافرونالتىالمناقىفيالمأوىلهميدبر

فأحرىءالغربابإصافةاماإللرقبلقدالوثنىالعالمكانوإذا
بطرسبههوماطابوهذاحمهااماالتزأكثريكونواأنينابماعة

41األولىبطرسرسالةبالدمدمةبعضاكممضيفينكونوا
312انيينعرءباالغرإضافةالتنسوايقولانيينالعروكانب

التىاألعممالمنءباالغرإضافةإنبولسيقولعويةالررسأئلهوفى

56األولىتيجوتاوسكأرملةاإلكتتابفىالحغاألرملةلعطى

2131روميةءباالغرإضافةعلىايعكفوبأنروميةأهليأمركا

فىالمسيحيينللقادةالمميزالطاخهىءالغرباإضافةكانتولقد

32األولىتيموثاوسياعللغرمضيفادايكونأنينبغىفاألسقفالكنيسة

8اتيطسءمضيفأللغربايكونبأنتيطسطولبكما

الربيومفىأنهنجدم071سنةفىالشهيدلنيوستأيأموفي
قائدكانكااستطاعتهمحسبءالفقراعلىيوزعواأنالعابدينعلىكان

المقيدينوأيضااحتياجلهمنوكلاملاألرواأليتاموريزاإلبئع

76االتنهيدليوشناألولالدفاعانظرالجماعةينبالمقيمينءوالغربا

يكونأنينبغىكماالمسيحىالبيتكاناألولىالكنيسةعصروفى

يمكنماهناكيكنولمالمفتوحوالبابحيبوالترالمحبةانمكاآلن

مسيحىبيتأىداخلالىالدخولحقإعطائهمنلرأكللضيفإعطاوه

حيببامحوالرالغربقبولتسمحلدرجةتتسعأنيجبباثليةالالحياةدائرةإن
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الغريبهذاءجاأينمنالمجالهذافىيهموالمكاناوإعطائهمهم
ينتمىلونأوجنسأىإلىوال

المسيحيونمرونالمغا

وايئالجالمجناعنتفصيالالنلتقدمالفقرةهذهبناتمضى
التاكلمةنثمرسبيلفيبراحنهممضحينوعائالخهمبيوتهمءهؤالترك

إخهمعنهميوحنايقول7عددوفىيذهبونحيثإلىوحملها
عددأنالمحتملومناألممنفحيئأيأخذونوالخرجوااسمهأجلمن

شيثامنهميأخذواأندوناألممبيهمنخرجواالذينإلىيشير7

موأصدقاعوأممالهمبيوتهماتركولمسيحيةاخاطرأجلمنوالذين
لرزقموردأىلهميكنولم

الصورمنومذودهوحىالرالساثحصورةنتكاالقديملمالعافىو

نفسهيدعوكانشخـصعنقصةتوجدالمئالسببلوعلىالمألوفة

يكرولميتسولونكانواالشخصهذاوأمثالالسوريةمةالعبد

كيثسبعـينعنيقلالمايجمعأنقبلموطنهإلىيرجعثمكلالواحد

هإللهتهلمجمعهايقومكانالتىبالنقودمليئة

ولوحقاألهممنشيئايأخذوافلمالمتجولونالمعلمونءهؤالأما

شدامنهمهميطلبواأنغيرمنهئلقائيالهيقدمونالذينهماألمميونكان
غايسلكرمالجوالنوالمبشرينالمعلمينءهؤاليستوحيوحناو

أنضلهمونعلنءهؤالنساعدأنعليناإنلهوبقولضبافتهوحسن

ترجمتافىالعددهذايوردموفاتدكتوروالحقفىمعهمءشركا

الحقأتباعمنأننالنثبتءهؤالأمثالنعولأشاعليناداهكذا
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أنمناواحديستطيعالفربماعظيمسسيحىفكرأمامذواتنانجدهنا
فيءالبقامنهشطلبحلهألنرمماآلخرأولظرفالوعظلخدمةيتفرغ

أولالخريخهاإللمجلرسالةحمليستطيعالوهكذايبرحهالمكان
لكنللخدمةالتفرخعنحياتهوظروفالعائليةتهارتباولفعوقهرممأ

يقدمهوماونقدماتهاتهوصلوبمالهيساهمأنيمكنهالشخصهذامثل
بالحقالعملفىشريكايصيحوهكذااإلنجيللخدمةمساعداتمن

فىيكونالذىوحدههوالوعظعلىالقدرةأونىمنفقطفليس

فىيقفونالذينءهؤالإعالةطريقعنواحدكللكنألولى01الصفوف

أنالطريقهذاعنيستطيعتاإلنجيلبشارةللعالمحاملينالمواجهةخـط

العاملوناللهبكلمةالمبشرونءهؤاليحتاجهمافبتقذيمبالحقعاماليكون

معهمونشتركالخدمةهذهفىنساهمأننحننستدخملكوتهامتدادعلى

أوسوتنأأومصانعناأومكاتبناأومقاعدنارحنلمأنناركمفيها
بالدنا

واجباأواماالزليسأنهسندركأنناشمكالهذانتذكروعندما

خاطروطيبرضاعننقدمهاحبيةتضحيةلكنهمضطرينبهتفوم

رغمالذينإلىتحتاجكمابنشرهويقومالحقيحملمنإلىتحتاجفالكنيسة
بالجقسعهمويعحلونتءهؤاليعضدونبيوتهمفىبقاثهم

المحبةتحري

أنبئجالذىئوئريمشؤلعيهنآئكيستيماإذكتثث

جمئتهإداثايلثأخلينتقتفنآآلتثتفمآألوآلونتك
22



هخيييثةبآفؤاليغقئنآهآيخرأتغمفهآيىاباغضاييماسادكره
آثضأؤتضتغخؤةاثييفملآلبالذمكتمفبغئرفؤؤإذ

الخبيمثأثهالألكنيمنؤتطرففئميريئولنآثذين

جمنفوآئخئرتضتغقنبائخئرفيدطتلثمربألتتقئلآل

آللىيئجمرققثمآلشريضتغؤقنأأللل

مهنفالخقومنأثخميعمنهمشهوديممريوسب

ضادقةكلكيهآشقادتنآأنتغقموذاثتئموتشثقدأيئضاوتخن

صلأكئبئأفأأريئئتقصلكئيىألكتمهكييرلىوكان

بجئبرؤقغ

يقمقفاققتكفتمقريمبغنازاكأدطأزخوؤللكئيى

يأممائيهئمأألجئاصغلىصتقئمأألجاثغلتثلثسعسفمتلثشمآلم
1صى6اخةاثايرنحـأالةرس

نجدكاالرسالةحذهتسطيرإلىسوحناالحداالذىسببانبىهنا

المسرحعلىتقفكانتاىاالشخصياتمناثنتيمانكذللثأمامنا

المالبساتكلالمقدمةفىورأيناسبقوقدديوتريئسا

الكنيسةوفىهذاديوترينهـىوغايسوبيوحشاتحيطكانتالنى
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ءهؤالوءاألنبيائمسكالهناككانفقددوجةمزالخدمةكانساألولى

االجماعاتبنيتنقلونءاألنبياوكاألكلهاالكنيسةعلىسلطانلهمكان
كانأخرىناحيةومنروحهوإلهاماللهبكلمةويعلمونيعظون

عاتاالبئفىالثابتينالدائمـنالخدامكانواءوهؤالالشيوخهناك

مشكلةأيةهناكتكنولمالجـماعاتهمالنثقرئالعمودممثابةاوكانوالمحلية

حاجةنىكانتهالناضئةاالجماعاتألناألولىأيامهافىللكنيسةيألنسبة

كاالنضجىمنكافيةمرحلةبلغتقدتكنلمإذباستمراريعلمهامنإلى

ذاتياتسييرأنفسهاتسيرعلىقادرةكنلمأنها

المعلمعنءوكعؤالالمحلينالخدامبينالصدامحدثالويتيمضىلكة

فىتعدولمفمشيئاشيئانضجتقدكانثالمحليةالكنائمهـاألنالمتجولين

نفسهاأمرتتولىأنتستطيعألتهاالقداىالمتجولنءهؤالتدخلإلىحاجة

والتدبيرالتعليمعلىالقادرونالمحليونخدامهالدحهاأصبحقدأنهكما

علىكانوإنطةالمشهذهمنشانىاآلنحتىالكنيسةزالتوما

قدءوهؤالموجودينالمتجولوناإلنجيلخداماليـزومامحدودنطاق

عقيدتناعنتختلفوعقيدةتعلمناهمماتحتلفآخربتعليمإلينايأتون
سلونالمرسيظلمتىإلىقائماالسؤالزالالعهدأاألحدثالكنائسوفى

الوطنيونفيهيتسمالذىالوقتيأقومتىالكنيسةشئونإدارةيتولون
كنيستهمشئونأدارة

تدخالبقبلوالالمحليةالكنيسةديوتريفسيمثلالرسالةههذوفي
وإحدأىيقبلالأنهكماسلطانمنلهيمانفسهيوحنامنحتى

المحليةاكنيسةأموريرىأنفىيرغبألنهالجاثليهاالخدامءهؤالمن
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تدخلبغيربانفسهمشئونهاتدبمرهميتولونسواهمدونأبنائهاأيدىي
التعاملفضيركذللثديوتريفسوكاناألحدهذاكانأياأحدمن

يوحنابسلطانافلإلعتراإلستعدادفيهميلمسممنواحدأىح

نوضحأنمقدورنافىوليسالمتجولينالوعاظءهؤالمنأحدلقبولأو

بماأسقفايكنلمأنهنؤكدلكناالكنيسةفىديوتريفسوظيفةتماما

شديدالرأىصلبعنيداشميخاكاناراأليامهذهفيالكلحةتعنيه

لهوكانتالمشاغبنالكنيسةءأعضامنواحداكانربماأوالمراس
فيأيضاشلثوالمعارضرأىكلأمامهاتجرتطاغيةقويةشخصية

علىساعدتهقدمعينةظروفاأنويبدوهناكمكانتهلهشخصأكانأنه

ضلديمتريوسمعارموقفاتخاذ

بذلتوقدمألوفوالخشامرغاإلسموهذاديمتريوس2
وردالتىالشخصياتمناثنينمنواحدأالعتبارهمحاوالتعدة

تادالذىالصاغديمتريوسالإنهقالبعضمالجديدالعهدفىذكرها

أممالسفرفىالبهوالمشارالرسوللسبوضدسسأففىالشغبحركة

وقدبعدفيمامسيحياأصبحأنهالمحتملومنيليهوما9112الرسل
البعضقالكماسوابقهيفةفىءسودانقطةبولسمنموقفهكان

يوسديمتراسماختصارهوديماسالألنديماسإنهاالخر

بعففيبولسرافقالذىديماسهويوسدممترأليكونوهكذا
عنوتخلىبولسنتركلكنهالخدمةفىشركائهمنوواحدآاتهسفر

فليمونرسالة441كولوسىرسالةالحاضرالعالمأحبألنهرفقته

عادقدديماسكانوريما451الثايخةتيموثاوسرسالة42

ذلكديوتريفسلهينسفلملهيشفعلمرجوعهلكناإليمانإلىثانية

542



يالزمهوعاراسبةفيالذىالتركهذالبرلسبقركهالملوثلماضى

السنينمرعلى

ديوتريفسعليهدتمرالذىيوحنااليأنىهكذاالحالوبينما

عطوفكإنسانغايسبهاعترفالذىالسلطانهذابسلطانهبعرفو

الذىديوتريفسوجهفىالوقوفعلىيقولمشخصيتهلضعفلكن

الخبيثةوأقوالهبأعمالهيذكرهلليمانحةصةفريطلبيوحناكان

إذنوشأنهتركهأنهولواندهوغايساليؤيدلميوحناأقولو
ديوتريفسعليهلتغلب

موقفهفىديوتريفسمعنتعاطففقدنحنموقفناذللثبعديتبقى

حلكنآجالأوعاجالإنيقفهأنبدالكانالذىالموقفإنهونقول

غلطةعليهكانتأنهإالالشخصيةقوةمنديوئريفسبهتمزماكل

ددألتشارلزفالوكماالمحبةمنبقدرالتحلىإلىمحتاجاكانإنهواحدة

ذاتهعنيعبرأنيقدرالاالختبارهذاكانأياديتىاختباريوجدالانه

مسيحيايكنلميفسديوترأنيوحنارأىالسبولهذابالمحبة

القيادةوصالحياتالشخصيةقوةمنلهكانماكلرغمحقيقيا

الطفبايتحلىأنيجبأنهالدوامعلىيتذكرأنالمسيحىالقاثدعلىو

وأنشخمىمغغأىلتحقيقيسعىأنيجبالوأنهالشدةجانبالى
القيادةروحخجنبإلىجنباتسيرأنينبغىالمحبةروح

كافةعلىالكنيسةقادةمنكثيرينمثلديوتريفسكانوقد

موقفهفىحقعلىكانربماالعامةأوالمحليةالكنيسةفىءسواالمستويات

والمنطقحجةالفوةألنالحقهذاإلحقاقاخاطثاأسلوبااتبعلكنه

المحبةمحلتحلأنيمكنالبلغتمأيالغةلروالمفك
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يصلأأخيريوحناداوههالكنهذاكلعنشيثأنعرفانحن

فمإلىفاالجماكةيتحدثلكىالحضوروشلصعلىهووهحاالمحبةإلى
ءسالةهـأبةرتأثيعدلهالالذىأشرهلحفورهسيكونأنهفىشلثوال

وعليناللحاضرييرسلهابركاتوبتحياترسالتهيختمهووحسا

رسالتهفىالشيخالرسالةكاتبأثبتهاالنىالملداسالمأنمن4نتأكدأن
اليهاكتبالتىالمضطربةيخسةالقلببالسالممألتقدالعبارةهذه

رسالتة

742





جمهوذاشالة





والمهملةالصعبةلرسالة

يقراونممنالعظمىالغالبيةإنقلناإنالصوابحدودنجاوزال

قدرعلىمنهايحصلونألاأليامهذهفييهوذارسالةالرسالةهذه

أنعلىقراعخهاهعندالحيرةعلجهمماتستولىكالباإنهمبلالقاثدةمنيركب

اناللالعددانوهماللجميعتمامماوفانمعرسالةالرهذهأعدادمنعددين
خاتمتهافىالواردةالتسبحةمتهماتتكون

شيثاثيرونالكيعرفال52و42عددالعدديغهذينخالوفما

رسالةصعوبةوترجعيقرأوتهامانادرأإخهمبلالرسالةهذهعنيذكر
الفكريةوخلفينهافيهكتبتالذىالعصروفكربلغةكتبتطأنهاإلىحهوذا

تعتروإشهاراتاتبتصويرويقاومهحهوذااليواجههموقفاكانتا

نفسفىوتأثرهاوقعهالهاكانأنهفىشلثواللنابالنسبةتماماغريبة

أصيبوكأنهيبدوكانإذمرةألولطبسمعهاأويقرؤهاكانمنكل

لدفاعللنهوصيدعوهبوقايسمعكمنأورأسهفىشاكوشبضربضطرقة

إليقإقباملتهصليبأيهوذارسالةيدعوموفاتكتورواإليمانعن
ئرحأقدمواالذينالمفسرينكبارمنوهومايربجالكنيسآل
منكريبةيهودارسالةأنيرىقدالعصرىئالقاإنيقولذاحهولرسالة

األسبابأهممنابةالعروهذهفاثدخهامنأكثرابتهاغروأنهاآلخرأولها
والمؤقفيهوذالفكرفهمإلىنصلعندماألننادراسنهاإلىتدفعناالتى

بناوتحققلنإمشوقةالرسالةتكئونعندثذلمعالجثهرلسالتهكتبالذى

ولىاالكنيسةتاريخمنلمحةعنالسثارتزيحنهامتعةبعدهامامتعة
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الطويلتاريخهافىالكنيسةفىحدثماأكثروماتفكرهاطريقة

الجديدالعهدأسفارأوثقمنيههوذاورسالةاإلنتعاشأوقأتفياصةوض

ننتطروالأمامناالرسالةمادةبوضعفلنيدأالكنسيةالنهضةصهذهارئباطا

بعدفيماسيلىالذىوالتفسيرالشرحإلىنصلأنإلىواحدةلحظ4

رامواجهة

المسيحيينلجميعصتركالماإليمانعنبحثايكخبأنيهوذاقصدلقد
سلوكهاكانجماعةظهوربسببالبحثهذاءإرجاإلىاضطرلكنه

3عددالمسيحيةالكنيسةيهددخطرأيمثالنهاتفكروأسلوب

عنهمالداهمالخطرءلدرالمسيحيينتنبيهإلىماسةالحاجةأنرأىإذ
اإليمانلحقاثقشرإلىحاجنهممنأكثر

نعمةتحويلطهوالشاغلشغلهمكانقومخلسةالكنيسةدخلفقد

اللهالوحيدالسيدينكرونكانواءحؤالوالدعارةإلىالمسيحيسوعربنا

فىمنحرفالنهراطقةكانواأحممكما4عددالمسيحيسوعوربنا

وسلوكهمتعليمهم

اتلتحلير

القديمفياإلسرائيليينأصابطاهموذكوءهؤالصهوذاحذروقد
أرضخلوايلهلمهذاخلكنهمسالمينمصرأرضمناللهأخرجهمأذ

منخرجالذىالجيلكلهلكوقدعددهلحانهمأعدمبسببالموعد

يدخلوهالمالموعدأرضتخومبلغواقدقدكانواأخهموحمصرأرض
4192ص3162العددسفرإيمانهملعدم

خالصهيفقدقدذلكخلكنهبهاويتمتعاللهنعمةإنسأنيختبرقد



مالئكةكانواوالمالفكةاإليمانوعدمالعصيانةحياإلىبعودتهألبدى
والشهوةوبالخطيةاألرضإكجاعوالكنهمءالسمامجدمنلهممابكل

فىاالنالمالئكةأولئلثهموها2ة6ينتكواليشرحياةفدواأ
لىيتمردمنلو6عددالدينونةانتظارفاالظالمتحـتابدبةقيود

شازالتىحولهماالتىوالمدنوممورةسدومإنيدانوأنبدالخالله
مكـابدةعرةجعلتاخرجسدءوراومضتمثلهمامحلريقعلى

7عددأبديةنارعقاب

الشريرةالحيأة

وينجسونشريرةأحالمأيطلبونمحتلمينكانواالرجالءهؤال

أحدأأن8عددداألمحاذوىلمالئكةاعلىونويفترأسادهم

نفسهرئيسهمميخائيلحتىالمالئالشةعلىبقترىأنينستطيعال
ولماسقطوالذيناألشرارالمالئكةعنوالثربالتكلمعلىيجرؤال

ميخائيلالجليلئكةالما3لرئيسالربصرحوعندمارثاسنهميحفظوا

بهذهالقيامعنتعطيلهالشيطانحاولموسىجسدبدفنيقومأن

ياموسىجسلىيأخذأنهوحقهمنأنيعلنأنحاولكماالمهمة

الشيطانضدواحدةشريرةبكلمةميخائيلينطئلمهذاككورجمم
الربلينتهركداببساطةقالهماكلوكانالطرفهذامثلفىحتى

ءهؤاللكنأشرارأأماكانوأخيارآاعتبارهملهملمالثكةفا9عدد
ومعيققهونالماعلىحتىءشىكلعلىونيفتراألشرارالرجاك

القومءهؤالتركجماحهاكبيجببشريةاثزغرمنفيهملماإدراكهم

عليهموتتسلطفيهمتتحكموتركوهاالغرائزلهذهالغاربعلىالحبل

ءالببهمكالحيواناتأصبحواحتى
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التاريخفيسفائولكانالذىلنقايالطريقءهؤالسالثقد

الشعبهقافىإئمأجرةعلىالحصولأجلمنالذىيبلعامشابهواكمأ
تمردالذىقررحفىفعلهمافعلواكذالثالذعنويزئنحطىل

عصيانهبسبباألرضفابتلضالعصيانرايةوروبامرسىلطانهعلى

تقعوكماالسفناترتطمقدالتىالختفيةالصخوريشبهونءهؤال

وبدمرونأمثالهمخيتقابلونءهزالكانمكذاأشكاطاعالطيورا

كاتمامالمإكاذبتهااعيدالموبتقديمءللبسطانحداعهمالمسيحيةالشركة
تمضىلكنءبالمافتعدهاةالجفافميتتعانىالتىاألرضحسحبااتفعل

بالأشجارإخهمكانتبهاعطمثاألرضهاءورامخلفةسبيلهاتحالإلى

ومخلقاتالحطامغيرالشهاطىإلىتحعلالالتىتةبلهالمزالبحراخوكأموطر

كالنجومإتهمبلالخزيةالعثريرةأممالمسوئينرزونالفهمالنثن
31عددالظالمقتاملهاوالمحفوظمدارهاعنخرجتالنىالمتعردةصة11

سقوطهمعنوتنبأالرجالءمؤأخنوخروصفةبعيدعهدمنذ

خارجونصوتمطشمدمدمونحمما510عددنتهمودينوحماهـموص

مرسىخلىائيلإسبنودتمراساداوقانونخـاملحىمتحردون

طمهلثلةطةحهمواشاماللهقسص514رايجبمبنصنيمستفيمالبهإتهإسأصى
محابونبظائمتنطقاههمأفوءوسبرياغعلرسةصحلهوكالمهمعلجهم

61عددالمنفعةأجلمنبالوجوه

كلمومنينكالم

ديعواالذعةواالقاسيةالكلماتبتلثاراألشرلئلثأوتأنيببعد

ظهويميتوقعواانعليهمكالنهقاثالالمؤمنينإتويتحدثيهوذاال

452



الزمأنفىبظهورهموأنبأواسبقالمسايحرسلألنالرجالءهؤالثل
ممانهعلىحياتةيبنىأنالمسيحىعلىوأن8191عدداألخر

ظرأمتاللهمحبةفىنفسص4ويحفظالقدسالروحفيويصلىاألقدس
125و52عددالمسيحيسوعربنارحمة

ةينلبينحياتهمزالتماالذينبعضفإنوالسلوكالفكرفومنحرأما

الرحمةتتداركهمءهؤالبعضبعيدإلىالثرتياربعديجرفهمولم

غصانانحطفكماالناومناخمطافهمبجبمنهموآخرونبالخالص

عليهءهؤالإنقاذسببلفىالمسيحىبهيقومماكلوفىاللهيبجوفمن

4الخاطئعلىاإلشفاقإلىيدفعهالذىالمقدسالخوفبذلكيتخلىأن

أنعليهأنكماالخطيةفيهيكرهالذىالوقتنفسفيبالمحبةفيعامله

الخطيةبراثنمنإنقاذهمعلىيعملالذينأولئكبأدناسالثدنسيتجنب
25دمو22عدد

الذىاإللىذللثقوةالمسيحىمعتكونأنيجبهذاكلوفي

االبتهاجمفيعيببالمجدهأمامويوقفهالسقوطمنيحقظهأنيستطيع
ء52و42عدد

طفةاافر

أفكارهمهىمايهوذاعنهميتحدثالذينالهراطقةءهؤالهممن
وكمااألمورهذهعنءثىبيهوذايحدثنالمأسلوكهمبهانوكيف
الكنيسةمعلمىمواحدأبلالهوتياذاصهويكنلمفاتموديقول

أندونهاجمهمالذيناطقةالهرأولئلثإلىأشارلقدءالشرفاالخلصين
لكنهجدلأومناقشةفىمعهمالدخولنىيركأيكنلمألنهلنايصفهم
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أكثرالمحيطالسخطيكونمنىتمامابعرفكشخصعنهمتب
الحصولفينرغبالتىالحاسمةواإلدلةونقاشجدلكلمنفاعلية

أنيمكنناالرسالةسياقومنذاتهاالرسالةمننأخذهاأنبلجها
اطقةالهرأولثلثعنأمورثالثةنستنعى

هالكنيسةعصورمنعصركلفىنجدهءوهؤالإباحييننواا

تحتألتهمارأحرإخهمويقولونالنعمةاستخداميسيئونالذينأولثلثإنهم

همأماهمغيرلهايخضعقدالتىالناموسبوصايالهمشأنوالالنعمة
التىللنعمةودحدالألنهلهيحلومأيفعلأناإلباحىويستطحفال

النعمةتكثرالخطيةازدادتكلماإنهبلخطيةكلتغفرأنتستطيع
قلبفهوالمهمأمالهبالنسبةمهمايعدلمفالجسديقولونهكذاأيضا

لههوءشىفكلولذاءشىكليملكوالمسيحالداخلفىاناإلن

إلىالمسيحيسوعربنانعمةيحولونالهراطقةءهؤالكانالطريقةوبهذه

هاذكريليقالطبيعيةكيرخطايايرتكبونوأصبحوا4عددأدعارة

الخجلمنواحدةبذرةحتىوالشعورأدنىدونيفعلونهاكانوالكنهم

ينجسونءهؤالكانلقد7عدفىقديماسدومأهليفعلكانتمامامثلما

شهواتهميتركونكانواكماماخطايعملونفيماليسأنهويظنونالجسد

الخطاياتلكارتكابفىانغاسموفىتصرفاتهموتحكمفيهمتتحكم
اوكانو21عددالحبيةالكنيسةوالئمفيكالصخوركانواالحسية

كلومنالنامومىمنتماماتحرروافقدالنعمةتحتهماداموماإنهيقولون
أنلدرجطروحانيينأصبحوافقدإخهمقالواكاأخالفيأوأدبىامالتز

كلمنالذيحبونإنهمكذلكوقالوانظرهمفىوجودلهايعدلمالخطية
يشاعونمابهايفعلواأنفيستطيعونأجسادهمأماقلوبهم



القديمةالهرطقةلتلكجديثةمثلة

اإلباحينءثؤالبرزثتقدنيسةالكأنالموشفةالتاريخحقائقمن

هحذهأنفىشلثوالعصرأىفييمنىلمعصورهامنعصركلفى

على4التنبيرهافيقركزالتىالعمورفىوتزدهرتخموكانتاإلباحية

الرافتريينجماعةفىةممثعاثرالساتالقرننئظهرتفقداإللهيةالنعمة

أىعالكونبوحلهيؤمنونكانواإباحيينكونماجانإلىالذين

يقولونكانواوحرفيا4الكونفئءشىكلفىموجوداللهبأنيقولون

عنيتحدثونكالحواكماالناموسغايةهووالمسيحللمسيحءشىكلن

يكونوالمأحمثمكا4يخدمتهاأواكنيسةباضموننوايكووأفحبمالذىالمسيح
المقدسللكتاباعتبارأىيعطون

ابصوابمنللسيتهاليقولكتبةالبتملىيدعىنهموواحد

أشخاصبههوقالهماترىلكىالمقدسبالكتإلىترجغأنءشىفى

شبئاتساوىالاألقوالههلألن4انتهمناالمبوكتبوااتكلمواخرون

التىعاإلعالناتالتعالمأتبعفأناداخلىفىاللهبهيتكلمبماقورنصماإذا

الالياطنفىدتهيرشدتيها

لهلوافاالمشينةتصرفاحممبسببءفوكسجومرخالثوتجهموعندما

يوحناقالكالكنهمقبولوتعلهيكونقدالقولوهذاءالتمدانحـة

الجسدإنجيلألمماهماإلىءيؤكالظماغاليا4الوسلى

ليستبأخهاينادونكانوا4والسكروالزتاوالحلعتلسرقةرأعال

سجنفىفوكسداأللىوعندماكذللثهايعتيرفاعلهاكانإذاإألخطية

يسكنروذكانوا4يغيظوهوئالىلزيارتهبعضهمءجاعكررليتشارنجء
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3اللوإليهمجهوعندساداإليمانبأغلظويقسمونتالتبغريدخنونمامه
أقيذكرالمقدسالكتابانءبالقوليجيبونهكانواتيفعلونماعلى

ورالالموسئرفيووأليعقوبومإبراءاآلبا

اللهإذ3أجايهداالفوكسلكنمحلفرذاكانوجحيعاالمالكالكهنةو

االبتةاتحلفوألداقاثالأوصىاشاإفوالههإبرأهيمبادةيالآنقبلهالكائن

اإلباحيإلىيدعون3تينيشلييرإصهمالءطؤاألعنياكسرتشاردفقال

وكانواالحياةفىرذيلةكلبارتإلىيهمأدئالذفالخلقىالألنحاللو

اإلنسانهعغأعالمنيصدرماطقليلأوكئيرفصهمهالاللهيأنيتادون

متعنهيصدروماالداخلىالقلبمويلتهيهمماكلوئنالرجىا

لوعتعنهالنامممااللهنهئماحتىتللطاهرينطاهوءشىمحلوانطأعالة

يبتجاديفينطقونكاتوالقولوذكماذا7يسصلللهوألناألساسهذا

مرمآءقضاعلجمقضتاثىالبشمعةالكفركيتريرددون

الشواذمنكانواتاإلباحينءهؤالبنمنكثيرينأنفشلثرال

كانوايعضيمأنفطأيضةشلثالأخهكا4ماحدإفىغتلنأوومجائين
4المنحرفةفئةالهذهمنأفراديعضوأضلهميهمغروقدتخيورين

الناموسمنوالتحررالنعمةتعنيهمافهمفأساعوا

كانوهمالوماإلباحيين6ءهزالالوساىلوحتاداواجهيعلوفيما

أجهدوقداإلباحينإنقالةهوكنججنوفةوالدمالجسدبإنجيأليتـادون

عنهمقال4برمنجهاموفىالشيطانخدمةفيكثيرآواجتهدوافواتهم
الذينفيوناالشمو4ءديااألرالنجسونمونالمجراإلياحيونإنهم

1بولروجريدممماشخثألعنحدثناكماللكتيسةالروحيةاةالحأفسدوا

هذاأذببوحكانمراثيباثئونئدبلننمةااليئععضويةأبئانضم
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االجتماعءأعضابهفرحبالروحيةالثقافةمنمربالكثيتمتعلشخص
هالمسيحبانجبلمبشرايصبحلكلالخدمةصالحياتمنلديهكانلماوقبلوه
أصرانىوواؤااهكلصالشخهذاظهرذلكبعدلكن

تلومأىدونيستطيعالمؤمنبأناقتناعهبينهامنكانوالنىالموبقات
الشخثههذاأنكاءالنسامنءيشامنأممطح4نسىااالتصالممارسأن

علهقودهحدعلىالنعمةنحتألنهثالربافىءالعشافريضةيمارسيمنلم

يعظأالكذللثاإلنساتعلىألطكا2يجصأويذوقطأويمسأالاإلنسان
بمالوحيدالواعظهوزيزالاللهحملألنكنسيةممارسةأىفييشتركأو

يومياتهفينشرحقيقنهمعالاإلباحيينءهؤاللىوسيظهروكل

يلىفيمانصهننشربرمنجهامفىمنهمواحدوبيمانبينهدارحوارا

الأاللهناموسنحوءملتزمأبمثىلستبأنلثأئؤمنوسلى

أحيافأناالناموسنحوءبشىملرمالستأناةبهذاأومننعمال
إليمانبا

ءشىأىتفعلأنحملثمنالطىترهلاإليمانفىثيعيوكشخص

لىالمسيحأنطالمالهأأنأستطيعلىيحلوماككنم

وهلمكانأىفتريدهءفىأىتأخذأنإذنأتستطيع

صابعلمثونءتشاماوناخذمتجرأىألىالدخولتستطيع
المتجر

بثرطتحقىمنهذاألنأردتهإنهذاأفعلأنبوسعىنعم
أحداأعثرأال

نياألزواجمعاشرة6العالمفىامرأةأىتعاشرأنبوسعلثهل

952



األزواجمعاشرةأعاشرهاأنأستطخهذاتقبلتمكلتم

خطيةهذاأنترىأال

ألولئلثبالنسبةخطيةليسضهلكذلكلرهيعتلمتخطيةإنه

قلوببممخررتالذين

تقابلكماالفريتىهذامنأفرادحكثيرآوسلىتقابلومد

ءهؤالبنيانيوحناالقاومكمامنهمكثيرينخفوكسأجورج

قيدواليشاعونمايفعلونارأحرإخهميقولوناكانوالذيناإلباحين

المسيحيينإلىشذراينظرونءهؤالوكانالجسدأممالمنءشىفىعليهم
اإلباحينءهؤالإنبنيانقالوقدبالتدقيقيسالكونكانراالذين

بأنهميتظاهرونقدأنهمكمامتفتحوغيرناموسىبأننىينهمونتىقد

لهميروقماكليفعلواأنهميمكمعهالذىالكالحدبلغواقدوحدهم
أسلمبنهمواحدبنيانعرفوقدخطيةهذايكونأنبغيرفعله
يضحكوكانالنجاسةخطيةوخصوطشريرفأضحقعللكلنفسه

واإلعتدالاإلستقامةعلىتحريضأوتحديرأوتصحكلمنعماخرا

يضحلثاإلباحىهذاكانبنيانيقولشرهعلىلومهحاولتوعندما
فأكثرجمئر

المسبحوبسوعاللهأنكلر

رسالتهفيويهاجمهميهوذاينتقدهالذيناطقةالهرأنفئمملثال2

لكنعليهمايؤاخذهمآخرانمأخدانهناكوكاننجسنإباحينكانوا
السيداللهينكرونبأخهمينهمهمإنهواضحمعنىلهماليسالمأخذينهذين
اليونانيةالخطوطاتأوثقوفى4عددالمسيحأيسوعورنجاكرحيد
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وينكرون9هوترجمتهعندالنصيكونذلكوعلىاللهكلمةتوجدا

اإللهنجدالختاميةاليزكةوفيالمسيحيسوعالوحيدلموالىالسيدا

وعبارةالخطوطاتهذهفىموجودةيرغالحكيموكلمةالوحيد
وفى6171صروميةرسالةفىكذللثنجدهاالوحيداإلله

الوحيدكلمةعلىالتركيزي651صاألولىتيموثاوسرسالة

أهميتهولهجدآواضحهنا

اإللهوعنالوحيدوربنامعلمناعنهنايتحدثحهوذاكاألفلثن

الشكوكبعضيثيرونأناسبالطبعهناككانأنهفىشلضالالوحيد

ونيؤمكانواءهؤالأنوطبيعىاالباللهحواحد3المسيحكونحول

التىاألفكارعلىءالضوبعضهذايلقىفهلآخرينوآلهةآخربمعلم
يكونأالكذللثاألمركانوإذااألولىالكنيسةفىوتفشتوجدت

ئقدمهاالنىاألدلةمعيتعارضآخرهانبرلرففكلكافيادليالهذا
ذاخماالرسالةلنا

النوعذلكأمامأنفسنانجدنحنهاالجديدالعهدفىمراكثرأيناوكا

فياألساسيةفالفكرةالغنوسيةباسمبعدفيماعرفالذىالتفكيرمن
هأمبد2نيسودهاألزلمنذالكونأنأىالكونئنائيةهىالغنوسية

وشرناقصةالمادةبينماالمطلقالخيرهى3كاملةوالروحوالمادةالروح
أنيستطيعاللهذاوهوروحواللهالمالخلقالشريرةاالمادةهذهومن

أفهالغنوسيونرأىولهذايهالهشأنالأنهكمايجسهاأوالمادةيلمس
وطالماالمادةوبناللهبنارتباطأوصلةأىهناكيكونأنيمكنال
اللهذاتمنإنهالغنوسيونيقولالخلقتمإذنكيفكذلكاألمرأن

سمأوطويلةسلسلةفيبالتتاخانفصلتاأليوناتههذأيوناتانبعثت
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هواألبوناثهذهمنوواحدكبراابتعادآاللهعنوابتعدتبير
الثانوىاإللهأواأليونوهذاطالمادةيلمسأنيستطيعانالدى

سىالغنوالفكريقفولمالعالمخلقالذىحرالروحاللهعقجداوالبعيد
األخرممطاناتاأليوازدادتكماإنهةالغنوسيونقالبلالحدهذاعند

جاهلةابةاكفىتصبحأنإكطمعرفتهاطقلتالحقيةاإللهعنابتعادآ

ناتاأليوهذهبينعداوةهناكأصبحتهذامنأكثراللهعنءفىلكل

أوطاأليوناتسلسلةفىاألخيرالحلقةإلىأخيرآنصلأنالىاللهوبن
شيئأيعرفيكنلمالذىالخالقاأليونهووهذاسلمهافىدرجة3خر

الشديدءالعداموقطتمنهيقىأنهكمابالكليةاللهعن

أوإلهآيونالبمعرفةخلقاالذىالعالمأنالعنوسيوذعطلموهكذا

لالمسيحيسوعناءجاالذخااإللهالحقيفىلإللهعدوالعالمهذاثانوى

الحقيتىاإللهاليعرفالذىالثانؤىاإللهإنقالواكاللبشريعلنه

القديمالعهدإلهوااعترلقدالقديمالعهدإلههوءالعدايناصبهوألذى

يناصبهههـوهذامنوأكتربلالجديدالعهدإلهعنثميثااليعرفإلهأ

إلهآخرالخالتىأإللهبأدتنادواهكذاواختالفاكلياعنهويختلفءعداال

ءوالفدااإلعالنإلهالجديدالعهدإلهغير

الهالخالقاإللههوواحدبإلهالمسيحيةتؤمنأخرىناحيةمن

وحدانيةالغنوسيونأنكروقدءالفداصنعالذىاإللهعينهوهوالعناية

ءاالعدهوينأصبهاآلخأحدهمايكرهمتنافريئإلهينلناامووقدهالله

بطبيعهاوالمادةالمادةمنأساسامخلوقالعالمأدتبماإنهالغنوسبونقالثم
السببهوهذافإنجاهكإلهالخلقبححليةقامالذىاإللهوألنيرةص

العالمفىالموجودةالنقصوروكلالحزنفىتاأللموالخطيةوجودلى
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قادامعالغرابهفىصايةنتأنجإلىأدىعويمىالغالفكرىالخظذا
ولحعاديهالحقيقىاإللههوالذىالجديدالعهدإلهيجهلالقديمالعهدإله

ذللثوكدرهموعاقجهمآذاهمالذيناألشخاصيكونفبالضرورة
نهوطيبنأناساحقيقهـتهمفىنوايكوأنالبدالناسءهؤالءاهلافياالله

البمعاديآموقفأمنهويقفالحقيقىاإللهيكرهىالنىاإللهأنلواضح

ويخدمونهالحقيقىاإللهيتبعونالذيئالطيبنالناسكليكرهأننجالتالى
واإذاعتبرعقعلىرأسأالقديمالعهدقصةالغنوسيونقلبلمنطقاوصهذا

طاالأيمادءاألثرارواعتيركماأشرارأناساالقديمدالأبطال
صغاوير

األوفيتيانيدعولنأالخنوسينءهؤألفريئهناكوكان

وقورحالقايينالاعتروبعضهمعلمنحيةاليعبدونكانواألنهم

الذيئطالهراطقةوهؤالعالقديمالعهدأبطاكأعظممنوبلعامال
واواعتبراللهوحدانيةواأنكرالذينالغنوسبونإنالميهاجمهماذيالوبهان

العهدإلهبرواواعتءالفداصنعالذىاإللهغيرآخرممالهاالخالقاإلله

قلبواالمحببولهذاالحقيقىلإللهواوعابراولثرجاها3إلهاالقديم

دالكلإلهألنالحقيقىلإللهاماخلىالقديمالعهدأشراربروافاعتضاعاألو

القديمالعهدقديسىبروااعتبيماغضبهجامعليهمصبالقديم

ءلذمعادبالجاإلهايخدمونكانواألنهمأشراراعجهلة

فىتمادوابلاللهلوحدانيةارهمبإنالهراطقةءهؤاليكقتولم

آخربمعنىأوالمسيحيسوخالوحيدومعلمناربناواوأنكرعغيهم

معالفكرهذايتفقكيف7واالنالمايحيسوعوحداطيةواأنكر

وناتأيبوجودمنواآالغنوسيينأنرأيناقدالقنوسيةاألفكارمنفهمانعر
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تسلسلةتكوناآليوناتوهدتاإللمجةالذاتاممنبعةزلية

السلسلةشةاآلخرالطرفعلىوهناكاللهاتبأتتصلشهاحلقةول

المسيحيسوعدايعتبرونرأيناهمكمابالعمالمالمتصلةاألخمرةالحلقةحكد
الحلقاتمتتابةسلسلةفىأيونمجردطاأليوناتهنهواحدأمن

4الحلقاتهذهأعلىهويكونقداللهينوبتاإلناابيهاثنةالناتايأليومن
اللهإلىاثرحهايكوطفدأنهكا

ناتاأليواههذآحديتخطاهقدالوقتلمحضىلكن4حقاهذاكانوربما

يسوعدايعتبرونيكونوالمفالعنوسيونأعظـمإطيىبإعالنللبشرريأق
مجردمنأكفرنظرهمفىيكنولمالوحيدوالرلتالسيدالمسيح
هوكانإنحتىواإلنساناللهتبالحاشالتةمتعابسلسيةفىألحلقة

اللهإلىجحيعاوامربمالحلتثاتههذأحمى

إليهبميشبرالذيئالهراطقةأولثلثعلىاخرمأخذأيفاهناك

الغنوسيغعنماتمعلمنمالديناحتمامآمتفقالمآخذومذاقايهو

لونمعزبأتهمالهراطقةءكؤالهوذايصى191عددففى

اإلستعمالهنادرةكلمةذايهويستخدحنهاالتىاليونانيةوالكلحةدأبأنفسهم
4دمحفوومعناهاسهواألصلتحوىوهىيئفييورفىآبوممأ

الترجمةالتكونوهكذابأنفسهمداكلمةالتجدالخطوطاتأضبطوئ
الجديدللعهدئرجضهقموفاتدالدهاأوكاوإتماالالمعتزلون

نوطأظهروا4الهراطقةءفهؤالاآلخوينعنأنفسهمزونيمالديئ

الكنيسةءأعضابينالطبقيةعن

كصلهمتىواالهواطقةءهؤاليهاتفردالئىاتاثزماهىىشواآلن
عدداللهوبيناإلنسانبيئيوجد4ورأيناسبقكااالخرينعن

ال46



يتصلأناإلنسانءماشافإذالموحيةاياوالكاثناتاأليوناتمنلهاحصر

الممتدالفاصلهذاطريقهعنيعمرطويالسلمايرتقىأنعليهبالته

اإلنسانوبيناللهبين

وبيناإلنسانبيناالتصاليـتمأنالممكنمنإنهتالغنوسيونوقال
أهذيؤديهامعقدةخاصةوممارساتتدريباتعدةطريقعنالله

شديدوحرصفائقةبعنايةاإلنسان

علجماويداوموالتدريبراسةاليواصكأناإلنسانمنومطلوب

إلـيهايصلأناليستطيعالنىالمعرفةهذهالعميقةالمعرفةإلىيصلحتى

فريقينإلىالناسالغنوسيونقسمالسببولمدذاالناسمنقلةغير

اليونانيةفالكلمةبسكيكوىالىوفريقيكوىتبنيماالىيقف

ففرقيهذاوعلىاللهإلىبالشخـصتتجهالتىاناإلنساروحتعنىبنيما

بشقافيةيتمتعونالذيئءالحكاءالثرفاالناسأولئلثهمالروحانيين
يلالليمالسلمءارتقاعلىالقادرونوهمءالذكامنيركبوبقدرزوحية

إتهمالغنوسيونعنهمقالالروحانيونءوهؤالاللةإلىوالوصولى

المستوىنفسعلىيكونواأنمنتمكنهملدرجةومطلعونروحيون

يينالغنوسمنبعضاإنسوينايالعاويقوليسوععليهكانالذى

يسوععلىيتفوقأنيمكنهالحقيتىالروحىبأنيؤمنونكانوا
باللهمباشراامخادافيتحدمنهأفضلويكون

العاديةبالحياةيكتفونالذفيأولئكهناككانأخرىناحيةومن

فىمعهمتشتركالنىالحيةالكائناتكلفيهاتشاطرهمالنىالطبيعية
ءوهؤال5إليهاومااناتوالحيوكالنباتاتالطبيعيةالحياةعنعرعلىاحتواثها

أئبذلعلىالقدوةلديهموليسعتأرواحهمترتقلمالعاديونالناس

566



الطويلالسلمءإرتقاعلىتعينهمالتىالعقلطالحكةعلىلحصرلةهثىدثمهى

اللهإلىلمؤدف

موهؤالعانختارةالصفوةلنموعتالناساعغنوسيوناعتبروهكذا
وطليالهاللهعنبحثاالطويلفةالمعرتدكأالسرعلىروذالقمادقالئل

مايؤهلهمإلىونيفتقرالذينالعاديينالناسفتغالثانيةانجموعةما
والروحيوناللهإلىأحديصللنبدوخهاالتىالمعرفةإلىلحههـ

أشخاصفيمتالناسبقيةأمامختارةضئيلةقلةالغنوسيونيقولكال

ينروحيكرالديوذ

طيعتهةقيامإلىبالطبعيؤدىاألعتقادمنالنوعهذاأنوواخحح

أدىأنهكمافعالماحدثعينهووهداالكنيسةداخلفىستقراطيةت

ماأنووأردأأشرالكنيسةظهرفاوهكذالروحىاالنتفاخمننوعلى

ءلكبريا

أناساكانوايهوذااللهميقصدىالذينالهراطقةأنىفىهذامن
جاهلإلهوهوالخالتىاإللهإلهيندبوجوونادوااللهوحدانيةوانكر

يرواولميسوعالمسيحوحدانيةأنكرواأتهمكماروحىحتيتىلهط

اللهبينالكائنةالحلقاتميأمجموعةضمنواحدةحلقةسوىيه
وحصرواالكنيسةداخلفىطبقاتبوجودكذللثنادواكمااإلنسان

التىةالداشفىالعارفةالضئيلةاألقليةنطاقفىالمسيحيةوالشركةخوة

الكنيسةداخلفىمتميزةكفئةوحدهمحمهمكيط

ثكةالمنكار

المالئكةواأنكرقدالهراطقةءهؤالأنإلىاإلشارةفتسل3

األمجادذوىعلىونيفترفيبالسيادةينهاونوناكانوإنهمعليهمواافتر
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ةاليبودبهمايعبروديتانكلحتانوالسلطانوالسجادة8دد

وفىالهودىالفكربحسبالمالثكةطغماتبإنموجودةرتبعن

إنالقولتجدحيثتموسىالجسدرؤحإلىإشارةشبىت9عدد

الموسجسدبدفنالقيامأمرإليهأوكلقدالمالثكةرئيساميخائيل

حولإياهمحاجاالمهمةصهذهالقياممنمنهعهوحاودقاومهالشيطانلكن

لهقولهسوىطالشيطانضدءاجراأىالمالثكةيتخذرثيسولمالجسد

نمرئيساكورغمالموقثتهحذاداثيخاثيلداكانوإذاداالربركلينال

للبشريخقالىفبالشانشيطاناغدرةضربكلمةيتفوهلمللمالئكة
المالئحقفاةةهـشرواحدةبكلحةبنطقواأن

مالكهاالمأمةفككالمالئكةبشأنمفثثلآلعقيدةليهودؤكانت

قواتمنةقووكلمالكها6طفلومملىمحانوكلالحارس

للرتاخرطدألكوةللنارواخرللبحرماللضمالكهالهاأينصاالطبيعة

لسلطاتخاضعةقواتهابكماالطبيعةأنأىمالكهلهاخرءشىوكل

اضباتاتااقأوسمنرقكلبأناالقولحاإلىاذعبوإنهمبلالمالئكة
مالكهالها

المالثكةهاجمواالهمراطقةأنصهوذارسالةمنوواضح

الحقيقىالإللهالمعادىالجاهكالشرالخالقلاللهخدامإنهمااوقالو

ءوراكانمماالجزمممكنناوالبالمالثكةلهالشأذالمسيحىإنقالواكما

غلطةكأناالمالثكةاحتقارأننؤكدأننستطيعلكناالقولهذا
التىالعديدةءاألخطاتتضعسالتىءالسوداالقائمةإلىتضافأخرى

يهوذانظرفيرديثااأمرهذاوتدكانالغنوسيينأفكاراخرتزكانت
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الجديدوالعهدهوذا

الرسالةكتابةتاريخعنءشىلمعرفةنتقذأأتاآلنعلينا

رسالةتقبللماجديدالعهدأسفارمجمعالقيامكندكاتجهاوشخصية
قريبعهدإلىجهيدجهدبعدإألالقانونيةأسفارهكأحدصهوذا

ولمكثيرلغطحرثحايدورالىاألسفارعدادنىالرسالعذهكانت

متأخرعصرفىإالةالجديدالعئهدمنءكجزتالكاملبالقبولتحظ

األولىالكنيسةءأعضابينمنوالدارسيذتءاآلباءاآياكافحمانوردنحنوط
الرسالةحعذدحود

قانؤناليضمهاالنىالجديدالعغدأسفارخححنمحسوبةصهوذارساله

مجوىكانوالذئم071سنةإلىتارنحهيرجحالذىالموراتورى

ةذالشالوقتفىروميةكنيسةقبقـهاالنىالقانونيةارباألسرحميةشبهقائمة

انيإنالييرإكسالةالريتضمنالبةالعرحيغتهفىالقانونههـذاأنوالغريب

رسالةقانونيةفىبعضهمشكطذلكبعدنكشاألولىبطرسوالرسألة

ذايهـى

رسالةأوريجانوسعرفمنتصفهوحوالىالئالتالقرنوفئ

شلثهناككانهذاومعجدأديدشبحذرلكنواستخدمهاحمهوذا

ثاقانونيتجهةمنكثيريئعندلركب

ذلكفىالدارسيهاأعظممـنواحدقامالراخالقرنمنتصفوفى
حولمفصلةتحليليةدراسةءباجراقامهذايوساببوسهوالوقت

وضعوقدآنذإكالكنيسةتستخدمهاكانتالتىالختلفةاألسفارمركز
غيرتعتبروالتىبعدبشأخهاالرأىيستقرلمالتىاألسفاربينيهوذارسالة
يقبلوخهاكثيرفيأنرغمقانونية
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بئيفىكانالفولجاتاجمشىالتومبجهرلرالشهنيموسايرودز
قبولهانئددانرإلىدعتهاىااألسبابالناويوضحذاورسالةقانونية

ةموجوفىخيركادأسإلىتشيرأنهامحوالرسالةمذهحولءشىوأغرب

اغأنونيةاغيراألسفاربعضإلىتشراأنكماالقديماالأسفارنضم

9عددثصسيالمثالسبيلوعلىالعئهدثبينفيماكتبتالتىاألبوكريفا

ميخاثيلالمالئكةرثيسوبينالشيطانبثنتمتالتىامحىاجة11

داموسىجسدرفعكتابعنذةمأخوالقصةهذهوموسىيجسدحول

يهوذايحذو41عددوفىالحوديةاألبوكريفاكفمنواحدوهو

عنمأخوذةنبوةمناجزفيقتبسلميداباثدالإبمنهكأحذو

هايعتبركانأنهإياطيشرالذئاألمركالمهمحةإلثباتأخنوخسفر
حقيقيةلبوة

مناالقتباسعلىاعثادقديهرفاإنايرونيموس5لناويقول

متباهالإلىالبعضدعاالذىالسببهوهذاولعلالتهانونيةغراألسفار

رسالتهأمروفىأمرهفي

هذابدأوقدالثالثالقرنمنهتصفبعدإاليهوذاعنالدفاعيبدأولم

عدثىوفىيوسديمترهوبدأهىاذوااإلسكندرسةفىالدفالح

الكالمهذاأنحلالردىقالهكالمإلىوذاييشير81و71
األقوالتالثبينمثيللهليس

الرسالةمحعابةألريخ

ففيهاالمتأخرةاألسفازمنيهوذارسالةأنإلىمحدودةإشاراتهناك

أتهايعنىاوهذ3عددالقديسينإلىالمسلماإلممانإلىاإلشارةنجد
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فيكتبتهاأأىنالزتةبفتراإلطانإتمدحـوتاتسلمانبعدتبت

الصهوفايايحث81و71عدثىوفيمإلخباإلطازصهإشعرإعحر

يوحىالذىاألمرانمسيححسوخبناررسمالجممـأقاشأعلىلغالمزمن

ياةأقيدعاىالرسلئلثاواءأحدتلمتإةسااكتادةقتفاسبأنه

فى5وعلححهلهفادواتذكرماإلىحسسالكنكاختالسولهذا
هـا

أرامهم

متأخرعصرثكتبتأنجاإلىيشرالرصألةفيهكتبتىاتاوالجو

دوشيئامماالثانيةبطرسرسالةنجدفأنخانذكرأتاليثرتنالكن

بننالوثيقتباطاالريلحظأتالينهرتهواحدأىصيوذاسالةفى

المؤكدومنالثانيةبطرسسالةشمنالثانىاألمحاحاوذاورسالة

منأنهكماعنهاونقلثثرفيقهرسالةدديهكانتلملرراإلثنمنواحدأأن

وعلىداالرسولبطرسحورةثكانتيهوذاعلةرسان4جحاألر

جدآمتأخعصرفيتظهرلمذاتورسالةإنالتوليمكناألساساهذ

المبكرةالرسائإسمنقتلمإذاحتى

لىلسلالرأيامإلى4ءاالوإلىةكريالذاجعذاحهوأذافي

ألنهميوحناسوئمخهمالحياةقيدعلىباقيايكنلمأنهأيضاتواضح

يهوذاسالةهـأتوباعتبارمعنأجرفدواقدكانرام07عامفى
التانيةبطرسسالةشوأذبعيدهةفهقىأنهاعاىالرسلأيامإلىتشر

لالسابةنحددهتاريخأنسبإذالقوليمكنصهوذاسالةشفءجامما

ةم5809عاكىكاحولحجموذارسالة
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الردسالةاب

هذكاتبهومنهذانجصهوفـاهحوجمنتاآلنلءنتمممـاأنبنابحدر

خمسةالجديدتهداانئالمسيحيسوعخادم4نفصيدعوإنهالرسالة

يهوذاألمامجحلمخهمكألأشخاض

بعدةبيئهفىلىيح11شاولكاثالذىالثالدمثقىحهوذاأ

911الرسلأممالدمششأطريقعاحمااهتدائه

الذىوهوالكنيسةمجالسفىينلرشالمدأحبرسابااوذا2

أبوابهأ4الكنيسةفتحتعندماشليمأوهـلمجعحعقرارلمالسيالححمل

نبياكانهذاوجمهوذا23و72و5122الرسلأممالمملال

اإلنحريوطىذاحهو3

إلبهننسبألنتدعونالدرجةمهمايعترمنالثالثةءهؤألبنوليعس

الرسالةهذهضابةص

يوحناعنهيقولةالرسلمنواحدوهواخريهوذايوج4

فىلوقاأوردهاالتىالرسلدةقاوفياإلنحريوطىليسذاحهو

الرسلأممال661لوقأبشارةبعقوبأخوذاحهونجدبسارته

ترتليانوسللرسألةكاتبايكوتألنالمزشحاالمثخمهووهذا31ةا

هذااليونانىالنصفىلكنلالرسعوليهوذاالرسالةهذهكاتبيدعو

المواضحعفىأخواكلحةوأيضأ9اللبعقوبالذىجمهوذااليدعىالرجل
النصنخاوجودهاعدمإلىإشارةماثلةبأحرثبةمكتوآنفاهاإلالمشار

بعداستخداجمهاشاعثمهاوضعوالذفيهمالمترجمنولكناليونانى
172



اإلثتىلىالرةاقاسىورالىااابوأتتيعنىوكمذاةللث

بهيقولالذىالرأىهووهذاأخاهيـىولتبيعفاعوةعشر

أيامنافئالمئتدسالالشابمترجمىكل

الفىيهوذايدعىاخرشخصلديناصاياذنثنجعد5

إخوةمنواحداأيضاكانالذىدالتالرأخهذابوثامحبذإكـمالجديد
كاتصأندلوو63مرقسدشارة31554دلش3لسهي ىهـاس

يئالمذكواألشخاصمنإليبمأيثرناممناحدأوكأنذايحوسالة
هوكاتجهانيكصيهوذالإمممنهمكلحملوالذثتالجدياالركدفئ

كانالذىيعقوبأخودابحقيدعىأنيستحخأالذىةاشخصاهذا

اليسوعإخوةمنواحدأ

يالربأخويهوذانعترأنيمكنهلسؤالبلىنأنىذلكبعد
الذهتكونأنوجبكذللثاألمركانوإذاالرسالةلهدهكاتبا

خاصةأهميةالريسالة

هنهكاتبإنالقائلاضاتاالعترلندرسنتقدمدعوناواالن

يسوعأخويهرذايهوليسالرسالة

ليةلمفلماذايسوعأخويهوذاهوكاتبهالوكانيقرلونا

هذاعلىالرددأيعقوبالأخوهوإنهنفسهعنيقولولماذاذللث

يشيرأنيشألمأنهلدرجةمتواضعاكانحموذاأذهواضاإلعز

فىأنهإاليسوعأخابالفعلكانإدطوحقالعطـيماللقبحهذانفسهإلم

هذمالحالةفىألنهالمسـحيسوعخادمنفسهيدعوأنفضلاضعهتو

هذاعفضالأيضاوسيدهربهكانوإطاممطأخاهيسوعيكنلم
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فىحياتهأيامكلقضىقديعقوبطأخويهوذايكونأنالمحتملن

الكنيسةهىأورشليمكنيسةتكونهذاوعلىيمرحهالمفلسطين
الكنيسةهذهرأسهويعقوباكانشكبغيرر4عرفهاالتىالوحيدة

صلتهعلىيرينأنعليهكانفلسطينفىكنائسإلىيكنبكأنوإذا

يهوذايشيرأنومدهشاغريبايبدوكانالنقطةهذهوعندييعقوب

هخادمهوليسالمسيحيسوعأخوأتهعلى4نفسهالى

يدعوكمااللةخادمنفسهيدعويهوذايأناالبعضضلعتر2

ليحملونكاخمواالذينهمفقطاقديمالعهدءوأنبياضاأرسوالنفسه
مزمعأماكانكلءاألنبيالعبيدهيعلناللهكانالقديموفياللهخدام

ءأنبيايحملهكانالذىواللقبا37عاموسلحدوثهتبليفعلهأن

نفسهعنيتحدثفبولسالجديدالعهدفىللرسلمباائحبحالقديمالعهد

كماأفيليىرسالة14اروميةرسالةءالمسيحليسوعكخادم

تيطسرسالةالرعويةالرساثلفىأيضأبابهذانفسهإلىيشيرأنه

يعقوبعينهاللقبهذانفسهعلىأظلقلرسول01ويعقوباا

خادملقبأنهوئولهمااالعتراضهناعلىنردوهناكهاا

بولسألنوحدهمالرسلعلىيستخدامهيقتصولمالمسيحيسوعإ
بمضموتهكانإذاوحتىاش1قيلبى4وساأتيموتاوسبهلف

كانالصعودبعدأنهئحدأفناإالالرسلجماعةعلىيقئصراألثهل

والشل1ألالرسلأعمالالتالميذجماعةمعيسوعإخوة

إخوةأننعلمونحغكذلىيعقوبكانكمابينهمكانيهوذاالأنفي

يهأتقومالتىلريةالتبشالخدمةفىءشركاوام11علىمحائوايسوع

بقنعناأقيمكناكهذودليله9األولىكورنثوسلةارساالكنيسة
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كاكهذاوعلىالرسوليةالذائرقضمنكانديسوعاخايهوذاأن

اللهخادملقبيحملأنحقهمق

يسوعآظبهانالذىفلسطنفىالذىيصهوذاالإنيقال3

اآلراميةاللغةغريعرفيكنلمألنهاليونانيةكالكناتةيقدرعلىيكمنلم
يجيدكانيهوذاالأنالمؤكدمنألنههالائمصستاقطصاعتراضهذالكن

الناسجميعكانولهذاالقديمالعانمفىالثقافةلغةكانتألنهااليونايخة

فهايعركانالتىواليوناتيةاألصليةلغاتهمإلىباإلضافةاليونانيةيجيدون
عنأوبنفسهكتبهاقدكالظوركالوقويةخشنهلغةكانتءحهوذا

بسلوانممناستعانحـنبطريهدافعلكمامقرجماومساعدطريق
األولىرسالتهحمهابةفى

وهذهالغنوسيةالهرطقةنهاجميهوذأرسالةإنالبعضيقولتدلى

فكرهكونهامنأكثراليونانيةالفكريةالمداهصمنبامانكانتالهرطقة

أناسإلىالكتابةإلمىالفلسطينىصوذايدخالذىالداخهوفاوديه
للفكرتمامامضالةررالغنوسيةالفلسفةهذه6نهاوالخقيقةيوناقين

والمحركالرثيسىالمحوزهواإلقاموسالآلنورالمستقيملليؤدى

الرئيسىالفكرهواللهبوحدانيةاإليمالظو4دىيهولصرتلكلوالداخ

اختالفايختنفكاق4المالئكةبهةماعتقادهماقكماالهودبةالعقيدةك
عليناالصعبمنوليسيهوقـارسالهفيإلهاالمشاراألقكهارعقللناط

التطرففداندفعواالمسيحيةاعتناقفمبعداليهبردتبعكرأقةنقررأن
ضكأنفىشلثوالاإلنساناثأنهوهذاألندلمضاأآلخرالجانجدالى

اكتشفواعندماءمؤالملدامو7عبيدحياتهمطؤاظلواالدينةاليهوهـ

حدهإلىأوصلتملدرجة4واتباعهاجباطتمسكهفىتطرفواثالنعمة

2ال4



ظلالذىالناموسمنللتحررطبيعيافعلردهذاوكانإلستباحة

الزمانمنطويالحاردولوصاياهلهمستعبدينالناسءهؤال

الىااللودمنجماعةوصولحالةباستللقولمررهناكوليس

لطولعنيففعلكردالمالئكةعلىوالتعدىالهوحدافيةنكارحد

يهاجمهمالذينالهراطقةإنخالقوكيمكنناوهكذاأخرىبعقائدتمسكهم
المسيحيةدخلتيهوديةجماعةبالفعلكانوارسالتهفيوذاي

ولماليهوديةعنارتدواقدكانواألخهمنماوبعقائدها3منواألنهمأل

إليماثهممضادفعكردوإنمالحياةجديداطريقانظرهمفيالمسيحيةتكن
لمشخمى

علىلوعرفتالرسالةهذهإدطالقائلاضاإلعتريبقىأأخر5

الوقثذللثكلاألمرتطلبلمايسوعأخوذايهوهوكاتهاأن

العهدأسفارنبووضعهابقانونيتهاافلإلعترإليهاحتاجتالذى

البدأليسوغإخوةمنواحديكتبهارسالةألنبهاالمعترفالجديد

أنههىالحقيقةلكنالقانونيةاألسفاربينفوراتوضعكانتوأنها

األممنالكنيسةءأعضامعنيكانالميالدىاألولالقرنءاننهاقبل

فيأنهفىأيضاوالشلثومقاوميهتءأعدااليهوديعتبروناكانوءوهؤال

وربمالهءأعداالحقيقةفىإخوتهكاناألرضعلىيسوعحياةأيام

أسفارإلىيهوذأرسالةمجملىاضاإلعترفىالسببهوهذاكان
يهوديةرسالةألنهاالجديدالعهد

بسوع9أخوثـاب

واحدفأىبسوعأخويهوذاالهوالرسالةهذهكاتبيكنلمن
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يحتملفقطاثنأنناككاتيكوناإلصمهذانفسحملواممنفبن
الرسالةهذهكاتبهواأحديكوقأن

النعريهوذاداشخصيدعئالرسالةكاتبأنفىالشلثا
دوجةمزصعوبةتواجهالنظريةهذهلكنكهارغشيثأصنه

أنهكمايعقوبأخويهوذاالهوكاتحهايكونأذيحتملأوال

الرسالةهذهرصلتبهاالتىالطريقةإيضاحالصعبمنثانيا
انإنسلطانهمناصاروماواعتبارتقديرمنإليهوصلتمأالى

معروفغمرشخصايقرلونكمابهاكاتيهوذا

مجهولكاتبهاؤأنمستعارأإسماتحملالرسالةهذهإنيقال2

خصوطالقديمالعالمفىمتبعةعادةهذهركانتيهوذاإلىفعبهما
النىوالمقاالتالكتاباتمنالعديدنجدحيثالعهدينبينمافترةفى

ءإشعياوباروخو1وأخنوخسىموإلىهاكاتبوهألسب

علىمأخذهناكيكنلمالوقتذلكوفىهملرخوكثيرينوسلمان
العصرفهدا

مالحظتانيهوفارسالةعلىلنالكن

ذوىمنأشخاصإلىمنسوبةوجدناهاالكتاباتتلثكله1

مكانكلفىوالعامالخاصيعرفهمالذينالالمعةءاألحما

يعرفهاءأمماالعظامواألبطالوالملوكءاألنبياأمثالمن
لكنايهاأمعرفةفىأحدءيخطىأنواليمكنالجميع
لمكماالبتةأحداليعرفهشخصاكانالربأخايهوذا
شأنذايكنفلمعنهشيئايعرفأوعرفمنهناكيكن
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السيهيكنولماألولىالكنيسةفيالرنانةءاألهاابأما
اإلطالقعلىمعنىأى

قدالمسيحيةتكنلميتيانقوأيامفئإنهنقولتصةوهناك
ءأحباأشخأصيوجدبأنهالرومانيةالسلطاتإلىءاألنباتءوجاانتشرت

وقداعتقديهوذاأحفادكانءهؤالبننمنيبيسوعنسبهميتصلممن
أقاربمنالباقيةالبقيةحرلالناسيلتفأنالممكنمنأنهالرومان

السلطاثضدمسيحىتمردفىيقودوتهمقدءهؤالوأنيسوع

رأىفعلواوعندماللسلطاتذواخمهمءهؤاليسـلمبأناألوامرفصدرت

لهمفسمحواخطرأىبثحكلونالالذءالسطااكادحنمنامأالحكام
العاديةحياتهمشئونوممارسةديارهمإلىدةبالعو

ثمةفليسوعليهالمجهوليهوذاهوهذايهوذاأنوواضح
مجهولشخماإلىينسبهئمكتاباأورسالةواحديكتبألنيدعوما

وتمييزوضوحلبكالرسالةكاتبشخصيةإلىأشيرأنهفىوالشك
مجاالألتتركبطريقةذلكإيضاحفىدفىترلماالربأخاهوكانأنهولو

البسأل

الرسالةكاتبشخصيةوحبوألنعرفأنناهىالمؤكدةرالجقيقة

زورأنسبهاثمكتبهاالذىهوآخرشخصابأنالتهوليناقضوهذا

اذويإلىأ

نفيهاحهوديةرسالةأفهالنايتضحالرسالةهذهنقرأوعندما

أنكماجيدايفهحهايهودىشخصااليقدمهاأناليستطيعإشارات
مماوفظةبسيطةرسالةوهىاإلشاراتهذهمطلقأاليفهماليهودىفبر
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الهوفىيدمنليستأنهاوالواضحىتموهـأسلوبوذاتزاهيةنها

أخىليهوأيكونماأنسبوهنسيطمفكرقلمسطرهاوإنمأمميئ
لملوذلكالىمايدعوهناكيكنرلماسمهتحملوأنماخاصةةربتأ

األصلىكاتبهاهويكن

ةالصغوالرمالةهذهكاتبإنناقولعندمامخطثيهأالنثونأنناوأعتقد

يسوعأخوذاصيوهو

872



ذايكلسالة

مسيحيعأتكونأنمعغما

اثمذعؤيقإلىأخوتغقولييعؤأثضيتسئوغغئددايفو

ييعآئضسوعيمؤأئمحفوطينأأللبأدلهفطينآدمقدلم

ؤأئقحئةؤالسثآلمآلرخمةلكئميتكثز
3وابهوذالةرز

عنهوحدلثهمنأكرومعدنهاإلنسالطاحقيقةيكمثعفءألشى

مانفعلطقدراإلنسانهذاداخلفىمايوضعمااليوجدعأنهكمالحقسه

الناسبيهححمهافجأنبالتىاأللقاب

يعقوبوأخويالمسيحيسوععبدأنهعلىنفسهقدمنانجابمو

يهوذاعنقيأسلنافهحيواوه

كانمثلمامعروقايكنولمالثاقىالصركزلهيكوذبأنلكتفىكانا

اهذفىوهوهأضأنهعلىالناسيعرفهأذيكفيهوكانبعقوب

بطرسحمعانأخوأنلراوسأنهعنهنقرأىالكيوسالنلرتمامماشبيه

اخوالوصفبذأمكتفيااوشصأندهوكأن68يوحنابشارة

6وأندراوسعيهوذامنوكلاالغالثشهرتةطبقتالذىعبطرس

2آلأل



واحلدأىلجظ6ندونخاطرطيبوخنرضأصلىبالثافىالمربمبل

ظلهفىلعيشأتىعليهكتبالذىةأخيهاهبالعيرةشعورأىمنهعات
ممااللهوهجهاكرفنعمآلهذوكانت

لقبمجملأنحو4يهوذاكنفسإئيتالفوفشأعظمكان3
لهلمعبدويهوذاالسياكانيسوع9أنأىاالمسيحيسوخعبد

سيدهءإشاررهننفسهوضعهوليهوذااألوحدالممدفاذوميدال

فينافعايكونأنالمسيحىييلغهأتيمكنمجدألعظموإنهإرادتهيحئق
دالمسيحيسوعأخدت

كلماتثالثذايهويستخدمرسىالتهبهاقدمالتىالمقدمةهدهوأل

المسيحىبهايصف

هىيدعوالمزجمةاليونانيةوالكلمةياللهمدعووالمسيحيونلأ

ثثامجاالتفىتستخدموهىكاليين

واجبءأداأومنصبءبأعباللقياماإلنسـاندعوةعنالتعبيراأل

ءماإنسانتكليفإلىلإلشارةتستخدمسامسئوليةحملأو

والمسيحىدولتهأومجتمعهاولمدينتهةعايخدمةبالقيام
خدمةلتحملهائ4مسئوليةلى4واجبإلىحملإلىمدعو

ءالمسيح

ةولمدإنساندعوةيلىلالشارةأيضاتستخدمالكلمةهذهب

ومناسيةبهيجضلألألىالدعوةعننعبرأضهاأىاحتفالأو
كلواإلبنهاجالفوحإلىمدعووالمسيحىوساوةسعيدة

أللهةوفيضيفايحل

082



لحضوراإلنسانإعالنعنمرللتعبثكفللثتحتخدمأنهاكماش

هنفسهعنحسابايقدمالالمحاكمإحدىفيقضاثيةجلسة
كرمىأمامللرقوفيدعىوتالمطافخاتمةفيوالمسيحى

المسيح

نراهكماالمسيحأجلمنمسئوليةلحملمدعواالمسيحىنرىوهكذا

أئامنفسهعنحسابابعطىلكلمدعوائمالمسيحفىيفرحلمدعوا
المسيح

التىالعظمىالحقيقةهىوهذهاللهفيخبوبونالمسيحيون2

يدعواللهإنويحبوايحبوالكىمدعوونأناسفهمدعوتهمطبيعةثحسم
ليساالواجبوهذاالعملهذالكنواجبوإلىمملإلطالناس

الناساللهيدعوكمابهيحظونشرفهمابلاألحوالمنيحالطعليهمعبئا
خدمةلكهاوالهواتاوالقهرالمذلهخدمةليستالخدمةوهذهخدمتهإلى

الخاسبةوهذهالمحاسبةإلىالناسالذعويالنهايةوفىوالصحبةاألخوة

المجةمحاسبةلكنهافقطالعدلمحاسبةليست

يمتروكاليسفالمسيحىالمسيحفىمحفوظونالمسيحبون3

سالمتهويضمنفقتهبريسيرثاثمايسوعألندهبمفرالحياةيواجه
محفوظلكنهفقطمدعواليسفالمسيحىالطريقطول

المسيحفيمحفوظاللهفىمحبوبلدتهمنمدعوشخصالمسيحىإق

182



اللهةس

نتوسمعدعونااإلفتتاحيةالفقرةلهذهأدتاليةالنمقرةإلىاإلنتقالقبل

بعكاالكتشافمحاولةفييةالالدعوةهذهأمرفىرالتفكفيليأل

المعاقمنأماتتضمنه

روميةرسالةرسواليكونلكلدعوتهعنيتحدثبولسـاا

المترجمةاليونانيةوالكلمةاااألولىكورنثوسرسالةت01

أبوستيينداالفعلمنمشتقةوهىداأبوسولوسهىرسوالت

العالمإلىيرسلالذىالشخصهوفالرسولالخارجإلىيرسلالرمعناه

حظىقدشخصالمسيحىاخرتجعنىأوـسفرأللمسيحيكونلكى

تقديمفىينجحوقدخدمتهفىويعملباحمهيتكلمللمسيحتمثيلهبشرف

هذافىقديفشلكمالآلخرينحياتهفىالمسيح

روميةقديسننكونلكىالدعوةعنأيضابولسيتحدث2

هىاليونانيةفىقديسوكلمة2ااألولىكورنثوس7أل

الرئيسيةوالفكرةكذلكمقدسجمتهاشيمكنالتىهاجيوس

األيامبقيةعنالختالفهمقدسفالسبتاإلختالفهىالكلمةهذهفى
معناهاقديسايكونلاإلنسانفدعوةكالبشرليسألنهقدوساللههـ

كلفىفكركلفىكليااختالفااآلخرفيمختلفاعنيكونلمدعوأنه

اإلختالفوهذاآخرإنسانكلعنيختلفحركةكلفيكلمة

المسيحشخصهوكلههذافىومثالهالدأخلىرهضممنيذخ

حضرتهفىالدوامعلىيحيابأنهيحسالذىيسوع

التىالمسيحيةالحياةءمباكعنتختلفالتىوقيمهمبادئهفلعالم



ءالااأنوإعتبارهاأوحدمثالالمسيحاذهافيالعالمهأعنختلف

العالمهذافيبهااقسلثينبغىالتىالوحيدةالمثلىالقيمةهوةالمسيح

اللهفدعوة882روميةاللهقصدببحسمدعوالمسيحى3

قصدادتهأنيعنىوهذايقبلوهالنالبعضأنحطإنسانلكلمقممة

نفعلهأنعليناقدرالذىءثىالهوالقدرإنقيلوقدإنسانكلحياةفي

والمسيحىاللهقصدفىمكـانالهألنمسعيرإنسانكلإنقيلكمامركيهت

حياتهفىومشيئئهاللهقصدلتحقيقيسعىالذىصالشمخهو

تلثنصردبإيجازوهانحنالتددعوةعندابولسداقالهماأكثروما
القواال

844أأفسسعظيماأءرجااإلنسـانأمامتضعاللهودعوة

أنيجبالناسألنموحدتأثرلهايكونأنمخبالدعوةهوه

أفسسودعوئهاللهمقاصدفىونهيؤددورالهمبأنإقتناعهمخمعهم
تضعدعوةأنهاكما341فيلبىعليادعوةاللهةودعو4ا

31ايخينعبرحماويةدعوةوهىالنجومدربعلىاإلنسانأقدام

ىالشالتىاألبديةاألمورفىتفكيرهكليحصراإلنسانتجعلكذللثهى

الخلودعالمالبعيدالعالمفلكمناإلنسانإلىتأنىوهى

األبدممطالعالمذلكعلىقلبهكليضعاإلنسانتجعلأيضمأالدعوة3وهذ
سلفتكماالدهرهفايشاكللكحياللإلنساندعوةمقدسةدعوةوهى

دتهنفسهرمممايكللإلنساندعوةإنهااإلشارة

وواجبافاإلنسانأعمالكلتغطىأدتسثطيعالدعوةوهذه

أل38



كورنثوسإليهادعىالتىدعوتهمنءجزاليوفعملهاليوميةلعادية

فكرهألقهيغيرأنواليمكناطةعندمندعودوهحى73األوف

15نرمماتطبقيةأواتمييزالتعرفوةدكذلكوهى1192رومية

اغواصلوااقييزأنواعكلتتخطىبماإبناتحجطالذىالعالماححذامتفخاف

62اؤألولىكورفئوسكالعانية

نؤويهمملرلضعاطااالنسانالتتركلكنهااللهالىةد101م ءاءعوصامس

سأفماومستحقاتالدعوة3هذمستوفعلىيكزتأتلمجبفالمسجى
جهدأتكونأنينبغىصامجملياةوا11االثانيةلونيكلضا4

اأانثانيةبطرسوتثبيتهاالدعوةححذدـلتأكيدمتصداطا

يحيةالمسالحيماةإكصامووخدىازامتحمىاتهدعودإن

اإليمانعصفاد

ألكتعبآثخفدصكلأضتغتكثأذآألجئاهآأي

إتئكئمأكئعبآنزتوأضالمائفشترلثأثخآلضعيقإتثكئم

يينمذييفمرةآئضئمنيماآثيإلخلتهئواتبألؤاعنها
3هوذالةرساإ

أنيهوذاالأرادفقدتالرسالةهذههاكتبتالتىالمناشةنجدهنا

جميعيالمسمئرلثاإليمانذللثالمسيحىاإليمانألصولثرحايكتب

كافواالذفيالمضليناألشرارالرجالأولئكءأنبابلغتهلكنالمسيحيين

وعندئدفاسدةتعاليميعلمونااحوورالمؤمنينجماعاتبينانتشرواثد
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اإليهانأصولشرحكتابةءويرجىالرسالةهذهيكتبأنعليهبأنقتنع
كتابتهفيفكرقدكانىالذ

اللهرعيةمإلحظةعلىيسبرأنواجبهمنأناحمهوذاأدركوقد

فهحتللخطرمعرضاأصبحالذىوإيماتهمعقيدتهمعنمدافعاويهب

اقوخمهمإيمايبفىحتىوانحراتشائبةكلضاءالعقيدةتلثعنمدافعا
بهالقيامعلىعازماكانالذىالعملأرجأهذاسبيلوفىمستقيما

الحاضرالجيللخدمةصغيرةنبذةكتابةتكونبعفاألوقاتوفي

القادمةاألجياللخدمةاإليمانألصولشرحوضعمناكثيرأفضل

كاناللىالشرحذلكبكتابةبعدفيماليهوذاتسمحلمالفرصةأنويبدو

أفضلأعظمخدمةللمسيحقدمالحقيقةفيلكنهكتابتهعلىعزمقد

مماأفضلخدمةعينهالوقتفيوالوافيةالمركزةالرسالةلهذهبكتابته

اإليمانلحقائقمطوالشرحافقطلناتركأنهلوفعلقدلوكان

بهيتمسككانالذىاإليمانذللثعنحقاثقعدةالفقرةهلهوفى

ذايهو

منليستالمسيحىاإليمانفحقائقلنايسلمءشىاإليمانا
معتىمنالكلمةهذهفيمابكلتقليدىءشىلكنهاتصنيفناأواكتشافنا

الذىنفسهالمسيحإلىأخيرأوترجعسلفعنخلفاتسلمناهاعقيدةثهى

فىالمتعاقبةبأجيالهاالكيماسةسلموهابدورهمءوهؤاللرسلهسلمها
الحلقاتمتصلةسلسلة

متأخرعصرفيإاليكتبلمالمسيعىالتقليدأنهذاإلىيضاف
تدوينهتمأنإلىجيلبعدجيالشفاهاتناقلتهفقدولىااألجيالأما
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الرجالمجعوعاتمنهاحلقاتتكونحيةسلسلةالمسيحىالتشليدسلسلة

وفاعلتثاالحقاثرتدكهـنىدأفاختصفإذءاألنسا

إنالقرليمكنأنهأى3واحدمرةلناسمالمشحىاإلطاذ2

متحـجرأوجامدإيمانأنهبعنىالذارهيتغرألثأبتالمسيحىلحانال

اكتشافهجديأنجيلاىاسضطاعةفىليسأنهأوواحدتقالبافتجححدقد

يتكررأوالعصرتناسبجديدةصمياغةفىعةالتعبيريعيدأوجديدمن

اإلممانلهذاإختبأره

وأناإليمانهذاحولهيدوررانحاأساسآماكأنيعنىهذاطاو
وأنهعاإلممانلهذاوالثابتالدائالمركزموالمالصإلىيسوعباءمج

البشرأجمنطماتالعألمإلمىجأمابعد

يعنىوهذاعليهاأؤتمنوالذينسإاضديسمسمالمسيحىاإليمان3
هوبلبعينهصشخعلىحكراأووقئعاىليالمسيحىاإلطانأن

خاصأملكاليستالعتيدةأويمانانيفحقائقمانجأسللكنيسةشاعملك
يحيةالمسالكنيسةكلفىأننالمؤاعةجهلكلملثكخالعكمخصألى

طريقعنإلينايآنىوأنماخاصوعسيرتثمنليس4اإلطاناكمذاأناكما

اداخلفى3تشبسوحفظهوبتملكنيسةة

كلىواجبومنةعنهندافعآنيجبءكألالمحميحىطانال4

انتقلقدالمسيحىاتقاجداكانولثلإليمانحاميانصيأتىتسيحى

اذعلينانجدورنانحنثاتيعنىفهداالمتعاقبةاألجيالخاللمنإلينا

أوتعديلنبديلبغـرسلحماهوكاتأالدمةجياللالنسلحهتملحنصونه

األمرممذاميذتناألوقاتبعخافىالصعبماكانوإن
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هىاإليمانعنالدفاععنللتعبيريهوذايستخدمهاالتىالكلمة
الحههلىابةاإلنكلنرالكلمةأصلعلىتحتوىوهىسثاىكفإباجو

والحزناأللمومعناها

والدفاعحفطهلكنومكلفاشاقاأمرأيكونقداإليمـانعنفالدفاع

فسلمأنداثماوعليناالممعيحيةالكنيسةأجيآلكلطبهتلرمواجبعنه
تسلمناهأنلناسبقالذىاإليمانهذابعدنامنيأقىلمنبدورنا

الداخلىالخطر

يالؤصهفئذاثقإليمكيمواقذانآشةخفدخلئة
ؤيئيهرونآدذعازإلىإدلهنآيغمةئونيخفحارأددثنوتل

ييغأئممتسموغؤزبنآاللةأئؤجيلأدسمئذ
4يهوذالةرسا

اإليمانحقائقشرحكتابةيهوذاأرجأبسببهالذىهوالخطرهذاو

ءهذهوسطربالمقلمأمسلثذللثبعدئمكتابتهعلىعزمقدكانالذى
الناريةالرسالة

أوخطرأىهناكيكنلمداخلهامنالكنيسةوسطمنءجافالخطر

الداخلفيالكنبسةقلبفيموجودآخطراكانلكنهخارجىاضطهاد

الكنيسةداخلإلىودخلواخلسةتسالوافدبعماألشخاصكانىإذ

وهاباريسدويئكلمةهىذايهويستخدمهاالتىنيةاليوناوالكلحة

التىقوالنفاالملقكلماتإلىلإلشارةتستخدمالتبيرقويةكلمة
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احدفكرعلىتدريجياللثأثرسمترضشخصوإلحاحبنشاطردثعا
علىمنالخارجمنشخصإلىلإلشارةتستخدمصاينالمحلفأوالقضاة

إلىمتسلالعادلكنهالحدودخارخمننثياكاتالشخصأرهذانوثال

ءالتدريروالبطىيرالتغيعنللتعبيركذللثتستخدمطمةالوهذهالوفى

تحطيمإلىالضثايةفىيودىالذئشاليدهاوتقاألمةدستورفىمجدثىال

يتفشىءردىءشىأىعنللتعبرائسضـخدمأوحـاالمتوارئةوأنينالت

مجتمعأودولةأىفىتدرنجيا

خلسةالكنبسةدخلواقدكانوافجاراتأناأنالمزكدومن

دنسةأفكارهمحياتهمفينجسنلهممالدقأشخاصاكانواءومزأل

انتظارهمفىالدينونةوكانت

يفعلوخهماالقومأولئلثكانأمرينالىيهوذادريشو

جمةالمتراليونانيةوالكلمةدعارةإلىربنانعمةيحـولونكانواا

أسلجياوقاسيةرهيبةكلمةصهوذااستخدمهاوالتىالدعارة

أسلجسالهىمتثاتشتقالتىوالصفة

داخلهمفىألدطءالخفاوفىسرايخطئونيخطئودتحـنالناسومعظم

إليهمضافاالتأنيبهذارالشيفعلونعندمايمتؤنضمرمنبقية

عنوحجبهاخطاياهمسترإلىيدفعاخهدبهمالمحيطالعامللرأىامهمإحتر
لشرففاقدشخصأسلجمسالىالداعرلكنالناسعبون

حينبالخجلىشعورأىيهيعتروالءبشىاليأبهراإلحساسامةوالكر

غرورعنمذااليفعلونءوهؤالحقيقتهيكستشفونأوخطيتهالتاسيرى
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عندهتبقولموالشعورالحسفقدواقدألتهمتليجةوانماءكبريأو
همنهمابقية

الفكرىالمذهبذللثالقنوسيةمعتنتىمناكانوءهزالأنفىوالشلث

األمرداموماشركلهاوالمادةافيهىفقطالروحبأنالقائل

ولهذافريرتالجسدهذاأنطالمابجسدهاإلنسانمايفعلهيهمالكذلك

الجسدشهواتكليتممأنتحفظبغيراإلنسانيستطيع

الخطيةكثرتكلماإنهيقولونءهؤالكانهذاعنفصال

اإلنسانخطاياكلتغطىأنتستطيعالتىالنعمةهذهجدأالنععةدادتإز

النعمةإلىذلكبعديلجأئماظطايامنءمايشايفعكأنيسثطغوهحكذا

جرعةإزدادتالشرفياإلنسانتوغلوكلماخطاياهكللهتغفرالتى

الخطيةجهةمنللقلقالداعىهكذااألمروماداملهتقدمالتىالنعمة

اللهنعمةالناسءهؤالحولالطريقةذهواألموبعالجكفيلةقيفالش

الشرالرتكابهمتريرإلى

المسيحيسوخوربنااللهالوحيدالسيدواأنكرءهؤالأنكما2

المسيحيسوعإلنكـاراطريقةمنأكثرهنـاك

إيثارأبهويضحىاإلضطهادزمنفىينكرهأنلإلنساننيمك1
للنجاةوطلباللسالمة

يرىعندمامسترمحةهادئةبحياةاقتعسبيلفىإنكارهيمكنب
اعبالمةمنكثرأعليهسيجلبمسيحىبأنهافهاعترأناإلنسان

مسيحىأنهبنسياناإلشانيجرتماأكثروماوالضيقات

البالوراحةءبالهدواقئعسبيلفي
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يعترففقدوسلوكهبحياتهالمسيينكرآتاإلنسانعستص
تكذبانوأممالهحياتهبيماطوشنهتيهبلسانهبالمسيبإممانه

ءاإلدعاهذاخ

أنوطالماعنهمضلةكأتعاينثـراإلنسأنشنكرهأذخكأدأ

شخصعنخاطثصنفكرتينآالفإنسيرتغنيجألىاشاءهؤأل

الهلثروالجسدلترالمادةأنتجاائههىلىاألساليسرنا

مظهرسوئيمتلموأنهتحقيقىجسلىليحرخيكنلمالسبب

تعنىووكإلتألإونانيةاوالكلمةللناساعتراوشبح

دلنالدوكيتجيدعونالرجالءهؤالوكانالاخىيترالأوييظهر

مخسدهوحقيقةالالمسيحيسوخبشربةيضكرونوكانوا

وحدانيةصرونينكانواالناسءهؤالأذهىالثانيةوالفكرة

بنكاشهعديدةكائناتبوجودبإممانهمالمسيحوخي

املالوالرويقتالعالمهذافهايتكونالقالتنريرةالمادة

الكائناتحذهمنواحديسوعدابأناآمنوكمااللههوالذف
اللهإلىالمؤدئالطريقفدةالموجوالعديدة

خطيراموقفاأمامهرأىصقدعجاقىقديصبرذاالكانإذوالغرابة

مررآاللهنعمةاوجعلوسةالكبإلىخلسةتسلواقدالرجالءهؤالكانإذ

أحطوهةالدعارةإلىالنعمةهذهالووحوبقاتالمووالشرورالرتكاب

وحدانيتهوىتالمبشريةاأنكروكاالشردركات

المزعبةاألمثلة

آلريةأنترةااألةعيفتئمؤتؤادكركئمألثرياقا
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ييطألذأئضاأفقلثجمضرأذنيجمنألشغمتخفقىقاغذ

تلطيآشتهثمليتخقطواألآلذينؤآثمآلئكةيوجمنواتـثم

يقموآفغطـيمآئتؤمدثنونإتمحمطهثمكنهثمقتركوا

ؤآثححافهؤغضوزةوتمسذأنكماآلطآلمتختأتإلتة

مدجع2ؤراقضممتضلهمآشطريتيعلىزنمثإدهمآحؤآلمى

أتإلتةنآليجمقآلتركابذةجمثرةخيقحثآخر
7دوذالة

اسرائيلمـصيرا

إيمانيقلبونكانواالذفياألشرارءلهمؤالأتحذسالحـهوذاقدملقد

كانوابةمورتذكرهمغيرشيثأيفعلالإنهقالوحياصهالكنيسة
إنقلناإترابالححدردنجاوشرنالشهاتويتحذرجيدآيعرفونها

سمقتقديمحغتقديميكونأناليعدوذاتهحافميحىالمالوعخأل

شحذلالسنهجديدلحقتقدالليسالمسجىفالوعظمعرفتهسةكلكب

علىقبألروتألقيتالتىاألقوالميقنسيانهلهاماسحقألستعادةالذاكرة

وناكيومهأمرهمحقيقةلإلنسانشللكنيسةتذكـرإنهعهامسا

علينايخالتاصمنحوذااستخلصمااللذفيليناألوالمثلينولفهم

ايكونولمالكشيسةينسدوطاكانوالذيناراألشرالقوماولئلثأننفهمان

مأنفيعتبروكانرابلنللهايحييأوكنيسةاتاأىهمافوونيعتمر
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3إالعادبالمسيحيينكامستومنأأرفعمستوفمظتتعحرلمفكرين

ضيسةالفىدالمستنيراطيةاألرستقرالصبضةاذللثأضئسبمونيعتركانوا

علىاإلنسانحعملإذاحتىأنهيوضحلالثتآمثلتهايبوذااختاشوقد

الذشأولئلثاويثبتابوالخرللسقوطمعرضفإفهاإلمتيازاتآحمى

ذواصهموايعتهراتاليمثنبماإلكخيةواإلمعيازاتاهحبالموأعظمئالوا
ثمدواعاثنهرواانعليبمبلةوالساألمةاألماتتشاطىبلغوامد

ءخطأأىفىالكياليقعوا

إسراثيلتاريخمنساقهالذىاألولالمئلألوذاالاختاروقد

سهذهو41و31صامعدداسنهرقالمذكورةالقصةمنوأخذه

هناكنصيأتالممكشوالعبوديةأرضمنالشعباللهأخرجلقدتثقصة

أرضمشارفابلغوأنإلىقيادتهماللهلىتوثماألمرححذامنأعظمهوما
عندقادالثاعدالموأرضحدودوعندعنابةتعدلماالكأابةوحعذهعدالمو

بآخرقيامهمقبلاألرضايتجسسولكىاسيسهجوشعبالأرسليرنيع

كلهمالجواسيسعادذلكبعدثجفحهاواإلستيطانالمتالكهاكزوة

علىونقادإنهمقاالاللذينيشوعداولماكالبعدافماءخاثفنن

مخاطروحيمعاباهناكإنآلخرونافيهقالالذىالوقتثاألرضيماامتالك

لماألقوالهذهالناسحمعوعندمااألرضهـأدخولوبنبينهمتحولى

4دتهسطاثعيرغكانواهذافىوهمديشوعداوداكالبماقالهإلىيلتفتوا
بهمؤمننوغير

الموعدأرضأولئلثمنواحديدخللنإنهعاللهقالايسببلهذا

فىولدواقدكانواالذيناشبالباوجيلاليشوخوتكالبألغير
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أولئلةكلماتحقعامأأربصنالبريةثعبالشظلوهكذابرية
230131م33ص4123ءالعددسفردالمثمرالعثصاد

إضأنالربأخرجيمالذفيأولئكمئلعبالمرالمئلمداحو

الموعدأرضمحومإلىأوصلنهمحتىورعاكممحبمواعتنىالعبودية
الريةسقطوافإمماصبموعدمعصياحمهموبسببهذاكلبعدلكن

منكلذهمتصهامتشبعاكانالىالصورةالحقيقةىهى3وححأ

األولىكورنثوساأنظرانينرالعإلىالرسالةوكاتبىليو

نبدحيث42ص381العبرانيينرسالةت01511

الشوطصبابةقبلطسئإزإإلنسانحهلكأنالمحكنمنأنهعلىالدليل

منصثربالطتعقدتجلمنكانولوحتىاإلطانوعدمالعايانفى

واالمثيازاتاهبالم

فضعظيمإنساتعخدثجفرىجونستونودكتوهـ

وكانالحياةقيدعلىبقانهمدةطوالحياتهقصةيثتبأنبايةااحتى

همتقدينسانوانكثيررأيتإفىبقولههذاتصرفهيعللالرجل

يوحخاقدمنهاالتىاتءالتحذومنلماانهابةاوشلثعاىومحسقطوالكهم

ومننعممنحياتهماضىفىكانماعلىأحديتكلنالقولىلموسلى

أفنايخرالبفيانيوحناوالمأمنفأصبحقدأنهامعتيربركات

ءآالمصأبوابعندمنيبدألمجحيمطربقاحلمهفىرأى

صانتأيانجأنهالقوأولئلثيحذرإذثبوذايفعلوهكذا

الخرابيدركهملئاللحبواينةأنعليهمفإنهممموكاذوأيأاضهمامتياز
التحذيرهذااإجميعاأصغيناإنحسنانفعلنحنوالدمار

392



المرعبةالمثلة

المالئكةمصير3

الساقطينالمالئكةمثلفهويبوذايقدمهالذىالثافالمثلأما

درجاتهمروطغماتهمالمالثكةيشأنمفصلةعقيدةذايهوولدى

لهاأمةكلبأنباعتقادهمبرونيتصاليهودوكاناللهخدامهمفالمالئكة

نقرأ2308صالتثنيةأسفرتالسبعينيةالترجمةوفىحاكممالك
حسبهلشعوبضومانصبآدمبنىفرقأحيزمءلالالعلىقمـمحثى
حارسمالكطاطأمةكلأنيعنىوهذاتإصراثيلفيعدد

8سفرأخنوخفىعنهمالكثيرذكروقدالمالئكةبسقوطاليهودقدآمقهـ

فىيوجدالمالئكةلسقوطوبالنسبةاليهودئالفكرعنمريعكتابوهو

متباينانخطاناليهودىالنقليد

أتهمكبريأخهمبسببسقطوادالمالئكةأنيرئاألولا
مالكتلوسيفرحوليدوراضقليداوهذاعليهوتمردوااذاعصو

شقطتكيفداءأإشعياويكتبالصبحكبكووباألخضالنور

هماياقاهراألرضإلىقطعتكيفالصبحنبتيازهرةءالمحمامن

4121ءثععيا

بنجاعالرساليتهموهوأخبريسوعإلىتلميذاالسبعونرجععندماو

المقاسمالنجاحهذاعلىتترتبقدالتىءالكبريامنمعلمهمحذرهم
0181لوقابشارةءطالمنالرقمثلساقطاالشيطانرأيتإ

المالئبهةوأنءالسمافىقامتأهليةحربأأنهىهذافىالفكرةوكانت

93لح



كانالذىهولوسيفروأنءالسمامندواطرالدقهعلىدواتمرلذين
اديردهذاقادقد

التكويئسفرفيماوردإلىجعشدىاليهوللمكليدالئانىالمجرى2

ءنـاجحالجذبهمقدالمالئكةإنيقولوقحيث4ازص
سقطواوهكذانهنوجواوتئءالسماكوافتراألرض

اوالمالئكةسقوطفيالسببهىءرياالككانت4األولىالحالةفى

موراوفعلالمحظورفيوقوعهمبسببسقطواقدشبدهمالثانيةالحالة

عليهممحرمةكالـةالنى

فقدواقدالمالثكةإنويقولالخيطأبهذهيدىفىايهوفىثويمسل

لمماليسفعلواألخهماسقطرأنهمآخريمعتىأوورتبتهموظائفهم

قىكواالمالئكةإنأيضايقولكمامركزهمغرمركزفىوطمعوا
هذهويسكنوايأتوالالسماوياتكوائرأخهمأى4الصحيحمسكنهم

الناسبناتمعهـلعيشوااألرض

نقولقدأنناكمانظرنائىوغريبامتناقضايبدرقدكلهاوهذ

عألمللعالمهذاوأنوالتقاليدالقصصبنوتوعالخيالمنضربافه

وجوداآلنلهيعدلمالمالئكة

لمالئكةفأضوحالوغأيةوأضحيهوذايقدمهالذىالتحذيرلكن

يقطنونمالثكةكوخهموركموالمثحهوةءالكبريالسببينسمطوا

ئخطأواقدكلههذارغم4اللهعرشمنقريبيناكانوأنهمورفمءالسما
الديئليوممحفوظنأصبحواخطيتهموبسبب

52



كاناألولىللمرةهاوحمعرتذايهورسالةقرأواالذينلجحيع
أخنوخفسفرضوحالوجدواضحاحولهندوهـالذكأالفكرىالخط

وحنهظهمرهمومصطالمالثكةسقوطعنقيلممابالكميرزاخراكان
نةكلدينو

يعرفونهبأسلوبالجماعةيخاطـبرسالتهلمأفيهوذاالوووضذاصكان

أؤءكماءكامالإلمامابهايلحونأحداثعةقصصالمحمويقدمتامةمعرفة
المالثكةإسقاطفىتسبباقدوالثحجوةالتشامخكانإذابأنهينبحهمكان

همكبرياؤبهمتفعلباألولىشكومزاياتامتيازاتمنلممكانماكلرفي

اشهمشهوو

لدرجةجدأمتكركانواالكنيسةداخلاألشرارفالرجالإن

تفوقمعرفةإلىوصلواقدبأفهمتمحهمظناالكنيسةئعليمرفضواأنهم

انيةشحياةلمجونأولثككانكاالنعليمذلكةيقاسمماالعثيرأ
المالثكةحياةحطمتالتئوالشهوةدعارةإكاللهنعمةحولواوقد

الفجارءهؤالحياةتدمروأنالبدرتهاود

آطلقهاالنىاتالتحذيرفإنالرسالةلهذهريخيةالتاالخلفيةكانتوأيا

يتوهمالتئءالكبريالكقائمةوالزالتحقيقيةتحذيراتيهوذا
طريقهماوهذانالمحرماتفىوالرغبةالمعرفةفىاللهيفوقأنهاحها

اآلفىالعالموفىةالعالمهذافئتوالخرابالدمار
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المرعبةاألمئلةم

وعمورةسدوم

وممورةسدوعخرابهويهوذااختارهالذىالثالثالمثل

جورجلروسبالنارمدتهماللهفدمرالشجعةنجطاياهمأهلهمااشنهراللتين
إنهقالالمقدسةاألرضوتاريخافيةجغرعنكتابهفىمميثآدم

ةالحثودىالشعبعلىالقوكاالتأثيرمنلهاحادثةالتاريخفيالتوتجد

الكشابفىإلجهاأشرمااكثيرالتىوممورةسدومإحراقحادثهمثل

يسوعوحتىاللهنةودينواإلنسانشرعلىمثالكأقوممطالمقدس

3و932تثنيةأنظرالغرضلنفسالحادثةهذهإستخدمنفسه

ءإرمياث3191و39و9اءإشعباأا40عاموس23

4064المرأق294مححفنيا554و9481و3241

11042و0151منىبشارةههـو35و94و6164حرقيال

بطرسرسالة992روميةرسالةث7192و5121لوقابشارة

وممورةسدوملهيبىهـوحذا118يوحنارؤيا26الثانية

المقدسالكتابإليهيشيرالذىالتاريخمدىعلىهجامتو

سفرالنكوفيفئموجودةوممورةسدومشرقصةفىممماالختاوالفصل

لدماروصفأنبهدمباشرةالتاليةالفقرةوفى11ا91صإ

912182تكوفييهماحلالذىالشامل

وقدالتاريخفىالقصصأبشعمنواحدةوعورةسدوبمئروقصة
سدوآأهلخطيةفيالحقيقيةوالبثماعةكريهةحادثةألرايلدعاها

792



عنسدخالقدكانااللذثالضيفنيعرفواأتطلبواأجمهىتإممب

الجنسىاإلتصالإلىيشيرنايعرفاالفعاةالعئوفالر

ماينأالولدتىفحبلتامرأتهتعرناادأالإذقيلالمثالىيبييعلء

الجنسىبالعثذوذمصابنكانواءسدوأحماأتأفاتحرتتر
الخطيةهحذهبقعالأناااثـوأرذاوالذكرراجعةممخشديدلطوححكا
شبمامدياللهدمرالسلصوطهـذاالحفلوضصافةاناءاللذالمالبمعر
ما

غرحهوهىورةامحاالمدنكانتوكاألهـاجهعاىمنمحاسوآضكلفى

ابافىهذاو118كويف9332تثنيةتيمحسبووادمة

التىالمنطقةالميتالبحرمخطاقةفالخيفةاتالصحرحدثقدلشامل

ثءالقطعةهيذهياحايبالرالرادىالنجقايثآدبمتجوسيسعاححا

الذىالجحيمهذافاألشسطتإلىصعدتوالتىالجهنميةلمناطقى
المدنتلكإنبقالفاالمنطقةهىحسدهمصانحثهقدصفسط

صطصا

تئأججالتنجا0المنطتهةتالمثفضاألرسطختإنهقيلىكافسباكانت

األرضجوثناوليةنجرمناطقدلوجىابافىانير

األرضهذهفلهبقواحدثكللماخيثآدمجررخسيرسريت

اأمريالضفحدثمئلماةمروخمقيبإرانفحدثةبالبترولخنية

منالنوخهذامثلوأءتالجيولوجيةالحصاثصبخفسالتربةتتحضخيث

بفعلأوالذاكأثضغطهمارئحتبالغازمختلطااوالبسيوجاربة

هاثلةيمياتالغازفينتشراةإنفجاراتهذهشلخدثزالذل

تدقىثمالبتروكمنكبيرةكياتفتتصاعدولبالبرانحيطالجويمال
إطفاوهااليمكنالحرائقوهذهةيقطرلهبامطرهحيئةعلىإضاألت

فرقهتطفوألنهاءالماسطحفوقتسقطكانتإذاحنىتمشتعلةتظل

هبالرالوادىوهذاوعورةسدومفتإحترالملتهبالمطرعذاممئل4

2



ولسدماحدثضاساينسلمعصرأىفىأورشلـيمعنيومةبرمىبعد
أهلهحاشروهـبسببعايبمااللهاوكعهاالتىنةوالدينوةمموشش

صاهـمماأيامهفىكانواالذيناراألشماالرجاءهؤاليدكرويهوذا

القوأأولئلثأذلقيالمومناللهصاياواكصروالذئاألقدمونإليه
بالشنـرثمصابكأسدومأهلمثلطكانواالصهوذايهاجمهمنالذ

خطاياهمستارالتغطيةةاللهنعمةونيتخأكانواموأالجنعى

اوصذتأتباراألشرجالطالرآولشلثأنعلىةيهوذاويصر

أنعليهموأنقاناليفترأماناتوفهمانةالدينوتعقحاوأذالبدالخطيةأن

الزماناهذأوفاآلنشرورهحمعنفشربوااقاريخعبرمنايتعلمو
الديانكفببقاجئهمأنقبل

المالئكةإحتقار

ذائخونئتخآثمختيقونأثـضأءالالو2كذيلثؤلليهن

أقاوآألفخابدوىعلىؤتفتتروثيآلسئيآدؤتتهاؤنونا

عنماحاخآ5إئلسيشخاصمفلفاآثمآليكرئيحسجميخائيمل

تئتهركقالطبلءأفحراحكمديوليأتخسمردـئمفوسىجسمد

آلرد

9و8ذايهواطةرص

أاألشرارالتهـومءهؤاألبنيعقدححاممقارشةالفقرةهذهألحهوذأبدألمفى

992



سفروفىالمقإسانحتابفىذكرححثنالذدسذألءاألنبيابر

تالحالمينأوءااألندمالفعلهتترأمافه9أنمحيزنتخنسة
اس

ءهؤالامثالىمنإحداثإنالـعإبويخسلوتاألصارياتسدألذ

بالشئقعةيتتاادنجبءآلتبيا

الذينوأولئلثتءإنبياالنهايخكادالىاباأللمنلتواخأفي
كاذبةأحالبممكلكانتوكاذرثءائبياكانوأااذاحنهمثأج

المذكورةالمعاملةكتاكححارموشديددمعاماةهعاملتبميغفىإجبالوش

ساذبقالتعالمجهمهـمغلأبهاد1اإلشـاسلئمتافاوةالتثنشعر

شيتينفتتشلكانت

دوجاكاإلتجاهطقبلمنآيناقدشاجسحمديخجسزجعلجم1

عرفهمالجسدفاصهلاألاأهاإلحمالجصدتبشآنالرجاذالتهيلتعاب

همالقهىوحلحماالروحيةاألمزشالهأحويةاللمـذاووروتيخضر
والشرطقيدبغرالعنأنكحايطهـلأتصالمحتشانجصدجـراتأما

خسابطآفبدوتو

إالالخطيةوماخطيةليمتغفراللهنعمةإقيقولىالثافىإلخاهة

لتغاليةكافيهالنعمةهذهوتهلفاتعمللالخعمراتفرحةتتيسيلة

ليستالخطيةفإناننعحةشأتهزحذاأنوطالماوأفنعهااياالخجأثأب

أعحيةنجذات

واضحةونالموذالمفهؤالتتثاوةتالقتءاألخطاهفيش
الكافيةبالدرجةواضحةغرفإنهاالثانيةغلطبمآماالوخسرحجد

المالئكيةوالرتبويةالمطاتالقوإنالمالئكةناختقرواكانو2



إلىةإشاهـذاشيقدموقدالمالئكةطغماتبينلدرجاثءحما

وشرورهمخطاياهمبينمنكاظالذيئوعمورةسدوأهلأصابما
تكوبئاللوطداضيافةفئكانااللدينالمالكـنلمطةءاإلسافىرغبتهم

11ا91

ءبسويتكلموناكانوهجومهيهوذاالعلرثميشنالذفيجالوالر

أصهوذاوضعشرميطالتصرفهذامافىمدىولتصوالمالئكةكن

اقتبسهالكنهالقانونيةالمقدسالكنابأسفارإليهاتشرلمحادتةأمامهم
والغريبموسىجسدصعودحادثةهىاألبوكربقاكتأحدمن

األسفارمنوليساألبوكريفاكفمنكثرأيقئبسكانيهوذاأن
األيامائالثفىلكننظرنافىكريبةتبدوقداإلقتباسلتوهذهالقانونية

كانأنهفىوالشكوالذائعةالمحبوبةالكتبمناألبوكريفاكتبكانت

اقرانفوسفىالفعالهاتأثيرالميهوذااقتبسهاالنىاإلقتباساتلتلك

التثنيةسفرفىهكذاتمضىموسىجسدصعوددافىوالقصة

ئمكاأموسىموتلحادثةالغريبذالقصةنقرأ6ا43ص

رئيسكلفئمفيقولمومىصعودجسدأعحةةكاتبيستطرد

هوأنهممماوالىالشيطانعليهفاحتججسدهبدفنميخمائيلالمالئكة

أنهواألولأمريئإلىهذافىمستندآموسىجسدفيالحقصاحب

فيهالحقصاحبنهفالسبولهذاشروالمادةادىكلموسىجسد

إليهاستندالذىالثاقاألمرأماوشريرمادىماهوكلعلىسلطانالهألن

رآهالذىالمصرىقتلقدكانموسىأنفهوكائهادفيالشيطان

قاتلموسىيأنوطالما21و211خروجانىالعبرأخايضرب
يهرزهأنيهوذاريدوماوحدهالشيطانحقمنيكزنجسدهفإن

يم15



بالقياماللهكلفهالذىالمالئكةرئيسههـونميخاتيلاأتحوتا

القياممنطنعهلكلاتالشيطنهدفتعندصفمهجـدكدفن

يتكلملمكلههذاكمحمهليحستحذاأجمساالععحياحهذا
هومامملهكلوكاقءبنتىيبحهولمتالشيطانفـدءنجسرميخائيل

11بإهـالينتبرك111لهقادأنه

أشهفضهـقداألخيارالمالئكةئيسشكاتإتإنهتيقولفيبرذا

ككوتختاألشرارالمالئكةأشرموالذىتالشيطانضدءنجسريتكلم
بشريتكلمأنثكانمنصثائناإنساذألىقالفانهالطروفئالث
المالئكةعل

ونصأينكانرريماالمالئكةعنانقومأولئكلهبقوهاكاننعرفولسنا

لكـاالشرسالخالقااإلدنوخدهاشأشرحهمإاقالومماأووجودحصم

مجادلهشلثدوقفماكثيراضهمناكوفهاغمثالفقرةههذ
4صهوذاالإلمكتـبالذكأأرلئلثنئوسئبافاعليطاكأنتتيمة

رسالته

الجسدإذمحجيل

وآفاماتفتهفونةيغقمونآلتافئيفترونءلمواللليهن

يفسماودنفايلثقمىالئاطقغئرانآتكـآئحسويالطبيغ
51يوذاتسالةش

األشراسجماعةعنصبوذااللنابقدمهماأمرانهنا

ثاجحهم
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أفهامهمهالتدسءشىأبقهحونماألكينقدونإحمم

نمكـطححاتبثصكنلموبهفونبراأليوهبريختلمومانهينقدواوكا
ءإصراواباستخكالفصنطروكانـواكنذاوحىفىأمراقيمةألف

ضثوسىصلمحرالمصاآلولىاسانتهشفلسبوباآذءوالروحيةموهـلال

نوكـصإأالرجادهؤالصفإزالبالروحياتاروحياتاشقاريقول

الروحيةاآلموجهةمنكحياخااكانوالسبلهذامقارنةأيةيخرون
صهاوختقر

كانواالررحيةاألموربمفجهةمنشيئاينهنهحوناعندما2

ينغحوتماكانواركادمارهكلفباآلسببلهافهمهملحدميسححون

واتالعجـطحآهاكوذنىيشهكانواى1ضبواتهالجسدشمطالبهل

صواتهمركبمءلغرابالغاعلىالحبيركواأنهوفانوخهموكاذ

البهيميةهءشغراسةهاهـفبالسواكأشبهوتصرفاصجمحياحمبماففكانو

إنجيلهمأذأىيةجسطكانتأيضاقيمفمصجسديةكانتطرقهمكل

مبأيصفهموصهوذاالجسدإنجيلصةبموججيعيشوتنوا1كاالذ
تيميةالاشالغرأنوحيةالرباألمورغاماأوأسرإحكلأفقدوقد

نظرهموالمثاثالحقائقكلهوحدهاطأمحجـحتقد

المأساةإذللئانيةنيجةاألواااعالةأنلحوهذأنىالمرعباألمرو

اإلحساسأههـعـوابثروندامجراأليولدأظمااإلنسانحياةفىالمفجعة

إكأيصلحقىيجياتدشاإلحساسهذابفقدقدلكنهالروحيةباألمور

الروحيةاألموهـإدىطهأدشهناكأنمحغايعترالتحالة

استخدامهافضههـموهبةأوملكةأيةيفقدأنتمماذهإنوأى

إجادةعلىالقدرةقدنغأذالبدعندئذفإنناالبيانوعتمزفاعننائوقنفان
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لكنهاألجنبيةاللغاتمنواحدةإنسانبخيدقدكمالحصليهلزف

كليفقدأنهفالشلثبهاالتحدثأواستخدامهاعنيتوقفطخندما

ضيةلعبؤياأىسةممارعلىالقدرةنفقدأنناكماعنهامعلوماتمنماعنده

الممارسةهذهعنتوتنهناإشه

لديهإنسانكلأنكمااللهصوتيسحعأتسستطيعاتإنيوكك

البشرىالجنسحفظعلىتساعدالتىاشالغرولديهالجسدبأمورأهتمام

إلىءاإلصغايرفضوهوحياتهمىشطرااإلنسانهذاقفإذالكن

واألصواتوالمثلالقيمكلعنوأذنيهعينيهويغاللهصوت

ويتركالجسديةهواتهفىاهمامهكلويركزالروحية

هذايصبحسوفالنهايةففىءتصرفاتهفىتتحكمالشهواتهذه
ويشهواتهالجسدائزغرسيادةألنالذتصوتطاخعنهعاجزااإلنسان

نكلالروحيةالقيمكلضياعإلىتؤدئسوفعليهتتسلطكهاقىالتى

ألنتصرفاتهضبطأوجعدهقعإلىمايدعوهيرىيعودفالحياته

الوقتفيأنهكمانظرهفىجاذبيةكلفقدضتقدتكونعندئذالطفارة

كلسيجعلإنهبلالمهذبالسلوكفىجمالأىيرىأناليمكنهتعينه

البهيميةوشحهواتهوميرلهالجسدركباتإشمغهه

مخيفةنهايةإلىوصلقدسونيفإنهالحدهذاإلىنسانافييصلوإذ

للصالحبالفسبةوالعمىبالصممأصيبقدنيكحىألنه

يهاجمهمالذيئالرجالأوليلثإليهانحدرالذىالمستوىهوهذاث
ألذالبأل
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الئاريخمنمتر

تؤاثضثواقايينآليقشقكوائفئميئتهئمؤئل

فورحفشاتجزفيؤطكواأخزةفيخلبفغاتمضآلت
11يهوفـارصالة

ينانيالعبرشروربينيقارنلكىالتاريخإلىيهوذادايذهبهنا

يستمداقاريخذللثومنأيامهفىالرجالأولئكيرتكبهاالتىرالشرور

الخطاةمشاهيرمنلثالثةأمثلة

اها4يئتكوهابيلأخاهقتلذىااؤايينأوالياا
قايينعنأمرينيذكراليهودىوالتقليد

عنهويقولبأسرهالعالمتاريخفىالتارفيفيقاقلأولأنها

دفعهىالذالغضببذاتهلثنضههوألسليمانحكةسفر

كانورمما013سليمانحكةسفرهابيلأخيهقتلإلى

خريناأليخدعونالذينالناسأولئلثأنإلىيشيريهوذا
ولهذاالناسنفوسبقتلولتقتلةسوفليسواويضلونههم

الروحيةالناحيةمنقاييننسلمنونيعتبرالسبب

باإلضافةإنهبقولونوتعليحهمتقليدهمفئالعرانيينلكـةبأ
فىفاألحبارلذاتهباءأنانياكانألخيهقاتالكونهإلى

للساخرينمثاالكانأنهعلىإليهيمشيرونكانواهمتعا

أنهعلىتايينونيصوبىرشليمأوجومقىوفىبنالمرتا
الموتبعداخرعالمواليوجدوالدياننةدينواليوجدقال
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لهازواأوياألشراريدانلنكمااأليراريثابد

المتحكةالقواتوالعندالخليقةفىالرحمةأنهكاشروركعم
العالمفى

ماديامرتاباملحداتقابىقالكانانيينالعبرىصمئلمحظرقى

وأنهالعالمفىروحىمنظألىأوالذثجإشيؤميكفثهممثهـءو

لتهياقايينألتخدىإلىالصهوذاسثصاتوهحنهبداطكلشعاكرذ

العالمفوحىامنـظأقلوجودوإنكارهتنجطاياه

عليهلطأاابارت1إشرافعليختارفاذأاإنسـاذاأنفيوالشك

وأحيانااأللماحلريقعنايتعامأنأيخنهصاوعليهتاللهميححسابهيصقأن

مثلخطيةعتكابأوحسهاببغيرطرآتيماألنالتمفبحأسلوب
العالمفىالموجودالروحىالنظـاميتحدىالذىتاإلنساذاح

افهوالتعلحموفإخديمامهداصرفوفىبمعام
بلعامألنجدت241يوحضاوياهـنشمهالجديدامهدافى

القديمالعهدوفىءيخطىرائيلجعلواالذتألولثك
جوابأزوتتصتوضوحاغايةواضحةإحداخهاابلعام

والرواخموصفاجمهامحيطاألولىميئأخطرىؤالثانيهأما
هوتعليمهمبرانيينالعفكرعلىوبصماصهاتأثيرحاقىكتشا

إلى23ناءمندداسفوفىدةموصاألولىاروايةا

باالقأداخحثىكيفالقصةكأيناتالثالثةاحاتاألهدهؤ

لعنهمعلىدأبلعامتحريفإلىطمنهمغوفهودفعهطصراثيلإ
كانتطمرةكلوئنحيةمالصافأةلهقدمطمراتل
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التىكصافأةالم



رفضربلعامأنكيفتسجلالقصةوهذهسابقتيمنأكئرقدمها

وأنهللمالدابلعامداحبعنلنافثيكالقصةسياقلكنيلعنهمأن
باالقعأأحصفقةعقدعفامفخلمالهاللهمعاقبةمنخوفهلوال

يجيشركانالنىالدنسةالرغبةعنالستاريزيحاألحداثلمجوىأنكا

الممقوتةيفةالغشخصيتهوعنداطبلعامصدربها

رممىحيثالثافيةالروايةنجدأيضاتالعددسفرمن2هصوفى

مزامبادةاتالثتتطلبهكانخامماالبعلعبادةفيدىيترائيلإسبشع

61و38اكىالعددسفرفىنقرأذللثبعدثممحثمينةممارسات

ائيليوناإلسإليهاوسحلالتئالمزريةالحالةعنالمسئولهوبلعامأن

خـدونكيفاالخرقعلمألنههلكقدنفسههووأنه

شيئـنفعلقدالءادإمحاأتلىشالمتكاملتنالتهصتينتهاتمن

مكافأةعادلمجصللالشرلفعلمستعداوكانتالمالأحب1

خطيةاإلطالقعلىطايااظأفطعارتكبرآشررجالكانب

عزوذابقولوهكذاالشريفعلونفكياالخرثتعليم
إخهمأيامهفىعائشيناكانهالذفياألشرارالرجالأولئلث
المكسبسبيلفىرالطريقلتركإستعدادأتمعلىكانوا

الشرفعلاآلخرينيعلمونكانواوأنههم

الغرضكانإنجدارديئاأمرآيكونثرالعملأنفىوالشك

مزإنساناتجردأنهوهذامنواألفظعالمكسبعلىالحصولطهومنه

كيفالناستعليمإنامرأةأورجالاإلنسانهذاكاذءسواتهءبرا
الشرورجميعوأشرأفظعهويخطئون
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مذكورةوقومهقورحوقصةدأثئاقورحهوالثالثالشخص

53اب61صأيضاالعددسفرقى

قررعندطباتمىموعلىالردحىقورخخطيماوكانت

فلمنوتالخدمةللقيامالوىوسبطوأبنائهونهراختيار
هكذاوبهالقيامحقهمغيالشلمبعملالقباموحاولالقرأرهذايعجبه

متمردةجماعةنتيوانجهنهاكانالتىالجماعةإنألصهوذايقول

طرقهميفضلونكانواأحممكماالعثرعيةهاساوعلىالكنيسةعلى
اللهطريقعلىطالخاصه

اكالعلىاإلقدامإلىماتدفعناكثراكيرياعناأننذكرأنعلينابئ

ناتدميرإلىحتماستؤدىفإتهافعلناهاأنناولونعملهاأنحقنامنليس

األشرارالرجالصورة

ؤاليتمضايجينآئقخئئؤآليمكئمفىضخورالوآل

تخيفهآءقابآلغئوئمأئفستفئمراجمينبآلخؤفبمعأ

هممعملعهمضهاغفأقئتةبآلثمرخريمئةأشجآرآلريآح

قخفوطتآيقةئجئومبجريهثممربذةهآيخةتخألافؤافي

أخنوخأئضا2الوآلعنوتتئأآألبدإلىآلنهآلمقتآمتهآ

الذيسيلزتؤابفيآلربءتجاقذفؤداقايألآدتممنآلسمابغ
يم85



فئهثمفخاليتجميغويعاهمتآئخميعفئدئئوتةتضمخ

اثكيقاتوغاقأخميعيقالمحجرواآليىهئمفخوليأغقاليخميع

هئمسهونفخارخطاةغلثلبهاتكفتمآليىألضحغت
تتكفمؤققهئمشتقؤايهئمببحمستايكونمتشكونفقـفإلفون

هأثقثققأخلمنبآئوجوئخائوبقطايتم
2161اذجمولرساإ

الذآعباراتمـن6يدالجىتالعهدماوردفأعظمنبدلمالفتكرة3هذوف
يقولماأوتهذروقدبلغالروحىاخطاهارىإنناوالقدح

وركذلكالحراهـإنرانىةءالسمافىالتنقيببمإنهداموفاتد

عدداأمامناالوذاحيضحعوكحنالماالناسءهؤالعنرتعصورطالستب
سنتناولأتيوحيماجؤاوأكـعمعناهحاافواحدةلكلتالحيةالصورمن

حدةعلىصورةكل

الكنيحمآلكانتالتىالمحبةوالئمبالدمارخهددمخمفيةورا

معآاإلخوةايتناولمكلةأكانتاألجائمذهالمحبةمالوهتقيمها

وكاذاألولىالكنيسةشراتمآلبكانتاألكلةهذهوالربومفى
بعدلميعايشتركثميسملممامعهيأقءاألعضامنواحدكل

الجميعبهءماجاككبانتساوىبيشيمفيمامقتسمنتناولهأنطذلك

معأجميعهمالمسيحيوناإلخوةيجتمعأنجدأراثعةفكرةكانتوقد

فىالكنيسةاجتماعاتفجهاونيعفلهكانواالتىالبيوتفىالربيومفي
بعضهمأنفىوالشلبابتهاجالطعامتناولفىمعاايشتركولكىالبداية

93



زيكنلماآلخرالبعضبينماةأاطعاامنكبردكمياشهمعهيخضران
األكلةهنيأنفىأيضاوألشلثمنهعميلنحبإإتإيأنىأذوسعه

المسييجونلىالعبهاالتلذذيسمظكانافادالوجيااألكلةكانت

تلبثلمةاألجايىألهذهشلآنذاكحمنهيسةاعفءأعضاكانواالذبن

وسكورتءخيسةثالخطأهأوىأنممثنناومررحالاحتشومتحتى

رنثيونسالصنيلماكنسيةاامحبةموفأت7بولسداأعلنعثدما

بعضهاوجماعاتفرقاينقسحونكانوابلبينهمفيماامالطيقتسمود

البعضكانالوالمتلكأنكمايستانضلاآلخروبعمهامجوعكان

117112األولىكورنثوسبددوالعرءصهللفرصةيتخذها

مملياوممارشباقيهالحقياألخوةإلظهارفرصةةالوتلكتكنلموما

األجابىالمحبة4ودفقدتفشيئاوشيئا4ائفةزةصوردمجرتصبحفإنها
وحمحهااحمها

علىاحماالمحبةةوجعلواقداكانويهوذادايهاجمهمكالظوالذيئ

هذامالكنزائفةصورةبردأصبحـتقدكانتأخهاأىمسىغر

أدناسول7بالالمعروفةالترجحةأفبهيدعوهمالذىاألسم

رسالةفئالمقابلةالفقرةفىماورديتنثغأحالمعنىوهذاوالئمكمفي
2031الثانيهبطرسرسالةوعيوبأدناسالثانيةبطرس

بطرسالأذهىوالصعوبةيمختقيةمحورداإلىاليهوذاالقولترجموقد

بيمالطخةأوبقعةومعناهاسبيلوسالكلمةيستخدمالثانيةرسالتهفي

كانوربمامألوفةغيركلمةوهىسبيالسكلمةيهوذايستخدم

األلوانإلىلإلشارةتستخدمكانتءالقديمةاليونانيةفيألتهالطخةمعناها
العاديةاليونانيةاخا1فىلكنهااألوبالحجرفىقىالنىءوالعالمات
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ءالماتحتفقطنصنكهاالمدفودطأوتكليةالمدفونةالصخورإلىثإهـ

كاناالذىكواألخيرىالمأناألرجحواالسنهعلجهانتحطماىوا
يراكثاربونبتقرالنانصالمحبةواطةفنهرسالتهفىيهوذالةيقصده
شلالساألمقبلةبيخهمؤيتبادلؤناكاشوعاالبعضبنحمإلىجدآ

أخالقيةالألمماكصةفرالفيالوتلثبخعلونانوكاالمستبيحيمانواراألمر

الوالئمتلكحولواإضهمهموغرائزشبواضهمإلشبانآستاسويتخذوضها
يدخلأنعاجلإليزيدعولمماوإضهوالنجاسـةلإلثموالمإلىالطاهرة

لتحقيقةالمسيحجةالجماعةبىينلممالمتاحةالفرصيستغلوتتأناااليحمة

صيئةالدمقاصدهم

بتحيمنبددالىالختفيةاصـخوركااصاألشرالئومأولئلثكانلقد

المسيحيةسنيسةالتقيمهاكانتالىامحبةوالثم

األشراراولئكأنانية

يشعرونونوايلمأصـبمكااميعربدونالناسءهؤالكاذ2

وممامعااذيريمايدواعساألمرانوهذانالغرتجاهبمسثولينهم
األشرارااولئلثعلىتسلطالماألنافشعوأااعنيعلنان

منواحدةوخزةدونالبعخسبعضهبممعيعربدونكانوا11
إليهأشارالذئالمإقفذاترهىوهمذارالضموخزات

كورنثوسلإههإلىاألولىسالتهسفداوألالرسبولسال

كامشتركاممالالمحبةولةتكـونأنافتظرمنكانلقد

اقتسامالمشاركةروححىالجىرشتسودأنمجبكان

يجقمعوناألشراركانهذامنبداللكنبينهمفماءاألشيا

113



بالقدرمألنفسيخخفظكانواكاواحدمجلسيعاق

إلىاألولى4ساكهـوفىوالشرابالطعاممنبهواءجاارزفا
أصبحثتلكانحبةةوأنإلىنالحمبوالاشارتكورنثوس

منيعبواحدكلكالتححت4ءوانعرباللسكرلرصة

لالخريناليتبقىبينمافيسكريدهماتنالقدرعكالشراب

نهبومايشر

عضويتهماتعنيهتمامايعرفأنهيدعىأتيستطيعأحدوأل

للفوزصةفىالكنيسةفىوجودهيعتبركانإذاالكنيسةفى
الكنبسةداخلفىكأدتومتىيدهإيىتصلقدمابكل

الذكأهموجصيعهوطتفححهالنىيقةالضالحلقةداخلءالبقايؤقى

داخلودولةةحاعةالجدإخلجماصكةنينمكوةشاكلتهعلى

داخلفحزبااوعصبةتنصمأصحىهأوالدولة
الكنيسة

نحومنإالمابمسئوليةسوذالاالتاليةالعبارةجمنالقدشب

يرعونألهواليونانيةللكلمةالحرفىوالمعنى11أنفسهم
يرعىأنهوةهالكنيمفىالقائدأوالمعلمواجبإنالأففسهم
فإنهالباطلاعىالرأماة5282الرسلأممالاللهرعية

رعاينهاأمرالبهأوكلالتىعيةبالراهتمامهمنأكثربنفسهحهتم

ستسحبكانتالذينالكذبةوالقادةلرعاةوصفاألفيالحزوبقدم

الوصفهذاوفيعيةللرإهمالهمبسببلهمالممنوحةاإلمتيازاتجميعمنهم
صارتكنمائنجمثمنالربالسيديقولأناحىحزقياليفول

والسألراعيكنلمإذالحقلوحشلكلمأكالغنمىوصارتغنيمة

213



عاةالرأيهالمثفلذغنمىعوايرولمأنغسهمعاةالرورعىغنمىعنعانى
وأطلبالرعاةعلىهأنذاالربالسيدقالهكذاالربكالمااحمعو

ءبعدأنفسحمالرعاةواأليرعىالغنمرعىعنوأكفهميدهممنكنمى
01ث43حزقيالمأكاللهمتكونفالأفواهمنغنمىفأخلص

لمصلحهإاليعملواآلخريئعنمسئولرغبأنهيشعرمنفكل

أنانيةياصهوذايدينوهكذادينونةتحتيبقىاإلنسانهذاالشخصية

كااألخويةالشركةوتفسدتخربالتىاألنانيةتلثتالناسءهؤأل

امباإللزرهمشعووعدمكليةبالمسئوليةإحساسهمعدكذللضيديـأ

االخرينجهةمناجبالإل

مطراالتسقطلكنالرفيتحملهامحبايشبهوناألشرارءهؤال3
يقتربصشلكنالئمرمنئقيلحملتحتءتنووكأنهاتبدوأشجاراأو

الوقأنحلمحنينفييعودونثمارهامنيجتنوالكىالناسمنها

ثصفانألنهمامعانتانمقترالعبارتننهاتينإنتماروجنىحصادوقت
ماشيئايعملواأنبدونكئعركالمهمءأدعياقومآ

فىالناسكانوالتىفلسطنكلىتءجاالتىالجفاففصولأكروما

يتوحمونسحابةءالسمالمثهدونيبيمفإذاالمطرأجلمنيبتهلونخاللها

إذاجمهملكناألبوابعلىأضحىقدالمطرألنفيستبشرونخيرافيها
السحابةافهاهىكاذبأأومكانهمءرجاأنيكتشفونهذاكلبعد
جفافوالجفافذاووالزرعلرتعقد

وكأنهااألشجاربعضتبدوأنالحصادوقتفيأيضأيحدثكما
افارلجنىةناسالمخهايقتربعندمالكنالثقيلئمرهاحملتحت4تنو
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مـنخالةعروصهاعاتخاويةخها5نجاإثتالتومحسففهافجيعخمكرن

خداعأخضرقوغيرياعحسىآلخـبانجدلمائىانتينةكتالثطركل

عدالومونويتهايدكوذاكانوالذالرجاللئلثأدوحههـماعذد

فائدةايةكمتنشتدماحآولوجمبماآلخركلو

ألىالقيحالأنهخى4اروتمائتطأعخلممنحقييتكةصنحمختم3أكساوحمدا
نيالصأقمنآشرتماعوالجديدالعهدألوليسحماحبهأليفىوعد

مةأوكبرماكلالظاكرقاألسخعراضمنقاصراىنأفعغواإلنسان

مونغعاآلخرنفادةفىمحلئحالأثتالطحالمهحاالمعسولمابما3ا

أساسىعنصرلملمالنمعخاتىيئلبفوالسعىادآلخرفياإفاددإتا

لمثىاليصلحءبمثىاآلخريناليفيداسذىاوالصالححالصكناصرمت

العصيانعاقبة

األشرارءلمؤالحيةصورةتقديمف4يهوذااليستعكرلحذللثجمد

بمبنهزمزبددأمواجهتتالطمالذىالمضطربافجالملبحربمانهم

األمواجطم3افقتعاصمانةيحهـهبوبوقتفالبحرمنظرهثكوالصورة
اذاالعاصفةخهدأوعندماوالرذاذبدالر3ناقىءالثاطىعلىمتكسرة

بالمنظروإذاالبحريةوالطحالباألعشابمنبالكثرامتالوقدبالشاطى

تعزكاتتالتىءواألشياالكاثناتءاليثاطىحولتتكديميإذفيفيقبيح

ءالشاطـىعنبعيداالداخلفىهناكوهىالمجردةشبالرؤيحعا

العامحمفةتخلفهاالتىلمفاتوافيالكائناتهذهتختلفنجرإلىجمرومن

األعشابتجرعاموجاتتخريكهافيمكنالميتاليحرفياههاءورا
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فامياههالعاليةالملوحةضزجةتؤئرالميتالبحرخذاقشطءالشاطىلى

المياهتلفظهاوعندماقشرتهأكلفتتاأعشابمنفيهيثوناماشدعلى

وكأضهاالناظرامىافيرالخثبمنبيافهاولمعاناأكرتبدوءالشاطىإس
الحشائشيذهباتحرذاالطثسههااألشرارءالمحوأحماتءلضاءعظا ا

البحرعءشـاطىإلىالعوآصفكماتطرشالتىالنافعةوكيرالتافهةواألعشاب
قذفتالقالميتالبحرءشاطىعلىالراكددانخلفاتتلصتماماتشبهإفها

راتعبتعبرالصورةثذههاخةعاصفةليلةبعدححناكإلىاالألمواجابها

ذاهوعخبميتحدثالذثاألشرارءهؤالأممالعنصادقا

األشراراأولئلثفيشجهاتأخركرةصوأبضاذاصهواييصنخدممما

ذهحيخقلحهوذاودتعصياخهمنجببم3الغالقتاملهامحفوظتائهةبنجرم

النجومنجدأحيانأالسفرذلكففىالخأخنهسفرعـمامباشرةالصورة

النجومنمصيرصورةنجدسفراامذافىالنيطعلمبعهحهاللمالئكةكائلة

مادماهـإفىأدىالذىاألمروسدارهامكانهانتركتاللهتطعلمالف

كأرألبقعةفنهالأخنوخوجداألرخثماطنفيفىسبرهوفى

إنهأخنوخايقولذللثبعدثموتشويشىاغفروإنماءوالسعافيها

عظيمةجبالمنظرمنظرهاوكانمعامقيدقالمماظتجوممنبعةمرألى

اظطيههىماأخنوخإدافسألبالنارعلةشأإنجلىاتلضكالت

71السحيقالقرارمذافىبهاألقىولماذاافجوماكذهقيدتبابسبهالتى

لماذالهمرافقاكانطقدسمالكوهوياأرسلفأجابه

أتعرفأنثحاولولماذاأخنيخياالسؤالهذائسال

وستبتىالربححيةكسرلتالتىمصالنامجموعةهىهذه
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وحىسنةالف3عشرةلمدةالحال3هحذلى

6ت12أخنوسترخطيتبم

مرشطيعمتحقولحااذخاالمدة

اليطيعمنكليحميبسرفلماامثأانتاصهةالنجومدـذحأحىابوما

اإلنساذميمهروححذاإندافضلالحرفشالمشئتوإذاتالتحيزوح

إدربكلروفدونتححبطرمحثمهنجسبلكيىذ11

تقولأخنوخسفرمنأيضاسبايتعففىبنبوكلههذايؤيدذالصيىواة
فديسيهربواتفءجاقدهماموالسافرذلكفىتوتاالنبيمادهأد

جسدعاثىكلويجازىالخطاةجحيعيدمرصالجسغعلىدينرنةليفمع

بهاتكصلمالنىالصعبةءاألشتجمىتعلىأيضاهـفعلوحاالتىالترأعمالكل
الالئجاهـالخطاةضده

اوليهوذابالنسبةءسواذمهـاؤالتعدةاالقتباسحعذاتأثاوقد

ثوداليحبهاالتىاألسفارمنكاتالسنرححذاأنفوالشلثطأخوخ

كذللظوالشكنأصبوذاأيامفىوأيضااالمسيحظهورأيامفىجححاحجا

ويقروه3جيداخنوخسفريعرفكانتتقىدئصهههـكلانفى

القدحثدالمنلإلقتباسيلجأوذاكانوالجديدالعهدكتابوكل

اللهكالمهوالقدبالعهداشفارمافىأنرينمعتأقوالمةألييد
المقدسالكتابأسفارمناحدكوأخنوخبسفرنعترفأنينبغىهلواآلن

ءاألنبيامنواحـداأخنوخاعتروأنهخأصةمنهيقتبسىذااليهوألن

لمقانونىغيرحهوذايفرارسالةاعتيرالذىإيرونيموس5جانبنأخذأم
سفرآقانونيالوكاذكماتقانوفىكمرسفرمنيقتبسكاتبهاألن

ةالحهوذاالوأذخاصةالصددهذافىالوقتييماضاعةبناالحاجة
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خظىالسفرمحذاوكانوأحبهأخنوخسفرعرفقدتقيايهوديأان

يعلمكانأنهااليهوذاالفادب3ونشأالتىالبيئةفىالجميعبتقدير
رسالتهإليهاضبالقالجماعةلدىةومحبوبمعروفالسفراذ6أن

العهدكتابمنإخوانهبقيةيفعلهماكانيفعلأنعندفيلمهذافىوهو
الناسحاكانإنهعمركلفىكاتبكليفعلهوماالجديد

وفهدوهاهعرفوهاابراالكة

االشرارخصائص

شرارايءؤإللهخطاياثالثيهوذابقدم61عددفئ

لهمقسمهالذىبالنصيبيكتفونالمتشكونمدمدمونإنهما

عاديةتعتبرإحداكالكلمتنحهوذايستخدموهنامحيافىالمه

مغلقرائهبالنسبةكذلكعاديةوالثانيةاليهومنرسالتهءلقرابالنسبة

نييننااليو

الكلمةوهذهجونجستسهىايصفهمالتىاألولىالكلمة11
المدمدمونيصدرهاالتىاألصواتتصفاألصلىمعناهافى

استخدمتالتىامملمةانفسوهىاكتفائالمعدمعنتعبيرأ
إسرائيلبتىتذمرلتمويرالمقدممماللكتابالسبعييةجمةالترفى

51خروجبةالبرفىيقودهمكانعندماطموسىالعل
كثرةمراتقرأناوقد492العددسفر42713

تصوالكلمةوهذهموسىاعلىإسرائيلشعبتذمرعن

ءاالكتفاوعدمالرضاعدمعنةالمعبرواألصواتالهمهمات
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والمتذمرونالمتمرديئالقومأولئلثعنتصدركانتلنى
األسالفألولئلثءخلفاكانواجوذاكظإصراكاعهتالذ

ظيمااموسىياللهنبىعلىتيمارنفرضمؤوأفإا

هىلهموصفهفهوذااستخدمغاالزالثانيةالكلمةبأ

ممفسثاىيونانإخننكلمفينمغتتكونوهىممسيمويروس

فىلإلنسانالمقسومالنصيبومعناهامويريخجلعناهاوم

هوذاالااستخدمهىالتالكلعحةمعنىيكونوهكذاحياته

يندبونناقنثساخطالدوامعاتاكـانوالرجـالأولثلثأنهو

كلمنباستمرارويتذمرونالحياةنمىحـظئهمالدوامعلى

للتذمربابامجدواأنطكخحبمطقاجصفقةأئوفئاءشى

الطـفراالرححـدأعالفثحق

األشرااأولئلثفإنعظيمةأرةفيالقناعةحالتقوىأنوح

محوالضجرالتذمريبدونودائمااللهلهمإهأعطبماضفوتألي

هومنالناسـابينوجاوالاللهيخداوجدممالذىالوضصا
المتذمرثءهؤالمثألمكروه

اآلشرارءالبشأنيهوذاالهحايكرتأخرئنقطةتوجد2

الناسءمؤإلرغاثأنهـئىاألخرجمدمرةارهاصتعئنفلثوالي

ألىأننهسحبميخضعواآعااليخاولوضاإنهمفيهمتتحكمالتئهىموأهواع
ءعبأنهاعلىوالسلوكاألخالقاقينقوإلىوينظرونأوترتيبباطانض

والفيمةالواجبأوللشرفمعنىأىاليعرفونامأكمالهالداعى

كلهفىلهماوحبلىاوالداخالوصيىركاوالمنعةدغيرعندهم
مايفعلون
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علىالناسجميعلوكانالعالمحاذيكونكيفمعىتصور

تواإلضطرابوالندرضأطشويشامننوعأىلىوتلءهؤالشاكلة

النجعندئذالعالمسيسودكان

ولىءبكبرياأىبعظامميتكلمونمتعجرفونالقومءهؤال3

منإكريتتربرنددوذويتوالناسوجوهابونالوقتنفس

الإلنساقنتكأنويحتصلءبشىصثمورامناينتانعوأنبوسعغمآنطونيتو

أناولالذفيأولئلثمنوعنيفأصلبآموقتافيقفمتناقضةمواقف

بينهالجاهابوأالقومعليةحيتساهلبينماويتحداثعمعليهميتسلط

يمجدونأليهوذاالثمعيتحدثالذيئاألشرارأولئككاعالقد

اذءوالنخطىالمناسبةماتقتضيهمجسباآلخرفيويحتقرونأنفسهم

ءهؤالساللةمنبعضأاليومبينناوىالزلناإننـانقول

ء

الخطاخصائص

تهاقاألمىآألفواكاذكروا2آألجئاأثقاأئئثمأفاؤ

لفإئةتكئمقائواقإئفئمييحآئقمموغرتنآرشلممايقأ

ببخمستاليهينممستفزئودطقؤمشتكونأألجيرالزقال

نفستايمونيهئمبأتفموناثمضزهئمءالوآلهنمفخوليشمقؤاب
تفئمزوخآل

7191يهوذالةرسا
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رسالتهفيدايهوذاأيقوكاألشراالقومءحؤاللظهوهـبالنسبة

ظهورهممنوحذرواسبتأقداكانوسلاساألنقعامتواتهمظهورإن

أىفىالهالوجوداليهوذاقفثافاوالعباراترةاألخاأليامفى
ئالثةمةاحتالرححناكالجديدالعغداشفارمنسفر

ضاعتالتىالرسلكتاباتبعفمنيقتبسكاتذايهوأنإماأ

عصرهفموجودةتعدولمامولما

تقاليدعنيأخذكانبلمكتربةأقوالمنبقتبسيكنلمأنهأو3

عنهموتناقلنهاياقونهاالرسلكانالتىالمواعظعنمنتمولةشفوية

األجيال

المسيحرسلعنبنفسهسطعهاعظةينقلكانشخصياهوأنهأو3

من13مناألعدادتضمنتهلمامشابهةفقرةلنايقدمكالتوريمأ

تيموثاوسإلىاألولىالرسالةمنتاخالراحاألا

كانالخطأهذابأنشعبهءينبىيوذاالكاذحالأيةوعلى

بوضوحنعرفأنيمكننالفقرةهذهومنالكنيسةفىورهمتوفعا

األشرارأولئلضعلحهاأقدمالتىعالخأطئةالقصرفاتبعض

تأثهرتحتواقعإنكانواكماالتقولىحياةمنيسخروذكانواا

ءهؤالتميزوقداالخرمنهماكليصحـتاألمرانوهذاناتهملفني

الحاواالخيرهىفقطالروحبأنيعتقدونانوااتتتيننجاصيتنالنـاسي

يؤدىوقدبجملتهشريرهدابأنيعنىوهذاأساسافىشرالمادةوأن
اناإلنيفعلهلما4اإلطالقعلىأهميةاليأنهالقولإلىاثايةاهداف

لمجسده
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خطيةأيةاإلفسانبإرتكإذااليهمإنهلوافهذاتجاوزواإضهمل
علىتغفرفالنعمةنسانانجأخطأمافإذاالخطاياتخفهـثلافحمةألن

لظنهورالفرصةحتتيالخطيةأنأىتإتعاإناهذامايفعلهكلالدوام

األخرىأعقابقمرةاإلنسانأخـطاإنفالحرخمذاوعلىالنعمةعل

التقدىالفكرابأوحدهمأخسماعتقدواأتهمذللثالىأض
كلثمونقيكانواكاوروحانيةمعرفةمنبلغوهفممابميخريفوقونوأنهم
عليهاعفافدمبادحبمنبخالتهؤكةأوقلالقديمةءبالمبادقونيتمسكالذين
ركمغلقةأفغامئهمأناسوأضبمداممةمىالموضةأصبحتوقدالزمن
للتطورقابلن

تخطواقدكانواالحمبوذاعنهمجدثيةالذيناألشراروأولئلث

غيرانسلوكفىمباوننكانواأصبهمكااحفةواالطهازةحدودكل
كلإطءباردراوينظرونالخطيةىجداومقساهاحنبلمدققين

ومنمستواهممنأدفمستوىمنوتهمويعتبربالتدقيقيسلكونالذفي
ديانحهمصـفإلمطاليرقىدين

لكنوجوديعدلهولمتبكتالشئقدالمذهبذللثأنفىوالمحلث

ءالمبادىكلآذيعتقدوذأناساهمراهذافئيوجدأنهينفىهذا

الجنسىأمورجهةمنوخصوصأطالناسعلجهاتعارفالتىاألخالقية

أناسيرجدكاالعصركمذاتناسبتعدلمأخهايعتقدونءالمبادىهذه

الجنمسيةالناحيةفىالفوضىاتباعفئددوناليتر

كثيرآدامارىكنجسملىداكتبإيمانىاهأأالتىموسوعتهوفى
كانالعالقاتلهذهالقديممالنظفقالالجنسيةالعالقاتفىرأيهعن

الحملهوالجنسىاالتصاكمنالهدفأنأوالهمالنعقيدتعلىمؤسسا
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ذللثبعدئمالفرورياتمثيالمرأةإحتياجاتبهلتلبيةئمبهاإلتجا
وأصبحكياتهالههاوصاراإلستقاللعلىتحصلقدالمرأةأناإنهيقول

قدالحملمنعقوانينأنطاوبنفسهاعيثمهاوكسبعملفيالحقلها

كانتالتىالقديمةوالمثلءالمبادىتنككلعلىالزمنعقافقدتطورت

ماأهيةءالمبادىثلتدتعموأنهوالمرأةارجلابىكأالجنسيةالعالقاتتحكم
نسيلكىءنسمـأواالرجالأماماعيهعصحرعاىالبابفتحينبغىولمذا

رتباطاإلبمعلييتحـتمأندونتيشاعوذكيفمامعامحيواأنفئالحريةمطاق

ينادىآخريمعنىأوالبفتإنجابفيرغبواإذاإالالزوجيةبرباط
كانطالماقيودأوضوابطبغرالجنسيةالعالقاتبرباحةالرجكهذا

ننثسهواجالزفىأواإلمخابفياليرغبونالناس

ءمبادىعلىالزمنعفاقدأنهيعترالدىالتقدهـالفكرهوهذا

الععرلهذاتصلحتعدلمالنىالحياةوطهارةالنقاوة

انونالفوقأنفسهماعترواأناسظهريهوذاأياموفى
نواءوهؤالالرمانذلكفيساثدةكانتالتىءالمبادىكلفوق

ويعتبرونهمالقديمةوالمثلبالشراخيتمسككانمنبكليزدرون

أروقههوالحقيقىمكـانهموأنتصتالىفيلهمنالمطةقديمبرضةأ
المناخا

قالواألوصالائصالفرلهتعدتىقوالالقديمالعهدفةبدلكنا
أننالحظأنبناوجدرا35مزمورإلهليمسقلبهفىالجاهل

وإنماوالعلومالثقافةمجالفىالعقلىالجهلإلىالتشرالجاهككلمة

الذفذاكهوهلابفالشخصواألخالفىالروحىالجهلإلىتشير

الشاخالتعبيربحسبالحماقاتتكبالذىهوأواسصلوكاقواعديجهل
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يتحدىبهذافيانهإلهجداليوإنهالشخصهذايقولوإذاأليامهذهى

اهفإنإلهيوجدكانإنأنهالعلمتماميعلمفهولديهمحببفالشعنويعبر
متمفيااللهوجودينكرأنيحأوللهذاخطاياهعلمايدينهوأنالبداإلله

كامنهداخليةركبهعنبريالقولبهذاإنهإلهبالفعلهناكيكونأال
اقهأصفى

والقمءالمبادىلكليتنثرونالذيئأوفاثإننقولآخروبتحليل
بالغاعلىالحبلويتركونالعنانلثهواخمهمويطلقوناألخالفية

الععرلهذايصلحيعدلماألخالفىالقانونبأنقائليئالجسديةلميولهم
كلمغيودونالخمهمويفعلونهيقولونهانماويفعلونيقولونبماءهؤال

لهممايروقيفعلوالذاهكفعالمراأليكونأنقلويهم

ءاإلصغامنبدالوتمنياخهمذواتهمإلىاألشرارءهؤالأصغىلقد

سيجدونآجالأوعاجالإنأنيدااوتناأونسواوقداللهصوتإلى

غامالرفىوأنوفهمالذصولإلىيصغونأنفسهم

حدوثفىتسببوااحهمأخرىخاصبةاألشرارءلهؤالكافت2

الفكروهذالهمالروحجسديينكذلككانواكماالكنيسةفىانقسامات
ألنهالدوامعلىخطيةالكنيسةفىاإلنقساماتحداثفاألهميةفىغاية

ثوهاأحاألشرارءهؤالأحدثهاالتىواإلنقساماتوقصدهاللهإرادةضد

بطريقتين

ءلهؤالكانتالكنيسةتقيمهاكانتالتىالمحبةوالثمفى1
رحدةيفسدونكانواةالطريخوبهذهالخاصةشالهم

ءهؤالكانلقدأعضاثهابينالساثدةاألخوةوروحالكئيسة
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رءالدواتوسيعمنبدلالناسبعضلعزلدوأفىرحمون

الناسمنمجموعةأكبروتضملتحتوى

التىالكنيسةداخلفيوخأصةداثمأخطيةالتفرقةإن

ماجواإلنوالمحبةخوةءلالامجالتعتبر

بنهممنكانفقدنجاوزوهبلاطهذاعنديقفوالمإخهمب

البثمردةتالطبدراسةفىالخاصةطريقنهملهمكانتتمفكرون
إلىالناسوقسمواوآخرإنسانبيننظريةفوارقووضعوا

نقهمأنعليناذلكمعرفةإلىنصلولأسأسييننمسح

اليونانيةالنظرةمنءبشىونلماليونالىالنفسعيمعنشيئأ
البشريةللطبيعةالعامة

الجسدمنيتكونالتركيبثالئىاإلنسانأنيعتقدونالبونانيونكان

لجسدالكلمةوماالبنووحلراوالبسكلنفساوماالسو

أمألإلنسانوالطبيعىالخارجىالتكوينهوفالجسدواصعمعنى

أسنخدموهأاإلغريقنيمكانالصعوبةمنمعناهافهمفإنالنفس

كانتمعنفالنفسبهنحننستخدمهاالنىافهومصيختلفبمفهوم
النقسهذهنفسلهكانتحىكاقوكلااللبيعيةالحياةإلىثميرت

الطبيعيةالحياةمصدرهى

لهىالذهووحدهفاإلنسانالنفسهذهعنتختلفالروحكانتبيظ

التفكرخاصيةفيلتهمشاركاعاقالممائناعلهتجالتىهىالروحوهذهروح

إلهءواإلصغاعاللهمعالتحدثعلىقادرأ

بيئمنوقليلوننفسىلهإنسانكلإنقالواالمفكرونءوهؤال
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8الخثارةالعاقلةاألقليةيكونونءوهؤالأرواحماألتيهالضاسءؤاأل
مستوىإلىيرقواأطبوسعهمالذقهمءوهؤالاألفضلالححنوةوهم
حقيقيةمعرفةاللهومعرفةالحتالدين

أدفىقالسلوكيكصفيسمقاعدونفأناسالبشرمناالفيةالبقيةأما

يناسببمالذىموفقطاألدفىالمستوئومذاالدينىختبارافيمسقويات

النفسانيونفريقنالناسالقومءهؤالمقاألساسمذاوعلى
روحياوعقليأأماالجسديةالطبيعيةحياتميحيونالديندأالحممكيكوىإ

إلىصولالوأوءأوارثقاتقدمأىازإحرفيلهمءرجاالإتأموقهم
كائناتندعوهمأنيمكنناءوهؤالمستواهمعنيعلوروحىارإخض

عروفهفىلمجرىالذىوالدمالجسدسوىاليملكونألخهميجسدية
األجسادهذه

علىرونالقاهمءوهؤالداالبنماتيكوىدجحاعةهناكاكاكا
الحقيفئالروحىواإلختبارالحتكةاللهمعرفةالصحيحةالعقليةالمعرفةبلوغ

عالتتعاالنىواألرستقراطيةالبغيضةالتفرقةمننوعاأمامنانجدوهنا

اليآلضحرين

الصفوةوحدهمأنفسهميعتبرونالقومءهؤالكاذهذاعن3افنح
الىإنيئالقومنقانونأىعلجهاالينطبقالتىاألممىوالطبقهبلالختارة

يقععوحدهعاتقهمعلىالذفيالبثرءهؤالالعادييناالبشرسلزكأخ

األرشقراطبونءهؤالوكانعليهاالمتعارفمبلولثالقوانيناتباععب

كلفوقبهمترتفعدرجةالروحانيةمنبلغواإتهموذيقوروحيرنا

اهلعليهميؤئىأندونلهممايبدوكليفعلراأنبوسعهموأته5ذ
هنظرهمفيخطيةماهواليوجدأنهكماءشىلي
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يعتقدونزالوالهقومااأليامههذفىبينناللىنتدكرتأقعلينا

الخطيةبقعلونالديئيصيبمايرونوعندماوفافونحكمكلفوقهماأ

يعملوننراطكمايصييهمإنيمكنالهذاإتتأنشهموبنبينهميقولون

اليزلموإنهءشىأىمنبحلدهوايفرأذيستطيعونإتهمالقـائلبالمثل

ءهؤالأمثالستأناساليومحتىييننا

معيتعاملوهوءذكامنيهوذابهاتصفمالنايتكشفدهكذا

الدفيطوالعقليةالروحيةاألرستقراطيةالطبقةتلكءأبنامنالناعىءهؤال

منالباقيةالبقيةبينماالحتهيقيونالروحانيوذوحدهمإنهدايقولونكانوا

ذاجمههـيصفهمطاحمهعكلوبنفسجسديينجماعةإالليسوالملبشرط

الجسدغائبلرالمستعبدونالجسدبونالنشمانيوذمأإنكملهبمقاثال
اللهتعرفوناألثالذوحدكمموألكمروحدبماالديهآمأالحهوشهو
حقيقيةهعرفة

أصهمذواخبمفىظنواإنإتهمالناسيهألولئلثيهوذاقاللقد

ليستدينهمءاإلدعاهذارغممفتالحقيقيونالمئدينونوحدهم

يدعوقالذفهذامهطولكنالجميعقوقأخمهميظنونإنهمضيقيأ

يقرلالوقتنفسوفيونفاقءريامجردإالليسبهيتحيزونأكم

الحقيفىالتفوقأمحابحماألشرارءهؤالبهمدرىفيالذينأن

اليقاسبماويفوقونهم

لخطيةارتكايهملتبريروسيلةالدنجعلوااألشرارءهؤالإق

الروحانيونوحدهمأمهممنتهمايدعورغمالشرلفعليالونألخهدا
الذهنىالتفوقابوأ

23نال



الصالجمثلة

إيمآيعئمفئأثفستكئمقائنواءاألجباهآأيأئتئمؤأما

فيأئفسكثموأخقالواآئفئشألروحفيفقيرئضفبناأل

يفخيلوييحأئقيسئوغزتنآزخقةينطممثتأدلمخئؤ

تإليألأ
121و02يهوذارسالةأ

نجدهاراألثريفعلهماكانالسابقةالفقرةفيذايهولناقدأكماو
والصالحالبرأمماللنايوضحالفقرةهذهفى

هوفاإليماناألقدساإليمانعلىحياثهيبتىالصالحالرجلأ

الذىساسالنفشئهيبتكرالالمسيحىأنأىمسيحىكلحياةأساس

ملسلةسلمفهناكإليهيسلمالذىاإليمانعليبنهافاطحباتهعليهيبنى

منالزسلتسلمهاإليمانهذاوتسلمـهاإليمانلتسليمالحلقاتمتتابعة

هذاسلمتنابدورهاوالكنبسةالرسلمنالكنيسةتسملمتهثمبسوع

إليمانا

بهنحننتمسكالدىاإليمانأنهوباإلهمامجديرااأمرنجدوهنا

منناءجاإعالنلكنهالناسمنلزيدخطرشخصفكرمجردليس

إرشادتحتلناوسلمتهالكنيسةحفظتهاإليمانوهذاالمسيحيسوع

مجيلبعدجيالالقدسالروح
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بهيقولممامحددةغيرأفكارأيةعلىحياثهاليبتىالصالحاإلنسان
ألمعاصرةالعصريةااألفكارمنفكرأىعلىأوودبهبمنكل

اإليمانعلىيبنيهالكنهجديدأوقديمءمنحرففكرأىعلىوال
الكنيسةستظلالذىااليمانهذاةالمسيحيسوعمنإليناءجاالذى
لقيادةومطيعةخاضعةكانتدطالماالنهايةحتىعليهوتحافظتحقظه

لقدعاوالر

وغرهالمقدسءالشىبنفرقوهناكأقدسإيماناإليمانوهذا

لرهغعنيختلفيكلوالهالناسمنرهغعنيختلففالكاهنءاألشيامق

أحمىأدضااللهأنكمااألياممنكغيرهليسوالسبتالمبافىمن

الناممهجميعمناليقاسمما

آمرفيفىالعرإيمانعنيختلفوإيماننأ

منيأتلمكونالفيوالقلسفاتالعقائدبقيةعنهإنه11
ليستاألخرىالفلسفاتبيمااندمنبكبشرىمصدو

فكرةأونظريةليسفإيماننابشريةءوآراأفكاومجردسوى
مؤكدةحقيقةلكنهفوضآوالتخحيناليسإنهإعالقلكنه

قدرتهمنبهمزيتمفيماآخرإيمانكلعنيختلفإيماننأأنكمالأ

اإلختالفحالالىبهويصلبهيؤمنمنكلعلىالتأئيرعلى

أنهكمافقطالفكريشملالتغييراويعيرهاالخرفيعن

ومحركدافعةروحيةقوةهوبلعقلىاقتناعمجردليس

مؤثرأخالقى

هىالحقةالديانةإنقيلوتدصالةرجلالصالحالرجل3
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واتكالنارجاشناكلنلتىأشاكموالدينوجوهراللهعلىالدامإلعحماد
عليهواإلتحافىاالتكالهذاعنإعاألنهىاللهإلىوالحصالةباقاماللهعلى

بليغتصويرفىموفاتدقالوكماالحاجةعندمنهالعونوطلب

سببانوهناكناقوضهافيالمحبةإلىتلجأحماجتهافىالمحبةهىالصالةإن

ةفىصطرجلنصيألنالمسيحىيدفعاناألقلعلىاثنان

اللهةإراءوفىءشىكليمتحنأنعليهأنمعرفته1

ىليراللهإلمماشىكليأخذأشاعليهالسببولهذاومشيئته

الأممدثيمتهيوافقكانإن

غيروأنننثسهمنشيئأيفعلأنبوسعهليسأنهإدراكهب

دائمانبهدهالسببولهذااللهعندمستطاعلهالمستطاع

احتياجكللهيماللياللهإلىيلجا

فاالقدسالروحفىنتأنيجـبالصالةإنيهوذويفول
هذامعتى

أنانيةالبشريةصلواتناكونجلهافلىاألوقاتكلفىنيكلمإن

وثتطهرركاثبنائتنةبافامالقدسالروحيئملكناعندمالكنمصرةغير
ينبغىكمانصلىكيففنعرفوميولنا

اللهأنعالميئاللهإلىنضلىأنعليناكسيحيينأنناهىوالحقيقة

ينبغىالتىءاألثميااوماهىنضلىكيفيعلمناأنيستطيعالذىهووحده
أجلهامننصلىأن

يشغلكانالذىوالفكزاللهمحبةفينفسهلمجفظالصالحاإلنسان3
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الشمعبتربطكانتالنىهدااعالقةهوالوقتذلكفىيهوذاال

8ا42صالخروجسفرفىهاذكرالوارفىالعالقةتالثبالتهالقديم

لهنونيكووهمإطالهميكونبأنيعدهمالشعبإلىاللهءجماالعهدهذاففى
للناموسوإطاعتهالشعبقبوككليتوقفكانتكلههذالكن6شعبا

كانالعهددائرةفئاتهمذوعلىءاإلبقاأرادواأمهمفلواللهلهمأعطاهالذى
للبشراللهمحبةإتيقوكفاتمودكتورداواللهيطيعواأتعليهم

أنبحالاليمكنناناحيةمنأنناكماإليهمللوصولالخاصةطرقهالها

لناتكونأنأردناإنأخرىجهةومنوعنايتهاللهمحبةنطاثعننخرج

ونطيعهكاملةمحبةاللهنحبأنمنايتطلبهذافإنالقهمعوثيقةشركة

ينفصالتالتوأمانتوالمحبةالـطاعةأنعالمينتتامةطاعة

ءادحمأإنتظاراإلنتظاروالتوخحجاةداثمصمحياالصالحاإلنسان4

فىيركبالمسيحأنيعرفألنهطوقوةوحبةرحمةفىللمسيحالثافى

وليستذاتهاللهحياةهىالتىاألبدبةالحياةإلىبهويأقىيقودهأن

ءذلكمنأقلشيئا

الضاليناسترداد

بائخؤدتآلحغضاؤخفضوالسغقفقثزينوأزحموا

ميقألخعمدالئؤلتألفألنشحئىمئعضينالناليمنفختطمين
32و33يهوذلةرسا

غيهمفىتمادواوالذينطاطقةالهروأردأاراالشرألشربالنسبةحتى
األفكارابألبالنسبةحتىأنهكماوالخطأالشرحدودأبعدإلىوذهبوا
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بهالقيامعليهوواجبامالتزالمسيحىعلىالمنحرفةوالعقائدلخاطئه
الناسءهؤالمثلينقذأنباستمرارالمسيحىفعلىجميعاءهؤالتجاه

علىويعملجاهدايسعىأنئماداوعليهيهاجمهمأوينقدهمأنال
يعيدهمأنعليهالصوابجادةإلىوإعادتهمالضاللطريقعنإرجاعهم

يغضأومنهميدهينفضأالدائماعليهمنهاميقطأنالالكنيسةإلى

عنهمالبصر

محاولةفىوعالقاتروابطءهؤالمعيقيمأندائماالمسيحىعلما
جينمسقالعلينااألمرهذاولتيسيروالمسيحقالحلجانبلكسبهم

يوحناسيروأبرارااألشراريصيرلكىءجاقدالمسيحإندنى
علىالقدرةفقدتإذاككنيسةصفتهاتفقدالكنيسةإنيقولسيلى

ابالصوجادةإلىوإرجاعهالضالداداستر

كلثالثفئاتإلىالكنيسةفالشغبمثيرىيهوذاقسموقد

بهانقتربالتىالطريقةعنتختلفبطريقةإليهانقتربأنمناتتطلبفئة
األخرىالفئةمن

أناسهناكنعميدرواأنبدونبالناريلعبونمنهمونكثيرا
والهرطقةالخطرحافةبلغواقداآلنءوهؤالءالخاطىيقالطراستهواهم

الطريقبدايةفىأكثرأوخطوةقدسارواءهؤالتدمرهمأنوشكعلى
لماآلنحتىلكنهمللخطأإستسالمالهوةفىدىالترقبلددونمترلكنهم

نهائىرأىعلىبعدقرارهميقر

الحتكلماالشرطريهتعنوإرجاعهمإفناعهميجبءهؤال

ينأمرأماميضعناوهذالذلكفرصةأمامنا
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يسألنامنكلونجاوباإليمانعننداخكيفنتعلمأنعلينا1
خرينلالوعقيدتناإيمانناونعترحفيفاالذىءالرجاسببعن

نواجهأننستطيعحنىوذلكبهمانؤمننعرفأنعليناإن

أنعليناالقويمباإليماناثسرطقةوندحضةبالصوابالخطأ

إيمانناعننداؤحأنبوسعناتيحىلكىبههذاتذواتنانسلح

نفعلولكىوإيماننابغيرتناإالخريئنكسبأدتيمكنناوهكذا

غروفىوارتيابشككلأذهاننامننطرحأنعليناذللض

اآلخرينمنونقربتفتقدمأنعليناتأونحـطتعصب

الدفاععلىوقدرةثابتاسخإيمانلدينانصيأنيجب

ـخرينال3وتقديمهاإليماتهذاعن

3الكالمإلىالحاجةتدعوعندمالدتكلممستعديندطنأنمجبب

عنإبعادهمذهمإنقاوالسربلالممكنمنكانونكخريوجد
أخذقدكانإنساناأنلوالسلوكأوفصرالففىانحرافأى

الوقتفيإليهمالتحدثأرمعنهمإاالتمسئوليةعاتقهعلى

أنحمالكا3عنرنحجمدحازنيسكـثيرآإنناالمناشـا

الجبنالأمنعالالسحظعوتهـاأحخسمحتاحاجـودأقيأوقاتاهناك
يكونوقدبلمماينفعأكثرينخرانصنضاوثزاوالخوف
ءمضرةمنساإلمناشفلىنرشبقـفمأكثرضرره

لهويقولأحدهميأنىأناممىشانإشنيأئطيبمفاجعةوأعنهلم
أناالذىالمأزقهذاإلىوححلتماكنبحـبتوتكلمتونقدلوكنت

فيهواخ

النارمناختطافهممجبالذفيأولئلثينحمتالثانىالفريق2
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كردممواالذىثرالطريقفياوأوكلوخطواتارواالذفيخملمفي

لمإذاحتىبالقوةولوونرقفهملهمنتصدىأنوعلينالهماضـىف
منننتشلهمأنيجبنعمشئونهمفىوالتحـخللمالتصدىكحذامنايقبلوا

فيهذواتهميضعولطالذىفقالمو

هذاءيشا51يفعلأنحقهومنتصرفاتهفىحرإنسانكلإنحاقأ

هناكاألخرىالناحيةومنواحدةناحيةمنلكنوصوابحقع

اإلنسانهذاتحريرعلىنعملأنوالمحغالضرورىمنيكونأوقات
بالقوةنفعمهمنومحليصه

سمعلنشققأنينبغىالذينأولئكئغالنىهىالثالئةالفئة
يذكروهويهوذاباليشغلكانالذىوالفكرمعآآنفيونخشاهم
واماللعلىحقاويعتبرصائبفكرالقومءهؤال

المؤمنلهيتعرضالخطرهذاونفسللخطرذاتهيعرضءفاظاطى

منكابأمريضايعالجوهوفالطبيبدالخاطىهذاإلنقاذيتعدىالذى

العدوممطلخطرنفسهيعرضالطبيبهذاالمعدبةاألمراضبأحد

الأمنالمدنسالثوبحتىنكرهأنعليناإنجمهوذاويقول

وردالتىتيباتبالترمشغوالكانالقولهذاقالعندماوهوالجسد

نهالقولنجدحيث317425مالالويينسفرفيذكرها

الثوبهذافيوجدتإناإلنسانيرتديهالذىالثوبيحرقأنيجب
برصضربة

أططيةونكرهءالخاطىنحبأنيجبأنناالقولأصدقمانعم
فمهاتردىالتىضرالوهدةمنآخرشخثهنقاذيتقدممنكللكة

م3ع



للغريهق5يايمدأنوقبلالمكينالراسخاإليمانذوىمنيكونأنمجب
يلفىأتأرادومـهلمبةسأرضعلىداةآيثأتعبىادااقأبتل

السباصمامحرافسباحايكنونأننجبغروتلفاذثافىكسهبت

بإزتاذالنياممؤمنكسوفليسأنهتهحىيساطةكبفالحقيقة

شزنآتينجخىجللصمأناسااكويرأتيدونيالذيئوكلاآلخرين
أنينبخىالخطيةمرضلمقاومةيتطرعونوالذيئيحالمعيفىثابتاإممانهم

احدوىاانتقالندةتحولكاملةمناعةولديههماإلمماذتفىءاأتوائالص

مايمإ

يكونعالجهوإتمافةالمعرمنبقاجوالحتىبالجفلاليعالحبملوالج

إلننهرسربحمجالفللعمليتقدمصنوكلكاملةيمعرفةوممكناميسورا

امنتبمنعالمإنىالالنهمءبمليقوكأنقادرآيكونأنأواالهوعليه

الختاكالحمد2إزجا

أماتمفكغويوغايـرينكثريخفنهكثمأنؤأثقآيـا

نآيدمخأثوآثحكيمللهآفيآألثيهاجفيمبغئبآلهلىةسض

أدئحويىكلطوإذآألنوآدسئفطانوآئقذرةوآئحنهمةآئقخده

ـآجمين
82و42جهوذارسالة

الماسمعظميعرفهحااللذانالعددانهمافقطهذانكانوربما

لتهالحمدبقدمالجديدالعهدفىمراتوئالثيهوذاألرسالةمن
درالقا

الرسواليقدمحيث6152صروميةرسالةفياألولىهالم
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لمجعأذحيستطالذىهووحدهواللهيثبتناأنالقادردتهالحمديابولس

تناالأساساالرواسىالجبالرسوخوراسخامتيناأساسالحياتنات
األحداثهذهابلغتكلرأاألحداثمنه

أفسسررسمالةفىانجالقادرلئهالحماثافيقدمالنىالثانيةوالمرة
فوقيفعلأنالقادرللهالحمدبولسدايقدمحيث302

الينضبالتىالنعمةإلههوإلهناألننفتكـرأونطلبجدأمماأكثرءشعيملى

هذابلغمهمااإلنسانحتعححلهأذختستطلماالحدودوالتىتجملما
انوالنكرالجحودمناإلنساذ

القادردتهالحمدحهوذايقدمحيثطالفقوةهذهفىهناالحالثةوالمرة

ذايهو9يستخدمهاالتىوالكلمةلقالزمنفظناأنبقاصراللها
انحإلىالإلشارةتخدتسوهىتأيتيستوسهىنانىايهااألصلافى

رجالثيدعالإنهءاليخطىحمالإنسانوإلىوربماليأصيلربم
1213مزمورتزالأوماتنرحـز

المساالأوعروسطفىحتىواألمانالسالمةيعنىاللهمعالسيرإن

حتىواحدبحبلمعاالمتسلقونطيربالجباكتساقوعطركحاوأخ

الرياضةههذفىومراناخمرةبعدبواتسيكلمممنواحدقدممازلتإذا

ربطناأننحنننجووهكذاةوينقثوهذبوهأنالمهرةرفاقهنميستحط

لمجفظناألنهاللهمعاتناذو

هىاليونانيةوالكلمةبالعبمجدهأماميوقفناأنقادرالله2

وتستخدمالتضحيةكلماتمنكلمةذاتهاطحدفىوهمطآموموسيط

للهذبائحتقديمهايمكنوالنىليهاالعيبالتىيواناتءاإلىلإلشارةبمادة

أنتقدرنعمثهنفلتهذبيحةذواتنانقدمعندماأنناهوهناتوالمدهعثلى
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أقلشيثأوليسنظرهىكاسشأىعندهمقبولةذبيحةحياتناجعل

ذلكصن

الطريقأنوواضحعيببالحضرنهإلىيدخلناأنيقدرالله3

مشوبأيكونداثمأالتفكيرهذااللهحضرةإلىلالدخفىلملتفكيرالطبيعى

بالخجلمصحوبايكونماكالباالدخولهذاألنوخوفبرعدة
هاإلستحقاقبعدموالشعور

اللهنعمةوفىالمسيحيسوخبهويقومقامالذىالعملبقضللالش

وبدونصاجوابشوتانىماللهحضرةإلىللذهابنتقدمأننستطيعأننانعبم
المسيحفىأضحىقدالمربالدياناإللهألنوجلأوخوفأدف
المحبوأباناإلهنا

الخلصكلمةآنهواعتبارنافىنضعهأنمجـبالذئاألخيرءالعثى

يعطىيهوذاهووهاالمسيحعنالحديشاكلإستخدامهااليقتصر

ذايهووليسمخلصناالوحبدالحكيماإللهدافيقولللهاللفمذا
آخرونمرونكئغرهقالهلكناللهعنهذاقالالذىهووحده

األولىتيموثاوس74الوقاةبشاإقرأالجديدالعهدكتابعن

4س201ساتيطس451س2اا

وقوفبتأكيدءوعزايهجةالقلبيمالبماتأمالتنانختموهكذا
علينايأفئظرفكلفىوتداخلهأمركلخلفالخلصاإللهالله

العالمهذافىأنهوهوالنفسيهجالذىاليقنالمسيحىلدىإننعم
اللهمحبةإلىيمصىتسوهنامناإلنتقالوعنداللهمحبةفىويحيايعيش
والجوالمؤمنيستنشقهالذىءالهواهىاللهمحبةتكونوهكداكذلك

وغاتهاحياتههدفوأيضابلفيهيعيضىالذ






