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بلأناالفأحياهوتعبيرهببحالمسيححياةمنمستمدةبولسالقديسوجاة

بيمتمثلينكوتوافيقوللنأبالنسبةأمالنفهبالنسبةهذاj22كaفيئيحياالمسيح
قاعدةعلىىبولهولشىبولسالقديسيكونبهذاllfI1بالمسيحأيضاأناكما
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نجرزلكييكفيووأعمالهكتاباتهمناستخالصهايئهلالتيأوماشرةنفسهعنهوذكرها

بينمنأنهيعرفأنيالكنالتاريخفيهيكماءالقارىذهنفيبولسالقديىشخصية

منهالهقانونهافيالكتيسةبهااحتفظتوالتيالجديدالعهديضمهاالتيسفرالوالعشرينالستعة
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تحملفهياسمهتحمللموإنواألخيرةهءوإمضااسمهتحملعثرةثالثرسالةعشرةربع
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غبارلهايشقالداخليةقىjتحركهكانتالذيوإيمأنهبالمسحوالحميمة
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منيمكنماأعلىعلىاالوليبالدرجةتاريخيةوثائقواحدبانهيللكنيسةيفنىالوكنزالذخز

األسفارمنعداهاماكلحيةالتاهـنأصالتهافيتفوقوالتياألصالة

فكرفيوتسخلتالكنيسةفيوقزلتكتبتالرسولبولسرسائلفإنءالقارىولينتبه

1السنينوبعشراتولياالالثالثةاألناجيلكتابةقبلنالمؤمن

زحمةفيكتبهاالتيرسائلهمننستخلصهاالتيولالربولسحياةسردبصددنحنوإذ

ينبغيالسجونعتمةوفيوالقيودالالسلوطأةوتحتواألسهاراألسفارمشقةوسطالحوادث

حوادثهاكانتحيثحياتهصفحاتأمجدمنولكنهاواحدةصفحةلناتقدمأنهاإلينلتفتان
ه3باستشهانحوخاتمتهاتجريإكا
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اللهمنوبدعوةبولسالقديسوبحضورأنفسهمالرسلبواسطةللكنيسةمجمعأول

وصفايقدمفهوكلهتاريخهامدىعلىالكنيسةحوادثأعظمقدمقدكانوإنالفروهذا
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بيكلعندماأنهإالحركاتهاأولىمتسجعأالمستحظهوركيسةءولبداقالميذعلىالفدسالروحلواصا
بولسبخحركاتممليةينشغلبدأالميحياإليمانإلىضاوبولسmaحوادتجيلتإلى

بولسشخصيةيقدمفهوالعفرخاتمةوخىذلئهعدااخرءشيأقيذكرعنوكالرسول
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بينكتبهالذقيإلنجملهكملحقاإلنجيليلوقاالقديسبيدكتحتأنههوالرسولبولسلحثخصية

المدنيبالتاريخمدغمةتاريححةخلفيةعلىصاغهوقد2االولالقرنمنوالثمانيناتالمبعينات
معاالعبرىالدينيوالتاريخالروماني

وصديقهالحدمةفيوضريكهاألسفاوفيبولعالقديسرفيقكانألنهلوقأوالقديس
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خدمةورميلعيانلنحاهدبالنسبةسنينبضعقيمةمانسألUنظرناوجهةمنولكناألعمالوسفر

بأنهعلمآومذكراتهذاكرففيويحجلهابأولأوآلاألخباريتتغكانوإلهاموعيذىوأسفار
وسجالتأوالحكاالملوكأزمنةعلىويوقعهاموهاgعاينوالذينمندائماأخبارcيستقيكان

لبلوغمنهرغبةهوشهأدتهفوقئابتةبنتهاداتالتاريخيوثقكانأنهنىبمعالمعاصرةالثمخصيات

فىضةبتأليفأخذوقدكثيرونكانإذاهتمامإلمابهايهتمكغايةءالقارىلدىاليقين

أنارأيتللكلمةوخذامامعاينينءالبدمنذكانواالذينإليناسلمهاكماعندناالمتيقنةاألمور

jrالوالتواليعلىاكتبأنقيقبئاألولمنءشيكلتتتعتقدإذأيضا

مواهبهsJاالخرهوأوقفقدأنهندركرسائلهمننستقيهاالتيالرسولبولىحياةومن

أنبعدعمرمنلهبقيماكلابتلعاستغراقأخدمتهافياستغرقالتيإرساليتهعلىوملكاته

مجردواليحاوللمكماالالميذكبقيةإنجيلبتأليفينشغللمفهوبهوامنالمغعلىتعرت
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ممهيصريةجنفيالرصوبولسكانماءUننام6سنةلهإنجكتلوقاالفديىنeraebno13كنيبرالعالمةيعوال

بولساعدةإنجيلهكتبشوقاالقديسهكذابطرسجماعدةإنجيلهكتبمرقىالعديأنفكمابولىجماعدةضتين
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أوالعقائدقيالشرحمستوىعلىومبؤبةئنسقةالجديدهمعرفتهفيهيستوحمؤلقآيصيغأنحاولة

ولكنذلكعليكونأقدرمنوهواألوائلالمسيحيونوالكتاباإلنجيليونفعلكماهوتياءا
جهةمنوحتىاألسفارلسفرمنمعيقشرحعلىلهنعثرالنحنإذذلكمنأعكسعلى

المختصىالالهؤليبأنهيصورهماعلىلهنعثرالفإنناالكنسيةالوجهةمنالشخصاتتصنيف

كانLKفكلاقتداربكلرسائلهكلفيالالهوتقضاياكليقتحمنراهلكنناالالهوتبقضايا

حياتهإنبلوالمسغباللهإيمانهعلىيقيسهكانعليهويرديفكرفيهكاناLكلبلبهيعقم

حتىأوالصجيحاإليمأنلرجلمثاالكلهالتكونالنعمةلتدبيرستمهاقدكانوتنقالتهوعمله
s1بالمسيحأيضاأناكمابيمتمثلينكؤلواwحالمسيلتحاكي

يعتبرألنلهحافزللمسغ3للشهاا15غلالبطنومفرزمنمختارأنهقناعتهكانتوقد

جعلءالسمامنلهسحالمظهورأنكما11Yفىربحعأجلهعنالموتوأنحياتهالمسيح

النعمةصاكتهوقد46كو2ءينطفىالولهبنوردائمبإشراققلبهفيينطبعالمسيحوجه

الرسلفاثقيعنيقلIرسوأنهيشعركانلذلكiSIنASليكون
19aغلاالصملحملباالسمءالسحامنالربدعاهفقده1كو2

فالمسيحواللهالمسيحعنتكلمإنأنهءالقارىليدركنفهعنالرسولبولسأعلنهكلههذا
برهانarSrبنايعظالنهكأنالمسيععنءكسفرانسعىفيهالمتكلمهووالله

rrك2فتيالمنكلمالمسيح

لهستكونألنئهحنانيافمعلىاللهمنتلقاهاكماومبحثرأثحاهداالرسولبولسكانلقد
lrroأعوسمعترأيثبماالناسلجميعشاهدآ

1s1v1الئشربلالغمديرسلنيلمالمسحألن

الالذبالمسيحبغنىاألممبينأبثرأنالنعمةهذهأعطيتالقديسينجميعأصغرأنافي
313أفئستقصى

ليمألهاالربفممنإليهشلمتدتقديساوقذصهاواخرمهاهذهالتبشيربخظةالتزموقد
jA61ك1رأبثالكنتإنليفويلاالختيارمنممكنحيزأقلفى

عثررسوآلLحyالليهودوهباللهوكأنمااألممعلىاقتصرالرسولبولسشيرتبولكن

لليهودخدمتهمفيالرسلتعثروبقدرماIraoبولسكلهللعالمبالحريأولألمموخصص
أمامحصروالعددبالtrرواألممذبائحيقدمبولسالقديسانطلققساوتهمبسبب



كسوفيitryالويمةصاحبإرادةحسبالبيتكلامتألخىالمسحنعمةرش

وكماالمسيحلفكروأخضعهاالعالمفيوثنيةإبراطوريةأعتىالرسولبولسغزاسنةوعشرين
ىالقديأتقنالضالةإسرائيلخرافهـمجمعخيرايصتعوالجليلاليهوديةمدنفىمجولسيدهكان

االخرالحزافللمسيحومجمعائصافييهدموشعوبهبأممهالوثنيالعالمحوالاالرمخالفنبولس
والوحيدالصالحالراعيءلواتحتللحظيرةليضمها16يو

رحمةتحتالوعرةهالطرقفوقبعصاتهيضرباالترحl1فيالرسولبولسقضاهاعاماثالثون

لمالعمقفيياليهليقضيبهترتتكطألماالتيالثراعالبحاربسفنويمخروالسيولاللصوص
والقيودالمقطرةتحتالسجونفيإالأنفاسهفيهايلتقط

التصؤروتفوقالحصرتفوقبأتعابموسومةبولسالقديسإرصاليةنتcLكمنرىوهكذا

نحتومةالميحفممنإرساليتهالرسولبولساستلمفقداالمسيحنرفيهاحمللحظةأولوفذأيضا

أنينبغيكمريهسالكممسحوىوعلىبلوحسبأنواعهتعذدفيليوالمعاناةباأللم
9Iأyاسميأجلمنيتألم

إلىحتىالخاصةلدائدهالتغنيفيوتمادىبلالمأساويءالعتاهذاءيستمرفكانهوأما
المسيحيينبهعذبماءجرامنمجروحضميرعنذلئهكلالمزيدمنهايطلبوكانبلاالفتخار

دمشقإلياألخيرمشوارهفيالربيدامهأنتجلفريسيتهسطوةتحتوقعواالذين

كأنهأوالعصيئالياطضرلبمنجسدهفىالجروحآثارواحتسابباالمهاعتزازهسرأما

ووعهتهإدراكاقمةيايسطعكانالمسيحفصليبالصليبفهوللفخرأوسمةأوسمات
بكلنفهالموتحتىوالمؤذياتواالضطهاداتوالمعاناةاأللممعنىلهقلحبحتىS22و1

يثتهيهاوشهوةمسرةعندهصارتهديداته

142كوآالميفىأفرح

1r2في1جدآأفضلذاكالمسيحمعوأكونأنطلقانءاشتهاب

d1فيربمهووالموتالمسحهيالحياةصI2

صلبقدبهالذيالمسيحيعربنابصليبإالافتخرأنليفحاشاجهتيمنوأما
6غلللعالموأناليالعالم
yeus31فيمتشبهاجمؤلهمه3اوشركةقيامةقوة

113كوه1يومكلأموتربناالمسيحيسوعفيبالذيبافتخاركمإلي
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يبقلمءعنافىءعناكاناأليامتلكفيوالسفرالسفرءوعنامyاالتزاحممعهكذا
متقدةكشعلةفيهتتأججكانتالتياإللهياتفيالتأملموهبةفيهايمارسفسحةبولسللقديس

الحظةتهدأتتركهافالالرياحتداعبها

الحياةطريقوإنارةالخالصلحدمةروحهفيالمتأججالالهوتلهبيطوعبولسأقديسفكان

التطبيقفيليستغرقبعدهايعودأوآيتينآيةإلىوحبايتألقالهؤلهفيفنراهالمؤمنينأمام

مسلطةكانتعينهألنويحذريرغبويعنفيحثفضائلإليالالهوتفيتحولاألخالقي
أوسعمنالالهوتيالعمقإليدخلفكلماخالصهاعلىاؤتمنالتيالنفوستهذيبعلىدائما
األفكارتصحيحنحوالحماسويجرفهيعودبهفإذخطيربحثإلىلةN1قأدمأتحسبهأبوابه

عنيكشفذاتهبحدوهذاالمستقيماإليمانعنترتدتKIالتيالكنائسعندءالمبادىوتعديل

التهذيبروحفيهأخذمعلمفهوالقديسهذانفسيةعلىتملكااألكثروالروحيالفكريالخط
الالهوتلزموإنالناسوأرواحوقلوبعقولوتحريرالخالصروحعليهواستحوذمأخذكل

المسيحنيرتحتاللهفيوحريتهاأصالتهاإليهاليعيداألحمالوالثقيلةالمتعبةالنفوسلحسابفهو
الخفيفوحملهالهين

ظهرالهوتيمعجمأضخمأمامنكونفإننامعارسائلهفيهوتياتهشواردنجمعحينماولكننا

القديسالهوتأنوالنقادحتىالالهوتيينأعاظميعترفأنويكفيكلهاالكنيسةحياةفي

ءورافيماالمستغرقةالتأمالتعنبعيدالوالشوائبالخرافاتمننقيامسيحياإباناقدمبولس

تحكمهالذيالعالمحقيقةوكشفذاتهلمعرفةالمسيحياإلنسانوعيفتحفيوتركزالطبيعة

فيبكاملهااستعلنتالتياللهعنصورةوأجلأعظموأعطىالدهورمحذالمخفيةاللهحكمة

الدهورلمجدناقبلفعينهااللهسبقالتيالمكتومةالحكمةسرفياللهبحكمةنتكلمالمسيح

فأعلنهإسرائيلءوحكماءوالشعراالفالسفةيقصدالدهرهذاءعظمامنأحديعلمهالمالتي

بل271كو1اللهأعماقحتىءشىكليفحصالروحألنبروحهنحنلنأالله

معروفونألننابالروحاللهأعماقحتىاللهمعرفةوهيالحقيقيلمصدرهالذواتنامعرفتناوأرجع
أموريعرفالناسمنمنألنموهوبةنعمةأنهاالمعرفةهذهالرسولبولساعتبروقدلله

لمونحناللهروحإالأحديعرفهاالاللهأمورأيضاهكذافيهالذياإلنسانروحإالاإلنسان
اللهمنلناالموهوبةءاألشيالنعرفاللهمنالذيالروحبلاليونانفلسفةالعالمأروحنأخذ
scIjr

مصدرهااللهمعرفةعلىوانفتاحهالذاتهاإلنسانمعرفةبينيربطأنبولسالرسولاستطاعثم
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تبقىوهكذافعالحئيوجودقيواقعإلىوالمحبةباإليمانللبلوغللهوالطاعةبالخضوعيربطهمام

ضدبالنعمةالمسنودالناجحالحيبالواقعوالثقةباللهبالتصاقهامؤقةلذاتهاإلنحانمعرفة

اإللهيالحقعلىالمؤشةغيرالتعاليموخرافاتالعالمأوهامءورااإلنسأنزلل

أرواحهموربطتازرهممنالكنيسةشدتقدالجماعةجهةمنأماالفردجههمنهذا

بولساستلهمهدالموتبعدوماوالموتالحياةفيهمءورجأوآمالهموعقائدهمافكارهموصهرت

مجمعالذيالمببحوكجدروحكلشمليجمعكروحالكنيسةحفيقةالميحمنالرسول

منككيانوتتالموتفرحوتشرتحياكذاتالكنيسةفانبثقتأعضافتهويغرسهمالميحيين

احاضزونعمتهالمشحصليبولهاوقوتهالمسغفكرلهاحصنهافاهاأوالمجمعوكائمالعالم
االمهافىالقيامةوتمارسيرمكلاألبديةالحياةتعيشقائمحاضزومستقبفهادانمدستفبل

الوتفوقتحتاكمنiموتها

عتقهاأتبالدموعلهتذكرهاوالتيالمسيحلكنيسةبولىالقديىصنعهاخدمةأجلوإن
يفهمهلمنيحتاجيزالالالرسولبولستالهوأنحمقيقةيؤلمنأيزالالولكنالناموسمن

حارةبارهيالرسولبولسورسائلرسائلمستوىعلىالهوتيالرسولوبولسايشرحهو

مرضعةكجواهرالسطوربينالالهوتيدغمهاكاتبهاويقينإيمانمنحرارلهاتتمد

بهتجحفكانتحينماالسجونوفىإضطرارعنرسائلهيكتبكانالرسوليبولس
هذهلحئنياولكنويعتمليتكلمبنفسهالحضوريستطيعفالالزمانعليهويضنالظروف
بمثلهاءالسماعلياتمنلمبرسائلأتحفتنافقدخيراكلالثدائدهاذياللهوجزىاالظروف

فىحضورهلضعفبالنسبةرسائلهأسلوبشدةبببكورنثوسأهلذمهقدكانوإن

قولهميدJحدوعلى11كو2عليكمفمتجاسرالغيبةفيوأمابينكميلذلالحضرة
هذاكلrS11حقيروالكالمفضعيفالجسدحضوروأمايةوقوثقيلةالرسائل

الروحعلىالفكرمحموأليأتيهكانليكتبرقوقهالفرالىءعنابعديخلدكانحينماأنهيوضح
اواللهالمسيحغمقعميقأءكالماصايآ

حيةفهيبكنائسهرالمبتهذابطتركانتالتيالحميمةالعالئقوتصورلناتحكيورسائله
يعئرمنأضعفالوأنايضعفمنوالتهديدوالوعيدأيضاوبالغضبوالحياةبالحبتنبض
خالالمنخلسةندخلرسائلهفىأيضاهذانحننقرأوإذ1192كو2ألتهبالوأنا

ونعيشبلرسائلهفنعيشبغرورهعنهالعدوصذهمللذينتعنيفهأوولمحبيهلقدييهتدليله
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ثاعرهوبديمقلبهتUدونتحسىأنفاسهثىونعيبلنأنسه

إيتكلمبولمألنالسامعونيصمتالكنيسةفيرسائلهتقرأوعندماسنةألفيبعدوواآلن

الحوارنفسالحوارفيآطرمعهفندخلنطقهايوماألولبريقهابنفسمدويةحيةكلماتهتأتيخا

كانكماهوهواالنوعطشهاالنفسهيفالنفمىاألولالقرنفيكنائسهبانثصغلتالذي

دائماالحاجةهيالروحإليوالحاجةالزمانذلكالعطثها

سنةاأللفيهذهعترأمامناحضوراوتحضرهاJJلىاالالكنيسةدتجالرسولبولسرسائل
لهاالتيالكنيسةاسمءالقارىيذكرفعندماللحيالحيئمعاشرةنعاشرهملموسحئيكواقع

فهوحوارناهوفإذاالحوارنتفحصوإذبالروحالذهنفيمائلةالتوكلبحضورهامقيحالرسالة

الزمانعبراالؤليالكنيسةدوئجاألجيالبينبولسرسائلتجمعهكذاويومنايسناأمحوار
يومكل4ولىاالعصرالرتهااآلنالكنيسةاضعيث

كتبتيدأولبولسفيدمسيحيتناعنبلغتنامكتوبةوثائقأقدمهيالرسولبولسورسائل

ااوللمسيحالميحعن

روحهتحملفرسائلهالرسالةصحةعلىالوحيدالدليلهوليسالرسالةفيبولسءإمضا

ابتساماتهأقلوماومرضهأنينهمعوجههوقسماتبلولغتهوأنفاسه

إيمانمعالمغددفهيوحديثهاقديمهاواألسفارالرسائلبينفريدةالرسولبولسرسائل

الحدمةجسامةمعوالرهبةوالغيرةبالحرارةإنهابلوحسببالكلماتليس4ولمطاالالكنيسة
ومواضغاإليمانئق1فهممناألوائلالمسيحيونبلغمدىأيإليلناتكشفالكرازةومسئولية
كولوسيأوأفسىأوكورنثوسإلىأوروميةأهلإلىالرسالةعلىنظرةءإلقاويكفيالحالص
مجدلمدحذلككلءوالفداوالتبريرصوالحالاإليمانلرإدراكمنالكناشهذهبلغئهمالندرك

أناسساغواوكيفالمسغقوةعليهملتحلاالمهمفيوفرحوابلقبلواوكيفواللهالمسيح
مجدهeكاشرليكؤلواالمسيحالمالءاشركيكوتوا

وأصحابأخرىتارةوالوثنيةتارةاليهوديةالمقاومةعناصرعتؤمدىرسائلهلناتكشفثم

وغربأشرقاالعاتيةالحركاتهذهبولساجتثوكيفأخرىتارةالغنوسيينالكاذبالعلم

الرسولبولسحاربفلسفيةأوعلميةفدرةعنوليسجميعاأصواتهاأنهدكيفلهيشهدوالتاريخ

ناطقةرسائلهياقائمةواإللهاموالنعمةالروحفعالماتفاسكتهاواالعوالفلسفاتالحرمماتهذه
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يحالمعنداألثيلولموضعهلكاتبهاشعهد

فيماتفحصناعسةأوتأمالتفارغةفلسفاتعلىالرسولبولسرسائلفيتعثرالوأنت
أذنمنتتخذالرسولبولسكلماتإنبلالعمليالواقعيعوزهانظرياتأوالطبيعةءورا

التائبينالماليينخضوعوإنمرماهاإصابةعلىشهادةضميرهومندعواهالصدقنصيراالسامع
ااوأمالهاوفكرهبولسبروحأمسكالذيالقدسللروحشهادةذاتهبحدهوهداهاعل

مستوىإليالرسالةرعالذيفهواألسفاروسطجديدامنبرابرسائلهالرسولبولمىافتتحلقد
اليومحتىورسائلهسفرذاتهابحدهيرسالةفكلوخالصاونوراوتعليماوهيهقداسةفرال

معشولمبولسفالرسوالمكانيسغهالمبثرأومتجولنبيوكأنهاالعالمكناشكافةتتداولها

أرادهابولسالرصولألنإالذلكوماءبسواءسوايسمعونهالذينوعنديقرأونهالذينعند
زمانهودحدتخالتدائمةeحضرةرسائلهفصارتحضورهعنتعؤضأناللهلهوأر

وسيلةفصارتيطاعحيقرئتأينمابرسائلهحاجمزالرسولفبولسوكاتهصوتهانقطاعوتحذت
اهرمحافيAk5Iijعلىيحاكيهاأنيستطعلمللكرازةفقالة

ءيقرىثماسمهفيهايذكربادئةمنالعاديةالرسالةسماتكلتحملبولسعندوالرسالة

يستودعهمئمءبالدعاويختمهاوالمؤمنينألحبافوالروحوالمسجحاللهنلمنيهديهوالسالمفيها
المسيحنعمةأبدادائما

الحديثفيأوالقديدافيكتبوسفررسالةكلفوقالرسولبولىرسائلير2الذيولكن

والهوتصاياونصائحالرشالةفسداةومقؤماتهاأسرارهابكلالمبشرأعمالتحملأنهاهو

أهوالمعالسياطوجالالعصيئضربيتخللهاوأفراحمسزآتمعودموعهاالخدمةعرقولخمتها
ثموشكرنجاةعنالغيومتنقثعثمومقاطرقيودفيالسجونكياهبفيوالزجومخاطرالتحرفي
اكتلأنإلىرسالةإلىرسالةومنأخرىإليمدينةمنوهكذااألسفارمنمزيدأخرىمرة

نيرونسيفتحتالسعي

أندونآيةإلىايةمنالعبورعليهاالسهلمنليسمعاوعملروحالرسالةفيبولسفلغة

فريستهليوعاإلرادةيستنفروالضميرمبسريستصرخفهوموجعموضعفيءالقأرىضميرتصيب

األبديةالحياةليرسيويعتقيحفراألساسمنتغييزالرسولبولسعندوالتوبةالتوبةدائرةفى

رمهواألالمتاريصيديلاأل
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النفسضنبوعلىيستهويهامنهءشييعودفالللنفسالعالمصلبعلىللدنياكاملبيغلى
الكاذبلمجدهأوالعالمللهوتصملحالنفستعودفاللعالم

الذيهوالروحألنمرماهاتحاشيجداالصعبمنالمصؤبةكالحرابأحياناوالكلمات

والروحالتفسمفارقإليتنفنواللهبروحمسنونةالرسولبولعىعندفالكلمةويدفعهايصوبها

تضمدثموتبكتوقعرتيفتكثالعظاممخاخإلىحتى

ومانفسهميصفيكتببلنفسهخارجمنيستعيرهبفكرالرسالةيكتبyالرسولوبولس

فتستشرنفهبخلجاتوتحسضميرهصوتمنهفتسمعيدريأندونوروحهقلبهفييدور

علىاألذنأوالعينتقعأنالعسركلالعسيرمنولكنورضاهوغضبهوأملهيأمهووفرحهحزنه
النعمةتسندهاالكلمة

المعانيومحددالكلماتنحوهيصوبوالسامعءالقأرىعلىوعينهيكتببولسوالرسول

الحماسيأخذهأوالالهوتعنالحديثيهيستهوعندماالكتابةفييستغرقالفهوواآليات

ءالقارىيحاصروهوبذاكهذاوممزجويختاريختاربليلالتأوأوالتفسيرءوراينزلقأوللوعظ

ااستعلنهمابالروحيستعلنوهوبلغهاالتيالغايةاليبهليبلغالجهاتكلمنوالسامع

هوبحياتهيودي1كاوالذىوشاخعتقالذيالقديمإلىالرجعةمنيحذرالرسولوبولس

خبراتيقدمفهولمعانهفرطمنأعماهاحتىنأطزئهبهرالذيالمسغنورفىالجديديستجليو
ماكلفىوفزظباعكيففيحكييملكأعرمابنيهيوزثأنيودلحكيمكميراثالثمينإيمانه
حسبهالذيالمسيحمعرفةفضلليشتريذلكوخسارةتلفاكانباعهماكلأنوخسبلهكان

افيهيوجدأنمناهغايةوكأنالربعمملالربح

العالمينفلوببهاليثعلدمثىطريقفوقمنالمسيحاختطفهانارمنجذوةالرسولبولس

شاهدالهستكونألنكفمهمنصوتاوتسمعالبأروئبصريئتهمثلتنلمانتخبكآبائناإله

JLrأاسميمختارليحملءإناليهذانeMtIJDNAاعوسمعثرأيتبماالناسلجميع
9oIاعإصرائيلوبنيوملوك

تخصصكرسولحيافطوليكرزبهافظلرفقائهمناكثرالنعمةبمسحةالمسيحاختصهلقد

دقتيهابينالحالصكلوجمعالنعمةبختمكلهالجديدالعهددمغحتىالمجانيةالمسيحلنعمة

Jبالمسيحاللهفيكلهالبرجمعمنأولالرسولفبولس8ة2أفغلصونبالنعمةنكم

النعمةتحتوعطاياهاللهأعمالكلجمعءيشامنفيبرربرةيعطيالذيالبارهووحدهفالثه
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الفاجريبرراللهإنقطJقامنفليساثهعطاياكلتنالالمسيحفيوحدهابالنعمة

ابررالمذنبالألنيالحزوجسفرفينفسهاللهمابرغمه4روالرسولبولسإال
rrrv

الرسولهبولسءفجاالناموسفيوالعظمى4ولىاالالوصيةهيتكونأنبالمحبةارتفىالمسيح
اr01روالناموستكميلهيالمحبةليجعل

يضعفمنضلوعهبينحملهاالرسولوبولساإلنسانأرضعلىناراليلقيءجاالمسيح
rsI1rألتهبالوأنايعثرمنأضعفالوأنأ

عنتخقىالرمولوبولسنشتهيهجمالبالإنسانصورةفيليظهراإللهيمجدهعنتخلىالمسيح

ناموسبالكأمميالصورةفيليظهرفزيسيتهمجد

تجاهبولسلLحولسانالوثنعةالعالمأممهتمحملالرسولوبولسالعالمخطاياحملالمسيح

لهذاخالضحصلاليومءالخاطىالعشارلزكابالنسبةالمسيحله1قمامستوىعلىكاناألمم

حصلاليومJقاواألمممشارفعلىوقفوبولس9الوإبراهيمابنأيضاهوإذالبيت

أيضاالوعدحبإبراهيمأوالدهمباإلجمانإذاألمملكلخالص

إصائيلفيكثيرينوقياملسقوطوضعقدهذاإنهاnالشغسمعاننبوةبحسبالمسيح

منقاطبةالمسيحوخذامالرسلجميعبينمنليسالرسولوبولس23الوتقاومولعالمة

ابهروكانونورهاالجديدةإسرائيلفيالكثيرينوقياموناموسهاإسرائيلسقوطفيسببامثلهصار

نفسهالثصيطانومناألممومنجنسهبنيمنمقاومةأعنفتقتلمن

جسدهفيالمسيحشدائدنقائصكتلالرسولوبولبالجسدتألمالمسيح

المسيحفيحياتهأكملكثيرةبميتاتالرسولوبولالموتفأماتمرةماتالمستح

البرإكليللهؤضعأخيراالرسولوبولسمجدفىرعبالنهايةالمسيح

كلتكنلموإنالتوازيعلىهيلألممإرساليحهأنيرىحينماالرسولبولسيغاليiال

القديمالناموساستقبلقدموحىكانفإنإسرائيللشعببالنسبةموسىإرساليةمعالتساوي

اإلنجيلاستقبلبالمقابلبولسرسولlفحجرلوحيعلىمسخألوسيطدونمباشرةاللهفممن

اسمعهالمسيحيوعيهومنقوشآفيقلبهصفحاتعلىمسجألوسيطنpPمباشرةالمسيحفممن

منةومقروءمعروفةقلوبنافيمكتوبةرسالتنأانتمانفسناcدخءأفنبتدىذلكيقرروهو
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فيالالحياللهبروحبلبحبرالمكتوبةمنامخدومةالمسيحرسالةأنكمظاهرينالناسميع
علىانطتعقداللهنوروجهكأنوإن2rwلحميةقلبألواحفيبلحجريةألواح
فيالمسيحوجهنورانطبعفبولسالشعبأعينعننورهليستر2البرإلىفالتجأالزائلموسىوجه
األزلمنذالمكنوناللهسلهفأنكشحفاللهمجدمعرفةإلنارةقلبه

وسخرةةالخطيعبوديةمنلألممعظمىخروجبعمليةبالفعلقامأنهبولسيصرخلموإنوإنه

وفدمفرداتهاكلسخلأنهإالفرعونعبوديةمنموسىبيدإسرائيلخروجمستوىعلىالشيطان

أقمئكقدلJقحينماكفيهعلىألقاهاعظمىكمهمةعينهالخروجهذاإلينفسهالمسيحألمح
رجليئاعلىوقltrvt1أعاألرضأقعىإليخالصاأنتلتكونلألممنورآ

بهلكسأظهروجمارأيتبماوشاهدالUخادألنتخبكلكظهرتلهذاألنيالجبلإلياصعد
كيعيونهملتفتحإليهمأرسلئاآلنأناالذيناألممومنiعونالنتعبمنإياكمنقذا
ينالواحتىاللهإليمصرفرعونسخرةالشيطانسلطانومننورإلىظلماتمنيرجعوا

هووالفصحIPIY11AIأعالقالسينمعكتعانفيونصيباالخطاياغفرانبيباإليمان

a7وك1ألجلنادبحقدالمسيحأيضافصحناألناللهابنوهناخروفهاكالفصح

غماالئيلرجليعندترفيالرسولفبولسالمصريينحكمةبكلتهذبقدموسىكانوإن

بقتلبولسقصةابتدأتالمصرىبقلىموقصةابتدأتوكماإسرائيلءحكماأعظم
بولستغزبخدمتهيبدأأنقبلالعرلهءسينافيسنةأربعينمولىتغزبوكماإستفانوس

ناموسابتدأبهوسىأنهوكماباإلنجيلمناداتهيدأأنقبلأيضاالعربيةوفيسنواتثالثالرسوال

جعلناالذيالجديدوللعهدالمسيحناموسلخدمةكفايةنفهفيبولسيرىكذلكالقديمالعهد

يعظاللهكأنالمسغعنءكسفرانسعىr6ك2جديددخذامنكونألنكفاة
02كوه2االلهمعتصالحواالمسيحعننطلببنا

الالهوتيةبولسالقديسمصطلحاتكلنرىوالمتابعةالعمقمنءبثيبلفقطذلئهوليس

فخروفوالراحةوالميراثوالتبيوالحريةءالفداعنفنسمعالحروجخلفيةعلىموقعة

علىدرالصاالهالكحكممنإسرائيلشعببهاافئديالتيالذبيحةنjاالوالفصح

صاروبالفصحفيجتازالهالكمالكيراهاالتيالعبوروسيلةالفصحموكانمصرأبكار
من1التحررتمالخروجثمءبالفداو4المفتدIالشعبإسرائيلشعبوصارءالفدا

لهاللهتبتيشرفونالحمريتهمرةألولالشعبونالالمزةخرةوالالعبودية
تمألالخروتعمليةكانتبأخشصاروكنعانأرضميراثفيبالراحةالوعدوأخذ
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رؤيةصدقبسببولكنمفترإلىيحتاجورمزآئحكىقصةالقديمالعهدلظلوروحافكراإليه
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روحيوعمقوأصالةبقوةالمسيحيالخروجعنالالهوتيةتعابيرهتءجاالحقيقيالفصحكذبيحة
فيمحبوساالظلإلىالدخولكلاآلولالفصحوأرغمذهننامناألولالعبرانيالخروجصورةأزاح

كنورالقديمالعهدأسفاركلعلىبولسيديعلىالمسحفاستظهروحسبالقإليماقاريخدائرة
وأشباحأشبابعدءوكسماكحقيقةواستعلنظاللبعد

نستطيعصورهبكلالقديمللعهدالعديدةاستخداماتهفيبولسللقدينظرتنامجملأنعلى
يفنىهنابولسفالقديس22غلفييحياالمسيحبلأناالفأحياllaLفيمانركزهاأن
بلنقصانهاإلىفيهاليهوديةبلوغعناألمرحقيقةفىيعتربذلككانأنهعلىالسيحفي

أناوأنييزيدذلكأنينبغيJقعندمامعمدانالفىاليهوديةبلغتهمابنفسىاضمحاللها

عليهتحضلماوكلالقديمالعهدإلهامأتكلبولسالقديستوجلقد3يو3أنقصى

لتأخذالمصلوبالمسحرجلئيتحتجميعاوضعهاعندماوإلهاماتهاالتوراةعلوممنكفريي

النهائيمعناها

ضبابفيالدهورمنذغفيةكانتالتياللهأسرارأعظمالنورإليبولسىالقديأخرجلقد

أشكالهاوأجملأعظمفيكانتالتيكأشصباحظلهاوفيالسماوياتشبههووماءاألنبيارؤى
القدمينعلىالموتبحروعبورهعبوديهمنشعبوخروجالفصعخروفمنالداثألغازأ

تسقيهمتتابعهموصخرةبالللللنورواألخرىبالنهارللظلالواحدةالسحابتينتحتتيهومسيرة

هذهفيالتارنرىبولسالرسوليرفعواحدةفمرةوبخورابائحqجلودمنوخيمةبطنهامن

الخطيةوشخرةالشيطانعبوديةمنالعتيدوخروجنامذبوحافصحناالمحيحالمحبوكةالرواية

واالرتحالالحقيقينورفيامهفيوالدخولالمسغلموتوالعمادوظالمهاالخطيةليلءوانقضا

نعمتهوظلنورالمسيحفىالعالمءبيداعبرالجديدلنوحالنجاةسفينةةالكنيفيالروحقيادةتحت

يكنلماليهودعبورأنبولسيديعلىاللهسوانكشفالمعدوالميراثواألبدىالدائمالوطننحو
الراحةإليللدخولأجمعالعالملعبورأممكهدالتاريخمستوىعلىالمسغلسرلغزفيإرهاصةسوكا

علنيآخالصاكلهللعالمحياوقائمامذبوحافصحاالمسيحعالناواسالعالالسماواتومجدالعليا

لماليهودأملميأالدهورأنمنذالمخفىالسرأعماقأعلنتالرسوالولبولىاألرضأقصىإلى

العهدكءشركاطقرقلوبهمالذىبامتيازاإليمانءثركااألمموأناألممءرجاالمسيإاليكن
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اوالجسدوالميراثالوعد

كانوإنماأحدمنعتمهوالإشانامنإنجيلهيستلملمأنهيؤكدبولسالقديسكانوإن
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باإلنجيلبشروخدمأفبولسالرسوليؤكدوهكذاالشركةيمينوأعطوهفأستحسنوهاإليمان

أنهكمااالزاويةحجرفيهاالميحالكنيسةأساسهيعندهوالرسوليةالرسلإنجيلالواحد

قلبهكنزمنيخرجهاكاألساسعندهوضعهاالتيوتعأليمهالمسيحأقوالمجموعهالرسلمناستلم

خطأياناأجلمنمأتالمسيحانأيضآأناقبلتهUاJاألوفيإليكمسقمتفإننيءوعتقاجددا

اإلنجيلوشرحرفالرسولبولىأنإليلنتهيالمدفقروالمف1rكa1الكتبحسب

أؤخرلمألنياللهثورةهيكلهاوالمشورةالواحدبالروحكانوالكلالرسلمنهجبنفس

272أعاللهمتورةبكلأخبركمأن
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ليروايستقصىالالذيالمسيحبغنىاألممبينبشراأنالنعمةهذهاعطيتالقديسينجميع
لكيالمسيحبيسوعالجميعخألقإللهالدهورفيمنذالمكتومالشرفمركةهومافيالجميع
المتنوعةالثهبحكمةالكنيسةبواسطةالسصماويأتفيوالسالطينءالرؤساعنداالنيعز

IirA11أفربنايسوعالمسيحفيصنعهالدهورالذيقصدحسب

وصؤرهأالرسوالبولسفيهاحققالتيالمرتفعاتهذهكلبعدتسوعبلماليومحتىوالكنيسة
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الضحلةأفكارناءشواطىعلىالذاخربحرهأمواجتلقيهبماواكتفيناقعودناوطألاللئهءورا

فيهامزجالتيكحيانهلحياةمجتاجلحياتهوالمشعرضأعماقسباحإلىتحتاجالرسولبولسفأعماق
يفحصالروحألقأنبوىبالروح99كو1وأستعبدهجديأقمعالتقوفيالنسك

مراعيوكأنوالرؤكااإلعالناتفيوحققفطأرs21اللهأعماقحتىءثيكل
نذيرليوسفيعقوببهاذغىالتيالدهريةاآلكامفوقهنأكاللهجبالقممعلىكانتبولس

كيفيتدرتأنعلعهبولسرسأئلعلىميتعلأنيريدالذيفأصبح9tivتكإخوته

كلمونااألصفارممهولعلىباالنبطاحيكتفيوالمواعيدهومرتفعاتاللهإنجيلجتاليتسلق
فاستؤمنوااللهءبملامتألواالرصولبولسمرتفعاتتسلقوافألذين031إشبالناعمات

رقIمنالعالموأيقظوامدناوغزواباشعووأنارواقلوباوهرواالقيادةمنابرعلى



وتصوفمعرفةمعالهوتيةنهضةإليالكنيسةقادقدrأغسطينوممهالقديىكانإن

بولسالقديىفإنالحديثبكورالعصرحتىالغربعالمفىتجلجلكلهابقيتإلهيوعشق

بعدهمنالمسيحيةفيلسوفليكونروحهبحكمتهوصاغبرسائلهأكسطينوسولدالذيهوالرسول

فتوالتالرسولبولسعلىبالتاليالمشحيالغرببابفتحالذيهوأغسطينوسالقديىإنثم
تكولمالنهضاتبعدهمن

نحووخدمتهأسفاربولستمتدلملألسفإذالرسولبولسبخدمةيحظلمالذيالثرقأما
فيوضمرحهافهااألخذوظلرسائلهعلىاالنفتاحعنكلهالثرقتأخرأنفكانقطالجنوب

الرقبكنشةاصتبدالذيالهراطقةمعالالهوتيالعراكبسببأيضاذلكوربمابتقتيرنعرقال
مدىعلىوذلكاللهابنالهوتعنللدفاعمواههاكلكزستعندماالرسولبولسعنفالنغلها

القوىمنهوكةولكنمنتصرةمنهاخرجتقدكانتوإنطوالقرونخمسة

منالمنبعثالرسوليالبريقذاتالرسوJبولسرمائلالمثرقبنينحنعليناتثرقلملذلك

ايمأرصائلهعلىفانفتحتوالوعظالحدمةميدانفيأقدامهاالكنيسةوضعتأنبعدإالالمسيح
ككنوزمكنؤلةرسائلهفيأسرارهافاكتثصفتلهوجهالبولستقييمهافيالغربوفاقتانفتاح
والزواجوفمهاالكنيسةروحdإقخارستيتهانطبعتكماسوديتهافيهتحبولسمثلفليس

بولسخطواتالكنيسةواقتفتوالكنيسةالمسيحجهةمنسزبولسمستوىعلىفيهاسرةارتفع
والدرجاتالرياماتفي

ربطمنمثلهفلضىواإلعالناتىjsبأوحتقارتفعمنبولسالقديسمثليىكانوإن

كماالمتفانيالنسكجمجدالعاليالروحمجدمزجوهكذاالشهواتوقمعوالعطثبالجوعبطنه

rاليبيوسسديفهحديقةفىيبكيجاألضةوالالتينالتنينابنواكطيوسخةصيعىفىذلككاتsuipylA
وائرضىالمناعةنجابكللهوكاتةينةالمتلكفيابالكةاذأضآننديعملأغطوسكانبابطاليامياللمديةفى

جديدةجاةيبدأإنألعاوداخلهفيمجاهدكانوضيرفلبهعنوالرضىالفناعةابعدكانامولكلناألنالجيلةبأصتاديه
مكذاموجالسوبيناماضبمنببتخلصالخطهقيودجمرأنقدرتحاتهوفالعرتيعررJاكاولكلىضميرعنهاىير

فاخذواقراخذواقزخذأىegelelloTegelelloTماوصيةيزكادولعتهمغنيايصحغيرولدأصمعيبكي
وقعصلحالاوفىالرسولبولىرسائلهيهاذاtوفردأخذهاءكدزجملفوفةصديمهمعياتمننخةفوجدحولهيتحى
بالبالرالفارالفيكمابليافةاللنسلكايفارعئالثاواووروميةإىiLJمنعسراثالثالصحاحختامعلىعيناه
نعؤوألالمغيوعالربالبوابلوالحدامباالوالعهرllJcaslaT1OKبالمصاجعوالكر3لنأده4بلةعر
Jالحاافيبلالمزيدإلىأيضآاخجتوألكلمةالكلماتهذعلىأصتزذظمأاععطينوسوتاالالهواتألجلللجمدتدبير

89اغعطينوصاعترافاتIاثكوكظلمةعنىتتعتlءاوضنورقبيعمرهذاآليةوبخهاية
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لjjالفصل

بولسطفولة

بولسالمدعواولث

الصالةفيالمطلوبأوشوقيالمشتهىبالعبريةيعنيألولتثماولاسم
rofdeyarPderisedcأجلمنيصليانوكأناولداليرزقاأنيانيشتكاناوالديهأنيفيدمم

وأنأخصوعاللهلخدمةنذراهقدأبواهفيكونهذاوعلىالبكراالبنكانبأنKيوحيمماذلك
أورشليمفيوالتوراةالناموسلدراسةسثرةالثالثةسنفيوهومبكراأرسالهولهذافريسياكانأباه
1رابونيهايديعلى

شاولمثلعبرانياألولاسمينيعطىيولدولدJأنالشتاتفياليهودعندؤمعروف

2رومانيهوsuluaPبولسواسمالتالدأهللغةمعيتناسبوأثاني

أمهبطغوهوفيالمسيحوإعالناللهأفرزلخدعةإنهبولسيقولالروحبلغةولكن
بينبهالئشرفيئابنهيعلنأنبنعمتهودعانيأميبطنمنأفرؤليالذياللهسرلماولكن

الذينضمنكانإنهنفسهالرسولبولعسفمعلىالروحيقولوبل1غلمم11

08pIlov7481hgrubnidEhcruhCdnanoigileRnaitsirhCehtءالمه

بولسأعطجااالصينإنيقولأورمجانوسفالعألمةصاوالوالبولس3االاؤواجفيوالنراحءاآلباءآرااختلفخه2
3األبينواآلخراليربينيكونواحدالوالدمنذ

استلمبرلسإنيفولالفمذبيورخاوالقديسكبثرعملهبدايةفيبولى11اسأخذساولإنيفولطيناغوالقديى
فيداولوقتنكربعندوذلئهiالعفاأيداكيفاباسمهبطرساستلمكماانطاكيةفيبولىالجديداصه
إنطايهة

إيضاالرضلهذااالسمبهذاتسئىإتيقوالوجيرومبرلىعذصجيوسأدبعدلنفاعطاهياللهموإتيفولوغيرهم
امهئذممريخهiإذفهبولسىالقديئلرطواقعمنوذلكاورمجانوسرأيصحةعلالحدثرنءالعلمايققولكن

األممبيننتrزكراألناألولالقديم
1n93pluaPfoseltsipEdnaefiLcraebyصما



العالمتأصيقبلالمسيحفييهاختارناكماvالعالمخلقةقبلالمسيحخصارهم
بلالعالمتأسيسقبلففطليمىبولساختيارأناأيضآبولسفمعلىويزيدبل14أف

صالحةألعمااليسوعالمسيحفيمخلوقينعملهنحنألنناومالبساتهاظروفهابكلايضاوأعماله

2أففيهانسلكلكيفأعذهااللهسبققد

فوقيوضعأنبيالطسأمريوموبنىمعئبكلالعالميطابعهاأخذتالمسيحيةانننسىوال

تحتومنوالعبريةواليونانيةالرومايةالعالملغاتثبونمكتوبعنوالمالمصلوبالمسيحرأس
IAJacشاوبالعبريةهوالذيبولسنيةjبالرالمدعووولدالمعيحيةولدتالعنوانهذا

اأالسبعتنجةفيقارئايكونأناقلحهالتيوالتراثاللغةاليونانيةالمدينةمنطرسوسيمواطنبالمولدو

1rعأكيليكيةمندنيةغيرمدينةأهلمنطرسوسييهوديرجلأنا
A

تقعوهيالصغرىآسياجنوبكيليكيةإقليمعاصمةوهيrطرسوسمدينةفيبولسولد

التحرإليمندفعايحترقهاالذي5undyCسيدنوسنهروعلىكيليكيةجبالمنالشرقيالسهلئب
القديسايامالمدينةوكانتالخريطةأنظرالعالمبقاعكلمنالتجارةسفنترصوكانتحيث
يقولومق77سنةحزةكمدينةالذاتيبألحكمفازتولكنهاالرومانيالحكمتحتبولس

متالدية2سنةؤلذبولعمىإنيدهتحتكأنتوثائقعنهـمماالفمذهبييوحاالفديس

rههlUتيرفىألحيهامارتمدالىلمامننعبرأوأللهبمالرصالبولأايادعليمضأدهادكاينة

المهصفيافاراابتفيهاطأتمدمرحرماألكبراإلصكلنداإلمبراطوروانعدهااإلغريقاضعرهاوقدمث0002
a5مشهالرابعأشيوخىحكمؤمنفيالسمهالفؤضكتدودمصنةماورLحساoديلبطبهعاصمه

حكمءانالهمعرالصيةالدايعلييالالالحعليبسروداخدماوقدمثYIضةبوبيايامالداتيالحكمعلىوحازت
هطل44يرليربولبابJمث7tسنهيحريوليرسرارهاوورم15oJjUjAسهيهيكيةمعاطعهعلكوالي

علويوسأللمابلطرصسلطوهناكحاىالالرومالبهمرالجوريهللىالرديالعمعلىصردألعلوليرسحصلوعمدما
مهاهاألقاراتمنمريدأحلرسوسفالالرومانيةلوريةاإلمبراكاعلليصراععلىاعلىوعمدمامعوالةباترةكلير

إئيروهوظصينااالؤلنتينابناتهاأحدn6tيخهالىهذريحلىاعوهبولحدالجزيةمناإعفاؤهـ

urodonchtAهدهوبرللميعمعلحأممانوقدالهيرهرواقيالاالفيلودهوl1ءاليهئفافيةسةيىالدينهدفايام
لواحبريهواإلسأليامنكألحلرصرسفالتحىيدياتاإلنيكللوودراصةوالملعهاألكابنيالعليمحهماخر

دالزهالماهكرفيحلرصوسوصارتأهلهاادwبهرصتللثلنهطلبأالمدينهلهنهوالروادالروارعددبلعوقدالمؤرح
دانهاحددبميةأكIات

ااسعلقانr1rألitاليكبهلمىديةعيرئديهأهلمنحلرصرجايهؤقيرجلالبولىلمادحينمالدلك
mudhitيهلبكتوآبسىوالحبام4هيحوكاالالماعرضعرمنالصرفسىمهررةحلرصوسوكات
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أmO11m52كأونمةل
كأظلقوفيةا

أفسسميديهأبهحملستارئة3طرسسوس
القاالألرجميكمهحصأطاسلويهية m013سوبىال

لمفوسىصإصيال7بالمراح
قبرصنادمشق

اكلقولولآليهولمجةربهمأ
طرسوبمدينةموتعتيينخريطة
شولالبوبسالقديسؤلدحيث



امتيازأالزمانذلكفييحسبكانوهذاالرومانيةالجنسيةعلىحصلبمولدهالرسولبولس

فقالرومأنيأنتليفلباهظتمنمقابللحاإنوالهيحاولونالكثيرونكانالمأنكجير
ولدثفقدأناأمابولسفقاليةالرعوهذهاقتنيتكبيرفبمبلغأناأمااألميرفأجابنعم

2YvvjAYعأفيها

بهقاممجيدعملنظيرالرومانيةيةالرعوهذهنأالهlأجداأحدأوبولسالقديسوالدأنيبدوو
اإلمبراطورأوالدرلةلحسابالحروبمنحربءأثنا

العبرانيينمغعبرأنييهودي

عبرانينبنياميسبطمنإسرأئيلجنسمنالثامناليومفيمختونالحتانجهةمن
ه3فيالعبرانيينمن

كوتهعنمميزاوضعايفيدوهذاالعبرانيينمنعبرانيأنهالممابلفييؤبهدالرسولبولس
تعيشكانتأيضآوالثقافيواللغوياإلجتماعيالمستوكامنمعينةحالةعلىينصحبوالعنىيهوديا

التيالبالدأهللغةيتكلمقسمقسميننواaropsaiDIالشتاتيهودألناألسغعليها
كاناخروقسموصلواتهممجامعهموفيبيوتهمفيوذلئهمثآلكاليونانيةواسسوطنوافيهاتغزبوا
رنئوسjروماءأنحافيوجدتوقداألراميةبالعبريةويصلييتكلمأجدادهتراثعلىمحافظا
6عبريةبأحرفمحفورةنقوشاتحوييهوديةمجامعبقايا

االصلةاألراميةالعبريةباللغةالتكلمقدرةالحثخصيدالهولةحيثمنتفيدعبرانيوكلمة

رومانيمواحلنأنهولوالعبرانيينمنعبرانيliلىعالرسوjبولسفتأكيدلذلئابإتقان
علىعافغلةوكانتأمميدئميدخلهألميهوديتهافىعريقةأصرةمنأنهيفيداليونانيةيتقن
ضدالمتجمهراليهوديالشعباليخطباوعندماعفويابولسعليهبرهنهذاأجدادهاتراث

سكوتفصارالشعبإلىبيدهوأشارالذزتعلبولسهولهن13فلمالرجمهتحفزفي
lk04أعقاثألالعترانيةباللغةفنادىعظيم

بنيامينسبطمن

عندهخاصاعتارذاذلكيكونبنيامينسبعلمنأنهعلىالرسوالبولسيشددحينما
ندناعوبالشالي

6ndibI3ال

05ألءأظ243



سئياسمهوعلىلشاودعولماوهوإسرائيلعلىملكأولفامبنيامينسبطفمن
بولس

منجتثاليكؤنيهوذاسبطإليوانضماليهوديةملكرخئغامبنيامينستطظاهرلقد2

شرفااألمرهذافاحتسبسليمانابنرحبعامإليالمملكةليرذواالسفمخترطمحاربألف081
rIrبنيامينلستط

rسبطبرزمجيشههورئيسسيسراوكانالكنعانينمعحربفيإسرائيلخل3ماعند

دتورةوغنتإسرائيلوانتصرباراقومعهاإسرائيلقاضيةدتورةبقيادةنفتاليسبطلمعونةبنيامين

tiهقضنصرتهاأغنية

ميراثهأرضمعظمشرديأنبنتامينسبطاسعطاعالسبيمنإسرائيلبنيرجوعبعد4

السبطينبينالفاصلةالحدودهيأورشليمهيكلأسواروكانتيهوأسبطمعأورشليمواقتسم
1ivjrurإر

فيؤلالذيعثراالثنييعقوبأوالدمنالوحيدهوكاناالسبطرأسبنيامين5
ar6jAIتكلحمبيتأفراتةمنبالقربالميعادارض

سبطاعثمراالثنيبيناألصغراالبنهوالذيبنيامينطلسببولسءانتمافينرىونحن

فينرىنحنكذلك9كIa1الرسلأصغرألنيyبولسقولفيعاديةليستمناسبة

أونيبنفسمتهالموتمخاضةتهاءجاوقدبنيأمينوالدةفيمتعشرةوهيألنهاراحيلتسمية

awAIتئابنيامينيمينيابنإليأبوهحؤلهثمعنائيابنأي

للمسيحومقاومةءعناابنمنانتقلالذيبولسفيعاديةليستأيضامناستةفهذه

وأممملوكإلياسمهيحملنحتاوءإناإلى94أعتضطهدنيذاLUشاوشاول
eol

ووضعلهميوسفأخيهمضيافةمصربعدمنعودتهمعنديعقوببنيضةفينرىنحنثم
القمحئمنمعببنيامينالحاصةالقمحزكيبةفيفرعونسyالحاملالففييوسفكاس
إلىاسمهمجمللهخاصاإناةالرباختارهالذيبولسفىأيضاعاديةليستمناسبةالxمر

eوأملوك

المباركءالدعأهذالبنيامينفتحملسباطاألبهاباركالتياألخيرةموسىبركةأما

يسكنمئكتيهوبينالنهارطوليسترهامنالديهيسكنالربحبيبuJولتنيأمين

الذيالمسيحعنالرسولبولسقولفيعاديةليستمناسبةنرىهذاوفيrrr0تث



202غلألجلينفسهوأسلمحبني

ءعظمامنسبطهورجالبسبطهالحاصةالممتعةالقصصىهذهكلالرسولبولمىقرأولقد

وقصصالهالكمنإصرائيلبنيأصتيربواسطةأنقذالذجماالبنيامينيخايjetzكشاولإسراثل

أخذأنبعدبولحعىأنيخفىالألنهحياتهمستقبلفيالعراضباآلمالمآلنةهذهالماضيجبابرة

قلبهالحماسمأل951أعوملوكأممأماماسميلتحملالربفممناإللهيالتكليف
قيودفيكانوإنكانوقدقيصروإلىروماإليالرسالةتصلحتىيهدأالأننفسهعلىوال

422فيفيصربيتمنالذينسيماوالالقديسينبهغعليكميسلموسالسل

إنحتىمحبوسرومافيوهوهذايكتببولساإلنجيلتقدمإلياكثرآلتقدأموريإن

كانتلقدriو11فيقيصرالواليةداركلفيالمسيحفيظاهرةصارتوثقي

ILJولكنكانوقدللمسيحكلهارومامنبأقلليسيفوزأنالرسولصدربولسفيتجيش
اانجصىالزمانءوجااألساسفكانبدمائهدضنهالقداأحياتهفيليس

Vوالصنعةالتعليم

ةءفراعلىيتمرنحيثالخأمسةابنوهوللطفلالتعليميبدأواأناليهودعادةSانت
رسفااأل

باسمبعدفيماغرفالذيمثلالناموسشرحكتبعلىالتعليميبدأالعاشرةسنوفي
التيبالوصاياالناموسشركتابوهوالتعليمNتعني6بالعبرية0المشنأوالمنتصنا

وذلكيوداهاناسارابيوأتفهاتجمعهاوالمثمناالتلمذةالتلمودأساسوهيشفاهاأضيفت
يعتبروبالعبريةمكتوبةوهياجتهاداتمنسبقماكلفيهاجمعوقدمaow02Yrcsr4SJuحيافي

اليهوديحياةكلاألولالتأثيرلهالذيالكتابهوالتلمود

احتفااللهيعملمنهينتهيوحينماالناموسيتعاطىعمرهمنعشرةالحالثةسنوفي

معرفتهفيالنكاملأصبحابنهأنمعلناأبوهويقولالناموسابنلقبويعطىتدشيني
oخطاياعنالمسئولهويصيروبالتاليللناموس

لحلفولةصادقةجةصورةفكونأننستعليعوسلتيموثjيكتبوهوالرسوللبولسنقرأوعندما
تعرفالحلفولهمنذوإنئهويخيبويسألويرديحفظواألصفأرالمشناعلىمنكحبوهوبولس

3fopuciacbyno7ال2
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كما351rتي2يسوعالمسيحفيالذيباإليمانللخالصتحكمكأقةرzالقاالمقدسةلكتب
منالصادباإليهأنوالتمسكالتقوىعلىابنهاتدرتوهيبولسألمحيةصورةنكؤنأننستطيع

فيأوألسكنالذيفيكالذيءالرياالعديماإليمانأتذكرإذلتيموثاوسالرسولبولسقول

يذكرلمالرسولوبولس1تيyأيضافيكأنهموقنولكنيأفنيكيوأمكلؤليسجدتك
أميبطنمنأفرزنييuallaSبطنهافيوهولهاللهدعوةرذكحتنماإالأمهعنشيئالنا
Jغل

أحدمعربهاأورشليمإليأبوهارسلهعشرةالثالثةاتعليمهاكتمالوبعدبولسأنوالمعتقد
وهوالزمانذلكرابونييدعلىككلوالتوراةبدقائقهالناموسليدرسالحجاجأحدأوأقاربه
الرسولبولسقولمنذلكنستنتجونحنالكبيرغماالئيلةقاطبةإسرائيلمعلميأشهر

األبويأالموستحقيقعلغماالئيلرخليعندمؤذباليمأورثالمدينةهذهفيربيتولكن

كانإذاغماالئيلرجليعندالمدينةهذهفيتربيتإنييقولمجورأنالحيث223أع
1ترتيتالكلمةمعنىبحصرلك35كرةالثالثةيتجاوزسنفي

فقرعنالمعيشةإلىاعتازهوإنحياتهبأودتقوم11صنعةابنهيعلمأناألبعأدةوكانت
التلمودويجيب3ابنهنحواألبمنيطلبذاSمذلكفيالتلمودويقولبةغرفيأوكارثةأو

حياتهبأودتقومصنعةيسقيهثمعشرةالثالثةحتىالناموسويعلمهالثامناليومفييختنهأن
أالسرقةيعلمهصنعةولدهيعقمالالذييقوليوداورابي

اسياجذاتبكرمةنشبههصنعةيدهفيالذينشتهبماذايقوالالكتيروغماالئيل

كانكيليكيةوكلاشتهارالمدينةنiطرسوسفيالخيامصنعةيتعلمأنلبولحتهيأوقد

هذايزاالوالكيليكيوممmuiciliيسمىوكانالخياممنهيصنعالذيالماعزشعربنسيج

بفايامنربماأيضاوإيطالياوأسبانياوفرنسابلوحدهاآسيافيليسمتداوألالقماشلهذااالسم

عةوأذيعتوأذاعهابولساحترفهاالتيالصنعةاسم

انفسهمكلحزمواجماعةدبزهاالتياليهودومكيدةبولسعلبضالققعةسردمننعلمونحن

بولىنجاوبهااألميرفأنجربالمكيدةعلمبولسأختابنأنوكيفبولسيقتلواحتىاألكل

منأورشليمفيكبارالدأوولهامتزوجةأختلبولكانأنهنعلمومنهاrrr171أع

طفلوهوماتتقدكانتأمهولعلأورشليمفيأخضهعنديقيمكانبولسأننستشتجهذا
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أمهوعلىالربفيالمختارزوقسعلستموايقولذلكبعدنسمعهلذلئهاألمومةبعؤرقأحع

7rrOرأمي

علىسلموااإليمانفيسبفاهاللذيننسيبيهعنإالنسمعفالعائلتهبقحةمنأخشهغيرأما

المسيفيكاناوقدالرسلبينهورانمثهمااللذينمعيالمأسوريننسيبيئولونياسأندرونيكوس

بالجسدالبالروحءأنسباأنهماالظنأغلبكانوإنروقبلي

هذافكانأهلهباقيوإخوتهاوأمهأوأبيهءسواعائلتهمنأقيsfعنالحزينصمتهأمأ

المسيحليربحنفايةبالنهايةيحبهاوخخاطرطتبعنخسرهاالتيالفادحةالخسارةمناجزء

ااالمسيحأجلمنهجروهوالجميعالجميعهجرفقدفيهويوجد

الصبيبولسنفسيةفيخطوطهيخيبدأالناموس
غرائزفيهتستيقظأنوبمجردالتاسعةسنحتىبريئايبقىالطفلأنالرجميوناليهوديقول

االنفعاالتتبدأالخطيةنحوالجانحةبميولهاالغربعنجدآمبكرةتبدأالثرقوفيالجسد

يتلقنالطفليبدأانيلزمالسنهذاوالوالشعوروالضميرالفكرفيمؤثرةداخلهتتضاربالنفسية

التيالشتاتمدارسفيأوالمجمعمعلمأووالديهطريقعنإماالناموسفيالخطيةعنعليمهت
21الوثنيينكتبةءقرامنيحذرفيها

البريئةالطفولةففيتعبيرأعظمذلكعنمعبرتيندقتينLصبصورتينالرسولبولسأمذناوقد
Jيقوuلماولكنأفتكركنتوكطفلأفطنكنتوكطفلأتكلمكنتطفآلكطفلكنت

تهاءوبراالحلفولةبساحلةبولسالقديسيقصدهناiiك1للطفلمأأبطلترجآلصرت

الشيتهgNوفرحهمرحهفقذفيهاالتياللحظةتلكبولسالقديسيتذكرذلكوعندوسعادتها

موقفمرةألوالالناموسأمامالوقوفإلىءالبريالسعيدولهوهاالطفولةمرحمنفيهاانتقل

والخطيةاإلثممنءسوداغمامةعليهفتلقيالسعيدءالبريلهوهعلىتتسحبوكلماتهالمذنب

أوالندمالهقعوفوتضعسعادتهالسعيدماضيهعنفتمسحوالتعدي

الصريحالمحايدوجؤهاالمسيححريةفيوهواللحخالتهذهSIإليولالرسبولسويعود

77روتشتإالالناموسيقللملوالشهوةأعرفلمفإننيفيهالناموسفعلهجماليعترف

ىباألمكثالعملياوصفاذللثبعدوصفهاالصبيبولسحياةفيحاسمةجذلحظةكانت

iيهnSنجaluaPninnamssicIالAybdetiCIIIneGnohcuetatneP4ااولدةةالزnotnemmoCaشاamubcnaخاولIاe1061ا
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لحملمفديعسراموطسوسطملهـدبناباليطبوامابا

Arجمممهـحاأنطو





صلطوااا9ردجابطكاللLsicJل4صطألالءسماحأللثيسwرفىJل5

اسرلطركدبهأل1وبرطبلطدصكطااهالممآلالادJلىساواطبماhLlJtWوالألى

أصالمأصاللئهـاولهـا

أيقونآاللصودر4ليولئننياولرل5ثمالثماوفيطايارصشلىووصكاالuحاسسبمكصء
هممصممماللملقاوللالربولمم9لصبماهر

2Vصفحاأنظر





فمتالحطيةعاشتالوصيةتءجالمأولكنسعيدآحيأقتألعائشاالناموسبدونفكنت

jjvرأنا

تأتيلكيحتمياكانكلههذاأنكيفالمسيحنوروفىذلكبعدبولسالقديىأدركلقد
4ولياالصبؤتهنحومننظرةبولسألقىلقداااالخطيةوبدونالدائمةالكاملةالسعادةومعهاالنعمة

فيالموتغالبيتهفيمستوجبوعقوقتعذهيفإذاالناموسخلفيةعلىالمشرقةبسنيهاالمسيحقبل

الذيالناموسصدقوبيناالؤليالتريئةتهسعاصدقبينصراعفينفسهفدخلتأإالناموسنظر
أنمرغماعليهوكان3يصدقوإلهماينحازفاليهمااابالموتعليهاويحكمبالتعديينعتها

القاتلالناموستحتوينطويالبريئةسعادتهيلعن

Tأسيراوغوقدنفسهلدىومستقبلهحاضرهنحوالناموسبواقعيةيتطلعأنعليهن
هذاجسدمنينقذنيمنالشقياإلنسانأناويحيوالموتوالناموسالحطيةءأعداثالثةيدفي

للخوفأسيرايعيثأنورضيحريتهشصىاليومذلكفيبتغرلقد7روالموت
أيضااللناموسالعبوديةروحتأخذوالمإذاللهأوالدحريةفيوهوذلكعنتماماهوعتركما

اآلبأبايانصرخبهالذيالتبنيروحأخذتمبلسابقاهوأخذكمافللخو
iAolر

الرسولبولسألقىوحينماالمسيحنورحريةإشراقةفيقائموهوذلكوبعدولكن
اإلنسانمثماعرفيهواستيقظتالمعرفةعلىعينهتفتحتمنذفيهالناموسصنعهماعلىبنظرته

والحؤفالعبوديةتحتحيننإلىألقاهقاسومعلمكمؤدبحقيقتهعلىالناموسرأىوغرائزه
إذالناموسلعنةعنهورعالخطيةلهقتلالذىالمسيحالمسغفىللنعمةليعذهالخطيةمنوالرعبة

الحياةلنعمةأسيراعىبولالقديسفدخلأإالحطيةأبطلتعندمالهوجودالالناموسوكأنأصبح
والموتالخطيةلناموسأسينماكانأنبعديسوعالمسغفي

غماالئيلرجليعندأورشليمفيبولس
فريعصيالمهنةنفسإليشاخصاأبيهبفريسيةمعتزااالبنونشأفريسئابولسوالدكان

erriأيسيفىابن

ءأثناوخاصةنJLالوالحكامالوالةمارسهالذيالضاغطالسجاصياالضطهادأثرمنكان
والتصاقأالناموسحولتمركزالاليهودادازأنnairdaHدريانnaisapseV56pluفاسبسيانحكم

بتدبيرذلكوكأنوسقوطهااألمةانحاللخطرضدمعاويكتلهمويوخدهممجمعهمكعنعربه
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الكبيرهيرودسأيامفيكذلكاللهمعاألوالعهدهاعلىمحافظةكخميرةهلعذوعنايتهاللهعمة
ورموأوعزلالكهنوترئاسةنظامعلىتسقطبأناألمةوحدةلتفتيتسلطانهمارسالذي

رثشعنئكتىفكانالتحقيقعلىالكهنةرئيسهومنيعرفأحديعدلمحتىوأسقط

أتشتداالواقفونفقالةالحقيقيالكهنةرئيسشخصيةلغياببالجمعالكهنةءبرؤساالكهنة
32rrأعكهنةريسأتاإلخوةأيهاأعرفاكنلمبولسفقاالاللهكهنةرئيس

ديهاونيفتثلهمبقيتالتيبالتوراةالتمسكفيفأكثرثرااليهودازدادأيضاذلكوبسبب

علىانكباباازدادواكذلكالخالصاللهلهممجققمتىوعنفيههممابسبعنجنؤليباجتهاد
الكتبةشأنازدادوهكذاسكلياالوصاياتنفيذعلىتدقيقأدواوازدالهيكلوطقوسالعبالة

بيينالروطمةظهوروابدأالقانونفيترةKبمئابةهمالناموسيونالناموسءوعلماوالفريسيين

األمةيضمالذيالوحيدالعنصروكانواوالهيهلأورشليمخراببعداألمةمراكزأعلىبلغواالذين

المعترالصوتأصحابهماآلنالحديثالعصروفيشملهموجمعلتوحيدهمطاقتهبأقصىويعمل
31ومسعقبلهابحالهاوالمنشغلاليهوديةعن

lelliHهيللتليرأسهمامتنافستينمدرستينفيالربيينلبلورعنصرالرسولبولسأياموفي

فيوفتاويهمتعالمهمانتثرتوقدحاخاماتالناموسءحكمأمنوهمammahcScوشتاي

يسيونفىأصالهموالربيونالتلمودتكوينفيأساسيكعنصرتعاليمهمفدخلتالشعب

IALأنهاصيتصاحبةكانتهيلليلمدرسةولكنفريسيينتخزجوشمايهيلليلمنكلرسة

تقاومفكانتاكاشمدرسةأماالناموسعلىواليةوصاحبةالتقليدمنمستوىأعلعلى

المدرستينبينوالنفوذالتنافىازدادوقدالحرفيمومىناموسمعتعارضتإذاخاالتقاليد

وتالميذهيلليلتالميذبينيصالحأنيتطيعفلنالثبيإيلياءجاولوحتىقيلأنإلى
شتاي

أخذبسلطاناويهملفتوكانالشعبفكرعلاألكبرالخأثيروتالميذهلهيلليلكانولكن

احتلابناهيلليلأنجبوقدبقوةالتلمودفيصوتهئسمعوهيلليلذلكبعدالربيينكللد
هوهذاسمعانأنوئقالكماالئيلانجبالذيهوهذاوسمعاناnoemeSسمعانوهومركزه

اللهباركوذراعيهعلىأخذهذراعيهعلىيسوعالطفلأخذالذيالبارالرجلالشيخسمعان

jUدتهأعدالذيخالصكأبصرتاقدعينيئألئطبسالمقولكحسبسيدياعتدكتطلقاالنل

عجبفالالوaإسرافيللشعبكومجدالألممإعالننورالشعوبجميعوجهقدام

001pllIlovsweJeht1ابم
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لصوتهواستجيبالجنمنبإطالقهموأفتىالرصلعنداعالذيهوغصاالئيلابنهيكونن
5trtاص

إسرائيلءحكمامنوأحدهوذالهياتكلىلدوموقرةمسموعةغماالئيلكلمةوكانت

بخاطبتيرابوفيوهواللقب160cرابانلقبلهمالذينالمثهورينأسبعة

جماللقببهاالليلوهوغماالئيلعلىأطلقوقدالقيامةبعديسوعالربالمجدلة
انطفأغماالئيلالرابانرقدأنمنذاالتلمؤعنهويفولأالدينجمالنحننقولكماالناموس

اآللهةمنإللهةتمثالبهعكافيعاماحمامأمرةدخلأنهأيضاعنهيقالكمااالناموسمجد

اليهوديالناموسوبينوثنيحمامفياستحمامهأيهذابينتوفقكيففسئلالرومانية

أجلمنصنعالتمثالولكنمئالالتأجلمنيبنلمفالحمامالتمثالقبلبنيالحمامأنفرد
فييوضعالدارسينءالعلمانظرفيفهواألكبرالحاخامهذاعقليةسعةيوضحوهذا41الحتام
وصارتنضرإنهالعقليدفيويفالالراميويوسفنيقوديموسملالمستنيرينالفريينمصاف

كماالئيلاسمهفرييرجلهكذاءجاعليهاألعمالسفرتعليقأنويالحظ1هامسيحي

عسربثمانيأورثمليمخرابقبلماتوقد4rهoالشعميجميععندمكلزمللناموسمعلم

خصالئالثالمعلمهذامناسعقىالرسولبولسأنومعروف

األمورعلىالحكمأمانةمعالصلقمعالصراحة1
اليؤألنيينبالكتابواالستشهاداليؤالنيةبأللغةللدراسةاالستعداد2

61أليهوديالناموسعلىوالغيرةاليقظة3

الذيالحكيملهذايمئعهدكانالثمعبإنكماالئيلعنودياليفيالمؤيوسيفوسقولود

VIمعأنيهاكليشرحأنقادراوكانناموسناوصايامنتمامامتمكنأنهيعتبركان

ويسأليسمعالمخلصيناقراتهمعغماإلئيلاقدامعندجالسوهونتصوربولسأنوعلينا
عقلهيسقمالذيعندفامنوالترجمةيشوعحكمةسفرلمعقايومبعديوماويتعلمويجاوب

يحفظبالنبواتوينشغلءالقدماحكمةكلعنلفتشفيهالتأملعلىمئكتاالعليئللناموس

kculohT41وله71
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أسرارعنيبحثهناكقلبهويضعالعميقةاألمثالأماكنعنويبحثالرجالمثاهيرقوال

بينويظهرالرجالءعظمابينيخدمبذلكفإنهاألمثالبخفياتويتكلمالعولصةالمسائل

الناسبينءوالردجاالصالحهومااختبرألنهالغريبةالبالدبينمسافرآويرحلءاألمرا

9r1fيشوعحكمة

الديانةفيأتقدموكنتقالحينماالرسولبولسيقصدهكانذاLمنعرفنحنواآلن

1كلآبائيتقليداتفيغيرةأوفىكنتإذجنسيفىأترابيمنكثيرينعلىاليهودية
مديحعنوأيضأالمشهررالرابانمعلمهمنكتقريرأخذهأنبعدإآلنفسهعنهذايقولالوهو

يقولكمنوكاناليهودعلىطالليلظالمفيمرتفعايثرقكنجمبينهميتألقوهوزمالئه

عأرفألنيمعهاألعيشاالحكمةمعيآخذهاانفعزمتالحكمةسفركاتبلجسانلنفسه
فيءبهامنهاليويكونصجريفيفكريحديثوتكونالتالصافيناصحةليتكونأنها

ءعظماعندمكزماوأوجذءالقضامنمتمكناوأوتجدضبابيفيالشيوخقداموكرامةالمجامع
باتاهلييصغونتحدثتوإذاحديثييترفبونوأصمتلسانيأمسكحينحاالرجال
A1Y1الحكمة

ويتذكرالكتبيفتشباجتهاديسعىوالتحصجلالدراسهفيمنغمربولسبينماو

النورنحوطريقهاتاخذحولهمناإلنجيليةالكبرىالقاماتكأنتالنهارعلىالليلويضيف

حانوتفىنجارتهفيالمسإتخلفيةعلىذلككلالسمكصيديخاوالتالميذالبراريفيالمعمدان

شقابلشةإلىشةمنجميعايجمعهمالهيكلوكانالخفيفةنيرجمعاألنيأريصنعالناصرة
الصفربانتظارساعةيسيرطريقهفيفكلالعقولتتقابلوالالعيون

جزيرةفيوالفجورالشهواتيرصعلىقيصريتمرغطيباريوسكاناآلخرالجانبوفى

خدتهالرببدأوحينr1الوبدمائهمالجليليينذبائحيمزجالبنطيموبيالطكابري

علالثالثينأووالعئرينالحامسةبلغقدبولسشاولكاناللهملكوتباقترابونادىالعلنية
تقديرأقصى
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الثانيلفصل

الكنيسةمضطهدالفريسيشاول

l61ايفريابنفردمي1

نفسهبولميقدمهالوظيفةلهذهثرحأفضلإن

اليهودجميعيرفهاأورثحليمفيأقتيبيننتsةءالبدامنالتيحداثتيمنذفسيرتي
عشتاألضيقعبادتنامذهبحسبانييشهدواأنأرادواإناالولمنبيعالمين
منالكنيسةمضطهدالغيرةجهةمنفرشيالناموسجهةمنIeirwDفرشمي
Lrه3فيلومبالالناموسفيالذيالبرجهة

وأتلفهابإفراطالنهكنيسةأضطهدكنتأنياليهوديةالديانةفىقبألبسيرتيسمعتمفإنكم
تقليداتفيغيرةأوفركنتإذجنيفيأترابيمنكثيرينعلاليهوديةالديانةفيأتقدموكنت
1twtjكلآبأكا

i7يوتألتانحكمأيامالمالدبفيافانيالفرنامنتصفيخلهر1أواسصهمظهرالمرييودrtم
مدارصثالتظهرتالوقتهدافيإفهيفوليوصيفوساليهودقيوالمؤرتمحلهحلوالذقيالمكابيليهوذاأخأكاثالدقي

مينانتدبيركلأجمعنىوالفدرءبالفضايؤنونااقيمتددينقدرييناألجيىنوكانواألسيةوالحذويةالفريه

ياتببزlIالفمرادوادقيغتادوبتجنرأوقىعهوفقدرسابقأ
اإلالدإرادةحريةجمقتضىتحدثإكاءاألجاكلأناYؤمنونضفالعلوالصذوقيون

6اناإلاخارحرقيمعاإللهيالتدبيرصبئالوضعينكالبينمادؤهمتوفقجتالوسيطالوففيقفونوالعرييونا

شةحؤليكانiأيافىعددهمإديفؤالديf17111IXtnAsoJيعوسيوالهودىوالمؤرخالعالمةخيلهدا
اخاثألاmidrisالحايديمحماعةاالحتماثغالهعلىيرقىللفرييينالروحياالرتمانيعتفدبروسالعآلمةولكناالف
s36مالخيالربامتموابمالحيسفرالدكررونم3ومكرةالمراميرلىكورينالد14ءعيااألr0ورو312و

اللهوصاياعلويخرةفأنهمIIIئامر

كلمةمنيبقىأصلمىوهيشاآلرامهمىةحوهياليوداليةنكحتش4Iربجااوكلصه
وهدادةالعبالأوأحالقيأكانءصؤصاهرغرهوماكلاكزالهمبمعنىلهالمعترجماعهنامامعيوهيمريرnsيعر
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الجنونيةاألعمالهذهلكلدفعتهالتيهيالفزيسيةأنيوضحأنيحاولأنهيالحظ

الناصرييسعالسممضادةكثيرةأموراأصنعأنينبغيأنهنفيفيارتأيتفأنا
قبلمنالسلطاناخذالائقديسينمنيهنرينسجوفيفيفحبستأورشليمفيأيضاذلكوفعلت
كلوفىيبدأبالرجمالذيمناليعيتنبذلكقرعةألقيتئقتلونكانوأولماالكهنةءرؤسا

كنتعليهمحنقياحفرطوإذالتجديفإلىوأضطرهمكثيرةارآمرأعاقبهمكنتالمجامع
pirA11أعالحارجفيالتيالمدنإلىأطردهم

2فريسئااليهودييصيركيفالعزيزءالقارىأيهالين

الذيالناموسبمقتضىحكماأوقانوناعشروثالثةمائةستقلبظهرعنمجفطأنعليه

والعامةالخاصةحياتهفيبهايلتزمثممنهمستخرجأأوعليهمطتقاأيموسىوضعه

منبالتقليدمسلمةإضافيةأحكامذاتصيغألتأخذثلbjLIlLبعداألحكامهذهتعودثم

العصورمدىعلىالسابقينالناموسمعلميكبار
فيراتتفسيويتبعهاالتلمودفيباكملهافصوآليمألعددهافإنهاالكاهالتطهيراتأما

عثرفصآلاثنيمنالمشتاكتاباخر

وكأنهاوأحكامهبالناموسحدأقصىإلىمزدحمهحياتهوتصبحالفريسيعقليصبحوهكذا

اظهضويرىيعدلمحتىعليهفالتقتخلها13الفتحاتضيقهشبكة

الا3الزjأمعتزبمعىJسماللهأكزيمدومدعوودإيياهمأأنفهماتجروااتيللمداصةليااالجانبئعر

jArاياووتعاليمالناموسعلىاضالواالدينوهملديوبكلالمحزمةاألطعمهوتخبالحبتحمطحرصاطحاديكومااخد

اساالعاليمهيبوححاياوألرموهمعرأصاالاداسحملواإذ32سدلئكلوتخهموالرباالموسممامفيوحعلوها

حمرثجدبواومدالجاحالالباداحصواالديرهموالعريسيوداه7مرlاليوياوجيلالفييركماوأسضوها
أإالكهةلطعةوكزههماألمممخالطةعنونهيهمبتدفيفالهبأعخبراالديناولنكحاصةأتاعالهمليكونؤوتلمدوهمالنص
الحملفيتظهرالياألغابعلىخىالفوولفرعىاألمميينللحكامومعاداتهم

هصروالشتكرويالحطايامعمرةموضوعياروهLوومفاوتالسيحW31نعهاعلىالسيعةهدهأخذتوتد

الناموسجمطاهروتمكهمالبهيةعادمهمعليهمانكروالربالصوسموعةولكىكاقيهالهدريمياتمتينوكانواللحطاة
وداسجؤالمسيععلىاآلالموقىعءبدعدولكنA941صهمأبزاالكدادمعلوأحد32363
الكههءرؤصامنعداوةأقلرافكاالعيامةلعداماالكهنةءرؤسااياللصذوقيينالمداداوتراءباإلجراممتعينيكرسوا

اذوالميااألمواتمناللقيامةيؤمنونكالوالفيالحيحيةالكجةءبادقمعظدالبنيهمبشبودلكجديدj3المولليهسه

بعدالرسلعنكماالنتلدامعوقدبلاإليخةيالعنايةواداإلاراوحريةالمالفكةبوجوديؤمنودكانواكمااالخرالعابىي
434هثالنهدريمأاالبامة

يةافعلهبممديأخدوثبيردسIأوبدامجادواكلحتم7ستةأورضيمخراببعد66المريبصيعهاحتعولثمد

421loVluaPtSfoygoloehTehTtarPdnanidreF2كهـي



لمحاذيرويتعرضإالويعودالطعاممنويتقربالحاوجإلىبيتهمنيتحركيكادالالفريعي
فyباآلتعذووصايا

استنفارويقظةحالةفيتجعلهالمحاذيرهذهمنواحدةفيالفريسييسفطأنمنالخوفومجرد
الطيعيةاألخالقيةحواسهتتلفوهكذاعقلهتثلأنكفيلةذهتيةورئكةبل

أنيستطيعلكيمهارةإليتحتاجعديدةشكليةقوالبفيمصبوبةيالفريعندلديانةفا

ساالمنهاويخرجيستوفيها

الصحيحةالروحيةاققوىحاسةوتذوبالشكلياتخضتمفيالعبادةروحتضمحلوهكذا

يحسأندرايوقالالشخصيوبرهبنفسهباعتدادهيجربماأشديجربوالفريسي
فيباروهوالتوبةتكوناlAواللهأمورعلىالقؤامهوصاروقدذلككيفيفهمهأوباالتضاع

ءشىكلويعنتروالحميساالثنينللهيصوموهوالخاشعةالصالةروحتأتيهوكيفنفسهعين

ويؤديهاالفرائضكليحفظالذىوهووالشبثوالكمونالنعناعحتى

اءوالرياالذاتبخداعطرسةوالغليةالذابروحالنفستغذيفالفريسيةلذلك

التظاهرإاليعؤضهوالبالفراغيثعرهناواجباتهكلتأديةفيالفريسييخفقوعندما
ومالحقةوالتعنيضضطهادyاضميرهءإلرضاالزائدةوالغيرةالعنيفةاألعمالوإتيان

النقصىمركبالنفسعلمفينععميهالذينظرهفيالخطاة

األصحاحروميةأهلإليرسالةفيقدمهالذيلالعترافبالنسبةشاوللLنرىونحن

اإلنسانأنأويحيالناموسبزأوالناموسمستوىعلىيكونأنأخفقأنهكيفالسابع
رو7الموتهذاجسدمنينقذنيمناالشقي

يحاربأعضائيقيآخرناموساأرىولكنياالفىاإلنانبحسباللهبناموسأسرفإني
vYYةرو7أعضأئيفيالكائنالخطيةناموسإلىويسبيتيذهنيناموس

العجزعنءجرامنممزقةنفسعمقمنالصراخهذابلاأللمالحزينالتقريرهذافأين

أنهنفسهعنبولسبهانادىالتيالفزيسيعجرفةمنهذاأينالناموسبروحالصالحشأدية
3بذاكهذانصالحكيفاا36فيلومبالالناموسفيالذيالبرجهةمن

نورفيصارتربحأعظمعينهفيكانتالتيفريشتهأصبحتمسيحيابولسصارلمالذلك

منوبانتقاولكنبهاانصغقدكانألنaهءورايجرةثقلوأعظمخسأرةأعظماإللهيالحق

O



يوتاسمعهاآلخرينوفىنفسهفيرحمةبالفريسيتهيتعضبأخذوخداعهأناموسش

والحياةالحقإيهاننورفيصارأنبعدءالدخالبتعليمانشغلواالذينالفريسيين

األموروتميزمشيئتهوتعرفبالثهوتفتخرالناموسعلىوتتكليهإليآئسمىأنتهودا

وتثقومهنتهدراستهواقعمنيالفريأوصافكلهاهذهالناموسمنمتعلماالمتخالفة

صورةولكلألطفالومعلمءلألغبياومهذبالظلمةفيللذينؤلورللعميانقائدانك

يبدأواالنالفريسيمؤهالتكلبولساستوفىقديكونهناإلىالناموسفيوالحقالعلم
الظاهرفيهيالفرييمؤهالتأننفسهفيتجربتهمنبتامالمؤهالتهذهجميعويفضحليكثف
الذياتزنييزنىالأنتقولالذيأتسريئبميسرقالأنتكرزالذياالخرينلخداعفقط

ألنأدثهتهينالناموسأبتعديبألناموستفتخرالذيالهياكلأتسرقاالوئانتتكره

2jjrvfrرواألممبينبسببكمعليهيجدفالثهاسم

نفهمالسرفيأيضاولنفسهالعموموجهعلىوالفريسيةللفريسيينالمريرالتقريرهذاومن

مستوىعلىالتعليممنيبلغلكيالناموسفيغيرةالغيورالمتقدالشابهذاالذساقذاUتماما

اللهمنبقصدوذلكالعصوركلفيربماالناموسمعلميأشهرغماالئيليدوعلىأقصاهالفريسية

وخروتالحقعناليهوديالفكرتغرثبمدىدرايةاكملدرايةعلىبولسيكونلكيوتدبير
حسبوأنسبائهأقربافإيمانعدماسبابمنبينةعلىيكونوالصادقةالتقوىعنعبأدتهم

يقيمأنطيعيسذلكبعدثمالمحسيحصلبواولماذاكيفيكشفلكيوباألكثربلالجسد

لنارLالذيبالمسيحويكرزاللهأوالدبحريةوينادييسوعالمسيحفيالحياةروحناموس

باإليهانمخلصونبالنعمةألنكمويصرخ103كوءوفداوقداسةبراواللهمنحكمة
a328أفاللههوعطيةمنكمليسلك
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اإليمانبولعسدخولقبلالكنيسةحال

نوضحأنالألممكرسولالمسيحمنمعتمدآالكنيسةبولسدخولقصةنسردأنقبليلزمنا
I4القارىمIحLJوالمواهبالنعمةوانسكابالقدسالروححلوالوبعدالقيامةبعدالبهيسة

أنهمالمعتبرينالثتاتيهودوخأصةالمتنصرينأليهودمنالجددالمؤمنينوحالةالرسوليوالنشاط

يخلصونالذينيومكلإليهاوينضمبالروحوتتشددوتتقوىتنموكانتوكيفيوتاليرنيهود

الكنيسةإلىانضمالرسولبولسأنوعيعلىءالقارىيكونأنذلكمنوقصدناوألوفامئاب
وحانيتهـاووقوتهاإيمانهاأوفيوهي

الربموتبعدحدثماذا

تنقسالقبرواستودعاهالصليبفوقمنالمقدسالجسدونيقوديموحايوسفأنزلحينما

سنواتثالثمدكاوكلظلتالتينفوسهمارتاحتلقدءالصعداأتباعهممعالكهنةءرؤسا

حالهمتمثلكانتالتيالصورإحدىهيوهذهوالقتلالمهادنةبينمعلقةويزيد

جهرآلنافقلالمسيحأنتكنتإنأنفسناتعققمتىإلىلهوقالواIاليهوبهفاحتاط

حجارةأيضأاليهودفتناولواحدواالبأناتؤنونولستملكمقلتإنييسوعأجابهم
يوليرجموه

الضميرإلراحةاذبةاتءإدعاوتحتءالبدمنذأضمروهكانوامافعلعلىأضمرواوأخيرآ

ويستخفكيانهمويهددحالهمعليهمشكدكانالذيءإزاحسناعمآلعملواأنهملهمتهيأ
وصبتهمبناموسهم

والحيرةالثككأبوسءالنتهاكفيألكأنوحدهوهذاالمسيانيةمذعيالناصرىماتلقد

إلىيبقىالسيحانالنأموسمنسمعنانحنيموتالالهسياإنيقولاليهودعندالناموسألن

الصليبوهوعلىالمسيحالكهنةءرؤساتحآلىاألساسهذاوعلىjY1irيواألبد

مختارالسيحهوكانإننفسهفليخلصاخرينختصقائلينبهيسخرونمعهمأيضاءوالرؤسا
noirrونؤمنلنرىالصلبعنإسرائيلملكالمسغاآلنلينزلOrYorالوالله

N724متالصليبعنفانزلاللهأبنكنتإن

ااظنواهكذاأوالكهنةءورؤسا5الببهوأذهأنمنالمسيحمشكلةانتهتودفنتUوهكذا

ro



إذوحالهمتركوهمالمغلقةأبوابهمءورابئينمخانكمشواقدفوجدوهمنحوتالميذهالتفتوالما

فيكفيهمونساةرجاألالثعبمنوتبعوهبهوامنواأحبوهالذينمنخاضتهأماوجودلهميعدلم
منملعونالمعققألنالناموسمنباللعخةعليهالعارمحكوماخشبةعلىمعلقامعلمهمرأواأنهم

الجمغعلىتبدوكانتالتيالبأئسةالصورإحدىوهذهتثإلله

الكهنةءرؤساأسلمهكيفالشعبوجميعاللهأماموالقولالفعلفيمقتدرآنبئاإنسانانLك
هذامعولكنإسرائيليفديأنالمزمعهوأنهنرجوكناونحنأأوصلبوهالموتءلقضاوحكامنا

ءلرؤسااألموربالنسبةسارتقدإذالifrllrالوذلكحدثمنذأيامثالثةلهاليومكله

أايتمنونكTLانوالأضإليمعهمومنالكهنة

والمقزبينالتالميذأوساطضختالربموتمنالثالثاليومالحالداألحديحةصبفيولكن

األمواتبينمنالربقيامةبخبر

281يوالربرأتأنهاالتالميذوأخبرتالمجدليةمريمتءفجا

Uالحالميذكانحيثمغلقةاألبوابوكانتاألسبوعأولوهواليومذلكعشيةكانتولما

ولماالكمسالملهمGJوالوسطفيووقفيسوعءجااليهؤمنالخوفلسببمجتمعين
yr1rيوالربرأواإذالتالميذضرحوجنبهيديهأراهمهذالJق

غيرتكنوالجنبيفيوضنهايدكوهاتوأبصريدممبهضاإليإصبعكهاتلتوما
rrvrnrيووإلهيربي9UJ1تومأأجابمؤمناالالمؤمني

ثمiاهوعرأعينهمافانفشحتوناولهماوكروباركخبزأخذمعهماالمسيحاتكأفلما
والذينهممجتمعينعشراألحدووجداأورضليمإلىورجعاالساعةتلئفيفقاماعنهمااختفى
فيحدثبمايخبرانفكاناهماوأمألسمعانوظهربالحقيقةقامالربإنيقولونوهممعهم
03vrة42الوالخبزكسرعندعرفاهوكيفالطريق

معهمتقابلعندماالرسلمنبولسالقديساستلمهالقيامةحوادثعنتسجيلويوجد

فيكتبتوثيقةأقدميعتبروالربلهظهرأنبعدأورضليمفيوذلكويوححاويعقوببطرس
القيامةحوادثعنالكنيسة

حسبخطاياناأجلمنماتالمسيحأنأيضاأناقبلتهماIاألوفيإليكمسلمتفإني

لالثني6uبطرسلصفاظهروأنهالكتبحسبالثالثاليومفيقاموأنهدفنوأنهالكتب
قدبعضهمولكناآلنإلمابالطاكثرهمأخخسمثةمنألكثرواحدةدفعةظهرذلكوبعدعثصر
ألنيأناليظهرللسقطكأتالكلواخرأجمعينللرسلئمليعقوبظهرذلكوبعدرقدوا
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alr1كوه1الرسلصنر

بعدكثيرةيرأهينحئانفسهأيضاأرافمالذينيوماأربعينوالمقربينلتالميذهىءيتراوظك

13اعاللهبملكوتالمختصةاألمورعنويتكلميوماأربعينلهموهويظهرتألمما

وتجلياتاسشعالناتحصيلةالمسيحياإليمان

اللهابنالمسجعهويسوعأنكبرهانDالقيامةيدأبلمالمسيحيفأإليمانء5القارلينتبه

نفسهالمسيحفيهاأعلنمتواليةواستعالناتسابقةتجلياتحصيلةأوخاتمةكانتالقيامةلكن
للمسيحمقابلةأولوفياألولينالتالميذأحدنثنائيلفاسمععليهتعرفوايومأولمذلتالميذه

ملكأنتاللهابنأنتمعلمياونثنائيلأجابIيقولالمسيحلخدمةيومأولوفي

يعلميكنلمنثنائيلقلبفيكانتحقيقةبكشف63Jباالمحألنذلك194يوإسرائيل
أنهيفيدلاعترافهعنالمسيحردءجانفسهعنبالكشفاللحظةنفسفيالمسيحأرفقهاأحدبها

حقيقةليرىاللهقبلمنعيناهحتانفسريةثاهدةعنبلنئنائيليشهدفراغمنسلي

ءالسماتروناآلنمنلكمأقولالحقالحقلهوقألهذامنأعظمترىسوفالمسيح
ابنعلىوينزلونيصعدونالئهومالئكةايطخروياتورؤيةالبصيرةانفتاحعنكنايةمفتوحة

11يوإلنسانا

وإذاحلمارأىإسرائيليعقوبحلمإلطالسامعيحيلالكلماتبهذهالمسيحأنومعروف
وهوذاعليهاونازلةصاعدةإللهمالثكةوهوذاءالسماجمسورأسهااألرضعلىمنصوبةئملم

وهكذاanrrIrAتكإسحقوإلهأبيئاإبراهيمإلهالربأنافقالعلتهاواقفالرب

المسيحفيراهالذياالستعالنعمقإلينظرهيلفتلكيلنثنائلهذابقولهالمسيحقصدكان

أفياللهوترونعيونكمتنفتحسوفلهيقوJوكأنه

هوأنتلوقابطرسسمعانفأجابللمسيحاتباعهأيامأوائلفيبطرساعترافكذلك

نتنأئيلمستوىنفىوعلىأيضأعليهالمغرذوكانمتالحيالثهابنالمسيح
فيالذيأبيلكنلكيعلنلمدمأولحماإنيونابنسمعانيالكطوبىهكذا

لنالجحيموأبوابكنيستيأبنيالصخرةهذهوعلىبطرسأنتأيضآلكأقىلوأناالسموات

المسيحهويسوعبأنبطرساعترافأنهوالمسيحقولومعنىمتعليهاتقوى

أيالصخرةهذهعلىكنيسخهسيبنيأنهالمسعتأيهدثمأاللهباسرمنبإعالنءجاإنمااللهابن

االسماوياالسععالنعلىالقائماإليمانصخرةعلى

ae



إلىءالمابتحويلخدمهفىعملوكأوليوحناإنجيلفيالمسيحصنعهاايةأولومنذلئا

فعلهاالتياالياتبدايةهذههكذايوحناالقديميقوالالمستقبلةذبيحتهإلىيشيرسريخر

2vyيوcمجدهاستعلنوأظهرالجليلقانافييسوع

أربعةبعدالموتمنلعازرإقامتهواخرهاصنعالتيالمعجزاتأياالياتجميعمدىjعلى

هواناالهوفنحوتحملهالذياالستعالنإلىبقوةيرتثكانتمجملهافيالتيالقبرفيأيام

اآلتياللهابنالمسيحأنتأنكآمنتقدأنأسيديانعملهقالتبهذاأتؤمنينوالحياةالقيامة
j46YvTيوالعالمإلى

أولمنذالمسيحبحقيقةاالستعالنحأسةعندهمترتتيحالمعوخواصالتالميذأننفهمبهذا

ذخيرةصارتحتىالمتواليةاالستعالناتهذهمستوىعلىاإليمانفيهموتربىوتبعوهعرفوهيوم

امتدادكلأوقفتعنيفةكصدمةتءجاالصليبعقبةأنصحيحفيهمالروحيالوعيمألت

منظورالاستعالنابلكخبرالالقيامةتءجاأنإلىبالحطروأنذروتوقففانشكالوعيلهذا

وتجقتبهاتجلىبلالصليبعقبةألغىأققوتهمنوكانالربعنالتالميذوعيتقبلهوملموسا

اإليماننصقحآأمامهمقائموهوبهلتبلغكرازتهالمسيحبدأأنمنذمعاالسابقةاإلعالناتكل

والذيالحياللهأبنالمسيحهوأنتبحرفحرفابطرسنطقهوأنهسبقالذيبهالكامل
بالهيبيتومابهصرض

نوعايأخذنجدهبالقيامةالتالميذقلوبفىنضجهأوفيبلغالذيسيحبالمفاإليهانكذلك

عياناءالسمامنعليهمحلتالتيالقوةبسببوالشهادالتعبيرفيواالندفاعالحركةمنجديدأ
أخرىمعونةينتظرواأنبوضوحكقمهمالقيامةبعدالمسيحألنومنظورةوملموسةحيةبصورةيأنا
العادىوالنطقالفكرتفوقروحيةصياغةإيمانهمتصيغ

الكتبليفهموااياتواالخرواإللهيةالحقائقلمعرفةاالستعالنقوةذهنهمفقححينئذأ4

تلبسواأنإلىأورشليممديةفيفأقيمواالقدسالروحأبيموعدإليكمأرسلأناوها
425f1tالوعاليأمن9

القدسالروحبواسطةاللهلهمأعطاهاسمائيةقوةإليمجتاجكأنالرسلإيماناأنهناواضح
الخمسينيومعليهمحلالذي

نفسهعنلهمالمسيحهأقدمتواترةاستعالناتحصيلةهوالذيالمسيحياإليمانأننفهمبهذا
اإليمانهذاحئاوظهورهقيامهباستعالنموفبعداختتمتويزيدسنواتثالثsمعلى

10



فيالقدسالروحعملفأصبحالقدسالروحقوةهيعندهمنخأصةبقوةلهماللهكملهلمسيحي
أنهاآلنعرفناهكمافهوأساسياعنصرآاإليمان

بهاويعحركونيعملونأنهمبمعنىالتالميذلبسهاءالسمامنقوة

الحقجميعإلىنهويرشدكمالحقروحأنهوعرنهمالمعصيحسبقكماوأنه
iirيو

jIاLءشيكلفهويعتمكمباسمياآلبسيرسلهالذيالقدمماالروحالمعرتي
tI7rيوyلكمقلتهمابكلويذكركم

yi1f1يوويحبركمليممأيأخذألنهيمجدنيك11

t1يوأيضاأنتمثعهدونوتليهدفهويشينبثقاالبعندمنالذيالحقروح
trvr

vtvrsيوبامورآتيةويخبركم

وليستمرالحقكلالحقمستوىإليالمسيحياإليمانليرفعالقدسالروحعملدخلهكذا

اإلنسانيظلولكياإليمانيلزمءلثيبكلالتعليمفيوالنمولالمتدادالروحقيادةتحتاإلنسان

ويسابقيسبقبلللتالميذيلفنهالروححيثللمسيحماكلالقدسالروحبواسطةيستمد
صدامهاويتالفونحسابهايحسبرقدمةGبأمورويعرفهمالزمغ

إثباتاكانفغألةوبتأثيراتءالعمامنواضحةبعالماتالقدسالروححلولفإنكذلك

إليذهبتإنولكنواعدالJقكمااالبإليعودالرحلتهبالفعلأكملالمسيحأنضمنيا

الذىمجدهكاملوأخذاالبإليارتفعالمسغأنمعتاههذا61vويإديكمأرسلهاالب
العالمكؤدقبلعضدكليكانالذيبالمجدذاتكعنداالبأيهاأنتمخدنيواآلنله
v1oيو

بياناعياناتحققانهففوقوصعودهقيامتهبعداللهيمينعنالمسيحبجلوساإليمانعنأما

ءممتلىوهوءالسماإلىهوفشخصوأماالرجمتحتوهوإستفانوسرآهأالتيالمنظورةبالرؤية

سبقنفسهالمسيحفانه7Jأعاللهيمينعنقائماويسوعاللهمجدفرأىالقدسالروحمن

لتالميذهبقولهلهالتيالمكانةهذهعنوألمح

لهمقالداودابنلهقالواهومنابنالمستحفيتظنوناALSقائألوعيسالهم

كءأعداأضعحتىيمينيعناجلسلربيالربالققأئآلرببالروحداوديدعوهكيف
متموطئالقدميئه

vo



المسيحياإليمانءبنافيالعجيبةالدرجاتهذهءالقارىأيهامعيانظر
الوهووقالهاسنةبأدفالمسيحقبلبالروحiWIjNادتيالمزمورفىبالنبوةولياالالدرجة

كانمتىحتىيكونأنقبلالربقولحسبإلهيكتسجيلوذلكيقوالمايدري
VITيوaتؤمنون

iIالسحرفعوهناالمسيحعنبهتنبأالذيلمزموردإودنفسهالمسيحتفسيرالثانيةلدرجة
نفسهإليمثيرأاالستعالننورiإالنبوة

الفعليىبالجلواالستعالنوتتميمالنبؤةفتتميمالثالثةالدرجةأما

وهكذابالرؤيامنظورآاإللهيالواقعليرىالشهيدفانوسإستعينضغالرابعةالدرجةأما

اللهيمينعنالمسغبجلوساإليمانينتكوفياألساسيةالعواملتضت

مجملوالمسغاللهلوعدكتتميمءالسمامنالعنيةبالقوةالقدسالروححلوليزالالولكن

األهمية4باشأنذاإخراستعالنا

الروحفيهسيحلالذيالزمننوعإلىإشارةتحملالقدسالروححلولعنالنبوةفأصل

األخيرةاأليامفييكونوالرسولبطرسذكرهاكماالنبييوئيلنبوةفياللهيقولالقدس
وحIاحلولأنأيv1اعوبناتكمبنوكمفيتنبأتشركلعلىروحيمنأسكبأني

الزمنتعنياالننحياهاكمااألخيرةاماأليهناةاألخيراأليامتصاحبهالقدس

انفتحأواألخرىأياةسفرانفتحالخمسينميوالكنيسةعلىالقدسالروحفبحلولالروحي
فيالمسخلةالروحيةسيرتنااآلننعيتنىحياالحالصزمنأوالسماويالزمن

فييوحضاالقديعنهاعترالتيوهي302فيالسمواتفيهينحنسيرتنافإن1ءالسما

اإلخوةنحبألنناالحياةإلىالموتمنانتقلناقدأننانعلمنحنولياالرسالته
ويؤمنكالمييسمعمنإنالربقولعلىوموقعاألصلطبقهواإليمانوهذا3Iيو1

الحياةإلىالموتمنانتقلقدبلدينونةإلىيأتيوالأبديةحياةفلهأرسلنيبالذي

العبرايينسفرفيبولسالقديسأيضأيسميهااالخرويالزمنأواألخيرةاأليامهذه

I6عباآلتيالدهروقوأتالصالحةاللهمةكداقواcهناIY4Iاآلتيالدهرت
إدرأكأيذوفبلمعرفةمجردليساألبديةالحياةوطباحومواهبأعمالأياستعالنأتهتعني

3باإليماناللهعطيةهيهذهبعدكامآلتستعلنلماتيةلحياةفعلي

051941pswerbeHehtoeltsipEرفيehTttoctseW3
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الحياةوبركاتقوةليحتوييمتداإليهاناتدأفمسيئايومالقدسالروحبحلولأفي

الحياةعمقفيعمليادخوألدخلمواهبهونوالالقدسالروحبحلولالمسيحيفاإليماناالتية
بديةألا

المسيحيلاليمانبالنبةالقدسالروحإليبولسىالقدينظرةاتأليدأشدتؤيدهالمفهومهذا

بونعرجديدةواضحةوبمفاعيلجديدةجأةبقوةملموسافعلياأخذاأخذناهبونعرllبمثابةأنه

فيكمامصغرةوبصورةجزئيااآلننعيثمهاحتاةمستوىعلىعربونهوأيلحياؤحياة

الدفعrمقذمتعنيعربونكلمةهنااإللهيالحضورءملفيآتيةكلتةلحياةمرا

اللهفيالمسيحمعكبنينالكاملالميراتنصيبأيعليهالمتفقبقيةلدفعصكأوكضمان
UلIبونعرهوالذيالقدوسالموعدبروحختضتمآمتمإذميراثناعربونهوالقدسوح

1roأفميراثنا

بمفهومفعلياأخذأهناالقدسالروحأخذنالمعنىافمينةالفعليةالقيمةءللقارىyضحلوونود
كلياهناكلنحياهجزئيااآلننعيشهالذيlخالصنابونعر

فيالكاملالمسيحيباإليمانفعالدخلتالحمسينيومالقدسالروحأخذتلمافالكنيسة

وكانتالخالصةأزمباكورةوعاشتاآلتيالدهرقواتاقتSواألخيرةاأليام
العالمأذهلتبمفاعيلوشاهداناطقافعاألحياكانفاإليماناإليهأنبذلكتنطقالعالماتكل

SLجميعلدىنعمةولهماللهمسبحينقلبوبساطةبابتهاجالطعاميتناولوننوا
Vfو264أالشعب

تعجبواوعاميانالعلمعديماإنسانانأنهماووجدوا6ويوحنابطرسمجاهرةرأوافلما11

4Ipfاعيسوعمعكانuأنهمافعرفوها
علىكانتعظيمةونعمةيسوعالرببقيامةدةالشهايؤدونالرسلكانعظيمةوبقوة

trrأعجميعهم
اجلمنيهانواأنمستاهلينحسيواألنهمالمجمعأماممنفرحينفذهبواهموأما
514أاسمه

فيعظيمةوآياتعجائبيصغعكانوقوةإيماناامملوءنsكiفاإستفانوسواما
eأالشعب

61أعبهيتكلمكانالذيوالروحالحكمةيقاومواأنيقدرواولم

ye



علىالفائقبإيمانهاالكنيسةعاشتهاالتيعةالطبيعلىالفائقةالحياةنوعتوضحاألمثلةذه
والسلوكاإليمانيغذيعنصرالاألعاليمنكقوةالقدسالروحينلوكانأيضاالطبيعة
بنوعتشهدعاديةغيرياتمتوعلىكلهاالرسائلفينقابلهمأغيرهذاالفائقةبمميزاتهاوالثهادة

فيالفائقةالمحبةسجلفيءسوابالمسحالحيبإيمأنهاالكنيسةتحياهاكانتالتيالفائقةالحياة

أوبفرحاألموالسلباحتماالأوبتهليلآلالمواوالضيقاتاألحزاناحتمالأوrكو13

وأقامتبهاالمقيدينأيديمنالسالسلوأسقطتالسجنأبوابفتحتالتيالصالةمواقف
بنموذجثرتوباآلتيالدهرقواتءملفينيسةالكعأشتلقدءأحيأالموتىبلءأصخاالمرضى

وبذلهأوحبهاسلوكها

4لقيالجئتالربوعدمتإذالمؤمنينقلوبفياركالنيتأججحأراالكنيسةإيمانكان
إآلأريدوالوصختهاIY1tلواضطرمتلوأريدفماذااألرضعلىفارآ

القلوبفأشعلتالقدسبألروحاألرضعلىاللهعندمنهبطتالتيالنارهيAoاضطرامها
العالموأنارت

متواليةللمسيحاستعالناتكحصيلةبدأالذيالمسيحياإليمانأنواضحااالنأصتح
اآلتيالدهرصميممنهيوقوةوحياةحركةأخذاألمواتمنبالميامةوتأكدتتكتلت

بقوةلهوتشهدوالروحباإليمانبوتهعرتعيشاالتيالدهرحياةعلىبالفعلالكنيسةبهاانفتحت

العالمهذامنليست

والهيكليهوبربالاالؤلىالكنيسةعالقة

العامالسلوكحيثمنأووالصالةالعبادةمظاهرحيثمن4ولماالالكنيسةحياةفىيكنلم

معاليهوديةالطقسيةالصلواتيؤدونالمسيحيونوالمؤمنونالتالميذفكانءشىفياليهوديقلقما

واألعيادوالمناستاتميعادهافيالصلواتمميزأومنفردمظهرأىلهميكونأندوناليهود
أيضا

nj423الوإللهويباركونيستحونالهيكلفيحينكلوكانواr

31أعالتاسعةالصالةساعةفيأيكلإليمعاويوحنابطرسوصعد

جمغإليهمتراكضويوحناببطرسمتمسكاشفيالذياألعرجالرجلكانوبينما

311أعمندهثونوهمممليمانروأقلهيقالالذيالرواقإلىاثعب

فياللهمستحينوالصلواتالخبزوكرركةوالنتالرسلتعليمعلىيواظونوكانو

22rfvااليهوديالشعبجميعلدىنعمةولهمالهيكل



واحدةبنفسالجميعوكانالشعبفيكثيرةوعجاثباياتالرسليأبعلىوجرت
أحديكنفلمالمتعصبوناليهوداآلخرونوأماسليمانرواقفيالمسيحيةاالجتماعات

جماهيرأكئرللربيتضمونمؤنونوكانيعظمهمالثعبكانلكنبهمللتصقأنمجسرمنهم

ويضعونهمالشوارعفيالهيهلخارجخارجاالمرضىمجملونكانواإنهمحمتىءونسارجالمن

الحيطةالمدنجمهورواجتمعمنهمأحدعلىولوظثهيختمبطرسءجاإذاحتىوأسزةفرشعلى
IoYIl1أعجميعهمينرأونوكانوانجسةأرواحمنومعدبينمرضىحاملينأورضليمإلي

منحتىوالالجديدةالكنيسةتجاهعامةاليهودمنمضادةحركةبأيةنحسالهناوإلي

حتىءشىفيالفريسيينتعاليممعيتعارضمافيهايكنلمالرسلتعاليمألنالفريعصيين
تحديددونولكنكعقيدةالفريحيونبهايؤمنكانفهذهاألمواتمنالقيامة

Lيكرزونالرسلاتدأفلمابألقيامةيؤمنونيكونوافلمالكفةءرؤساومنهمالصدوقيونأم

علناالكهنةءرؤسامتهمينوالصلبالمحاكمةعمليةعلىركزواثماألمواتبينمنالرببقيامة

الذينوبهيعالكهنةرثيفقامعليهمالقبفىألقواوأخيرالحركونيابتدأواءبريدمبسفك
حبىقيووضعوهمالرسلعلىأيديهمفألقواغيرةوامتألواصاوقيينالشيعةهمالذينمعه

يكنلمولكنصوتهمدIعلىقادرونبهذاأنهميظتنونوكانواv1jAهأعالعامة

وعدهحسبوشهادتهمخدمتهميتابمءالسمامنإليهمناظراكانفالربمعينبالالرسل
فيالشعبوكلمواقفوااذهبواGiقووأخرجهمالسجنأبوابفتحالليلفيالربمالكولكن

2و91هأعالحاةهذهكالمبجميعالهيكل

وكلالكهنةءحيررؤساممايعلمونوابتدأواالهيكلدخلواالصباحوفىذهبواوفعأل

ءالبريالدمسفكجريمةيدركونبداواأنهمالكهنةرثيسكالممنواضحابداوهناالمجمع

الشعبيخاقونكأفواألنهمبعنفالفاحضرهمالخداممعالجندقائدمضىحينئذاقترفوهالذي

أوصيناكمأماقائالالكهنةرئيسفألهمالمجمعفيأوقفوهمأحضروهمفلمااايرجموالئال

عليناتجلبواأنوتريدودطبتعلممكمأورشليممألتمقدأنتموهااالسمبهذاتعلمواالأنوصية

Iyolrnrأعاإلنسانهذادم

بحاسةالرسلعنللدفاعثقلهالمشهوربكلالناموسمعلمغماالئيلتدخلالمحاكمةهذهوفي

إنهN4واتركوهمالناسءهؤالعنتنخوالكمأقولواآلن1ومنطقعقلرجاحةمعحكيمة
تنقضوهأنتقدرونفالاللهمنكانوإنتنتقضفسوفالضاسمنالعملهذاأوالرأيهذاكأن

باسميتكلمواالأنوأوصوهموجلدوهمالرسلودعواإليهفانقادواأيضاللهعاربينتوجدوالئال
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r354هاعuأطلقوهمئمسوع

اسمهأجلمنيهانواأنمستأهلينخسبوألنهمالمجمعاماممنفرحينفذهبرأهم31
هاعالمسيحيشئعومبشرينمعلمينالبيوتوفيالهيكلفييومكليزالونألوكانو
Itirf

فNNبأالشعبمجرفبدأالذيالتيارالثديدبسببالكهنةءرؤسصوتيخمدبدأوبعدها

2tأعنفسآالفنحوثالثةاليوأذلكفيضموانواعتحدوابفرحمهكالفقبلوأ

يتكاثرالتالميذوعددتنمواللهكلمةوكانتهائلةبسرعةوتمتدتتموالكنيسصةوابتدات

6lpأعaاإليمانيطيونالكهنةوجمهوركثيرمنأورثمليمنيجدأ

األممسةظهوركنيوبدايةالمسيحيةفيشهيدأولإستفانوسقتل
فيتركزتموالuالثركةمستوىعلىاالوليالكنيسةفيواالجتماعيالماليالنظامكان

يتمالررجوكانIIسلأرجلتحتالروحيالتعبيرحسباألصحعلىأوالرععلأيدي
وأحدكلاحتياجبحسب

أموالهمنشيئاإنيقولأحديكنولمواحدةونفصىواحدقلبامنواالذينلجمهوروكان

كانواالذلنكلألنمحتاجاأحأليهميكنلمإذمشتركاءشىكلعندهمكانبلله
فكانالرسلأرجلعندويضعونهاالبيعاتبأثماقويأتوديبيعونهاكانواأويوتحقولهطأصحال

2r5oة4أعاحتياجلهيكونكماأحدكلعلىيؤع

االتيلنوضحعيرةوقفهنقفأنيلزمناهنا
أيالشتاتمنالذيناليهوذالمسيحياإليماندخلالمسيحبيسوعباإليمانالرسلبكرازةفإت

IواTاءوهؤالفقطءباألتقياأوءاألتايابالرجاليسموتهموكانواأورسليمفيالمستوطنينغيرمن

يوآالقدسالروححلوJقصةسردفيبوضوحعنهمونسمعكبيرةوبأعدادكثيرةجنسياتمن
األممبلغاتأيبألسنةيتكلموقالرسلبدأعدمافمسينا

هذاصارفلماأورشليمفيساكنينءالسماتحتأمةكلمنءأتقيارجاليهودوكان
كانواحمدمملألناوتحيزوااليهودبهالجمهوراجتمعالقدسالروححلولالصوت

ءهؤالجميعليسألرىلبعضبعضهمقائلينوتعجبوالجميعفبمتبلغتهيتكلمونيسمعهم
ديونUوييونقفيهاولدالتيلغتهمنأواحدكلنحننسمعفكيفجحليلحينالمتكلمين
تئفيليةووفرمجيةوإسياوبنتحوكبدوكيةوالحهوديةالنهرينبينماوالساكنونوعيالميون

vt



وعزبكريتيونءخالويهودالمستوطنونوالرومانيونالقيرواننحوالتيلييةونواحيمصر

Iه2اعالثهبعظائمبألسنضايتكلموننسمعهم

جنىكلبلفةئقامكانتالتيوالصالةللعبادةسيناجوجمجمغمنهمجماعةلكلوكان
ولغتهابشكلهامحتفظةجماعةكلظلتمنهمبالمسيحافوالذينفا

التمييزبعضحدثاألخرىواالحتيأجاتلألكلاليرميالتوزيمتنظيمعمليةالرسلبدأولما

األمممناليهودالميحيينوبينبالعبرانيينيسمونوكأنواوطنيأصلمنالهوالمسيحيينبين
منتذقرحدثالتالميذتكاثرإذاأليامتلكوفيالكنيسةفيجديدتنظيمإدخالعنهنتجمما

جمهورعشرئنا14plIIIاليوميةالحدمةفيعنهنيغفلكتأراملهمأنالعبرانيينعلاليونانيين

رجالستعةاإلخوةأيهافانتخبواموائدونخدماللهكلمةنحننتركأنيرضىالوقالواالتالميذ

نحنوأمأالحأجةهذهعلىفنقيمهموحكمةالقدسالروحمنومملؤلينلهمامشهومنكم

ممlايهودمنالسبعةاختارواوفعآلF1Ifأعالكلمةوخدمةالصالةعلىفنواظب
4ولياالالكتيسةحياةفيدوربهيرلهماكانثصخصانابرزهموكانالمتنصرينءاألتقيأالرجال

فيلبسوالثانيإستفانوساألول

مقتلزهؤلياNألjومجاخطيباالحجةقويالقدسبالروحومملثاحكيماإستفانوسوكان

حترتبقوةللمسيحيشهدالبشارةفىانطلقأنهإألالموائدخدمةذمةعلىأقيمأنهمنبألرغمهذا
نعمةظلفياليهودوعوائدالناموسببطالنجهارآيعلمبدأالكنيسةفيمرة49Jاليهو

مشيرأوالحقبالروحةبالعباالمسيحنادىأنبعدالهيكلفيةبالعباددالتقوعدمالمسيح
شكألاليهوديةعلىسافرهجومأولاألموربمثابةهذهفكانتالهيكلiزوامستقبلإلىبذلك

اليهودمنالمسيحيينخىأثارتبلفقطاليهودوليساليهودأثارحفيظةمماوموضوعا

ودخلواإسكانوسضدواحدهقومةقامالكلالثشاتأهلأوأصألالعبرانيينءسوإالمتنصرين

االشتعالنقطةبلغحتىعنفاازدادوحوارنقاشفيمعه

uوالقيروانيينمأرومنالقيبرتينيينمجمعلهيقالالذيالمجمعمنيهوقومفنهض

يقدرواولمإستفانوسمجاورونوأسيابولسموطنكيليكيامنالدينومنواإلسكندريين

يتكلمسمعناهإننايقولونلرجالدشواحينئذبهيتكلمكانالذيوالروحالحكمةيقاومواأن

إلىبهوأتواوخطفوهفقامواوالكتبةوالنتصيوخالشعبوهيجواالثهوعلىمومىعلىتجديفبكالم
يتكلمأنيفترعنالالرجلهذايقولونكذبةشهوداوأقاموابهومتصلالهيكلبقربالمجمع
يسوعإنوليقسمعناهألننأوالناموسالمقدسالهيكلالموضعهذاضدتجديفاكالما
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6اعcموسىإياهاستمناالتيالعوائدولغيرالموضعهذأسينقضهذالناصري
9f1

تزعزعبدأتالمتنضريناألمميهودأيديعلىالمسيحيةأناالتهاماتهذهمنوواضح
والعوائدوالهيكلوالناموسموسىاليهودعنداالبتةاألسس

علىبلالناموساوموسىيهاجمفلمالمحيحخطأخذأنهنفهمإستفانوساعدومن
أنهكماعليهوكردواموسىعصواالذيناليهودءاباهاجمكاوللغايةوكزمهمولحىحالنقيض
فهميحفظوهأوبألناموسيعملوالمألنهممجاكمؤلهالذيناليهودهاجمبلالناموسيهاجملم

علىبيتللهيكونأنفكرةهأجمبلالهيكليهاجملموهولهباهمالهمتفعهعدمأثبتواالذين
السأبقينءاألنبيايقلواأنأقلتهمالتيضمناالعوائدهاجمكمافيهيسترتمكانأواألرض

النبوةروحهووالمسيحنفسهالمسيحويقتلوا

وهويستمدالشانهذافىفدمتالتيتأقوىمنإستفانوسفاعiيخعتبرالحقيقةوكا
7235اعالتنضرحديثشماسقدرةتفوقبمهارةالمسيحتعليممنروحه

بهجومالمجمعءوأعضاالكهنةءرؤساعلىوانقفقurالدخطإستفانوسالقديستخطىوفجاة

نطقهأالتياللهبكلماتوجههمفيوألقىالصفاتبأقذعإياهمواصفاسلوكهمعلعنيف

وكيرالرقأبقساةياءاألنبياسلطانيفوقبسلطانإنمأالسابقينءاألنبيأفمعلىالروح

أنتمكذلكمآباؤككانكماالقدسالروختقاوموندائمآأنتموإالذانبالقلوبالختونين

اآلنأنتمالذيالبارءبمجيفأنباواسبقواالذينقتواوقداباؤكميضطهدهلمءاألنبياأفي
lpv1arاعتحفظوهولممالئكةبترتيبالناموسأخذتداالذينوقاتليهمستميهصرتم

كلنKإالمحاكمةفيواحدةخطوةسارواهموالكالمهالمثهيدالقديسيكملولم

مدبزاءنتي

أنظرأناهافقالاللهيمينعنقائمآوالمسغاللهمجديرىءالسمانحورأرافغوهوقتلوه
765نخاللهيمينعنقأئمااإلنسانوابنتماماالمسيعكوعدمفتوحةالسموات

وشاهدهالموتتحتللمسيحشهذبمعنىشهيدIكلمةأنتعلمأنءالقارىايهالكويلذ
أنظرإستفانوسالقديمىعلىالمسيحيةفىأطلقتLمJأووأطلقتنحتتLمأولتحتتقد

شهيدكإستفانوسrrr4alأع

16pticpoeraebynoC4
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إلممطفانولسالقديموابة

السطفانولسالقدلممثمهادالممتفيالمالذقيالموماقيآلةليمايعجرحبط





الربياعظيمبصوتوصرخلقاتليهبالغفراننطقالمسيحيدفيروحهيستودعأنقبل

انهاإلخوةأيهاالثهيدهذاحقاوعجيب76اعرقدهذا3GJدماالخطيةهذهلهمتقم

اقتلوهلماخطيتهمعنصفحأغيرةوبنفسيحاكمونهجلسواالذينخطايايعآلدأخذناريةبغيرة

إنأويقولفيهااغسطينوسالقديسيتأملقياسبغيرالتيالصارخةالمقارنةهذهوفي
أإشفانوسلصالةمديتةبولسرئحهافيالكنشة

TEREBAHNONMULUAPAISELCCEحنأخTESSARONONكأSUكأNAHPETS1S

علىآخركلماتهيالتيقاتليهمغفرةوصالةوهويهوتالشهيدهذاصورةظلتولقد

الصليبعلىالمغصورةبعدالمسيحيةفيصورةأقدسشفته

مؤلةجراحيةعمليةوأقىأوالءعبالمسيحيةءشهداأولإستفانوسالقديستحملوهكذا

خرجتالتياليهوديةأمهابطنمنالتصاقاتدونمنفصلةحرةالمسيحكنيسةإلخراج
بدمدماالثمندفعتوقدمنها

ءهؤاليمثلهاكانالتيخاصةاألممكنيسةضدوالمننتقالعنيفاالضطهادبدأوعندئذ

فتشتتأورشليمفيالتيالكنيسةعلىعظيماضطهاداليومذلكفيحدثالثمامسة

ملتصقينكافواالرسلألن81أعالرسلعداماوالسامرةهوديةاليكورفيالجميع
اليهودبقيةهيئةولهمبالهيكل

يقودونأورشليمفيمتركزينويوحناويعقوببطرسالئالثةاألعمدةبقيادةالرسلوظل

والسامرةوالجليليةاليهوجميعفىالكنائىوأماأورشليمخارجتتربدأتالتيةالكني
تتكاتركانتالقدسالروحوبتعزيةالربخوففيوتيرتبنىوكانتسالملهافكان

الصالةحيثمنالعادياليهوديالخطعنعادتهمفيءثييتغيرفلمهمأما913أع
أوللناموسمعاباتجاهأيلهاكرازتهمتكنولماليهودمعالهيكلداخلوالتسبيحوالعبادة
صلبعنالمشولوذأنهمعلناالكهنةءلرؤساالمتكرراتهامهمولكنموصىأوالهيكلأوالختان

بالميراثمساسأيدونالكهنةءالرؤالمعاديالوحدالمنتقدأطهوءبريدموإهدارالمسيح
المالكولكنمرتينوالضرببالسبناالتهامهذاثمندفعواوقدنواحيهكلمناليهودي

القديسقتلوبعدهاالمالكأمربحسبالهيكلداخلكرازتهمواستأنفواالثانيةالمرةقياخرجهم

ابولسالكنية4اربحتإستفانوسيصللولمأالحرفهوترجمتها1

هfالرصلبولىالقديى
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بنيةبطرسالقديسشجنبعدهثملليهودءإرضاهيرودسبيدالرسولأخويوحناالرسوالعقوب

أورشيمفيدامأيعننسمعالذلكوبعدالسجنمنأخرجهالمالكولكنأيضاقتله

أورشليمخارجاألممكنائسعلىقاصراوالقتلوالتعذيبوالسبنوالضرباالضطهادوبقي

الكنيسةيضطهدشاول3

وعندغنيمةيأكلالصبأحفييفترسذئببنيامين

ilLttvrتثهنهبهاميفءالمسا

بنيهعنيعقوبنجوة

ولالرمبولسسيرةلنبدأالشهيدإستفانوسالقديسإليعودة

الدرةهوالشمهيددمأنبمعنىالكنيسةبذارءالشهداءدماأننبويهوبلحكيمقول

تحملرةفيكانيحللمشهيدأولدمولكنكنيسةاقامتاألرضعلىسقطتإنالتيالكنسية
وعرضهابطولهااألممكنائسكلشكل

اسمهشابالقاتلينثيابيحرسكان7المالئكيالوجهذاالشهيدهذايرجمونuانوالم

صورةيطبعأنأرادالذيالحكيماإللهمنمتقناتدبيراكانبلمصادفةذلكيكنلمشاول
العاتيالفريصيذلكذاكرةعلىيموتوهوالقديسالشهيدالشعاهدلهذاالمالنكيالوجههذا

كانتالحياليهوديةالمعتقداتنوافلخلخلالذيالمسمحيعilIilهذاوعيهأعماقفيويسجل
الرواصيكالجبالاليهوعقليةفيراسخة

بحكموذلكذاتيوحقدسياسيأساسعلىقائماوتحركهمالكهنةءرؤسااضطهادكان

كذلكعليهوالحكمالمسيحاضطهادفيوالمضمرهالعلنيةتصاعهداكلفيرأيناههكذاوظائفهم

افتضاحإليهاأضيفوقدالقضيةنفسفهيوالمؤمنينقالميذهعلىاالضطهادامتدادفىأيضا
الفريسييناضطهادأمااأللوفعثراتضدهمالشهودصاروقدءبريدمسفكفيجريمتهم

يتحركونالفهماقتناعوعنبيقينالدافعلهيتوفىلمفإنعقيديةدوافعمنإآليأتيفالعامة
الكهنةءورؤساللصدوقيينالميدانوتركواالنهايةفيالمسيحعاكمةمنانسحبوااوجدناهكذا

المجمعأمامالتالميذموقفعنكبيرهموهوغماالئيلدافعوكيفبل8الصليبيحضرواولم

651ع4مالكوحهsAكوحههورأواك7

االيةثرحالمكينمىلألبيوحناالقديجلضرحكتابأنظر8
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حكمهورجاحةهيبتهأجلمنلهوسمعساحتهمءبإخالوأفتىلمحاكمتهململتئم

ىومووالهيكلوالسبتوالعوائدالناموسعلىالهجومئرارةإستفانوسأشعلأنوبعدولكن

منلهوقرإذالمضادوالهجومالحركةموضعفيبالذاتبولسوشاولالفريسيينوضعنفسه
ومسلكيعةطبعنءاآلباأبويعقوببهتنبأماوبحبللمقاومةكفيلهوماالعقائديةاألسباب

الذئبتحركهدالفصلرأسعلىالنبوةأنظراألولبولسجذوهوالسبطرأسنيامينب

وقتألتهذداشفثيزللمفكانشاولأماالقطيعخرافمنحملأولدمAIأسفكأنبعد
91أعالربتالميذعلى

صليمأورفيالمتصريناليوتانييناليهؤمنالمؤمنينجميععلىءهوجاعاصفةأولufألقد
اضطهادإستفانوساستشهاديوماليومذلئافيوحدثالمحيطةالبالدءأنحافيبألدهمحتى

الرسلعداماوالسامرةاليهوديةكورفيالجميعفتشتتأورشليمفيالتيالكنيسةعلىعظيم

AIأع

اإللهيةالخطةهووكأنهالهيكلأحضانمنالمؤمنينانترعالذيالعصيباإلعصارهذاوكان

األرضأقطاركلإليحرةوالبشارةالكلمةلخروج
منمدينةاستفانوسزميلفيلبسفانحدربالكلمةمبشرينجالواتشتوافالذين

وه84أعبالمسيحيكرزلهموكانالسامرة

السامرهفيلهاوليدأولترعىاألمالكنيسةتحركتJالحاوفي

بطرسإليهمأرسلوااللهكلمةقبلتقدالسامرةأناورشليمفيالذينالرسلسمعولما
A11أويوحنا

هذاأخبارلسرداألعمالسفرفيلوقأالقديسخصصهاالتيالزمنيةالفترةكانتوإن
استشهادبعدتتعذفلمومبتورةبلللغايةضيقةتءجابولسبهاضطلعالذيالشرساالضطهاد

اضطهادهوعننفسهعنبولسالفديسسخلهلمابالرجوعأنهإآل6شتينأوايةسوىإستفانوس

بأليؤالنيةءوتجيبإفراطlكانأنهعنهفقالرؤيتهبحسبهوصؤرهالذيالمريع
V4LIOPPهوالعنفحيثعنفأكثرمنوتعنيMO9Dفوقتعنيهيترفىلي

عنفمنأكئرأي

اضطهادهوطبيعةوعمقمساحةعغبهاعبرالتيبولستعبيراتهيوهذه

وحينبكيؤمنونالذينمجمعكلفيوأضربأحبسكنتأنييعلمونهمربيا
VI



فتلوهالذينئيابوحاظابقتلهوراضياواقفاأنأكنتشهيدكإستفانوسدمفك
22أع

ءونسارجاآلالسجونإليومسقمامقتدأالموتحتىالطريقهذاضطهدت4

drrfأ

4Uالناصرييسعالسمةمضافىكثيرةاموراأصغانينبغيأنهنفسيفىارتأيتفأنا
السلطاناخذآالقديسينمنكيرينسجونفيفحبستأورشليمفيأيضاذلكوفعلت

األصح1و629اعبذلكقرعةألقيتيقنلونكانواولماالكهنةءرؤساقتلمن

ابالموافقةصؤليأعطجتأيصوتءتجيقرعةبدل

أفرطوإذالتجديفإليوأضطرمممكثيرةمرارأعاقبهماكنتالمجامعكلوفي
I1YIIأعالحارجفيالتيالمدنإليأطردهمكنتعلهمحنقي

ll131تي1ومفنرياومضطهدأمجدفاتبألكنتالذيأنا
131غلواكلفهابإفراطالثهكنيسةأضطهدكنت

مماالالضطهاددفعنهالتيالمسيحفيبولسعثرة

ومجدفالمسيحيقاومجعلتهوالتيبهااصطدمالتيالعثرةعنالرسولبولسلنايكشف

لJقفقدIالوتحتىتعريفهبحسبأورحمةوبالبجنونالكنيسةيضطهدوبالتاليعليه

جهالةولليؤالنيينعثرةلليهودمصلوبانكرزبألمسيحنحنهكذاالفترةهذهعن

ISrYألعلهمالعثرههذهبسبببالمسيحاإليمانفرصةفقدواإنمااليهودأنيرىفهو

أنبمعنىوالسقوطالعثرةبينالرسولبولسيفزقوهنا1111رويسقطوالكيعثروا
بولسفيأيهوفيهالمسيحصنعثلمانهائيارحمتهمنيسقطوالمولكنالمسيحفيعثروأاليهود

البهيؤمنمنكلولكنةعثروصخرةحجرصدمةصارلليهودالمسيحأنيرىكذلئه

فهمهاأخطأواولكنهمالناموسمخصهاالتيالعثرةهذهنوعأوضحوقدjj1rrروCيخزى

iهألألجلنالعنةصارإذالناموسلعنةمنافتداناسيحاNعلىتقمنكلملعونمكلنوب
هومحورالعثرةالمسيحصارصليبكيفالرسولبولسلنافيكثهنا3sغلخشبة

باللعنةعليهوحكموصلبهالناموسأفرزهإنسانمجردأنهوموتهالمسيححياةعلىترجمهإذعنده

يتداأناللهرضيفطالماغدوعينأوخادعينكانواعليهحكمواالذينكانإنذلكبعديهموال
أصحابالمسيحيونءهؤالكانفإنوملعؤالصارمفروزآفقدباللعنةالناموسحكمفيه

فيهموتصحدمهمومجلالناموسوعلىاللهعلىمجذفونفهمومسيحارئبهينادونالطريق

ويترقبهابولسبهايؤمنالتيالمسياصورةأماللصوابلردهمأوإلخراسهمرادعةعقوبةكل

ALI



صارتلذلكاللعنةوليس11إشالربروحعليهويحلعنهءجامافهيعالمة

مرفوضةعهمودفtالطريقأهلحججكل

الكهنةءرؤسمالهافتغأنبعدإآلاالضطهاديبدأأنمجرؤلمبولسأنواضحولكن

قانوتياوالقتللالضطهادالبابالمجمعأصواتبإجمأعو

الشيطانأنالحدعنالزائدحنقهىإفىاطالجنونيةبولسأعماليتتغالذييالحظولكن
بفولهواعترفذلكبعدأحسهابلعليهتفتلممكشوفةبصورةالمسيحضديستخدمهكان

إنوفعال211وrأفكارهنجهلالاآلنألنناالشيطانفيتايطمعلئالناصحا
اوصلطانهعقلهوسلمهواستغذالثميطانفيهطمعقدكانانههوالقتاللبولسوصفأعظم

الكهنةرئيسمنتوصيةخطاباتعلىيحصلبولس

ليمأورثخارجأالضطهادمنلمزيد
إلىفتقدمعقبهميأنصممأورضليمخارجفرواالمؤمنينجمغأنبولسأحمىوحينما

الطريقمنأناساوجدإذاحتىالجماعاتإلىدمنتعقإليرسائلمنهوطلبالكهنةرئيس

1jTأعأورشليداإلىموئقينيسوقهمءنساأورجاأل

ابالدفيوانتشرواأورشيممنخرجواإستفانوسالشهيدموتبعدالمؤمنينمعظمأننعلمنحن
وفبرصلبانحتىالمحيطة

فينيقيةإليفأجتارواإستفانوسبسببحصلالذيالضيقءجرامنتشتتواالذينأما

أحدايكلمونالوهمسورياعاصمةوأنطاكيةالجزيرةوقبرساآلنلبنانا

المدنفييتعقبهمأنالحطةبولسوضعوهكذاIIIIأعaفقطاليهودإبالكلمة

الخارجفيالتيالمدنإليأطردهمكنتعليهمحنقيأفرطوإذإليهاطردهمالتي
yIIأع

فيالرحلةهذهيضارعماالكنيسةتاريخفييكنولمادمثمقإليبولسرحلةكانتوهكذا

توصيةبخطاباتمحئألدمشقشطرميتماأورشليممنبولسخرجالدهوركلهاعبرالممتدأثرها

ماقدرعلىالدولةشئونإدارةفيالنفوذأصحابلدىأوالكثيرةدمشقمجامعفيإنالحيثيةلذوي
أنبهايستطيعفائقةسلطاتساوليمنحلكينفؤمنوزمرتهموقيافاحنانأيديملكت
يسوعأتباعقلوبفيالمشتعلةالنيرانءيطفىأنوالقصدنفسهاشتهتماكلبالمصيحيينيصنع

laCسنةت4فاقيا9

11



ءLا4رأمLغنمةإليسيحؤلهالصالحبالراعياصطدمالذيوالذئبستلتهمهأنهاهويدرلم
إلىوافالئينالتسعةلهمجلداتحتووغاأليامفدارتوعضدالهسندابولظنهمالذينالكهنة
ااالربسماتوحملظهرهتهرأحتىمراتثالث

مننفريراقهTAانأنعرفهالذيولكنمترخألأمراكبأهذهرحلتهفيكانهلنعرفوال

ااوعصئيبسيوفالمجمعخدممنربماالقوم

قائمةالعالمفيمدينةأقدمفهيالميالدقبلعاملفيايهذاتالمدينةدمثقمنبولساقترب

بلغهاكانالتيالمسافةفياألقىالتضاربتوقد1االنحتىوموقعهاشكلهابنفسمزدهرة
يقولمنإلىأميالستةأنهالJفمنإليميألعشرائناأنهاللفافمنالمدينةمنمقتربابولس

األخيريعتمدالقولوهذاضطميلنصفمسافةعلىنAKأتيؤكدمنوأخيرااهشانميالنأنها

منعريسيرأنيمكننGKبصيرتهانعمتوقدبولأنذلكفيوحجتهمالمججأقدمعلى

دعاهالذيرحمةمعيتناسبأيضاهذاولعلبيديهممسكينjنهيقتادوهمهذا

11الجنوبيوليسالثرقيالبابمنكاندمئقدخولهأنستانليالمؤرخالعالمويؤكد

المكانهذافيأنكسبيرئعنيقالو2ة1هتنادمقمغزركانولادراهيمضادآإبراميمزمنمنأفدمهي1
21n17pticpoeraebynoCعنهايلأخاقايينخل
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الثالثلفصل

دمشقحأدث

للخدمةودعؤلبولسظهورالمسيح

ووجههفمهمنتحرجذوحدينماضوميف

1jtدزقىتهافيءتضيوميكالثمى

nتمعالباوتبصرانتخبكآبائناإلهylمنصوتا

eyTtiaفمه

591كربنأالمغيسوعرأيتأما

108كوه1اااقاليظهر

يسوعوجهفياللهجمدمعرفةإلنارةقلوبنافيأثمرق4

cالمسغ

قلممنمرةمراتثالثعلىاألعمالسفرفيتءجالشاولورالربروايةتسجيلإن

يفوقالالروايةهذهاحتلتهاالتيفالمساحةنفسهالرسولبولسفمعلىومرتينلوقاالقدي
الوحيبمقداراهتمامإلينايوحيوهذاالمسيحصلبروايةإآلاإلنجيلصفحاتبيناتساعها

يامةاستعالنيبرزلنابهماءالفدابابجيلشارةالبفيالرسولبولسبهقأمالذيبالدوراإللهي
منقذأكمدبزلكنيستهشخصياالربيظهرجثيأمتهمنسنواتلالثبعدءالسمأمنالمسيح

رسلهاتخابفياألوللعملهوممأرسالها

لمعانهاأشدفييفالصقيظفىوالثمسظهرةوالودتصحوءالسمامثهودايوماكان

اللطيفبجوهاطبريةبحيرةءشواطىتركوافقدقليالإآلنهايتهابلغتأورشليممنوالرحلة
وصحرائهاالصخريةبطرقهاالجوألناألعلالجليلمرتفعاتفيودخلواالداكنةوخضرتها

وصفهوبحسببولسحياةلهارتختالذيالحدثفكانالقاحلة

الشسىلمعانمنأفضلءالسمامننورآالملئهأيهاالطريقالنهارفينصففيرأيت
يكلمنيصوتأسمعتاألرضعلىبهيعناسقطنافلمامعيالذاهبينوحولحوليأبرققد

v



هكذاالعبرانيةباللغةوتنطقتضطهدنىلماذاشاولشاولالعبرانيةباللغةيقول

7innipedarttaamluacluaSياأنتمنأنافقلتققتاخترفسأنعليكصعب

ظهرتلهذاألنيرجليكعلىوققمولكنتضطهدهأنتالذييسوعأنافقالسيد
األمموينالشعبمنإياكمنقذابهلكسأظهروممارأيتبماوثصاهدا3ALخاألنتخبكلك

سلطانويننورإلييةظلطمنيرجعواكيعيونهملتفتحإليهمأرسلكاالنأنأالذين
االمقذسينمعونصيبااالاغفرانبيباإليمانينالواحتىاقهإليالشيطان

eyrriAIأ

منحوليأبرقالنهاربغتةنصفنحوأنهدمثقليومتقزبذاهبوأناليفحدث

ذاuاوjثشاولليقائألصوتاوسمعتاألرضعلىفسقطتنورعظيمءالسما
تضطهدهأنتالذيالناصرىيسوعأناليضالسيدياأنتمنفأجبتتضطهدني

اماقلتكلمنيالذيصوتيسمعوالمولكنهموارتعبوارالنونظروامعيكانواوالذين

ترتبماجميععنلكيقالوهناكدمشقإلىواذهبقمالربليقالربياأفعل

معيكانواالذينبيدىاقادنيالنورذلكءبهاأجلمنأبصرالكنتوإذتفعلأنلك
IcnIIIاعمشقإليجئت

المختصرلوقاالقديسوصفسبوبح

علىفسفطءالسمانورمنحولهأبرقفبغتةدمشقإلياقتربأنهحدثذهابهوفي41

فقالسيدياأنتمنفقال3تضطهدنيuاذاشاوJشاوللهقاثالصوتاوسمعاألرض
مرتعدوهوففالسمناخترفسأنعليكصعبتضطهدهأنتذياليسوعأناالرب

LSلكفئقالالمدينةوادخلفثمالربهللضا3أفعلأنتريداALربياومتحير
أحداليبصرالالعينينمفتوحوهووكاناألرضعنشاولفنهضتفعلأنينبغي

يشربولميأكلفلميبصرالأيامئالئةوكاندمشقإليوأدخلوهبيدهaوlفاقتا
9rأع

واذهبمممالربلهJقاWالتالميذوهومنلحنانيارؤيافييسوعالربظهرالوقتنفسوفي
هؤاألنهشاولاسمهطرسوسيارجأليهوذابيتفيواطلبالمستقيملهيقالالذيالزقاقإلي

كمساريهألنيإسرائيلوبنيوملوكمurieأاسميغتارليحملءإناليهذاألنيصلي

ألنااآلخريممايمعأواآلخريراماIاوكليرىأنجمكنالالماويةالحقانقانكثاففىأتهمعروف11
يتفقوالالروحيةالمداركفيألننانيتساوىالحيثالروحياإلقانوعيوعمقمقدأرعلىأساسآيعتمدبالرؤيةاالستعالن

97229أعواإلدراكوالسمعالرؤياحيثمنالثهاداتاالختارتعددهذاوصففينجدلذلئهواحدمعنىعلىائنان

ry



4يمتتالملدAئقاالذفيالزقاوإلىبواذقم9

أ9علناولاسمهأترلسولسيآرجآلدواطثب

إلىدلشقداخلألىدفقاؤهبولسر4تادااحمسiLبصيافىهسوست

زقاقالىتؤديالتيالقديمأرمشقبوابايهوطتقيماررفيزؤ

ألسسالليمأا

7صفحهأسأن





بينصاعداالمسيعويمتلالرابمالفرلىمنالمسيحيالسفنمنحف

اليمينعنبطرلسالفديسبمنماللتالميذكتاباينوكوهومالكين

ستراالمروملثورةالألسفلفيالرجلمlاليسارعنبولسوالقدرس

راجمعiكلاكلالمسيحسيادةإلىمزاءالسماوفوفيالعالمبمتلىالن
وهيالهبكلفتمتلYاألأمما501orV1أكو28عب

fا9عباللدلسكنىموضعءسمارمزلل





61و1وه911عاسميأجلمنيتألمأننبغي

يسمعهكانالربصوتأنظنواالغربفيالثراحكافةأنإليءالقارىنظرنلفتأننودهتا

مرضعااونفسانياتفعالعنتخرجالالمسألةانيعتقدقنومنهموحسبداخلهفيبولس
واستعداداتوأصولهاالستعالقبدرجاتالمعرفةعدمتوضحالماهاتهذهولكنكذاعصبي

جدامتفاوتةبدرجاتيأتياللهصوتفاستعالن

ويستعفيسماعهعلىيقوىالسامعهإنحتىمنهوأرعبالبوقمنأشديكونمامنها
ruY1عبOكلمةلهمتزادأنسمعوهالذيناشعفىكلماتوصوتبوقوهتاف9

لفإيلياسمعفلماخفيفمنخفضالنارصوتوبعدليناهيناخفيفايأتيماومنها

إيلياياههنالكمايقولإليهبصوتوإذاالمغارةبابفيووقفوخرجبردائهوجهه

TrA

لحظةإلييخبةفينTAsiووعترعنهنفسهبولسسمعهكماييصلواإلنسانيأتيماومنها

منعاجألواخرجأسرعليقائألفرأتهكيبةفيحصلتأنيالهيكلقيأصليوكنت
lkYYV19AIأععتيشهادتكيقبلونالألنهمأورشليم

برؤيالبولسالربفقالويتكلمويسمعيرىنائمثصبهواإلنسانالرؤيافييأتيماومنها
ثمعباليألنليؤذيكأحألبكيقعوالمعكأناني4تسكتوالتكلمبلتخمالالليلفي

1هA9jأالمدينةهذهفيكيرال

رأىإنهيقولفحينماجميعااالستعالندرجاتاختتربولسالقديسأنءالقاوىويالحظ

وسألاألرضعلىسقطالرعبةومنقدميهعلىوهوسائرالضهاروسطفيصوتهوسمعالرب
لمهذهمثليخبرةيكذبأنشارحمجؤرألىواليصحالهذاكلبعدعليهرذوالربالرب
بالمزةضصيئأهومنهايذق

مامعاجالرمعمتيقظةوالحواسوواعيةمتكاملةعينيةرؤيةللرببولسرؤيةتكنلمولو
1sAربناالمسيحيسعرأيتأماحزاأناألسترسوألأناألستذلكبعدقال
خرrويعقوبالرسوللنطرسالقيامةبعدبالجسدحئاالربرظيعددأخذحينماأخرىومرة

1AهIكIأناظهرليللسقطكأنهالكل

ويكررهسمعلماويثهدبولسرآهاالتيللرؤيايشمدمستوىأعلىعلىشاهدلناءمجيئم



يديهعليهووضعالبيتودخلLWحنانصافمفكئمهالذيالمسيحمنأيضاسهكماو

فيهجئتالذيالطريقفيلكظهرالذييسحالربأرسلنبمقدثاولاألخأيهاوقال
91y1أعسالقدالروحمنءمروتمتلىتبلكي

وحدثهمالرسلإليوأحفرهبرنابافأخذهأيفاشهادةولهبعدعلىمنيأتيآخروشاهد
يسعباسمدمشقجاهرفيوكيفكثمهوأنهالطريقفيالربأبمركيف

9vrأع

حسبتقئارجالحناثياإنئمبأكرتدقيقحنانياJdقامالنايسردبولسويعود

األخأيهاليوقالووقفإلتيىأدمشقفيالسكاناليهؤجمغمنلهومشهوداالناموس
الباروقبصرمشيئتهلتعلمانتخبكآبائناإلهقالإليهنظرتالسأعةتلكففيأبصرشاول

uاذاواآلنوسمعترأيتبماالناسلجميعشاهداللهستكونألنكفمهمنصوتاسمعوت
iyrrrأعالربباسمداعياخطاياكواغسكواعتمذفم3تتوانى

بكلالرؤيةهذهألنإألذلكفمالهوشهدسمعهوفيماوراهقالهفيماونزيدنعيدإذونحن

فيهائلتحؤلوعورلهحدودالألهوتيإشعاعمصدرلتولسبالنسبةصارتللغايةالدقيقةظروفهأ
وظائفهالرؤيةهذهكلماتمنبولسصاغكيفنسمعوسوفومعتقدأنهومفهوماتهحياته

ورسوليتهرسالتهيتحدونكانوامنءإراومسثولياته

11غلاالبواللهالمسيحبيعبلبإنسانوالالناسمناللىرسوبول

11روIاللهالمفرزإلنجيلرسوألالمدعوالمسغليصوععبدبولس
رجأثناالمسيحيسوعوربنامخلصناالثهأمربحسميالمسيحيسوعرسولبولس

1تي1

عنالأيضأءالسماولتسمعبلاألمملكرازةبدعوتهيزهوفأخذروحهانتعشتمرةوكم
القديسينجميعأصغرأناليوقؤاهوتبناهدعاهالذييالصوتووئوقباعتدادبلجسديافتخار

مافيالجميعوأنيريستقمىالالذيالمسيحبغنىاألممبينبشراأنالنعمةهذهعطبتا
عنداالنيعرفلكيالمسيحبيسوعالجميعخالقاللهفيالدهورمنذالمكتومالسرشركةهو

يوسانوسيديعلىLبالثهاخدتوأخمادمقعلىأضمارaوقAرسوألالبينأحدكانحناياأنالخليديقول2

lursunaicuLليعئداللهيحتارهانولكنالشعينالرسلمققميمنيكنلمانهيعكدالفمزهبييوحناالقديىأن13لو

أعنلعلؤضأكئهاالكفايةذلكضيبولىهوألرسو
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الدهورقصدحسبالمتنوعةاللةبحكمةالكنيسةبواسطةالسماوياتفيوالسالطينءلرؤسا

ILrAأفربنايسوعالمسيحفيصنعهالذي

ليقتدءجاالذيهذأاإيبصرالأعمىيديهمنقالودأدمثقبولدخلأخيرآوهكذا

ءونارجاألليسبييتلصصكذئبيوتهميقتحمأنوعوضبقيودويسلسلهمالثهأوالدحرلة
يلتسىيهوذايدعىمسيحيرجلعندالمستقيمعىبالذيقالزقiفيالرأسمنحنىدخل
ارحمة

ظالمفيمجترراهوفيماسمعهيتفكرفيمايهوذابيتفيوحيدابولسىجلأيامولثالثة
بدأتالقريباألمسومتاظرالماضيفأعمالجداوالطويلالطويلالماضيأحداثشرلطوحدته
استجابةيصليهاصالةلكلوكانالصالةعنيكففلمإستفانوسوجهوباألخصتالحقه

اليومذلكمنذ

وقدaأبمراله4lويديهعلهوواضعاإليهدماiحنانيااممهرجألرأىأيامثالثةوبعد

921أعيبصرلكيعليهلجهوواضعاداخآلحنانيااسمهرجألرؤيافيرأى

البيتودخلحنأنيافمضىإليهيمضيأنأيضارؤيافيحنانيااللهأوصى3وبالفعل

الطريقفيلكظهرالذييسعالربأرسلنيقدشاولاألخأيهاGJويديهعليهووضع
قشوركأنهءشيعييهمنوقعفللوقتالقدسالروحمنءتتصروتمتلىلكيفيهجئتالذي
أعفتقؤىطعاماوتناولواعتمدوقامLAافيفأبصر

كانفماحياتهفتراتأعصبمنفترةشاولودخلووجألمرتاباالكلفوجدحولهنظر

والإليهيقتربواأنجرأواالمسيجونفالاالمبوذموقففيهيقفالذياليومياتيأنأبدايظن

علىتزالالكانتالتعذيبوعالماتفمناظرالمسيحيونأمأمنهميقتربأنرضوااليهود

اليومقصةبلالبعيداألمىقصصليستكلهاالسجونفيطرحهمالذينوأخبارأجسادهم

وكانباتالميذيتصقأنحاوالأورثملمإلىشاولءجا5Uعليهمجروحهمتزالوال

بالمسيحشهادتهسمعوافلمااليهودوأما9ly1أعتلميذانهمصذقينغيريخافؤلهالجميع
الذيهوهذاأليىوقالوايسمعونكانواالذينجمغفبهتهشةIftAالحيرiوأخذتهمفزعوا

rتأيهداإللهيالتدبيرعناصرأحداولىاالالكنيسةفيهذاكانسيحدثبمامعاالئنينالرؤيةنفسالرؤيةظهور

يالعمادانقتاالروايتينوكال1اعينهمااثركةوكرنيليوسبطرسرؤياأنظراألممدخوليخصفيماالماولةالحقاتق
خىيرلسفذ3العاكلفياالممسكناكلسوديةجرنهتكلريىبمثابةكانبولسعمادولكلنلبولساولكلزسيليوسءسوا

االيوم
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لهذاابذلكعلمعلىمJAهناإليءجاوقداالسمبهذايدعونالذينأورشليمفيهلك

دثقفيالساكنيناليهودويحيرقوةيزدادفكانشاولوأماالكهنةءرؤساإلىموثقينليسوقهم
rrو912أعالمسحهوهذاأنمحققا

mاللهابنهوهذاأنبالمسيحالمجامعفييكرزجعلوللوقتlيكنلمألنه92أع
أوالاخبرتبلالسماويةللرؤيامعاندآأكنلمأغريباساشاأيهاثتممنللرؤيامعاندا
عامليناللهإلىويرجعوايتوبواأناألممثماليهودية5yJكجمغحتىأورشليموفيدمشقفىالذين
I7rjrاعبالتوبةتليقأعماأل

العربيةفيسنؤتثالث

هذهفىكانتكماالجوانبكلمنبهمحدقخطرحقيقيفيكلهابولسحياةتكنلم

االيهودمجامعفياللهابنبالمسيحوالمناداةالمسيحيةاقتبالهمنولياالاأليام

عنقلياليتوارىلكي4النباطيينمملكةالعربيةإلىانطلقإنهبولسالقديسيقول

إيمانهءبناإلعادةأساساكانالعربيةإليبهذهLولكنبهالمترتصينأعين

خليجندعوتنتهيقبرموسىحيثشرقمنيتالللبحرالمتاخةالمنطقةهيوالعربية

استقرالذيالبلدةغالباوهيبئراهيالبالدتلكوعأصمةبوستراالهامةمهاومنالعقبة

ألننااألماكنهذهفيالقاطنينالعربوسطبالمعحيحهناكيكرزلمأنهالمعقولمنوليسفيها

منأوفدأورمجانوسالعآلمةوأنالثالثالقرنأوائلفيأسقفيةمركزكانتأنهابئراعننسمع
مهمتهفىنجحوقدبريللوسالمدعوأسقفهاتعاليملتصجحاإلسكندريةباباديمتريوسقل

أمرإفحتىبولسوبينبتراملكنفسهوهودمشقواليIالحارثبيننثأالذيءوالعدا

خدمةخلفيةعنيكثمفالعربيةمنرجوعهبعدكالجاعليهللقبضدمصمقأبواببحرأسة

بالدهفيبولس

دمثقإلىالعربيةمنبولسعودةعندعجلعلىتحركواالكهنةءرؤساأنظننافحسب

وبرسائلدمحثمقإلىانطلقتالخطففيالحيلةذويالخطرينالرجالمنمتخفيةقوةوأرسلوا

حولااللتفافأحكمواLLJfsaterAالحارثالمدعووهولليهودالمواليالعربيالواليإلىتوصية

4مث9الرايعالحارتأرشاسهوملكلها4

م04دAسةمنوملكابعلاالحارلهوهو0
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بينظهرمرتدأخطرلديهماعتبرالذيبولمىعلىللقتضالمدينةأبوابمجرسونوابتدأوالمدينة

فأسرعواللمسيحءوأمنانحلصينأنفسهماليهودمنأخرجتقدكانتبولسخدمةولكناليهود
أعالهوفيللسورمالصقامنزلهوكانالمؤمنينأحدوجدواوإذالعاجلةاالحتياطاتكلوعملوا

معاوالحارثاليهودميهدةمننجاوبذلكبحبألبولسوأنزلوااسرعواالخارجعلىتطلطاقة

أيضااألبوابيراقبونوكانوابمكيدتهمساوالفعلمليقتلوهاليهودتشاوركثيرةأيامتمتولما

932oأعuسلفيإياهمدقينالورمنوأنزلوهليألالتالميذفأخذهليقتلوهوليألنهارأ
هكذادثالح4هذافيحكيبولسأما

منيتفتدليمسكنيأنيريدالدمثقيينمدينةمجرسكاناالملكالحارثواليدمشقفي
rSNi2rrrيديهمنونجوتالسورمنزدبيلفيطاقإ

ضغينةمعهلهكانمنهماوكلبالحارثاستعانوااليهوأنالرواتينهاتينمنوواضح

بولسحياةفيالكبيرالتغيير

عنهنعلمالسنواتاسترثالثاأباركةصدمةمنلهاوياالصدمةمنبولسأفاقأنبعد

قيئابنهيعلنأنبنعمتهودعانيأميبطنمنأفرزنيالذياللهسزلماولكنبالمرةشيئا

قبليالذينالرسلإلىأورشليمiصعدتyودمالحماأستشرلمللوقتاألممبينبهيمابنتر
فحرةكانتلقد3Jo1vOمثق3إلىأيضارجعتثمالعربيةإلىانطلقتبل

إمكانياتهوأعمقأعلىعلىاإليمانوعيوانفتاحالقدسالروحيدعلىودراسةوتوبةمراجعة

أفكارهفىحدثتالتيالتغييرخطوطنستنتجأنجمكناليمهوتعبولسالرسوليثAأومن
وعقيدتهوبادثه

وه94أعأتضطهدهأنتالذييسوعأناتضطهدنياIلمالشاوشاول
منلمعانااألكثربوجههءالسمامنئهقيالذيأنمنوتحققهذابولسسمعأنبمجرد
نفسهارتختالموتحتىوعدبهمأوالدههواضطهدالذيالناصرىيسوعهوالظهيرهفيالشمس
يسوعكانإذالهبقيفماذارجليهتحتمنالدنياتUAوبلأفكارهعليهوانقلبتفيه

ذلكفيشكأييوجدأنودوناإللهيالالمعبوجههءالسمامنهبفيكلمنيالذقيهوالمصلوب
لقدالموعودالمسياوبالحقيقةحمقافهوإذأالمسغأبطلهالقدااالصليبلعنةبطلتفقدإذأ

كانألنهNفهوتقتلهاإذااأئطلهاالموتمنوبقيامتهالصليبعلىعلقلتااللهمناللعنةتقتل

فقدالمواتإليوارتفعقامألنهولكنالموتمنيقومأنيستطيعكاناLموإأللهامستحقا
فلمالناموسمننهائياورفعهابلااالناموستحتالذينكلعنبلقطنفسهعنليسرفعها
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ااالناموسأبطللقدإذاالناموسيكسرمنكلضدبعديحكمأنقادرالالناعوسعذ

المسياءبمجيأن6الربيينعنداألخرويةالعلومفيرسjقدكانكفريسيبولسإن
تعقمهماعلىعينيهأمامالواقحهوتطبيقالنتيجةهنهبلوغهكانلهذاالناموسصالحيةستبطل

كلأصبحمطلقةضرورةوعنوبالتاليلذلكفعآلالناموعىنهايةصارتبالسيحأنهفأيقن
جحدقديكونفهوللناموسءإرضابالمشحيؤمنمنكلعلىالناموسيفرضأنيحاولمن

منالمسيحيسوعالربوجهرأىأنمنذالرسولبولسعندالنابضاإليمانقلبكانهذاااالمسيح
يدعوهPAءالسما

االنظهرتالمسيحاعأتتمنالكئيرموتإلىائضتالتيوالعقوباتالتعذيبأعمالكلإن

اباالموسلهالذيللبرالشهادةفمةوظنتهاحياتهبولسلهاكرشالتيتلكوجهالةضاللةأنها

الناموسأعمالمنلهبقيفماذاارحمةبالالدينوتةوتستحقاللهغضبتستوجبأعمالبهافابزا
واللهالحقضدكلهاالتوقدعليهاليستند

كانواحينمابأسمهالمؤمنينآالمأنبولسأدركتضطهدنياtLالمغلهJjقحينما
وكأقوأحبولسفارتأعءالسمافيوهوالمسيحجسدفيسزتقدالتعذيبثقلمنيئنون

لحمهمنحقيقةهماألرضعلىالمسيحءأحباأنفأدركبروحهوامتدالمسيحيعذبكان
يلمسهكادألنهرعتايزيدهفكانأعماقهفىبحفيقتهيصرخبلالسرينطقهذاوكأنوعظامه

الذينهمليسضربهمفألذينوعظامهالمسيحكلحمالمؤمنيناستعالنفيشريذاآلنفهولسأ

إأسمعالذيالوحيدهووبولاأاالمسيحهوصرخالذيبلصرخوا

الفوةبهذهوالمسيحالمؤمنينبينالقائمهذاواإللتحامالوحدةسزفأدركبروحهبولسامتد
بهاوشهدومجدهاوعاشهافاخبرهاالحيةوالواقعية

202غلJفيئيحياالمسيحبلأناالفأحيا

Y04همتفعلتماألصاغرقبيءالهؤإخوتيبأحدفعلتموهأنكمبمأ

1iمتنييقتليقبلكممن

161لوايرذلنييرذكمiالذي

أنبولسأدركحألهملسانهووكأنهبوليعذبهمكانالذينعنالمسيحتكلمفحينما

142pyrotsiHtnematseTweNecurBFF6
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يحملشكواهمهوعنيعبروبوجعهميتوجعالصامتجسدههمالذينالمؤمنينرأصهولمسغ
الجدحقيقةبولعفأدركr61إشLتضايققهمضيكلفيضيقاتهمويقتسمأحزانهم
وأدركجسدهقينشتركأنالفرصةيعطينافلكيجسدنافياضشركقدالمسغكانفإنالسري

طوليروظلtifيوفيكموأنأفينأنتمNOالمسيحفولواليقينالواقعمستوىعلىبولس

يقوينيالذيالمسيحفيءشىكلأستطيعISuwpXvIcالمسيحفيالمثهورةقولتهحيات
وأنتريدواأنفيكمالعاملهواللهبلوحدهسيعملالذيهوبولسيكونالألنه431في

21فيتعملوا

ه9أعVبالجعمئاخىترفسأنعليكصفمي
ختاماليضعدمشقطرسعليداهمهأنقنلالربأنإليواضحةإشارةهذاالربقولكان

ءاألبرياتعذيبفييمعنكانماعندالضميرفيكئيرادامهقدكأنوالمؤمنينالكنيسةلمأ

جاهلبعنادالنخسةتلويتجاوزالنخسةكانبولسولكنضعيفابءونسارجاألنفوسهمءوإيذا

عدمفيبجهلفعلتألنيرحمتولكننيومفترياومفطهدامجدفأقبالكنتالذيأنا
131تي1إيمأن

هوهذاالناصرييسوعيكونأنيمكنأالمكتومصارخضميرسؤالالنخسيرادفوكان
ولكنالنخسعليهيزيدالربكانتجئدهإلييعوثمةإلييلتهبفلبهكانالمسيا

المالئكيإسخانوصوجهكانالعنفمنجمزيدضميرهصراخعلىيغطيفكانيرتدغفلمعبثأ
ألنوعذبتهضميرهالحقتالتيالمناخسأسألهوفاتليهيةغافرااألخيرةصالتهيصليوهو
الذيهذاشاولأجلمنإسعخانوسيصلألم61هيمفغلهافيالبارتفتدرممئيرأصالة
إنأأغسطينوسالقديسيقول3الصالةهذهحصارمنبولسيفزفأينبقتلهراضياكان

8اإسمكانوسلصالةمدينةلبولسربحهافيالكنيسة

يقابلهاكانرحمةبالالمؤمنينوهويتعقببولستعمحرقلبكانتالتيالمزةالعداوةإن

فيهوتثيربولسروحتزعجكلهاهذهفكانتبشدةطاهرفلبمنخالصاومحبهjr1sصفخمنهم
تالميذالؤيعةالقديسةالنفوصهذهتكونأنيمكنوهلالمسننةالمناخسأدوىفكانتالشكوك

ناريةكسهامولطفهالمسيحمحبةعناعترافاتهمكانتفراثمهإلييخلوكانوحينما3مضلإنسان

vءشيايهـنىأنابقرعادةومنالسيرفيالمؤاتيابتربهينخونمدببذاصحديدمنقضيأالتررعاةيحمل

يؤفيفيرعاأللمضذمنفيصرخالمنخاسالبقرورفىبالمنخاسالراعيبنخهفعضدماجسهشيقترب
A56ثظرصفحة
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المتاهويكونربماأالضميرهتعذبنحوهصؤبه

دفقطريقعلىسائروهووعتوهعنادهلضعضعةالالزمةالناخسكلالمسيحأكملوعندما

المسيحعليهوانفتحالمناخسهذهصاحبمعميعادعلوكأنهكان
سدياأنتكة

االمناختصاحبهوأنا

أنهصحيحوشهادةضمهاثةألفقلبهفيلهكأنلقداالمسياهوهونهJالحJUفيبولسفأدرك

الميعادءجاقدوهاالنهايةإلييطمسهاأنيستطعلمولكنوبعنادطويأليطمسهاأناستطاع

الشكوككلعلىقأنهىصوتهوسمعءالسمامنءالمضيوبوجههبنفسهأتاهوقدواآلن

رأيتأماالربهواليقينبهاوبلغموتمنفأحيتهماوقلبهنيهlSالحيةكلماتهفدخلت
91كو1رتناالمسيخيسوغ

ياوالسالفةاألجيالكلانتظزلهالذياالمشاهوهذاتوراتهيراجعبولسجلسوهكذا
وجدفتوافتريت1بإيخراكنيستهوأتلفتاضطهدتهالذيأنالييظهركيفاتهورحماللهللطف

ااحساببال

عثرةكانءوفداخالصإلىلنافتحولمجدإلمالهتحؤلالذيبصليبهالمسيحهوهذا

أنليrاشأواالنافيعليهتجطلقدوخالصيقوتيمصدرصارقدواآلنحياتي

لهوالخزياللعنةصليباحتسبتهلقد61غلالمسيحيسوعربنابصليبإالأفتخر

إآليسوعبينكمشيئاأعردتأنأعزئملماالنأمااسمهحتىسماعأطيقالوكنتوللمؤمنين
s22مصلوباوإياهالسيخ

العداوةمنمزيداقلتهفيوتثيربولىعندالجهالةقمةكانتالتيالصليبوكلمة

عندالصليبكلمةفإنللخالصمصدرقوةإليوفيهلهتحؤلتبهالمؤمنينولكللهواالحتقار

1Aاللهقوةفهيالمخقصيننحنعندناوأماجهالةالهالكين

بولسداعيامتكلمالكنيستهمدبزاممخداحياءالسمامنلبولسالمسيحاستعالن

واالخراألولهوأناةوقيامتهالمسيحموتبينحمهوبواقعيةبسهولةيقرنجعلتهلخدمته

171jAIرؤاآلبدينأبدإلىحيأناوهاميتاوكنتوالحي

القيامةجعلتيزولالومجدحيأةفيالموتمنقائموهولشاولظهورأولالمسيحظهورإن



اإلئجيليمستمالملكللمسيحرمزيذصورهيمتلالرابعالقرنمنحت
وذلكالختانألهلهسذاوبولسرولطرسالقديسينالرلسولينالى

UA

جملديمتلسنرآيخملبانساداليهمرموزآالعالمقدميهوكأت
ءالسصا

Vممفحةأنظر





مماثيءأأشربىلحالورلماورالىلمجالردرالم
سصالشاكأرحماكaلل1أإل11ونهورشلفيارماكشثهـادئؤأك

أالمكؤدسcأفىإأرألا

طتجءاLمحاأيلصكئJعمبثحمووباسكللهـءلطلملهمه

أليطكثشالذدمرودتاساسصلأطصلاذJLأ





فدكآلاألكترثريذاألاألسواردوالمقماطدمشولمدينايمآلمدااألسوار

انىالإالطحمتممتعمدينآءدمشوكانالمسيحيالهآلولأسلىهـدايى
أداستاالعواأورشمليميثوددللكنالرومانيأالالللبرأطوريآاحا

فقداليهوديالسعبباديعالحقووبعخىفيهاأنمسهمأيمالوأ

شاولصضعكماءكمةمللتنيادهمواعليهالفبضمميخقدLك

rغdمحديدقماللمسيحير

ؤدبشىالنظامنحالورالنيلدعحالمناهـكنفكانتالسملمارمنوديما

محالرسولبولسلىنمكزوقدةالحهـموفييظهوالذيمتلالسوفوفي

21ج9أعالمنازلهدهأحديؤطعنالهربى
vvVصنحآءأنظو





محغسقدلسوار

9أعبولسالقديمنماهربالديانانفسفيالفديمذلطربقآUبناؤهايدا
vvvأنظوممفحأ





iaألكجاالبركاإاbكالمفىصصلملماءآلوىسلمألءالدوء

سءعصالىبمصكاىاىأللماوألطالئرال1العألكالمض4سطبمدلميأطنجاكالمكاههـألنيولماازاساالءلم

بم9لمألطفىكاشكضءخمازسألم



احياتهلطالولس



يلدكانلذلكترهولمبهسمعالذيالموتفوقبقوةتسودالرسولبولىعندالمسيحي

الاألمواتمنأقيممابعدالمسغأنعالمينالسيحفيالحياةعنيتحدثأنالرعواللبولس
والحياةواحدةمرةللخطيماماتهقدمافالذيالموتألنبعدالموتعليهيسودالأيضايموت

لتةءاحياولكنالخطيةعنأمواتأأنفكماحسبواأيضآأنتمكذلكلتةفيحياهامجياهاالتي
jg1رربنايسعنمسيع

موتجعلالدائموجاللهاومجدهاوقوتهاالقيامةءملفىءالسمامنحئالبرلسالمسغظهور
كلبولسمنهافاستمدومجدهاقوتهاءملفيهذهللحياةانبعاثمركزالصليبعلىالمسيح

التيالجديدةالخليقةاستعالنبعينهاهيالمسيحفىرآهاالتيالقيامةصارتحيثالهوتهدقائق
فياحدكانإناويقينبثقةالروحباكورةلهاالتيخالئقهمنكواحدنفسهبولسفيهارأى

صارقدالكلهوذاالمإلتةالناموسحياةمضتقدالعتيقةءاألسياجديدةخليقةفهوالمحيح
rovآجديد

جعلهاإللهيبالنورءالمأللياإلنسانيوبوجههربوبيتهمجدفيءالسمافيالمسيحظهوركذلك

ولكنواحدبانبالروحومستعلنةمرئيةواقعيةعنالسيحفىواإلنسانياإللهيبالعنصرينيمسك

جمعالمسيأنبولستيقنلقدبالنوركالثوبوادثرتالالهوتءململكتالتيهذهإنسانيةأي
دالةفياللهمأمابهاليرتفعمعاوأفرادككلالبثريةبلاإلنسانيالعنعرالنفسهفي

أالنؤة

إنالبشريةقيإنسانقيuهوكانحقيقتهوفيكإنسانمنظرهفيكان

القوليقينعنلJقلذلكo4كو2ماتواإذافالجميعالجميعألجلماتقدواحدكان
االسمواتفينجلسومعهمعهوكمنامعهفتناانناوالرؤية

ءالسمامنبولسعلىمجدهفىالمسيحأطلوحينما

االنمنلهومجيونالمسيحفييمؤلونللذينالجديدللخليقةالمعدالسمائيالوطنبولسأدرك

متقوهسيحياهااتيالممجدةالحياةنوعأدرك

األبديةالحياةمجدلقبولاألجسأدءفداالتتنياكتمالبعدالحاضرالعالمزوإلحتميةأدرك
منإليهالناظرالمسغمناليقينيستمداألموأتمنبالقيامةاالننرجوهالذيءالرجاأنأدرك

ءالسما

lA

الرسوIC4بولىالقديى



بولىالقديسفيأسيحمل

واحدةكنقلغأوفجأةالروححسبمشقرةجديدةحياةإليتتحولالريةالبنتيعةالطبإن

مجدناظرينجميعاونحننفسهالرسولبولسيعبربهماحسبمراحلعلىالتغجيريتمولكن
منعينهاالصورةتلكإلينتغيرمرآةفيكماكوسيطالناموسبدونمكشوفبوجهالرب

yrAIالروحالربمنكمامجدإلىمجد

مدىعلىبالروحفيهويشكلاألممخالصلحسابالرصولهذايبضيالمسيحظكهكذا
إنأليهذاألنالقدوسالعظيماسمهحمللكرامهمهيأةآنيةيتعهدحكيمكفخارفيالسنين

فأعذهاسبققدرحمةانيةعلىمجدهغنىبيقيلكيe90اسميليحملمختار
Jrrfrإياهانحندعاناأيضاالتيللمجد

منلهبظهورالمسيحمصراعيهعلىانفتحقدبولسعندالمسيحيالالهوتيالوعيكانفإذا

المسحمناستلهمهوقدبطيئةحركةوليدكانالروحيمنهجهأنإآلمعهوالتكلمءالسما

انطلقتبلقبليالذينالرسلإلىأورضليمإليصعدتوالودمألحماأشزلمللوقترأسا
ألتعرتليمأورثإليصعدتسنينثالثبعدثمدمشقإلىأيضارجعتثمالعربيةإلى

للهاستنارتهقيادةسلمأتهذامعنى1171n1غلعسريوماخمسةعندهفمكثتببطرمما

يسوعبإعالنبلأحدمنعلمهوالإنسانمنإنجيلهيستلملمإنهيقولفراغمنفلشوحه3
الرسلبيدالمسيعإنجيلعلىطابقهولكنهrو111غلالمسيح

علىودراستهمعرفتهفيهامجتروحدهمنعزألسنواتثالثالبدايةفيبولسمنأخذهذا

متتاليةباسعالناتالمدىطولعلىذلكبعدالمسيحازاداللهابنالمسيحاستعالنحقائق

رسوليتهقوةليثبتالحرجمواقففيهومرغمابهصرحالذيالقليلمنهاعرفناويخيرة

المسيحبسرودرايتهإنجيلهوصدقوصحتها

Lان4نألألزمخمؤليأنتمافتخروأناغبيأصرتقدTأنقمىلمإذمنكمأمدحأنينتغي
كلفيبينكمضنعتالرسولعالماتإنشالستكنتوإقالرسلفائقيعنشيئا
rsrIIrاتووعجائبباياتصبر

jالمسيحياإنساناأعرفوإعالناتهالربمناظرإلىآتيفإنيأفتخرأنيوافقنيال

يعلماللهأعلملستالجسدخارجأمأعلملستالجسدأفيسنةعشرةأربعقل
15ةrsrالثاتةءالسماإلىهذااختطف

rn



غيروالمنظركثيرةأنهاأىبالجمع4وإعالناتمناظرعنيتكلمالرصولبولعىأنالحط

أماويفترويفهميحقيقظالروحيالعقلبينماالروحيةبالعينرؤيةفالمنظراالستعالن
فيتدخلسماويةحقائقليستوعبالروحيالعقلينفتححيثفكريانكشاففهواالستعالن

بإنجيلهعنهتجرماالرسوJبولسلدىتكونوباالثنينوحياتهاإلنسانخالصصميم

الرؤيامجالفيفدخلبولسعلىالروحفيهاانفتحالتيالمواقفمنعرفناهمامجملوإليك

وتوضيحاإليمانلثرحالزمأكانامكلالمسيحأعطاهفيهاوالتيالفائقاإللهيوالفهموالسمع
األممأمامالحياةطريقوإنارةالخالص

شاولشاوللهقائألصوتاوسمعاألرضعلىفسقطءالسمامننورحولهأئزقنجغتة
تضطهدهانتيالذيسوعاناالربفقالسيدياأنتمنفقالتضطهدنياAلى

علأأنتريداUربياومتحروهومرتعدالمناخسترفسأنعليكصعصب

I1r1أعتفعلأنينبغيماذالكفيقالىالمدينةوادخلكمالربهدJفقا

غيبةفيحصلتأنيالهيكلفيأصليوكنتأورشلييمإليرجعتمابعدليوحدت
عنيشهادتكيقبلونالألنهمأورشليممنعاجالواخرجاسرعليقائالفرايته
iyrrvIrأعبعيدأاألممإلىسأرسلكفإنياذهب
6vأعالروحيدعهمفلمبيثييةإلىيذهبواأنحاولواميسياإلىأتوافلما

إلىاعبروبقولإليهيطلبقائمقكدونيرجلالليلفيرؤيالبولسوظهرت
الربأنمتحققينمكدويةإلينخرجأنطلبناللوقتالرؤيارأىفلماواعنامكدويخة

1و619أعلنبشرهمدعاناقد

Jوالمعكأناألنيتسكتوالتكلخبلتخفالالليلفيبرؤاللبولىالربفقال
1وeA9المدينةهذهفيكئيرأشبأليألنليؤذيكأحدبكيقع

فىليجماضهدتكماألنكبولسياثقوقالالرببهوقفالخاليةالليلةوفي

crriiأعأيضأروميةفيتشهدأنينبغيهكذاأورشليم

ةلهظهورأولفيالربقالهمابنفسهليذكرالرسولبولىويعود

وبمارأيتبماوساهدالادخاألنتخبكلكظهرتلهذاألنيرجليكعلىويقئم

إليهمأرمصلئهاالنأناالذيناألممومناليهويالشعبمنإياكمنقذابهلكسأظهر
irtvvOأ

دوسالفرإلياختطالضالثةءالسمأإليهذااختطأفتخرأنيوافقنيالإنه

r1Ifكو2بهايتكلمأنإلنسانيسوغوالبهايئطقالكلمابوسمع

rA



كلمنهايستقيأساساتكونلكييلةالطورحالتهبدايةفيالسماويةالرؤياهذهكانت

بقولهذلئايؤكدوهولألممالجديدةتعاليمه

أقبلهلمألنيإنسانبحسبليسأنهبهبشرتالذىاإلنجيلاإلخوةأيهاوأعرفكم
IrIالمسيحيسوعبإعالنبلعقمتهوالإنسانعدمن

مراحلأعظممنالمسيحيةإلىاليهوديةمنبولسحياةفيالتحوحملفيهاتمالتيالمرحلهوتعشبر
عنهايعتروالتيبالمسيحالخاصةببشارتهيختصفيماالرسولبولسقولمنيالحظوحياته

الناموسمنخلوايبشمربالمسيحأنهأساسعلىتقومالتسميةهذهأنباعتبارLإنجيلي1ب
لتالميذواالركلبقيةذهايعيشكانالتياألموروحتميتهوالختانوالتزاماتهوالسبتوأعماله

أحكامهاتحتوهمالمسيحيةإليدخلواالذينباليهودتختصيهوديةتعققاتهذهأنرامعتبجميعا

منالخوفمعالهيكلوهوالعبأدةومكانالبيئةإلتزامبحكمعنهمينفضوهاأنيستطبعواولم
دعاهالتيدعؤلهبمقتضىرسميايتحررمنهاأنبولساستطاعكلهاهذهأنالمجمعءرؤسابطش
وقدالسابقينوالخالميذالرسلمنأوتعليمتسلتمطريقعنوليسءالسمامنرأساالمسيحإليها

يهوداليهومتعضبيمنجداغالياالناموسيةالقيودهذهالتحررمنثمنالرسولبولىدفع
االيهوداومسيحيي

أربمبعدحدثالذيأورشليمفيبالرسلاجتماعهمرحلةاألهميةفيتأتيالمرحلةهنوبعد
ويعقوببطرسالئالثةالكنيسةأعمدةقابلحيث21غللهظهورالربمنسنةعشرة

تاريخفيوبالتاليالكرازيةبولسحياةتاريفيالمقابلةهذهخطورةندركولكيويوحنا

إليصعدتوإنماأبقولهذهنناالرسولبولسينبهوالهوتهاوطقسهاالمسيحيةالكنيسة

مإتماأجلمنتدخلءالسمامنالربأنلنفهمأي22غلإاإعالنبموجبليمأوردث
أورسليمفىاألمالكنيسةمنالرسولبولسأخذفيهاهورواتيامنذلهاأعذالتيالمقابلةهنه

صارتبذلكووالسبتوالحتانمولصىنأعوسمنخلوالاألممبينبالمسيحللكرازةالشركةيمين

يحفظالذيالمختتناليهوديفيهأجامعةواحدةوهضاهتاوالكنيسةرسوليةاألممخدمة

المطلقالتساويعلىوالسبتالناموسمجفظالالذيالمختونكيرواألمميئوالسبتالناموس
قصةلألمماألولىكرازتهفيخبرتهبعدالرسولبطرسعترعنهكماالواحدباإليمان

أيضارؤباوعنالقدسالروحوإرشادالرببامروذلك01أعكزليليوس

قملكنيطلبوطهرجالاثةثلهوذاالروحلهلقاالرؤيامتفكرفيبطرسوبينما

الثهاوانيفقدأثاواماأرسلتهمقداناألنيءمثيفىمرتابكيرمعهمواذهبوانزل

fA



أنأجدأنابألحقjIo1jبطرسصتحأونجسدنسإنهماإنسانعنأقولالن

التيالكلمةعندهالبرمقبولويصنعيتقيهالذيأمةيهلفيبلالوجوهيقبلالالله
بطرسفبينماالكلثرهوهذاالمسيحبيسوعبالسالميبثرإسرائيلبنيإلىأرسلها

أمميينالكلمةيسمعونكأنواالذينجميععلىالقدسالروححلاألموربهذهيتكلم

القدسالروحموهبةألنبطرسمعءجامنكلالختانأهلمنالذينالمؤمنوندهثuا

حينئذاللهويعظمونبألسنةيتكلمونيمعونهمكانواألنهمأيضااألممعلىانسكبتقد

الروحفواقالذينءهؤاليعتمدالحتىءالماجمنعأنأحألطيعيستأترىبطرسأجاب
1f1i1Afأعالربباسميعتمدواأنوأمرأيضآنحنكماالقدس

اليهودوبقيةالرسلبأقيمنالرسولبولسعاناهاكالتيزوبعةبطرسعلىامتدوقد

للغايةمحدودةبصورةإنماالمتضرين

nلماواللهكلمةقبلواأيضااألممأناليهوديةفيكانواالذينواإلخوةالرسلفسمع

دخلتإنكقائلنالمتنصروناليهودالختانأهلمنالذينخاصمهاورشليمإلىبطرس

قائألبالتتأبعلهميشرحبطرسفابتدأمعهموأكلتأنجاسغلفيمازويJرجاإلى

المسيحيسوعبالربمؤمنينبالسوتةأيضالناكماالموهبةأعطاهمقداللهكانفإن
أعطىإذاقائليناللهيمجدونوكانواسكتواذلئهسمعوافلمااللهأمنعأدنأقادرأنافمن

191nأعللحياةالتوبةأيضااألممالله

برؤيةلألممإختبارالكرازةفيالرصوالوأجازبطرسشققدالحكيمبتدبيرهالنهأنويقينا

بعينيهرؤيتهثمبالمسيحوتبشيرهممعهمواألكلإليهمبالدخولءالسمامنالتكليفأميروبسماع

واليتشصجعحتىالمعموديةقبلبألسنةوتكلمواالقدسالروحاألممقيلكيفأذنيهوسمع
يتزعمخىلألممخاصارسوآلالرسولبولسالنتخابكتمهيدكلهوذلكيعمدهمويرتاب

الشركةيمينوإعطائهكرسولوقبولهبولسعنللدفاعأورضمليمفيالرسوليةالحركةالرسوالبطرس

األممبينالواحدةالكنسةبأسمللكرازة

وتدبيرهالرببامرهكذاالغلفةذوياألممبينالرسوليةبالخدمةالرسولبولسوبقيام
أنجدابنايليقوهناكلهالعالمعلىالكنيسةانفتحتالثركةيميئوإعطائهالرسلوبموافقة

ليقودللناموسمتعصبافريصيابنفريياليكونالرسولبولساللهأعذكيفملئانتفكر

منعادةأيوالختانوالسبصوالناموسبدونبالمحيمانلالغلفاألممrJحركة

للدفاعومقدرةوعلمدرالةمنلديهبماالفريسيينسطوةمنحمايتهمنفسهعلىآخذااليهودداتIع

حقاالعقللهأمريدهثهذاواإلقناع
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الراخلفصل

بولسالقديسمسيحية

أوآلالمسيحيةهيما
أولسمعتأنيومالموتمنقائماجآالمسيحاستعلنأنيومالقيامةأحديومذلككان
قامالربإنيقولونوهمالمسيحيةللديانةصورةأولتثثكلتوللحالإنسانبفمبشارة

والنصفالمسيحيةالعقيدهقانونيشكلاآليةفنصفJtTirلولسمعانوظهربالحقيقة

ظهرأخيرامجتمعينالتالميذجماعةإلىبطرسمنانتقلتإنسانيةرةكخبالعمليةشهادتهااآلخر

قدنظروهالذينيصدقوالمألنهمقلوبهموقساوةإجمانهمعدمووبخمتكونوهمرعثلألحد

للرؤيهواللهالمسيحعدكمساوالخبربسماعاإليمانعنصريدخلوهناrx111قا
إلىاذهبرالهمل5Jللنظرالمساويبالحبرأجمعالعالمإلىالتالميذجماعةمنانتقلئمالعينية

ومنخلصواعتمدامنمنكلهاللخليقةالمفرحالقيامةرخبباإلنجيلزواfواأجمعالعالم

292يوترواولمآمنواللذينطوجما61و51ة61مرئدنيؤمنلم

أنبالخبروالمسلمةبالرؤيةلهLالمشهودالعقيدةعلىمؤسساالمسيحياإليمانصاروهكذا
ءبالبقاللكنيسةوالوعدالسالمكلماتفمهوعلىإلهيبمجدالموتمنبالحقيقةقامالميح
lالدهرءانقضاإلمااأليامكلمعكمأناهاااأليامكلنهايةوإلىاأليامكلمعهم
82مت

ودامتالمسغبقيامةقأمتدامتوكيفقامتكيفJاالوأصولهافيالمسيحيةهيهذه
الموتمنفالقيامةالبشريةالطبيعةيواجهجديدإلهيفعلأولفكانتالمسيحقيامةأمابحياته

فهيالمسيحيةأمابالموتأفعالهاجميعتهيتنالبشريةفالطتيعةالبشريةالطبيعةأفعالمنليست
فالمسيحيةأبديةجديدةجأةليعطيهاالمائتةالنشريةالطبيعةيغزودائمةحياةفعلبأولالبمسارة

إلياأليامكلمعكمأناهامعهليعيشهاالمسيحمنيأخذهالالنسانحيةجديدةطتيعةهي
AYYمتaهJاءانفضا
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األولبابهامنالمسيحيةيدخلولس
وواعدالبالسالممتكلماالموتمنقائمايسوعالربرؤيةهواألولالمسيحيةبأبكان

الدوامعلىبوجودهوبالحياة

ءوبهاوبمجدءالسمامنبلاألرضعلىليسالربيظهرأخرىوبطريقةأخرىومرة

حدتلماتكرارهولبولسحدثومLاألمملكرازةخصيصأالرسوليةلدعوتهتأكيدالبولسيظهر

وكان91وك1ربناالمسيحيسوعرأيتأماحراأناألسترسوألأناألستلبطرس

كأنهالكلواخررسالياتلالرسللتعيينوختاماالظهوراتلكلخامالبولسالمسيحظهور
OI8كو1أناليظهرليقط

أميبطنمنأفرزنيالذياللهسرلماولكنداخلياستعالنالزمهلبولسالمسيحوظهور

Jغدولحماأشرلمللوقتاألممبينبهألبشرفيابنهيعلنأنبنعمتهودعاني
a111

اعترهاللمسيحيةخبرةأعلىبولسالقديكيانفيللمسيحالداخلياالستعالنهذاكان
وأعزفكمااويعقميكرزوبهيتعلمومنهيأخذمنهبذاتهقائمإنجيلبمثابةفكانتبولس
عندمنكخبأقبلهلمألنيإنسانبحسبليمسأنهبهبشرتالذياإلنجيلاالخوةأيها

11jr1ة1غلالمسيحيسوعبإعالنبلعلمتهوالإنسان

رأساالمسيحمنبولستقتلهعامةاإلنمانبخالصالخاصالمسيحسرفإنوهكذا
بحسبهالذيباإليجازفكتتتسبقتكمابألسرعزفنيبإعالنأنهالداخليبأالستعالن

3ro4أفالمسيحبسزدرايتيتفهمواأنتقدرونتقرأوتحينما

ابنهيعلنأناللهسرالماةبولسفيالمسيحبولسللقديسالمسيحاستعالنأنعلى

يحياالمسيححياةفيحياةاستعالنبلوالمعرفةبالفكراستعالنمجردبولسعخديبقلمفتي

بولسحياةصبغتحتىوالتأثيرالوضوحمنبرتتهاالمسغحياةوكانت22غلفي
Jقأحتى202غل4فيئيحياالمسيحبلأناالفأحياللمسيحكلهافصارتكلها

نفسهوأشلمأحتنيالذياللهابنإيماناإليمأنفيأحياهفإنماالجسدفياالنأحياهفما

2Vغلألجلي

الحقيقةوهذهاايهوالمسيحاللهفعلهكرذفعلSبولسالقديمعةمستحيهكذانشأت
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يعوعأناسيدياانتمندمثقطريقعلىلتولسثماضوءعلىناطقةاضحة

أنينبغيذاuلكقالفئالمدينةوادخلقمأفعلأنتريدa6lIتضطهدأنتالذي
eA0vأتفعل

كأرزباسمابهرإليللمسعحيةمصطهداعبرتحولالثهلفعلمبالثرفعلىوكرذوهكذا
اللةلفعلمباشرفعلودإنهاالرسولبولسعندالمسيحيةالديانةمحورهوهذاوكاناالمسيح

مالتعلمواأذهانكمعيونمعتتيرةبقولهالرسولبولسعنهعترهذأابالمسيحفيهعملهالذي

نحننحوناالفائقةقدرتهعظمةهيوماالقديسينفيميراثهمجدهوكنىوماcدعوتهءرجاهو

عنوأجلسهاألمواتمنمهأق4إذالمسيحفيعملهالذيقوتهذةثعملحسبمنينالم
العظمىالمبادرةصاحبهواللهأنهناواضح1أفالسماوياتفييمينه

فعلكأعظماإلنسانلخالص

المتكلمالحيئالمسيحكلبلخبرسمعهاكلمةعلىالالرسولبولسمسيحيةتأسستهكذا
التاريغمسغعلىتقملمبولسالقديسفمسيحيةفيهوالعاملفيهوالمتكلمءالسمامنمعه

ديانةصارتوهكذاوتدبيرهعملهبقوةكيانهكلفيوالفغالالعاملالحتيالروحالرببل

فيهالعامللياالمسيحشخصعلىالكاملاالعتمادبولسالقديس

لهوالمفكرأعماقهفيالكائنالحيبالمسيحبولسالقديسخبرةاكتملتأنومنذوهكذا

هذابسببالقلبفيالحيالمسيعحلولاختبارأيخبرتهبطابمكرازتهانطبعتفيهوالعامل

بالقوةتتأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطيكملكيالمسيحيسوعربناأبيلدىركبتيئأحني
فيومتأسسونتأصلونوأنتمقلوبكمفيباإليمانالمسيحليحكالباطناإلنسانفيبروحه

والعدووالعمقوالطولالعرضهوماالقديسينجميعمعتدركواأنتستطيعواحتىالمحبة
I3rfأفالثهءملكلإلىتمتلئوالكيالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفوا

فيهوحكالرسولولىلباستغلنالذيالمسيح

الذيلهالذيبالمجداششملالذيالرأجالربالرسولبولسرآهالذيأنواضح

ملئهمنالكلوليمألتحتهالكلليصيرالسمواتأعلىفوقفعرت

يستطيعحتىالقلبفيالمسيحلحلولويمهديسبقالقدسالروحأنيظهرالسالفةااليةومن

فيبروحهةبالقوتتالدواأنيعطيكمةالقلبفييحلحينماالربيدركأناإلنسان

قلوبكمفيباإليمانالروحالربالمسيحليحكالباطناإلنسان

lA



الرسولبولىيؤكدلذلكالروحالربIأدركIالروحفينrالمالرسوJبولسنا

لهذا213كوالقدسبالروحإآلربيسوعيقولأنيقدرأحدليمJأنهيقينيةخبرةعن

lفدسالالروحفيركةالثلخالمنإألتقومIVالمسيحفيفالثركة

معرفةصاركمابالروحالمسيححلولأيالحلولأساسعلىقامتبولسالقديسمسيحية

نفسهأعلنلمافالمسغIءالسمامنالروحالرب1مستوىعلىيسوعبالرببولسالقديس
علىبولسالقديسقلبفيالمسيححلولكانكماالسماويالروحيوضعهفيكانلبولس

بلأناالفأحياالمسغبدوننفسهيعىيعدلمالرسولبولسإنحتىاإلتحادمستوى

2kغلثييحياالمسيح

أعلفيالكائنالمسيحوبينفيهقائماالمسغبينالمسيحيوعيهفيبولسالقديسجمعولقد
دوحدالروحالربللمسيحيعدلمأتالرسولبولسفأدركالسموات

المسيحجسدولكنالتجسدالسيحهوهوبولسعندءالسمامنوالربالروحالرب

دونوالخارجيllداخليaالتفيزiالبثمريالجسدجأزلقداألمواتمنبالقيامةروحياجسداصار
لهاميفقدأن

oLروحااألخيروادمالحياةنسمةاللهفيهنفخأنبعدحيةنفسااألولاإلنسانادمر

ترابياألرضمناالولاإلنسأنفيهالذيالقدسبالروحاألمواتمنبالقيامةمحييا

1tjvtكو1ءالسمامنالربالثانياإلنسان

هكذاaالمجدجسدبءالسماياالروحالربوهواآلنالمسيحجسدبولسأسمىوتد

أناستطاعتهعملبحسبمجدهجسدصووةعلىليكونتواضعناجسدسيغبرشكلالذي

31rفيءشيكللنفسهيخضع

يقيناأشدحقيقةهوءالسمامنالروحالربالمسيحوالروحافهالرسولبولسوعند
ووجدانهتفكيرهعليهملكواختبارروحيوعيعنلك13األخرSالحقائقكلمنوإدراكا

فياالختباريةةالعمليالحقيقةهذهيصؤراصطالحالنفسهالرسولبولسنحثوقدحياتهوتدبير

عنيعئربهوالذيمرةرسائلهفيوردالذىالمسيحفياصطالحوهوبالمسغعالقته

وصالتهالمسيجىفيهووبرةالمسيحفيفإيمانهالمسيحفيلهوحياةوعملوحركةتفكيركل
jjiSJكلالواحدوالجحسدوختانةروحيوخموقداسةوسالمومحبةنالهاعطية

lالمسيحفيa11ويراويمارسهيعيشهذلك



ليسلمهااستلمهاالةورمعنهيحيدالوإيمانائابتةعقيدةاالختبارعدههذاصارقد

فيهيحيافالمسغالمسغفيهويحياكماأنهوائقينتعروهوكانالوقتنفسوفيكذلك
كيرينواعىالرسولبولسبهااغتتىوعطاثاخدفيهاحيةثركةفهي

فيبمجدهفائمابالمسيحاإليماناختباراالختبارهذاإلىنبلغأنيمكنهلنسألونحن

فيوهومعهونتعاملهونحبألروحنراهبشخصهداخلنامحتوهكذاواحدبانوهوالعال

كرزومابولسالقديسعليهحصلماأغنىتعتبرفائقةإيمانخبرةإنهااللهيمينعنقائممجده
أاب

إليتميرهالرسولبولسبالهوتخاصةصفةالمسيحفيNOاالختبارصارهذاوقد

الرسولفبولسالحقيقةهذهمفهوميستوعبأنءالقارىعلنلخزلناالولكنالعمليشوىالعص

يهعبيرعنمعهءالسمافيوجلسوقاموماتالمسغمعصلبأنهيقينعنقالقدكانإن

معدائمةةحياثمركةفيخلأإالذلكفماءالفدافيالحالصيةالمسيحبأعمالاإللتحام

اءالسمامنالراحالربالممخدالمسيح

منالروحالربالمسيحالروحالربالمسيحالربالمسيحهوبولسالقديسمسيح

أإمجدهءملفيءالسما

منالمجدمسيحلهظهرهوكمامعهيتعاملالذيبولسالقديسمسيحإننقولأخرىمرة

كماالصليبعلالحاريخيةبصورتهليسالفائقالدائمالحيالروحيالواقعمسيحءالسما

حتىأودفنوهأوأنزلوهحينماأومصلوبوهوصورةبألفنصررهأنالمادىبإلحاحتانحننحاول

نحنوأكملناهاألرضعلىبالجسدلناالمسيحأممملهالذيالخالصتاريخهوفهذاقامحينما
فيمجدهءملفيءالسمافيحياكماظهرلهالمسيحمعيتعاملكانالرسولبولسلكنمعه

الروحوالمعطيالروحالمسيحاالبمعوجو

قبرأولبحينماالماضيمنيحالمنستحضرصورةأنبينشاصعفارقهناكأخرىمرة

الحيبشخصهالمسيحياتيأنوبينالتأملمشوىعلىشركةأوعالقةمعهالنصنعقامأو
ونصغويقيممنزألفينايصنعدكيالمجدفيءالسماهوفيكمااالنبحالهلناويستعلن

الواعيباإليمانالمحبةفيشركةمعهنحن

فييحياالروحالربالمسيحوكانالروحالربالمجدمسيحفييحياكانالرسولبولس

ولكنبالتخئلبهاليعيشبالجهداستحضارمناظرأوللماضيتصؤرأىدونبولسالقديس
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وماتوصلحبالناموستحتامرأةمنولدالذيالتاريخمسيحهوهوالمسيحكانواحدبآن

والدفنالموتتمyyPواالصليبحوادثبولسالقديسعنتيبفلمالعالإليوارتفعوقام
بعدالمخيلةمنتتبخرلكيالمختلةمناظزوصورآتستحضرفىبعدليستولكنوالقيامة

الروحUالربفيهيحياالذيءالسمافيالممجدالحيالمسغعنمنفصلةكيرحوادثولكنهاقليل

حيةولكنهاواحدةحركةمنهاتسقطأندونالععابقةأعمالهكلكيانهفييحملءالسمامن

يزلزليزالالالرهيبوموتهيتقطرحيالمسفوكودمهناطقةفيهتتجلىالسالفةفاالمهمتجلية

والخلودالحياةطريقوتنيرالظلمةجحافلتطاردوقيامتهالموتسلطانلهمنعلىفابضاالهاوية

والجسدوالروحوالقلبالعقلفيفعلهايسريمتجليةحتةأفعالهيبلبعدصورالهذهستلي

الحياةوتهبالموتمنفتقيم

حيةالخالصأفعالمسيحبلكانتالتيالتاريخصورمسيحهوليسبولسالقديسفمسغ
لتاوقيامتهوموتهالمسيحآالمبولسعاشهكذاوجاللهاوقوتهاكمالهاءملفيفقالةمتجليه

فيهمتجليةوحياتهءالسمامنالروحالربالمجدمسيحفيىعا

إلىواألقربصدريسوعكتلميذالمسيحعلىتعزفهءبدفىحسبيوخاالقديسكانفإن

منالمغلنالمجدصاحبشريكمحسوئهالرسولفبولسعنهيحكيأناستطاعوالذيقلبه
لهذا0إياالحاملبلقلبهإلىاألقربولشفيهبلالسيحصدرعلىليىوالعائشءالسما

اااواستلمهوأخذكمالآلخرينويعطيهيسلمهبلعنهيحكيأنالاستطاع

بواسطةاختبربولسالقديسفألنالروحمستوىعلىكانكلهفهذاءالقارىولينتبه

منخأليااختبارهكانلهذاIJءالسمامنالذيالروحالربللمسيحماوكلالمعيحالروح
وفغالةحتةروحيةحقأئقكانابلwادياالجسدغيلةالمخيلةبصورتصنعهاكماماديتصور

منأشدروجاحقيقيآانفعاألاإلنانبهافيضفعلكأفعالويقذمهااألعماقحتىالروحيفحصها

قدالمسيحمعصلبتقدواختبارفعلييقينوصدقعنالرسولبولسقاللهذاالجسدانفعال

السيحمعالسمواتفيجلستقدالمسحمعقمتقدالمحمعدفنتقديحالممعمث
اممحقيقةالجميعيختبرهأناهويتحتماختترهماأنمعتبراالجمعبصوةالرسولبولسيقولهأو

بالمسيحامنإنسأنولكللهبالروحتمتروحيةأفعائاهيبلخياالتوالصوراليعستنهذه
قائمةمتجليةحيةأعمالهوفيهءالسمامنالروحالربالمسيحفيمجياكأنبولسالقديسألن

للهمايفزقالالزمنألنحاضرفيهالمسيحفيuاضيفاوفغالة

أوبالجسدتنحصروالتختصالالقدسالروحأعمألأنءالقارىذهنننبهلونودأخرىومرة
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ياتوالسموبأإللهياتنحتصالقدسفالروحالزواالنحوالمتحركةالتأرتصووأوألرض

األبدحياةيحياوماحيئهوومامقذسهومابكلالخلودوأعمالبالخلودواألبديأتباألزليات
حياتهحقائقبلتزولثممخيلتناعلىليطبعهاااللفةصورهالمسيحمنيأخذالالقدسفألروح

التيالحلودأعمالإليوتتكملفيهحياتناقتحوالحياتنافييغرسهاوخالدةدائمةكأفعالاألزلية
أكمل

الروحبواسطةالحاضرءملفيأفعالإلىحياتهتاريخالمجدمسيحالمسيحيحؤلهكذا

وليىءالسمامنالروحالربالمجدمسيحمعتعاملنالوكانهذاويحييلهممLيأخذالذي

تطوحاقيص6الحاتyواالنظريوالالهوتالعقعدةمسيعأوالسحيقوالمأضيالتاريخمسيحمع
للحياةقابلةغيرولكنللنحتقابلةخنبيةجامدةمقوالتفيأووالخياالتاألفكارأرضفيبنا

حينماوالزفيالفكريالخداعضدحياتهتأمنتكمابالمسغمعرلتهتأقنتبولسالقديس

الفائقةذاتهبحقيقةالروحيووعيهذهنهفمألاألعاليفيمجدهفيالقائمالحيالمسيحقلبهفيحل

محبةوتعرفوأقلوبكمفيباإليمأنالمسيحليحكاإلنسانقياساتعنوالمتساميةفكركلعلى

371j91أفlاللةءمللكإلماواتمتلئلكيالمعرفةالفائقةالمسيح

هذاالسيحعمليالحقأنيستطيعرىدفكرأىءالقارىأيهاأنظر

أوالهوتهاويهووالالهؤليفكرصاحبليسالرسولبولسإنونقولقلنالذلك

أنتصلحمناهجيضعوهولممعلميدعلىتعلمهوالإنسانمنالمسيحيعرفلمإذمحترف
كشفلماولكناإللهيةالحقائقتحددأوتعبراصطالحاتسجلوالالمسيحلمعرفةواسطةتكون

كلهامقوالتمنهخرجتوقبولهعليهتعرفهقصةلنايحكيكانبينمايحبالمنعالقاتهعنلنا

وتدبيرمعهوحديثهللمسيحقبرلهقصةهوالهوتهفكانفيهالمسيحوحياةحياتهعنتعبرحية

معبولىالقديسعاشهاالتيالثديدةالمحبةوعشرة6أجلهامنالرباختأرaالتيإرسالياته

تعديأتمنبالرغممجاناإليهادعاهاللهبلالعشرةهذهأخاربولسالقديىكأنليسالسيح

بنعمتهودعانيأميبطنمنأفرزنيالذياللهسرلمالكن9وكنيستهالممبيحضدالشنيعةبولس
مجدفأقبالكنتالذيأنا1aIj11cغلاألممبينبهالبشرفيئابنهيعلنأن

1rOتيaOjرحمتولكتيومفترئومضطهدا

تعبيرآ4ىواوعحدقاقربااألشدالنموذجهوالمسيحمعالحياةلشركةبولساختباروكان
ذلكمنيحالمعتجاهوجرمأقبحاأشذاألممتكنفلماأوثانهمفيالمنهمكيناألممالختياروقصدآ
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الرسولبولسيقوللذلكااوافترىواضطهدعليهوجدفالمسيحأهانالذيالمتعجرفيلفزيح
ويتعودالفكرذكرهايتقززمنالتيالنجاساتمنمستوىاقبحعلىكانواوهمSرنثوسjأل

المسغيسوعابنهثمركةإلىدعيتمبهالذياللههوأمينالواحدبالحرفلهمقالنعمالقلم
9lا1ربنا

بأعتارهكانربهابلومعهفيشركتهليعلنبولسالرباختارالميزاتمنلميزةفلشإذا

مثلكانمنويحتاراللهبهايدعوالتيإآلليمlالنهأمانةهيإذالاألمملمستوىبأفرأكثر

اربناالمسيحيسوعابنهمعللشركةدعوةلينالواكورنثوسأهل

معبلالذاكرةفيالمصورالتاريخمسيحمعهيليستالشركةفهذهءبدعلىبناعوداولكن

هنافالشركةvوسيادقوتهءملويخامجدهجاللبكلءالسمامنالذىالروحالربالمسيحيسوع

رسالتهفييوحناالقديساستعلنهاكماالروحفيواالبناالبمعJأدثهمعشركةتكون
كانشوىمحعلىوالمزبلةالحضيضمنوالرفعللتغييرشركةفهيلذلكوبواسطتهاالولم

يكونانيمكنماأشدتغييرالطريقنهايةالإليهصارليصيرمادمشقطريقأولفيلبولس

واألخالقالطبأعفيتوالغايالمثلJSLN9Iالمبأفيوالضميروالقلبوالروحالفكرفيالتغيير

والجسداوالعالمالذاتإليوالنظرةالرؤيةفيوالسلوك

المذهولةوقتهواقفبولسوالقديسكلههذايكونأنءالقارىصديقيياتستكثروال

ءملمنإديهآلماوعلىضياعمنعديهكانKمعلىءالسمامنودعاهالربكلمهأنبعد

بالرالمسيحهوفيهودخلبلإليهوأتىدعاهالذيالقصيدبيتوهناألنوالمةالسالم

أقاستطاعتهعملبحسبفهغيرمأفغيروسيادتهوقوتهمجدهءملفيءالسمامنالروح

هذاكانفيئيحياالمسيح6JIحينماالرسولفبولس3iفيءشىكللنفسهيخضع

بولسنالهاالتيومعهالمسيحفيالجديدلالنسانالشركةالشركةحياةتعبيرعناقوي

اإفيهومجلوبناالمسيحيسوعابنهمعشركتهفيليصبحاللهيحتارهانيمكنإنسانألسوأكنموذج
11هكوIأناماأنااللهبنعمةاللهنعمةبمقتضىالشركةهذهنالبولسفالقديس

المائدةعلىبهوعترتللدخولحتميوبابكختمالمعموديةقيوأجازتهبيدهالنعمةأئسكتثم

اوالدوامفيهاءللبقاالدموتسقيهالثركةخبزلتظعمه

الصعابليجؤرمشخعاتإلىمحتاجابولسيكنلملمأذاملياوتفكرءالقارىأيهاانظرثم

الروحفالربواألخيرةالكبرىمحنتهفييسندهماإلىاحتاجحتىوالالمدىطولعلواألهوال

الجميعبلمعييحضرأحدلماألولاحتجاجيفيوإقأمةمنزألعندهصنعقدءالسمامن

f9



461jvIتي2وفوانيمعيوقفالربولكنعليهميحسبالركؤلي

األممبينانتشرتكانتاموإآلالعقائديةعلىإذاتقملمبولسالقديسميحية

خترةكانتبولسالقديسمسيحيةاابالروحالملتهبةالنشحطةالكنائعهذهوأثمرتالقوةبهذه

والربالمسيحمعمجانيةشركةأlويقينصدقبكلفكانتالصحيحةالعقيدةتسندهاروحية

لهاينفتحأنبمجردالتيفاعليتهاوسزتهاءملفيشركةالمبادرةصاحبهوءالسمامنالروح

بلويعزىويفزحبلويلهبالروحويقودويملكالمسغويسودلغمرهالروحياإلنعانوعي
ويتلمذيكرز

ماوليسل51امليسبشخصيتهالروحالربالمسغهوبولسالقديسمسيحيةقوةسرإن

Iالدهرءانقضاإلياأليامكلمعكمأناالمحيالحيالمسيحيفعلاوميقولمابلفعل
يقوينيالذيالمسغفيءشىكلأستطيعDPبولىالقديساختبرهكما02ةAYمت

منبعمليكتسبهالموأخالتشرتهوقداسةبولسالقديىحيةمتقوىصإن4rفي

الجسدأعمالتميتونبالروحكنتمإنللجسدأحرiبهالذىالناريبالروحبلالجسد
Arةjرفستحيون

الحياةواقععنبعيداالروحمجاالتفيالتيهنحوقطتنحرفلمبولسالقديسمسيحيةإن
اللهوتدبيرحكمةالمسيحفكرلرزانةأخفعتبولسالقديسمسيحيةبلومتطلتاتها

أويطتنحاساصرتقدعبةليليسولكنوالمالئكةالناسبألسنةأتكلمكنتإن
صنجايرد

أنقلحتىاإليمانكلليكانوإنعلموكلاألسرارجمغوأعلمنبوةليكمانتوإن
شيئافلستمحبةليشىلولكنالجبال

أنتفعفالمحةليليسولكنأحترقحتىجسديسلمتبانأمواليكلأطعمتوإن
I1rكIشيئا

العنانلهافأطلقبولسالقديىغرتالروحيةالمواهبفال

الناسمحبةعغتثهيهأناسطاعتاللهأسرارأعمقإليبلغتالتيالمعرفةوال
االناسكليحبأنعنأغناهالجسدوقمعوالتقشفالنسكوال

يقوللهاالمقابلفيأنهإآلوأكرالمواهبهذهكللهأناعترفأنهمنفبالرغم
أيضاأدركنيألجلهالذيركالعتيأسعىولكنيممامألصرتأونلتقدأنيليس

a1



شيئاأفعلولكنيأدركتقدأنيينفعأحسبلستأنااإلخوةأيهايسوعلمسيح
جعالةألجلالغرضنحوأسعىقرامهوماوأمتذءوراAمأنىأنااذواحدا

فييسوعالمسغفيالعليااللهدعوة

ةءومغطاغنتةبولسالقديسمسيحية

وغناهالمسيحفوةمنحقاامتألفيهيحياالمسيحكانوالذيالمسيحفييحياكانالذيبولمى
ةاالخرينعلىوأفاضوبركaLه

فحينئذضعيفأناحينماألنيالمسيحقوةعلتيتحكلكيضعفاتيفيبالحريأفتخر
2YIقويأنا

المسيحيسوعربناقوةمعمجتمعونوروحيأنتمإذالمسيحيسوعربناباسم4
so

38أفيستقصىالالذيالمسيحبغنىاألممبينأبشرأنالنعمةهذهأعطبت
192روهالمسيحإنجيلبركةءملفيءسأجيإليكمجئتإذاأنيأعلموأنأ

العربيةالترجمةفيمضافةإنجيلكلمةأنويالحظ

التيهيالمسيحفيبولسالقديسيعيشهاكانالتيالثركةحياةأنءالقارىيالحظ

بولسالقديسفأصبحالمسيحبركة3المسيحكنىوالمسيحقوةكنوؤعليهفتحت

الربالمسيحمعبألروحالشركةحياةأيومعهفيهيحياهاالتيالمسيححياةواقعمنيمتلكها
جاةواقعمنبولسحازهاالتيهيفقطالمسيحوبركةوغتىةوليستءالسمامنالروح

وأعجبأهموغيرهابلالمسيحفىالشركة

المسيحمحبة

41وهكغصرناالمسيحعبةألن

تحعرناالتيالحبةفهوصاحبإليهمضأفولكنهمفعوألبليسالمسغهنا

المعرفةالفائقةالمسيحعبةتعرفىاعليهوبناةقلوبكمفيبأإليمانالمسيحليحل
3vIjAأف

قلوبنافيالمسيحيحلعندماوتعملفيناتتجلىالمسيحمحبةهنا

AeروI8المسيحمحبةعنسيفصلنامن

كثيرةميتأتوالسيفخطروالوالعريوالجوعivاضطهاوالضيقوالشدةالطبعا
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عنيفصأنءشيألبيمكنفكيففيهيحياوالمشحالمسغفييحيابولىالقديسألنماذا
للمسيحالتيالمجةعنوبالتاليالمشح

المسبحءرجا

ilIحتماءالرجاعنيقالالمحتةعنقيل

Ilالمسيحيسوعربنارجائكموصبرمحبتكموتعبإيمانكمعملانقطاعبالمتذكرين

كاالتيوصحتهاسقيمةالعربيةالترجمة13ش1

كثلالمسيحيسوعربناءصبررجا

فهفنناالالمسيحفيشركةلنايكونعندماإألوالفغالالحقيقيءالرجاصبريأتيناأينفمن
ااالخاصرجائهصبر

المسيحسالم

دعيتمإليهالذىالمعيحأللهسالمقلوبكمفيوليملك1المعسحسالمكذلك
S35aأينومنخطأالمغبدلاللهكلمةأوردتبيةالعرالترجمهأنيالخظ

بالروحسريةشركةفينحياحيتماالمسغمنآلاللهفيوقلوبناعقولنايحفظالذيالسالميأتينا

4IVTيوأعطبكمممالميالخاصسالمهمنهفننالمعه

18فيالمسيح9xyAدةمvحنانرقةءوأحشا1Iكوyالمسيحوداعةكذلك

ونحافة1rSكو2المسيحوحقrs1المسيحوطاعة3ضrالمسيحوصبر

دائدوش3jوفيrs05المغواالمكوالمسيحوختانة5lأفالمسيح

فضائلهيلتكونالرسولبولسحصرهاالتيللمسيحالتيالصفاتهذهsylfالمسيح

نحوزهاوالنفسهالمسيحصفاتهيفهيباجتهادهاإلنسانسبهايكالالمسيحياإلنسان

الشركةسفيبناالروحالربأسيحيتصلحيثالروحشركةفيالمسيحمعبالحياةإأل
مابكلاإلنسانكيانداخلفيالمسغحياةبانسكابالمسيحصفاتاإلنسانفينالالعجيب

افيئيحياالمسغnلها

المسيحبةومحالمستحوإيمانالمسيححيأةحأزعلىقدبولسالقديسكانإننتعجبنحنثم

وحقهوطاعتهوصبرهرأفاتهءاوأحثالمسيحووداعةالمسيحوسالمالمسيحوصبرالمسيحءورجا
ماذالفسأفنحنالمسيحوبركةالمسيحوغنىالمسيحقوةإليباإلضافةوشدائدهوآالومخافته

ءالسمافيالكائنءشىكلفيالفائقأنحقاعجيببولسالقديسيأخذهلمللمسيحبقي

V
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بولسفىيحوىكذا

وتجسدذاتهأخلىأنالماضيفيسبقالذىءالسمامنالروحالربالمسيححقيقةهذهولكن
اإلنسانحياةويمألويحلءويجيوينزليتنازلتغيرالالتيوبصفاتهاالنهكذافهو

يقوالخاللهامنوالتيالمسيحفيالشركةحياةعلىحصولهفيبولسالقديسخبرةإن

ربحهووالموتالمسيحهيالحياةليوأن202غلفيئيحياالمميحبلأناالفأحيا
ءملكليحلفيهفإنهfr3اللهفيالمسغمعتترةمعحياتكموإن122في

العجيبالتجععدصدىالحقيقةفيهذه1و29وكفيهمملوؤونوأنتمجسدياالالهوت
اإالسنينوسطفييحييهالذيلعملهمذهللمرتيوامتداداإلنسانحياةفيصورتجلياتمنوصورة

32حب

فيالمسغإيمانتعطيناالمغمعالثركةحياةأنمفهومفيكلههذامجمعبولسالقديس
ونتقدماللهإتنقتربالشركةبهذهأنهذامنأكثرولكنونعملبهالنعيثىالمسيحصفات

اللهبيتكأهلبلبعدءالكغرباإليه

221أفالعالمفيإلهبالمسيحبدوناألممالوقتذلكفيكنتم
بدمقريبينصرتماللهعنبعيدينقبآلكنتمالذينأنتميسحالمسيحفياالنولكن
21أفالمسبح

321أفثقةعنبإيمأنهاللهإليوقدومةجرلناابالمسيحبهالذي

معرعتةبلونزألءغربأبعدفلستماالبإليواحدروحفيقدومأكلينالنابهألن
9gو3AOأفاللهبيتوأهلالقديسين

اللهإلىدخولحالةلنناالروحفيالشركةبحياةالمسيحفيaأنإلىالرسولبولسينتهي
ألنكمlبقولهالرسوالبولسعحهاعصروقدباللهاالتحأدبمعنىاللهأهلونصيربلثقةعناآلب

r3والثهفيميحالممعمستترةوحيأتكموالخطيةوالعالمالجسدحياةعنمتمقد

عنللموتاقلناالمسيحإيمأنهوالذيالمسيحفيبالشوكةنلناهالذيإيمانناأنأى

فيغالممعمستترةحياتنامعنىهذاباللهلالتحادهئأناوبألتاليوالجسدوالعالمالخطية
الله

اختبارعلىقائمهكلهأبولسالقدسمسيحيةأنكيفالمعنىوتعمقءالقارىأيهافانظر
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فيئيحياالمسيحبلأناالفأحياJحياتهفيءالسمافيالممخدالروحالربالميحخول

حصولهجدارةعنباللهفاتحدالمسيححياةفيبولسالقديسحياةاستترتوهكذاJ22ل

بهالذياللهابنإيمانأينفسهالمسيحوإيهانبلlالمسيحهيالحياةليالمسغحياةعلى
jراالبأتايااالباللهيناديأنتجرأ

فوةهيبلفكريالجتهاديجةكنتليستبولسعندالمسيحياإليمانقوةأننفهمبهذا

فئلهاإليهانلهذايعطيالذيهوالشركةهذهفيالمسيحالمسغمعبالروححيةشركةمننابعة

إيمانأنأي1يوبيمنوافابافهتؤمنونأنتمIالخاصإيمانهمننفحةيهبهبل

فيهالموجودالمسيحعلىاإلعتمادمننابعةوقؤلهفيالحيالمسيحوجودمننابعبولسالقديس

الحيالمسغمنحياتهيستمدحيئإيمانألنهءينطفىواليهتزالإجمانفهووالفعاالوالحي

yf111يوستحيونفأنتمحيئأناإني

بولسالقديسمسيحيةفيالثه
فهو451هإشإصرائيلهإليامحتجمثإلهأنتحقاnمحتجحثإلهاليهوديةفيالله

اإلنسانألن1y1يوأحدظيرهلماللهالفكرعنمحتجبألنهالرؤياعنمحتجب

والرؤيةالفكرضبابالدهرمنذابالضبفياللهتغلفهكذأrrrويعيشيرانيال
YfrtAايموتموتاباسمهينطقمنكلإنحتىوالمهابةبالمخافةحيطفااليهوديعند

البعينيةالترجمةحب

اللهمجدعاعشءوبهااللهصورةوأنهاللهابنأنهعرفهالمسغلهاستغلنلمابولسىالقدي
للهالمعادلألتاللهويرىرأىالذيالوحيدفكاناللهلجوهروالحاملبل

اللهابنباعنبارهحلقلبهفيءالسمامنالروحالربالمسيحIحكلمأبولسوالقديس
a9Uللمسيحاآلبموضعوإحساسهوقلبهبولىالقديسفكركيانفىيأخذاللهابتدأهكذا

يسوعربناأبواللهدخلالقدسبالروحاالستعالنموضعفيبولىللقديسبالنسبةالمسيحبحأ
حقيقةاسعلنالذىالقدسوالروحالمسيحيسوعربناأبوبصفتهاالستعالنموضعفيIحالم

فيواالباالبنبفحصالقدسالروحاضطلعوهكذااالبوصفةحقيقةاستعلناالبنوجمفة

كانالتيوالسريةالعظمىاللهحقيقةوهيالثهأعماقبولىعندالمعروفةوهيالله
يفحصالروحألنوأكدهبولسأدركههدابالروجلرسلهواسئنلنتاألزلمنذاللهفيغفية

3yصللمؤلفيوحناالعديىإنجيللرححلاUبالحطر1
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بلبهنطقاالبنروحبولالقديسنالوإذISrاللهأعماقحتىءنتيل
أباصارواستعلناللهأناإلنساناتاريخفيمرةوالولهافىرأىإذvاآلبأباياصرخ

اإSيسوعالمسيحعفينسأنل

السمامنالروحالربlالمسيحفيiالثركةخبرةفيدخلUبنيالنالهبولسالقديس

إيمانينالونأياللهبابنيؤمنونالذينعلىاللهبأبؤةاإلنعأمهوهووالتبنيفهابناالمستعلن

االبن1المسيعفيالركةحياةخاللمناللهابن

ءالسماربالمجعداللهأنووجوداتهحيوواقعاإلنسانفكرفيمرةوألوالصأروهكذا
االباللهنفسههوهواآلكلةوالنارإليهالمقتوبغيرالنورفيالساكنالمرهوبالقدوسواألرض

وأعطانأأجمعينأجلنامنبذلهالذيابنهفىوالمنظوربالحباإلنسانناحيةبأبؤتهالمنعطفالمحب
كلمعهأيضايهبناالكيفأجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىلشفقلمالذىءشىكلمعه

يحتملكانالدهرمنذأنهواستعلنبنعمتهالحطاةعلىوأغدقسروربكل823روءشي

الفائقلطفهبريغنىمتالحقبإمهالللتوبةويقتادهمأنأةبطولالخطاة

كلوباالليبولسقديسللبالنسبةغيرموضعهوالنفسهيغيرلماللهذلككلفيولكن

ويحليعيشأنالمسيحوارتضىبابنهوااللتصاقالحبعالقةيااإلناندخلUولكنإنسان
بضعفضاوقوتهبفقرناغتاهاإلنسانمعفيهاJيتبادبالروحشوكةصانعااإلنسانقلبفي

ويصراللهإلىيدخلأنابنهوحياةبنوةروحفيواجترأاللهمناإلنساناقترببغربتنالنهوبنوته

منموضعنااالبنالسيحتبنىلمااللهمنموضعهغيرالذيهوفاإلنسانإذالاللهبيتأهلمن
أاالله

منوبالتاليالسيحمنتغييرموضعهفيحدثماجهةمندمثقطريقعلىبولسخبرةكانت
لمجدمدعؤغتارمحبوبإلىواللهللمسيحعاربعدومنفمهاانتقللالنساننجرةأولهيالله
بلسانباعترافهنطقتماماتمامامنهاوتأكدبولسالقديسذاقهاأنبعدالتيواللهالمسيحاسم

أنهمتيقنفإنيهكذاالموتحتىللمسيحوعداوتهحقدهفيتمادىالذياإلنساناإلنسان
فيالتيالثهمحبةهـعنتفصلناتقدرأنأخرىخليقةوالمالئكةوالحياةوالموتال

8r3rرو8ربنايسوعالمسيح

قيلماكلعنالوضعيةالمفهوماتوتعقيداتالالهوتيةاالعتباراتعنبعيداوبعيداوهكذا
الروحيةالعشرةبدأتعندماواإلعأنوالتبريروالمصالحةوالغفرانوالخالصءالفداعنويقال



يشعربولىىالقديبدأالروحضركةفىبولسوالقديسالمسيحبينzJالمتبابالحبلصادمة

وفكرهقلتهمألالذيافهابنإيمانواإليمانوالتبريروالمصالحةوالغفرانوالخالصءبالفدا

JjJkقلبهفيحكالذىالمسجحفيعليهأغدقتالتياللهنعمةأجنحةعلىيحملوجعله

توانتعنتيفهمهاأنقلالمصالحةاقويعرفهأنتجلءالفداواختبرأحسبولسالقديس

igحvاوشرومعناهأإلىيهتديأنقبلاللهد1أوبحرية

وغنفمyاآلقدريدركأنقبلواالبالفائقالمسيحبحبوتنعمذاقمىبولسالقدي

ألجلينفسهوأسلمأحبتيXرةالممقولتهفيالموتقبلالحبوضعلذلكالصليب
Aروهألجلناالمغماتخطاةبعدونحنالتوبةقبلءالفداووضع202غل

يفهمأنقلاللهابنالهوتواتجاحبالمسيحيةيمسكأنقبلبالمسيحأمسكبولسالقديس
علىوليسالسيحعلىبولسالقديسمسيحيةقامتلذلكالمسيحالهوتعنواحدةكلمة

إلىالطريقهيتكنلمبولسالقديسعندفالمسيحيةلذلكالمسححيةالمفهومأتأوالالهوت
عنمنتثقةوتعبيرابوخبراتكرؤيةبدأتبولسالقديسعندالمسيحيةبلالمسيحعلىالتعرت

القلبفيالمسححللمأالمسيح

بانتظاربالروحأعذتاإلنسانيتصورماقفاخرةذخائرهيبولسالقديىعندفالمسيحية
أعذهماإنسانبالعلىيخطرولمأذلمتسمعولمعينترهلممايأتواأنقبلسيأتونالذين

نألأنهالتاليةااليةوفيباثرةبولسأرسوليضيفثم29كو1همجبؤلللذينالله

نحنلنااللهنهفأعلوروحهالمسيحفكرلهكانألنهاللهأعماقحتىاللهأعدهاالتيهذه

روحإالأحديعرفهاالأمورالثهأيضاالثهأعماقحتىءشيكليفحصىالروحألنبروحه
اللهمنلناالموهوبةءاألسيالنعرفاللهمنالذيالروحبلالعالمروحنأخذلمونحنالله

1r11vAالمسيحفكرفلنانحنوأماالقدسالروحيعقمهبما

الالهوتفكانمسيحهعنويحكييتأملبولىالقديس
الربالمسيحيسوععنفيلتيألهليحكيأقأرادرومافيالسبنفيوهوالرسولبولس

ومجدهمفرحهمءورجاوحمايتهمومصدرسندهعبادتهمهوموضوعالذيءماالمنالروح

حياتهوصيدحبهمسيحالمسيحلهمووصفالعلياجادهأمفيأسيحنحوبولىالقديستطلع
التيLاإلنسانابن11كلمةخىيةيهوصبغةأيمنخلتبأوصاففوصفهنعمتهووليئ

الرسولبولسأسقطهادافيالعنهIL114يتذكروأوليذكروااليهوأمامنفسهالمسيحطرحها
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منءالسمامسيحرآهاللهابنفراهالمسيحعنللعالميشهدبليهودآيخاطبالفهوحسابهن

ااالعالمكلمسغأنهإنسانكلليراهللهالتىأوصافهفأعطاهرآهكماءالسما

أىالسلسلةفييداهوللمسيحالرسولبولسانشدهالذىالنشيدهذافيتسمعوال
بولسأنوواضحالقدرعنمجطأوالقدرعنتعبيريفوقأيوالالالهؤليينصنعةمناصطناع

فهوكانهوتأملهكماللتأملبلللحفظخاصكمنطوقولشالكالممعرضفيقألهالرسول

حاسبينبتواضعبلبعجبأوبتحرتشيئاالالحديثبدأهكذاالتواضععنلهميتحدث
يقرأوالصحيحومضللةسقيمةهناالترجمة23فيأنفسهممنأفضلالبعضبعضكم

Uمنكمأضلاالخرينحاسبينباتضاعإغااالفتخارأوالذاتيةبدافعشيئاتصنعوااالآلتي
فيالذىالفكرهذافيكمجاعلينلالخريناUأيضابللنفسهماإلىمنكمالواحدينظرفال

أيضايسوعالمسيح

لثهA6معايكونأنخلسةيحسبلمالثهصورةفيكانإذالذي

الناسشبهفيصائرأعبدصورةآخذانفسهاخلىلكنه

الصليبموتالموتحتىوأطاعنفسهوضعكإنسانالهئةفىوجدلباذ
rAPفوقاسماوأعطاهأيضاالثهرفتعهلذلك

ركبةكليسوعتجثوباسملكي
األرضتحتومناألرضعلىومنءالسمافيممن

2511فياآلبالثهلمجدريهوالمسغيسوعأنلسانكلويعترف

رؤيةعنتفصحإحكامبكلباإللهاممنطوقةنشاؤأدنىدونبالروحموزونةنغماتهذه

إلياألزليةمنطريقهفيوهوثماللهفيقائمااللهمعاألزلفيبولسالقديىلسيحمضيئةشاملة
األلوهةمجدومناإلنسانلصوةاللهصورةومنءالعذرااإلنسانلحضناللهحضنومنالزمن

الطاعةبسرورالصليبلموتأؤضقئهمهانةمنالوضاعةبعدومابلإنسانوضاعةإلى

لهتتوتجبءاألسماكلعلىسمودوبأسيمالسمواتأعلىحتىمقتدرةبرفعةالماساةءانضهاثم
االبلمجدهواالبنمجدألناللهلمجدبلإللهدونمنالالعبادة

القلوبيحطفالمستوىعاليسماوينغمالهؤلههووهذابولسالقديسمسيحهوهذا

طفلفيهيتعثرالواحدوبانءالحكماأحكمويحيرالعقوالأعظميبهر

بولسكانوكأنماتقوىمنفيهامابعمققليحبتؤدةاآلياتهذهيراجعأنءوللقارى
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أوروبالفالسفةالوينطقهاجالسالمسيححيثفوقهإلىناظراراكغوهوينطقهالرسول
بولسمغأوصافلسماعآذانهتانفتحتمنأولكانواالذينفيلبيءلفقرابلهوتييهاyو

والتاريخوالكنيسةقلولهمخزانةبأمانةواستودعوهأ

بمثلههائمايحكيمنأسلوبفيكورثوسألهلمسيحهالرسولبولسيقدماخروضعوفي
الناسوتفقرحقائقأصدقمعالمسيحفيالالهوتمواقفأغنىمجمعواحدةجملةوفياألعلى
يسوعربنانعمةتعرفونقإنكمذاكإليهذامنالنزولفيوالسببالعلةمعطيابلغهالذي

هذهأنيصذقمنnكrبفقرهأنتمتستغنوالكيوهوغنيافتقرأجلكممنأنهالمسيح
هوحكئيمافيصيرصيحهعنالرسولبولسيحكيوهكذاالالهوتضاياأخطرتحملالجملة
ااالالهوت

المسيحدموشركةبولسالقديس

الربعليهأطلأنبعدالقيامةأدركأنبعدبولىالقديسعلىالمحعفوكوالدمالصليبدخل
ءأضااآلالمصليبعلىءالمفيىنوروجههشعاعانعكسفلمامجدهءبهاأوجفيوهوءالسمامن

ولماللخالصاللهفوةصارعندهحيثجداوارتفعوتعطموتجلىبولىالقديسعندالصليب
وتكلمبولسالفديسعندالدمنطقالمسفوكالدمعلىاألسنىالمحدحياةصورةستانعك

وفعلهاومعناهاقيمتهاتاخذوالموتوالدمالصليبوظلم1اتظلوهكذاأزليبروحوتسامى
الروحالربمنءالسمامنالقيامةمنبولسالفديسعندومجدهاوخلؤهاودوامها

امتدتالتيالمحميمالربالمسيحفيالحيةبولسالقديىشركةواقعمنهذاكلالممخد
الحاةكلفيأيالدمفيوشركةوالموتالصليبفىوئمركةNاآلفيشركةلتصيربعينهاهي

الحالصلربالتيالسالفة

المسيحدمشركةهيأليستنباركهاالتياليركةكأسبولىالقديسعندالدمةثرك
الكأسجمسكأنقبلءالمامنالربغالمفيمحهشرداخلمنأدركها11كو1
فيهودمهالممجدالربيدمنالدمسرتناولتتاولماأوليتناوللمابولسالقديسيدهفي

وحتماوموتهyMآمعفيهقائمةكحقيفةصليبهفيضركةالممخدالربيدمنبالدمفنال
اللهابندمفيهامئشغلنسماويةممجدةكحقيقةالدمبولسالقديسشربوهكذافيامته
اليومذلكفيالمسفوكوالدمالتاريحصليبحققةمعجنبإليجنباالمجدفيالقائماألزليبروحه

وسرهأومعناهاقىتهاالثانيةالحقيقةبولسالقديسعندhأولياالحقيقةأعطتوهكذاالحزين

األزلياإللهي
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نفسهللمسيحواألزليةوالكرامةالمجدفيمساويابولسالقديسعندالمسيحدمأصبحهذا

بالمسيحمساسابولسالقديسصارعندبالدمماوأقيءالسمافيالممخداللهكابن

سمتحقايحسبأنهأشرتظنونعقابافكمءالسمافيالقائماللهكابنمجدهأوجفيوهونفسه

هومخيالنعمةبروحوازدرىدنسابهكذسالذيالعهددموحستالثهابنداسمن

شربأوالخبزهذالامنأقيإذا01Ar9Arعبإالحيافهيديفيالوقع
3a1c11vYوالربجسدفيمجرمأيكوناستحقاقبدونالربكأس

ودمجسدفيثركةمجردتكونالتناولوخلفيةوالدمالجسدنتناولأنجداوخطيركنيرفأرق
لهايرسمهاالتيالصورةهوفيلماكانطباعالسريءالعشامسيحأوحتىاالالممسيحمستوىعلى
فقالةحيةقائمةحقيقيةشركةداخلمنبولسكالقديسنتتاولهماأنوبينوأصباغبفرشاةرسام

اللهابنيدمناللهابنودمجسدنتناوالحيثءالسمامنالممخدالروحالرب1المسيحفي1

والتصورالعقلuيفوقوحقسررهيبفيبالروح

بولسالقديسذهنفيانتقلتوالجسدالدموثصركةوالقيامةوالموتوالدمالصليبإن

حوادثمنءالسمامنالمحصصالربالمسيحفيركةالشحياةخاللمنوذلكووجدانه

عنلتعبريحملهاالذيالتاريختجليعلىالقدرةلهاروحيةوأسرارإلهيةحقائقإلىنحيةتاهـوحقائق

أبداينتهيوالفعلهاليبدأواستعلنتاألرلمنذاكعندومكنونةغفيةممانتأزليةحقائق

لهظهورالربمنتنبعبولسالقديسعنداألخالقيات
منمعهيحمللمكذلكذلكفيمنهجلهيكنولمأخالقمعلمالرسولبولسيكنلم

أنهيجداوالناصعةالواضحةيقةاولكنبعيدمنوالقريبمنالاليهودأخالقيةاليهو
الفكرنأحيةتنحرفلمعمليةأخالفيةتوجيهاتمنبنماذجالمسيحيةالحياةكظىالرسولبولس
النظري

بهايتحلىأنيتحتمالتياألخالقيةالروحعلىرتهغيمنهاستمدالذيالوحيدالمصدروكان

منالروحبالرببولسروحهامتلقدaللمسيحعبتههيككلالمسيحيةأوميحيكل
روحهسرقحتامبتسماكانأنهيبدووالذيfمkاءالمعيبوجههعليهأسرقالذيءالسما
المحبةشركةأوالمحبةاتحادأوالحبوحدةإنهاببولسيشعربولسالقديسيعدفلممنه

جهمنتالميذهأشتعالذيوالبحيرةالجليلمسيحبشخصههوهولهذأنهأظهرالذيالمسيحألن
المنتهىإلىأحتهمالعالمفيالذينخاصتهأحمتقدكانlإالسريءالعشامسيح

وصيةصورةفيأخفاهولكنهلتالميذهالعنيفحبهبسرباحاألياممنيومفيالذيr1يو



يضعأنهذامنأعظمحبألحدليأحببتكمكمابعفابعضكمتحبواأنوصيتيهيهذه
oZيوهمحبتيفياثبتواواكدosثميوأحبائهألجلنفسهأحد

اسمكموعرفتهكانلآلبكصالةقذمهءدعاواخر01011يوءأحباسميتكم
فيهماناوأكونبهأحببتنيالذيالحبفيهمليكونالقيامةبعدوساعرفهم

vtbrبو

لحبهاخارإذصورحبهوأعنفأعجبيمارسءالسمامنالروحالربالمسيحهوهوهذا

فشيدعنهاقألالتيمحبتهأعماقأعماقفيهاليظهرمضطهدوأجرممجدفوأجرأمثاكسأشنع
المحبةءتطفىأننستطيعالكثيرمياه86نش5ااكالموتقويةالمحبةألناألنشاد
87نشاحتقاراتختقرالمحبةبدلبيتهثروةcاإلنسانأعطىإنتغمرهاالواليول

علىمنبولسقلبفاختطفالمرةهذهءالسمامنجديدمنحتهالحبيحممارسلقد

كمخطوفبولسفذهبأإأحبكالذييسوعأناسيدياأنتمندمثقطريق

أوفيلقد22غلألجلينفسهلموأشأحبنيأحتنيالعلنوفيءالحفافييردالقلب

فاستقرمكامفهمرع4اسهلالذياالباسمبولعزففقدبوعدهvيوحنامسيح
عليهوزادأبهأحببتنيالذيالحبفيهمليكونبعينهاالبحببولسقلبقي

االباللهحبفياسهوهذافيهمأناوأكونبولسقلبفيحلأنأيضاالوعدبحسب
ااالمسيحوعدتحقيقبحسبالرسولبولسعندوالمسيح

عبدبولس9Jp4Dالربولالقديسرسائلمطلعفيالعزيزءالقارىأيهاقرأتفإذا

اWوبستعبدهممحبيهقلوبيأمرفالمحبوبالحبلغةهيهذهأنفاعلمالمسيحليسوع
المحبعالقةأماالحبألهبهاإذاإآلدةعباتكونyوالعباعبادصاراضتذإذافالحب

يسوعوابنهاآلبمعبولالقديسشركةهيوهاواتحادبألروحشركةأنهافمعروفبالمحبوب

أناواكونابقالوعدهحسببولمىقلبفيبالروحالمسغحلفحينماالحبفيالمسيح
المسيحيسوعواالبناالبحبفيكحركةالمسيحيةدةالعبابولسالقديسعندبدأتفيهم

عندالمسيحيةالعبادةسماتأعظموكانتوسماتهاقوتهاتأخذبدأتوالتحقيقالصدقبمنتهى

مابكلوألقمتهبودسجمشاعراستبدتالتي1المحبوبوصفاتأخالقlهيالرسولبولس
المسيحيةفياألخالقياتعنوعلملJق

سماتنفسلهاكانءالسمامنالروحالربالمسحمحبةأدإلىالذهنلننبهصغيرةوقفةثم
علىانطرحإذاالذياأللوهةسلطانالحبهذايسندكانولكنالجارفالعاطفيالشخصيحبه
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بهجةإليهاسرببلصورتهعليهاطغبلتجديداوجددهأبلألعشهاوالروحوالفكرلنفس

فتغمرهاتكتنفهاكلججونعمتهضوره

أخذما6كوفكرهبولسالقديىقلبعلىطبعتالتيهيالمسيحمعالمحتةفوحدةإذا
األخالقأنهالبولسفحسبتالسيحوسلوكوأخالقصالحمنلالخرينأعطاهماTJولنفسه
المسيحية

المسيحيوالجسدبلالرسولهبولسعندالنشريةالنفسأنذلكعلللتدليلويكفي
النفسهذهتكونمنأنظروتجبإفيهيسكنالقدسالروحوأنافههيكلSحيب
المسيحكنفستكونأنالرسولبولعىعندينبغيالتيالنفعسأوااالمسيحنفسإالإذا

أخالقوبأييسلكانكيفالزواجحالةفيوهمامعاوالمرأةفالرجلوتعجبانظرثم
أإوالكنيسةبالمسيحقيمهماقئمهمابمنأوبولسراماوجمفالرسولبولسعنديتخلقان

ككنيسةتسلكوالمرأةكالمسيحيسلككيفالزبحةفيالرجلالرسولبولسيرىهكذا

يسلكونكيفاإليمانعلىمعااجتمعتجماعةفيالرسوالبولسيرىاUSوتعخبانظرثم

هوفيهوالمسيحكثيرةءاعضالهبجسديشمبههميشبههموبمأذايتختقونأخالقوبأي
االراس

واحدإيمأنعلىوامرأةورجلوسيدوعبدمميوايهودياجتمعإذاوتعخبانظرثم
بولىعندوجنسهمومراتبهمجنسياتهمبينتفزقالتيوالفواصلالفوارقافكلبالمسيح

فيوأحدالمسيحألنفرقالالمسغفيواحدكروحبالروحليسلكواعنهمسقطتقدتكون
الجميع

الرسوالبولسعدينبغيفالاإليمانفيضعيفأماأخكانإنوتعخبانظرثم
tAWإأجلهمنماتالمسيحألن3لماذايعثرهأوينتقدهأنألحد

أوالوحدةأوالثركةمستوىعلىللمسيحبولسوحبلبولسالمسححبأنإذاواضح

عبةتفرضهأخالقياتجاهفكلاألخالقيجدانهJ9149بلبولسفكرصأغالذيهواالتحاد
عليهوتسودالمسيح

بولسصنداألمريكونفماذاضيحةأيمذتةخطيةمزثهفي4خذفاإنسانانسبقإذاثم

أنتتجزبلئالنفسكإليناظراالوداعةحبرهذامثلالروحانيينأنتمفاصلحواةيقول
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6غلالمسيحناموستممواوهكذاأساسأىعلىبعضلقالأبعضكماحملوايضا
12

جميلةبامرأةيشبههاالمؤمنينكجماعةالكنيسةالرسولبولسيشئهبماذاوأخيرا

إللمسيحنحطوبةعفيفةءعذرابلهذامثلءشيأوأىآثارشيخوخةوالفيهاعيبالمقدسة
منأعظمنسانلالمسيححبعنتعبيرهناكيكونأنأيمكنyكوvr2هأف
هذا

الحبهذايفرضهماولآلخرينلنفسهالرسوليصوربولسالمسيحانحصارحبوياوهكذا

بولسعندالسغفمحتةظهرتأينماظهرتسلوكيةأوأخالقيةفرديةأوجماعيةقضيةلكل

وهيوالقوىالنكوملهمةصالخكلوأصلالسلوكوسيدةاألخالقمنبعهيالرسول
المحبينقلبفيوصاياهيئليالذيالجديدالناموس

منالثركةوهذهالحبلهذاكيرمستحقنفسهيحتعصبكانالرسولبولسءالقارىعزيزي

ماككلصنعإعانعدموفيجهلفيألترحمهاللهأناحتسبولكنLيداهاقترفتماأجل
بلالحبهذاقلنهياوسكبخطاياهفيأسفءكخاطىالمسيحوانتجهاللهاختارهثمcصنع

معوالحياةعينهاالثركهوهذهبعينهالحبلهذاالخطاةكلويدعويتجرألكيفهحياتهسكب
بقغتفهألااالمعيحيسوعابنهومعاآلب
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الثانيلباب

العامومنهجهبولسأقديسصفات





األوللفصل

الشخصيةبولسالقديسصفات

العأمةواتجأهاته

واتجاهأقهالشخصيةصفاتههنانستعرضوتعليمهونشأتهمولدهظروفاستوفيتاأنوبعد

العامة

صفاتأهممنهيباألفضلمساكلالماضيتخطيعلىوالقدرةالتغييرصفةأناعتبارنافي

إذواحداشيئاأفعلولبهيأدركتقدأنينفيأحسبلستأنااإلخوةأيهاالرسولبولس
فيالعلياالالدعوةجعالةألجلالغرضنحوأسعىقدامهوماإليوأمتدءوراهوUأنىأنأ

3ijtiة3فييسوعالمسيح

الروحإلىالجسدمنالدائماالنتقالأ
اكثرمنبلمعانجدالءالمغيبوجههءالسمافيبولىللقديسالمسيحيسوعالربظهرمنذ
روحهفيحفرتنفسهأعماقفيواستقرتالحيالمسيحمجدءبهاأشعةنفذتوحيثالشمس

الروحيكيانهفيتسريبدأتلقدإنجيلهبنوراستعالنعليهيثعظلالذياألقدسالوجهمجد
لنانقلولقداللهبإصتعكماصفحةءورافحةوعيهفيوتتسخلالمسيحاستعالنعناصر

برقعبدونمكشوفبوجهالربمجدناظرينجميعاونحنصادقحيباسلوبهذهخبرته
الروحالربمنكمامجدإليمجدمنعيتهاالصورةتلكإلينتغيرمراةفيكماالناموس

rsrI

استوعبتهاوالتيالروحيةالرسولبولسخزانةمنورثناهأالتيالرسائلومنوهكذا
ألعطتنامعاجمعناهالوولكنعفوامنهأتترسائلهمدعلىمتفرقةشذراتتأتيناالكنيسة

والروحالحسدمعاييربحسبترجمتهايسهلالرسوللبولسصورة
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لعلىوالروحيةالجسديةالصورتينءبقااستحالةهوالرسولبولسهيؤZالذيلكن

وثمهواتهوميولهبأخالقهالجسدتقهقريستلزمالمغصورةبحسبوالكمالالجمالنحوالروحفنمو
يومايتجددفالداخليفنىالخارجإنسانناكانإنالروجمتطلباتأمامتدريجياوانسحابه

ياخذأوآليتقهقرالجسدابتدأبولسالقديسحالةفيأنهنايالحظو465fكو2فيومأ

علىبعفكمتكذبواالyاللشقبلالخلعصورةفىأخرىمرةهذاويؤكدويعودمكانتهالروح

ورةعحسبللمعرفةيتجددالذيالجديدولبستمأعمالهمعالعنيقاإلنسانخلعتمإذبعض
cS1jخالقه

الروحطبضبولكنهامتناقضاتحتمايعطيالجديدةالحياةعمليةفيالروحتجاهالجسدووقىف

الحياةلصالحتبدو

بولسالقديسحياةفيالمتناقضاتب
بولسحياةفىباحثأيعندبالغةأهميةوذاتكثيرةالرسولبولسحياةفيالمتناقضات

حسابمنالدارسلهايعمللمفإذااااندفاعهىوجازهالذيالتغييرقوةعليهايقيسألفه

إعثارأفيوأوقتهالرسولحقيقةعنبعيدالبهطؤحت

القوةيقابلهالضعف1

واالمتدادءللملكأساسفيهاللهأنشأهاالتيالمضادةهيبولسجاةفيمضادةأوضحإن

اقهبعنايةأصابهالذيمرفهوالجسديةبولسالقديسصفاتفيماأظهرألنااواالرتفاع

سوكةأ8عطئتاإلعالناتبفرطأرتفعولئالاالخرينعلىبالثقلوالشعورالضعفألشهوالذي
أنمرأتثالثالربإلىتضرعتهذاجهةمنارتفعلئالليلطمنيالشيطانمالكالجسدفي

بدأهكذاsrv1ك2ثحملالضعففيقوتيألننعمتيتكفيكليقاليفارقني
الروحيةبولسحياةلحسابالتناقض

سلطبلمقابلبالغرامةكأنهايفرزهاولمالشيطانلضربةيشتكنولمبولسييأسلم

فهتفوالتعمقاالرتفاعمنلمزيدوضماناخالصهمنيخجزأالاجزءفرآهاالمسغنعمةعليها

قوةعلتيتحكلكيضعفاتيفيبالحريكمرورأفتخرفبكلالمرضتحتوهواالنتصاربروح
المسيحألجلوالضيقاتواالضطهاداتوالضروراتوالشتائمبالضعفاتاشرلذلكالمسيح
1و19مم2قويأنافحينئذضعيفأناحينماألني

واالضطهاداتوالضيقاتاألمراضفوقيرتفعلمبولالقديسأنهناءالقارىوليالحط
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أناعتبرjs11قوقيأنافحيندضعيفأناحيتماألنينفعصهفيقوةإليحؤلهابلقط

لمزيدوضماناتنعمةمنحضلهمالتاميناللهمنمزسلةعواملهيواالضطهادوالصقالمرض

لذلكمسزةصيرهبلبالضعفالرضىعنديتوففلملذلكااالرتفاعذاتاإلعالناتمن

السرورأجلمنالذيعنهقيلالذيبالمسيحبولىالقديسيتشتههذاوفيبالضعفاتأسز

212عبllاللهعرشيمينفيجلسبالحريمستهياالصيباحتملمهuأالموضوع

استطاعيمحىالتعليمياخطاوروحهونفسهجسدهفيخظتالتيالحيةالخبرةهذهومن
الالعقلإنحتىالبثريالمنطقيفوقتعليمفياآلخرينإلينفسهمنينقلهأنالرسوالبولس

ءضعفانحننكونحينمانفرحألنناحياتهمنالنموذجأعطىقدأنهلواليصدقهأنيمكن

توقيعاموقعامجدهأناإلنسانعلىيستحيلالشعورهذاr3Aكrءياأقوتكونونوأنتم
األمهاتكلوالءاالباكلليسأيضاولكنءاألبتانحومنواألمهاتءباأعندإألصادقا

النفسبذلفيجداالناضجحذهافيهمالتقوىأوالفطرةبلغتاليمنهمالنخبةبل

بدرجةملهاعغماالئيلرجليعنداليهوديعلمهبدأأنبعدالذىبولسالقديسموهذا

الصليبتحتولياالالشرف

وكلمراتعدةالموتحافةiإوأوصلتهالجسديةاالضطهادأتبولسالرسولأنهكتلقد

بالمخطرعلىالاقيم9Tاصنوفمنمنتفاةعجيبةأنواعاديعقهوبعينهالموتهوكانمنها

هزالتهزالعواطفبصورةجهةكلمنهاliالالتيوهي
اليهودمنكثيرةمراراالميتاتفياكثرأسجونفيأوفرالضرباتفيأكثراألتعابفي

رجمتمرةبالعصيئبتضرمراتثالثواحدةإآلجلدةأربعينقبئتمراتخمى

uروإلياألخيرةرحلتهفيالعفيتكسرإليهايصافالسفينةبيانكسرتمراتئالث
مشقاتكثيرةمراراباسفاراالبحالعمقفيفضيتبليلةيوئمأىونهاراليأل
فيبأخطاراألمممنبأخطارجنسيمنباخطارلصوصبأخطارصيولبأخطارالسف

فيوكذتعبفيكذبةإخوةمنبأخطارالبحرفيبأخطارالبريةفيباخطارالمدينة

rs11وعريبردفيكثيرةمراراأصوامفيوعطثىجوعفيكثيرةمرارالأسهار
rrvr

مزكياباخسبهاقدنظرهفيوالمصائببلالتعاذيبهذهتوىمعنتقريرهاسمعولكن
أقىلالمسيحخدامأفئمالقائمةرأسعلىلهاتقييمهواضعاوتفوقهاصحتهاوبرهانللخدمة

rs1Irrاكثراألتعابفيأفضلفانااالفخاألبسبالعفلكمختل
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والجلدالضرببعالماتخريففعادءجسدعلىبصماتهاواألضرارالتعاذيبذهبصستقد

الربسماتجسدىفيحأملألنيأتعأباعلئيأحدمجلبالبعدفيماجسمهشؤهتالتي

إليبالرجوعألفهللمسيحشهادتهاستوفيفالحسدمزيأليعدلمأنهبمعنى61كلUيسوع
يهيكوفإنهيشتريهالذيالعبدهرولطعدميصمنلكيالسيدأننعرفالزمانذلكداتعا

قدالسماتبهذهأنهإلىيشيرالرسولوبولسسرطأوتعالشكلعلىبالنارالمحمىبالسيخ

العظامكسروربهاالجلداتئعوليالضربمنالعالماتمشوفيالمسيحليسوعصارعبدا

صليببجوارتعاذيبليضعهاجسدهفيعاناهاالتيالتعاذيبهذهبمفهومويرتفعيعودئم

نقائىوكملألجلكماالميفيأفرحاآلنالذيعليهايحسدبجراةإليهاويضمهاالمسيح
هناالرسولوبولسs2الكنيسةهوالذيجسدهألجلجسميفيالمسيحشدائد

عانوهاالتيالقديسينفآالملناذخيرةفعألحسبناهأقدونحنالكنيسةلحسابآالمهيضيف
تشذدناالتقوىعلى

يظهرالمنهوكالجسدوبهذانالهأالتيللتعذيتاتالمرعبالسردهذابعدالرسولوبولس

مراتالغربإليالشرقمنالبالدفيهامجوبرحالتوبطلخدمةqLعملكجبار

قدالنهاركلنماتأجلكمنإنناالموتحاجزويتخطىالضعفيتحدىوكأنهومرات

كلويتجاهلأاافتخاراويصيرهاالشكوىيتحدىبلAlrروللذبحغنممثلحسبنا

أنتمفإنكمالضيقاتهذهفيأحديتزعزعالذلكويدعوتامجةمهادئةحياةفيحقوفه
3ritتس1أيضاحصلكمانتضايقأنعتيدونإننالهذاموضوعونأنناتعلمون

كلأنيرىفهوالتعويضفياألساسيبولسمنهجإلىهناءالقارىلينتبهوأيضا
فيملينLحأحياةفيناءلينشىلناوهبددهوهوبعينهالموتحدإليحتىنجوزهتعذيب

نسلمءاألحيانحنألنناجسدنافيأيضأيشعتظهرحياةلكييسوعالربإماتةحينكلالجسد
4كو42المائتجسدنافيأيضأيسوعتظهرحياةلكييسوعأجلمنللمودائما

ألجللكموهبقدألتاااهبةالسيحيةفياآلالماحتسبالذيهوالرسولوبولس
1ATفىألجلهتتاقمواأنأيضابلطبهتؤمنواأنالالمسيح

شدتهعنليحكييعودعليهفرضتجسديةوتعذيباتوضعفمرضمنكلههذاوبعدنم
هذافيللقوةفياe1A172وأستعبدهجسدياقمعااراحةيعطيههأنحتىجسدهعلى
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أإقطضعفوماالمحنسحقتهالذيإلنسان

vالشمموخيقابلهاالتضاع

رأسهرعمنفيهموليسروحهوانسحاقاتضاعهفيبولسضاهىمنجميعاالرسلفيليس
القدرنفسعلىفيهالتيبالنعمةوشموخببأس

أتاليظهربهالخملزماناكتمالقبلمبتراليولدماقطللكأنهالكلوآخر

اللهكنيسةاضطهدتألنيرسوأل4داألنأهأللستالذيأناالرسلأصنرألني
اكثرمنهمقعبتانابلباطلةتكنلمليالمعطاةونعمتهأناماأناالثهبنعمةولكن
181هjمعيالتياللهنعمةبلأناالولكنجيعهم
Ys1Irvاأفضلفأناالعقلكمختلأقولالمسيحخذامأهم

فياألخيرالموضعليأخذشعورصادقفيالحضيضإليالرسولبولسينزلكيفالحظ
اكضمالغيرفيولدكمنالمدعوينفيأكاملينمتوىعننفسهويحطيعودثمالرسلمصاف

يضطهدمنأنتسيغيوالمجيزالفهوبالكليةعنهالرسوليةأهليةويرعديتمابلقطالك
الرسلبينالذقىصيرهاالتيللنفسالتذليلهذاوبعدولكنرسوآللهاليكونيصبحالكنيسة

عينيهمنأسقطتالتيالنعمةعلىمستنداأجمعينالرسلعلىقرنهليرععجبيعدهمابعجبيعو

فاقتالتياالس4فيالجميععنأفضيتهليرىصليبعلىكماباألتعابورفعتهذلةكل
ااالكل

حالهواقعهوهذابلاألفضليةلهايذعيوألاالنسحاقلنفسهيدعيالالرسوiوبولس

ماأناالثهبنعمةرفعتهالتينفهاوهيسحقتهالتيهيالنعمةءكبرياوالءبغيرريايصفه

واحدبأناالرتفاعويرىاالنسحاقوهويرىمعيالتياللهنعمةبلأناالولكنأنا
ءكبريامنهأمنكمااقترفVاءجرامناليأسحزنفيالسقوطمنالنعمةأمنتهوهكذا

بهرتفع1وJاستعلنماءجرااالفتخارمن

بكالميكؤاللموكرازليوكالميكثيرةورعدةوخوفضعففيعندكمكنتوأنا

r9tكو1والقوةالروحببرهانبلالمقنعاإلنسانيةالحكمة

اوالقوةالروحبرطنمعالكثيرةوالرعدةوالخوفالضعفمجمعكيفءالقارىأيهافانظر
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الحذةيقابلهاالرده

حنؤاألميفوقحنؤفيالمتنأهيةرقتهالروحيةنولسطباعفيدةالحLالمتناقضاتإحدىهذه

العنيفواالنتهارالمشتعلالغضبتبلغحذةهذايقابلالوقتنفسوفيدموعوعنواقععن

ااالعصيوضربالزعيقالصوتبتغييروالتهديد

يقولوترفقهولينهرقتهي

كثيرةبدمعإليكمكتبتقلبوكابةكثيرحزنمنألنيجميعكمهوفرحفرحيإن

rs2r4نحوكممنسيماوالعنديالتيالمحبةتعرفوالكيبلتحزنوالكيال

بكلالربأخدمالزمانكلمعكمكنتكيفاصيادخلتيومأولمنتعلمونأنتم

02n191أعكثيرةودموعتواضع

وهمباكياأيضاأذكرهمواآلنمراراQكمneأذكنتممنيسيرونكثيرينألن
3iفيالمسيحصليبءأعدا

Slونشخعكمالدهألوألبكامنكمواحدكلنعظكناكيفتعلمون
l2تسj

لكنالمسيحفيالمرشدينمنوبواتلكمكانوإنIAJأنذركمءاألحباكأوالدي
14t36باإلنجيليسوعالمسيعفيولدتكمأناألنيكثيرونءاباليس

فيكمالمسيحيتصورأنإليأيضاكألوالدةبكمأتمخفىالذينأوالدييا
iJIA

كتاإليكمحاتينكناإذهكذاالدهاأوالمرضعةتربيكماوسطكمفيمترفقينكنا
إلينامحبوبينصرتمألنكمأيضاأنفسنابلطالهإنجيلالنعطيكمأننرضى
2vAنس

فيالمسيحيسوعربناأمامأيضاأنتملستمأم3افتخارناوإكليلوفرحتارجاؤناهومنألن
2و291ش1وفرحنامجدناأنتمألنكممجئه

مناللهإلينعوضأننستطيعشكرأيألنهالربفيأنتمثبتمإننعيشاآلنألننا
3AAتس1إلهناقدامأجلكممنبهنفرحالذيالفرحكلعنجقكم

6131روأتيأمهوعلىالربالمختارفيروفسعلسلموا

الرسالةمثلالشديدةوالمودةالحميمةوالمشاعرواللطفبالرقةتنضحبجملتهارسائلوتوجدبل

11القيووتحتسجنمنرسائلوهيفليمونإلىالتيأوفيلبيإلي
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جمعكمالذينأنتموشبيتهاإلنجلعنILالمحاوفيوثقيفيقلبيفيحافظكمألفي
المسيحيسوعءأحشافيجميعكمإلمأشتاقكيفليثصاهداللهفانالتعمةفيشركائي

1wnفي

ءاألحباأيهاالربفيهكذا6لبتواوإكليليسروريياإليهموالمشتاقءاألحباإخوتييا
4Iفي

يدركrرنثوس1االولىرسالتهمنرعثالثالثاألصحاحمهلوعلىءالقارىقرألوثم
وصدقحنوفيفتفيضقلمهتحتوتتأججالرسولصدرذلكفيتجيشالمحبةمنأعماقأي

اتهويليشوبهاJ6iVافتعاأيفيهاليسوأصالة

فيوالمستجدينءالضعفاتجاهبالعواطفالمزدحمةوالمثاعرواللطفالرقةهذهمقابلفيولكن

اكفهرتالحبءسماوكأنوتهديدبتوبيخالعنفمعالثدةمواقفالرسولبولسيقفاإليمان
اليهومنالمسيحيينوأنصافوالمزلدينالمخالفينتجاهوعصفورعدشديدنوءعن

آخرإنجيلإليالمسيحبنعمةدعاكمالذيعنسريعاهكذاتنتقلونأنكمأتجبإني
تذعنواالحتىرقيةسرتعويذةلهمكتبرقاكممنءاألغتياالفالطيونأيها

16غلبالجسداالنتكملونبالروحابتداتمماأبعد3ءأغبياأنتمأهكذاللحق
rو31

هJoأيضايقطعونيقلقوتكمالذينليتياللحقتطاوعواالحتىصذكمفمن
virI

متحبرألنيازغغوتيوأكئراآلنعندكمحاضراأكونأنأريدكنتولكني
eJtفيكم

أشفقالأيضاجئتإذاإنيالباقينولجميعفبلمنأخطأواللذينتبااالن
rsrAr

1lوكYطاعتكمكملتمتىعصيانكلعلننتقمنومستعدين
54Irكjإليكمآتياأبعصتريدونماذا

والالمسيحرسلشبهإلىشكلهممغيرونLونفعلةكذبةرسلهمءهؤالمثلألن
cySvirffنورمالكثصبهإلييغبرشكلهنفسهالشيطانألنجب

والالحساسةللمواقفاعتبارااإلنجيلحقألجلغضبهفيالرسولبولسيعمللمبل
أنهالمحسوبالرسولبطرمىفيانفجرإذوالرسوليةاإليمانفيمنهأقدمهممنجهةمناختشى
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المؤمنينأمامجهارالووبخهالرسلقدام
211غلملوماكاننهألمواجهةقاومتهأنطاكيةإلىبطرسأتىلمأولكن

علىاإلنجيلوصلنااإلنجيلحقءإزاالئملومةمنالخشيةوعدموالثدةالحدةبهذهولكن

مثلمنءأوشىغضنوالفيهادنمىالالكيسةبهوصأرتمالمةمنخاليابولسيدي
oة5أفذلك

ثقلومنانالحعثرةمناإلنجيلنخبىبولسعنفأنالروحوباقتناعندركاآلنونحن

بمجدفيهيتألقوالمسغJالربولسبعدمناإلنجيلاستلمنالقدالقاتمالناموسوفئالسبت

ونوافل161بط2مصتعةوخرافاتاالستعاليمهيوصايامنخلوالنعبدهاأللوهة
232كوأنظرعباد

الفرحيقابلهالحزن4

مابينالتفريقاختناربعدولكنالوقىعمستحيلةشبهالحارجيشكلهافيالمضادةهنهتعتبر

المفادةهذهتصغوالنفسالجسدمشاعرفوقبالروحالتساميوبعدللروحهووماللجسدهو

واحدبانالفرحيختبرأنالحزنفييقعحينماعليهيعسرالطبيعيفاإلنسانومطلوبةبلمتوقعة

فيواستوطنبالروحوعاشوالروحالجسدبينماالحاجزاخترقالذيالروحياإلنسانأما
الجسدأحزانفىوقعإنعليهيسهلفإنهاإللهيالفرحوذاق9محدزمنإليولوءالسمامسرات
ءالعزافتراتأمجدويختبرفيذوقبالسماوياتءالرجافيويتحصنبروحهيتسربأنالحتمية

عندعظمتهأوجفينراههذاالنفسأحزانوتقلاالالمضغطةتحتوهوالسماويوالفرح
سطوتهبلنتمهماوالتعذيباالضطهاديعانوقوهمبابتهاجيتهللونكانواالذينءوالشهداالقديسين

الموتوإليحتى

فيماإلهامهمصدرذلكفكانالروحأسلمحتىيرجموإستفانوسالمنظرهذابولسعأينلقد

فثخصهووأمامالكوجه4كأوجههورأواالمجمعفيالجالسينجميعإليهفشخصبعد
أناهامالاللهيمينعنقائماويسوعاللهمجدفرأىالقدسالروحمنءممتلىهوIءالسماإلى

يدعووهوإستفانوسيرجمونفكانوااللهيمينعنقائمااإلنسانوابنمفشوحةالعممواتأنظر

وإذالخطيةهذهلهمتقمالربياعظيمبصوتوصرخروحياقبليسوعالربأيهاويقول
o7vaoه6اعأأرقداهذالJق

الرجمأوالجالأوبالضربإنالتعذيبغتوهوالروحيالفرحالرسولبولسذاقلقد
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لقيوديرثيتمنكمjj013IJءفرحوندائماوفحنكحزانىينادىإختتارعن

وباقيآالسمواتفيأفضلمااللكمأنأنفسكمفيعالمينبفرحأموالكمسلبوقبلتمأيضا
01trعب

والفاحءوالعزاءالرجايقابلهوالياسوالضيقالخوف5

كلفيمكتئبليهناالراحةمنءشىلجسدنايكنلممكدونيةإليأتينالماألننا
عراناالمتضعينيعزيالذياللهلكنمخاوفداخلمنخصوماتخارجمنءشى
rvo1أفرحأنااالن

حسبأيضاسأفرحبلأفرحأنابهذاضيقاقيوإلىيصيفونأنهمظانين
1rjA81YفيUأخزىالأنيلرجائيانتظاري
الناسجميعهوغقصىالذيالحياللهعلىناءرجاألقيناقدألنناونعرنتعبلهذاألننا

11و4تيIوعلمبهذاأؤصيالمؤفينسيماوال
Iاللهوعودمنءشىكلولصدقواختناقوحزنضيقشىكلتحتملالمحتة
jك1اللهيدمنءشيجوكلr317

natilopomsoCكلهالعالممواطنالرسولبولسج
لليهودفكانالعالملكلمواطناالمشحفيالحريةنالأنبعدنفسهاحضسببولس

للكلالكلصاركذلدوجنسولونسعبولكلأمميأولألمميونانياولليونانييأيهو
حزالكنتإذفإنيأبديأوطناءالسمالناربحالذيلحسابامكلعلىليربحكسيده
اليهوألربحىكيهولليهودفصرتاأليخرينألربحللجميعنفعياستصدتالجميعمن

كأنينأموسبالوللذينالناموستحتالذينألربحالناموستحتكانيالناموستحتوللذين
صرتناموسبالالذينألربحالمسيحناموستحتبلللهناموسباللستأنيمعناموسبال

أناوهذاقومالLحكلعلىألخفصءشىكلللكلصرتءالضعفاحألربكضعيفءللضعفا
c9rrفيهشريكاcنألاإلنجيلجللهأ

علىفرضهايدرأنهولمإليهاأرسلالتيالكنائىفيرسائلهتقرأأنقانعابولالقديسكان

االسنينف91واألجناسكلمنأناسمنوماليينلماليين1وبالقاراتبكلالعالم

والقوالباألصولذاتاالدابمنالقديمالعالميحتسبهاالرسائللغةوخاصةالكتابةوكانت

أدبيةظعاأبدارساثلهلكنلمولكنعصرهبطابمالرسولبولسأخذولقدوالثابتةالمحفوظة
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ولكنهاوآدابهالعصرولغةالعصربتغييرالزمنعليهاوعفاذوتقدلكانتوإآلفلسفيةصيغات
علىوالمؤمنينءواألدباءالعلماYلىوالسنينمنألفينبعدحيويتهاقمةفيفتيةحيةبقيت

الوعيعناصرفيهااكتملتنصىبإلهامكتتروحيةألنهاومداركهمياتهمومإختالف

العالمولكلإنسانكلمستوىعلىتكونأنبهافالقااللهعلالمنفتحاإلنساني

لينزلأحياناطالتبفييتمادىفكانيرعاهمالذينمشوىعلىيكتبالرسولبولسوكان

أكلمكمأنأستطعلماإلخوةأيهاوأناأيضاالروحبلغةولكنمنهمءالضعفامستوىإلي
بعدتكؤلوالمألنكمطعامااللبناسقيتكمالمسيحفيكأطفالكجسديينبلكروحيين
lsrIjrتستطيعونالأيضااآلنبلتستطيعون

علىولكنالفلسفةوهويقصديقولكماالحكمةمستو6إليبالتالييرتفعكانولكن

ليأتيتاإلخوةأيهاإليكمأتيتلمأوأناوالكالمالفكرمستوىعلىوليسالروحمعمتوى
ولكنالكاملينبينبحكمةنتكلملكننااللهبشهادةلكممنادياالحكمةأوالكالمبسمو
كليئطلونالذينالدهرهذااليونانفالسفةءعظمامنوالالدهرهذامنيستدبحكمة

قبلفعينهااللهشقالتيالمكتومةالحكمةسرفيالثهبحكمةنتكلمبلفقطلزمانهافلسفة
68و21كو1اهذأءعظمامنأحدينلنهألمالتىهورلمجدناXل1

وحيهيبلالفلسفيفكربولمىواقعهافيتمثلالالرسولبولسرسائلأنهذامننفهم

وأدبياتهلغتهوصاغتملكاتهعليهفملكتبولسالقديساستوعبهاالنعمةمنوتدافغالروح
كنيسةللكنيسةاللهعطيةهيخالصتهافيولكنهاأجدادهوتراثيهوديتهوبلمساتهفإحتفظت

لهذاءالسماومقزهامصدرهاألنفيهتستقراألرضعلىوطنلهامىليالعالملكلالدهور
األرضوجهتجألدفغالةوالالربولسرسائلبقيت

الرسولبولىعندالسياسيالمنهج

المنحصراليهوديةإنسانمنلتهعقلهوالعبرانيالفريسيبولسشملتالتيالتغييراتأوضحمن

إلىالنظرةفيلهحدثالذيالتغييرذلكالعالمكلالعالمإنسانإليوكيانهانهUوزأرضهفي

كعدؤفلسطينيهوداعتارفيكانتالتيالبالدعلىالمسيطرةالرومانيةوالحكومةاإلمبراطور
الحربأوبالعصيانإنالوسائلبكافةلمقاومتهاعراثيعتئونوضدهااللهإلييصلونوكانوا

أرنهاعلىومتغرباءالسمامستوطناالجميعمنصارحراالذيالمسيحفيالرسولببولسوإذ
لهالحضوعيتحتممنومعئنأافهمنغتاراإالالمستعمرالملكيرىيعودالاإلنسان

للمسيحيأمانحصناألرضلكممLكلوفياليومخىظتتالتيالنظرةهذهأجلهمنوالصالة

021



نفسكللتخضعللسياسةالمسيحيالمنهجيولسجمعآيتينوفيالجميعمعسالمفييحيان
ليسنهJالناسفىقمتسلطةسلطاتبمعنىممداهم4taa610XEpEX6الفائقةللسالطين

منإنحتىاللهمنمرئبةهياالنالقائمةالكائنةوالساليئاللهمنإآلسلطةسلطان

لهيخصعأنيلزملذلكدينونةألنفسهمسيأخذونوالقاوموناللهتزليبيقاومالسلطانيقاوم
الجزيةلهلمنالجزيةحقوقهمالجميعفأعطواالضميربسيبأيضابلففطالضببسببليس

وهذاjYراإلكراملهلمنواإلكرامالحوفلهلمنوالخوفالجيايةلهلمنالجباية

ضعوبكلمقذراتعلىاألباطرةسيطرةومركزاإلمتراطوريةعاصمةروميةأهلإليرسالتهفي
الزمنذلكفياألرض

الناسجمغألجلوتشكراتوابتهاالتوصلواتطلباتتقاتمأنءشىكلأولفأطلب
تقوىكلفيئةهامطمئنةحياةنقفلكيمنصبفيهمالذينوجميعالملوكألجل
213تيA1اللهغلصنالدىلومقبوحسنهذاألنووقار

الشعوبحياةفيالبالىلرهاوالحكامالملوكمعالتعامللسياسةالرسولبولسلتقنينوكان

بسببوملوكهاالشعوببينالعالقاتاختلتقدلألسفولكنالحديثةالعصورإليحتىالمسيحية

رساثلهفيبولسرسمهاالتيالروحيةبالشروطواإلخاللوالصالةالتقوىروحفقدان

eاعلاالنفتاح

مامعالتعاملدونحائالألقاهموحتىاليهؤأماموقفتاقيءالكأداالعقبةإن

التعاملأوبهماالختالطيمكنالانجاساالمختوتينغيرخعلالحتانقدسالذيالناموسهي
الفليدبحسبوبالتاليlalr0MUO6خطاةواحدةبكلمةهمموسالنافيفاألممصورةبأيمعهم
vvYمللكالبويطرجالبنينختزيؤخذأنحسناليسujraLهمالعاماليهوي

للنجاسةاألشدأنمؤفيهوالكلبباعتبارأن

أياألضيقعبائه0يق6بحكمفيهاتغاليبلاالعتاراتهذهتحتعاشالرسولبولس

فيسكنتالتيوالمسيحيةالمسيحمجزةهيفهذهذلئهبعداألممعلىينفتحكيفأماالفريسية
المتوسطالحائطهذاهدمالذيالعنصرالمسيحدمفياستعلنضدااوالححانالناموسعوض1ر

أايخانومعهالناموسأياألرضشعوبعناليهودىالشعبمججزكانالذيوالسياج

اآلنصالحكمقدالثريرةاألعمالفيالفكرفيوأعداأجنييينقبألكنتمالذينوأنتم
بدمالصلحعامال4ه6اأشكوىوأللوموبالقديسينليحضركمبالموتبشريتهجسمفي
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1IYrrrكaليبه

Uمصنوعاالمدعؤختانامنعزلةالمدعؤينالجسدفيقبألاألممأذخمأنكماذكروالئه
إسرائيلرعولةعنأجنبيينمسيحبدونالوقتذلكفيكنتمأنكمالجسدفيباليد
يسوعالمسيحفياالنولكنالعالمفيإلهوباللكمءالرجاالموعدعهودعنءوغربا

الذيمعامناهـوسألنهالمسيحبدمقريبينصزلمبعيدينقبالكنتمالذينأنتم
مئطألالعداوةأيالمتوسطالسياجحائطونقضواحداواألمماليهؤاالثنينجعل

صانعااجديدواحدأإنسانانفسهفياالثنينيخلقلكيفرائضفيالوصايانأموسجسده
2أفبهالعداوةفاتألبالصليباللهمعواحدجسدفياالئنينويصالحسالمأ
INtW

إلىاالحتكاربنوعسواهدونإسرائيللشعباللهملكتةينقلأنالرسولبولساستطاعبهذا

يهوديأىاليهوديلرؤيةبالنسيةالمعجزاتمعجزةوهذهتمييزبدونأيضالألممملكيته
لليهودالمهأماالموسأعمالبدونبالمسيحبأإليمانيتبرراإلنساقأننحسمبإذا

AYjرو3اأاأيضألألممبكى3أيضالألممألش3فقط
لقتلهأرئوذكسييهويمنهلوسمعهاالمقولةهذه

الناموصحكممستوىعلاألممmuاإلذمانيالضميرحكم
روحيةرؤيةمنوذلكالعالمكلالعالمإنسانضميريدخلأنالرسولبولساستطاعلقد

أقلليساللهلصوتواضحاصدئالبشريالضميرفيليرىالسابقةيهوديتهجهةمنمتحيزةغير

االناموسمفرداتمن

iuفهؤالناموسفيهومابالطبيعةفعلوامتىالناموسعندهمليسالذيناألممن13

فيمكتوباالناموسعمليظهرونالذينألنفسهمناموسهمالناموسلهمليسىإذ

فيهالذياليومفيمحتجةأومشتكيةبينهافيماوأفكارهمضميرهمأيضاشاهداقلوبهم
ritروالمسيحبيسوعإنجيليحسبالناسسرائراللهيدين

برجلبالكفماحرإنسانيبلغهأنمنمستوىأرفىالرمحموللبولسالفكريحتسبهذا

أنهالرسوللبولساحتسابناصدقيؤكدوهذاأالعقليذهلءشىهذا3أيفاوفريسييهودي
منعالبمستوىاألممضميرويطالبالرسولبولسويعودبلالعالمكلمواطنأ

يسمعبينهمتكونأنعليهميابىزلىhئهعنكورنثوسأهليخاطبفهواألخالقيات

أبيهامرأةنسانلتكونأنحتىاألممبينيسمىالهكذاوزنىزلىبينكمأنمطلقا

vrI



1S1يكونأنهذاملوزالزالبينكمأنالواعفيبلغناهكذاالترجمةوصحة
الوئنيينبينحتىيوجدأنيمكنالأبيهامرأةالنسان

أبابهذاالوئنيينيخاطبوهوأئينافيالرسولبولسموقفننسىالكذلك

iوجهكلمنمأراكاألثينيونالرجالأيها4وباغوسأريوسوصطفيبولسفوقف

مذبحاأيصاوجلمعتوداتكمإليوأنظرأجتازكتتبينماننيcyكثيرامتدجمنونأنكم

71أعبهلكمأناديأناهذاتجهلوتهوأنتمتكونهلذىUمجهولإلله8عليهمكتوبا

vrrrيحطمأنالرسولبولساستطاعتحفظبالالؤشيينعلىالمنفتحةالروحوبهذه
ااالوئنية

منهمليأخذيستعطفهمبلاألمميستدرجمهنةوالفريسيأصالاليهوئيبولصىيقفهكذا

محتاألكنتإذقىلهفياألسلوبهذايصفنفسهوهوالمسيحإلىمنهبهميدخلعساهمدخأل

بالكأنيناموسبالللذينصرتالسابقلقولهتعبيرآخروهو21tIكو2بمكرأخذتكئم

92كناموسبالالذلنربحناموس

بالحفيقةكلهالعالممستوىعلىهورسولبولسالقديسأننقولأننستطيعكلههذامن
دافعوبسببأمةدونألمةوليسالعالملحسابالعالمفيظهرواالذينجداالقالئلمنوهو

u4وأءكبرياوخففىاإلفسانعالملتطويماللهاستأمنهللهالحقيقيةوغافتهالصادقةتقواه

ضرناتإذاونحنءوالسماالروحمستوىعلىكافةاإلنسانلنيإلسعادروحيةريعاتتثووضع

النربأمموخاصةالعالمشعوبعلىالقديسالرسولهذاطبعهالذيالتقويالروحياألئرفي
التيرسائلهالقدسبالروحليخطءالسمامنتعتنالذيالنعمةنجيئحقاDانiأإليالنتبهنا

العصورمدىعلىللتقوىمنهجاصارت

بولسيهوديةمنبقيماذا

إلىحتىنفسهمعاإلنسانينتهلموإناللهحدودءتبتدىاإلشانحدودكلتنتهيحينما
إمكافياقهكلمنوليأصاإلنسانقدرةتفرغوعندمااألبديةالحياةحدودءتتتدىالالموت

فوقمناللهملكوتعليهينفتحالعالمعناإلنساننفسكوتوعندماالنعمةتبدأ

ود3حانتهتقعبيرهحسبقلبهفيالمسيحوحلفيهالمسيحروحبولسافتبلحينما

إنسانهحدودمنانتهىقديكونبولسإجمانوبحسببلمضامينهابكلالشكليةبولسيهؤية

لبسفيهمتقوقعاكانالذيالناموسوعوضالمسيفيبالروحالجديدةحياتهوابتدأتالعتيق

المسغ
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وبحسبالمسيحلحسابفيهاتأدثالتيمدرستهناموسالوكانيةاليهوكانتفد

استعلنفحينما161كلفيهابنهيعلنأنهيواحدةلغايةأمهبطنمنأفرزهفافهلعبيره

حياتهكلأمااإللهيالقصدحسبالحقيقيةحياتهابتدأتدثقطريقعلىلبولىذاتهالمسيح
ملوكإليالمتأركاالسمسيحملالذيءالناإعدادااإللهيالتدبيربحسبفكانتالمسيعقبلفيما

ليقلعواليونانيةاليهوديةبالثقافتينيثقفهأنجدااللهاعتنىلقدإسرائيلوثصعبالعالموأمم
يينالمستوعلىويعرسيبنيويهدم

المسيحيةفيحياتهطولبهاعاسوتفويةروحيةأساسيةيهوديةبسماتبولساحتفظولقد

لليهودالمميزةاالعتباراتلشىفالقصدZاليهوديبولسأوبولىيهوديةنقولحينمالذلئه

نفاهاأنبعدوبهامنهاانطلقالتيالروحيةالعماتهيبلىكطقالعبادةحتىأوكجمس
وأهمهاعينهاالسماتهذهضارتالمسيحيةفيمنهجهليبنيبالدموغسلهاالمسيحنورفي

األوليبالدرجةمسيحيةعناصرواإللتزاموالتقوىالغيرة

يالفريأبيهمنأمهمنجألتهمنيهوديتهمنورئهاالتيبالعخوىمدينةبولسفمسيحية
اسمعهالمتساميبروحهاالتوراةحفظمنوتسابيحهالهيكلعبادةمنليلغمامعلمهمن

يقول

13تي2طاهربضميرأجداديمنأعدهالذياللهأشكرإني

فيهايذكرالهناالتيالقديمالعهدفيعبادتهجهةمنبولىتعبيردقةمنتندهشوهنا

بروحهأنهايؤكدالمسيحيةفيعادتهأمابروحي
1Aروابنهإنجيلفيبروحيأعبدهالذيالهافإن

1ةrأعاليومهذاإليللهعثتقدصالحضميربكلإنياإلخوةالرجالأيها11

تيموثاوستلميذهفيأيضااليهوديالميراثهذاوهويشعرح

وأمكلوئيسجدتكفيأوألسكنالذيفيكالذيءالرياالعديماإليمان6لذكرإذ

أيصافيكأنهموقنولكنيأنيسةإلىالمصريونعزبهاالتيأفنشيصحتهاأفنيكي
Y11تن

بعدفيماأعطاالذيهواألولاليهؤيوضعهفيءالرياعديمباللهاناإليمهذافإنويقينا
وبينالمسيحفياستعلنهالذىالحقبحسبالصحيحاإليمانجديةبينليفزقالفاحصةالنظرة

وتغرسوتبنيوتهدملكلعالمالكوعلالثعوبعلىاليومهذاوكلتكقد101إرراجع
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اإلنسانروحتشبعالالتيالعبادةونوافلالناموسيةاتءاإلجرافاهات

يكونماأقصىهليهوديوالمتسكمهنتهفيالمتمرسالفرييهذامنمتوقغهوماغيروعلى

مرموقكفزييالشخصيةأمجادهكلعلىيراهنالمسيحعرفأنوبعدنجدهفإنناالتمسك
علىالقؤامافرييباعتبارهلليهودكمعلمالمتميزواالجتماعيالدينيوضعهمنربحهماsو

أنفبعدالعجيبنورهفيءوالتقاإليهوالحكرثبالمسيحاإليمانسبيلفيوذلكاليهوديةالديانة

أنمدهثةموازنةفياعتبرروحهعلىوانطبعفلبهودكندمثقطريقفيالمسغنوراحتواه

gماcLالحقيقيالربحضوءفيخسارةإآليكونأنيعدوالاليهوديةفيوربحمصدرمجدن
سبطمنإسرائيلجنىمنأثامناليومفينحتونولفارنيوازنكيفاسمعبالمسيح

بالالناموسفيالذيالبرجهةمنفرسيالناموسجهةمنالعبرانيينمنعبوانيلنيامين

كلأحبإنيبلاإإخسارةالمعيحأجلمنحبتهقدفهذأربحاليكاناملكنالوم
ءااألشيكلخسرتأجلهمنالذيربييسوعالمسيحمعرفةضلأجلمنخسارةأيضاءشي
بريليوليىهفواوجذالسيحأربحلكيJaX7a3IUKGalabuksزبانفايةأحسبهاوأنا
359فيباإليماناللهمنالذيبر1المسيحبإيمانالذيبلالناموسمنالذى

فيوفريشايهوديفئالرسولبولسبانالمجحف2الشراحءاذعاعلىذلكبعدوعجبي
عندوتعثمهأبيهوفريسيهوفريسيتهوسبطهاليهؤيجنسهباصلافتخرأتأساسعلىمسيحيته

اليلغمارجلي

منأرباحهلرويوهواألولالجزءالرسولبولسعملهاالتيالموازلةمناقتطعواوهكذا

أنهمععليهاأخذهافقدالمسيحيةوأماكانكمايالهوبقيأنهكدليلبهاواكتفوااليهورية
أونفايةأنهاحاسباالترابفيبهاوألقىبلجحداوجحدهاءإلغاألفاها15أنبعد

افيهيوجدوأنالمسيحبربحرنتإنؤبالة

ألعدائههنايقولهماوبينليفتخربهنفسهعنالرسولبولسيقولهمابينءالعلمايفرقولم

وشبتهموناموسهمليهوديتهممتعصبينهمكماوبقواتنصرواالذيناليهودمنبالمترتصين

اليهوديةإلىمسيحيينارواواعتمدواالذيناألمميينردباستماتةحاولواوالذينوختانتهم
والختانوالسبتالتاموسبدونالمسيحيةأنبدعوىوذلكاليهودوعوايدوأحكامهtrمuاوحفظ

ىاالمويحفظونهمكماالمسيحيةبعدبقواليمأورضفيالرسلأنعلىذلكفيمستتدينباطلة

ء3nطحهluaPtSلم919pretpahcetelpmoCا
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رسألهمكانواوإنإنهيقولالرسولبولسلهمانبرىفقطولهذالهذاغتونونوهمالسبت
منكانواوإنمختتنيهودىفهوغتتنينفياهمكانواوإنوالمسيحاثهمدعؤمنرسولفهو
يحفظفريسئيابنفهوفريسيالناموسمجفظونهمكانواوإنكذلكفهووطناإسرليلجنس

وفيحقيقتهافيإصبحتواألرباحالمفاخرهذهكلولكنولعفمهقلبظهرعنالناموس

ذلكالرسولبولسارتأىوقدمسعحيااليهؤييصيرحتىنفايةتكونأنهـللزمنفايةالمسيحية
وأحكامهالناموسبدونبالمسيحاإليهانإلييقبلواحتىلألممونمؤجامثألليكونوأعلنهنفسهفي

Sبولسرسوليةخالصةهيوهذه111كو1بالمسيحأيضاأناكمابيمتمثلينكؤلوا
الرسلعلىوالختانوالسبتالناموسبدونهوكماعرفالذيإفجيلهوخالصةبلالرسول

بالمسيحلألممليكرزالشركةيمينوأعطوهشيئامنهيحذفواأويضيفواولمفاستحسنوهأورثليمفي
االناموسبدون

إننقولبيهوديتهومعكاخراصارمتمسكابولسأنعلىيصرونالذينءالعلماءهؤالوإلى

المتنضريناليهودهجمةليصدالفريسيةوهؤيتهيهوديتهورقةاستخدمالذيهوالرسولبولسليس

عنزعزعتهاومحاولةالناموسلبشوامنالنقيةالمسيحيةالديانةإلتالفاألممإيمانعلىالشرسة

الذيهوالرسولبولسليسنقولوإسرائيلإلبراهيموليسللهمباشرةكبنوئةالحرأساصها

الفريسياليهوديهذاإصراروسبققصداختارعنالذيهوالمسيحبلالورقةهذهاستخدم

اختاره3رسوأليكونلودعاهاختارهوأينومتىودهاحدأعلىإلىفريسيتهفيالمغاليالمتعصب

أنأرادالذيهوالمسيحإذالماlتقطرانيديهفيالفريسيةوسكينالمسيحيينءبدماملرثوهو

فكومنالحديدياليهوديةكلؤقمنالكنيسةبهاليخرجوفريسيتهبولسيهوديةورقةيستخدم
وطؤحبختانتهالختانأهلوصدبالفريسيةالفريسيةالرسولبولسحاربلقدالفاتلالناموس

اليهوديةبراثنمنالمسيحيةفاستخلصالناموسبإتقانهالمخيفالناموسءبكبريا

منبيهوديتهالرسولبولستمسكعلىتابهيدا3باركليوليمخاصةالعلمايقدآكمأ
عظيماحزناليإنالقدسبالروحليشاهألوضمتريذباالالمسيحفيالصدقأقولقوله

إخؤليألجلالمسيحمنمحرومانفسيأناكونلوأودكنتفإنيينقطعالقلبيفيووجعا
والعيادةواالشتراعوالعهودوالمجدالصبتيولهمإسرليليونهمالذينالجسدحسبأنسبالى

اميناألبدإليمباركاإلهاالكلعلىالكائنالجسدحسبالمسيحومنهماالباولهماعيدوالمو
هدأثألنيللخالصهياسرليلألجلاللهإلىوطلبتيقلبيمسرةإنوقولهه91رو
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J4قأالذيالتصريهذاأنمع11j1روالمعرفةحسبلسولكنللهغيرةلهمأقهم
التمسكاواليهوديةنحوأنحيازبولسعلىدليآليؤخذأنيمكنالبالروحمنحمروهوالرسولبولس

وممبينمأإذتحترآيتحشرعليهمبليفتخربتسبهالهناالرصلفبولسموضوعأاوشكألبها
اللهعلىالفيرةأصحابمموبينمافرفضوارضوهالثمينالبنوىالمراثأصحأبهكذا
أوالدهوقتلوعاداهالرسولبولسرفضهكماابنهرضواالصحيحةالروحيةالمعرفهالنعدامولكن

وقعدتوقتلحهالمسغاضطهدتأتيامةحالينعىالمزةخبرتهفمنإيمانوعدمجهلفي

لخالصمهمكانالذيوهوسفكوهالذيالدمونمنحرمانهاتجتر

9rرواليهودكلإيمأنشيلفيالمسيحمنمحرومألوكانيوذأنهالرسولبولسقولأما
أجلمنماتالذيالمسيحمنيستعيرهاءفداوصرخةنبئيرؤيةإنهاعضاللطدولفهو

اللهلصوتطاعةوحيدهليذبحالسكينأمسكذياإبراهيمروحإنهاالجميعليحياالجميع

عبالثهذايبيدانافهعزمعدماللهمولصىفولمعوالتساويالموازنةفيتقفإنهاالقدير

الديكتابكمنفأمحنيواألخطيتهمغفرتإنواالنمحذراىموعليهفيرذمايوaبأجمعه
ااTrrrrكتبت

بالروحآهوتسابلالفصريةlفيانحصارالهيحسبأنيمكنالهذاالرسولبولسقول

وكبتهأعمتهالتيالعنصريةروحالشعبعنليفكالصليبمستوىإليحتىفيهالتيالمميجة

1192روو13روالسابقةاآليةبقيةءالعلمايحذفكيفثموالقتلالحقدالسلب

لجميعغنيأللجميعواحدارباألناألمميواليونانياليهوديبينفرقJyvvتقوالتي
1روبهيدعونالدين

الحانهونفعماأواليهوديضلهوماإذا4الرسولبولسعلىيؤخذكيفكذلك

اآليةبقيةويغفلون2و1ةرو3اظهأقوالعلىاسئؤمتوافألنهمأوألأماوجهكلعلىيخز

LbIحأشااللهأمانةيئطلأمانتهمعدمأفلعلءأمنايكؤلوالمقومكانإنU33رو

اليهودانشكؤالقدألنناالبتةكألأفضلاليهودأنحنإذا1LLIبالقوينتهيحيث
فهل1و9رو3واحدباروالليىانهمكوبهوكماالحطبةتحتأجمعينوالجوتانيئ

منزهةكلهأالبثريةيالرحنورالسيحفيئمiiرسوهوقولامليهؤيتهمخعصبرسولقولهذا

الفكاكتطلببألخطيةمكبلةوهيالمسيحقدميتحتوألوانهاعناصرهاكلعن

vrI



فياليهوديللتاريخاستخدامهالرسولبولسعلىيؤخذكيفلهنندهشالذياألمر

فيأمكثولكننيقىلهمثلالسنويةمواغيدهافيواألصوامعياداعلىموقعارحالتهتسجيل

البحرفيالسفروصاريلطوزمانمفUاوقىله61Aكو1الحمسينيومإليأفسص
evrAمفىقدأيضاالصومزمانكأنإذخطرا

الرومانيبالتقويمهلللكناثسيكتبوهوإذالرحالتهبولسيؤرخكانبماذاصؤالوال
أنالرسولبولىمنءالعلماءهؤاللريدهلقيعرتنصيبتاريخأومنرومامدينةءإلنشا

بعدهمنالكنيسةعاشتهوالذيهرثبعدوشهرايومبعديومابهيحياالذياليهؤيالتاريخيجحد
هلاليهودتاريخمجحدلمأذاثمالتواريخأدقمنأنهاآلنحتىوالمعتبريلةطوألحقأبأيضا

المسيحإلىءييعليهاالعمأدهلأو3مختونهوتاريخ

اليهودبتوراةيتمععكنJالرسوبولسأنءالعلماهوقولحقيقةيحيرناالذىولكن

بالناموسالمسيحيستشهدألماليهودبتوراةيتمسكيكنلمالمسيحهلوالسؤال6كيهودي

يفتحألمMvيو37الكعبيعرفهذاكيفاليهودعنهيقلألم3والمزاميرءواألنبيا
الرسولبولسكتمألشبلtrtiولالكتبليفهمواالقيامةبعدالتالميذذهنالمسيح
افتباسا7ايةAIحواليايالبيقبسورسائلهفييستشهدجعلهالذيالتمسكهذابالتوراة

3الرسولبولستعاليمعلنطمئنمجعلناالذيهوالقديمالعهدمن

حتىالقديمدينهأهلرآهكمااليهوديةعنيرتدلمالرسولبولسإننقولوأخيرا
يتهبيهوامتدالرصولبولىإنبلذكرهاعنواإلقالعوبتجاهلهايهوديتهبجحدمتايطالب

ملبلألنقضجئتالمسيحيقلألمالدمبغسلالمسغاستعالننورفيليطقرها
5v1مت

luaPiS4لكله

aاناوالمروفتجمبرصهرفيويقعالكفارة2الالويينضرفيعنهالمنصوصهوهناالصوم
ءاألنوالثةرس4وسببرضيريفىعظورالراعمرابهةبواالبحرفيالض

51pticpoyalcraBW6

414114p1lovticpotarPF7
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الثانيلفصل

بولسالقديسعندالالهؤليالفكرادوات

والتعبيرالكتابةفيالرسولبولسأسلوبأوآل

لهاالمؤمنينوعشقبولسعندالروحيةالبالغة

عندهويستويعالملهليسالروحياإلنسانأنونتيقننعرفأنيلزمءبدذىكلءبادى

للعالمهوكماالقديمللعالمهوهوالروحياإلنسانفإنبالحريأوالجديدوالعالمالقديمالعالم

والجديدالقديمولكنجديداليسفيهوالجديدالعالممنالقديمقوقيسموالروحألنالجديد
بولسطرحهاالتيالحقائقامأوالمعامالتالتاريخأمورعليهأوبهمعيارتقاسهماالعالمفي

تلئافيسولالرببولسالسعيدةالمدنتلكلساكنيكانتكمااالنلنافهيرسائلهفيالرسول

نفسهالرسولبولسعنهيفبرحتاصاحبهاوأحتواوأحتوهااإلنجيلمأخذأخذوهاالذينااليام

لوأنهلكمأشهدألنيتطويبكمإذاكانفماذايسوعكالمسيحقبلتمونياللهمنكمالك

1و441غلوأعطبتمؤديعيونكملقلعتمأمكن

قصة1هارنأكالكنسيوالمؤرخالالهوتينيUاألالعالمعليناويقص

سنةويولعترمنالسابمفياستشهدواالذينالشعبعامةمغاألميينصقليةسيسليءشهدا

AAسبيراشمsutarepS6هوناالنارتزالوسtanوadnuceSوفستيا

aitseVLليعلنواالواليأمأمإجباراأجبروأكيفAيفشواأنيهتموافلمكيسهمفييخبئونكانواذا

2بولسالقديسورسائلالخاصةكتبناإنها11فأجابوهالسماويكنزهمسر

اليومقصةوكأنهاماUالرسولبولىلرسائلوتوقيرهمالقديمالعالمامضشأنكانهذا

2n872VHlovtsirhCهكأnoيرورجمأك

67ticpoفمعAybdetiC2

irI

9الرصوالمبولىالقديى



yيحفظونهافهمبعدالرسولبولسرسائلاخعنواقديكؤلوالمإنالصعيدأقصىوفيئيون

إألبولسمنيعرفونالالقومجمليةومنمناكثيرلنولكنظهرقلبعنيحفظهاوبعضهم
3اسمه

uLالفديمالعالمواهلضعوبعنداليونانيةفيحائألبالغتهاتقفلمالرسولبولسرسائل
الربأحتواالذينعتدخاصةالعربيشرقنافيأحدعندحائالبالعربيةبالغتهاتقفلمممما

بولمىإجمانبحرارةالنورليستدكوامنالمزيدءوراويسونالقلبكلمنوتبوهيسوع

معتتناسبالتياليومالمدنيةكماوقدمهيتناسببماالمدنيةمظاهرلهالفديمالعالمكان

والهجومالنقدعليهاسددكماللمشيهخصبامجاالآلثذأمورهافيبولسووجدعألمنا

السباقميادينعنمنهفتسمع

الجعالةيأخذواحداولكنيركصونجميعهمالميدانفييركضونالذينأنتعلمونألستم

92كوتنالوالكياركضواهكذاvoispapjotالجائزة

وأسلحتهالحربأدواتعنمنهوتسمع
8هتس1الخالصءرجاهيوخوذةوالمحبةاإليماندرعالبسينفلئصح

ليستمصارعتنافإنإبليسمكايدضدتثنتواأنتقدروالكيالكاملاللهسالحالبسوا4

61Il3yأفjlمدمع
أبفيةوإلىمعناوالعاملالمحبوبفليمونإلىاألخوتيموئاوسالمسيحيسوعأسيربولس

Irفلبيتكفيالييسةالكنوإليمعناالمتجندوأرخئسالمحبوبة
vك1نفسهبنفقةقطتجعدمن

للقتااليتهيأفمنواضحغيرصوتاايضاالحربءنداالبوقأعطىإنفإنه
41Aكو1

4L1كونحاربالجسدحسبلسناالجسدفينسلككناوإننناr

lحكمعينهاوهيالتبريركلمةنسمححيثوالقفاياالمحاكملفةمنهونسمع
وهذهالمحاعملوهيالشفاعةlJalwنة3Uحكموهيالدينونةوكلمةةءالبرا

بالموتعليهعكوئماإلنسانأنباعتبارالهؤليةركائزالرعولبولسعندتعتتراالصطالحات

r4رضرحفيكبعنبحث9بدنفىالدييةالكتياتأكبرإحدىدحلتJالالهولهفمإليقادونيرومه
أوتعجبأنظر3الجديدالعهدفيأمالقديمالعهدفىهيهلفالتنييةرومرسالةسرحعنالقسمرنجسةمالت

03i



الجاةةءبراعن2ليداالمسيحIGAأمنأقوىيعتبرالرسولوبولسالموتحكمألفىالمسيح
الصليبعلىبموتالمسيحلنااكتسبهاالتي

النظارةوجمهوروالمسرحالتمئيلاصطالحاتعنالرسولبولسمننسمعكما

منتهدآخرينالرصلنحنve4idللعرضفدماأبرزالاللهأنأرىفإني

للمالئكةلمvopiatOu6تياترومنظراصرناالننابالموتعليتامحكومكأنناأخير
49كو1والناس

وتفاصيلهاالعمارةشئونفيعنهنسمعكما

أعصاسالدوضغتباثممهندسXpهنكحكيمءكبناليالمعطاةاللهنعمةحسب

531كعليهيتنيكيفواحدفلينظركلولكنعليهيبنيواخر

الحرفأربابعنمنهنسمعكما
للهوانوآخرللكرامةءإناواحدةكتلةمنيصنعأنالطينعلىسلطانللخزافلشأم
الحيامصناعةحرفةصاحبهونفسهالرسولبولسبأنعلما9ITرو

التجارةشئونعنمنهمعنسكما

لمدحالمقننىءلفداان6ريمعربونهوالذيالقدوسالموعدبروحئمختآمنتمإذ
1r1jtiأفمجده

1yكو2قلوبنافيالروحعربونوأعطىأيفاختمناالذى

بالبحارواألسفارالبخارةلغةوعن

اإلجمانجهةمنالسفينةبهمانكعصرتقومرفضهإذالذيصالحوضميرإيمانولك

191تي1السفينةبهمانكسرتمأيضااإليمانجهةمنوصحتهاأيضا

Uربطفكانحالليوقت9مهيأللذبحسكيباأسكباآلنأنافإني
4tتي2حضرقدالطويلللسفرالمركب

lداخلمالىتدخلوثابتةمؤقنةللنفعىاهلبةكمزسالنااالمسيحهوالذي
691عبالمجاب

إليهمحببةوكانتلفتهفيالرسولبولسادخلهاالتياستخدامااألكئراالصطالحاتولكن

الذىالقديمالعالموفيوالتمرينوالتسثحالحربوكذلكوالمحامأةءالقضااصطالحاتهي

فيكانبولسألنظبولسعنشئامؤرخأييدعلىمتهنسمعلمالرسولبولسفيهعاس
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يستشعرهودموماتبودسفعاشالقديمالعالمهذاوسطالجديدلساناإلهولحقيقة

الميتةاألرسحخراطيةضدحجةيحسببلبولىضدحجةقطيحسبالوهذافيلسوفأومؤرخ

بولسعالميعيشهاكانالتي

والتمثيلبالنشبيهالتعليمودائلاستخدام

إليالحقائقلقريبالفريسيونبهااختصقوفدإسرائيلفيالمعلمينصناعةهذهكانت

الفائقةالروحيةالحقائقعنللكشفالرسولبولسفيهابرعوقداألذهأن

منسكلهايتغيرثمأوالوتموتتقعوكيفالقمححبههومثلذلكعلىقثمهمثلوأوضح

ثمأرضيبجسدالموتحقيقةعلىذلئهويطبقويثمرينموحيأخضرآخرجسمإليمجردةحتة
األولديUاالجسدغيرروحياخربجسدالفيامة

104كوه1أرضيةوأجسامسماوتةوأجسام

144كوه1روحأنيجسمويوجدحيوانيجسميوجد

ويطعمهيكسيهأنلحسابهمجندهالذيعلىيتحتمأنهالحربفيالجنديمثلقدمكذلك

للمسيحمتجتدكرسولهوالروحيوضعهعلىالحربيالمثلهذاطتقكذلك97كو1

ثموتكاليفهاالمعيشةيوفروالهأنلy4وأفعليهمإويعئمهميعظهممنلحسابولكن

يقولضاأيالتوراةالناموسلسأمعندياتيمنكإنسانبهذاأتكلمألعليإليهميلتفت
68كو3هذا

026تثباكورتجمليبتكرهولمكرماغرسالذيالرجلهومن

7281أمثمرتهاجملتينةيحرسيحميمن

34الشيرانتهمهاللهألعلدارسأثوراتكتمالموصىناموسفيمكتوبفإنه
524تث051

العصافيرعنالمغJبدللالثيرانمنممثراإلشاقيهمهافهانيقصدالرصلبولس4
جميعهاضعوررؤوسكمفحتىأقتماماأبيكمبدوناألرضعلقطيالمنهاوواحدبفلسئباعانعصفورانأليى

01trrمالكسثيرعصافيرمنأفضلنخمتخافىافالخصاة
بانالضوعن

3الطيورمنأفملبالحري3أكميثيتهاواللهغزنوالغدعلهاوليستحصدوالتزرعالإنهاالضرباناالتأملوا
lliTItr

الحقلزالتجاوعن

العثبكانفإنمنهاكواحدتيلبىكاناجممهكلفيسليانوالتنزالوالقتعبوالتنموكيفلاابقزتاملوا

Wnrrمتاقتمكميلبجدابالحريأفيسهكذااللهفدجه
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كؤلهمعالجدعنسيئأيفرقالفهوقاصراالوارثدامUاالوريثمثلقذآذلد
وقد2و41غلابيهمنالمؤجلالوقتإلىووrءأوصياتحتهوبلالجميعصاحب

الناموسقانونتحتكانواالذينعلىفطفهالشرعيالقانونهذاالرسولبولساصتخدم

يةالعبوليفكالميراثصاحبالمسغنفسهالموصيءجاأنإليوالخطيةللعالممحعتعبدين
ضتلماطبعاوذلكءالسماومفكالروحةالحريةليورثالمتراكمةالديونئمنيدفعواألرضية

نحنهكذابالروحاللهمعوالتعاملالبتينبحريةوالئقاأهليةذاوأعحبحالطوقعنالوريث
اللهأرسلالزمانءملءجالماولكنالعالمأركانتحتمستعبدينكناقاصرينكنالماأيضا

4غلالتبنيلتنالاالموستحتالنينليفتديالناموستحمولؤاامرأةمنمولؤاابنه
3e

األكثرصالحيةحتميةإلىاألقلصالحيةمناالنتقالمنطقالرسولبولساستخدمكما

أنوكرتهمزقتهمنتيجةفكانتالمسيحفيوعثروازلواأنهمكيفكأمةاليهوديخصفيمالك13
انقاذيكونطبعابالمسيحآمنواهملوفمأذافيطئقينطلقوحيندالخالصإلياألممدخل

األمواتمنالقيامةقياسعلىنسانلعظمىونقلةعالمي

كنىونقصانهملمعالمكنىزلتهمكانتفإنإلكارتهملألسمالحالصساربزلتهم
اقتبالهميكونقماذاللعالممصالحةهوهمرفكانإنألنهملؤهمبالحريفكملألمم

قكذلكاليهودمنوالتالمدالرسلمعذصةالباكورةكانتوإناألمواتمنحياةإآل

روIاألغصانفكذلكاودوويعقوبإبراهيممقثسااألصلكانوإنالعجين

اللهعندالعدلبحكمالمناسبةمنطقيستخدمكذلك

توجبفقداإلنسانعألمإلىالموتيهدخلقدجنسنارأسوهواضعفكإنسانادمفألن

هذهفيوالسئزاأقوىإنانبواسطةالقيامةاألموالمنالحياةتتمأناللهعدالةطرفمن
تسعخبلالتيهيكونأنالعدلبحسبيلزمالموتقبلتالتيالطبيعةأنمنطقفيقائمالمبادلة
الحياه

العالمإليالحظيةدخلتإذالناسجميعالموتشلكإنسانآدمبخطيةألنهثم
خطاياموازنةقدرةعلىحائزواحدإنسانببريكونأناللهعدالةلدىتوتجبهكذاالكلفأخطأ

الموتعوضالحياةوتغطىالحطيةعوضالمجانيالبريدخلأنفيسبتايأتيهبعملورفعهاالعألم

إليالموتاجتاروهكذاالموتوبألحطصةالعالمإليالخطيةدخلتواحدبإنسانكأنما
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YNروهالجميعأخطأإذالناسميع
ممانإنألنهاللهمنوالهبةاإلنساذمنالخطيةالهبةأيضاهكذاكالحطيةلشولكن

بالنعمةوالعطيةاللهنعمةالعدالةجهةمنممثيرافباألؤلىالكثيرونماتواحدبخطية

منأقىىالنعمةاألناؤادتقدالمشحيسوعالواحدباإلنسانالتيالخطيةمنأقوى

oروهللكئيرينااياامجموع

النرتدخلالتيهيتكونأنالعدلسببحيلزماللعنةأدخلتالتيالطبيعةهنا
عطالعدالةمنطقفباألؤلىآدمبالواحدالموتملكقدالواحدبخطيةكانإنألنه

يسوعبالواحدالحياةفيسيملكونالبروعطيةالتعمةفئضينالونالذينكثيراالله
jjovرالمسيح

صارتواحدببزهكذاللدينونةالنامماجمغإليالحكمصارواحدةبخطيةكمافإذا

81روهالحياةلتبريرالناسجميعإلىالهبة

بولسعادئماإلنسانفكرلدىالمناسبةمنطقهوالوقتنفسوفياثهعدالةمنطغهذا

وعنصرهالبرسببمفابلفيادمعصيانوهواألساسيوعنصرهأالحطيةسبببينليقارنالرسول

المسيحطرفمنالمعادلةحذتكوقكمولكنإمعصيانلتوازنللهالمسيحطاعةوهوياألسا
طرفمنالمعادلةلحدبالنشةعددبالوالمراتالمراتومالينمثاتأقوىالهؤلهبسبباإلنسان

iNfc

معأيضاهكذاخطاةالكثيرونجعلالترابيالواحداإلنسانبمعصيةكماألنه
llaأبراراالكثيرونسيجعلاإللهيالسماويالواحدبإطاعةالهائلالفارق

joAIر

ازدادتمهماأنهفراىوالنعمةالخطيةبينبمواؤلةالمقارنةهذهمنالرسولبولسوخرج

اجتثائاباجتثاثهاكفيلةالمسيحالسماويباإلنسانفالنعمةاألرضيباإلنسانالعالمفيالحطية
ااإلهيةقوةفعاملهاالنعمةأماإنسانيضعفالخطيةعاملأنأسأسعلىيقاسالبماىأألنها

52ةروهAجدأالنعمةازدادتالخطيةكثرتحيثولكن

غيرةوئلهبهاالستعالنيغذيهروحيهومنطقبلءالعلمايراهكماجدليأحواراهذالشى
المدفوعءالفدابدآالموهوبةالمعمةوقىةكثرةعليستكثرخطاياهألأنءالخاطىإلقناعمقدسة

االعالمكللحطاياثمنا
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الذيناألممخالصكلالمتقدةالغيرةهذهمنينطلقاإلقناعفيالرسولبولسأسلوبن

لملذلكبصدقالمسيحنعمةءملفييعيشممانءخاطىكإنسانفألنهلحدمتهمدعي

الخلقصفةلهكانفيهالمتأججفالروحجامدةفكريةقوالبفيالتعليمياألسلوبيسشخدم

يراسلهاوالتيفكرهفيالتيالكنيسةلحسابالموضوعفييفكرأنلحظةأنعمةلهتأتيهاإلبداعي
الغايةلهذهيبذلهالذيالعميقالجهدهذايصفوهواسمعهاحتياجهاحسب

uGبنناديالذيالمجدءرجايخكمالمسيحهوالذياألممفيالسرهذامجدغنىهو

فيكامألإنساننحضرككلكيحكمةبكلإنسانكلومعئميننانكلمنذرين
فييعملالذيعملهبحسبمجاهداأيفاأتعبيألجلهالذياألمريسعالمسيح

v9Yوكcبقوة

الرسولبولسعندالحرالتأمليالمنهج
ملولكنالحقيقةلقبولالفكرءإلذكاأصيلالفريسيينعندالتعليميالمنهجفيالحوار

األعصابوهدوءالنفسلJطلهيتوفرأنأعاالمحاورمقتدواليكونلمؤهالتيحتاجالمنهجهذا

كذلككيورمندفعتأئريعاطفيفهوالرسولبولستغوزكانتوهذهءiiVمنشيمع
الطريقفييتوهأندونالمتحاورنحوهايسيرعددهدفذاتخطةإلييحتاجالجدليالمنهجفإن

متهتنتظروإذسيقتحمهالذيالموضوعويحددالثوطيبدأأنبعدفهوذلكعكسالرسولوبولى

بخصوصحماسهيشغلهأوآخرموضوععلىالطريقفييعرجتجدهحذدهالذياالتجاهفيالسير
الحديثبهبدأماإلىيعودوقفمافيهافشتغرقالسلوكأوالفضائل

يهاجمولكنهيحاجعالالمسيحفيوحزيتهتعليمهعلىوالمتلصصينالمهاجمينعلىردهفيوهو

الداخليةالنئاتويفضح

قدولكنحينكلخطاياهميتممواحتىيخلصوالكياألممنكلمأنعنيمنعوننا

2jrتسالنهايةإليأغضبأدركهم

ذلكفيمعتندأمنفذاالمضادللفكريبقيالحتىوالمتالحقالمدفقالدفاعيستخدمكذلك
ينقللمفهوتجلهاحديطرقهالمجديدةآفأقإليتفكيرهأفقوترفعذهنهءتفيالتيالنعمةعلى
بولسقدمهاالتيالمواضيعوالمتعددةوالمتفرعةالمتسعةالالهؤليةفألمسامةلذلكظقبلهأحدعن

كثيرةمناسباتفيأتتهواليقينباليرهانمشكملةعريضةقاعدةعلىتقفللمسيحيةالرسول

ييحناالقديسبهاتجملالتيالهبةنفسوهيمباثرةوالمسيحاللهمناستوعبهاإلهاميةكدفعات

401PticponnamssieD3الأ
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يعتهوطبفكرالمسغاستعالنمجالفيإنمانجيلي

بولسفالهوتمحترفالهوتيمناظزأتهخلفيةعلىبولسالقديسيدرسأنالخطأمنلذلك

بالنعمةمسنودإلهاميالهوئهوبلنظرياالهوتأليسالرسوليوحناالهوتمئلالرسول

مواطنضدأمنتهوالنعمةاستعالنتلواستعالنعنبلوتحليلتفكيرعمقعنيأتيالوعمقه
انحدرمنهاالتيءالسماءصفاصافياالهؤالءفجااالنحدارءومواطىالزلل

التيروميةأهلإلىرسالتهفيأوسيVأوأفسسأهلإليرسالتهفيءسواكثيرةمواقف

فيتعملالتيالروحيةللقوةالرسولبولسيستسلمكتفلناكشفتإنجيلهلحتيعتبرها

حتىالروحمجاالتمهVأوتفحصحقائقءوراحقائقالستعالنعلوإلىعلومنبهتطيروالتي
مرصوصةaمحذدجامدةقىالبفيالرسلبولسعندالالهوتيةالمعارفءتجياللذلكاللهأعماق

لتحذثالفكرفيتستقرأنفبلالقلبتحترقالهادئةالتأمالتمنكسيلتأتيبلومبؤبة
إليصاغرةلتعيدهااللياقةحدودعنخرجتالتيالنفمىلتزلزلالعقلتحذثأنقبلالضمير

االولىنعمتهاراطن

موخدولكنهمنهجيصمهالموزعاالوضعهذاعلىالرصولبولسالهوتءمجيوهكذا
لالخرينلزكيهاأنقبلأوألبالمعرقةومنفعلةمستقبالحساسةنفسنتاجألنهوالفعلالهدف

شجيعوالتالقوةبنبراتالهوتيةمعرفةروحهمنيبثهااالخرينعندالضعففمواقف

أما91192كو3ألتهبالوأنايعثرمن3أضعفالوأنايضعفمنبالروحوالمشاركة

ومستأسريناللهمعرفةضديرتفععلووكلظنوناهادمينبالعنفيأخذهاءالكبريامواقف
كملتمتىعصيانكلعلأصعwنغاضبننتقمألنومستعدينالمسيحطاعةإليفكركل

والثتاتوالصبرجيعبالتشيعالجهاوالحزنالضيقومواقف6و15كو42طاعتكم
واثاركة

ويعظكميثتتكمحتىالمسيحإنجيلفيمعناملوالعلاللهوخادمأخاناتيموثاوسفأرسلنا

موضوعونأنناتعلمونأنتمفإنكمالضيقاتهذهفيأحديتزعرعالكيإيمانكمألجل
rnو32تسiبMفياننمثبتمإننعيشاآلنألننالهذا

عقلهمنوليسروحهمنيتكلمالرسولفبولسوهكذا
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تعليمهفيالرسولبولسإليهايستندالمصادرالتيأنيا

أوولهاأعاآلنأصبحتالسنينمئاتمدىعلىبولسقعليمالمتتابعةءالعلمادراسةبعد

منبعينعنتخرجالفهيواضحةمنهاالصادرةالينابيع
التوراةأ

المسيحتعليمب

وشتمثهداليونانيةالتوراةيقرأفكانباليونانيةويكتبيعظنvKأيتضحرسائلهواقعومن
بها

الالتيالعليالطةالعهييهوديكلعندكانتكماالرسولبولسعندالتوراةوكانت

الكعابالمختصربألقولكالبقيةيععرعنهاالرسولبولسوكاناللهكلمةفهيفيهايتناقش
الحفظبيليقالذيوالوحيدإلهيحقهوماYيحويالذيالكتابفهوبالكتبو

فييستخدملمالرصولبولسأنوالمعروف9rيوهأكتبفتشواوالتفتيشوالدراسة

الشعينيةخاصةالتوراةبلغةلعتهانطبعتوالحفظةءالقراكثرةومناخركتاباورسائلهحياته

فلماألسفارفيالنبويةالنظراتتحتهتكنلمولكنالدينيةمداركهومعظمبلفقطلغتهوليس
أبعادإليويتجاوزمعناهاويصووويثرحبهاليمتديستعيرهاكانبلمحتواهافيينحبسيكن

التوراةعنوأبعادهAفييفوقاالذيالمسيحيتعليمهتخدمجديدة

المسيحمنبالروحاممتسبهاالتيالمتسعةالرؤيةضوءعلالقديمالعهديثرحالردولبولسو
متكاملةمخكتةتءجاولهذا

وتعليمهالمسيححياةعنمختصراالرسلمناستلمبولسإنيقولونءالعلمامنبعضاأنولو

اإلنجيليونكتبيقولوقكماأصولهاعلىالتيوهياإلنجيلمنبالنسخةيسمىفيما
بولستعاليمبينالواضحةاالتفاقاتولكنبرهانأييسندهالالرأيهذاأنإآلاآلربعة

ويوحنأويعقوبلبطرسالرساثلوبقيةيوحناإنجيلخاصةاألناجيلفيءجامأوبينالرسول

منذاالعتمادكلالكنيسةعليهتعتمدكانتالذيالثفهيللنقليعرىإنماالرسلتعاليموبقية
تعاليمكانتحيثسنةقالثينعنتقلالرمتيةحقبةفيإنجيلأولكتابةوحتىالربصعود

1n34pIIlovticpotarPFybdeticbcseR6
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فينزاعأدنىنشازأوأييوجداللذلكmsihcetaCتعليميكقانونشفاهاوتئلىتحفظلرسل
يتعلقماكلفيكذلكالرسلوبقيةالرسولبولىبينالكنسيةالممارماتوفيالتعليميةالمسائل

الثالئةاألعمدةبأنعلمااألخرويةواألمورواألسراروالخالصوالمسيحللهبالنسبةبالالهوت

لهمقدمهأنبعدليكرزبإنجيلهالرسوللبولسالشركةيمينأعطواأورشليمفياألمللكنيسة
29غلمنهشيئايحذفواأوعليهيضيفواولمفاستحسنوه

ونحنبإعالنرأساالمسيحمنوإنجيلهتعليمهاستلمأنهمراراالرسولبولسأوضحولقد
أمورقيوالفائقةالممتازةمعرفتهأماالقدسالروحعليهوحكحنانيايديعلىاعتمدaأنعلم

ذلكبولعزىفقدولهالقديينلرسلهالربأعلنهالذياألولالسزاعتترهاالتيالخالص
إدراكاتهكلعليهليستعلنالسيحيوعيهءأضاكنورفائقالمسغلهوهبهاالتيالفائقةللنعمة

0Iكوهمعيالتياللهنعمةبلأناالولكنةالجميعفاقتالتي

التوراةأ

بولسالقديسوتقوىالسبعينيةالتوراة

بروحهاالسبعينيةالنسخةعلىتعلمهاأنههيالتوراةعلىتعئمهفيالرسولبولسميزة
وطنهمعنبعيداعاسواالذينالثتأتيهودأجلمنخصيصاترجمتوالسبعينية7إاتةالتقو

مفهوماتمنالقديمةمواريئهاكلومعهااللغةمنهمفماتتواآلراميةالعبريةلغتهموعن

ومواعيدوتوجيهيتعليميتراثمنيحملمابكلءلآلباالروحيالتارلخمنيةتقوواصطالحات
زائدوبتركيزجديدمنوتراثهبميراثهالشتاتيهودوتربطلحوصلالسبعينيةتءفجاءورجا

ومواضيعمتفرقاتفيالموضوعاتهذهفيهاتءجاالتيالعبريةالتوراةفيممابكئيراكثروتوضيح

عمدتوهكذابهايلتمأنالعالموعلىبلءالقارىعلىيصعبتركيزأوترتيبوبغيرمشتتة

التيوالمواعيدالقديسينءاألبأسيرعلىءاألضواوتسليطوالتوضحالتركيزإليالسبعينيةالتوراة

العظامءاألنبياشخصياتوأبرزتزمنياوليمىروحيبترتيبنبيبعدنبياءاألنبيارسخها

السبعينيةاهتمتكماروحيةضاتنبعلىموفعاإسرائيلتاريغوجعلواالمسخبلقرأوانالذي

اليهوديبهاليفتخراليونانآلهةظلماتبيننورالتكونصورةأجلىفياللهوحدانيةبتقديم
ويتشك

لمابيروتيةالريةالنخةألنالربيةءقرافحنافثعرفالوالعبرلةالسبعينيةبينوالكثيرةالكيزالعروفاتأما7

اتيديثة1اإلجيالبينخطيرأفاصالأنثاتالربيةاترجةوهذلنايةقليلةمفردةكلماتبعضفيإالالسبييماعياتعتمد

أجيالقابينالتقوىالفارقفيوليبالدرجةالشبهوالبزوهذاالسبعيةعلدرصاالنيناألوأتلءاآلباوبينالعربيةفرأت

لهموأجيا
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صغبالدهإليوهوعائأليهؤيكليراهكانمأومضداقيتهاالسبعينيةجاللمنزادلقد
المئفنةوعبادتهالهيكلفيالرسميةالعبادةمواسمفي

ieLأظفارهنعومةمنذالتوراةتعئمهأوتعليمهروحهفيأوأسلوبهفيءسواالرسولبوليميز

اللغةفيوضليعااألوائلالقديسينءاآلبابروحالصلةسديدبسببهافقيالسبعينيةالنسخةعلى

الدارسأنإآلالنأموسهوالفريسيبولسحياةفيالظاهرالخطكانفوانواحدبآناليونانية

فيالغائرصياألسأالخطأنيدركواعتمدبالمسيحامنأنبعدخاصةالرسولبولسلشخصية
أنبعدعليهسهللذلكااالسبعينيهمنورئهالذيالتقوقيالخطهووفكرهوروحهبولسنفسية

قوطوقدالنأموسانتهىبالمسيعأنوبسهولةيدركأنأيضاالمسيحهووأدركالمسيحأدركه

الناموسفيالتيالمواعيدكلالمسيحفيكملتعندماوخاصةباللهاليهوديرئطفياألساسية

فيالمرسومالتقوىاقنهايةهوالمسيحانالسبعينيةمنيستمدهاالتيالتقوىبروحأحسكما
تعيررسائلهفيالحيةالرسولبولستقوىتءجالذلئااأيضاومنبعهبلأاالولىوبالدرجةالتوراة

بولسلقووصختقواهوجاللالمسيحبقداسةمتؤجةبأجمعهالقديمالعهدتقوىعنتعبيرأعظم
JالرسوrgylبالمسيحأيضاأناكمابيمتمثلينكوتواI111كو

التقويالحطهذاإلىينتبهوالمالنروتستانتالالهؤليينمعظمأننوضحأنهنابناويليق

بولسالهوتءخاالالهؤليةعناصرتعليمهتحليلفيانهمكواعندماخاصةديوالتقليالتحفنهي
وحدةفيمعايجمعهوالذيتعليمهكلمنهنغالذيالتقوىلعنصرفاقدالمتحرراأيديهمعلى

متالفة

القديمبالعهداستشهدالقليلةرسائلهفيالرسولبولسأننعرفأنيكفينقوللماوتحفيفا

A1بينهامنأنثولوكالعالميفولمرةA4فردعليهالذاكرةمنأوردهاخصباسا

علىألدلةاوقدمءاستثنايدونالذاكرةمنجميعااقبسهابولسالقديسبأنkee1Bبليكالعالم
ذلك

علىينكحثكانوالتقوىللعبادةوجهالروحيةكيرتفيالرسولبولسأنيوضحهذا
ابائهأبكلالوراةليعيشبروحهويسرحيتأملبلفحسبويستذكريقرأالنهارليلالسنعينية

وقديسيها

414114pIlovticpotaiPFS
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بولسبهأغرمالذيالحكمةسفرتشمللألسفاراإلسكندريالقانونبحسبالسبعينية
الحكمةسفرفيتءجاالتياللهأوصاففإنلذلكووجودهباللهيخحىفيماثيرالكمنهواقتبس

مواضعوفيروميةإلىالرسالةنجدهابروحهافيVدعدمن3Vاألصحاحفي

1باسمهالمعروفجدولهفيوسجلهاجرافنيuاألالعالمحققهاكثيرةأخرى

إلينعودحينمافنحنبالروحالعبرةبلالكثيرةابأعداداقتباساتمجردليسصتوالمسألة

منروحاهاءورابأنالحالفىىنحالشعينةمنمواضعهافيبولساستشهاداتمراجعة

عينهاالروحهذهاستعالنهافياألوائلالفديسينعنداألسالصيوالسببالسرهيكانتالتقوى
بلذاكرتهفيالسبعينيةمنبمحفوظاتيستشهديكنلمالرسولفبولسالرسولبولسقينحسها

تجلياتهاوفيفيهايعيشكانألنTيحتاجهاعندماتأتيهكانت

بولعىعندالنعمةلكنوزاستجالفناضعففإنأنفسنالنراجعضيرةوقفةهنانتوقفلذلئه

ءاستجالمنتمكلنناعدمألقللسبعينيةمعرفتتافيوقصورتاعجزتاإلي4ولىاالبالدرجةراجعالرسول
بمقولتهءجاأينومنتماماالرسولبولسيقولهأنيريدماعلينايفؤتالسبعينيةفيالعكويةالروح
وأهدافهاعمقهاهوUو

يومفيالمسيحعلىيتعرفأنبعداالتأهلمنفريييهودييقومأننندهشالواآلن

أاااللهابنهوأنهقابالمسيحلينادياألسدعريناليهوديةالمجامعليغشىوليلة
errأ

األعمالسفرفيلوفاالقديسسجلهماالعزيزءالقارىأيهاوإليك

فيهجئتالذيالطريقفيلكظهرالذىيسوعالربأرسلنيقدشاولاألخأيها

فأبصرفيقثوركأنهءشىعينيهمنوفعفللوقتالقدسالروحمنءتصروتمتلىلكي

أيامأدمشقفيالذينالتالميذمعشاولوكانفعكوىطعأماوتناولواعتمدUrقوuا

نواالذينجميعفبهثاللهابنهوهذاأنبالسيحالمجامعفىيكرزجعلوللوقت
9اعrمlابهذايدعافيالذينأورسليمفيألهلكالذيهوهذاألسjقالوامعوي

أسبعمناكثرالزمنيةمدتهافيتبلغالالتيالكرازةثماإلجمانفيالسريعةالتلقائيةوهذه

االثنيمنرسولوأيبولسالرصولبينقارتالوصحيحةةءقراتقرأأنيمكنالروايةحسب

61p1lovtitputarPF01
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بالقيامةثميسوعالربيدعلىيتعلمونصفستينئالثللكرازةإعدادهاستغرقحيثشر
انطلقواوبعدهاالقدصالروححلولبانتظاريومأخسينوبعدهاالقدسالروحنفخةونوال

يكرزون

التوراةوهيالحقيقيةخلفيتهاعلىوالتعليموالكرازةاإليمانفيالسريعةالتلقائيةهذهنقرأهنا
أواالستعالنءسااألخرىالعواملكلألنالكرازهيومالرسولهذاجهزتالتيالستعينيه

الرسولبولىبنوبالتساويواحدهيالقدسالروحءملأوالنعمةنوالأوالربقيامةرؤية
بقولهالرسولبولىيقررههذاالرسلوبقية

علبطرسكمالألممالكرازةالغرلةإنجيلعلىالربقبلمناؤئمئتأنيرأواإذ
والروحالمسيحنعمةالختانلة4LJبطرسفيعمليفإنالليهوأتانإنجيل
المعطاةبالنعمةعلمفإذلألمماالقدسوالروحالمسيحنعمةأيضافتيعملالقدس

نحنلنكونالشركةيمينوبرنابأأعطونيأعمدةأفهمالمعتبرونويوحناوصفايعقوبلي
irviفللختانeوأماrل

بولسبهاتقدمالتياللهgمواعيدaالتوراعلىوالقائمةالجديدةالالهوتيةالتعاليمفكلإذا
التهرفيقولهعندنفسهبطرسالقديسةبشهاالرسلباقيأكثرمنهيالرسول

SLالرسائلفيكمالهالمعطاةالحكمةبحسبأيضابولسالحبيبأخوناإليكمكتب
351j1بط2األمورهذهعنفيهاقكلماأيضاكلها

االمتيازالوحيدءوامنهيكامالياالهؤمنهجاذاتهابحدصارتالتيالتعاليمهذه
أوعلىكعالمأيكفزشيالسبعينيةأتوراةسدكؤل4الرسلبافيعلىالرسوللبولسالمتبقي
كقولاألبديةالحياةعنالبحثبقصدعميقةروحيةدراسةالالهوتفيكتورSSقولناحد

ذلكأوضحوكما01يوهvأبديةحياةفيهالكمأنتظنونألنكمالكتبفتثواالمسيح

الشفاهىالكالممنأئنتأئبتوهيالتوراةالنبويةكلمةالوعندناواكدهالرسولبطرس
1بط2النصأنظرالسابقةاالياتفيالمسيحالهوعنالرسولبطرسبهيعظكانالذي

11Aإليمظلمموضعمنيرفيسراجإلىكماإليهاانتنهتمإناحسنتفعلونالتييضيفإذ
الكتابنبوةكلأنأوألهذاعالميندلوبكمفيالمسيحالصبحكوكبيطلعوالنهارينفجرأن

مسوقينالفديوناللهأناستكلمبلإنسانبمثيثةظنتوةتأتلمألنهخاصتفسيرمنليست
بط2القدسأروحمن

الرسولبولسرسائلفيالمكفةاألخالقيةالتعاليمءوراالسراآلنيفهمونالمدفقونءوالعلما
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الروحيالنسكوأعمالالضميروتوعيةوإصالحهاالسلوكعيوبوصردوتقنينهاتنظيمها

فستحيونالجسدأعمالتميتونبالروحكنتمإنولكناألرضعلىالتيءاألعضاوإماتة
التيالتوراةروحواغمنتفوتةانطتاعاتكلهافهذهالصادقةالعبادةوواجباتAr1رو

والنموذجالمئلهوالذيالمسيحنورعليهاستطوالتيويتحركبولسالقديرعليهايعيشكان
أالحقيقيةالروحيةللتوراةاألعلى

ونتابعهاالعالقةهذهنلحظحتىالسبعينيةبالتوراةدرايةعلىلسناأنتاالشديدتاشفناونعيد

jtودوراتفصوالخضصالذيالغربعنجدامتأخرينزلناالأنناواألسىبالحزنشعورنايزيدا

البعينيةالتوراةمعرفةبدونألنهوشرحهاالسبعينيةلدراسةالالهوتمدارسكلفيخاصة

العهدوتقوىبروحيلمأنالدارسأوالتقيالمسيحيعلىالعسركلعسيرايكونفإنهوشرحها

جذروصحتهاجذعمنقضيبويخرجالجديدالعهدمنهانبثقالذيالجذرباعتبارهالقديم

7Tومرة2و111إسالربروحعليهويحلأصولهمنغصنوينبتيشىأأ

كانوالالهوتباألسفارالعاليةودرايتهمالقديسين4ولاالالكنيسةءآبأتقوىإننقولأخرى
عليهاالجديدالعهددرسواالتيالسبعينيةالتوراةمرجعها

وهوالناموسءبإلغامناداتهوبينللتوراةالعاليالرسوللقديربولسبينيمبزأنءالقارىوعل

عندفالناموسالناموسبهملاالذيءبالفدابظهورهالمسيحأبطلهالذيالتوراةمنالجزء

مقدسأتللناموسيشهدالرسولفبولسءشىفيخاطئاكانألنهالأبطلقدالرسولبولس
الناموسأننعلمفإنتاوصالحةوعادلةمقدسةوالوصيةمفدسالناموسإذالةوصالح

الخطاةجميععلىبالموتوحكمهصرامتهفيالناموسولكن21911رو7روحي

n11روالعايانفيمعاالجميععلىأغلقr1ءوالفداالخالصضرورةالذهنفىرضخ
وأطلقالناموسدورانتهى21والفادي1المخئصءجافلماالعصيانسبنمنوالخروج

أماالناموسأبطلالناموسمنوالحاجةالعلةالمسيحمممللماوهكذا31المحبوسينسراح

أصولهبكلوالتعذيالخطيةمعيتعاملكانالذيالتوراةمنالجزءوهوالناموسعدافيما

الفدبةئمنمعهأجرتههاآيةكلصئههوأجمونالبنةقولوااألرضأقصىإلىاخبرقدالرباهوالمخلص1
Ylإشi1LA4UIIوجزلفكاكوا

95rإشاالمعصيهعنالتانبينوإلمهصهيونإلىالفاديويأتيالفادكل21

riألتاديالقبمنكسريألعصبأرسلنيالمساممينالئرمحنيالربألنعليئالربالسدروحاالسرىماللق
161إشبالكبالققللسبيين

3Jالوقباإلطالينللمأصوينادي6لىالذيهواآلتيموأتنمهعلالمحأفاربهاايياآليةنفسوهي
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دقائقهابكلويتمسكباقوراةيستشهدالرسولبولدأبدفروعه

يهيرةومعانلمواقفوالتوضيحبالثرحكثيرةمواضعفيللتوراةالرسولبولتعرضوحينما

سلطانعناكثررئاسيةبروحيكثمفشرحهوكانالخفيةالمعانيإدراكفيتفؤقهبوضوحظهر
التوراةفيالكلمة

ويشيروالتورالحقيحملالذيالوحيدالكتابعندهفهوالكتاببالتوراةعنيعبروكان

برهانهيحملاقباسفكللذلكالنقاشتحتملالوهيمكتوببكلمةمنهيقتبصهaإلي

إلىالتوراةايlالكتابيرفعالرسولوبولسفيهالناطقاللهصوتمنصدقهويتمد
يبررباإليماناظهأنفرأىسبئإذوالكتابويأمرويرىيتكلمالذيالمعنويالثخصمستوى

معيتباركوناإلجمانمنهمالذينآاألممجمغتتاركفيكأنإبراهيمفبتصرسبقممأ
الكتابلكنبسلطانهيقضيقائمكدتانالتوراةيرىكما3A1غلالمؤمنإبراهيم

2jrة3غليؤمنونللذينالمسجعيسوعإيمانمنالموعدليعطىالحطيةتحتالكلعلىأغلق

الحطاةعلاإلنمالقوحكمبالكلمةالقطعسلطانلهشخصىالرسولبولسعتالتوراةهنا

الرصولبولسعندكأنالذقياإلدراكبهذااالمتدادمنءيفبثبعدعلىمنالمستقبليةوالرؤية

السلطاننفسلهالذيالمسيحإلىالتوراةمنالرسولبولسامتدكيفندركللتوراةبالنسبة

الحطاةأصئزليفكباألكثرولكنحفابالكلمةيقطعءجافيوالتوراةمنأعلىإمجابيةعلىولكن

اصتحضرهافالمسغالتوراةفيالتيوالتنبؤيةالمستقبليةللرؤيةبالتسبةأماأسجونينسراحويطلق

الرصولبولسفكرسببحأوJsJvYلوtداخلكمالثهملكوتالواقعإليالمستقبلمن
للذينافهأعذهماإنسانبالعلىيخطرولمأذنتسمعولمترعينلممامكتوبهوكما
اللهأعماقحتىءشىكليفحصجالرألنبروحهنحنالاللهفأعلنهالستقجليحتوته

011و29كو1

تفتكرواالأنفيناتتعلموالكيالمؤمنينعلىألزمهالتوراةبكالمالرسولبولسالتزموكما
ءالقارىيالحظC46االخرعلىالواحدألجلأحدينتفخالكيمكنوبهومافوق

هكذاتكونوترجمتهاهوأبثوسfواآلخرنفسهبولستعتياآليةهذهفيالواحدكلمةأن

بأبثوساخريتمسكعلىبولسألجلأحدكمينتفخالكي

الناموسفيالحرفضيقمنجللخرالرمزاستخدام
اإلنسانذهنإلىليقربقسهاللهربمابلءاألنبيأهمالتعليمفيالرمزيةاستخدممنأول
للتعبيربيهتعرمزأوأقىىهوعليقةفيكنارمشتعلةاللهفظهوروصفاتشخصهاستعالنوحواسه
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لم2192عبaنارآكلةإلهناألنالقولفيذلئابعدبالكلمةصيغتالتياللهطبيعةن
الضميرإليتنفذرعبتهولكنمرعبفهوالضميرإليالمأدةمنيتعدىاإلحرافولكنالعليقةيحرق

فيفهمهأغلقمالشرحالمجازأوهالشبيأوالرمزيةاستخدامفيالرصولبولسبرعوقدوالنفس
وعلىالروحإليالحرفحدودومنوأوسعأعلىمعانيإليالضيقةالقصةjوTمنخرجالتوراة

ليرثالموعدابنإسحقوإنجاببسارةإبراهيمزواجضةالتوراةمناستعارفقدالمثالشيل

بينالفارقليوضحالبيتمنالمطرودإسماعيلوإنجابالجأريةأيالعبدةهاجرئمالمواريث

الذيموسىلتاموسإسرائيليةعنووبينأبديلميراثاإلنجيلروحفيبالمسيحاللهأوالدحرية

وأورشليمبهوالمتمسكينالناموسوابهاالجاريةاطردبالقولوانتهىالمسيحفيأبطل
أيهاإذاالسماويةوأورشليمبالمسغاإليمانالحرةابنمعالجاريةابنيرثالألنهاألرضية
النعمةiالأوالحرةأوالدبلاألرضتأورشليمومركزهمومىناموسجاريةأوالدلسنااإلخوة
4غلالسماويةأورثمليمومركزهأ

حيزإليبالتوراةليخرجالرمزحيزفيوهاجرسارةقصةميحبأنالرسولبولساستطاعوهكذا

القديمالعهدفيالرمزكانأجلهامنالتيوالحقيقةوالحريةالروح

فيهليحتفالذيالمظالعيدفيوقفالمسيحأنكماأنهنرىوضوحاأكئروبصورةكذلك

1Jكمابيامنمنربوينتإليفليقبلأحدعطشإنوقالالبريةفيالصخرةمنبالثرب

استعلنبالذاتالمعنىهذاوفيكذلئاvrjArيو7حئيءأنهارمابطنهمنتجريالكتاب

شعبليسقياالتيالمسيحرمزهيكانتالصخرةأنللصخرةبالنسنةالمسيححقيقةالرسولبولس
اامسيحالكانتوالصخرةUJويقةاوأطلقالرمزفأختزلكلهااألرضبريةفيالله

Iفيالعظمىالروحيةقيمتهاأخذتالتيالتوراةصخرةأمرفيالرمزانكشفوهكذا14كو
المسيح

والضيقةالمغلقةالتوراةكلمةءإعطابمثابةهوالرمزمنالروحإخراجفياإلبداعياألسلوبعذا

األزليةالحقائقعلىلتحظالروحءسمافيبهاتطيرأجنحة

التوراةمنمستوحاةالمسيحيةفيجديدةوافكارواوصافءمبادىأستنباط
اآلتيعليهسىUفمثألعديدةلذلكاألمثلة

فيقولبعدهمنلتسلهإبراهيمورثهكيفاألولاإليمانيإبراهيمموقفامنيستلهمفهو
اآلتي
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أناألنيكعيرونءاباليسلكنالمسيحفيالمرسدينمنربواتلكمكانوإنألنه

الكنيسةاألممثالنفسهبولساتجرهناAsfaIباإلنجيليسوعالمسيحفيولدتكم

وواضحالقدسالروحوسقاهمباإليمانالمسيحإليأدخلهمإذللمسيحأوالدابالروحتلدالتي
علىالمسيحالدأوتوارثمعالجسدنسلطريقعنيمانلإبراهيمأوالدتوارثبينالتوازيهنا

كخليقةالروحةبوyءيجيهناالتوارثولكنكموئدنفسهاعتبرالذيالرسولبولسأيدي
الجصديبالنسلولشجديدة

تكملأنإليبطنهافيبالجنينتتوجعالتيالحئلىأيبالماخضنفسهيشبهآخرموضعوفي
صورةتكملأنإليوجهلهمأحياناونجاوتهمإيمانهمضعفالرسولبولسيحتملحيثخلقته

49Iغلفيكمالمسيحيتصؤرأنإليأيضابكمأتمخضالذينأوالدييافيهمالمسيح
صهيونعنفمهعلىالربيتكلمحيثالنبيءإشعيامنالماخضالمرأةيستعيرصفهالرسولوبولس

واحديومفيبالدتمخضهلحتماةيوتدهاأنوشيكوالربإصرائيلبشعبتتمخضوكيف

فيالحاضرالمستقبلباعتباربنيهاولدتبلتمcايونغضتضدواحدةدفعةأمةتولدأو

66Aj1إش4الربيقولأوتدوالالمخاضأحدثأغضأناهلالبنوة

للطعاميتهيأواأنقبلاللبنصغارهاترضعالتيالمرضعةبايامنفسهآخريثئبهموضعفي
الدهاأوالمرضعةتربيكماوسطكمفيمترقينكناالمزضعحنوعليهممجنووكيفالبالغ
ألنكمأيضاأنفسنابلفقطاللهإنجيلالنعطبكمأننرضىكتأإليكمحانينكتاإذهكذا

و27تس1إليناعبوبينصرتم

كيففمهعلىالنهيتكلمالذيأيضاالنبيءإثمعيامنالمرضغصفةيستعيرالرصوالوبولس
فالرضيعهاالمرأةتمحىهلاإولدتهالذيرضيعهاعلاألمحنينمنأكئرصهيونعلىيحنو

AAIإشأنسايئالوأنايئسينءهؤالحتىبطنهاابنترحم

أيالقديمالعهدفيالخدمةرسوماتكلعنقولهالرسوللبولسالجديدةالتعبيراتومن

ومناراتمذبحمنالهيكلبخدمةيتعلغماوكلالهيكلوبعدهااالجتماعخيمةمنالتوراة

جميعااعتبرهاحيثبالخدمةيختصماكلاخرإليوجوهوخبزوذبائحوانيةوتطهيرودم
القديمالنصعلىذلكفيمعتمدافقطبهفمجردهيبلالسماويةبالحقائقتختصالأنها

الواقعحسبوليسujالمثاlحسباصنعلموسىاللهيقولفيهالذي

كماوظققاالسماوياتبهثيخدمونالذينالناموسحسبقىابينيقدمونالذينالكهنة

dE
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الذيالمثالحسبءشيكلتصنعأنانظرقاالuألنالمسكنيصنعأنمزمعوهووسىمإليوحي
أشباهبيدمصنوعةأقداسإلييدخللمالمسيحألنوه84عبالجبلفيلكأظهر

942عبألجلنااللهوجهم6أاالنليظهرعينهاءالسماإليبلالحقيقية

أومملفيأحدعليكميحكمفالالحقائقظلاأأخرىمرةالرسولبولسأسماهاوقد

فللمسيحالجسدوأماcاألمورالعتيدةظلهيالتيسبتأوهاللأوعيدجهةمنأوثمرب
et6171و

عهأنالمسيحيةفيالمقدسةالزمجةسربولسيستخرجنهاومللكنيسةالمسيحومبدأتزوج

ينشأالوضعينكالفيألتبالمرأةالرجلزواجسيستويهكذابالكنيسةالمسيحزواجمستوى
مؤمنونأولاليمانأوالد

إسرائيلوشعبللهبالنسبةالتواةفيءجاماعلىالرسولبولسالمبدأيطبقههذا

عبةصباكغيرةلكfرتقدالربلJقهكذاقائألأورشليمأذنئيفيوناداذهب

غتتهأوائلللربقدشإسرائيلمزروعةغيرأرضفيالبريةفيوراثيذهابكخطبنلث
rو22ر

ودخلتلكوحلفتعورتكوسترتعليكيىذفبسطتالحبزمنزمنكوإذاورأيتك
nليضريالرباليديقولعهلفيمعك

Iوولئلثاسمهالجنوربصانعكهوزوجئهتغلكألنتخزيئالألنكتخافي

وكزوجةالربدعاكالروحومحزونةمهجورةكامرأةهألنيذعىاألرضكلإلهإسرائيلقدوس
Ifef1إشالصبا

طلقتذنوبكمأجلمنطلقتهاالتيأمكمطالقكتابأينالربقالهكذا
051إسمكمأ

للمسيحعفيفةءعذراألفألمواحدلرجلخطبكمألنياللهغيرةأغارعلحكمفإني
yly

لمهنفنفسهيحبامرأتهيحبمنكأجسادهمهمءنسايحيواأنالرجالعلىمجبكذلئا
لحمهمنجسمهءأعضاألنناللكنيسةأيضاالربكماويربيهيقوتهبلقطجسدهأحديبغض

واحداجسدااالئنانويكونبامرأتهويلتصقمه91bأباهالرجليتركهذاأجلمنعظامهومن

هأفاوالكنيسةالسيحنحومنلأأناولكننيعظيمالسرهذا
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الجديدوالفصحالقديمالفصح

العظيم13الخروجصرومنهفيهكانالذيالقديمالفصحمالبساتمنالرسولبولساستوحى

فيرأىوإذوطنايطلببالتهليلخرجشعبحريةإليومصريةالخطفرعونيةعبو1من

خروجاأوعبورأتعنيبالعبريةcaكلمةحيثفصحيةذبيحةبالصليعلىالمغموت
بالضاموسالحطيةعبوديةمنوخروجفياسبالأعظمحقيقيلخروججديدافصحاالمسغاعتبر
الذيناللهN3وأمجدحريةإليالمسيحببرالخروجتهليلإليزائلأرفبوطنالتمسكومن

الخطيةعبوديةمنالخروجلناملاعفصحSفالميحسماوياأيافضلوطنايطلبون
دائمسماويلوطناللهy3وأمجدحريةإليمصرالحطيةأرضومنفرعونسخرة

DAiوأقاإلخالصبفطيرلنعيدإذاألجلنادئحقدالمسيحأيضافصحنان
oكوwA

رائحةللهوذبيحةقرباناألجلنانفسهوأسلمأيضاالمسيحأحبناكماالمحبةفيواسلكوا
2هأفطيبة

اساسواضعاالعبرانيينسفرijWأئلىأوJالرسوبولسكتبالنمطهذاوعلى

الدقةشديدبمقارنةوالناموسالتوراةفياقيولياالاألصولعلىتطبيقاتهبكلالمسيحياإليمان
المثالمغالنورإلىالظلمنالحقيقةإليالشبهمنمقارنةومستنيرةوحكيمةورتيبةوعميقة

الجسديةوالطقوسوالوصاياءاألثيامنالمتكلمالحيالواقعإليالئضمتالصامتالقديم
إلىءالسماصنعإليبيدمصتوعغيرهوdaLإالناستعاليممنهيالتيباألياديالمصنوعة

الكيانوغسلإلهيبدمالضميرتطهيرإلىءبماالجسدوغسلحيوانيبدمتطهيرمناألزليالروح
القدسبالروحكلهالروحي

واليز513الينقصالذيءالسمامنالنازلالمن

يسقالللتوراةكدارسلهيشهدالذيالتأمليالعحقذاتالرسولبولسلفتاتمنلفتةهي
هكذااليوميالمنلجمعبالنسجةاللهوصيةمنلمحفقدغبارله

IكلماوومقللمكثربينالمنوالتقطواهكذاإسرائلبنوففعلSمننوعبألعمرلوا
1v1jAIينقصلموالمقللالمكئريفضللمJالمكيا
عنهيفضللمأنهقدرطاقتهعلىمنهاكلمابعدوجدفقدكثيرالجمعالذيالطماعأنبمعنى

الرصلبولسالقديىيهاباتضمنالبرانيينضرتضعالقتطيةالكنيه41
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ينقصلمأنهوجدقدرطاقتهعلىمنهأكللماقليألجمعالذيوالمكتفيااأكلمأبعدتحيئا

وإلهاماطمعهعنليردعهللطماعموجعادرساقديمآهذاكاناأفعآلاحتاجهعماأكلمابعدشيئا

اكتفائهفيليزدادللمكتفيبديعا

الغنيةالكناشيوعينأtKمدنعفاقتبسهالتعليمفياإللهيالمثلهذامنالرسولبولسانبهر

هكذاأورشمليمءلفقرامعآبقدروتقسيطعطائهافىتسخيأن
فيفيصيرواأعوازهممنيعطواالأيضيقولكمراحةلالخرينليكونليسفابه

فضالتكمالوقتهذافيتكونلكياالشتراكيةروحأصلالمساواةبحسببلضيق

الروحيةإلعوازكمءبالدعاالروحيةضالتهمتصيركيالجسديةإلعوازهماالمالية

لمقليالجمعوالذييفضللمكثيرآجمعالذيهومكتوبكماالمساواةتحصلخى
YAroiينقص

القديسينبمؤازرةوالروحالعطيةفىزدادواليأL3غنىيزيدكمبأنسيتكقلاللهأنبمعنى

عنكميتقصىأنتمفالأجلكممنالصالةفيليزدادوابمؤازرتكمنعمةالقديسينسيزيدوبالتألي

أاامجوعونeمsNالماليالمورد

يخبروالفلكتحذثالسموات

اللهبعظمةآدملبنيالتحدثفياضراكهايااتبدورالسمويتغنىفيهالضبيلداودمزمورهذا

الصاحبقدرةوأقمارهوشموسهونجومهبمجراتهيخبروالقلكالعالمينبلغوحديثهاوعجاثبه
االفاقطتقونجرهالكلضابطوجبروت

ليلإليولملكالمايذيميومإلييوميديهبعمليخبروالفلكاللهبمجدتحذثالسموات

خرجاالرضكلفيصوتهاصحتهاصوتهميسمعالالموالقولالعلمايبدي

91مزaكلماتهاصحتهاكلماتهمالمسكونةأقصىوإليمنطقهاصحتهامنطقهم

نطقبالبالهوتهتنطقوصنائعهكالمبدونعنهتعلناللهأعمالأنيقصدالنبيودIود
يستخدمهااألولالوجهوجهينعلىالرسوالبولسيأخذهأاللهلحلقةالعظمىاالياتوهذه

يستشفتواأنوأجناسهمأنواعهمكافةوعلىالبمئربنيعلىيتحتمالالمنرسمياإعالنأباعتبارها
يةرومأهلإلىيكتبهكذاالفائقوالهوتهوسلطانهقوتهمنها

السرمديةقدرتهالمنظورةغيرأمورهألنلهمأظهرهااللهألنفيهمظاهرةاللهمعرفةإذ

راجععذربالإنهمحتىبالمصنوعاتمذزكةالعالمخلقمنذترىوالهوته

Ai



99jوT

السمواتعن633قولمنهالمزمورفيقتطفهذامناآليةهنلفرداتالثانياألخذأما

الرسلإليمبهوينكلماللهاالمسكونةأقصىوإلىمنطقهاخرجاألرضكلفيأنوالفلك

بصمتهاواألفالكالسمواتأذاغهالذيكلالموعةبالكلمةأذاعواأنهمبصفتهمالقديسين

اإليمانآخبرناصذقمنربيايقولءإشعيأألناإلنجلأطاعواقدالجميعليس
خرجاألرضجميعإليبلىيسمعوالداألعلهمأقىللكننياللهبكلمةوالخبربألخبر
روأقوالهمالمسكؤلةأقاعيوإليصؤبهم

موسىوجهعلىفرالتوراة

تباإلنجيلقلوبنافيأشرقالذيالمسيحونوروجه
بالنوريلمعووجههالجبلمننزلاللهمنواستلمهااقوراةعلىمومىاستؤمنحينما

أنالجبلمننزولهعندمويىيدفيaoالشهاولوحاءسيناجتلمنمويصىنزللماوكان

rبنيوجميعفنظرهروناللهمعمعهكالمهفييلمعصاروجههجلدأنيعلملم
وجههعلىجعلمعهمالكالممنىموفرغولمايلمعوجههجلدوإذاموصىإسرائيل

fwrjwjwrئرقعا

تحليلوالنورحسبالتوراةبينفربطبهيراتأثيراالرسولبولسذهنفىابخرهذاأثرلقد

ظهرفلمابهإسرائيلوعرفتاللهأعلنتالتيهيالتوراةأنأساسعلىالفريسيةالمدارسكل

بينالحالفيبولسربطالظهيرةوقتفيالنتصسىمنلمعانااألكثربوجههلبولسيسوعالرب

مغزادوممايقيةاالتوراةمووبالتالياللهلطبيعةالحقيقياالستعالنأنهأساسعلىواللهيحالع
وزالوانطفأخبأثممولىوجهفيلمعالنورالذيبينالمقارنةهوالحقيقةبهذهالرسولبولسيقين
أزليدائمحيقائموهوالثمسفبالةءالسمافيالالمعالمسيحنوروجهوبينبموته

الذيوالناموسالخطيةظلفيالتوراةفيالحرفخدمةبينالمفارنةالرسولبولسأقاموباقالي

المسيحنوروبينالزائلىمونوروجهبينوباالليللمجدالروحفيابرخدمةوبينبالموتيحكم
المجدفيالدائم

مجدفيحصلتقدالشهادةحيLحجارةفيبأحرفالمنقوشةالموتخدمةكأنتإن

الفكيفللالزاوجههمجدلسبببوسىوجهإلىينظرواأنإسرائيليقدربنولمحتى
rsrvnمجدفيالروحخدمةباألولىتكون
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كانكماليسالجديدالعهدIوراةالالبرخدامعلىهذاويطبقالرسولبولسيعودم

معرفتهميستمدونمكشموفبوجهبلبرقعخاللمنالناموسموسىوجهإليإسرائيلبنوينظر

فعرفدمشقطريقفىعليهاألقدسالوجههذاأشرقكماعليهمالمسيحوجهإشراقمنبالله
فيهاللهواستعلنالرب

إلىيرنتغ5مرآةفيكمابرقعبدونمكشوفبوجههـالربمجدناظرينجميعاونحن

rswAالروحالربمنكمامجدإليمجدمنالمسيحوجهعينهاالصوةتلك

اوالناموسالتوراةلموضعالمقابلهوهنأالربوجهحيث

كأولالنورتكوينوبينالتوراةبينميميةبعالفةقالتقدالفريسيينمدارسكانتوإن

ءشىكلخلقةمنذلكبعدتممانسانلليكشفأوألخلقاألولالطبيعيوالنوراللهأعمال
اإلنسانفيالحياةنورإشراقأنالحقوبكلصحةبأكثرالرسولبولسلJقفقدهوخلقةحتى

المسيحوجهاستعالنفيكان

قلوبنافيأثرقالذيهواللهأعمالءبدظلمةنورمنئشرقاأنقالالذياللهألن

rf6المسيحيسحوجهفيالثهمجدمعرفةإلنارة

اللهمعرفةعوضبالروحاللهلمعرفةاألولالخليقةنورمقابلفيالحياةنورهوهنافالمسيح
3العقلAبألحوا

تطثعضيقتهفيهوالمسيحإنجيلفيتطثعنابأنالقولفيالرسولبولرؤيةتجميعيمكنهنا
أنئصريطةمجدإليمجدومنمجإلإليفيغيرنابحضرتهقلوبناءيضيالذياإللهيوجههفيدائم

مرةكلصورتناعليهالنعالخطيةبرقعبدونمراةفيكمالصيقاقوئالكلمةفيتطثغنايكون
مجدهصورةعلىلتكون

الحديدةالتوراةهوالمسيحأنإشارةهناالرسولبولسقولفيأننكررأنيفوتناالكما
عنهاوالمغلناللهلطبيعةالحاملبصفتهالحقيقية

المسيحنوروجهمنالمستمذةالجديدةالتوراة

المسيحنورمجدمنالعلياومثلهتعاليمهكليستمدأنهالتعليميالرسولبولسمنهجقيواضح
متىالقديسإنجيلفيءجامامستوىعلىجديدةتوراةفصوليعكسوكانهقلبهفيأثمرقالذي

1Yءمتلكمفأقولأناأماءللفدماقيلأنهسمعتمالمسيحقوالفي
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بحسبحيأةلهمليكونالمسيحيينفلوبعلىالمسيحفكريطبعأنءشىكلقفهويريد
لماللهصورةفيكانإذالذيأيضايسوعالمسيحفيالذيالفكرهذافيكمفليكنالمسيح

دياذالناسشبهفيصأللراعبدصورةآخذانفسهأخلىلكنهللهمعادأليكونأنخلسةعبمج
35oAفيالصليبموتالموتحتىوأطاعنفعهوضعكإنسانالهيئةفيوجد

الجسدقبلوطبيعتهالمسيحهوتةعنباستعالنلنايكشفالرسولبولسكانوإنهنا

لةإليجداللقالفاالمثالهذاعكومنالمسيحتتازلمدىيوضحأنهوالقصدأنإآلللهمعادآل

طاعةنتيجةبلعقاباءجاوالعليهاماإلزيكنلمأنهذلكبعدالصليباستعالنثمعبدإنعمان

الطاعةروحئملبعضبعضناالثديدالتنازالروحفينعيشهلنامثألبذلكمضطيالهاوهدفا
الحديثبدايةهوهذاألنأوآالمخسارةمنفيهاكانمهمامنهنسمكيالذيالروحيللمصدر

شيئاالواحداضميئامفتكرنىواحدةبنفسواحدةمحبةولكمواحدافكراتفتكرواحتى

0وماواحدكلبللنفسههوماإليواحدكلننظرواالبتواضعبلأوبعجببتحزل
jrrtفيأيضاالخرين

142هولآلخرامواحدكلبلهولنفسهامأحيطلبال

vرواللهلمجدفبلناأيضاالمغأنكمابعضابعضكمافتلوالذلك

فكرقلنأنحنأماالمسغبفكرهوالمسيحبحسبهوالتعليمكلإنيقولوبالنهاية

1I26المسيح

مثالمنبلونواأوامرمنالمعطاةالرسولبولسعندالجديدةتوراةالوصاياهيهذه

وحدةوغايتهاالرسولبولسعندالجديدةالتوراةهيالمسيحفحياةوحياتهالحيالمسيح

كثيرةواألمئلةالمسيحفيالمسيحبحسبواألفكاروالمشيئاتالقلوب

كلفليزضأنفسنانرصولءالضعفاأضعاتنحتملأنءاألقودانحنعلينافيجب

هوكمأبلنفسهيزضلمأيضاالمسيحألنالبنيانألجلللخيرقريبهمناواحد
on1rروy11Aعليئوقعتمعيريكتعييراتمكتوب

اإلنسانبزعندتنتهيالالرصولبولسعنداإلنجيلالجديدالتوراةأنءالقارىيالحظو

أكثرأوضحهماوهذاaالبنيانألجلالوحيدوهدفها6سادقصدهاإنبلبالناموسالفردي

إليالكنيسةالمسيعجسدلبنيانالخدمةلعملالكيسةالقديسينتكميلألجلقولهفي

ءملjةUاقياسإليكاملإنسانإلىاللهابنومعرفةاإليمانيةوحدانإليجميعناننتهيأن

Y1jr1ة4أفالمسيح
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روحيسقيهمأنهSرنثوسالمشاكسةالكنائسيقنعأنجاهدايحاولهالرسولوبولس
نفسهيحالممستوىعلىختانبدونوناموسبدونالمسيحالجديدةتوراتهبحسبالتعليم

عليكمنيرياحملواالتوواةبتعليمتعليمهموازالالمسيحAelيعرفالرسولوبولىبهومتمثأل

11Yrمتخفيفوحليهيننيريألنمنيوتعلموا

نيربوضعاللهتجربونلماذاالرسولبطرسعنهافالالتيوحملهاالتوراةنيرمقابلفيذلك

نحملهأننحنوالاباؤنايستطعلمااألمممنالجددالمسيحيينالتالميذعنقعل

تعاليمحملمقابلتعاليمهوحملالناموسنيرمقابللنيرهالمصيحوصاضوءفعلى511أع
عترمقابلوتواضعهالناموسضفمقابلالمسيحوداعةوصفئمالناسوؤصايأالناموس

أنبلالناموسونيرللتهؤيرتدواالأنكورنثوسأهلإليالرسولبولسيتوسلالناموس

1IكوIوجلمهالمسيحبوداعةإليكمأطلبئمiوحلمهالمسيحبوداعةيتمسكوا

وتوصيةقانونحسبأورشليمءلفقراالماليةالتبرعاتمجمعالرسولبولسابتدأحينما

عملءللفقراالكنيسةعطبةمنليجعلروحيوىمستإلياألموالجمععمليةيرفعأنأرادالرسل

لكيغنيوهوافحكرأجلكممنأنهالمسيحيسوعربنانعمةتعرفونفإنكمقالروحيبذل

تجسدمستوىإليفكرهمير2التبرعاتأعمالبصددوهووهناYr9بفقرهأنتمتستغنوا

وكوذجامثالالمسيحمعطيابالالهوتتعليمهبولسيمزجهكذاوبذلهالمسيح

يصفالرسولبولسأنعثعرالثالثاألصحاحايطولىكورنثوسرسالةءقارىيالحظ
هذافيالرسولبولسيستعلتهاالتيفالمحبةنفسهالمسيحعلىوعينهرؤيةءورارؤيةالمحبة

عندأصبحتفالتوراةامتالكهايزيدمنينالهاوحدهوبالمسيحالسيحصفاتمنهياألصحأح

وكلماتهالمسيحهيالرسولبولس

rof



1هالمسيحتعاليمالثانيالمصدر
نخأيةأمامهيكنلمغالمبإنجيليعظابتدألماالرسولبولعىأنءالقارىنذكرنعودوإذ
بأفلليسبولسكرازةءبدبعدكتحبمرقسللقديسوهوإنجيلأولألناألناجيلمن

تييسكانولكنهبهاسمعوالظالرسولبولسيرهافلماألناجلبقيةأماسنةسثرينمن

المؤمنينومنمعهمتقابلالذينالرسلمنلتالميذهالمسيحلقنهاالتيالتعاليمعنمعلوماته
الشفاهيبالنقلمقدصةكمحفوظاتيحفظونهاكانواالذين

الثالثةواألناجيلالرسولبولستعاليمبينالعقابلشدة
الرسولهبولسكرزبهuوذلكبعداألناجيلفيءجامابينالمطابفةاألمثةمننوعإليكواآلن

كتابتهاوقبلعليهاسابقا

الجيلايالثالئةالرسولبولسنعاليم

91ميةرسالة

21رو

منكلاإلنسانعذرأيهابالأنتلذلك

علىتحكمكيركتدفيمافيألنكيدين

األمورتلكتفعلتدينالذيأنتألنكنفسك

عينها

ولكنالجسدفستموتونحسبعشتمإن14

الجسداعمالتميتونبالروحكنتمإن
فستحيون

31و421كوriti1ر

والباركوايضطهدونكمالذينعلىباركوا

تلعنوا

فحةراجع01

Yو71مت

Yالتيبألدينونةألنكمتدانوااللكيتدينواال
تدانونتدينونبها

ومنيهلكهانفسهيخلصأند2أمنفإن6
مجدهاأجليمننفسهيهلك

tt82و

أحبواالسامعونأيهالكمأقوللكني
باركواميغضيكمإليأحسنواكمءأعدا

rof



علينايفترىفنحتملنضطهدفنباركنشتم
فنعظ

rvIرو

بشريئرعنأحماتجازواال

بالخيرالشزاغلبربلأثيغلبتكال

riv

الجزيةلهلمنالجزيةحقوقهمالجميعفأعطوا
لهلمنوالحوفالجبايةلهلمنالجباية

rاإلكرالهلمنواإلكرامالحوف

rvnI

yيحبإآلبأنءألحدبثيمديونينتكوتوا
أكملفقدغيرهأححتمنألنبعضابعضكم
التسرقالتقملالتزنيالألنالناموس

أخرىوصيةكانتديانتثمتهالبالزورتشهد

قريبكتحبانالكلمةهذهفيمجموعةهي
فالمحبةثراللقريبتصنعالالمحبةكنفسك

الناموستكميلهي

f1ر

أيضاأنتأوأخاكتدينفلماذاأنتوأمأ

uنقفسوفجميعاننابأخيكتزدريا

المسيحwسيمأ

fo

إليكمييئونالذينألجلوصثواالعنيكم

5irمت

قنبلالثصرتقاوموااللكمفاقولأناأما
Lأيضااالخر4فحؤJاأليمنخدكعلىلطمك

59rمت

منبلالثصرتقاوموااللكمفأقولأناوأما
اآلخرلهفحؤلاأليمنخالكعلىلطمك

أيضا

ArIVI

للهللهلقيصرلقيصروماماأعطوا

التاموسفيالعظمىهيوصيةأيةمعلميا

فلبئهكلمنإلهكالربتحبيسوعdidفقا

هيونفكرككلومننفسككلومن
تحبمثلهاوالثانيةوالعظمىاالوليالوصية

يتعلقالوصيتينبهاتينكنفسكقريبك

ءواألنبياكلهالتاموس

7IJYمحا

التيبالدينونةألنكمتدانوااللكيتدينوااال
تكيلونبهالذيوبالكيلتدانونتدينونبها

لكميكال



jtIrOر

بالحرىبلبعضابعضناأيضانحاكمفال

أومصدمةلألخيوضعالأنبهذااحكموا
معئرة

لشىأنيسوعالربفيومتيقنعالمإني

فلهانجسشيئايحسبإآلمنبذاتهنجساةشى
هونجس

لداتسالؤليكي

4tتس

اللهبلإنسانايرذلالابولسيريرلمنإذا

الفذوسقروتأيضاأعطأناالذي

49ش

اكتبأنلكمحاجةفالاألخويةالمحبةوأما

أناللهمنمتعفمونأنفسكمألنكمعهاإليكم
بعضابعضكميحب

i5تسj

Jالربيومأنبالتحقيقتعلمونأنتمنكم
ءيجيهكذاالليلفيكلض

5oش1

ذحيوأمالمسالئميقولونحينماهأل

8I1مت

بيالمؤمنينالصغارءهؤالأحدأعثرومن
ويغرقحجرالرحىعتقهفيدعلقأنلهفخر

البحرلجةفي

va1

فيهدخلإذااإلنسانخارجمنءشىليس

منهتخرجالتيءاألشيالكنينخسهيقدرأن

اإلتسانتنخسالتيهي

J01

يرذلكموالذيمنييمعمنكميسمعالذي

أرسلنيالذييرذليرذلنيوالذييرذلني
الله

rltrjorيو

بعفكمتحبواأنأعطيكمأقاجديدةوصية

أيضاأنشمتحبونأناأحببتكمكمابعضا

أنكمالجميعيعرفبهذابعضابعضكم
لبعضبعضاحبلكمكانإنتالميذي

jrter5t

فيالبيتربلوعرفنأهذااعلمواوإنما

بيتهيذعولملسهرالسارقهيأتيصاعةأية

ساعةفيألنهمسعدينإذاأنتمفكونواينقب

اإلنسانابنيأتيتظنونأل

JArtr

فىقلوبكمتعكللئالألنفسكمفاحترزوا

ool



فالللحئلىكالمخاضبغتةهالذفاجئهم
ينجون

56تس1

nuونضحلمسهربلكالباقيئإذاننئفال

i531ش

بعفابعضكمسالموا

l5تسj

Iحينككافرحوا

كولويي

Xwr

بعضكمومسامحينبعفابعضكممحتملين

كماشكوىأحدعلىألحدكانإنبعضا

أيفاأنتمهكذاالمسيحلكمكفر

roك

1اآلرضعلىالتيكمءأعضافأميتوا

tlo

ذلكفيصادفكمالحياةوهموموسكيرخما
بغتةأليوم

يأتيساعهأيةفىتعلمونالألنكمإذالاسهروا

ربكم

A0م

بعضابعضكمسالموا

ة6rrالو

iوتهتلواماليوذلئافيافرحوا

أيضانحننغفركماذنوبنالناواغفر

إليناللمذنبين

oة59y303oمت

وألقهافأقلعهاتعثركاليمنىعينككانتفإن

والأعضائكأحديهلكأنلئاخيزألنهعنك

يدككانتوإنجهنمفيكلهجسدكيلقى

خيزألنهعنكوألقهافاقطعهاركتعاليمنى

جسدكيلقىوالأعضائكأحديهلئأنلك

جهضمفيكله

أنلئهخيرفاقطعهارخفكأعثرتكوإن

رجالنلكتكونأنمنأعرجالحياةتدخل

تطفأالالنارالتيفيجهنمفيوئطرح



Srr

miLالمحبوبينالقديسيناللهكمختاريوالا

وطولووداعةوتواضعاولطفارأفابءأحشا

أنا

fr

بالشكرفيهاساهرينالصالةعلىواظبوا

sr

Iالمسيحبسرلنتكلم

iةfك

مضلحابنعمةحينكلكالمكمليكن

بملح

rt

iIاحدكلتجاوبواأنيجبكيفلتعلموا

الثانيةكورنثوس

2f

ترتفعواكيينفأذللتإذيةأخطأتأم
اللهبإنجيلمجانانجترتكمألنيأنتم

ولىاكورنثوس

vtك

أنالرببلأناالفأوصيهمالمتزوجونوأما
رجلهاالمرأةتفارقال

11AYمت

وديمالنيمنيوتعلمواعليكمنيرياحملوا

القلبومتواضع

نجربةفيتدخلوالئالوصلوااسهروا

لو8

أسزرلعرفواأناعطيقدلكمفقال
اللهملكوت

ar1oت

lاألرضملحأنتم
ملحأنفكمفيلكمليكن

IyIy

ماالساعةتلكفييعلمكمسالقدالروحألن
تقولوأنيجب

rrمت

لكمLدخايكونjاكتركم1

I011IوYI

عليهايزنيباخرىوتزوجامرأتهطققمن

باخرتزنيوتزوجتزوجهاامرأةطلقتوإق

VD



SI1

ينادونالذينأنالربأمرأيصاهكذا

يعيشونااإلنجيلمنباإلنجيل

s1

استعبدتالجميعمنحزاكنتإذفإني

األكثرينألربحللجميعنفسي

01vالو

كاوشاربيناكلينالبيتذلئفيوأقيموا

هأجرتمستحقالفاعلألنعندهم

AIrfot

لكميكونعظيمأفيكميصيرأنأرادمن
يكونأوألفيكميصيرأنأرادومنخادمأ

يأبلمأيضااإلنانابنألنعتداللجميع
عنفديةنفسهوليبذلمليخبلليخدم
كثيرين

iriirr

aسلمتكمماالربمنتسلمتألنني

02arأع

األخذمناكثرءالعطاهومغبوطلJقهنأيسوعالربكلماتمتدكرين
tivr

الربياjنهأإليكماكتهمافيعلمروحئاأونبيانفسهيحسبأحدكانإن
lsvoT

يكونأنالربرحمهكمنرأياأعطيولكضنيفيهنالربمنأمرعنديفليسالعذارىوأما
أمينا

461تس

yفيواألمواتءالسمامنينزلسوفاللهوبوقيمالئكةرئيسبصوببهتافينفسهالربألن

أوالسيقومونالمسيح
N4كوoة

ءارايظهروالظالمخفاياسينيرالذيالربيأتيحتىالوقتقبلءشىفيتحكمواالإذأ
القلوب

الثالثةاألناجيلفيلهاالمرادفعلىناعثرالتيالربيابوطالمباشرةاالمصتشهاداتهذهكل

الرسولبوليطلقهاالتيأواألناجيلفيمقابللهايوجدوالللمسيحبولينبهاالتيأوايطولى

noI



فيناؤكملتصمتكقولهبسلطانالرئاسيةالروحتحملولكنهامرجعأيإلىاإلشارةون
أنهإماالرسولبولسأنمنهايتضحtrكويتكلمنأنلهنأذوناملسألنهالكنائى

منعليهاحصلالتيلألناجيلكأساسالمكتوبةالتسجيالتبعضمنيقرأهاكان

المسيحعاصرواالذينءاألتقياالقديسينمنأوالرسلفاهتمنقطهاالتالتيأو61الرسل

جميعا5ها1التيالوصاياوهذهالقدسبالروحاليدووضعالعمادمنهماستلموالذين

115sf1vrالربوصاياأنهإليكماكتبهماأنفيعلمبقولهالنهايةفييجملها

الوضوحبمنتهىوهذا

السلوكيةالوصايافيالمسيحأقوالإلييرجعانالرسولبولسأنفايىجوافىالعالمويقول

اإللتزامينبغيثابتامسيحيامعياراباعتبارهاالتقنينيالطابمذاتللمؤمنينوالتنطميةواألخالقية
اللهنعمةغنىبحسبمباثرةالقدسالروحيستوحيكانفإنهنينالمؤمحياةيخصفيماأماب

8Iبوفرةإياهااقهمنحهالتي

Pبهأوصيكمماجميعيحفظواأنوعلموهماألممجميعوتلمذوااذهبوا
كانتبالصليبءالفداعمليةيتممأنقبلالرببهاقامالتيالوظيفةأنننهأنللزمكذلك
لهميضعcان6نأباعتبارتالميذكانواوالرسلالمعتمهوللرباألولفاللقبالتعليم
الحياةنواحيلكلمنهأعلىولكنالناموسمستوىعلقانوفيطابمذاتوصاياليمهبتع
الناموسسلطانءللقدماقيلأنهسمعتمقدهكذايرئابسلطانتءجاوالتيالسلوكية
كالممنستثميحيثcaهمتالناموسمنأعلىبسلطانلكمفأقولأناوأما

اللهبسلطانقمنفهيالربوصايأأمابدائيمستوىمنوضعيالناموسأنالمسيح

موازيةعبريةكلمةوهيlدالتلمواسمهاليهودعندالتعليممصدرأنءالقارىوليالحظ

هيلتالميذهوتعليمهالربفوصايابالعربيةتلميذوتلمذةكلمةمناألصلنفسوذات

اإلنجيلصارالذيالجديدالتلمود

األناجيلنهايةفيءجاالذيالربأمريتممقاممنهوأوليكونيكادالرسولبولسوهنا

82متبهأوصيتكمLمجميعيحفظواأنوعلموهماألممجميعمذواوندفاذهبوا

v1فحةراجع61
7ولدهالنلعاه24

641831pmsiaduJcinibbaRdnadnAseivaDDW
f9543f351pptsiM81المهيكل
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ءانقضاإلىاأليامكلمعكمأناوهاالرسولبولسلمارأسهىاأليةبقيةوهناjو1

IمتلدهAYمعلميدإلىمعلميدمنأي

متىأماأيضاةالرسولبولسنالهاالتيالقدسالروحلعطيةبالنسبةالربوعدإعادةثم
y11rtiيوويخبركمليمماألخذالحقجمغإلىيرثدكمفهوالحقروحذاكءجا

ءشىكليعتمكمفهوباسمياالبسيرسلهالذيالقدسالروحالمعزتيوأماكذلك
trيولكمقلتهمابملودذكركم

إليللمؤمنينوالتنظيمالسلوكأمورتقنينكلفييرجعأفهالرسوالبولسكالممنوواضح
المعروفةالثالثةياتهابمستوالربأقوال

الرملمذكراتفي

شفاهاالسلمةوتلك

حسبفيهموالمتكلمJiLtcءاألنتيافيالناطقالقدسبالروحالربفممنالمستوحاةوتلك
الوعد

أنالربمباشرمنمصدرتعليميعلىالرصولبولسيعثرفيهامرةكلفينستشفلذلئ

راجع21روjيدينمنكلاإلنسانأيهاعذربالأنترئاسيوبروحبسلطانياتيالكالم
باتضاعنفسهمستوىإلىينزلالحالفيالمصدرفنسمعهمذأأمامهيكنلمإذاأما71مت

أنالربرحمهكمنرائاأعطيولكننيفيهنالربمنأمرعنديفليسالعذارىوأماكثير
voكوIأمينايكلون

أثقالبعضكماحملوايقولحيماالرسولبولىيعطيهاالتيالوصاياسياقفيكذلك
منيأخذولكنهالناموسمقابلفيالجديدالعهدوصايايعطينفسهمنليسأنهيوضحبعض

يفيدمما62غلالمسيحناموستئمواوهكذافيقولبالروحأوسمعانقالإماالمسيح

أعماقتكشفالمسيحمومى4وكلمةالتعليميسيحالمناموسمنمأخؤةالوصيةهذهأن
VIYLكناليتفهيبيانبأجلىالجديدةالتوراةصاحبأالمسيحجهةمنبولسفكر

الخطيةمعروحياالتعاملدونبالجسدLaوالعباالجسدمعللنعاملمحددةحرفيةقوانينعنعبارةأي

قديسعالمسيحنيالحياةروحناموس9JtJJAالرVpبولىعتدالمسيحنامومإنبلفط

روحياالقانونالناموسكانفإذا8روااوالموتيةاموصىفاموسمنأعتقتي
والالكلماتتحدهالالذيالمحيالروحعلهليحلالفاتلالحرففيهتالشىفقدiرو7

عنهوعبارةبلموسىكناموسالتIكلعلىأعمىتطبيقائطبىبنوفييصاغأنيمكن
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كلمنهأيأخذمامحةمغفرةثاركةشفقةتحننلطفاعة3وعهروحيةعالر

أذهانكمبتجديدشكلكمعنتغيرواأفضلإليليتفيرمنهاينقصهLمأويحتاجهماساناب

يقولهطالحاكليقدمهاالتيوالتعاليمالوصاياسردهسياقفينعثرماكثيرافإنناكذلك
بالمعنىتفيالهنابحسبوكلمةa11الرببحسبأويسعالمسيحبحسب
بمقنفىالمعنىفيصبح6فعلبمقتفىهناوتفيدaraKcهيليةاألاليؤالنيةفالكلمة

الذيالحزناألنمثلIاقهفعلبمقتفىأوالربفعلبمقتفىأوالمسيحفعل
العالمحزنوأماندامةباللخالصتوبةءينثىاللهيئةمثفعلبمقتفاألصحبحسب

اااللهمثئةفعلمنيشثاالحزنهذامئلأنهتاوواضح5701كموتاءفينثى

فيليسالحقيقةفيأصبحبهواتحدالمسيحولبساعتمدالذيالمؤمنأنيعنيوهذا
بعدكلواليعلمونالقديمالعهدكقولالربمنمتعلمايكونAAيتعلمهالوصيةحاجة

إليغيرهممنيعرفوننيككلهمألنهمالرباعرفواقألللينأخاهواحدوكلصاحبهواحد
يوحناوالفديسمعاوالمعلموالتلمؤالتوراةهوهناالرب10إرالربيقولكبيرهم

انإلىبكمحاجةوالفيكمثابتةمنهأخذتموهاالتيفالمسحةأنتمأماهكذايضسعهاالرسول

كذباوليستحقوهيءفيكلعنعينهاالمسحةمذهتعتمكمكمابلأحديعلمكبم
بعدماقولهفيالرسولبولعيشيراليهالذيوهوY2و2v2يو1فيهقثبتونعلمنكمكما

اعثرولكنهافقطالربفيتريدبمنتتزوجلكيحرةفهىرجلهاماتإنولكنرأبأعطى

sو9rكو17الثهروحعنديأيضاأناأنيوأظنرأييحسبهكذالبثتإنغتطة

التواةهوأنهباعتبارهالمسيحيسوعالربفيالمنحصرالرسولبولسفكربقوةيتضحوهنا
بالروحالضميرفيالتوجيهيبالتعليمأوالمباشربالتعليمءسواالحكمةالجديدة

I14sir8ك192د11

lIآالرسوoبولسىالقديع
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الثانيلجزء

الوبولبولسىالهوت





مهيد

الرسولسيوللالهوتالمدخل

قيحصرذاتهبلممنرغاالهوتيانفسهمجسبلمالرسولبولسأنالمقدمةفيوقلناسبقكما

أذياللهسزلما171كوy1الئربلالغحديرسلنيلمالمسيعنyوالتبشيرالكرازة
أستثرلحمألمللوقتاألممبينبهالئشرفيئابنهيعلنأنبنعتودعانيأميبطنمنأفرزني
1ccوالةالبشارمتطباتححبالرسولبولسالقديسالهوتءجالهذا61و1ه1غل

رسائلهعلىمورعامكرقاءجأالذيلالهوتهالمناهجوضعفحاولأنالعبثفمنلذلكلهمنهج

مقولةوأشملأعظمأنذلكعلىللتدليلويكفييعفوتءجاالالهوتيةمقوالتهومعظم
وتكريمالتواضعفيلبيأهلتعليمهبصددفالهاالتيتلئاهيالرسولمىبوددالهوتية
قشفيالمسيححياةملخصىأوردوهنانموذجانفسهفيالمسغعملهماأعطىإذاإاالحرين

للصليبتأقلفيثمهووم0تموكيفالتجسدوصفئمللهومساواالتجدقبلوجوده

منوالسجودالعبادةواجبكرثالمسيحتقييمثمالصعودئمبالفيامةالموتعننتجوما

vaفيواألرضيينالسمألديين

ليعلمبولسفالهوارتفاعهوقيامتهوموتهوتجدهالهوتهفيللمسيحالمستوىالعاليالكشفهذا

اأابعفابعضهموتكريماتواضعفيلبيأهل

نفهوالمسيحالمسيحهوبلمستوىيأيمنهجأييتبعألبولسعندالالهوتفمدخلإذا
بولسالهوتيأتيهناومنءشىلكلنمونجافياخدهوروحهبولىفكرفينورهيتوهجالذي

بلالمسيحأعمالتقييموالالمسغتقييموالالمسيحتعليمليسالرسولبولىفالهوتالرسول

وأعمالهحياتفيمنظورانفسهالمسح

هوبالروحاستعلنهماوكلالمسيحمنعليهحصلماوكلالمسيحعنبولسعرفهمافادظم

03rكلألجلينفسهوأسلمأحبنيأجلهمنماتئمأحتهالمسيحأنواحدءشى

dil



ايةفيذلكفيمكنونحصرهبهنحيطأنأردناإذاالرسولبولسللقديسالالهوتيالفكرن
إذاالرسولبولسعندالالهوتيالعمقإنJ261المسيحفكرفلنانحنأمأواحدة

واحدلىآيةمنممكنفهذاأصالتهفيلثقالمسيحفيأصولهإلىونردةأبعادهنقيأنأردنا

توجيهوكلعمcjءشيكلفإنوهكذا22غلفتييحياالمسيحبلأناالفأحيا

هومنتعرفأنأردتفإذاUالمسيحمعوالمسيحفيojالرسوJبولسالهوتفيوتقنين

اردتوإذاالمسغمعوقامالمسيحمعماتالذيهويردالرسولبولسفإنالمسيحياإلنعمان

روحولهاوعظامهلحمهمنالمسيحجسدهييردالرسولبولسفإنالكنيسةهيماتعرفأنا

يعيشونالالرصولبولسيرداآلنالمؤمتونشيعيأنينبغيكيفتعرفأنأردتوإذاالمسيح
كلنهايةهيماتعرفأنأردتوإذاوقامأجلهممنماتالذيالمسيحألجلبلألنفسهم

حينكلمعهنكونالرصولبولسيردفوقههومصيرناومأءشي

الحيبشخصهالمسيحالتعبيرهذاصخإنمنهجههووهذاالرصولبولسألهوتهوهذا

وارتفاعهوقيامتهموتهوفيتجسدهوفيتجسدهعلىالسابقةحياتهفيمنظورااألمواتمنالقائم
المسيحعنمنفصالالمسيحعملهسلألييلتفتالأنعلىالسمواتفياالبيمينعنوجلوسه

LJحلسانوكانالمسيحبدونالمسحبهقالمبدأأوتعليمأليقيمةوالبلالمسيحبدوناو

يكونوالعكسالعالمفيالهوتيأعظمساعونوأنايحالمسأعطنيJiالربولسالهوت
منلستفأناحياتيفيالمسيحشخصاحوزالوأناالعالمفيالهوتيأعظمكنتإنصحيحأ

ناسالوكلواللهالمسيحوفيبولسفيوسأعثرءشيفيالالهوت

هويكنلمالمسحبإنجيلالكراؤةفيأمدافهعنوقلبهالرصوالبولسفكريمألنu5وك

لهايكونوالتفهمالالمسيحبدونمملهافهذهباإلجمانالتبويروالالمصالحةوالالخالصوالءالفدا

األمميقبللكيمهوآyودموعهوصالتهورجائههدفهكلكانولكنالحياةفيأثروالعمل

قلوبهمفيشخصأقبوألالمسيح

ألجلجسميفيالمسمحشداللدنقائصوكملألجلكماالميفيأفرحاآلنالذي
ألجلكمليالمعطىاللهتدبيرحسبلهاخادماأناصرتالتيالكنيسةهوالذيجسده

لقديسيهأظهرقداالنلكنهاألجيالومنذالدهورمنذالمكتومالسراللهكلمةلتتميم

ءرجافيكمالمسيحهوالذياألممفيالسرهذاجمدغتىهومائعرفهمأناللهأرادالذين

ءوجاوأنفيكاالمسيحالسرأنواضحوالمعنىtvكوالمجد
فيكمالمسيح1157المجد
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دؤخالذيالوقتفيالرسولبولسالهويصبحلماذاءالقارىنفنعانعلينايهلركالاآلن

عذبةلرنيمةيصبحبألروحالمتكدوالئبابءواأللقياءالبسطاهوعندالغربالهوتصيأعظمفيه
الرسولبولىيقولهوالسببالمحبوبوإلههاالعاضقةالنفسبينقرانعقدبنودهوحبقصةهو

اإافهءملكلعلىبلفقطبولسالهوتمعرفةعلىليسلنحصلبحرارةمتاويطلبه

تتأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطيكملكيالمسيحيسوعربناأبيلدىركبتيئأحني

متأصلونوأنتمفلوبكمفيباإليمانالمسيحليحلالبافىاإلنسانفيبروحهبالقوة
والطولالعرضهوماالقديسينجمغمعتدركواأنتستطيعواحتىالمحبةفيومأسسون

3افاللهءملكلإليغتلئوالكيالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفواوالغلووالعمق

اإقلوبكمفيباإليمانالمسيحليحل11Lالرسولبولسلالهوتالوحيدالمدخلهورأينافيهذا

الهوتوليسالمسغالهوتقهبالهويحلبهوآمنأحئهإنسانقلبفييحلعندماوالميح
يحلبتجسدهيحلالخسدعلىالسابقبوجؤهيحلAمجدغنىبكليحلبمعنىالرسولبولس

يمينعنوجلوسهبارتفاعهيحلبقيامتهيحلبموتهيحلبصلينهمجلباالمAيحلهتعليمبكل

القدوسوروحهبنعمتهمجلاالبلدىالدائمةبشفاعتهيحلاآلب

بهقامعملوأتجكأعظمألنأجلهمنماتهوكيفأحتهلمنالمسيحيعلنهLمأولولكن
فئعهاالتيالفديةبهيومنمنكليهلكاللكيابنهبذلهوالمسغوتممهالعالمأجلمناالب

والموتالخطيةلعنةمنائقذناالمسيحبموتألننسانلاللهوهيهاهبةأعظمهيبموتهالمسيح
تحملالهبةهذهفإنانسلاللهوهبهاهنةأعظمباعتبارهالمسغوموتجديدةحياةونلنا

ألجلنابذلهبلابنهعليشفقلمالذيءشىوكلوالعطايااألخرىالهتاتكلبألفرورة

كلمةهناءالقارىويالحظJ9رو8ءشىكلمعهعاأيهباالكيفأجمعين
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األوليلباب

الرسولبولسالهوتفيوالثالوثالمسيح





ل5Jالفصل

الرسولبولسالهوتفيالمسيحشخص

المنفولةءسواالمسغكلماتفياستعلنالرسولبولسأنلنايعخح1السابقةالفصولمن

الحرفوليسبالروحدمفهانذيالجديدهالتوراةأوالجديداموسالنأنهابالروحلهالمعلنةأو

وصايامعتعاملهكلقييفزقلمولكنهرو8المسيحفيالحياةووحموسNUPفأسماه

تعاليمبينالرسولبولسربطقدالمسيحشخصوبينوتعليمهالمسيحكلماتبينالمسيح

ذلكعلمثلوأوضحياشمنهنأخذبقدرماالميحعننأخذمافبفدروشخصهالمسيح
هذافيكتفديكنكقودهاألخالفيتعديمهأساس6لهاذبحدهيوسدوكهالمسيحصفاتجغله
والمسيحاعةبوإليكمأطلب2aفيأيضايسوعالمسيحفيالذيالفكر

yy11Oافخروهوأجلكممنأنه3روهنفسهيزنيلمأيضاالمسيحألن

الرسوليولسعندكأنتتهوكلماوصفاتهالمسيححياةأنلناىءيتراوهكذاYcA9كني
gAفيصنعتهعليهكانتماهوتماماوهذااآلخرينيعطيثمأواللتفسهمنهايأخذواحدة

الرسولجمولسقلبفي2التواةالتاموسفراغكلمألفالمسيحوالناموسالتوراةتجاهالفريسية

خدمتهءبدمنذللتالميذالمسغفهكثالذياألمرنفعهوعدمالناموسنهايةاكتثفعندما

أيضاالحبلعلىبالناموسمومىعظةمقابلفيمتىإنجيلفيالجبلعلىعظتهفدمعندما
فيلبيهرارمقصؤبقولهتلكمحللتحلتءجاهذهأنيبئنأنوتكيدبقوةالمسيحواعتنىبل

إذأاللهفممنتلقينعنموسىبفمقيلقدالقديمكانفإنلكمفافولtuاوامءللقدما
محلهليحكللقديمنهايةليضعنمباثاللهبفميتكلمكمشرعهناالمسيحيقفمقياسفبكل
SوطنjوالسماللروحوالثانيكوطنواألرضللجسدكاناألوJالجديد

لمعرفةاللهاستعلنهماكللليهويتعنيالسبعينيةفيالناموسالتوواةكانتوكما

1صفحةراجع1

ضكمقLاناموسlإ1haroTالورا1كلمةعيزتللتوراةالعينيةالنحةأناالنتبأغايةتهأنيلزم2
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هكذا3يعملهوأنعليهيكونأنلالنسانيريدهماوعنوأغرافوأفكارهالشخصيةبيعته

اإلنسانخلقةتجديدنحومنومشيئتهوأفكارهاللهطبيعةاستعلنالذيالمسغبولسالقديعزت

المسيحفيالرسولبولسرأىكيفندركهذاومنالجديدةالتوراةهوبأنهالسمائيوميراثه
القديمةالتوراةفيالفريسيونيراهTانماكل4وأعماوأدواله

فراألمثالفيءجاكماالثهحكمةالمسيحأ
طبيعتهحيثمنالمسيحوهويصفلكولوسيرسالتهفيالرصوالبولسأوردهالذيالنصءيجي
هكذاالحكمةعناألمثالسفرفيءجالمامطابقاتجسدهعلىالسابقةوأعماله

خليقةبكركلالمنظورغيراللةصورةهوالذي

يرىU11ويرىمااألرضعلوماالسمواتفيماالكلخلقفيهفإت
خلقفدولهبهالكلصالطينأمرياساتأمسياداتأمعروشاكانءسا

الكنيسةالجسدرأسوهوالكليقوموفيهءيثيكلقبلهوالذي
األمواتمنبكرApaةءالبدأههوالذي

1كوءالملكليحلمزأنفيهنهألءشىكلفيهومتقدمايكونلكي

موفعةالرسولفكربولساسترعتالتيالحكمةبخصوصمثالأسفرفيءجاماهنانوردثم
النغمنفسعلى

أعمالهقبلمنطردقهءكلم7أولقنانيالربالحكمةأنا
ءالبدمنذمسحتاألزلمنذالقدممنذ

أبدئتغمريكنلمإذاألرضأوائلمنذ
أبدفتالتاللقبلالجبالتقررتأنقبلمنالمياهكثيرةينابيعتكنلمإذ

المسكونةأعفارأولوالالبراريوالبعداألرضصنعقديكنلمإذ
أناهناككنتالسمواتثتتلما

الغمروجهJطدائرrرلما

فوقمنالسحبأئبتلما

الغمرينابيعتشذدتلما
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تخمهالمباهتتعدىفالحثهللبحروضعما

األرضأسسرسملما
صانعاعندهكنت

قدامهدانمافرحةلذتميوكلوكنت

irAYgYY1rأماآدمبنيمعولذاتيأرفكونةمفيفرحة

هوعناألمئالسفرفيءجااعتبارمأاليهوالربيينعنداإللهاميةالمفهوماتأكنىومن

ءالسمامنالربعلىويتعرفالمسيحيباإليمانيشتغلأنقبلبولعيدركهكانهذاالتوراة

فيرسهمأويطئقالمكتوبليفهمذمنهيفتحالقدسالروحاتجدأالمسيحياإليماندخلفلما

أكمةسفرهناوباألخصالمسيحعلىالتوراة

1nxaEdأوقنانيالرب1ةقولهاألمثالسفرمناستخلصواقدكانواالربييندراسةوفي

هيرشميتIJاأيهناgJAوأtإنبالعبريةتأتيleJوأكلمةحيثطريقه

السمواتاللهخلقءالبدفيالتكوينسفرفيكلمةأوالفيتءجاالتيIاألولنفسها
سفرفمطلعإبرصصيتعطألالعبريةفيتاتيsالبدفيحيث11تكواآلرض

أطلفوهابحقيقةاليهودءالحكماخرجهنامنoطريقهأولقنانيالربةبعينههوالتكويئ
مفتاحيعطيااليةهذهفياألمثالسفروأنافهخلقةأولهيالتوراةأنالتوراةأسراركأحد
التكوينسفرلغزحل

عندالصنعةأداةتكنأJArrاألمئاسفرعلىتعليقاهوضايارابيالناموسمعلميقول
الناموسألنالعالمخلقعندماالناموسإليناظراكانالقدوسلواحدuJالقدوسالواحد

إألءنجدرستيوجدوال11تكافهخلق5ihsخآhtبرشيتءالبدفييقول
رشيتأولصنعنيقنانيالربلخرأJnrrاألمثاسفرقولإليتعوأنوعليكالناموس

htihsRطريقهمخ

الحكمةأناالحكمةهوطريفهأولفنانيالربIاألمثالسفرفيالمتكلمأنعلمنافإذا
نتrtالتيالحكمةهيالتوراةأنالربيينفهماصخرعليهماندركأنعلينايعهل8vأم
ءشيوكلواألرضالسمواتاللهخلقبهاوالتيءالبدفي

صرأدركحينماالرسولبولسأننرىaIصالسابقالفصلعلىسريعةجمراجعةواآلن

271pticposeivaDybdeticIIVXXlov6291STJyenruB34ء
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حكمةهوالمسيحأنعلىبالضرورةاسعكرالمسيحفيIالحكمةjبرضيتالحقيقيةفضراة
lSIIالثه

وأعمقوأهمأخطراألمرولكنبفكرهبولىاستقرأهءراأسمجردهناالمسألةليستولكن

إآلعليناومااألمالسفرفيالحكمةاكبرنفسهالذيهونفسهمالمسيحءاسخرامجردمنبكثير

ءعنادونالحقيقةبنفسهءليستقرىءالقارىعيتيتحتااليتينهاتيننضعأن

المتكلمةهيأطكمةحيث114fلوقاالقديسإنجيل
ويطردونمتهمفيقتلونورسألأنبياتإليهمأرسلإنياثهحكمةقالتأيضالذلك

المتكلمهونفسهالمغحيثrvfrمنىالقديسإنجيل

J91ءأنبياإليكملارمالمسيحأناهالكLومنهمصلبونوتقتلونفمنهموكتبة
ينةjuإمدينةمنوتطردونمجأمعكمفيتجلدون

خلفيةعلىمستعلنةإلهيةحميقيةرؤيةهيالثهحكمةهوالمسيحأنالرسولبولسفىؤيةلذلك
أنفسهالمسيحفممنوتؤيدلألهاولكنوإلهامومعرفةاجتهاد

تكرارمعالحقيقةلهذهالرسولبولحستقريرفيوالشهادةوالسلطانالوثوقءجاهذاأجلمن

وتوضيح

103كو1ءوفداوفداسةوبراالئهمنحكمةلناصارالذييسوعبالمسيح
a42افهوحكمةاللهقوةفبالمسيح

23والعلمالحكمةكنوزجميعفيهالمذخرالمسيح

علىمنطبقةالتوراةباعتبارهاالحكقةالرسوJبولساعتبركيفالذهنإلىيقربوالذي

األسفاربعضفىتأتيالحكمةأنoصانعاعندهكنتاألمثالفيءجامابحسبالمسيح
كانتأنبعدمنتظهروحيثتمييزذيبشخصتجاورامشخصةاألخرىيةالثانو

آدمبنيفيمؤنثولذتهاواألرضءالسمافيكلهاللخليقةاسالممذكرصانعا

جمغدونفقطإسرائيلفيوسكناهاالحكمةعملوتحدداألخيرةاألسفارهذهتعودككل

لذلكمألونعطيالشعوب

رالمصامنمصدروهوالقديمللعهديةالثانواألسفارمنيعتبرعبريسفروهوأخنوخسفر

الحكمةفولفيهيأتيبيينالرلدىكترىأهميةذاوكانالهوديالتعليمفيالرؤيوية
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األرضكلغطيتوكالضبابالعليفممنخرجت
jjالسمواتدائرةبكلأطتدي

تمشيتالهاويةأعماقوفي

األرضوفوقالبحرأمواجعلى

سلطانيجعلتوأمةإنسانLلو
لراحتيمكانعنبحثتكلهاوفيها
3سكناييكونمنلميراثوقلت

الكلخالقأعطانيحينئذ

قائألسكنايمكانحددخلقنيوالذي

ميراثكإسرائيلوفييعقوبفيسكناكليكن

هكذاالتوراةأنهاليوضحالتعقيباآلخريأتيوفي

Oلجماعةميراثامومىبهأوعىالذيالناموسالعليالثهعهدكتاليهيكلها
eiyrrخأخنويعقوب

تجولأخذتواألرضءالسماخلقتأنوبعدبأنهاالحكمةهنايصؤرأخنوخالسفروهذا

إسرأفيللهافاختارافهنفسهالورئهوثعاللسكنىمكانألنفسهالتجدواألرضءالسماكلفي

إلسرديلالتثنيةمفرلعلىينطبقيفةافيوهذا

التياألرضفيهكذاتعملوالكيإلهيالربأمرنيكماوأحكامافرلفىعلميهمقدأنظر
أفيأماملمحطننكمحكمتكمذلكألنواعملوافاضظواتمتلكوهالكيإليهاداخلونأنتم

1و45تثالشعوب

واألرضالسمواتفيصتاثعهبديمإلخراجالكوقاللهبهاأباغالتيالحكمةأنأدركوافاليهؤ
النهايةفياستودعها2و1iروفيالرسولبولسيراهاكماوالهوتهبحكمتهالناطقة

فيهأماوكلواألرضءالسماتستعبهماوالمفهومةةالمفروءبالتوراةليتعلنالتوراةفيأيكتابه

يصرعلىواستأمنهمأيديهمفياللهعهاسوالذيالناموسأنأليهوأدركبهذاأللهحكمةمن

واألرضالسمواتخلقبهأاقيالفاللمةلحكمتهفكريهوتجسيذإنمافيهحكته

96ticposeivaDybdeticf06pيهكلhehtrednumelasureJnaveBE5
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الحقيقيةالتوراةفيهفأدركالمسيحلهاستعلنأنبعدالرسولبولسفالهماإلىعدناإذااالن

وجزئياتهبكلياتهيكونماأشدكلالتطابقنجداللهوقوةاللهحكمة

خليقةكلبكرالمنظورغيراللهصورةهوالذي

األرضعلىومأالسمواتفيماالكلخلقفيهفإنه

سالطينأمرياسايهأمميادالأمعروثاكانءصوايرىالGويرىما
خلققد4وبهالكل

الكليقوموفيهءشيكلهوقبلالذي
الجديداللهشعبالبهيةالجسدرأسوهو

ءشىكلفيمقدماهويكونلكياألمواتمنبكرةءالبداهوالذي
1a11كوءالملممايحلسزأنفيهألن

كلليجمعاألزمنةءمللتدبيرنفسهفيقصدهاالتيمسرتهحسببسرمثيئتهعزفناإذ
1و19أفذاكفياألرضعلىوماالسمواتفيماالمسيحفيءمي

القديمالعالمخلقةبينالكليةاللهكحكمةللمسيحإدراكهفيالرسولبولسجمعوقد
نسانلالجديدالحلقةمعفيهواإلنسانوأرفبسمائهاألؤلي

الكلخلقفيهفإنهخليقةبكركلاألوليالخلقةبرشيتةءبدافهو

بكرةءالبداهوالذياألمواتمنبالقيامةاألبديةللحياةالجديدةالخلقةبكراةءبداو

األمواتمن

فيتتجمعالفائقةاللهحكمةبصفتهالمسيحعنالرسوللبولسالمتتابعةاإللهاماتهذهإن

جسديةاللهأعماللكلوكمالونهايةكغايةالمسيحعلىاالستعالننوريركزحيثواحدةبؤرة
روحيةأوكانت

وأنيرحمىيالالذيالمسيحهـبغنىاألممبينأبشرأنالنعمةهذهأعطيتلي
يعرفلكيالمسيحبيسعالجميعخالقهـاللهالدهورفيمنذالمكتومالسرشركةهومافيالجميع
ضدحمسبالمتنوعةالثهبحكمةهالكنيسةبواسطةالسماوياتفيوالسالطينءالرؤساعنداآلن

أفربخايسعالمسيحفيصنعهالذيالدهور
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ءشيكليعلوفوقالرسولبولسعندالمسيحشخص
وأدالمصلوبالناصرجاقدرذلكمنيحطأنالفخرمنتهىلهفخرايحسبهبولسكانأنبعد

الفخركلفخرألنفهويحسبهلحبهصريعاليقعنفسهعلىينقلبهكذاالموتحتىأتباعهيضطهد
4oكyالمسغعيأجلمنالناسلكلعدآبل11روالمسيحليسوععبدايدعىأن

وصاعالمهمانحلوقامتوىفيالمسغيضعأنكانلفكرمهمايسمحالالرسوJبولسإق
وقوةلطانومرياسةكلفوالسماوياتفييمينهعنوأجلهاألمواتمنأقامهإذ

1أفأيضآالمسمقبلفيبلالدهرفقطهذافيليسيسقىاسموكلةوسيا

I4أفالكليمأللكيالسمواتجميعفوقأيضاصعدالذيهونزلالذيI
vyبدمالصلحعامآللنفسهالكلبهيصالحوأنءالملكليحلأناللهسزفيهن

Iو199كوالسمواتفيماأماألرضعلىماكانءصوايواسطتهصليبه

Jiفىركبةكليسحباسمتجثولكياسمكلفواسماوأعطاهأيضأاللهرفعهلك
يوعأنالسانكلويعزفالجحيماألرضتحتومناألرضعلىومنءالسمافي

3IY1Iفياآلباللهلمجدربهوالميح

ه9روآميناالئدإلىمباركاإلهأالكلعلىالكاثنالجسدحسبالمسيحومنهم

وخالقالربجندرئيسفهومواتالبفيومناألرضعلىمنتشملالكل11كلمةوهنا
الجميع

عنانلتبلغاألرضعليةeAk9ضهايطلقهاالرسولبولىعندالمسغيسوعصوةهيهذه
مصتفعلىواحدحرفإلضافةمجالوالقطبولسعلىأحدهذافييزايدأنيمكنالءالسما

وشهدوشاهدوعلمرأىقدرمافيهالحقليجلوالمسيحبهاأحLالتيالالهوتيةالتعبيراتهذه

فحالماأنهوكيفالرسولبولسعندالمعرفةهذهكوخطيسكصيأنهدمجأييحاولوعبثا

يعدفلمبولسعندعرشهعلىإلهاالمسغاصتوىدمقطريقعلىلتولىذاتهالمسيحاستعلن

هكذاكيفااألمواتبينمنالقائمالمصلوبالجلييليالناصرةمغبنفسههووهومخلوقيدانيه

عرةفالالكلعلىمباركاإلهأ11والعالملبولسالمسيحصارالقياسالبالفةالرعةوبهذه
سطوةوالحذدتهيهوهبحدودانحصارهفياليهوديتراثهقسوةوالاستوقفحهالصليب

باإلعدامحكمبمثابةلههوإنسانتأليهأنالرسولبولسإالتمامايعلمذاومنأرهبتهالسنهدريم
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إذأيضاالمسيحيينوعندبلالنبيدانيالعتمكماالخرابرخةهوالملوكتأليهحتىأنما
z6رؤالرؤياسفرفيليوحتاالمالكلJقكماوحدهاللهلغيرعبادأوسجودكلبيحن

الوحىلعبادةردةهي

الشهادةصاحبفهواللهوحدانيةفيقطيفرطلمالمسيحبألوهيةلGحينماالرسولوبولس

يوعواحدورتلهونحنءاألشياجميعمنهالذياآلبواحدإلهلثاالكنيسةفيلىJاال

الرسولبولسبهاشهدالتيالشهادةوهذه1كو1لهونحنءاألضياجميعبهالذيالمسيح
مطلعهالذيWيمانلنونأmUiصارتإذالعالمءأنحاكلفيالكنيسةبهماتشهدتزالال

0001الوحيداللهابنالمسيحيصوعواحدبربنؤمناآلباللهواحدبإلهنؤمنبالحقيقةأ

سبقعنالالهوتيالقييمهوالرسولبولسعندريالسيحأيللمسيحبألربوبيةوالقول
ربMمترجمايهوهاسمهوالقديمالعبريبالمفهومالربlوالتجدقبلللمسيحالوجود

فكإلىيؤديوهداWjoccيهوباسمالنطقوغافةرههمنللتخلصotpuKأدوناي

اللهلصورةوالحاملعنهالمعئريهوهالسمالحاملالشضىفهوكرثعينهاالمسياسخصيةرمز

إليهيتطلعأنيسعطيعالذىالمنظورالمنظورغيرللهصاربالتجععدالذيوأعمالهصفاتوكل

19يواالبرأىقدرآنيالذييموتوالاإلنان

المسيحوجودسبقج

الرسولبولسبهاعترالتيالالهوقيةالتعبيرات

تجسدهقبلالمسيحوجودسبقعنقصددون

ليخلصىالعالمإلىءجايسحالمسيحهأنتبولكلحتةومسالكلمةهيصادتة
10تي1أناأولهمالذينالخطاة

ظهورهفبلوجودهستقيفيدلالنسانبالنسبةعامةلمهمةالعالمإليالمغءمجيهنا

361تي1الجسدفيظهرالثهالتوىهوسعليمباإلجماع
الهوتءملفيجسدبالكانتجسدهقبلفالمسيحالمسيحتجسديعنيالجسدفيظهوراقههنا

أنتمتستغنوالكيغنيافتقروهواجلكممنأتهابسيحيسوعربنأنعمةتعرفونفإنكم

YlUjrrrللمؤWيوحناالفديىإنجللرححلlابIانطر6
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r5Aففره

الهوتمجدفيسابقاوجوداليعنيفالفتىغنىبعدفقربلوغأنهالتجسداحتسابهنا

jloZ83روالجسدفيأطيةدافيةاوألجلالخطحةجحدشبهفيابنهأرصلإذلله

أالبنكانالخطيةجسدخطبةكلمةبسببثبهفيليتجسدابنهاللهيرسلأنفبلهنا

تجسددونموجوداالمسح

الناموستحتمودوداامرأةمنمولودأاينهالثهأرمصلالزمانءملءجالماكنود

4tغل

دونالمحبوبالوحيداالبناللهمعموجوثأكانيهودياالمسغيولدأنقتلالسابقةكاآليةها
جسد

نفسهاخللكنهدثهمعادأليكونأنخلسةيحسبلمالثهصورةفيكانإذلذي
2jrفيعبدصورةآخذأ

يخليأنقبلاللهصورةفيدائماقائمأكانبلتجدهفيموجودافقطيكنلمأنهيعنيهذا
اللهصورةبنفهلنفسهاإلنسانيأخذأنمحالألفمحالوطبعادليتجالهوتهمجدمننفسه

Ssيفقدهاأن

pعبIاألبددوألىواليومأمساهوهوالمغيوع

األبديالوجودفلهتجسدهعلىوجودسبقلهأنفكمااألبدوإلىاألزلمنأنهيعنيهذا
تجسدهمنبالرغم

I151كوةخليقكليكرالمنظورفياللهصورةهوالذى
واحدبآنبالخليقةوعالقتهباللهالمسغعاللةالرسولبولسيوضحالمختصرةاآليةهذهفي

المنظورغيراللهرؤيةومنهافيهايمكنصورةاإللهيالمنظورلغيراإللهيالمنظورهوللهنجالنبة
منهأويحسئرىومعجزاتأعمالوكصاحاللهفكرفيخفيماتظهرومفهومةمسموعةككلمة

أنهالمسيحخصائصفإحدىواإلحاسالتصورذفوقالتيوالمعجزاتاألعمالصانعالله
يزىماإآليعيواليفهمالالذياإلنسانوبينيرىالالذياالباللهبينالواقفالشخص

فيظهراللهالمفتوحةالعيونلذوىSءيتراالذيووجههمحضإلهيئاالبإليالمتجهالمسيحفوجه
لناوبالنسبةلودةالوعنالمنرهةاللهذاتفيحقيقيابنمداركناحسبللهبالنسبةهوالجسد

االبنألنهاللهبكزالمتسعةبالرؤيةفهوومواتهاضعفهاويتعدىةالوIمعنىيفوقحقيقيابن
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الخالئقيمثلألنهطراالخالئقبكرالمتميزةوبالرؤيةباسمهويتكلماآلبيملالذيلوحيد

باسمهاويتكلم

تمامانىالمعبتحديدبلالخالئقبينبكرأنهمعنىاإلطالقوجهعلىيحملالالتعبيروهذا

الحالئقبينمعدودأليىأنهالحالفىالمحنىمجملالذيالحالئقكلعلىأوقبلأييكز
افطقبحسبوهذاالحالئقكلعلىوسابقافائقاوجودايحملوأنهومترثسامتقدمابل

فماذابالتبعيةالخليقةمنأتمعنىمجملخليقةكليكرأنهبولقولكانإذاألنهالسليم
بقولهفيكملذلكيحذرمنبولسوجودهاظهابنيفقدكانهلالخليقةتكنلملويكون
وفيهءشيكلهوقبلالذياالرضعلىوماالسمواتفيماالكلخلقفيهفإنهsمباشرة

إذافاآلنالوجودهكلعلىالسابقدهوجوتستعلنكلهاوهذهS611vالكليقوم
الرسولبولىاكدهاحقيقةوهذه4وجووعلةعليهاوسابقاخليقةكلمنوحرفائقاهiوجوكان

يعنيأنهإألخليقةكلبكرمعنىيكونفماذا511كوخلققدولهبهالكلقائآل

أخذتهألنهاقلبهوفيذهنهفيكيانهايحملاللهلدىالخالئقولكلكلعلوالمتقدمالممثلكونه
غلوقككلعجزتإنوعجزهاهمهاومجملبهاميهفأليزالوالصنعهاالذيوهويديهمن

وإنةالماللككانتإنالمدىطولكلالكمالبلوغعنوفصورهاعجزهاأثبتتخليقةوكل

ئنالرسوالبولىيقولكماوهيوالمخلوقالخالقبينالفارقهوهذاألنالبشريةكانت

أمامالنهائيموقفهوتصحيحاإلنسانءفدالكمالالمسيحعملكمالمنظرةوتتمخضاالنإى

وتتخلصباتاليموقفهبتصحيحموقفهافيصصححبسقوطهسقوطهأعنالسئولاإلنسانباعتبارالله

طوعاليسللبطلالحليقةiخضعتذاللهءأبنااستعالنيتوقعالخليقةانتظارألنعجزهامن
عبوديةمنستعخقأيضانفسهاالخليقةألنءالرجاعلىاإلنسانأخضعهأالذيأجلمنبل

وليىاالقإلىمغاوتتمخضتئنالخليقةكلأننعلمفإننااللهأوالدمجدحريةإلىالفساد

ءفداالتبنيمتوقعينأنفسنافينئنألضاأنفسنانحنالروحباكورةلناالذيننحنبلفقطهكذا
jjAlrrدناأجسا

ءملفيوهومتجسداابتهأرسلاللهأقكيفعنذلكبعدالرسوليولىقولمنواضحوهذا

أماألرضعلىماكانءسوابواصطتهصليبهبدمالصلحعامأللنفسهالكلبهليصالحالهوته
l2كIأسمواتفيما

واألرضءالسمافيكلهاالحليقةبينصلحأليصنعتجتددتجلماالمسيحأنهناواضح
ابنالمسيحدمكانفإنعجزهاوبنفسهنفسهمنيكملبمعنىباللهيصالحهامنظورةوغيرمنظورة
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يدعىألفكيفباللهوصالحهااألرضعلىومنءالسمافيمنكلهاالحليقةنقصانجبرقدلله

صورتهاأصلحتوصورتهjAفساوإصالحنقصانهاجبرفياألساصيالجزءأصبحودبكرهأ
3األوهةمنoV4فيبقدرما

يدحكىأنVتجسدهأوبعدjلتجسدهالسابقوجودفيءسواللمسيححقإذا
فيمتأصلذاتيكيانعنبلولودةعنالالوحيداالبناسلههوهوكمااكبكرأوأل

ينفصالنوالينقسمانالمعاوابنكابالالذاتيهان

بكلالخليقةكيانكلذاتهفييحملككيافيبلولوثةعنالخليقةبكركلوثانيا

اصورها

171الكليقوموفيهكيانكليحملالذيكيانهيصفوهوبولساسمع
لJقالعزيزكيفءالقارىتتذكرأيهاأنوعليك1rعبjقدرتهبكلمةءاألضياكل4Jح

j811لمنيخرجتقدقوةإنالحالفيفشفعتالدمالنازفةالمرأةلمستهعندماالمسيح
3خلقعندماقوةمنهخرجتوكمفكممريضةلتشفيكيانهصميممنخرجتفوةكانتفإن

اآلبقوةالمسيحيمثلكماالمسيحقوةتمعلىكلهافالخليقة

يتجاوزظاهربعمقولكنالواقعيةشديدبمعنىبكرllصفةيستخدمالرسولبولسفإنوهكذا

المسيحيعتبرلألمواتبالنسبةحتىالرسولبولسأنترىفأنتشريالبالتعبيرودواالسم
األمواتبينمنبكراكانوإنأفهأيضاننحبهأنيتحتمولكناألمواتمنقاممنكأوالبكرا
وربوقوتهاالقيامةربهوبلوسيقومونيقومونالذينمستوىعلىليسفهوقاممنأولبمعنى
هيوستحدثوتحدثحدئتقيامةكلوأنy11oYيووالحياةالقيامةهوأناالحياة

ليكوتوافعينهمسبقفعرفهمسبقالذينألنالرسولبولسقالوإنوإنهقيامتهمنمستمدة

بألتجسدهواتفالمعنىjAرو8كثيرينإخوةبينبكرأهوليكونابنهورةمشابهين
أوالموتفيإنءشىكلفيافيصورةيعطبناأناللهأرادوقيامتهموتهفيوبإشراكمأءوالفدا
يقودهأالذيوهوالئفتديةالجديدةالبشريةVأساألولاألخهوليكونالمجدحتىأوالقيامة

نحسبالفنحنذلكوبعدحتىولكنلالبنؤتهميراثلتشاوكهنصرتهموكبفياآلبنحو

vالشيدعتينومفمتجدهفيللمعغخاصةابكلرهيصفةبانمالؤنييةفيفيماالتديينءاالباجمغأنلوحظ
اقوسبهرأورمجاقوسهيبوليتىقرقليانافيسكنمرياكلمندساألنطاكيوفيلىتا

اكريررلوساللنايسونالقميعومفمالتجدبعدالبكرللميحبتضيصىنييةبعدومانيقيةءاباانفردالوفتففسوفى
اغطينوسالفمذبييوحناالمجندريكيرلساليي
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وإخوةبالتاليوصرناابنهصورةبلنناوإنفنحنمتبتينمجردبلالبنؤةفىمستواهعلىبدأ

بهنزلوتنازلءهوإخالبلمستواناعلىلناأخارهوaaLصورحملنالماانناذلكمعنىفليس

تسجدرئاللههوصورةكماهويظلأنهإالءنتىكلفيصارمثلناوإنفحتىإليهليرفعناإلينا

األرضilءالمافيمماركبةكلله

vwc16ToTmpnqtcicixLءالسمااألبكارفيكنيةعنيتكلمحينماأيضاوبولس

المسيحيينكلأنبمعنىلألبكارالمخصصةالتكركنيسةأنهاواضحتلميحفهناVrrعب
حقوبالحرىبالتالينالواالحياةإليالموتمنوانكلوااألمواتمنالقيامةحقنالواالذين

وهواألبكاروهمالبكروهوالمسيحيينوهمالمسيحهويظلوالصفاتاالسمفىاالشتراك
بولسقولهذاأليسءأبناوهماالبنوهوالعليللهوالكهنةالملوكوهموالملكالكاهن
jكثيرينإخوةبينبكراهوليكونالرسول

النوعذاتعلىالملوكيةفيالمعقدأبمعنىاألرضملوككلعلىبكراليراهالنبيدiو
إلهيأنتأبييدعونيهويمينهاألنهارعلىيدالبحرعلىوأجعلوالمدترواتموليالمتفؤق
جداواضح95YVمزاألرضملوكمنأعلىبكراأجعلهأيضاأناخالعيوصخرة

للمسيحالنوعيالتفوقمدىالبويعبرالتهذافي

واحدبانوالشموليةوالسيادةيةاألولومنبكركلمةيهتحوالذيالمعنىهذانفسوعلى

فيكلمناقديماءباألنبياءاآلباكتممابعداللهرانيينالعبسفرفيأيضاالرسولبولسيقول
الذيالتعبيرنفسوهوrو1cعبءفيلكلوأرثاجعلهالذيابنهفياألخيرةاأليامهذه
Iموالسمواتفيماالمسيحفيءشىكلليجمعاألزفةءمللتدبيرأفسسرسالةفيقاله

وذلكالكلومجمعالكلويرثالكلعلىيقومالمسيحفكون1أفذاكفياألرض
خلقةبينقةأكلخالقلكوالمباشرةالحتميةالنتيجةهيفهذهاللهأمامبالنهاية
يحملكمنبلعنهاكغريبخيقةكلوهواليمثلحتميةاللهامامءشيكلوتمميلءشىكل

هوهذاوتدبيرهعنايتهميمفيوقتهاأحثائهفيوحبهاصورتهياوصورتهاكياتفيكيانها
11عبقدرتهبكلمةءاألشاكلملخليقهبكركل
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رئيالمسيح
JIAربناالمسيحيوعابنهثركةإليدعيتمبهالذياللههوأمين

ربناالمسيحيسوعاألمواتمنبالقيامةالقداسةحروجهةمنبقوةالثهابنوتعتن

ربناالمسيحيرعاللهابنالرسولبولععندالمسيحعنالكماملالتعبيرهوهذا

فيالرصوالبولسرسائلفيمرةوأربعينأربعاlالمسغيسعربناالمبسطالتعبيرءجاوقد
وهيالجامعةأيالكائوليكيةبالرسائلالمسماةاألخرىالرصاثلفيمرةعشرةإحدىمقابل
ويهؤأويوحناويعقوببطرسالقديسينرسائل

فيالرسولهبولسرصمائلفيمرةالمسيحيسعالرديالتعبيرأكثراختصاراءوجا
األعمالسفرفيومزفييعقوبالقديسرسالةفيواحدهمرةمقابل

01مقابلفيالرسولبولسرسائلفييسعالربالتعبيراألكعراختصارالءوجا
مرقسالقدجىإنجيلفيوواحدةبطرسللقديسالثانيةالرسالةفيومزليناألعمالسفرفيمرات

rAصفةتأتيبولسرسائلفيالربصفةمقابلفيولكنiأللهابنuبقيةفيبكثرة
الجديدالعهدأسفار

قهوالرسولبولسرسائلعلىمقصورالليىاإللهيجمفهومهابالربوبيةالتعبيرأننرىهكذا
التياألناجيلأواألعمالسفرفيءسواوالتالميذالرسلألسنةعلىوردوقدعليهسابقتعبير

الفدسالروححلولمتذكانبهاالتعليمأناإآلالرسولبولسرسائلبعددوكتقدكانتوإن

التقليدياإللهيقالبهافيإلهيةكصفةالربوييةصتالذيهوالرسولبولسأنغيرالتالميذعل

فيالجسدفيظهراللهيهوههوالمسغباعتبارأنالقديمالعهدتقليدهوهناوالتقليد

التعبيرالرسولبولساستخدامفيجدايتضحهذااالبمعالدائمالقائمالبنوةشخصأوأقنوم
اآلباللهبينالفارقحيثربناالمسيحيسوعاللهابنأيللمسيحبالنسبةللربوبيةالكامل

كيفيةفيولكنفداةأوخلقةكانتءسواواألعمالالصفاتفيلسينحصريسوعالربوبين
ة8عمالاإتمام

إليهومالناوخدامعبيدأي4ونحنءاسثنابدونءاألشياجميعنهماآلبفالله

391291pp7مقكلsnaihtniroCehtoteltsipEtsriFtterraBKCS
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بهونحنأبواسطتهخلقتأيءاألشياجميعبهالمسيحيسعواحدورب
1SA86الذيءالفدابمعنىوأيصابلءاألشياجميعمثلفلسنأالخلقبمععىفقطلي

حقيقةموجودينجعلناالذىالمشحبيسوع

القديمفييهوهكلمةفي1الثهبعينهاهيليسترب1كلمةفيالمسغربوبيةفهنا
فهواللهمواعيدكانتمهمانUcNlيهوvمواعيدأكملفالمسيحلهاومكملةعملهاهيبل

بواسطتنااللهلمجدوعدكلختامأياالمينوفيهوالعملاالستجابةالنعمفيهالمسيح
aالمحبوبفىعلينابهاأنعمالتينعمتهمجدالمدحاللهومجدلتسبيحجديدمنخلقتكخليقة

فيالمسيحيساعالربوبيناآلباللهبينالعالقةنوضحأخرىومرة12كو162أف

المسيحيسوعللرب4بهواالبللهJAومنهالحرفين

بكاملوطابعهأهميته1ريالمسيحاإللهيالتعبيرأعطىالذيهوالرسولبولعىيكونوهكذا
AAالراسخالعقيدةومركزالمسيحياإليهانمحوريعتبرالذياإللهي

اإلنسانيالوعيبفتحاربتركيزيوحيأضمنأولهوالمسيحنفررأنأنهنايفوتتاالولكن

المسيحفيتظنونماذافائاليسوعسألهمةالكاشفالحوارالهادفهذافيبقولهيقةالقبول
قائآلlف3رتابالروحداوديدعوهفكيفإذآلهملJقداودابنلهقالواهومنابن

ربيدعوهداودكانفإنلقدميكموطئاكءأعداأضعحتىيمينيعنأجلسلربيالرب
متابنهيكونفكيف

داودوأنربيدحكوهداودأنيوضحهناالمسيحفيكونوفهمدفةبكلالمسيحقولفسرنافلو

وقىلهلرببمالربقالبقولهدثهربوبيتهفيjUlJJ19ريالمسيحأنجبالرأعلن
عليهاعتمدالذيوالكرامةاالسمفيالالهوتيJدالتعاهوهنالمقصوديمينيعناجلس

أنههنايصزحوالمشحا21فيDللهLمعايكونأنخلسةيحسبلمقىلهفيالرسولبولس

للسؤالاالتتباهمعQابنهيكونفكيفربيدعوهداودكانفإنالثهابنبلداودابنليعى
يدعوهوداودداودابنالمسيحيكنلمإنliهومنابنالمسيحيسألهالذيأصلهفي
يكونإذااأللوهةرتبةفيالتساويعلىاللهيمينعنجالسالهالمعاالسمفيالشصاويعلىرئا
بالضرورةاللهابنأنههوالمسيحألهالذيالسؤالرد

عناماتهiiكرويتذبالضرورةيذكرفهوربناهوالمسيحأنالرسولبولسيمولوحينما

6331422TEtnematseT8اweNehtfoygolotsirhCnamlluC9
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باوقامالموتإلىيؤديماكلوعلىالموتعلىمنتصرابقيامتهقدميهمختالموتليخضعبنا

بجسدهوملئاعةورغماالموقمنحياتهفيدباتحجديدةشركةليعطيناالجديدوبجسدنا

ملكهفيليشركناالمجدفيواألبدياالرليملكهالئقام

فوقمنءجاأنهيثبتعملهأذيالفائقفالعمل

بالحقريأنهيئتفوقإلىوارتفاعه

ذاهتوننحنأينإليفيكخمناأخنهالذىبالجسداالبيمينعنوجلوسه

األبعندمنخرجثقىلهفيفيهاتحركالتيالمستوياتالثالثةهذهالمسيححذدلقد
ATيوyاآلبJإوأذهيالعالمأتركوأيضاالعالمإليأتيتوقد

مسيحيينالمؤمنونأصغجسدهفيالمعيحإليهاناالتيالشركةوهذهاالتحادوبهذا

ذاتجديدةكخليقةالسريالمسيحلجسدالجديدالوجودظهروالمسيحيينالميح1ومن
األرضوعلىءالسمافياللهلدىومكانوكيانوحقوقوجود

منواأللواناألجتاسمجمعواألرضءالسمايمألالذيالكبيرالجديدالسرىالجسدهوهذا
إليكاملإنسانإليللمسغالواحدةIاألنافيتمرأوانشقاقبالتمييزبالاإلنسانبني
اإفيهاجزءنحنللمسيحالواحدةUاألناجث4r1أفالمسيحءملقامةقياس

بلوحسبثحخصيالقبافهوليسالرسولبولسعنداللهابنالمسيحيسوعaربناأهوهذا
لناوبالنسبةyfrtIنصرقهموكبفينايقوقيادةهولهبالنسبةجوهريارباطا

انسانهولLمكلفوقرفعتناتبعية

السيعينيةالؤراةفيالواردجمفهومهللمسيحالربتعبيرالرسولبولساستخدامأنوواضح

فيهايعئرالتياالصطالحاتوفييهوهJأعطيتالتيأوصافهبكاملهويهوهعنللتعبير
نجدLوالمجاؤاةوالدينونةوالتقديسالنعمةومحكالخلقالمسيحأعمألعنالرسولبولس

مستوىعلىالمغيعملهالثهيعملهفماأحيانأوبألتبادجنبإلىجنبااللهمعالمسيحيقرنأنه
ماكلأنحذرأوتفريقايباليفهمالرصولوبولسرباإللهيةالصفةأوالتعبرتبادل

وأيضابلفقطالرسولبولسوليسبالضرورةإليهومنسوبللمسيحفهويهوهإليئسمت
إرميافييقابلهومامتىإنجيلفيءجاماافالبيلوعلىاألناجيل

يسمعوظموفرسأليوممبكرآكلءاألنبيايديعبكلإليكمأرسلتيهوهالثهيقول
voلي
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ومنهموتصلبونتقتلونفمنهموكتبةءوحكماءأنبياإليكمأرصلأناLهالمسيحقول
rytrمتتجلدون

هكذاقديمايهوهموضعالمسحواضعافيقولالرسولبولسأما

1111الحياتفأهلكتهممنهمأناسأيضاجزبكماالربالمسيحيجرتيوال
ألنهالبريةفيلنموتمصرمنعدكأناأصاllقأئلينموسىوعلىاللةعلىالثصعبوتكلم

المحرقةالحياتالثمبعلىالربهـفارسلالسخيفالطعامأنفناكرهتوقدءماوالحبزال

1oj6عدإسرائيلمغكثيرونقىمفماتالثسبفالغت

تماماهوكماالقديمفيللهبالنسبةللخالصالربباسمءllsIالرسولبولسيضعكذلك
الجديدفيللمسيحبالنسبة

نجاةتكونأورشليموفيونجبلفيألنهينجوالربباسميدعومنكأنكونو
2vWيوئيلالربيدعوهمنالباقينوبينالربقالكما

المسيحعلىبقهويالعهدهذايأخذالرصولوبولس

Nqvبهيدعونالذينلجميعغنيأللجميعواحداوئاألنواليوتانياليهوديمابينفرقال
qrfرو3بهيؤفوالمجمنيدعونفكيفيخلصالرببأسميدعومنككألن

فيالمسيحفصارالمسيحتممههذاالرحوماإللهيهوهعلىلواؤهمعقوداكانالذيالحالصأما

يهوهمعوأحداالرسولبولىاعتبار

كنيسةلترعواأساقفةفيهاالقدسالروحأقامكمتياالرعيةولجميعألنفسكمإذااحترزوا

2Iأعaبدمهاقنناهاالتيالئه

معظمبأنعلماالثهابندمهوهناالدمحيثبدمهواقتناهاةالكتساقتنىالذيهوفالله
الخالصيتسبهناالرسولفبولسJالربhوليسبوضوحالثهكلمةأوردتالقديمةالنسخ

المسيحفالتحتيماالخالصفعليحتمهوهذاتفريقأيبالمعاوالمسيحافهإليبالدم
حتىاإللهيالمضمونفيدخلتاللهابنبشرلةهناخلصناالمسيحبدوناللهوالخلصناقدوحده

الخالصااحالبايإنسانايخئصألإفسانفدموإآلالحالصفاعليةهلمنهاالمسفوكالدميصير
اا4ولياالبالدرجةربوبيةفعلهنا

القدسالروحوبدونالقدسبالروحإلهيأستعالنإليالمسيحربوبيةيرفعالرسولبول

أنإآليمكنألفهوالقدسحارالروحمنكل1أإربالمسيحأنيقولأنماإنسانعلىيستحيل
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6Jبايالمسيحربوبيةمجحدأنيستطيعوالالمسيحبربوبيةتطق

المحهإمنمرفيضأنائيماوعييفولاثهبروحيتكلموهوأحدليسأنأعزفكملذلك
j1rكو1القدسبالروحإالرثيسوعيقوليقدرأنأحدولشى

المعيحبقالأنسبقكماباللهاإليمانمستوىعلىبالمسيعاإليمانيضعالرسولوبولس
كمنطوقهنايضعهاالرصولوبولسtIيوبيقآمنواباللهتؤمنونانتمالواحدبالحرف

تنفصمالواحلهوحدةالمسيحوربوبيةواإلجمانالحالصاعالانانون
خلغتاألمواتمغ4فاأاللهأنبقلبئهوئنتيسوعبالرببفمكاعترفتإناألنك

علىالمؤسىاإليأنيالقانونبهذاالرسولبولسلىأأينمنعرقاالنبيءإشعياإلمطرجعنافا
الصخر

uيةزاوحجرامتحانحجرحجراصهيونفيأؤسهأنذاالربالسيديقولهكذاالذلك

ميئاقكميثبتوالالموتمععهدكمويمحىيخزىالبهآمنمنمؤضساأساساكرعا
eMيةولهاJ0إشnrrAI

والعبادوالكرامةالمجدمستحقريالمسيح
ومجدكرامةكلأنبحيثكربللمسيحالصحيحالالهؤليالعمقالرسولبولسأدركلقد

بانهيافهإليمتقوتسبيحكرامةكلإنبلحتمااآلبللهمقذمةفهيلهتقدمبيحوتع
ألناآلخرعنيقالالواحدعنيفالوماواحلهوحدةواآلبفالمسغللمسيحمقدمةواحد

يقولغالطيةإليرسالتهمطلعفيالرسولبولساسمعواحدهماواالئنانباآلخرالواحد1

iحيث11غلاآلبوالثهالمسيحبيسعبلبإنسانوالالتاسمنالرصولبولس
بولسهناينفيتفيدالواسطةماةبإنسانفيءوالبايفيدالمصدرمنlحرف

واحدةمرةيرتفعثمبشريةيواسطةوالمصدربشريمنالرسوليةإليدعوتهتكونأنالرسول
قحالمسأنبهاومسلمجاهزةاإلفاثةتكونهنااآلبواللهالمسيحبيسوعبلليعلن

تكونوهناواللهللمسيحواحمدعملفيالرسوليوالعملالدعوةوثانياأوألهذاالبثرمستوى

مذااألوائلوالقديسونالكنسيونءاآلباأخذوفدواحدعمللهماواللهالمسيحأنمنتهيةU3اإل

ئمجيرومثمأورمجانوعىمنامبتدالمسيحالهوتعلىوتأمميدابرهاناالرسولبولسمنالتعبير

هكذاغالطيةلرمالةصرحهفييقولالذيالفمذهبي

واللهالمسيحبيسوعواالباالبنواحدهمرةفذكرللمماحكةفرصةأيةيتركلمبولسا
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ليوضحبللالباالبنعملينسبلكيالفعلههذامعامجمعهماالكلمةجاعآلالب

ااإللهيةالطبيعةالجوهرفيتمييزأييوجدالأنهالتعبيربهذا

واللهالمسيحعملمنكألvبواسطةأيt8ءبحرفمجمعالرسولبولسكونهنا
القدسبالروحأعمالهاأولهوبلالفائقةالنعمةأعمالمنعملوهوالرسوليةإعطائهفياالب

مرؤوسيةأوتبعيهإمكانةفكرألىيعطياللذلكIsrIATءأنبياثانيارسألIأ
فليساآلباللهقبليذكرالمسيحإنحتىالكرامةأوالمكانةأوالسلطانفياآلخرعلىالواحد

تمييزدونبينهماالالهوتوحدةعلىعتراضلحيفرصةأيةهناك

لتسبيحأواالعبادفيواحدةدرجةعلىاالبواللهالمسيحوضعاالعتبارفىهذاولش
ورددهأ2AYيوالهيلربيالرسوJتومابالقديسابتدأتوقدنسمعهابلجديهدا

األسنىالجدفيوهوالمسيحرؤيةمستوىعلىاألخيرالفسفيوهوإستفأنوس

روحياقبليسعالربأيها

6وه79اعالخطيةهذهلهمالتقمربيا11

إستفانوسالشهيدالشاهدده9راالبمخاطباالصليبعلىالمسيحرددهماأنهناوالمالحظ

االمسيحمخاطبا

الربباسميدعومنكلنبولسفالالمعنىهذاعمقمنأوالمستوىهذاوعلى

لبنيانأساسابهيدعومنوكلالمسغيسوعالرباسمصاروهكذا111روهيحلص

كورنثوسأهليحاطبوهوالرسولبولساسمعالكنيسة

جميعمعقديسينالمدعوينيسعالمسيحفيالمقذمينكورنثوسفيالتياثهكنيسةإلى
1rكوولنالهممكانكلفيالمسيحيسعربناباسميدعونالذين

اءوبالسوامعاوالمسيحاللهمنوالسالمالنعمةءبالدعالهموكلنحيعودئم

irكوiالمسيحيسوعوالربأبينااللهمنوسالملكمنعمة

ينالأنمتوسالمراتثالثيسوعللربيصليمرفضيقةفيوهوالرسولبولسنسمعكذلك

نعمةعوضوالقوةبالروحاالحنمالفعمةأعطاهولكنالمسيحلهفاستجابءالشفانعمةمنه
بالجدءالعا

32ppsnaitalaGnomoHmotsosyrhCtSFNPN01
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للهئقذمكماللمسيحالصلواتتقدمأنءالبدومنذكلهاالمسيحيةالكنيسةفكركانذا

بيثينيةاطعةلمقالوثنيالرومانيالحاكمبلينيروايةحسبالقديمالمدلياالربخلنايذكرههذا

أقاعتادواالمصيحيينإنيقولحيثم201صنةاإلمبراطورتراجانإلىرسالتهفيالصغرىباسيا

eeDisouqotsirhCll1هكاللمشتسابغليسبحوامجتمعوا

كانوااالواثلالمشحيينأنالكنيسةتاريخفيالقيصرييوسابيوسالمؤرخلنايسجلكذلك

2كاللهالمسيحيعظمونفيهاالتيواألناشيدالتسابيحيؤلفون

نفسهالرسوالبولسلدعوةتلقاثيةاستجابةاوفعلردهذاوكان

فيومرتلينمترنمينروحيةوأغانيوتسايحبمزاميربعفابعضكممكلمينبالروحامتلئوا

Aهأفللربفلوبكم

بمزاميربعضابعضكمومنذرونمعلمونحكمةبكاوأتمبغنىالفكلمةفيكملتسكن

فاعملوافعلأوبقولعملتمماوكلللربقلوبكمفىشرنمينشعمةروجةوأكانيوتعابيح
r11v1كبهواالبهاللهشاكرينيسوعالربباسمالكل

المسيحألوهية
المسيحألوهيةعلىالرسولبولسنصقرسائلهفيظاهرةمواضعأربعةفي
1jالليهوولهمUإليمباركاإلهاالكلعلالكائنالجسدبحعالمسيحومنهمءاالبا

dكقbriyodEم8ح57vndsavhiia6wcdورآميناألبد

2rتيالمسيحيسوعونحلصناالعظيمالثهوظهورمجدالمباركءالرجامنتظرين2
uoiotpXuoagIviticopiftwoiaKuoEOuodycلمطuor

rklجسدياالالهوتءملكليحلفيهفإت3
kCLTal4lifQsorliTaغمapopOTyanIEKLOtoK

أخلىلكنهaaiهـتيكللهمعادأليكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفيكانإذالذي4
نفسهوضعكإنسانالهيئةفيوجدوإذالناسشبهفيصائراعبدصورةاخذالنفعه

اسمكلقاسماوأعطاهأيضااللهرفعهلذلكالصليبموتالموتحتىوأطاع

69najarTottsipE1I

rs2محربرءIIIVXXVو
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األرضتحتومناألرضعلىومنءالسمافيممنركبةكليسوعباسمتجثوكي
r71في

هوو9ولاالاآلبة1

الهامةاآليةهذهصارتوفدبوضوحللمسغالذياإللهيالكيانالرصلبولسيشرحفيها
الالهوتيالتقليددخلتأنهاكماءاستثنابالالالهوتءعلماكلعندمذعنةبإيحابيةبهامعترفا

لبدعةدحضهفياإلسكندرينيسيوسديوالقديسئمأورمجانوسمناءبتدءالبدمنذوالكنسي
والقديسالبهيرباسيليوسوالقديسالرصوليأثناسيوسالقديسثمالساموساطيبولس

مىكيرلالقديسثمالفمذهبيوالقديسإبيفانيوسوالقديسالنشياغريغوريوس

هيبوليتمىالالمةإيرينيئوسالقديسالكبارالغربالهوتييكلبهاأخذكمااإلسكندري

جيرومالقديسأمبروسيوسلقديس1هيالريالقديسكبريانوسلقديس1نوفاتيانترتليان

حقيقةمنتحملهبهاااليةهنهوأصالةصدقفييشككتعليقيصدرأيلمءهؤالفمن
rsيةالهؤ

dLالذبالالهوتالالئقالتمجيدaإلهأكلمةعلىيضيفالرصعولبولسأنيالحظو

إلىمباوكاإلهاالكلعلالكائناإللهذكرعنددائمامتوافقايصتحالذيللمسيحالذي

اآلبدإلىباقبالهوتهوأنهواألممإسرائيلعلىإلهأنهبهايقصدغجيديةجمدةوهياميناألبد
ختاميتمجيدذاتهابحدهيوامين

فىليسفاللهالعبادةفيالممخدالمسيحوضعفهوتأكيداآليةهذهمنالنهائيالقصدأما
أجلمنءجاالذيالمسغشخصاروتمجيدبصددالرسولفبولسالهوتهلتثبيتهناحاجة

ممجداإلهااألممكلوعلعليهمكاثنأنهمعوهرضواليهوداليهود

األولللمسيحبالنسبةظاهريناتجاهينإليالرسولبولىءانتحاااليةهذهفييالحظكما

حتماالثانياالتجاهفأصبحالجسدحسبالمسيحومنهمبقولهنسانأأيالجسدحسبأ
المسيحصورةتكملوبذلكإلهاالكائنبقولهاإللهأيالالهوتحسبوهو

بالنسبةاالمتيازاتجهةمنالرسولبولسيسردهالذيالتدرجذكرخطيالحظكذلك

521p11ticpotarPF31
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تسلمئمبحضورهاللهمجدعلىتعزفهمئمللهالتبتيعلىحصولهمثمإسرائيلقيامفأوألليهو
ئمءاآلباأساسعلىالمسياءجمجيالوعدئموتتضريعهاالعبادةنظامثممالئكةيدعلىالناموس

علىالمسماالهوتمجداسعالنوأخيراجسدياداودبيتمنالموعودةالملوكيةلتحقيقالمسغءمجي

ككلىمموأإسرائيل

اللهاسعالناتأولمنيتدرجوهوأرسولبولسذهنفيكانالمسيحالهوأنواضحهنا

جميعااالستعالناتكخاتمةبهلينهي

21تيالثانيةاآلية2
فيأنهالمقصوولكنبالمجازأوبالمشابهةأواركةبالمنتالنهأنهتعنيالهنا1اللهكلمة

اللهدونأخرىطبيعةكلمنوأسمىأعلىهوالممجدةطبيعة

المقصود1اللهبكلمةيصفهاالتيهنافطبيعتهاللهكابنالمإتإليالرسولبولسينظرهنأ

نقرأهوتعتيرهالرسولبولسذهنفيالمقصووهذامعاواالباالبنفيهاالتياللهطبيعةأنهابها
باذظارالعالمهذافيالتقوىحياةعلىيطسحفقبصددفهواآليةهذهسبقالذيالفكرفي

ءالرجابقولهوحدهفهالتيالذكصاصفةاعطاهءالرجاهذاويجاهديعيتىعليهالذىءالرجا

باناآلبهوالهوتالذيالهوتهمجدفيالمسيحوظهورطتيعةباستعالنمربوطألنهالمبارك
واحد

العظيماللهوظهورمجدالمباركءالرجامنتظرلنالحاضرالعالمفيوالتقوىوالبربالتعقلنعيش

2TInIتنالمسيحيسوعونحلصتا

االباللهمجدتخصكانتإذأمناسبةوالمحللهايكونIالعظيمكلمةأنهنايالحظ
ذاتهفياالباللهمجدتعظيمبصددالسالرسولفبولسهناموضعهليسحاصلمخصيلفهذا

المسيحالهوتمجدسموناحيةتتجهصفةهنافالعظيمالهؤلهمجدفيظهورالمسيحبصددولكنه

يسوعوالخقصبظهوراإللهالمباركءالرجامنتظرينهكذاتقرأأنيمكنوالترجمةبهسيظهرالذي

العطممجدهفيالمسيح

بمجديكونوظأنعلىدائماالوحيينصذكرظهورالمسحعندأتالالحظمنألنه

وجلىمنأبديبهالكسيعاقبونالذينلالهوتهمنسوببالضرورةهوالعظيمالمجدوهذاعظيم
1تي2المؤمتينجميعفيمنهويتخبفديسيهلجتمخدفيءجامتىقوتهمجدومنالرب

ءالرجاوهوبألفعلاآلبولسباالبنالخاصهوالمسيحلالهوالعظيمبالمجدفالظهور1و9
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بالمسيحآمنمنكلينتظرهالذيلمبارك

5oTواحدةاكبمعرفينوالمخلصالعظيم1يناللقبمنكليأتياليونانيانصىفى
SopftwaiaciboFOuoaysلroTsidSSش

فبحسبلذلكومخلصناالعظيمفتكونلنامنسوبةوغلصالعظيمهكذاتأتيوبالعربية
المجدبعظمالموصوفاالسمتحألدواحدهتعريفأكفياللقبانانجمعحينمااليونانيالنص
بالضرورةواحدبشخصىوابخالصاإللهي

الفهيالمسيحالهوتعنوغتصرةمركزةكومضة6لتوإنبصددهانحنالتيااليةوهذه
بعدهالماومؤكدهقبلهالمامكتلةتأتيبلبولسالهوتفيوحدهاتقف

29كوالثالئةاآلية3

الرسالةفياألولاألصحاحفيالرسولمىبوليقدمهاالتيالفريدةالالهوتيةلألنثودةتابعةهي
ءالمللتصفالمتدفقةالتعمةوحيمنانطلقتالتيبقوةالمتالحقةبالومضاتالغنيةلكولوسي

المنظوروغيرالمتظورفيالسمواتوفياألرضفيواألزليةالزمنفيءشيكلفيوالتقدماألول
فرالهذامنشطرةوآخرالمدينةهذهفيالمسيحلالهوتالمقاوميناتءإدعألدحضوذلك

هوهناءالملحيثءالملكليحلسزأنفيهنyتقول191الموزونكرالموسيقي
ءكملالالهوتىمستواهاعلىوأوضحها6االتيللمصالحةيسوعاإلنسانمشوىعلالتعمءمل
ءملكليحلفيهفإفبقولهالرسالةمن29االيةفيبيانبأكثرf1اللهمستوىعلى

جسدياالالهوت

االيةبقيةألناآلخرلنيمألأنقادراجعلهالذياإللهيالمؤهلهوالالهوتءملهنا
صعدالذيأوألقىلهحسبلهالذىاللهءملمنوذلكs201فيهمملوؤونوأنتم

يوضحءللمليعطيفماذانياأ41أفالكليمأللكيالسمواتجمغفوقأيضا
تمتلئوالكيالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفوابقولهفيهالذىافهءملمنأنهالرسولبولس

مستوىعلىأصبحالمسيحفيالذيlالالهوتءملف3lvأفالثهءملكلإلى
للىنسانءالعطامستوىعلىصاربالتجسدهوأوءالعطا

هوالرسولبولسيقصدهيawpj1A1iiiقcotmoeOالالهوتءملأنواضح

IIticpotarPF41rtIا8



االبطبيعةنفهايرالتيأيفعاواتساعهاوفئلهاوخواصهاصفاتهابكلاإللهيةلطيعة
فيكانتأنبعدبائرةنانلءالعطامستوىوعلىظاهرةأصتحتالمتجسداالبنفيهناولكن

النبيءإشعيالسانعلىءاألنبياصراخكانوهذااألخذعلأوالمعرفةعلىءموامحتجبةاالبالله
Nإشإصائيلإلهيامحتجبإلهأنتحقاof0Aهوالغفيالالهوتءملفحلولإذال
rLواإلنساناآلباللهبينالعظمىطة

لكلمةالمرادفةالكلمةوهيوالدائمةالثابتةاإلقامةفيفيدl6KLOTaKفيهمجلقولهوأما

قيلهوليسالتجدبعدللكلمةقطييقتعبيروهيالعبريةفييسكن

فهوللغايةخطيرهناوالقصدجسدالفيحلالالهوتأنيعنيفهذاجسدياقولهوأما

حقيفة11ولكنهمحدوماالفكرأولزمنتوىمععلوالخياالليسالمسغالهوتأنيقصد
مصريراهبالبيلوزيإيسيذوروسالقديسيشرحكماأغسطيوسالقديصيراهاكما

أيهادقدتأةهكذاجصدياكلمةالكتيراكيرلىللفديسالروحيواألب
انوعهمنوفريدوعميقذيرiقىالحقيقةفيوهذاالطبيعيتحااالجمعنى11aitnatsbuSv7أل

اهيكلفيسكنىأوحلولمجزيكنولمكطبيتبالناسوتاتحدملثهبكلالالهوتأنأي

القديىهوجزئياوالاإلسكندريكيرلسالقديسحادثمجرديكنلمالحلولأنبمعنى

وجوهرياكلياااتحاولكن91هيالريالقليسهومؤقاوالAeءإسعياعلىجيروم
الخدمعنىفيالتعبيرهذاوينتهي

الجدفييحلإنهيقلالمبقولهجسدياالقولعلىالفمذهبيالفديسويعلق
ttauoCavEAقاولكنأويحتويهالجسداليحتملهنJحيثضخصهفيأيفيهمجل

لقولتماماالمرادفوهووالعمقءالذكافيغايةاالخرهوالقولوهذا2ابجدهمتحدشخصه

هكذااليتفوتالالهؤليالعالمذلكعلويعلقجعمدااروالكلمةيوحناىالقديإنجيل

حقافيإبداعوهذااالجسدوهكذاسارجسدأاخذاضكليعنيجسديااقوله
الالهوتيالتعردف

202pygoloehTeniluaPehTsnevetS971psnaissoloCnOtoofthgiLBJ51نعا

bn251plIticpotarPybdeticXILXCtsipEenitsuguA61ةعه
661VItsipEالفالmuisulePfoerodisI71

11XmaiasInIemoreJtS81

45IIIVrinirTeDsuiraiHtS91

b251pIIء
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جسدياالالهوتءملحلولهكذاتكونالسابقينالقديسينءلآلباالمقوالتهذهجمعناإذا

جزليهوحلولوالحأدثمجرديكنلموهوسكتىحلولولسالبشريةبالطبيعةداتحايعني
حلوألبلجسديةطبيعةمجردفيحلوالليسأفهكماوجوهريكليداتحUبلمؤقتحلولوال

اافخصفىثسخصيا

حلولمندثIاالتجسدأنيعنيبقدرماومنظوراملموساالجسدكانبقدرإنهونقول

ليحيااألمواتمنبالقيامةالجسدتمجدبقدرماثموالمكانالزمانعمقفيحدثالالهوتءمل

منظورأحقيقياملئاكانجسدياءالملأنيعنيبقدرمابعدالموتعليهيسودوالاألبدإلي
جهةمنأيديناولمستهشاهدناهالذيبعيوننارأيناهيسمفاالذيmوفشاهدأوملموسا

2و11يوu1لناوأطهرتاالبعندكانتالتياألبديةبالحياةونخبركمالحياةكلمة
األبداإليويدومالمتجسدالمسيحليبقىجسدياالكلمةامتألوهكذا

2601فيالرأبعةاآلية4

بولسيقدمهأخالقيمثالعلىالمسيحالهوتوصففيتعمفااألكثرالنصىإلينأتيوهنا

الذاتيةعنالتخليةالذاتدهانكارللتواضعروحهميستنهضوكأنهفيلبيألهلالرسول

بماوليهتموافوقهممنوليسمستواهمتحتمنوخدمتهماآلخررلنهموملحملبالفكروالتنازل

مجدهقمةوهوفيكيففيصؤرلهمنفسهالمسيحلذلكمثألفيغطيهملهمهواكثرممالآلخرين

حامالاللهعبيدبخدمةيقوملكيالعبدمستوىإلياألرضحتىوتواضعنفسهأخلىاإللهي
بولسيمعنئماللهبنوةحريةإليليرفعهمالخالصصليبعلىمذبوحاوعارهمالمذلولةيتهمعبو

البذللخدمهالمجازاةكوذجالسمؤاتأعلىإليالمسيحارتفاعمنويعطيهمالدرستلقينفيالرسول
االلهاعتبارفي

والدفيقالمزلفعالفكنرالالهؤليهذاالرسولبولسيطرحأنهواهتمامنايسترعيالذيولكن
اإللهيةالحقيقةهذهيعطيوكأنهنجدآالكالسياقومنبلاآلخرالطرفمنسؤالأيبدون
هذهلدىليسمعروفةمعلومةأنهاأومقدماتأوتذكيرإلىيحتاجالمعروفأمروكأنهاغرضا

ونستشفالعقيدهبهذهالكنيسةهذهصيحأنهيذكرلمألنهالكنائسوكلبلضطالكنيسة

بالثرحاستطردقدكانوإآلعليهمحايثةوليستزمنمنذأمرمعروفوكأفهايقولهاأنهأيضا

واتحادومجيئهاألزديةفيالمسيحوجودسبقهوتدورعديهالذيومحورهاالعقيدةهنهلحتوألن
تلقنكانترسوليةتعاليممنجزءهيالعقيدةهذهأننعتقدفإننافينابالتاسوتفيهالالهوت
بالمسيحاإليمانهyAدوقتللشد

tI



فيالتركيزبهذاالصافيالحرالالهوتهذايقدمأنالرسولبولساستطاعكيفنعجبنحن
أخالقيمنهج

أيصايسوعالمسيحفيالذيالفكرهذافيكمفليكن
للهمعادأليخكونأنخلهيحسبلماللهعمورةفيكانإذالذيأ
الناسشبهفيصائرأعدصورةاخذانفسهأخلىلكنهب

الصليبموتالموتخىوأطاعنفسهوضعكأبسانالهيئةفيوجذوإذج

Iliاسبمكلفىقاسماواعطاهأيضااللهرقعهلك
األرضتحتومناألرضعلىومنءالسمافيبمنركبةكليسوعتجثوباسملكيهـ

211فياللهلمجدهرربالمسيحيسوعأنلعانكلويعترفو

ءاإلخالمشوىاإللهيالجاللمسشوىمشوياتأربعهعلىالمسيحالرسولبولسيقدمهنا
iالعالالسمواتإلياالرتفاعمستوىشريالباالتضاعمستوىاقيالT2

همهالوارثتيئهيئهوةكلمتيءوراالحتفيالمعىأدمترءيلرماآليةمنهضرحفيسترعأنوفي1
باليؤمايةامواآليات

ولكناتجارالفالضةفىطويلةقاهـنحيةخلفيةلهمافالكلمتانفلميفهومفى1دحلأدالراماعيناوععقدالحيمههاب

فيرتيقةابحاتخالصةللقاركانقدمولكناالصطالحينلهذيىالملفياالصىيصحوصقىحالصةروجاتبصملىناال

اليتموتليقوالمضحاراIهفيوييناللالالهوتيينبيرئفارعوهوالالبتعوتللعالمالجديدالعهديالكلمتينهاتينمض

اثيرتعدممنالكللمةهنغملهلماسكأياللقيقيالفحصيرجدالالكلأوالهيئة11
ytilibatsniكلمةأنجمعنىوالتييرnAحاعلىابخوتتيدالهئةJتغطقدفالهية

الكلواalئقاللدلئiJlrتزولالعالمهذاأدهينهn3sئقاللدلك

ربروالدمرهؤايئةيىتركواأيOaeCttauncmu6ع
بالنةفايغييروهكدا4ابط1جهاتكمفياالبقهضهوصكمتتاكنواالالطاعة3الكأوالئقالكذلك
اترفيبالخيرأوصررةالرحفيقةيطمىحيتخدععميةمييلتييزيىالحقيقةقيهوالشكلأوللهيئة

يظهرالتيطادنلحمييوددكلموكايظهرونلالرسوبولسعدلكذبةbIوصالححقأتعلخادعافاعا

كلمةالرصلبولىهايتحدممنالخداعهالتغيرعملياتوكلابركخداميظهروناتيطانضدامنورمالككأت

يكوناخاطا7لaبدلهاسخدامفيانحرافبjPIPOPySjويىمم7مق

2kipo1aالطيعيماالصورة

يعبرفهداالجديدةالحيهقهأواالنيبالميالدلقوالlipiPaISIJJ6الصوييكونلحقالصالحإلىحيقيتغييركل

nاآلتيكالتعححغمعواألثلةاشحدامتهاناتمغحيثهدالةاألصحإليغويل
الصححالعنىقفدالهنامثاطينإلىالكللمةقرجمة92رو8ابنهصورةينقاليكوفوافعينهمصبق

بمقىباإلفجيزيةوتاتيلفديقهيtippopكلمةمنلعتخدمةاليرنانيةفالبهلمة
أيابنهلحورةمطابقينيروايصباناألزليةاثئةفيافهألوالدبالنةمئقاالتعبنحرىقدفهناورةللصمطابقا

atI1



اإللهيالجاللمشوى

قائماكانIأتمامايعنييewOjqPoA1vIlliscاللهصورةهوالمسحالدهوركانكلفقبل

التيالطبيعةمعتىتحملالظاهربلتعنيVعررةأيلماWpaكلمةألناللهطبيعةفيسابقأ
بطيعتهاتنطقيةفالصورiiiiبخواصهاالصورةصفةأعطتها

خلفةفيقلماملاللهصوؤعلنUكيقولفهوالالجملةتركيبإليننتبهأنويلزم

يقولبل12تكtaكشتهناسورتناعلادم

رفيهناتءوجاiه1كو44كوII2افههوصوفيالذيعنهالرسولبولس

تعنيباليؤاليةحيثلم8صووةفيكانفيلبي

أخذنأنقولكماامUاللهصورةهووجودايحملأنههووالمعنىالكيانيأوالداخليالشكل
جنمالذلك3البدطبيعةمجملأندونالعبدمقءهـصورةيأخذأنجمكنفهل4عبدصوفي

تتغيرإليIvالصوؤالةطبيعةيحملأتحتمأفهذايعنياللهلمصورةكانإنفول

اللهوكانتيرإنوخاصةباليؤالنيةالكلمةهتعنيمابحسباألقل

r

الصفات

11

الصورةكشنىط

كلمةأيخااSwcpdi4PoPPuOur01جمؤلهمتثثهامهIآوضركةقاتوفؤهعرفألالكذلئه

فغالمغموتكللحائزأأىالواحدالموتiصورفيتطابقتألالصحيحالمضتنيدالمها
مجدإلىجمدمنعينهاالعوزتلكإدفترمرفيكمامكثوفبوبالربمجدقاظرينجميعاونحنكذلئه

فياتغيريكونفالكقاجمنهاالصورتلكإلينتنيرrIكو23الروحالربمنكما

األصإلالثخعىطيتفيالعوليضوؤالعفىالتبيرأنيتغحمذاوفطنهاالغسرؤبقلتطصورتا

l1الخلىهذاإلينظزافاحيقةعلءداليأوظالتبلىتنيحمقمقيءنقكلمةأنعيايفوتوال
المسغألناإلنسانبعرخداعوهذاالهيئةفيتعئرأجليافيكلونجوهؤنيالحقىyyاتيابيريةبالعينالتنيير

حقيقتهمركلالتجليني

اتحوالجمفىلالتييرهناITIروبتجمبداذمانكمضكلكمنيزواعنكذلك

ياكذلكوالصالةباإلنجلالجيالوممتجميدجمعنىالذهنبتجميدونكجميدةلجتإليالطبيتنيالداخلي

عوازالمعنىهناءهم8يتصرر491كلفكمالمغتصورأنإالأيضابكمأكخنىالنينأوالدي

UمL3افقلوبكلمنيباإلجماناالمغيحلالرصلبولسلتولiالنئالةوطيعتهبصفاتالمغسبهىاي
03105ابالنعمة

مضنيينحصرأنكداوليلزم1صووةفينtإذاالتةترلأنلىالتابالقولالتفوتالعالمينهي
ااإلية

االزانلالتزضيإليابتاهرياالنماتينهي9ديةكلمةإلىifpسوفئمملمةنسبةأماأ
331pmedibI



الطييعةفيالثركةمجملpOLهمالصويحملمنإنأاليتفوتالعالمةاألسقفيقول

22ااألساسيةالصقاتولكنظاهريةأعراضاتعنيالمؤويىJكلمةألنأيضا

وألتأتيمضئلةمورفياليوتانيةللكلمةكرجمةسوؤIكلمةأنهنايتضحومن
الصحيحبالمعنى

وهيهكء7كمائناكلمةافهصورهوكانجملةفيأيضاالرجمةفيسقطكذلك
امتماتساوياكصوؤهوكانوالجملةالوجوصبقاتعنيأيصااليتفوتالالمةبحسب

تساويأناكما11يوAAاكدكانوالكلمةالكلمةكانءالبددافييوحناالقديىقول

هوالذيخليقةبكركلكولوصيرسالةفيالصوكلالرسولبولىأضافهالذيالتبير

71و1هt1ءثيكلمل

واحدتجآنهيالتيدفاتمناإللهيةالطيعةلجاللماكلمجملفهوافهسوؤفيموالر
كانإذالمسحننقولكماءطهمعادألكانأيافهسفات

ااالنسانمعادأليكونأنخلةيحسبالإنسانوصفي

الذانيءاإلخالىمتلى

اختطافاأوخلسةأخذهاتtكبهايتمسكلموطييعةخاسةلهالتياإللهيةالجاللةمذهولكلن

ذاتيخليأنكئفهوهذامسواإلىوينزلاإلفانناحيةينحنيانمنتمنعهفلمI2هديةأو
Ktvaruatالمستحيلهوذلئاألنالهؤدهلهيثةءاإللفاأوالتركليسهناءواإلخال

مثلألنحوالامندJحبأيقلفىوالتتناشوالتتبددوالتتغيرالياتاألؤدألنبعينه

منالباهرةاإللهيةقصفايهرحخءاإلخالأوالتخلولكنالزائلةللزمنياتهيشالاههن
عبدسوؤيظهرفيأنيستطيعجتىمقتدبإراوذلكالبشريةعينالعنومجدمؤئؤفوروقؤ

الطبيعةاتحتثحالالهؤليينءاآلباجمغيثرحهكماتجئديعنيوهذاالناسشيهفي
خواصهامنيثاثتفقدلمطبيعةوكلرتفيوالامتزاجوالاخنالطبفيرالبثريةبالطبعةاإللهة

البشرياالقذاعمعتوىج
بكبريائهاإلنانخربهماتصحيحعاتقهعليأخذابتدأإنسانهيثةفيسارماوبعد

لماكآعehtotrsipFنيبر01105

ثألك

مراسحممطدةولتممهكاالهالهالهامما63153105
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إلىادممنيعملهأنإنسانكلعلىيتحتمكانمافعملكسلهكلفيأوآدمفيءسواعصيانه

لموهنانفسهوضعقواضعاللهأمامالتواضعوهوآمذريةاخر
لحدمةلشىنفسهفقذمالعبدتحتهوفيمااألقلتوىالمأخذبلصارعدابأنالمسيحيكتف

خطاياعنليكفرعليهوماتالصليبوحملللذبحيساقكخروفوأطاعبلالعبيدكخدمة
االعبيد

العالواتالسإداالرتفاعمستوىد

الموتبهيلغاستيفاالطاعةمنتهىالطأعةواستوفياإلنسانبنيعناالتضاعأكملوإذ
وفياألرضفيخليقةبهلقيرتفعأنابصتحقكلهاوالخليقةبلاناإلنسخطاياكلعنوكقر
بهاستيتالتيءاألسماكلفىقاسماويأخذاألولمجدهملsمتجسدالليحتلءالسما
منهاأييعملهأنيستطيعالLمعملألنهالممجدةالخالئقكل

والقصورالعجزأوالعصميانفيمهاحبالذيماضيهامنظرمالخالئقمخررتإذوهكذاهـ

أواألرضعلىأوءالسمافيإنركبةكلباسمهتنحنيأنللمسغصارحقااللهمعوتصالحت

إذقبولهاأوالعنادةصحةغتغالمسيحاسمربألن4األمواتعالمفيالمتتملينأيالهاويةأفي
مصالحةتكونال

فالمسيححقعنأماوالتزامحقعنالمسيحبربوبيةاالعترافيكونركبةكلءانخناومعو
الخليقةوهبيالذفهوالتزاإعنأمامعااللهصورةفيكاناألرضعلىعملهيعملأنقئل

وقفاالمسيحربوبيةتبقىولكنبالسمائيينتيقجديدةخبقةووهبهاعبوديتفامنعئقاالعتيقة
اللهلمجدربهيالمسيحجالألاالبومجدجالاالبنالهوتلتزيداآلباللهتمجيدعلى
21فياآلب

بضوصءاستثنابالاألوائلالقديسينءاآلبااتفاق

211فيلبيإلىالةالرممنالسبعاآلياتهذه
مجدمنلذاتبربإخالئهالمسيحوجوبعبقالمختصةالعقيدةهذهأنالدايةفيعرفناأنبعد
كانتكحقيقةالرسلتعأليممنالظنبحسبهيفينابالناسوتفيهالالهوتوباتحادالهؤله

بالىباهتمامبهامغتزفاحقيقةاألوائلالقديسينءاآلباعندالتعليمهذانجدكذلكللمعمدتلقن
ءابامنءسوافيهابندأيعلىءاآلبامنأيمناعحراضأواشتاهأيماهناكيكونأندون

هيكماأخذوهاليyالعصبرراكلفيالمدافعينءاآلباإنبلءاستثنابالالغربءأوآبأالشرق
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البدعكلمنبدعةأيةلدحضالخكمالالهوتيالمعياروجعلوهامثرحأيوبدونحرفيتها

متالحقةقرونخمةمنيقربماالكنيسةرأسصذعتالتي

أنصامعيهحاثعظاتإحدمفيفذمهالفمذهبييوحناللقديسوصفانقدملذلكوكمثل
وذلكالهراطقةجموععلىكالصاعقةنزلتفيلبيإلىالرسالةمناالياتهذهأنكيفمعهيخعؤروا

وفالنتيتوسوماركيونوسابيليوسأريوسضدهمحماilفيالكنيسةاستخدمتهأحينما

وصوفرينوسأنقرامنومارسللوسالوديكامنوأبوليناريوسالسصاموساطيبولسووماني
ويقولوفؤنينوس

بفرحيقارنءثيفالالعرباتبينالمصارعاتفيالمالعبحلبةفيترونكماتماماأ

تلوةالواحدالحيولاألربعةذاتخصومهعرباتالمصارعينأحديقتحمحينماالجمهور
جرياالملعبفيقطعالجولهويخلواقهالسبمنهياوفرسانهابخيوuاأرضاإياهاطارحأاألخرى
عنانحتىناحيةكلمنوالتصفيقالجمهوربالهتافهاجوسطوفيآخرهإلىأولهمن

شعورناباألكثريكونالكيفءالهوافىيطيرetSaبانتصأثمألإليهبميتطلعءماال
الهرطقاتهنهودسأئسحيلكلاالياتبهنهواحدةومرةاللهبنعمةنطرحعندما

ANسانهامع
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المسيحلحقيقةومراجعةقصيرةففة

الهوتعلالضوءتلقيلكيالرسولبولسرسائلفيوردتالتياالياتمنبعضاهناسنورد

وأعمالهاتهواختصاوصفاتهالمسيح

ماسوكلوسيادةوقؤوسلطاناسةردكلفوقالعلياالمسيحمكانةأ
أيضاالمستقلفيبلفقطالدهرهذافيليسيسئى

22و112أفaفدميهتحتءشىكلوأخضع

1عبالعالمينعملأيضأبهالذيالكلخالقالمسيحلط
مااألرضعلىوماالسمواتفيمأالكلخلىفيهفإنه

أمسياداتأم62عروشاكانءسوايرىالويرى

خلققدولهبهالكلسالفيأمهـالسات
11Iك

39أفالمسيحبيسوعالجميعخألقالله
هيوالسمواتاألرضأمسمتءالبدفيرلبياوأنت
كعوبوكلهاتبقىأنتتبيدولكنهييديكعمل
لنوسنوكأنتأنتخعصغيرولكنلهاقطءوكرداتنلى

1Y1عبaتفنى

الكليقوموفيهءشىكلقبلهوالذيكلهالعالميقيمالمسيحج
vexnsajvuarehtegotdloh5j171

النهائيوالغرضوالعلةالفعالالسببهوالمسيحيكونأنيتعيقجبهـأمن
الهؤلهمؤهالتهيوهذهءالسماوفياألرضفيموجوAو4وكلالعالملقيام

اآللالثهصورةالمسيح1
Yrاللهصورةهوالذيالمسيحالمنظورغر

151كوالمنظورغراللهصورةهوالذي

الرؤياضرفيعروضهمعلالجالونشياوالعروناألربعةالروشأسحابفنمن62



جوهرهورسممجدهءبها

Jافهابنالمسيح

أرسلهالله

بذلهالله

الملكوتوأعطاهيحبهالله

الدهرإليءالسمافيوعرث

هوعدلهملكهيب

فيهلنانعتأعطىالله

فيناابنهيعلنالله

ابنهفيكلمنااقه

المجدولهإلهالمسيحو

ءاألشياكلJمejجوورسممجدهءبهاهوالذي
1عبقدرتهبكلمة

بينكمكرزبهالذيالمسيحيسوعاللهابن
rS

Jابنالييكونوهوأبالهاكونأناوأيضا
1aعب

الخطيةجسدشبهفيابنهأرسلإذLimالله
Aروr

كيفأجمعينألجلنالهبذبلابنهعلىيشفقلمالذي

2Aرو8ءشىكلمعهأيضااليهبنا
إلىونقلناالظلمةسلطانمناأنقذنالذياك

srمحبفابنملكوت

إليافهياكرسيكاالبنعنوأماأ

18عب

n1عبمليهكضحيباستقامةقضيبA

1Jالمحبوبفيعلينابهاأنعمالتينعمتهمجدح
1أف

بينالئسربفيئابنهيعلنأناللهسرلماولكن
101311غل10

وطرققديمأبأنواعءباألنبياءاآلباكلممابعدافه

1عبابنهفياألخيرةاأليامهذهفيكفمناكثيرة

1اميناألبدإلىمباركاإلهاالكلعلىالكائن
رو

األبدإلالمجدلهالمسيحبيسوعوحدهالحكيمالله
jlrvrرJآمين

لملكوتهويخلصنيءرديعملكلمنالربوسينفذني
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الصالةلهتقذمالمسيح

النعمةمنهتمدنسالمسغح

والسالم

والرحمة

ركبةكلأمامهتنحنيالمسيح

المالئكةمهأمvوتسجد

العالمتاسيسقبلأؤليالمسيحي

يتغيرالثابتالمسيحك

األبدوإليواليومأمس

202

آمينJalJaإالمجدلهالذيالسماوي

48جما2

ىءتراالروحتبررفيالمسيحالجسدظهرفيالله

فيرقعالعالمفيبهأومناألممبينكرزبهلمالئكة
ة3تي1المجد

فقالمراتثالثالربإليتضرعتهذاجهةمن

وrsrI8نعمتيتكفيكلي

لجميعغنياللجميعاالمسيحيسوعواحدارباألن
51Y1ربهيدعونالذين

j9رويحلصالربباسميدعومنكلألن

كلفيالمسيحيسوعربناياسميدعونالذينجميع

1rك1نعمةولنالهممكان

رومعكمالمسيحيسوعربنانعمة

المسغيسوعوالربأبينااللهمنوسالملكمنعمة
1vرو

ربنايسوعوالمسيحأبينااللهمنموسورحمةنعمة
1jتي

ومنءالسمافيممنربهةكليسوعتجئوباسملكي

2jrفياألرضتحتومنرضlعلى

كلAولتسجديقولالعالمإلمطالبكرأدخلومتى
16عبI3dمالئكة

قديسينلتكونالعالمتأسيسقبلفيهاختارناكما
14أفالمحبةفيقدامهلوموبال

فتتغيرتطويهاءكرداتبقىأنتتبيدولكنهي

21و111عبتفنىلنوسنوكأنتأنعتولكن

Iاألبدوإليواليومساأمهوهوالمسيحيسوع
riAعب



القدرةكليالمسيح

الجميعدتانالمسيحم

واحدوالثهالمسيحملكوتن

واحدوالثهالمسيحروحoم

الوحيدالربالمسغع

الجدظهرفيالثهالمسيحف

الالهوتءملكلوفيه

الثهناموسالمسيحناموسق

j6قدرتهبكلمةءاألثياكلملG1عبr

111كمجدهفدرةبحسبقوةبكلمتؤين

Jلينالالمسيحكرسيأمامنظهربهيعاأننابدال

أمكانخيراصغمابحصببالجسدكانأمواحدكل
rcoسرا

ههأفواللهالمسيحملكوت

جركانإنالروحفيبلالجسدفيفلستمأنتموأما

روحلهعىليأحدكانإنولكنفيكمساكناالله

8jjرولهلشفذلئاالمسيح

JالمسيحيسوعواحدربIAهذاومن

يئعواحدبربنؤمناإليمانقانونبندءجاالنص

المسيح

الجعدظهرفياللهالتقوىهوسعظيم

i31جماr

Iجسلياالالهوتءملكليحلفيهالذي
rA

للمسيحناموعىتحتبلللهناموسباللستأنيمع
sAT

يوضحهوأحيأنأاآلبعنللتعبيربولسالقديساحتجزهإضافاتونبدالئهاسمأنعلى
اللهكلمةمحتIأورفإزاالسيحكلمةأماالمعيحيسوعربناأبوأواالبالله1

يعنيالجسدظهرفيالثهفقولهاللهبطبيعةأيلالبنصهريةصفةبلذاتيااسماتكونفال

اللهورمجدوالعظيمالهوتهمجديعنيالعظيماللهالمسيحعنوقولهتجسدالالهوتأن
العظيماإللهييمجدهمخلصناظهورالمسيحيعنيالمسيحيسوعوغلصناالعظيم
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اليافيلفصل

الرسولبولسهوتyفيالثالوث

يذكركلمةفهولممعنمنهجحعبيأتيالالرسولبولعىعندبالثالوثالقول

uالثالوثrواقعمنولكناالتجاهأتالمتعدداللهلعمليتعرضعندمامنهاضطراراتأتيولكنها

واضحهبصوؤودفيقائماللهفيافالوثأنبوضوحنعتثفالرصولبولسيقدمهالذيالتعليم
وأحيانااختصعاحسبالثالوثفيشخصىكلعمليذكرانحريعىالرسولوبولسوثابتة

واضحاالثالوثاآلخرفيبدوالعملمعجدالمتقاربااللهفيضخصىلكلاالختصاعيالعمليأتي
لتجسدالبقاالمغوجؤعلىندلنهوالذيللناية

المغيعربنانعمة1
افهوعبة

ririك2آمينجميعكممعالقدسالروحوفركة
القدسالروحأللهالمسغأ

يركزوالتعليميقالبفيالالهؤسيةالصيفةهذهنايضعالالرسولبولىأنحقاوالعجيب
إلياالبنإلياآلبمنتدرجهابترتيبمجعلهاأنيقنيوالاألمهبالىإيمانيكعنصرعليها
هوهذاكورنثوسiإاخررصاتهفيءودعاكحيةسلسةسهلةيرسلهاولكنهالقلصالروح
أغلفةداخلمنكجوهؤتلتقطهانوعليكعفواليأتيكالرصلبولىالهوت

الكنيسةجعلتهLJالرآخرفيبولالقديىعديردكانأنوبدلالكنيسةالتفطةلقد

افهمحبةهكذامنطوقهوجعلتاإللهيداسالقوهوفيهاليتورجيةألقدساالفتتاحكصا
امينجميعكممعتكونالقدسالروحوموهبةوشركةالوحيداألبنونعمةاآل

التبيرهذامئلالقيلةئلهرطفيأوردالرسولبولسأنحقاءالقارىيدهشالذيولكن
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وعيفيانطبعتالتياألهميةAoLعنيفصحمما1إمرةئالئينالئالوثعنينتمالذيإللهي
الفغالةطبيعتهداخلمنباللهالمسحعالقةعنالميحيالرسولبولس

طرجماعنءجاوإنالقدسوللروحاالبنوللمسيحاالبللهالرسولبولىذكرأنويالحظ

يرتفعشديدبوعيأنهإآلهذاالتدرجتزليبوبدوننحونامناختصاصهفيمنهمكلعمل
وهذاخللأيوبدونبانتباهالحتمياللهمجالفيليحجزهنحلوقكيانللفوقكيانهفيبالئالوث

الخاصوالكيانواألقنوموالجوهرالطبيعةبمفهوماتوالمحددوالمقتنالتقنيالالهوتعلمبحسب
دهسرفينTالرسولبولسإننقولالدقيقةاالصطالحاتمنآخرهإليالجوهرىواالتحأد

جداالمتعددةاألمثلةءوإعطاوالتحدجدوالتمييزالدفةمنالقدسوالروحوالمسيحاآلبلعالفات

Wيقننوالكيللثالوثاإللهيةبالمضامينزاخرافاخرابرنامجاالقادمةالعصورلالهؤليييوقركانوكأن
urاإلعاملهذاكلفيواضحاوكاناتحملالوفواعدأسسعلىالشأنهذافيفننوهمامنه

القدسبالروح

والشركةوالمحبةبالنعمةاللهألنمنكورنثوسألهلفيهايدعوالتيالسابقةااليةفي
يتضحالروحية

المسيحاختصاصمنجعلهاقدالنعمةوهوالهؤليأساسهوءlJjpttAأساسأنأ

التيهياالبفمحبةللنعمةكأساساالباختصاصمنتءوجاالمحتةثمب
الفقالةللهالكليةالطبيعةعنتعبرالمحبةفإنكذلكونعمتهظهورالمسيحفيتسببت

النعمةمنهاانبثقتالتي

المؤمنينفيالشركةيؤسىالمسيحبنعمةالذيالقدسالروحبعمليتهيئمج

فيالتيبالنعمةألنناالمحبةقبلالمسيحنعمةوضعثصديدوبوعيMJgالربولسفإنلذلك

القدسللروحلالباالبنمنالتدرجهذابتعديلهاوالكتيسةاآلبفيالتيالمحبةعرقاالمسيح

بنوعالقدسالروحئماالبنئماالبالمنطقحسبللثالوثالالهؤليالكيانفيالتدرجقصدت

وضحتوالمساواةالكرامةفيتدرجاهناكبأنخطأيوحيالذيالتعليميالتقينمن

تفريقهنايوجدالUبأيوحيالذيالرسولبولساالختبارعندمستوىعلىوالعمليالفعليبالتدرج
المساواةأوالكرامةفي

عنهوتعبيروالشركةوالمحبةالنعمةوالمتالحقالمتفقبعملهماألقانيمأواألشخاصوالثالئة
وفعاليتهالخالصعمل
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ثاالقدعالروحهنارسولابولسيقدمحيثمدهشباتفاقهافالوثلعملآخرمئل
فيقولالعمليالفعلواقعمناالبثماالبن

واحدالروحودكنAموجومواهبفأنواع
واحدالربولكنموجودةخدموأنواع

1frif1الكلفيالكليعملالذىواحداللةولكنموجودةأعمالوأنواع

اللهالربالروحأ

فىيتدرجبلاآلبإلياالبنإليالروحمنقانيماألفييتدرجالهناالرسولبولس

ئمالكنسيةالوظيفةالحدمةنعبإليقليتثمالموهبةبنحأفيبدأالتخصص
والعملالمسحيزكيهاالكنيسةفيدمةوالحالقدسالروحيزكيهاوهبةفاالعملنعج

الثالوثعلإلزامتاوليسلنابةبالنهوتوضيحيالتخصصهذاولكناآلبيزكيهالكرازي

اآلخريعملهمايعملأنيمكناألقانيممنفأقي

إنمااألقايمبينالرئاسةفيالتدرجيةالفكرةتوجدالبولسالقديسعندأنهننبهأخرىومرة
اللهولكناللهبخصوصاآلياتنهايةفيوقىلهإلزامالشأيضاولكتهالعملفيياتيالتدرج

منهملكلالمضفردالتخصيصعلىعودةهناأنيعنيالكلفيالكليعملالذيواحد
أنولوافهيقولtهكأوواحدوالثالفةالتعبيرمستوممطعلىوواللهوحدةفيثانيةمرةليجمعه

واحدالالثةولكنعملهأقنوملكل

أخرىأمثلةنيولكنذاقهالثألوثفوضحقفارباالثالوثعملءجاالسابقينالمثلينفي3

الثالوثصورةالتركيزالستقطابمننوعاالذهنمنيحتاجلذلكمتقارباالثالوثعمليأتيال
السطوربينمن

الناموستحتمولوداامرأةمولؤأمنابنهالثهأرسلالزمانءملءجالماولكن

إلىابنهروحاللهأرسلأبتاأنكمجمائمالتتنيلننالالناموستحتالذينليفتدي
للهفوارثابناكنتوإنابنابلعتدابعدلستإذااآلبأباياصارخافلوبكم

Jtfvبالمسيح

اابتهروحابنهاللهأ

التيللعالقةبالنسبةولكنفينالعملهبالنسبةالثالوثذكعلىالرسولبولسيأتيالهنا

روحاثهلأركئابنهأرسلالثهأنالوضوحغايةضحIGcyافهطبيعةفيبهايرتبط
ابنه
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تفيداتيلحمالمرتينفيبالونانيةتأتيفهيأرسلكلمةنشرحأنايلزم
امرأةمنامولوابنهاللهأرسلللجسدالحروجتفيدلالينبالنستةفهيAمنالحروج
فلوبكمإليابنهروحاللهأرسلءللملالحروجتفيدفهيالقدسللروحبالنسبةكذلك
تربطالتيالوحدهءسواالقدسوالروحواالبناللهبينالوئيفةالمتصلةالعالقةتنكشفوهكذا

واآلبباالينالروحتربطالتيالوحدةأواآلبفيالقدسوالروحاالبن

fاللهءأبناهمفأولئكافهبروحينقادونالذين
للخوفأيضاالعبؤيةروحتأخذوالمإ
اآلبأبايانعرخبهالذيالتبيوحeiاخذبل

اللهأوالدأنناأرواحنامعيشمهدأيصانفسهالروح
jAE1vIرو8المسيحمعووارثونالهووثةأيضاورئةفإنناأوالداكنافابة

االمسيحمعالةورئةاللهأروح

ومؤهالتأعمالهجهةمنموضحاالثالوثالرسوليذكربولسهنا

التبنيروحوهوويشهديقؤالقدمالروحفىأ
مسهوبوزئنالآلبوارثاإلبنوب

معلهأبناةونحنأباهوليكونالتبنيروحوهواللهروحاعطىاآلدطlوج
المسغ

اآلتييتضحالرابمالمثالفيءجامامعااللثالمثالفيءجاماةبقراولكن

القدسالروحيرسلالذيهواالبالله

االبنوروحاللهروحهوالقدسالروح

اآلبعملوهواالبنعملوهوالقدسالروحعملهوالتبني

ءكأبنالآلبوارثينمجطنااالبومعمعهورئةيجعلناالمسيحمعالتني

بالروحألننااآلخرفيوأيهااألولفينضاألعمالهنهمنبأفينفطعانيسحيلوهنا
واالبنالقدسالروحنعرفوباالبواآلبالقدسالروحنعرفوباالبنواالبناآلبنعرف

قانيمابيناتدريحتنسيقاالرسولبولسالهوتفينجداللذلك

Liنوإحسااثهنحدصناظهرلطفحينولكن5

نحنبرعملناهانيباعماال
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مالقدالروحوتجديدالثانيالميالدبغسلخلصنارحمتهبمقتفىل

1rt0تينحلصناالمسيحبيسععلينابفنىسكبهالذي

المعموديةفيعملهبحسبللثالوثتوضيحهنا

المسيحيسعجبواسطهبغنىالقدسالروحبسكباآلب1فالله
علينا

للخالصحاناتواآلباللهرحمةمننUميالوالمعمودية

األساسيالوسيطالمسيحوبيعععالقدسبالروحتجديدوالمعمؤية
االينبواسطةالقدسحlفيسيقذاالبهكذانشةالكفيالالهوتيونيراهاو

تعطيألنهاالحالقةتجديدحميمهيوالمعموديةالقدسالروحهوالمباشرالتقديسفعامل
هوألنالتجديدعنالمسئولهوالقدسbوحالروحيالمستوىعلىلالنسانجديدائانيأميالدا

الواسطةهووالمسيحجديدااالنيللميالدأيللتجديدالعكديسيةالقوةالمعموديةءمايعطيالذى
هوفالمسيحالجديدةصفاتهابكلالجديدةللخلقةالجديدةالطبيعةالقدسأروحمنهايأخذالتي

نتجددورتهوعلىنخلقصورتهوعلىبطبيعتهألنتاالجديدةالخلقةفيصاصيAاطالوسيالعتعر
نحياالجديدةوبحياته

بايةيةللمعموبالنبةالرسولبولسيوضحهاالخاسالمثلفيتءجاالتياالياتوهذه
التعبيرشديدةأخرى

وبروحيسحالربباسمتبررتمبلتقدستمبلاغتسلتملكنمنكمأناسكانوهكذا

Iك1إلهنا

واالبناالبالئالئةءاألسماتحتإآليةعموالمنعمةيذكرالالرسوJفبولسعامةوكقاعدة

وتوافقباغادالقدسوالروح

الثههومسحناوقدالمسيحفيمعكميئبتناالذيولكن6
1Irrrكو2وبناقلفيالروحعربونوأعطىأيضاختمناالذي

االقدسالروحالثهالمسيحأ

فيالقدسبالروحللميحيينالعامةالمسحةعنواليةالمعموعنالرسولبولسيتكلمالهنا
القدسالروحبختموختمهللرسوليةاللهحهمقدكرصولأوyنفسهعنيتكلمولكنهالمعمودية
قلبهفيالقدسالروحقوةاللهأعطاهكماالثهادةفهوختداباإلنجيلبليةبالمعموهنالشى

902

4fflصرلابولىىالقدع



األخيرةالنصرةكعربونالصعابكلتذليل

عملأعطاهاآلبفاللهباتفاقللبشارةالرسولبولسفيتعملالالثةاإللهيةاألفانيمهنا
المقروالرمصالةختمهوالروحالمسيحفيالبشارةموضوعفيههووالمسيحمسحهالرسولية

السامعينلدى

أفعالأربعةفياالباللهيهايحتوكلهااألعمالهذهأنويالحظ

الريحعربونأعطىختمنامسحنانايثب

الثهمنليويبتالتيالنعمةبسبب7
األممألجلالمسيحليسعخادماأكونحتى
ككاهناللهإلنجيلمباثرا

51j1هروالقدسبالريعمقذسامقبوألاألممقربانليكون
القدسحالرالمسيحيسعالثهأ

LLخاrأفالكلماتالربيةالترجمةفيالالئقةقوتهاتأخذالالثالثاآلياتهذه

أصلهافيتحويaAtcمقدهـSLjiUمقبودJ1ccقربانJجمباشرب

كاالتيuWءورافكرىبمنهجتوحيخصائصيةطقشةليتورجيةالهؤليةرتةاليوناني
vbypuottekخادماا

العهدفيوتعنيمقدسطقستتميمفيبالمساعدةيقومالذيولكنالحدمةليسىوتفيد

81j2عباألقداسوخادمكهنةرئيىالمسيحهوالحقيقيفالخادمSويYjالقديم

atvuoyypuopEtرأمباثب

مفدسأيSScpctاألوJالمقطعمقطعينمناليونانيةاللغةفيتتكونهناالكلمة
الكلمةتحملوهنامقدسةخدمةطقسممارسةتفيدوهيخدمةيؤديالثانيوالمقطعكاهن

اللهتقدمةاألممليعديلنجلبالنسبةكاهنخدمةمعنى

أيفاذبيحةوتعنيباناج

ككاهنثمكهنةلرئسىبالنسبةكالوفيالمسغيحدمبولسالقديسأنالمعنىويكون

حقيقيةذبائحيصيرونوهمذبيحةليقدمهماإلنجيلأيبالكلمةيقدسهمإذلألممبالنسبة
الصليبعلىالمسيحذبيحةفيبالثركة
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أيضامزضياوتعنيibatpeccaأsilراتتصحبالالتينيةSOTKo6pcمقبوأل
بالشروطللهتقذمذبيحةكلأنعلىينصىالذيالذبائحفيالقديمالعهدطقسبحسبهذا

الذبيحةعلالقدسالروححلولهيالجديدالعهدفيالشروطوطهضدهومقبولةمرضيةتصير

خاصةللهلتكونالعالممنحفظهاأيوتقديسها

مقدساهـ

أقبمعنىللتقديسالقدسالروححلولوهوالقديمألعهدفييوجدالالذيالجديدالعاملهنا

للهخصصتومرضيةمفبولةكذبيحةالسماويالروحخميأخذإذللهخاصاالمعمديصير

الونانياألصلبحسبلدفيقlمعناهاكلمةلكلأعطيأنبعدءالقارىعزيزيياوهكذا
الفدسوالروجواالبناالبعملويتضحالمعنىيتضح

Gyثروطالالستوفاةالذباثحيفبلالذيهوب

باإلنجيلومقاماميتاودمهلحمهيعطيهاالذيهوواالبن

اآلبjsلوالرضىللذبيحةالقبولثمرطبالتقديسيستوفيالفدسوالروح

الثالوثمفردات

افهابنالمسيحأأ

فيمداخلهااصوفيناأنسبىوالتيالسغفيالرسولبولساستعلتهاالتيالثابتةالحقيقةإنها
اللهابنالمسيحالحقيقةهذهتجسدالعلىالسابقوجودهأيالمعيحوجودستقAف

الذيالعظيمءالفداأيالصليبعملومرمىعمقالرسولبولأدركضوئهاعلالتي
بولسالهوتمخارجلكلالمحكيعتبزيdJjاقىلهفيأوضحهوالذيالهوتهأساسعلأكمله

النأموستحتلوداموامرأةمنمولؤاابنهاثهأرسلالزمانءملءجالماولكنالرسول

44غل

قصصاتجميعدعالذيوالوحيداللهكابنالمسيحثصخصيةحددمناعثرهوالرسولوبولس

الرسالةجهةمنباآلباالبنعالقةشرحالذيالوحيدهوئمتكميلهاأجلمنتجسدالتي
علىاألخروالعاليةوالرؤياوالنبوةبألروجاظلعالذيالوحيدثملتكميلهأنزلالتيالعملية
اإلشعانلحالصبالنسبةرسالتهكتتهيلآلباالبنيخضعوبعدهاأعمالهاالبنسيختمكيف

يحطلآخرعدوحيثالكللهأخضعومتىالكلفيالككاللهلصيراللهفياالبنويصير
فيالكلافهيكونكيالكللهأخضعللذيسيخضعأيضانفسهاالبنفحينئذالموتهو
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تستعلنالتياالياتأخطرمنبولسالقديسالهوتفياآليةهذهوتعتبرo1ATك1لكل

يكملهأنبعدالذيامرأةمنالمولوإنسانجسدفيالعلنيالظهوركلفهالذىاللهابندور

لالبناستعالنهيوحناالقديسالهوتفييقابلهوهذاكانكمااالبفيالكليءلحرختفاسيعود

اللهعندكانوالكلمةالكلمةكانءالبدفيةبرسالتهيقومأنقبلاللهفيقائموهوتجسدهتجل
ابنDيوحناالقديىلنايستعلنهكذا11يوQاللهعندءالبدفيكأنهذااللهالكلمةوكان

األبدفيبولسالقديسلناويسشعلنهاألزلفيافه

استعلنالتيبولىالقديسالهوتفيوردتالحياإلياتمجملزالعفءالقارىأيهاوإليك

االبلهاأرسلهالتيالرسالةياتمشوعلىأذاهالذيعملهوفيشخصهفيWالثهابنفيها
ابنهعنالمقدسةالكتبفيبأنجتائهعدبسبقالذياللهالمفرزإلنجيلبولس1

القداسةروحجهةمنبموةاللهابنوتعينالجسدجهةمنداودنسلصارمنالذي
j911fراألمواتمنبالقيامة

vjبذلهبلابنهعليشفقلمالذيعلينافمنمعناالقهكانإنلهذانقولا

nnrrءشيكلمعهأيضايهبناالكيفأجمعينألجلنا

rامرأمولودأمنابنهالثهأوسلالزمانءملءجاالولكنlAومllaالناموستحتا

إلىابنهجراللهأرصلءأبناأنكمبماثمالتبنيلتالالناموستحتالذينليفتدي
E7غلاالبأباياصارخاقلوبكم

4lAونحنكثيرافباألؤلىابنهجموتاللةمعصولحناقدءأعداونجنكتاإن
IروهAاتهبحنخلصمصأدحون

الغصبمنينقذناالذييسوعاألمواتمنitامهالذىءالسمامنابنهوتنتظروا5
101تس1االتي

فيهلناالذىمحبتهابنملكوتإليونقلناالظلمةسلطانمنأنقذناالذيالله6

1rIbIكوالمنظورغيراللهصورةهوالذيالخطاياغفرانبدمهءالفدا

vliNهوبكرالبينليكونابنهصورةمشابهينليكؤلواقعنهمسبقفعرفهمسبقالذينن
jAركعيرينإخوة

rJitبينكمكرزبهالذيالمسيحيسوعالثهابن8
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mفtرو8الخطيةجسدبهشفيابنهأرسلإذللهr

18عبالدهوردهرإلياللهياكرسئكاالبنعنوأما1

61و15كلاألممبينالئئربفيئابنهيعلنأناللهضمرلماولكن

األخيرةاأليأمهذهفيكلنافيةوطرقبأنواعقديماءباألنبياءاالباكلممابعدالله
1Iعبابنهفي

عنفكرءنحصرمبادىلكيالرسولبولسعنداإللهاممنابمنتابمأنالعسيرمنكانوإن

التياآلياتوضعناإذاولكنمالحقتهيستحيلالقدسالروحعملألنللهالمعيحبنوة

هوالمسيحلماذانستخلصىأنيمكنفإتتباعاالمسيحيخصفيمابولسالقديسوعيفيومضت

فقالحئيءكواولكنموووثماسيانيكلقبالاللهابن

يرىVماوئرىمااألرضعلىوماالنسمواتفيماالكلخلقفيهفإنه

خلقفدولهبهالكل

7و16Iكوالكليقوموفيهءيثيكلهوقبلالذي
151المظورغيرالثهصوزهوالذي

3ألعبoقدرتهبكلمةءاألشياكلوحاملجوهرهورسمجمدهءوهوبهاالذي
26فيلثهمعادأليكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفيكانإذالذى

ك1الثهوحكمةالثهقوةفبالمسيح
29كوجسدياالالهوتءملكليحلفيهفإنه

أنألنكلويعترفاألرضعلىومنءالسمافيممنركبةكليسعتجثوباسملكي
1IIو2فياآلبالثهلمجدهوربالمسيحيسع

w5روآميناألبدإليمباركاإلهاالكلعلالكائن

بهالذيالمسيحعيواحدوربلهونحنءاألشياجميعمنهالذياآلبواحد5إدلنا

86بهونحنءاألشياجميع
31أتيالمجدفيرممعالجدفيرالثهالتقوىسرهوعظيمباإلجماع

نفسهالمسيحفالكمااآلبمعواحدالمسيحأنواحلهحقيقةإليتنتهياآلياتفهذه
فيناآلبأيهاأنتالعظمىاللهذاتالجوهروفيفيواحد103يوواحدواآلباأ

لكهوومالكفهوليهوماكلncاإللهيةالطبيعةخصائصفيواحد9vIrيوoفيكوأنا
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القديسمجفظهاالتيالتوراةبهتفولمااالياتهنهإليأضفنافإذا11يوليهو

ليستعلنالمغاستشهدبالذيداودكقوJاللهابنهوالمسياأنيقيدبمافلبرعنبولس

متىالقديسإنجيلفيءجاكمااللهابنهوأنهلتالمينهنفسهبه

3هؤمنابن8المسيحفيتظنونا41قائأليوعسالهم
لهمJقااداودابنلهقالوا

كءأعداأضعحتىيمينيعناجلسلربيtiربلAقائال3رببالروحداوديدسهفكيف
موفعالقلميك

n1totمتابنهيكونفكيفربيدعوهداودكانفإن

بلداودابنليستأكيدأنهبكليكونمنابنالمسيحسؤالإذافالردعل

وهوخالصةربلقباخذمنهماكألألناالباللهمعبالتساويوابنالثهابن
االتساويعلىلربيالرليilJ8النبويةالمقولة

امتالكابلانتساباالاللهابنهوالمسغأنالهابكلمةيؤمنمنولدىبولسلدىتحققهنا
الذاتوحدانيةفيلتفسهاالينؤةتمتلدايطبوةأنكمالهالفيوحدهبؤةاالتمتلكفالبنوه

UCI0أسرارصفاتهكلأمامناتنفتحاالبللهالمسغبنوةصرأمامناينفكوحينماوهكذا

3للهمعادأليكونأناختطافاليساذاو1جوهرهورسممجدهءوبهاالمظورغيراالباللهصورة

jILGAqlLUJjاآلبمعلخالقT9ulIiv6ءشىكلبهوالفعلالكلمةواالبنأءشىكلمنهب
JU31تبلىوكثوبتبيدكلهاالخليقةولماذا3قدرتبكلمةالحالئقكلحاوخليقةكلتجلهو

jS3تفنىالوسنوهفيبقىهووأمافتتغيرتظوىءاcUI3األبدوإلىواليومأساهوILباسمها

عنهوولماذا3الموتبعدالحياةعالمفيوالنيناألرضوعلىالسمواتفيحئيكلركبةتجثو

ريخعئمالحسدفيرافهأنتجسدعنيقالولماذاIاميناألبدإليمياركاإلهادائمقائمجداوة
الثيلمعومثيألوريثابلضيفاالالسمواتفياللهعظمةيمينعنمجلسلماذاثمالمجدفي

E1



المسيحيسحربناأبوالثهأ

وغايةكلهاإلنجيلكايةإنبلوبالفرورةحتمااالبيشعلنالثهفيiاالبنباستعالن

ويراهالربمجدفيعلنnويعيشىاإلنسانويراهالمنظورغيراآلبيستعلنأنبعثارةكل

لعملمباسرةنتيجةتأتيااليةهذهبأنعلمأه4ثىتكلمالربفمألنثرمعابكل

القفرفيقؤمواالربطبلقأعذواالبريةفيصارءخصوتالمعمدانيوحنابطقامتمهيدي
ألوالعراقيبمستقيماالميوفيويصيرينخفضمةواعجبلوكليرتفعوطاكلإللهناسبيال
ه41إشبثرمعاكلويراهالرلىجمدفيعلن

األبإليالطريقوأنهغيرالمنظورالثهصورةالمسيحبأنالقولءمجيااليةهذهومن

النعمةوهذهالمجدفيرفعنهوأهمجدءبهانوأالثهلمجدربالمسيحوأن
آميناألبدإليالمجدهل1وأن1كو28الواحدالربذاتلمجدمناالمخدومة

vvrرو

يرأهوالربمجدقيعلنمداهاكلالمشحفياستوفتفدءإسعيانبوةتكوناالياتهذهومن

وجهعلىاوالمنظورغيراآلباللهمجدهوالميحالظورأنبالفعلمخققفدويكونLبثركل

سهألالتاليهاآليةفهميصيرذلكوبعداألبللهأعظيمالمجدهوأفضل

إذ2rتيالمسيحيسوعونحلصناالعظيماللهمجدروظالماركءالرجامنتظرين
أالعظيمأللهظهورمجدبعينههوالمخلصالمسيحظهورأن

فيائتأضلةبولسالقديستقوىالغامرعلىباجساسهاتلقيللمسيحاللهأبؤةبدأتهناومن
القديسوبدأالعظيميهوهمنئالقزبإحساسلتعطيهاأصالالتوراةفيهيتهوفياللهنحافة
الحببمشاعرالمفعماللعبوهوأبابامماليهوديالتاريخفيمرةألولاللهيحاطببولس
اللهابنالمسيحبالروحولبىللمسيحبولساعتمدأنبعدوذلكأإإلآلبواالمتالكءواالنتما

والعلنبالصراخبلسرفياللهبأبوةيقواليعدفلمدثهالبنوةروحالمغجرونال

العبوديةروحتأخذوالمإذاللهءأبخاهمفأولئكاللهبروحينقادونالذينكلن

رو8اآلبأتايانصرخبهالذيالتبنيروحأخذتمبلللخوفأيضااللناموس

46غلاالبأباياصارخاقلوبكمإليابنهروحاللهأرسلءأبناأنكمبما1ثم4
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فيواالبناآلببينالتفريقعلىالقدرةأفقدهروحياإنحصاراالرصولبولسانحصرهكذا

اآلباللهمعإالاالبنيذكروالاالبئمعإآلاالباللهيذكرأنيستطغيعدفلمالله
3ة1أفالمسيحيوعربناأبواللهمبارك

DA13كومصيحاليسوعربناوأبااللهنشكر

3Ivأفالمسيحيسوعربناأبيلدىربهتيئأحني

اآلباللهيذكرأناللغويالتركيبوافعمنأوالتوضيحبسببالرسولبولساضطرفإذا

القزبىبإحساسالمسيحيسوعابنهفيتتتاهممنلجميعأبابصفتهفهويذكرهوحدهعليهمركزا
أيضاوالتملثاIWو

11غلاآلبوألثهالمسغبيعمعبلبإنسانوالالناسمنالرصولىبولس
13غلالميحيسوعربناومناآلبافهمنوسالملكمنعمة

14غلوأبيناالثهإرادةحسبالشريرالحاضرالعالممنلينقذنا
urمأالمسيحيسوعربناوصبررجائكمعتكموتعبإيمانكمعملانقطاعبالمتذكررلن

1شوأبينااثه

جميعمعالمسيحيسوعربناءمجيفيأبينااللهأمامالقداسةفيلومبالقلوبكميثتتلكي
3jتها1فديسيه

311تى1إليكمطريقنايهديالمسيحيسوعوربنا14أبونفسهواثه
nصءورجاأبدياعزاثوأعطاناأحبناالذيأبوناوافهالمسيحيسوعنفسهوربناLا

2rتس2بالنعمة

منإياهنحاllabU1والسالمفيهايهديالتيالرسائلاخاحتاتجميعإليهذاثاإلضافة

Wربنايسوعوالمسيحابيناالثهمنأواآلبالثه

بعيدااللهحجزالذيللناموسالعبوديةحياةمنبولسانتقلكيفأمافايتأكدكلههذاوفي

بشرمنهايقتربالالتيالقداسةوعزلةالمتعاليباإلنفرادفصورهوروحهاإلنسانفلبعن

منأبااللهليرىالميحبتؤةداخلمنالحاةإلياليرىيدهفيوالعصااليمنىيدهفيوالميزان

فيتحقيقهاوعاشوابوعووامنواصدقىهالنينعلحانياولراهللمسيحالفريدةأبؤتهداخل
ابنهاشعالن

الدخوللناصارقدأيضابهالذىالمسغيوعبربناافهمعسالملناباإليمانتبررناقدفاد

2و1روهاللهمجدءرجاونفتخرعلىمقيمونفيهانحنالتيالنعمةهذهإليباإلجمان
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يصيريسوعالمسيحفيألنهالمسيحإآلفييصفهاالباللهcالقتناالرسوJبولسيصفحينما

وئبوتتأكيدعننعيثعهافريبةحميمةقةoLaعالقةمناالئؤةتكونمابأعظمكأبلناالله
الموتبعدماوالالموتحتىالوجوديرماقوةأيةعناتفصلهالjوالتصا

والأمورحاضرةوالاتوالءرؤساوالمالئكةوالحياةوالموتVنهأمتيقنفإني
المسيحفيالتياللةمحبةعنتفصلناتفدرأنأخرىخليقةوالعمقعلووالوالمستفبلة

8rj9rرو8ربنايسع

االلتصاقأضدبهوااللتصاقللهالفزبىفوةأنءالقارىأمامالوضوحغايةهتاوواضح
بالمسيحعالقتناخاللمنقائمةكلهاهذهللهمناأولنااللهمنءسواالقلبفيالمتمكنوالحب

منبلوااللتصاقالقربىمنقنانقولالةالمستوىنفساألخرىهيبلغتالتياللهكابن

والدموالجسدبالروحثركةوالاالتحاد

أمخطرأمعريأمجوعأماضطهادأمضيقأمأشصدةالمسيحمحبةعنسيفصلنامن
للذبحغنممثلحبناقدالتهاركلنماتأجلكمنإننامكتوبهوكماسيف

orvrرو8أحبنأبالذيانتصارنايعظمجميعهاهنهولكنناي

بمالهاوتشهدوتؤكدهاعنهاتعلنذأتهافىكحقيقةالثهفيباآلباالبنعالقةتبدووهكذا

الةوأعيفوةلناأبانفصهاللهوصيرتاللهءأبناالمسيحفيفصيرتناعليناأعالقةهنهبهنضحت

يحللماللهوأبوةدثهالمعيحلبنويةفيناتتنهداألبدإلىوستظلاليوميةالحياةمتوىعلىودوام
لير2اإلفسانءضقاسنينهايةفيواستعلناألزليةاللهدمقافيعليهنحتوماكانالذيالتر

ومحبتهنورهفيلتنعمأبديةلحياةاللهعلىالمنفتحالخالدمستقتلهاإليالحزينماضيهامنالبشرية

اآلبدينأبدإلييةاألبو
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اآلبوافهاالبنالمسيحبينالقدسالروح

القديمالعهدفيالقدالىللروحسريعةنظرة

الخلقفياللةكقوةسالقدالروحيبرزنهايتهحتىأودهمنكلهالقديمالسدمدىكل
حياةفيتألقهأعلىبالوعدويأخذالفدسالروحيعودالقديمالعهدنهايةوفىوتحديدهديuAا

الروحانيالجديدالخلقفيائهلقوةممثألاآلتيالجديدالعهدPعطيةباكبارهالقادمةاإلنسان
اإلنسانفتخلقووحكترسلتعؤترابهاوإليفتموتأرواحهاتنرعكرتاعوجهكتحجب
411r3مزاألرضوجهوتجددالجديد

LCVصارجديداقدالكلهؤأ

القديسورIيوئيلتنبأكماالكنيسةالجديداللهشعبحياةفياألساعيالعنصرويكون

الكنيسةالجديداللهشعبولديومالخمسينيومنبؤتهبطرس

شيوخكمويحلموبناتكمبنوكمفيتنبأبشركلعلىروحيأسكبأنيذلكبعدولكون
األيامتلكفيروحيأسكبءاإلماوعلىأيضاالعبيدوعلىرؤىسبابكمويرىأحالما
2ATjYيوئبل

الجديداإلتسانةقاعداالتيالمستافيالفغالةالقوهالجديدالعهدفيالقدسالروحيكونكذلك
الروحي

منكسريألعصبأرسلنيالمعاكينالئثرمسحنيالربألنعليئالربالسيدروح
16إشالنائحينكلالكزىباإلطالقوللمأسورينبالعئقللمسبيينألناديقلبا

241إشلألممالحقحخرجعليهروحيوضعت

l8461إشوروحهأرسلنيالربالسيدواالن

موسىنبؤةحسبالمسيحسياقيموسىصضأنهالفديمالعهدفيالنبواتروحمنوواضح
فيكالميوأجعلتسمعونلهمثليإخولكمنوسطكمننبإلهكالربلكيقيمنفسه

يتكلمالذيلكالمييسمعالالذياإلنسانأنويكونبهiLوصيهبكلفيكلمهمفمه
المسيححيثالمسيحعنهناالكالم815108AjjJتثأطالبهأفاءباسميهب

وصايامناللهيعطيهمابكلافهبكالمسيتكلماللهقىلبحسب
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يقللمألنهمحلهاتحلوصايابلاإلطالقعلىموصىوصاياليتأنهاهناالواضح

هناالمسيحوصاياتكونحيثvبهأوصيهمابكلبلالناموسأيبهأوصيتكمابحسب

مناللهيحذروأيخراالشعبوتغيرالزمنجمرورستكذمالتيموسىلوصايامغايرةأوجديدةوصايا
الذيpالكالمأيللوصاياالمخالفينسيطالبالذيهواللهأنالرفضبعصببالدينونة

يديتهمنفلهكالمييقلولمرذلنيمنالمسحقوليتحققوهتاالمسغفياللهبهيتكلم

YInfيوأهويدينهبهتكلمتالذيالكالم

ألنعليئالربالسيدروحAابخوةبحسبوفيهالمسيحمعالعاملالفدسالرألعنأما
ءالفدامهمةكلفيالميحمعجنبإليجننايقفالقدسالروحهناالبثرمسحنيالرب

القديهمالعهددزيةواقعمنهذاالجديدالعهدفيوالتجديدوالخالص

بولسالقديىالهوتفيفيناالقدسالروح
يقرنهوأنهيةالمعموياننالهالذيالفدعىالروحبهيفطلعماJفأوفينالعملهبالنسبةأما
فيناوينطقلنايثهدوهكذاالمسيحفينصيركماالروحقيفنصيرحالمبوجودفيتاوجؤه

بالبنوة

61رو8اقهأوالدأننأألرواحنايشهدأيضانفهالروح
51رو8اآلبأتايانصرخبهالذيالتبنيروحأخذتم

ألنبامورالثههوتعريفهالجديداإلنسانفيالقدسالروحبهيفومعملوأثملأعظمولكن
حتىءشىكليفحصالروحألنlالثهروحبصفتهالقدسللروحاألولاالختصاصهوهذا

أوألدهاذالكشفيداإراكابيهبهاأرواحنافييحلإذوهو21كو1اللهأعماق

jCفيهالذياإلنسانروحإألاإلنسانأموريعرفالناسمنمننIمنطلقومن21كو

الروحيتغأنمؤقآلاإلنسانيصبجعاإلفسانأعماقحتىاناإلنلذاتالقدسالروحكشف
211كو1اللهروحإآلأحديعرفهاالأموراللهأيضاهكذاlأللهألموركشفهفيالقدس

اإلنسانتؤقلمواهبأياللهمنعطايايتتعهابلعقيمةتبقىالاللهوأموراللهمعرفةأنعلى
لنعرفاللهمنالذيالروحبلالعالمروحنأخذلمونحنةوالحقبالروحوعبادتهاللهلخدمة
sr21افهمنلناالموهوبةءاألشيا

آلأليامحفوظعملهوأناالتيالدهرعطبةهوالروحبأنءاألنبيايدركهكانLKمستوىوعلى
المشحقيامةفيعملياالقدسالروحتكتشفأنالكنيسةاستطاعتأوروثالتقليدبهذااألخيرة
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ارتبطهكذاالزمنعمقفياأليأماخروتحقيقاآلتيللدهروالوحيدالرسميالمدخلاعتبارها
نخرجمنهاالتىالمعموديةفيأيمايتموعمليعقائدىكتراثاألموأتمنبالقيامةالقدسالروح
يتعمدوقالذينبينبقوةيظهراالنفصامبدأهنامناآلتيوالدهرالقيامةنحياجديدهخلتقة

يقبلونالالذينوبيناألمواتمنالقائمالمعيحمعالحياةجدةواليعيثالفدسالروحويقبلون
الجديدةللجاةاللهوأمورالقدسالروحعنءغربافيصيرواالمعمودية

إنماألنهفهيعريقدرأنوالجهالةضدهألنهافهلروحاميقبلالالطبيعياإلنسانولكن
IIS2أحدمنفيهيحكموهوالءشىكلفيفيحكمالروحيوأماروحيافيهيحكم
fel

حرارةتأخذسيحالموفيالروحفيالعائشينأىالمعمدينكمجتمعالكنيسةبدأتوهكذا
للطبيعةالفائقاللهعملفهايستعلنوبدأوقيتهاهاءورجاوفرحهااآلقيللدهرالتيالحياة

صحجلوقداللهوخدمةباللهالحاصةاللهمواهبباعتبارهالرسولبولسيرصدهوهذاباستمرار

المختأرينإيمانعمقحسباللهيمنحهاكتخصصاتووظيفتهاهاءوأسماعددهاالرسولبولس

SرواإلجمانمنمقدارالواحدلكلاللهقسمكماJsوميراثهاالكنيسةذخيرةصاروهذا
لهوتشهداللهتخدمهيطالماتكفولنتكفلمللكنيسةافهفمواهبهذايومناإلي

الدهرجاةوفعلواستعالنقىةهيالموروثالحيالروحيالداخليوافعهأجهةمنفالكنيسة

كمالههدلنثعلينامواهتهوسكباللهملكوتبهاصتحالذيالمسغلقيامةجةبشهادةاالتي
وقيادتهالقدسالروحبعملبهنعيش

فمجردالثمندفعبدونفيهامنونالمؤييشهاالللكنيسةالفائقةالروحيةالطبيعةهنهولكن

فيلهاأنشأاللهوملكوتاألبديةوالحاةاألتيللدهروكاشالنروحيةكعينةالكنيسةوجود
الدهروملكوتاألبديةالحياةطبيعةبينالقائمالفاردبقدرالعنفمنهيومقاومةخعومهالعالم
الدهرهذاظلمةوسلطانوالجسدالعالمطبيعةوبيناآلخر

العالمهذابرلةإليالروحمنيحكالمعيساقالمعموديةجرنمنالمؤمنيخرجأنفبمجرد

منالخريومبليوماألربعينالأومرغماراضيأالحربساحةفيدخلإبليسمنيجزبل

اآلنأنافإنيفيهالحظةآخرحتىشهادةتكونأنيتحتمبالمسغآمنالذيحياةألناحياته
حفظتالسعيأكملتالحسنالجهادجاهدتقدحفرقدانحالليووقتسكيباأسكب
itLAتي2اليرإكليلليوضعقدوأخرااإليمان
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ومالزالمسيحعملصميمفيهواإلنسانحياةفيالقدسالروجعملأننرىكلههذان
المسيحيشعلنالقدسالروحففيتخصصىأيدونالمدسالروجعملعلىتقومفالسيحيةله

الحيووافعهاصفتهاتأخذوالكنيسةاألرضعلعملهوئستعلنوجوويستعلنقيامتهوتستعلن
تفوموالالمسيحيةتقومالالقدسالروحوبدونالمدسالروحبواسطةللمحوخدمتهاوعملها
الكنيسة

صحتهيمتحنإنمابالروحوعظلjcنشاطوكلموهبةوكلالقدسللروحعملكلأنعلى

وحضورهللمسيحالهادةمنفيهماعلىمصداقيتهمدىويقاسويختبر

عنيعؤضماالمسيحفيباختصاريرىنجدهالرسواللبولسالالهوتيةالتعاليمإليعدناأفا

مويصىناموسعنيعوضماهوأعمالالمعيحكالمفيويرىالقديمةالنبؤةحسبتماماموسى
5ووصايا

المسيحوجهبولسيرىللناموساصالمهءجرامنبالنورالزائللمعالذيموصىوجهوضف5

باإلنجلقلوبنافيأشرقالذي

الزائلنهايةإليإسرائيلينظربنواللكيوجههعلىبرقعايضعموسىكانكماولش

إلييرجعكدماولكنتبهمعلىموضوعالبرفعالناموسأيموسىيقرأحيناليومحتىلكن

عتوديهمفابلفيحريةهناكالربروحوحيثالروحفهوالربوأماالبرقعيرفعالرب
عينهاالصورةتلكإلىنتغيرمرآفيكمامكشعوفبوجهالربمجدناظرينحمياونحنالناموس

rsrrinIالروحالربمنكمامجدإلىمجدمن

هكذاءفيجينورالتوراةءإزانورالمغأماوجهءإزاوجهفا
فياللهمجدمعرفةإلنارةظوبنافيأصرقالذيهوظلمةنورمنيشرقأنقالالذياللهألن

Tv6المسيحيسوعوجه

مئتلهاضدالناموسمعإسرائيلبنوبهاتعاملالتيلبيةالعلىالوطأةشديدهنافالتقابل
jوالروحالربDIمقابلفيزوالإليمالهكانمزيفjفكرووعمىعبوثيةبحالةولالربولس

نورالحياةإليبالقيامةفاخرجهمالموتظالمأسرىفيالمسيحبئهاالتيالروحيةوالحرلةمعا
اللهأوالدمجدjحرية

الروحفيالرسولبولىيعيشالناموصوعوضكذلك5

نعتدحتىفهممسكينكناالذيالخطيةجسدماتإذالناموسمنمخررناداآلنوأما
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6رو7الحرفبعتقالااإلنجيلالروحجدة

الجسدبحليسالسالكينيسوعالمسغفىهمالنينعلىاالنالدينونةمنءشىالإذا

منأعتقنيقديسوعالمسيحفيالحياةروح8ناموسألنالمسيحالروححسببلالتاموس
و1وروالموتالخطيةمومحناموس

كماوكرائزهالجسدبثهواتالمتخمةاإلنسانإرادةربطبفكيضطلعالذيهوهناالروح

لناويعيداللهمشيئةلمقاومةالجسدءألهوااإلخضاالنفسفيالعاملةالقوىسلطانمنيحررنا

بواسطةافهوأصبحلتاجمنحهاأنعنالناموسعجزالتيومشيئتهاللهلوصاياوطاعتناخضوعنا

لنايعطيهأنيوكانامملفينايتممأنرا4Iالفدوسjر

اإلنسانمعيعملاألمواتمنالمسيحبقيامةالخالصعمليةمنانطلقالذيالقدسفالروح
ئمراتوكلالحالصفعلكلليهتهوفيه

للروحيعطيحيثفيهاصلحالحرجةمضادةفيبولسعندوالناموسالروحيقفهكذا

ءوراالمختفيالجسدسلطانوتجبرللخطيةبالنسبالناموسفيهأخفقماكلفيالتفلغلقرضعة
الموتسلطانءبإلغااألصاسمنبالجسدالعاملالحطيةسلطانكلالروحليغيالخطية

الوحيدالخطيةسالحهوالذيكعقوبة

ig1الروحبقوةبالقيامةملهواعبالجسدالصليبعلالمسيحبدأهالذيءالفداخلفيةعلىذلك
فيهالذيالقدس

األمواتمنالمسغأقامفالذيفيكمعاكنااألمواتمنيسوعأقامالذيروحكانوإن
1nرو8فيكمالساكنبروحهأيضااالئتةأجسادكمسيحيي

بالموتالناموسحكمفيهالمسيحأكملالخطيةجسدأنهمحسوباكانالذيفالجسدوهكذا
معانةالجديداإلنسانحياةأيالجديدهالخليقةمنهانبعثتوبالقيامةفبزرهالحطيةعقوبةأي

القدسالروحهوالذيالفيامةبروحومسنؤة

روحالمسيحفيالذيالقدسوالروحالمسيحعلىالجديديقومالعهدأننرىوهكذا
االمواتمنبالقيامةالقدسالروحدعوهوءبالفدااالبنعهدهوالجدلدفالعهداالبن

أنشأالذيهوالقدسوالروحاالبنبينثtla141االأننرىهناالجديدةالخلقةوبتفديس

التبنيروحoأياآلديروحوقنولاالبإليللدخولأفلناالذيالنسانالجديدالعهد

rr



1ro11إلهناوبروحيوعالربباسمتبزرتمبلتقدصمبلاغتسلتملكن

والدةقوددالجديدةالحدقةيعطينامسيحالروحأياالبنفيالقدسالروحأننرىوهكذا
Jقمنثانية

أباةاآلبنتاديبهالذيالتبتييعطينااالبفىالقدسوالروح

51رو8اآلبأبايانصرخبهالذيالتبنيروحأحذتمبل
والقيامةبالموتءبالفدااالنفيناالذيهوهوواآلبباالبنجوهرياالمتحدالقدسفالروح

التبنينعمةلقبولباآلبومتحدينفيهوالتجديدالخالعيالبرلقبولباالبنمتحدينمجعلناالذي
نعيشحيهحيقةواالبنباالبالمتحدالئالوثفيالقدسالروحأننرىوبالتهايةالمسيحفي

مكتلينليكلؤلوافيئوأنتفيهمأناالثالوثظلفيجديدةكحياهالروحيووافعهافعاليتهاعلى

هكذاالرسولبولسيعترعنهاالتي1vlrYويواحدإلي

فتجةأيضاورئةفإفنادأiأوكنافإناللهsالأوأنناألرواحنايشهدأيضانفسهالروح

بالروحباالتحاداالبنالمميحمعووارثونبالروحباالتحاداآلباللهورئةاالتحاد
jAIrjv

وعملاالبنوعملاالبعملبينلالنسانالجديدةالخلقةعملفىيميزالالرسوJوبولس

األناجيلنهايةفيالواردلتالميهالختاميالمسيحكقولتماماالقدسالروح

LsMirIJdhrLCAT11متالقدسوالروحواالبناآلبباسمعضدوهم

وتفرشرحفيولكنبولىيقولهكذا

نحنبرعملناهافيبأعمالالوإحسانهالذمخلصناهـلطفظهرحينولكن

الثانيالميالدبفسل8خلصنارحمتهبمقتضىبل

القدسالروحوتجديد

3fتينحلصناالمسغبيسععلينابغنىسكتهالذي

االبنوروحاالبروحبينالرسولبولسيفرالكذلك

ساكناالثهروحكانإنالروحفيبلالجسدفيفلستمأنتموأماالثهروحفهو
n1رفيكم

لهىلياالمسيحفذلئهسيحالمروحلهليسأحدكانإنالمسيحروحوهو
jnAر
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القدسللروحالناطقةخصيةالثيعطيالرسولبولس

j403أفءالفداليومختمتمبهالذيالفدوساللهروحتحزنوا
46غلاالبأباياصارخافلوبكمإليابنهروحاللهأرسلءأبناأنكمبماثم

2ه7عباآلبلدىالمسيحفينايشفعكماLتمااآلبلدىفينايشفعالقدسوالروح
الروحولكنينبغيكماألجلهنصليمانعلملسناألنناضعفاتنايعينأيضأالروحذلئه

jntربهاينطقالبأتاتفينايشفعنفسه

االبنوأعمالاآلبأعماليعملوالروح

القدمىالروحبن11لىال

الروحيعملهاكلهاهنههوالمسيحلنزالذيIموجؤةأعمالوأنواع
واحدلكلفاسمابعينهالواحدبهيعفوقايضاصعدالذييعملالذيواحداللهولكن

كو1يشاهكمابمفؤهوهوالكليمأللكيالسمواتكو4الكلفيالكل
21t2111رساليكونواأنالبعضأعطى

مبشردنوالبعضءأفنياوالبعضفيأناسأاللهفوضع
ومعلمينرعاةوالبعضءأنبياأوآلرسالئانياالكنيسة

tأفوبعدتراتئممعلمينثالثا
تدابيرأعواناءشفامواهبذلك

كألعصتةوأنواع

هوالمسحوجسدالقدسللروحهيكلالوقتنفسوفيافههيكلهمبالمسيحوالمؤمنون
هونحنالذيالجديدالهيكل

61كو13فيكميسكناللهوروحاذهيكلأنكمتعلمونأما4الثههيكل

فيكمالذيالفدسللروحهيكلهوجسدكمأنتعلمونلستمأمالقدسللروحهيكل
IsAنفسكم3الستموأنكماللهمنلكمالذي

المسيحجسدلبنيانالحلحةلعملالققيسينتكميلجلAالمسيحجسدبيكلأ
االبمعالمميزةشخصيتهوإلياالياتهنهفيالقدسالروحطبيعةإليانتبهناإذاواالن2

trr



التعابرالتيأوضحومغواالبناالبمعءبالوااإللهيةالطبيعةلهأنءجالبكليتضحاالبن
االبنكقيامفغاألأزلماقيامااللهذاتفيالفائمةالقدسالروحخصيةضشالرسولبولسبهاعبر

قىلهالذاتيةشخصيتهتعبرعنمطلفةبصورةومعهWالكلمة

ايحبوتهللذيناللهأعدهماإنسانباليخطرعلولمأذنتسمعولمترعينلمما46
بروحهنحنلنااللهفأعلنه

الثهأعماقحتىءثيكليفحصالروحألن
3فيهالذياإلنسانروحإألاإلنانأموريعرفالناسمنمنألن

افهإألراحأحديعرفهاالافهأمووأيضاهكذا
العالمروحنأخذلمونحن

اللهمنلناالموهوبةءاألثيالنعرفاللهمنالذيالروحبل

1r1rالقدسالروحيعفمهبمابل

بالفارقاالحتفاظمعالرسولبولسيصفهللهبالنسيةالقدسلروحuءالقارىعزيزيأنظر

ذاتهوعناإلنساقفيماكلعنيغبرالذىاإلنسانفيالذياإلنسانبروح

اآلتينستخرجالالهوتيةةالمفولهنهومن

اافهأعماقيفحصأنلهالذيالوحيدyUالقدسالروحهواللهأسراريكشفالذي1

محلوقمستوىأليلاألحوامنلJحبأييتغالهإن2

غيرهوماكلiإمعروفهوماتخاوزكلمعرفتهألنالمعرفةكليالقدسالروح3
اللهخصائصىمنمعروف

الكاملةاإللهيةوالمميزاتالصفاتكللهالفدسالروح4

بآنوذالحةجوهرلةوحدانيةفيافتراقبغيرواالبناالبمعالثالوثعمقفيفهولذلك
واحد

صهولةمدىءالقارىيرىالرسولبولسالهوتفيالثالوثعنالسريعالعرضهذاومن
وااليناآلببينالواضحالرباطوأنحياتتافياألقدسالثالوثعملعلىالتعرفوبساطة

عملعنللكنايةالثالوثكلمةاستخالصإلينبهناالذيهوالعملهذافيالقدسوالروح
األقأنيمالثالئة
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حتميةكبديعيةاستخلصناوفيناالحليقةفيفانيمAاالثالثةعملارتباطوأقعمنذلك

الالهوتطبمعهألناالنفساموالالتحزئةتقنلالعكمةوحددفيمعااألقانممئةالثالارقباط

والمكانيوالزمانيحديحذهاالومطلقةغيرمركبةالهوتطبيعةالثالثةاألقانيمفيالواحدة
1وذاتهjوجوهرطبيعتهفيأحدواحدىالفدوالرهـخواالبناالبهوالذيفاللهفكريما

راجعماالقدسالروحعصلوعىبخص1

ابمالبلنصل4انياابابالمىطولكالالتلسالروحبعملءالنداألنكيل
الثاقيالفصلكانالباب0التبرفياقدصالروحعصل
األولالفعلالخامىالبابالبهيسهفيالقدسدالروح
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الثانيلباب

ءوالفداالحالص

الرسولبولسهوتyفي

كيفأجمعينألجبا6بذبلابنهعلىيفقلمالدي

23روa8ءضيكلمعهأيضايهبناال

يمينفيجلساياناتطهيرأنجفسهصتعمابعد
13عبألعاليفيالعظمة

الخالصعنعامةكلمة

المجاقينقاذلافهفيهايتدخلنجاةأيةعنالمقدسالكتابأطلقهاصطالحالحالص
مناحتوتبمايةاطبيعةواكتسباإلنسانأخطأأنبعدوهامةعامةالزمهأصبحوالخالص

فياإلنسانآتقدكلماالحالصيميلولكناللهوغضبالطبيعةمعصدامومنالمعاثركل

هوخالصفأعظمةالحطيأياإلنسانءبالأصلفيقركزاروجاخالصاليكونباللهعالمته

ويمااإلنسانلحياةالمدمرةالحطيةطبيعةمناإلنعانإلنقاذالمشحبواسطةتمالذيءبالفداالخالص

حتىالقديمالعهدءأنبياكلءالفداالمتركزفيالحالصبهذاانشغلوقدوغضبموتمنسببته

وماتواعاشواعديهالذينالقديسينءاآلباءورجااألبراروحدماألجيالأملصار

القديمالعهدفيالخالص

البحربينمحاصروهواثهمنيوحيموسىنطقههوماللخالصمتهجتعريفوأروعأول
ةالشعبفيقادىورائهمنوجيوشهjفرعون6Aأ
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فإنهاليوملكميصنعهالذيالربخالصوانظرواهواتخافواالللشعبموسىفقال

وأشمعنكميقاتلالرباألبدإليأيفأترونهمتعؤونالاليومالمصريينرأيتمكما
4rjt1خراتصمتون

m1المصريينيدمنإسرائيلاليومذلكفيالرليفخثص

12خرهصارخالصوقديديونشقوتيالربيرنمأنالشعبوكللموسىوحق

اللهمعالشعبعالقةفيالحالصمعنىخلوللخالصللهاللجوءإسرائيلتعلموهكذأ
JOLكماوالملوكالقضاةزمنالحروبوىمستعلىواكعداربقوةواستعلنإسرائيلحياةفيركيزةر

كلإليهيتطفعأصغكذلكالعامةوالتسابيحوالطلباتالصلواتفيماLهعنصراالحالصصار
حياتهفيفى

Aخلضهضيقاقهكلومناستمعهوالربصرخالمسكينهذايقولالنبياود
ftr

ويدعونيتقؤلهللذينولكنالحالصفيرةaمباصاحباثهأناإلنسانذهنفيتبلوروقد

IفAواللجماعةفهوواختصاصهالخالصمعانيوتعددتويقينوصدقإيمانعنباسمه

الضيقفيالله1I36إالنارنصيبمنبأتالخالصاحتفظولكنالفرديةوالضيفاتللحروب

نادمةوعودةتوبةبعدإآلخالصفالالقلوبوزاغتالعهدعنونكصالشعبارتدإذاولكن

غيرأوكانمستحقااإلنسانوضعأساسعلىمشروطاكخالصأنبداوهكذاافهإلي

منوأرحمفءأترامنعلفءأتراIبشادتهامحينظةبقيتالمطلقةاللهخيريةولكنمستحق
rwأرحم

انحصروبقدرماةامنالحالصفيانحصرحتىءاألنيالدىالحالصفكروارتفى

منخلوأالمطلقةاطهخيرئةأساسعلىللجماعةليكونالحالصمستوىارتفعالروحفيالحالص

وبداتوالفاديالمخلصىءمجيفيءاألنبياعندالحالصتركرالنهايةفيثماإلنساناستحقاقات
تخحالمسئاصورة

oyyإشاخروليسالثهأناألنياألرضأقاجميعياواخلصواإليئالتفتوا
وأجعلكفأحفظئأعئتكالحالصيومفياستجبئكالقبولوقتفيالربقالهكذا
9tnإشللشمعبا
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ءوالفداالحالصهوهوالمسيئءمجيانواألبرارالقديسينوخاصةالثعبذهنفيتثتتهكذا
بعينه

oكوLذراعيهعلىأخذهالهيكلإليبالروحفأتىسمعاناسمهاورثمليمفيرجلن

أبصرتاقدعينتيألنبسالمقولئحسبسيدياعتدكتطلقاالنوقالاللهوبارك
2orvrrادوالثعوبجميعوجهقدامأعددتهالذيخالصك
ليمأورثفيفداةالمنتظرفىجمغمععنهوتكلمتالربتسغوقفتحتةنبتة

263jArلو

الجديدالعهدفيالحالص

أإبعدماوماالدهفبلالدهوروماكلليشملالخالصاتاع
يسحNrافيمنحصرابالخالصكلماتهأولىوفيصفحاتهأوليالجديدالعهدافتتحلقد
للمسيحالمالكأعطاهالذي

1Irمتخطاياهممنثمعنهيخلصألنهيسعاسمهوتدعو

المسيحكذلكه4Jخلصئاقدإيمانكhبأإلممانالحالصربطمنأولوالمسيح

خالصحصلاليومبيؤمنمنيهلكاللكيبهاءجاالتيالخالصرسالةأوضحمنأول

هلئاقدماويخلعىيطلبلكيءجاقداإلنسانابنألنايراهيمابنهوأيضااذالتيتلهذا
Iو19لو

بمؤلهالمسيحأجراهالذيءللفدانتيجةأنهالكنيسةفيرسمياالحالصمفهومدخلوهكذا
صولحناقدءأعداؤلحنكتاإقألنهالغضبمنبهنخلصبدمهاآلنمتبررونونحنوقيامته

وارتبط1jو9روهبحيانخلصمصالحونكثيراونحنjفباابنهبموتاللهمع
بارتفاعهالمسيحعملهالذيالخالصعملتأكدولقداللهملكوتبمفهومالمسيحفمفيالخالص

الخطاياوغفرانالتوبةإسرائيلليعطيومخلصارئيسابيمينهالمحهرفعههذامنتصراقيامتهبعد

51rأع

16أوحيدكمخئصبالمسغمجاهرانويوحنابطرسوففتجارىالbمجابهةوجرأةئقةوفي
بيناعطيقدءالسماآخرتحتاصمليسألنالحالصغيرهباحدوليسالكهنةءرؤسا

1FOytcmoatauoaو7فالوجيلإنمنموافعارتفىالواحدبالحرفااليةهذتكررتلقد9أJ05

ضفاكإجمانئاالخرالينىوفيخلصكإيمانئاداالمواضعبعضفيوئرجمت7124و8AjWMو
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4IFtأعنخلصأنينبغيبهلناس

الذيالمفرحةالشارةهواإلنجيلهوأنهالرسولبولسعتدالخالصمفهومانتهىوهكذا

ختئتمآمنتمإذأيضافيهالذيخالصكمإنجيلالحقكلمةسمعتمإذأنتمأيضاالمسيحفيه
بينكموالذينإبراهيمجنسبنياإلخوةالرجالأيها1r0أفالقدوسالموعدبروح
lkrrعاطالصهذاكلمةأرسلتإليكماللهيتقون

الحالصعلىالتوبةقدرةمفهومالقديمالعهدمنيستمدالرسولوبولس

rv01ندامةباللخالصتوبةءثىيناللهمشعثةبحسبالذيالحزنألن

وكلالمسيحرسالةمبالغةبدوقيشملعموماالجديدالعهدفيالخالصفإنوباالختصار

وينتجمنهايتفرعومايةايضبعماYووالموتالحظيةمنءالفدايثملكانإنألنهاإلنجيل

ونعمةوبهجةفرحومصدركلالمسغفيءالمافيروحيةبركةكلهوعلةكانإذائمعنها

الجديدالعهدموضوعهويسوعبالمسيحأالصصارفقدومؤازرتالقدسالروحورضى

يهدكهانفسهيخلصأنأرادمنالمختارونإألعيهيجرؤالئنادهوضعالمسيحكنود
أنيقبلولمهذاصنعهذاJقاوالذي9Jالويختصهافهذاأجليمننفسهئهلكومن
الصليبعنينزل

0153مرالصليبعنوانزلةنفسكخلصى

1يختعهاأنيقنلفاليقدرفمانفهوأماآخرينحقصى

االمشوىهذاإليحتىيتبعهأنفعليهيخلصأنأرادقنكلفإنهكذا

والروحياإلنجيليبمفهرمهفألخالصءبالفداالخالصعالقةءالقارىآأماواضحواآلن

هووسارءبالفداالخالصكملفالمسيحالخالصعملهوءوالفداءالفدانتيجةهوالشامل
الفاديكانA4Tالمخفص

نفسهبذلالذيالمسيحيسوعوغلصناالعظيماللهرمجدوظالمباركءالرجامنتظرين

2تيحسنةأعمالفيغيورالخاصاشعبالنفسهوبطهرإثمكلمنيفدينالكيألجلنا
rw9tI

الخالصتحتيدخلأنتأكيدبكلفيمكنلذلك
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منواالنعتاقالموتحكممنالتبرئةالخطبةبغفرانءالفداويثملالحاضرفيلخالص
والمصالحةالنعمةبعملريروالبالتبنيعلىوالحصولالناموس

االتيضبامنالخالصيشملوالمسنقلفيوالحالص
r51كبناركماولكنهوفسيخلصوأمارفسيخأحدعملاحترقإن

DIيسوعالربيومفيالروحتخلصلكيالجسدلهالكللشيطانهذامثليسقمأن
I55كو

9روهالغضبمنبهنخلصىبدمهاآلنقبررونونحن

مريخلصىفهذاالمنتهىإلييصبرالذيولكن

خطيةبالسيظهرثانيةكثيرينخطايأمجمللكيمرةفألممابعدأيضاالمشحهكذا
9AYعبيتظرونهللذينللخالص

المسيحيسوعالربهونتتظرغئصاأيضاامنهالتيالسمواتفيهينحنسيرتنافإن
302في

DIرورائيلجميعسيخلصوهكذا

األخيرالزمانفييغلنأنمستعدلخالصبإيمانمحروسوناللهبقوةالذينأنتم
15بط1

يمارسهوكانالمسيحبشخصىمربوطاكانالحزينالبشريةماضيفيحتىالحالصأنعلى

اإلنسانرضىأزمنةآخرفيتمالذيوقيامتهالمسيحموتوامعفييكنلمإنالقديونءاالبا
فتشالذيالخالصوعبرواوحيوهبعدعلىمنءوالرجاباإليمانفيهواشترمموابهتنعمواأنهمإال

الوقتلJحوماوقتأيباحثينألجلكمالتيالنعمةعنتنبأواالذينءأنتياعنهوبحث

التيواألمجادللمسيحالتيالمyبافشهدشقإذفيهمالذيالمعصيحروحعليهيدلكانالذي
111ة1بط1بعدها

وصدقوهانظروهابعيدمنبلالمواعيدينالوالموهمأجمعونءهؤالماتاإليمانفي

اللذلكسماوياأيأضلوطنايبتغوناألرضعلىءونزالءغربابأنهموأقرواوحئوها

wijiiعبuمدينةلهماعذررAإلههميدعىأناللهبهميستحي

اإلنسانماضيعلىروحهيطرحالذيالنايضالحالعىقلبهوالمسيحأنيتضحهكذا

Lالحالصهذانعمهفينعيشالذيننحنأنناذلكعلىواقعيدليلوأعظممعأومستقبلهضره

فهممنلمزيدءواألنبياءواالباموصىمنذإبراهيممنذادممنذالتاريخماضينستخدماالن
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الزماننهايةإليبعدنااآلتونيرثهسوففيهمابكلهذاخالصناوحاضرالحاضرالصنا

أنالأياممنساعةأويوميوجدوالالزمنعلىمفروشالمسيحخالصفالحالصوالتاريخ
أسيحخالصعملتخلومنبؤسهساعاتوحتى

اللهعندمستحدثاالحالصهذايكونوإآلادمأخطأأنفذليستقرراإلنسانفخالص

يفررالحلقأنقبلقررهاللهإقبل1أجمغاألزلمنذالربعندمعلومة
الخلقوسيطهووالمسيحاللهطبيعةفيالمكنونYللخالصاستعالنفعلنفصهالحلقأنعلى

أعماقعمقمننابمورحمةوحبنعمةكفعلالخالصألنبالضرورةشفيعهوهووجديدهعيقه
هدفهاأخطأتالتياإلنسانأفعالمنفعلردمجردولشالخيرةالله

هويستمدبلميالدهقبلالمالكبفمتسمىأنمنذيصرغلصالمفهوالمخقصالمسيحأما

ابنهفىلهالذيالخالصيعلنأنسرالذيلآلببضوتهواقعمناألزليةطبيعتهمنالخالصصفة

األزليةاألزمنةقتلالكذبعنالمنرةاللهبهاوعدالتياألبديةالحعاةءرجاعلى

12تي

كانالذيالسرنهحسبالسيحبيسوعوالكرازةإنجيليحسبيثئتكمأنوللقادر
61oرواألزليةاألزمنةفيمكتوما

التيوالنعمةالقصدبمقتفىبلأعمالنابمقتفىالمقدسةدعوةودعاناختصناالذي
11تي2األزليةاألزمنةقبليسوعالمسحفيالأعطيت
العالمتأسشىقبلسابقامعروفاالمسيحدمدنسوالعيببالحملمنكماكررلمبد
1klبط1

النهايةحتىهوهواألبدوإلياألزلنذغفصفالمسيح

المسغيسوعالربهوننتظرغلصاأيضامنهااقيالسمواتفيهينحنسيرتنافإن
3Yفي

خالصارأسهفىقحامألهذاالزمانكلعئراإلنسانيسيرأنالمحزنالمنظرهذاحقاوعجيب

111حطهلنعيباكيامتعثراتحتهمنيسيرثمبفدرهذاممتداعظيما

اللهالدأومجدحريةإليالفادعبوديةمنستغتقنفسهاالحليقةألنبالحالصتاهـكاينتهيالحليقةأنالكبار2

vrr



ءالفدا

الرسولبولسعند

األولالفصل

ءالفدإقبلما

بهاالمحيطوالموتالخطبةلطاناوأل

فيناJCIالواصادمخطية1

الىالموتاجتازوهكذاالموتوبالخطيةالعالمإليعةادخلتواحدبإنسانكأنما

21روهالجميعاخطاإذالناسجمغ

البثريالجنسهووالعالمآدمأبوناهوالواحداإلنسان

تحتخارجهمندخلهاإلنسانعلىعنصرغريبهيبلءخاطىفعلمجردالحطيةتكنولم

عنصرالحطيةلقداقخم1rكa2هابمكرءحواالحيةعتومخكمةبةLكغواية

اليعتعتدويمتلئاليمتلكويضعثيخزبغازكعدواإلنساندائرة

الذيالثربلأريدهالذيالصالحأفعللستألنيالخطيةتحتمبغجسدىأناأما1
الخطيةبلأناأفعلهبعدفلستأفعلإياهأريدهلستماكنتفإنأفعلفإياهأريدهلت

فتيالساكنة

5vt1tYروJالموتهذاجسدمنينقذنيتناقيافاإلنسانأناويحي

611روأوللموتللخطيةإماتطيعونهللذيعييدأنتم

ااالوحيدةاللهيةوصبطاعةمفخيأالخطبةغوايةأطاعادم
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91روهخطاةالكثيرونجعلالواحداإلنسانبمعصية

ورئنانحنكفعلالخطيةنرثلمنحنحصرلهاiVوأفعابطرقوتفثتانتقلتلخطيةفا

الخطيةأفواعوليسللحوتالفغالعنمرالخطية

آدمإليتسربهاومنمثورتهوقبولهاإليهباستماعهاالخطبةعنعرءحواإلىالشيطانسزبلقد

21روهالجميعأخطأإذالناسجمغإليالموتاجتازوهكذاالموتوبالخطية

يمكنالولكنأنواحمامننوعاللهوصيةعلىكتعآليهآمخطبةمطلقثبهعنصرهناالخطبة

شكلوبأيجرعةبأيةفاتلعنصرأنهافيهاالخطرتحصرأنمنأشغفهيأنواعقيحصرها
منالموتملكقدلكنآمبخطيصةاإلنسانءيخطىلمولوحتىالحتميالموتيتبعهافالخطية

أمرعصيآمألق41روهeآدتعديشبهعليخطئوالمالذيئعلىوذلكموسىإليادم
أىيعصوالمالوصايأأيالناموسءمجيحتىادممنماتواالذينولكنالموتحكمفقبلالله

أيالموتفيولدواألنهمماتوامويىإلىآدممنأيالناسءفهؤالماتواولكنوصاياأوأوامر

أيخاطةطبيعةأصبحتالتيالحطيةلعنصرالمالزمالموتعنصرقبلتاييالشريةالطبيعةفي
لعنصروالمضادالمقابلاإلمجابيالعنصرالمسيحفياكتنفناوألنناالحطيئةسلطانتحتواقعة

الخطية0أننقولأننستظيعلذلكوالمسيحاللهبرأيالبروأيضاالنعمةوهوالحطية

والتعديالعصياناقترفعندماادمفيهوغماوهذااللهبرمنوالحرمانالنعمةفقدانهوكان

الحياةقوةهياللهنعمةألنأخطألماوبرةاللهلنعمةهوفقدانهآمأماتالذيفاللهوصيةعلى

الثهنعمةفقدتالنيطبيعتهبلخطيتهفعلليسآدلممنورثنافنحنعيياللهوبر
الثصيطانعلىالحطبةعلالمفتوحةأيالحاطئةالبشريةالطبيعةالثهبرمنوحرمت

اقترفهاالتيالخطيةفعلمجردوليس

jpهكذاوالموتالحطيةممابلفيوالحياةوأبرالنعمةالرسولبولسيضعلك

Aالتيبالنعمةوالعطيةاللهنعمةكئيرالفباألولىالكثيرونماتواحدبخطيةكانإن
6روللكئيرينازدادتقدالمسغيوعالواحدبأإلنسان

الهبةصارتواحلببرهكذأللدينونةالناسجميعاليالحكمصارواحدةبخظيةكمافإذأ

8Iروهالحياةلتبريرالتاسجمغإلي

المسيحبيسوعاألبديةللحياةبالبرالنعمةتملكهكذاالموتفيالخطيةملكتكماحتى
6روربنا
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لمأفهممننجالرغموالوعاياالناموسءمجيحتىأيموصىإليادممنالناسفجمغذا
منمحرومينكانواألنهمماتواأنهماآلوصاياأيةعلىيتعدوالمأيادمتعديضبهعلىيخطئوا

مائتةبطبيعةكانواأيوبرهاللهنعمة

ولكلتهانسانلمحقوقالياوالبرالنعمةإنلكنقوالذنتهموماظلممذاكنففيتقكوال

Cهوبلمجانالشولكنووهبهاالمسيحءجاأنهإليبرالصبفارغينتظرهااإلنانظلهبات
دمهمنثمنها

دمهوسفكبطاعنهاستردهاوالمسيحوتعديهطاعتهبعدمقدهاإم

أفعالهاأنمعأفعالهأمنخلواإنسانكلوورثهالعالمفيقائميةاعنصرأنهذامننفهم
فهمفعلهايقربواأويعرقوهاأندونالخطيةعنصرالرضعدخلهماألطفالفحتىحتماتتتعها
نعمةمنالمحرومةبالطبيعةأىخاطةبطبيعةولدواأنهمإالخطاةئحسبونالأنهممنيالركم

هوتهمولكنبالموتعليهامحكوممائتةبطبيعةولدواألنهمداصLملابلهمفالموتوبرهالله

الحطيةيفعلوألمألنهمعقوبةليس

والعينالمفتوحةاألذنمنهورئنالقدالثيطانلصوتاستماعههوإمخطيةفيماأخطر

فيالقاتلالسمهوهذابرمتهاوالحياةالذمنإلفسادالشيطانمشوةعلىالمفتوحوالفكرالمفتوحة

كماأنهأخافالجسديميرائناصمتمفيدخلعيناغريبعنصروهواألصليةالخطية

111كوYالمسيحفيالتيالبساطةعنأذهانكمتفعدهكذابمكرهاءحواالحيةخدعت

عليناوالدخيلطتيعتناعلىوالعريبالمميتهذاالفسادعنصرخلعالمحشممناصبحلذلك
الهبةأيضاهكذايةكاليىولكنطبيعتنافوقكهبماءالثفاعنصرعلىبالمقابلونحصل

انبأإلنالتيبالنعحةوالعطيةافهنعمةكثيرافباألوليالكثيرونماتواحدبخطبةكانإنألنه

jjoروهللكثيرينازدادتقدالمسيحيوعالواحد

الناموسنفععد2

معيتعاملانيستالعلمأنهإألالعوروحيأنهمنبالرغمالرسولبولسعندالناموس
يقتربمجرؤأنولموأنواعهاأشكالهافيمحاعرتهاحاولبلالفاسدلعنصرهاشافكعنصريةا

الناموسبالوصيةقرصةمتخذةوهيالخطيةألنوحسبوصوحازادهبلالقاتلعنصرهامن

وكانماvIilIةبالوجداخاطئةالحظيةتصيرلكيوقتلتنيبهاخدعتني
عالجهاءالخاطىموتإليتؤديالتيفالخظيةالمميتفعلهافيالخطيةازويؤوففالتاموس
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أابالموتءالخاطىكلحكمبأنلناموس

مستوىوعلىاألممخطاةصفنفسفيالناموسعرشعلىالجالسوناليهووففوهكذا

بدقةاألعماللكلوتأديهللناموساإلنسانأمانةأنحاسباالمغلهتعرضالوضعهذاواحد
ربحأيوالبلبرأيتكسبهوالاللهأمامتزكيهالإنما

4Aعملناإنماألننابظالونعتيدإنناففولوابهأمرتمماكلفعلتممتىfعلينامجبن
1Iالو7

أنيعتبرالمسيحأنأيربحبالأوقيمةبالجمعنىباليونانيةتأتيLIبظاكلمةهنا
ويظلبلربحوالقيمةبالينتهيمستحيلوهذادقةبكلالناموسأعمالكلتتميم

بولستعليمكلعلىباهراضؤايلقيالحقيقةفيوهذاأاaبظاعبدatأمحسوبايعملهامن
االناموسجهةمنالرسول

Akjأغلقالكصابلكنبالناموسالبربالحقيقةلكانيخيأنقادرناموسأعطيلو
3غليؤمنونللذينالمسيحيسوعإيمانمنالموعدليعطيالخطيةتحتالكلعلى

الجسدمشيئاتعاملينجعدناشهواتفيينهمبقبألتصرفناجميعاأيضانحنالذين4

منالرحمةفيغنيهوالذياللهأيضاكألباقينالغضبءأبنابالطبيعةوكناواألفكار

أنتمبالنعمةالمسيحمعأحيانااياباأمواتونحنبهاأحبناالتيالكثيرةمحبتهأجل
ه23أفصونمخ

نخلعوكبفالخطيةملكتكيف3
ءحواالحيةخدعتكماأنهأخافولكننياإلنسانفكرالحطيةدخلتالثيطانمنبكلمة

2f113المسيحفيالتيالبساطةعنأذهانكمتفسدهكذابمكرها

بةوضرااللمعلومةتزييفهأىمكرهالحداعووسيلةاإلنسانفكرالشيطانخداعمدخل

العقلعلىالفائقالروحياإلنسانوإدراكوعيمركزوهو7هatafovالذهننحومصؤبةالسطان

للنعمةالقاقدالسلبياالتجاهوهوفيهالخطيةكصروإدخالالعصماويمنهجهإفسادوالقصدالمادي

اللهنومستوىمنساقطروحيعقلذاتروحيهفوةفالشيطانالشرنحووالمنجذبوالبر
الشيطانفينايطمعلثال1141كو2نومالكشبهإلييغيرشكلهنفسهالضطانألن
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atallovY55Y11ؤعيهقدرةذهنهأفكارهنجهلالأننا

استيقظتاألولالخطبةعنصروهوالثرنحوالمنجذباالتجاهبدخولاإلنانذهنفسدفإذا

دونفسهعلىسطرتهاإلنسانفقدالغرائزمعكاراألفاتحدتفإذاالشهواتوانفعلتالغرائز

الشيطانيةالقوةورائهومنويتملئيسويةاعنصروابتدأوالحمالتدبيرفيحريتهبالتالي

منحدرفيلالخريسقمالواحداوأصافهوأسكالهاالخطاياألوانفتظهراللتهبةالضاغطةالخادعة
رهيبجارف

الخطيةتخلعوكيف
يةاأصلالشطانأيللذهنوالمفسدةالثرنحوالجاذبةالمخادعةالعاقلةالقوةعوض

iro3والعلمالحكمةبهؤرجميعفيهالمذخراقلةالعالقوةإلياإلنعاناحتاجAووالد

نرالفعوضوالعلمالحكمةهذهمنالكاءليتلىالصليبفوقمنالجميعإليهمجذبالذي

أذهانكمعيونمتنيرةإليالذهنفسادفعحولوحياةقداسةالفسادوعوضويرصالح
عنصروعوض1IL1أفالقديسينفىميراثهمجدهوغنىماودعوتهءهورجامالتعلموا

أرىالرسوJبولسكقولاإلنسانعنرغمابالظلموالمستعبدالمستبدءاألعضافيالرابضالخطية

أعضائيفيالكاثنالحطيةناموسإلىويسبينيذهنيناموسمجاربأعضائيفياخرناموسا
منكمليسوذلكباإليمانخلصتمuنحتصونبالنعمةألنكمالنعمةتدخلrYرو7

2lrأفأحديفخركيالأعمالمنليساللههوعطية

ءبالفدامجاناالنعمةدخلتظلمادخلتالتيالخطيةوعوض
رةjy6والحياةوالبراقهنحوتجذبوخالصتحريركعنصرمجاناالتعمةتملكوهكذا

حتىالظالمالمجانيواالمسعبادبالتجبروالموتالثرنحوالجاذبيةاعنصرعوضوقداسة

رنجاالمسيحبيسوعاألبديةللحياةبالبرالنعمةغلكهكذاالموتفيالحطيةملكتكما
الشيطانقبلمنوتعسفاظلمااإلنسانوأماتالشريرالخطيةعنصردخلوكما12ره

ونتيجةاإلنسانإرادةبحريةدخلولكتهالخلوعلىأصألالمخلوقاإلنسانطبيعةعلىغريباوكان

اإلنانطبيعةعلفائقسماويإلهيكعنصرمجاناالنعمةدخلتكذلكاللهطاعةعنلخروجه

متبرريناللهمجدوأعورهمأخطأواالجميعإذأخرىمرةاللهوصورةوالحلؤللبرالخلقةإلعادة
مندفتةالنعمةهذهوكانتrYjtrروu3المسيحبيسعفيالذيءبالفدابنعمنهمجانا

ونحنبهاأحبناالتيالكثيرةعتهأجلمنالرحمةفيغتيهوالذياللهافهمراحملفتات
وه24أفمخلصونأنتميالنعمةالمغمعأحياناايابأأموات
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اإلنسانخالصوخطةاألزليةاإلههورةالمثانيا

بلزمانكلوتجلزمانأيفيظاللهعينعنبعيدالخطاياهفيالرازحاإلنسانيكنلم

خالصناخطةأسماسهعلىيصحيغيتاموالينفلالالذيأمابموحاضرادائمامسموعاانينهكان
أنوقبلعندهعنوبينكناالقدوسروحهفيأوابنهفيإنمحبتهمنعلينااللهيسكبأنفقبل
فيمباركينكنااألرضعلىاللهببركاتأعينناتكتحلأنوقبللديهموجودينكنانوجد

الاللهمشورةفيالمفالرةأقدارناوبينزمانكلوفياالنواقعنابننيحجزالذيفالزمناإءالسما
هكذااااألزلمنذفيهغتارينكنااليومالمسيحفيمختاريننصيرأنفقتلالقديرلدىيوجد

اأالنعمةفيإختيارنالنمارسجهلقيالماضيرضنامارسنا

المسيحفيالسماوياتفيروحيةبركةبكلباركناالذىالمسيحيسوعربناأبواقهمبارك

1أفالمحبةفيقدامهلوموبالقديسينلنكونالعالمتأيسقبلفيهاختارناممما
rt

حالروبتقديسللخالصءالبدمناختارمممالالأنالربمنالحتوبوناإلخوةأيها

21تس2الحقوتصديق

التنينيينمعينينكناالشيطاناتومشالخطيةلحطانتحتمذلينعبيداكناوبينما

مثيئتهمسرةحسبلنفسهالمسيحبيسوعللتبنيفعينناسبقإذJاأاللهبيتوأهلءواألخصا

مسرةصارتبلالنهايةإليمكتومةاألزلفيالمرسومةالسريةافهمثواتتبقلمهة1أف
التياللهمقدارحكمةالسمواتفيخليقةكلعندوليئرفاللهمدحليزدادعنهايعلنأنمشيئته
الزمنءملفيخالصنادتربها

hJAوأنبيائهالقديسينلرسلهاالنأعلنقدكماابختربنوبهئعزفلمأخرأجيالفيي
لروحبا

الالذيالمسيحبنتىاألممبينأبسرأنالنعمةهذهأعطيتالقديصينجميعأصغرأنالي
بيسوعالجميعخالقاللهالدهورفيمنذالمكتومالسرشركةهومافيالجميعوأنيريستقصى

المسيح

اللهبحكمةالكتيسةبواسطةالسماوياتفيوالسالطينءالرؤساعنداآلنيعزتلكي

811و5ة3أفربنايسوعالمغفينعهالدهورالذيضدحسبالمتنوعة
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1أفاألزمنةءمللتدبيرنفسهفيفصدهاالتيمسرتهحسبمشئتهبحرإكرفنا

يختطفونوالغاصتونالسموالملكوتيغتصبأنفلهاإلنسانما4JIالتعينصتقفلهاللهأما

وتستعلنمدمجهويحلوافهمجديزدادواختطافهموباغتصابهم1121متاختطافانصبيبهم

رايحسبءشىكليعملالذيقصدحسبسابقامعينيننصيبانلناأيضافيهالذي
11jT1أفأسغفيرجاؤنامبققدالذيننحنمجدهلمدحلنكونيثتهمث

أعماأللناورسماألزلمنذشقالذيوحدهللهفالصالحالصالحاتمناإلفسانأتىومهما
خىاللهمممالبكللنالتكملهاونعمةلتتفذهابصيرةلناوهبثمصالحهمسرةحصب

مناوليسللهلماداالفضليكون

نلكلكيفأعدهااللهسبققدصالحةألعماليساعالمسيحفيمخلوقينعملهنحنألننا
251أففيها

األزلمنذوحبهاإلنسانخالصتحومنالثهقلبنبصات

رسماترسموهياللهقلبنبضاتنسمعالرسولبولسرسائلفيجيداالسمعنميخحينما
اإفسانكلاإلنسانلخالصاألزلمنذمثتتةوتهبذلوعرضهاحبطولهااللهمشيئةيصؤر

Iمعرفةوإلىيخلصونالناسجميعأنيريدالذياللهغلصنالدى4ومقبوحسنهذاألن
4و2rدي1يقبلونالحق

yi211تيالناسلجميعالمختصةاللهنعمةظهرتقد
المؤمنينسيماوالالناسجميعهوغلصالذيالحياللهعلىناءوجاألقيناقدألننا
4تي

بمقتفىبلنحنبرعملناهافيباعمالالوإحسانهالثهنحلصنالطفظهرحينماولكن

34ioتيالروحوتجديدالثانيالميالدبغسلخلصناوجمته

الفصدبمقتفىبلأعمالتاجمقتضىالمقدصةدعوةودعاناخلصناالذياللهقوةبحسب

بظهوراآلنرتأدوانمأااألزليةاألزمنةقبليسعالمسيحفيلناأعيتالتيوالنعمة
اإلنجيلبواسطةوالخلودالحياةوأنارالموتأبطلالذيالمسيحيسوعكلصنا

و19تي2
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الروحبتقديسللخالصءابىمناختاركماللهأنالربمنالمحتوبوناإلخوةأيها

2jrتىyالحقوتصديى

8روهألجدناالمسغماتخطاةبعدونحنألنهلنامحبتهبئناقه

أمواتونحنبهاأحبناالتيالكثيرةمحبنهأجلمنالرحةفيغنيهوالذياثه
2foأفالمسيحمعأحياناايابا
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الثانيلفصل

ءللفدااإلرسالية

oو44غلاإلرساليةموضع1

افهيقفوجديدهااقدالمقدمةاألسفارجمغىAموعلىاإلنسانحياةفيثابتةكحقيقة

صيؤولوماخيروصالحمنللىنأنآلمالكل4ولىاالالمبادرةصاحب

معنجدأقهناوأمانةودقةحرصبكلبولسالقديىاعتبارفيكانتاإللهيةالحقيفةهنه
الرسيطباعتبارهللتنفيذلالبنوطرحهاممهاواآلبوضعهاالتيءالفدابخطةالرسولبولس

اليالرسولبولسالهوتفيالرأئدةاآليةننىالؤلحنوالناساللهبينالوحيدالواحد
الحقيقةهنمنهانشخلص

laونحنءاألشيأجميغمنهالذياآلبواحدإلةفا
f6بهونحنءاألشياجمعبهالذيالمسيحيسوعواحدورب

التتفتذميعادنLحالمءالفداخطهكواضعاآلباللهءالفداخطةوضعتاألساسهداوعلى

الصاعداإلتانخالصطريقمنالمعوقاتكل2رالذيالعظيمءالفداعملليعملابنهأرسل
اللهأوالدمجدالمجدإلي

الزمانءملءلماجماولكنأ

ابنهالثهارسلب

النامومىكتاyijمةامرأمنلوداج
الناموستحتالذينليفتدياد

4Jfغلالتبنيلننالا
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الزمانءملءلماجا

إليتحتاجالزمانءملولكنالميعادءجاUفقوJالشرحبساطةإليءحينمانلتجى

وجهعلىاألصغرجرىوالنصفاألزليةفيجرىالحفياألكبرنصفهاخطيرهحقائقءاستجال
األرض

واالبناالببينجرىأعينناعنوالمضىاألزليةفيجرىالذيواألساسياألولوالنصف
بالجمعنعملإلوهيمالثهلاjGJاياولياإلنسانبخلقةاضطلعاالروحبواسطةاللذانفهما
1trvrتكصورتهعلاإلنساناللهفخلقكشبهناصورتناعلىاإلنسأق

sمحiLإبهالينطلقباألساسإياهالهالمتحهالتيبالحريةصورتهسانايأفسدوقدواآلن

فلزمعنهاوتاهعنهتاهتحتىأصلهاعنفابتعدتإرادتبحريةصورتهإليءأساولكنهأسلها
كأعمىالتيهأرضعلاإلنسانبليضربعكازالتاموسعلىالسعارءورامنباليدخذا

اخرأونبيفمعلجدابعيدمنبعيدمنفىقمنيأتيهوالصوتوالنورالحقطريقيتلمس

باإلنسانءالشقاوبلغضرباتهآخرالناموسعكازضربأنإليوالتأديبالتعليمأزمنةوتوالت

بلخحتىأنينهفأزدادالمحيطةالظلمةليرىملكاتوتفتحتمأخذكلءوالشفأاللعنةأرضعلى
ءالساعنان

Lلمسةمالمحهااإلنسانبذدالتيصورتهإليليضيفوخالطاإللهيةمشورتهغرفةإليافهدفع
الفسادرجعةمنبروحهويؤمنهااالؤليصورتهاإلىليعيدهاالخالقةلمساتهمنجديدة

وتوحيدممالئاوضمملوكتغييرمنالزمأنوجهعلىحركاتاألزلحركاتيواكبوكان

ءورامناآلتيالحدثالستبالتتاهبوكأنهااألرضباتتحتىومسالكوبدوتأمينلغات
الزمن

أنينأناألرليةتحركاتفيدةالممبالرؤيةيعنيIالزمانءملءجالماالرسولبولىضول
أزمنةكلالستارعلىبإصدالوأذنيديهجئلةنحواللهءأحشافتحركتءالسماإليصعداإلنسان

الخالصأزمنةلتبدأاإلنسانءقاض

yابنهالثهأوسل

اآلبافهمشورةعلءبنابالخلقةاضطلعمميفاالبنعنتقولالتييةLJ9أخرمرةعودة
بيفعالجميعخالقاثهالدهورفيمنذالمكتومالسرشركةهومافيالجميعوألير
36أفالمسيح

2iY



اللهقتلمنيضطلعأنعحعتافليساألولالخلقفيالمئوليةصاحبهكذاواالبناآلنما
طبيعتفوقأخرىمرةويرفعهولياالصورتهإلىيدهيعكيفخلقهالذياإلنسانبمسئوليةاآلب

تحياأنيمكنجديدخليقةليصيرللهويمدصهفيهوضلأضلهالذيsliوفوقوخانهاخانتهالتي

اللهمع

vEAtctahtiatIأرسل

منأرصلهفاللهاألمامإلىاالندقاعيفيدتركيبااليونانيةفيمركبةدافعةقوةذاتكلمةهي
حثاألزليمافياختبائهمنأرسلهحيثذاتهفيبلمنهخارجاأوعنهبعيداكانهUكأليسذاته

كيانأواالبنهوولكنهعقلناعليهايففأنيستطيععينيةصورةذيبفيراآلبفيمحتجباكان
فعرقنافعرفناهتجسدحينمافقطأدركناهااإللهيهوخصائمهاوشائلهاصفاتهابكلالبنوة

اإللهيالسروانكشفاآلب

ptومالناتحتمولودأ1امرأةمنمولوداج
بلاإلنسانطريقعنليسولكنإنساناأراللهابنأنهوالتعتيرهذامناألساسيالقصد

تجسدهليكونوأمأبمنيقللمaألتجسدهفيحتىإلهاظلقهوأيضااللهطريقعن
هوكمالهكأبدورالنهحقىشفقطIامرأةمنمولوداقالبلبثرطريقعنوتأنسه

يهدفولكناءعذرامنالميالدقيمةمنالتقليلنحويهدفالالرموJبولعهنااكإنسان

وقطيئالوقتنفسوفيكامامرأةمنإنسانكأيجميالدهواقعياتحقيقابشريتهلتحقيق

وهبةكتعمةلهاللهأبوةبالتالياإلشانيهبحتىإنسانوهوأبوههواللهليظلكأباإلنسان

اللهابنهووبقيإنساناصارافهابنقهو3r7تيlالجسدقيظهراللهolmكماوظل

حقااللهوابنبالحقيقةإنسانءالعذرامنالمولودفيسوع

ءالفداعمليةفيوبصرهيركزفكلرهكانواآلبللمسيحفيمامستغرقاكانالرسوJبولس

الرصولبولىكانءعذراءأحشااالبنيسكنأنقبلاللهفكرفياالاولياتهاإرهاابتدأتالتي
ثوبيلبسأنليستطيعوافتقرتركهيهفغناهفياالبنيتابمكاناألزليةفياللهحركاتيتتبع
نالحمنانحدركيففيهيولدا13أومغارةيختارأنقبلAكو28الجسدفقرنا

األرضمجالليدخلالسعيدةاألزليةمنالمهولةالمسافةقطعكيفءالعذراتحضنهأنقنلاألبوي
كواممبترنمتعندمالحمبيتإلياالصرةرحلةءقاثأمهبطنوهوفييتحملأنقبلالمعتم

غالطيةعلىجيرومامرأةبدلءالعذراداالرصالبولىفاللوأضلكانإتوقالواءاآليابعضىأعثرتاآليةهنه1

xIIanitaLaigolortaPآ983ivاللقبذاءالعنراأمهخاطبففهالمغولكن
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اإلنسأنعالمإلىيهبطوهوالبكررأواuاة1عباللهمالئكةكللهوسجدتمعالصبح
للهالمجدترنيمةلتنشدالمالئكةأجواقاتظهرأقفبل

السمواتحتىقدرالمرأةمنيرفعإنهعيدلبيهدفإنما1yامرأcذفيالرسولوبولس

بلكفردءالعذرادوريغفلالإنAاألرضءقاثلعنةإلياللهلدنمنبعلهامعانحدرتأنبعد
كجنسالمرأةدورمنيعلي

سريعانرىوصوفخرجتامرأةمنهكذااإلنسانإليالخطيةدخلتامرأةمنكماوهكذا

ءالعذرافيالرسولبولسرأىكماكاماالثانيكآمنفسهالسغإليالرسولبولسنظركيف
تسميةفيالرأيفماامرأةءالعذراتسميةفيتجنياهناكأنأحدرأىفإنIالثانيةءحوا

po3آبmuاللهابنالمسيح

واحدابانوالهوتهالمسيحبشريةعلىيؤكدالرسولبولى

جهةمنداودنسلصارمنالذيابنهعنالمقدسةالكتبفيبأنبيائهبهفوعدسبقالذي

1رواألمواتمنبالقيامةالقداسةروحجهةمنبقوةاللهابنوتحققوتعئنالجسد

28تي2إنجيليبحسبداودفسلمناألمواتمنالمقامالمسيحأكريسوع2
المسيحيسوعاإلنسانوالناسالهبينواحدووسيطواحدإلهيوجدألنه

2تي1

البتةخطيةفيهيكنلمأنهإألءشىكلفيمئلنايفةباصارإنسانااللهابنولوأنولكن

نيهاللهبئلصيرنحنجلناخطيةخطيةيعرفلمالذىجعلألنه11
rc5In

معهاليتعاملءجاقدوهوذاخطيةيعرفIإنسانأياإلنسانكانومتى

3الجسدظهرفيافههوهذاأليس3اويلذرسميا

فيوهواسماوأعطاهدعاهاللهأنكيفاالتيالمسياعنوهويتنبأالنبيءإشعيامنونسمع

ذكرأميءأحشامندعانيالبطنمنالربالمسيحميالدفيحدثكماتماماأمهءأحشا
941إشaاسمي

واآلنعبدصورةفيليخرجاللهبيدالبطنفيالمسيحجبلةتمتكيفالتبيءياإشعويذكر
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Jإشيعقوبإلرجاعلهعبداالتطنمنجابليالربo

IالناموستحتادJوم

فالنزولوتأملوقفةإلييحتاجانالناموستحتلوداموامرأةمناe0نUالمحرادهذان

منلنامماولياخذامرأةمنليولدكإنهمجدمنلهمماذاتءإخالكقفهالذياللهالبنالهائل
ولدفكماعجبالولكنالناموستحتليولدالهأئلالنزولالفدربتفسيوازيهالعبداتضاع

تحتمعناالناموسحكميرفعولكيهكذااإلنسانويحييالجدفيالحطيةليميصإنسانبجسد
وكلسلطانهكلمنالناموكالحفرغالناموسحكمكلنفسهفيليكملالناموستحتشزلأن

بموتهالقاتلةطبيعتهامنالحطيةأفرغكمامهKuحأ

لكيوالموتالخطيةناموسمنأعتقنيقديسوعالمسيحفيالحياةروحسناموألن
الروجحسببلالنأمومماالجحصدحسبلشىالسالكيننحنفيناالناموسحكمينم
tو2رالمسيحفي

عنكشفبأوصافيميزهأاننامرأةمنمولوداالرسولبولسلقولعودةهنا

كليثملالذيالقادمالمسيحعملإلييهدفبهذاوهواIaIOامرأعامةفأطلقهايهوديتها
ميالدهنأالناموستحتمولوداوخصصالرمولبولسعادثمتخصيصدونالجشرية

الناموستحتالرازحالثعبلحسابيكونحتىاالولىبالدرجهيهودي

النامومغتالذينليفتدي

اإءالفداإليتحتاجحالةفيكانواالناموستحتالذينأنااليةمنواضح

اإالموتتهديدتحتاألسرفيالواقعاإلنسانحاجةهوءوالفدا

ااوتاهبالفديةيفكةلمنيحتاجمباععئواألسير

ابالخطيةاخالفوهوالكليخالفهمنكلعلىبالموتحكمالناموس

الخطيةكانتومقصلتهالناموسسيف

أوحكمعيهللناموصيكنفلمالبار1هوكانغشفمهفيوالخطيةفيهيكنلمالمشح
اسلطان

واضعوهواللهابنأنهمعللشعبومضللاللهعلىومجدفءخاطىأنهالناموساتهمهفلما

وهوءكخاطىاللهاينعلىبالمووحفظتهمعلميهبإجماعالناموسحكموأخيراالناموس

فجردالجسدبقتلالحطيةقتلالموتحكمتجللمافالمسيحيموتالالذىالحطاياالغافرالحي

dir



لوهوحLبالجسدالموتقنللمافالمسيحومضمونهقوتهمنفأفركهومقصلتهسيفهمنلناموس

الناموسحكمقبلولماالبشريةجسدفالجسدالبثرجنسكلعنالموتقيلاإلنسانخطية
البثرجنسكلبالتاليحكمهقبلقديكونالناموسوربءالبريوهوءكخاطىبالموت

عنبالناموسالموتحكمبالتاليورفعاإلنسانكاهلعنالدين2ركمدانفبموتوهكذا
رقبته

العصيانفيمعاالجميععلىأغلقفدكانإذ4ولىاالاللعنةأصمناإلنسانوأطلق
Ayrرو

الناموسمنأخرىمرةحراليصيرالناموسحكمتحتمنوفداه

التبنيلننالهـ
الهابنصيبفيخطيةبالاإلنسانصارفإن

الناموسءقصامحكمةكلأمامبريئأأصبحوإن

اللهابنبدماللهأماماإلنسانتبررفقد

ابنهبتوسطالقهأمامتبرراإلنسانوقدواآلن

وقداستهالمحهعدلمعللمصالحةتأهلفقد
اللهابننصرةموكبفيمبرراحزاوصاراإلنسان

الزكيةالمستحدمرائحةوفيه

الميراثوصكالتبنيإكليلاالباللهيدمنليقبل

ءالفداماليةإرفييركزالرسولبولى2

3رو8عليهاءوالقضالعزلهاعنمرالخطيةعلى

بولسيعؤامرأةمنيولدأنكئفتهوقداللهابنعلىمعقودةوهيءالفداإرساليةرأيتاأنبعد

ءالسمامننزولهفياللهابنعليهاانقضالتيالجذبكبؤرةالحطيةعنعريركزعلىالرسول

بالجسدضعيفأكانمافيعنهعاجزأالنامولسكانماألنها
الخطيةجسدشبهفيابنهلأرمإذفالثهب
الحطيةوألجلج
روA8الجسدفيالخطيةان33
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جزاotموpالنانrك

ءإزاعجزهثبتولكنروحهفيأوتركيتهقيأوذاتهفيعاجزاالناموسيكنلمالحقيقةفي
باليونانتةعاجزاكلمةوتأتيأجلهمنالناموسوضعالذياإلنسانجسدضعف

أناوأماروحياالموصهكذاةآخرموضعفيالرسوالبولسعنهاتجرالتيقوةبال3بمعنى
القابلكيرهأشعلىالتناقضأوضحالرسولبولسهنا4jvرو7الخطيةمختمبيغفجسدي
ولينتتهءوالفداوالخطيةالناموسعنيقالمالكلبالنبهوخطيرجداهامالمعنىهذاللحل

هكذاكمبتدأالحقيقةهذهنضعحينماألنناءالقارى

tانWالجسدومرضضعفبسببالخطيةمعالجةعنعاجزاأصغقدالناموس

هكذااللهمنالجذريالحلأوالمباشرالجوابيأتي

بالحسدالموتوقلاإلنسانمنأخذهالذيالجسدفيالخطيةعنصركلحصرفاللهلذلك
القتتالالخطيةعنمرفمات

النامرسفانتهىواجبهكلواكملاالموسحكمكملالمسيحأنالمباثرةوالنتيجة
حيألمستكانالذياألمراإلنسانفتبزأاللهقبلمناإلنعانفيناموسالحكمتموهكذا

يعملهأنللناموسبالنسبة

عجزهومعالجةالبنهاللهإرسالفيالشبأنالرسولبولسنظروجهةمنيتضحهكذا

قتلتهالتيفطيةاتجاهاإلنسانجسدضعفءإزاقوةأيةبالوقوفهأيموسىناموس

والعدلوالبرالحقفياإلنسانيرةميقئقأنمنهالقصدوكانإلهئيوضعمنفالناموعى
المنجذيةاإلنسانطييعةبسببqدتاديةعنتمامامشلوألعاجزاوقفالناموعىولكنوأقداسة

متواترةبصورةرللث

ZSaitpaQcdxpaanaicio8vLالخطبةجسدشبهفيابنهأرسلب
داجلسأنهيظنلالالجسدشبهفيابنهأرسلاللهأنيقولالهناالرسولبولس

أنيظنلئالIالحطبةجسدفييقلولمالناسأجسادغيرطبيعةأخرىبطتيعةأنهأوحقيقيا
أوقصورشكأييأتيهالالذيالسهلالتعبيرهذااختارولكنهخاطئاجسداأخذقدالمسيح

كايءخاطىجعصدالظاهريظهركانهبحسبأنهبمعتىالخطيةجسدشبهفيابنهأرسل

الخطيةبتوارثجسديايأخذهلمألنهااخطيةبدونحقيقتهفيولكنهءخاطىإنسانأليجسد

خطيةأيةمعرفةعلىينفتحولمالالهوتبحمايةأيالهوتياخطيةأليةيسقدفولمؤواجمن
قدوساكانaأأيألبيههوفيمامتحصرةكانتمعرفتهألن
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الحطبةوألجل

طبيعيجسدالصورةبهذهيكملأنيستحيلوالذيالخطيةضدنوعهمنالفريدالتسلحهذا
إأليتأتىأنجمكنالهذاااالوجوهكلمنالخطيةعنومعصومالحطيةعنصرفيهليحىإلنسان

بكليوضحالصورةبهذهالحطيةضدالتسلحهذاإننقولالتجسدهذاءملهوالالهوتانإذا
نزاعبالتهاوإباالجسدفيالحطيةحصرباألساسهوههدأنقىة

يجمعبشمولطبيعتهاعلنصقبلأوحائةموروئةالحظيةنوعهناالرسولبولسيذكروال

ومصادرهاوأسبابهارهأعناكل

55laالجسدفيالخطبةن

ترتبوماوسنبهالفعلهوقبلمابلذاتهحدفيالفعليستلوالمقصودةهناالمحاصرةالخطية

خلفةكلغزتالتياالؤليللخطيةاالؤليالعلةوهورالثقوةأوالثريرةالقوةهوالمقصشاإعليه

الجسدفيوسكنتآدم

vsvtpKLTUKالخطبةدان

عليهايحكمالولكنجداخاطئةأنهافقطيظهرهاهوأنللخطيةبالنبةالناموسعملكان

الأيفاوهولالظهارالمحأصرةيتعدىالمسيحعملهناولكنمعهايتعاملالذيعلىيحكمبل
مشوىعلىمباشرةيتجهوتعاملهذاتهاالخطيةضدتعاملهءجابلءالخأطىمعكالناموسيتعامل

فياألوائلالقديسونءاآلباتبأرىوقداألبدوإليواحدةمرةقوتهايفقدهاانبقصدالنهائيالحكم
ويبيدهأويحطمهاشوكتهايكسربمعنىتأتيوضديلقاطعةبأوصافالخطيةدينونةوسف
ويقتلهاويلغيهاويفنيها

كلبهاليصنعالخطيةالمسيحدانكيفنعرفأنيلزمالمعانيهذهكلفينتوهاللكيولكن
هيءتخطىالتيالنفسإليهتؤديالذيIالموتهووسلطانهاقىتهافالخطيةاألوصافهنه

حتميموتالخظيةفعقاب32رو6موتهيالخطيةأجرة814حزتموت

هنهتهبإراأخذلماللخطيةكعقوبةالموتألنىالموتمنقامثمماتUالمسيحهنا
وضاعتالحطيةانحلتللخطيةكضوبةالموتالمسيحألغىلمأوهكذاوماتجسدهفيالعقوبة

سوكتهاوانكسرتقىتها

41o1oojtoالخطيةفهيالموتثوكةأماموتياضصوكتكأين

ntY



يموتءيخطىمنrأنالناموسحكمان

يسعالمسيحفيهمالذينعلىاآلنالدينونةمنئمثياالةالمسحفصارفي
وهوكفارةالبارالمسيحيسوعاآلبعندفيعضفلتاأحدأخطاإن

2يو1العالمكللحطايابلفقطلخطاياناليسلحطايانا

wنعمنهغنىحسبالحطاياغفرانبدمهءالفدالنا
1Vأف

نهMوبذاتهكعنعرقأثمويلفيهاويحاصرهاالخطبهعلىيحكملمفالمسغءالقارىولينتنه

قأئمةوهيأجسادناداخلمنعليهاوحكمدانهانحنوجسدهجسدهفيدانهابلغيابيحكم
عندماوعظامنأولحمتاونياتناوضيرنافكزالقيقائمةوهيقتلهاأعضائتاداخلفساداتعيث

تتركنالمفالحطيةحقاوجسدناجدهفيوأماتهاقوتهامنفأخالهاجسدهفيالقاتلسمهاامتصى

بالقوةبالولكنهاءاألعضافيرابضةالجسدطبيعةفيكانتكماقائمةفهيتركناهانحنوال
أخذناأجسادنافيالحطيةحركةءإزاألنبحركتهانحنكوتالولكنلتميتتتحركسلطان

أقوالوإكاالقدسللروحالغلبةفيهأعطيالذيالصراعوابتدأأرواحنافيالقدسالروححركة
الفدسوالروحالقدسجالرضديشهيالجسدألنالحسدشهوةتكملوافالبالروحاسلكوا

فلستمبالروحانقدتمإذاولكنتريدونالIمتفعلونحتىاآلخرأحدهمايقاوموهذانالجسدضد
kolrA1غلالناموستحت

تميتونابالروحكنتمإنولكنهكذاالروحلحسابالصراععناعرالرعولبولسويكتل
رو8فستحيونجسدالأعمال

Uوالضميرالقلبفيالناطقالقدعىللروحنعموالنعمبيناإلنسانوضعفدآلن

والغراثزالجسدلحسابمشورةلكل3Yالسيحمعاألبديةالحياةلحساب

لمحاصرةبالدمءالفداةلنوالاالنحيازللمسيحمعناهأالضميرفيالقدسللروحكلو

الحطيةودينونةجسدناالجسدحيثالجسدفيالحطبةدانالمسيحألنسلطانهاءوإلغاالخطية

جسدياقمعنموذجانفسهمقدماالرسولبولسإليهدعاكماللتنفيذإليناالمسيحسلمهحكم
والفكرالجسدوإخضاعالقمعفوةأعطىالذيالقدسبالروحطبعاSvوأستعبده

jAرو8الجصدأعمالتميتونبالروحwالقائلوهوالمسيحلسلطان
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لمعاودةيرةقفة

الخيراتلجميعكوسيطالمسيحإليالنظرة

فكرنثتتوإال4Lعناوينتحتكوسيطللميمالرسولبولىرؤيةنجمعأننستطيعال
منيستجليهاأنالرسولبولساستطاعالتياإللهامومضاتمنعيناتهنانفدمولكنءالقارى

بألمسيحعالفتنابخصوصالرصولبولىعننستجليهاأننحننستطيعوالتيالميح

يسعبربناالحالصءالقتنابلللغضبمجعلنالمالمحهبالمسيحاطالص

oهشالمسيح

بالنرالنعمةغلكهكذاالموتفيالخطهملكتكماحتىبالمسيحالنعمة

I2روهربناالمسيحبيسحاألبديةللحياة
المسيحيسعبإيمانبلالناموسبأعماليتبررالاإلنسانبالمسيحالبر

يسوعلنتبرربإيمانالمسيحبيسوعأيضانحنآمنا
2rغل

المسيحبيسعالذيءبالفدابنعمتهمجانامتبر4هـ2لنبالمسيحءالفدا
فباألوليابنهبموتاللهمعصولحنأقدءأعداونحنكناإنبالمسيحالمصالحة

بلففطذلكوليسبحياقهنخلصمصالحونونحنكثيرا

االنبهنلناالذيحالمعيسوعبربناباللهايضانفتخر
o1رالمصالحة

المسيحيسعبربنااللهfساللناباإليمانتبررتاقدفإذبالمسيحالسالم

إليواحدروحفيقدوماواألمماليهؤكلينالنابهنlYبالمسيحالثهإلىالتقدم
2Iأفآلبا

الفضيمنالخالص

بالمسيح

a2

الغضيمنبهنذلمصبدمهاالنمتيررونونحن



بالمسيحلتعزية

بالمسيحالثقة

القدسالروحعطية

بالمسيح

بالمسيحالنبنينرال

أعدائناجميعضدالنصرة
بالمسيح

بالمسيحالحياةفيالتملك

بالمسيحآمين

yتكثرتعزيتابالمسيحكذلكفيناالمسيحاالمتكثركماه
YX1أيضا

r4ك2الثهلدىبالمسيحهذهمثلثقةلنا

الروحوتجديدالثافيالميالدبغسلخقصنارحمتهبمفتف

نحلصناالمسيحبيسععلينابذنىصبههالذيالقدس

tو35تي

حسبلنفسهالمسيحبيسعللسبنيفعتننااللهصبقإذ
15أتIمثيئتهمسرة

أحبنابالذيانتصارنأيعظمجميعهاهذهفيولكننا
jAvrر

الحياةفيالمرميملكونوعطيةالنعمةفيضينالونالذين

J9روهالمسبحبسعبالواحد

لمجدميناهـهـوفيهالنعمهـفهوفيهاللهمواعيدكانتمهما
ySبواسطتناالله
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الثالثلفصل

الصليبذبيحه

aiauOالذبيحةمعنى1

تلخيصهاوجمكنالفديمالعهدفيمعناهامجملمنمأخؤالجديدالعهدفيالذبيحةمعنى

لكيتلاأللمانيالالهؤليالقاموسعنكاالتي

عالقةتنظيمبقصدنفسهاللهتعلنيسأنيمكنخاللهمنوضعاستحداثهيذبيحة11
وتعاملعالقةلهيكونأناللهأرادالقديمالعهدفيالذبائحنظامنجواسطةشعتهوبنبينه

هكذاءاآلباأبإبراهيممعاللهتعاملبدايةفيءجامالذلئامثلوأولضعبهمعشخصي
الكلدانيينأورمنأخرجكالذيالربأناAهJوقابزالهفحصبهبالربفآمن

ليخذلهالأرئهاأنيأعلمبماذاالربالسيدايهافقاللترثهااألرضهذهليعطيئا
وجعلالوسطمنقهاوثكلهاهذهفأخذوحمامةفىيمامةوكتشائلثيائلثيةوعنزةئلئيةلةعج

وقعالمفيبإلىالشمسصارتولمايثقهفلمالطيروأماصاحبهمقابلواحدكلسق

أبرأمعالربقطعاليومذلكفيعليهواقعةعظيمةمظلمةرعبةوإذاسباتأبرامعلى
a111921jAAهتئهميثافا

آخرءشيكلثرمناللهوطاعتهعبتهفيإبراهيممجربأناللهأرادحينماكذلك

بةرقعلىوالسكينلحظةآخرفياللهمنعهLيترaولمفاطاعذبيحةابنهيفدمأنمنهوطلب
الذبيحةأنعنتعبيريعترأعظمالالكانهذافيابنهعوضللذبيحةكتشالهوأعدابنه

فعلهاردأمابالثهاإلنسانبهمأارتبطاللذينوالطاعةالحبعنتعبيرأقوىعينيهفيهيلله
ولماألمرهذافعلتأنكأجلمنأنيالربيقولأفسمتاتيبئهكذافهواللهلدى
22تكاألرضأممجميعنسلكفيويتياركمباركةأبارككوحيدكابنكتمسك
11M

نستظيعالناموسفيوردتالتيخرىااألشكالالذبائحهذهسكلعلىأضفناوإذا

ror



ويزههنعمومعهاللهحضورعنللتعبيردائماتتجهالذبيحةأنلقول

المزاميروكذلكللذبائحاللهرفضيعلنونبدأوااأليامأواخرفيءاألنبياكاناف

66هوعرقاتمناكثراللهومعرفةذبيحةالرحمةأريدإني
قلتحينئذتطلبلمخطيةوذيحةمحرقةفتحتأذنيتشزلموتقدمةبذبيحة

سررتإلهييامشيئتكأفعلأنعنيمكتوبالكتاببدزجالمعيحجئتهانذا
0468

اللهمنمعارضةيكنلمفذلكأيامقمأواخرفيالذبائحرفضقداللهكانإننقول

الذىالذبائحمناألساصيالقصدأهملوابكهنتهالشعبألنولكنذأتهافيللذبائح
وهكذااألياممعشموروحةعالقةينلضكواللهحضرةفيالوجودوهوروحياعليهقامت
فيللخالصوالشكلروالتسبيحالروحيةالشخصيةالعالقةعوكاديةالمsالقدماتحلت

والنيوعورهالذبائحيالطقىروحهيالتيوالمحبةوالتقوىالتواضعمعاللهحضرة
والمزاميرءاألنجيامحورتتكيتبالنعىكانوهذاالحقيقيةالذبائحذاتهابحدهىكأنت

ذبائحكعلىiأناإلهكاللهعليكفأشهدإسرائيليافأتكلمثصعبييااسمع
قدامي6لمادهيمحرقاتكفإنأوبخك

التوسدمأثمربأوالثيرانلحمآكلهل

نذوركالعليئوأؤفحمداللهاذبخ

5vm1مزأافتمجدنيأنقذكالضيقيومفيواوعني

الذبائحمحيتعارضيكنلمالصادقةالروحيةالعالئقلهذهاللهكلتبأنيوضحوهذا

أالذبائحرصتالذبائحهذهمناألساسيالقصدتوففبستبولكنالدمولة

المزمورأعالهنصىإليءيلتجىنالعبرانيسفرفيبلهذايدركمنخيرالرسوSJانبولس

f1Aالمسيحءبمجيوتوقفهاالذبائحعمرءانتهايوضحفيهالذيaحيثجئتأنذا
للذبائحالمقابلةلذبيحة11eliJwbiجسد

بينالعالقةاستعالنباعتبارهاأنواعهايكلالذبائحكافةتجحتالمسيحجسدذبيحةهنا

وبربنعمةإلهيةوحضرةواإلنساناللة

381pVloVlettiKGybdeTNDTtnematseTحههاweNehtfoyranoitciDت6ةlهكلacigoloehT1
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الصليبذبيحةمفاعيل

ذبيحةفينخوضأنوقبل

تكشفالتي

وفملهاالذبيحةهذهدمسأوأل
بدمهءالفدا

بدمهالصلح

مهبداالفتراب

مهبدالنبرير

بدمهالشركة

للدماالقترابجريمة

استحقاقبدون

اآلياتبعضءالقارىأمامنوردءالفداعملباتجارهالصليب

ونتائجهاوفؤلها

نعمتهغنىحسبالخطاياغفرانبدمهءالفدالنافيهالذي

1vأف

بواسطتهليبهبدمالصلحعامألهلنفعالكلبهيصالحوأن

I102السمواتفيماأماألرضعلىماكانءصوا

بعيدينتجألكنتمالذينأنتميسوعالمسيحفياآلنولكن

231أفالمسيحبدمقريبينصرتم
منبهنخلصبدمهاآلنمتبررونونحنكثيرالفباألولى

6رالفضب

المسيحدمثركةهيأليستنباركهااليالركةكأس
I016كو

بدونالربكاسشربأوالحنزهذالامنأئأإ

14001IvYوالربجسدفيمجرمايكوناستحفاق

الفدائيةوآثارهالميحموتثانيا
البعدفماءاألحيايعيشكيالجميعألجلماتوهوالجميعألجلمات

rfaوقامألجلهمماتللذيبلألنفسهم

فباألوليابنهبهوتاللهمعصولحنافدءأعداونحنكناإنبموتهصولحنا
روهAيحياتهنخلصمصالحونوخنكشيرأ

وبالقديسينصرنابموته

AمأمIشكوىواللوم

معهلنحيامات

الجميعألجلفديةنفسهبذل

قديسينليحضركمبالموتبشريتجسمفياالنصالحكمقد

4Asl12jYTأشمكوىواللوموبال
معهجميعأثحياأوغناسهرناإذاحتىجلتاماتالذي11

5rش1

أوقألنهافيالهادةالجميعألجلفديةنفسهبذلالذي
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26تي1لحاصة

وفيأجسادكمفىاللهفمخدوابثمناشتريتمقدألنكمموتهبثمناشترانا
s02للههيالتيأرواحكم

ألنهألجلنالعنةصارذالناموسلعنةمنافتداناحالمIالناموسلعنةمنأفتدانا
j331غخشبةعلىعلقمنكلملعونمكتوب

إذافالمسغبزبالناموسكانإنV4اللهنعمةأبطللستالمسيحبموتالبر
21yغلسبببالمات

2القديمالعهدذبائحضوءفيالصليبؤبيحة3
ذبيحةلنوعالرؤياعدديتضحالصليبعلىالمسيحموتذبيحةعلىالمترتبةاالثاروبتعدد

ذبيحةفيلمحهاالتيالذبائحهذهمنيرىالرسولوبولسالقديمالعهدذبائحصورعلىالمسيح

بأليماالمسيح

الفصحذبيحةأ
7كوهألجلناذبمقدالمسيحأيضافصحناألن
فيقيلتأنهاهيأهميتهاالصليبعلىالمسيحموتعناالستعالنيةالرؤيةهذهيعطيوالذي

لlاوبين1أدثأمربينمقارنةهناNأيضامملمةنجدلذلكالرسميالفصحموسم
صارالصليبعلىالمسيحذبحأنمعتبراكورنثوسفيكنيستهفيالرسولسبوليعيشهالذي

ذبيحةهومصرفيعملىالذياألولالفصحأنفكماالفصحميوالفصححملكذبحللمسيحيين
بالالعملوسخرةالقاميمصرفرعونيةعتومنالحالصقىةالشعبأعطىالذيالعجيبالخروج

عبوديةمنالمسيحصليببذبيحةخالضالعالموكلكورنثوسلمسيحيصارهكذالليهؤأجر
طائلبالالميتةاألعمالالقترافلألنسانالشيطانوتسخيرالخظية

1152كو1و428خرHالعهدمJ13العهدبيحةب

فيالقديمiنأاالنلناالمحسوبالعهدإلقامةyالرببأمرىموصنعهلماالمقابلوهي

IJامنهاوأخذسالمةوذباحومحرقاتءذباموسىأقاممصرفيالفصمحوبعدالوفتذلك
قائألالشعبعلىبهرشقوالباقيالمذبحقاعدةعلىوسكبه

تقدمكاقتاألخيرةههنألنالقديمالسدذبانحومعانيالصيبذبيحةمعنىبينالجذرياالخالفبعدفيماصنب3
onYM8Yعضانظرالغئدخطايادونالسهويةاعنقط
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42خوaقوادالهذهجمغعلىصمخ1الربهءقطالزجطالعهددموذا

ia3يممحآخثالتالىصوعببااماثالئدسفاصقاسحعالنيةبصورةوأحوالات
لورواربحسبالجديدللحهد4صبدالالميندليفصحهليلةادمال

اءايرتابمبدمييدإاالعهـدهيالكأهذهؤقاثواتعثبعدهأيضاالكاسكذلك
1152كو1لذكريضربتمكلما

ضياتإفحمقذوصىبيدالعهدمالعبرانييناطإرساكعفيأيصابولسالقديسسبوبح
الضمووأعماقالووءتقديسفإلىالمسحدمU3أفقطالجسد

طياشفإفيقذسالمضخينعلىهـشوشعجتةوروفيو3ئيراندمكانإننه
الجسد

قضطيطهريرجطباالدنهنفسهقدمأزليبروحالذيالمسيحدميكلونبالحريفكم

f1و931عبيااللهمواتخفتجهأعمالطمن

والسالمةالمحرقاتذباحمالمحتحملهاالصليببيحةjلالرسولبولسرؤيةأنوواضح
عيدأنتهىالجديدالعهدبدمكذلكالقديمالفصحانتهىالصنيبالمسيحبفصحاوكممعا

والالمةالمحرقاتذباث

royوروoYك2الكقارةذبححةج
قاطبةالذبائحأهمالرسوالبولسنظروجهةمنوتعتبرأذاتهاJ6orالخطبةذبيحةوهي

هUOأهميةواغمنبهاالبالىاهتمامهيتمدرهوالجعدمنوالغايةالصليبعملمضمونفي
الناموسفيأهميةالطقوسأكثرباعتبارهاعىموناموسفيالذبيحة

قذبيصاربالفعلالصليبخشتةعاماالبشريةخطايابحملهالمسيحأنيرىالرسولوبولس

صارأتأصليببحالالمسيحواعتبرتجرأحتىمعنروبكلاألولىبالدرجةخطيةكفارة
اخطية

13كوه2فيهاللهبزنحنلنصيرألجلتاخطيةخطيةيعرفلمالذيجعلألنه

مطلقةكأفعالكلهاالخطاياالرسولبولسمجمعكيفنستوعبأنوللزمديدةثهنأالتعبيروة

واحدكثخصمثخصةصارتالبثريةفحطاياملموسواحدواقعمنهاليخرجولعجنها

نفهإلمءالخاطىينظرحتىالصليبعلىبهأليظفرولبسهانفسهفيالمسغاستقطبهاخطية

VoC
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المسيحبريبسالحطيةوعوضبلخطيةبالقسهفيرىالممإيماني

المعنىبنفسرومةألهلالصليبعلىالكفاريةالمسيحذبببحةعنالرسولبولسعبروقد
قائآل

عنالصفحأجلمنإلظهاربرةبدمهباإليمانكفارةاللهقدمهالذي
3jjروCاللهبإمهالالسالفةالخطايا

تكفيرقوةفأقيلذلكنفسهاللههوقذمهاالذىأنالكفاريةالذبيحةهذهفيالجديدولكن

يكونالعالمضمانأتكافةيفوقضمانوأممئيتكونللخطاياكفرانقىةوأقيتكونالخطاياعن

ه44مأتبررناوبالمسغكلهالعالمخطايابلخطاياناعناللهصفحقدبالصليبألت

الكمارةيومlJyylewoالكبورايومبديلإنهالرسولبولسعندالصليبيومهوهذا
JrTvrواحدةسنةهيوهناسنةكليقامأنيتحتمكانهناكاليهوديالخعبلكلا

والدهورالسنينولكلالعالمعنخطيةذبيحةنفسهقذممقبولةللرب

تستطيعالالتيعينهاالذبائحتلككثيرةمراراوبقدميخدميومكليقومكاهنوكل
إلىجلسالصليبواحدةذبيحةايااعندممأفبعدهذاوأماالخطيةتنزعأنالبتة
111j21عباللهيمينعناألبد

0101عبواحدةمرةالمسيحيسوعجدبتقديممقذسوننحناثميئةفبهذه

iبيحةwaللربسرورراثحةahwrjjllfypkoIfهوأفO

رائحةللهوذبيحةقرباناألجلنانفسهوأسلمأيضاالمسيحأحبناكماالمحبةفيواسلكوا
Iهأفطيبة

للعيدأولنذرإماوفاللربوقودلذبيحةالفديمالعهدفيالمقابلةالذبيحةوهي
وفاثأوذبيحةمحرقةللربوقوداوعملتمأعطيكداأنااقيمسكنكمأرضإليجئتممتى
الذييفزبالغنممنأوالتقرمنللربسروررائحةلعملأعيادكمفيأونأفلةأولنذر

ربمللسكيبونهراالزيتمنالهينبربممتوتاعشرآدقيقمنتقدمةللربقربانهقزب
I1fعدالواحدللخروفالذييحةأوالمحرقةعلىتعملالهين

ذبيحةفيللهالطاعةرائحةرفعهوالذبيحةهذهمنالقصدأنالرسولبولسايةمنيتضحوهنا
الصليبكلوأبعالح
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ياوأدخلتهأوألفاظهامعناهافيالذبيحةبهذهاألرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةاهتدتدد
القداسصلوات

جنسناخالصعنيبالعلىمقبولةذبيحةذاتهأصعدالذيهذاأ
الجلجثةعلءالمساوقتالصالحأبوهفاضتمه

قدساالحؤالجياأخرىمرةرئاستهإلىآدموردسالفردبابفتح
المصلوبللسيدصرورلحةراالبخوررفع

ذبيحةمعالسروروذبيحةةالكفاروذبيحة1المحرقةوذبيحةالالمةذبيحةالذبائحبهزهو
فدمهاالتيالصليبذبيحةعلىطتقةالذبائحأنواعكافةكطىقدالرسولبولسلكونالفصح

نفسهبذبيحةيحالم

طوعيةذبيحةالصليبذبيحة4

معاوالذبيحةالكاهنالمسيح
نفسهبذلأونفسهقدمIa19SPذاقدمالمسغإنالرسولبولسيقولحينما

علىجسدهذبيحةإرادتهمسرهبمحضأيبيديهقذمككاهنالمسيحعنيعترفهوaفدية

المبتيصيغةفيإماالذبيحةذكرتقديملةLحوفيلهامفهومأعظمالكفارةتبلغوهناالصليب
قتلوهأنهمصراحةبذكرهمأواليهوهمالصليبعلىقذمهالذيأنيقصدحيثللمجهول
ذبيحةصورأروعولكنالذبحإلىيساقكخروفينفحمهسلممنوقفالمسيحيقففهنا

الذيقولهفيقدمهالذىهواللهألنالرسولبولسفيها3التيهياإلطالقعلىالصليب

الميحتقديممالبساتكللغطياللهمشيئةتظهرحيثoTرو3كقارةالئهقذمه
مننهىلببخلكjiهلالصالبينجهالةعنالتغاضيأوفينفسهالمسغمثيئةفىءسواالصليبعلى
52رو3اللهبإمهالالسالفةالخطاياعنالصفحأجلمن1اللهقصد

الطابقةالمتجسداألبنومشيئةالكليةاآلبمشيئةفيهاتشتركالصليبذبيحهأنيعنيهذا
االبمشيئةمنوالمستمدة

جعدبعكديممقدسوننحنالمشثةنجهذهاثهيامشيئتكألفعلءأجيأنذاهاقالئم
قدمعبالثبأنالقولنستطيعماحدوإليبل1و19عبواحدةمرةالمسيحيسوع

أيفصليمكنالlايعلىالناموسحرفةتتميمبقصدإرادتبحريةالصليبعلىالمسيح
فديةنفسهلبذلالمسيحومشيئةكقارةبتقديمهاآلبمشيئةالثالثالمشيئاتهذهمنمشيئة

هوالصليبعلىالمسيحموتألنجهالةعنالناموسحرفيةولتتميمءإلرضاالثعبومشيئه
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LAkالتألتتاشيئاا

الحعليبعلىنفسهتقديبأبلمةالكاإصمتفاحريةعلىاضأكيداهوحدآيهمناالذفيولحن

ذلكعلىاءالدااآلباتوإلك

للهوذبححفبأنأقيألجلفانافسهعلموأأيضاالمىأتاثماهـالىألبواسلكوا11
53افطيبةأئحة

11Lبغسلإالهامطهراايقدسلكيألجلهانفسهوأسلمالكنيسةأيضاالميحأحه
مثلمنءأوشيغضنوالفيهادنىyمجيدةكنيسةلنفسيحضرهالكيمةبالكاءالما
oYvrهأفعيبوبالمقدسةتكونبلذلك

أحياهفإنماالجسدفياالنأحياهفمافيئيحياالمبلأناالفأحياتضلثالمسيمع

202غلألجلينفسهوأسلمأحبنىالذياللهابناناإليمانفي
بسالثريرضرلمحاصاألماامقذنالينخطاياناألجلنفسهبذلالذىالمسيح

1rلءوأينااللهإرادة

الخاصهأوقاتهافيدالشهاالجميعألجلفديةنفسهبخذلاألكاالميحيموع

I1و205جما

خاصاشعبالنفهويطهرإثمكلمنيفدينالكيألجلناتفسهلباالذيحالميسوع

2r1jtiتيسنةأعمالفىغيورال

بدوافعذبيحةالصليبعلىنفهتقديمفيالحزةالمسيحمةمجالتغطيالسالفةاآلياتهذه

معونيقةعالئقنستمدمنهاألنقلوبناأعينقيوتسطعواضحةتظهرأنبدوالاألهميةفيكاية
أعالهاالياتفيتءجاكماتيKyهاونلخصالمسح

حلوةاالباللهأمامرائحتنالتظهرءاستثنابالالجميعنحومنالشخعيالحدافع
ومقبولة

ويمدسهايطهرهابهالتصقالذيالشعبأيالكنيسةنحومنالشخصيالحبدافع
إليهويضمها

فاستجابالمسيحدعاهخصلكلخصيالثالحبدامع

بنأالمحيطالعالمثرمنGإنقاذدافع

مناتطلبحينماهادةثالقوةءإعطادافع

حسنةأعمالفيفييدينومجعناeإكلمنيفديناأندا
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ذحؤسسا4aةارaلىوءالصلعالىلثدهالمسانلتاتحمياالروذهمق 5امحا

اكأوانجبمااهذهأناآلاساوأكاللهبينالوحيدالوسيطبصفتههايحقغأنالقادروحدههوأنهأدرك
اآلتيهتااليامنيظهروهداأرعةاقهةارانجدط

Uf591أبرارالكتيرولىسئجعلالمتفموعبالواحدباطاكةأيضأهكذا
لالبالطاعةهنا

النهرقعهلدلكالصليبموتالموتحتىوأطاعنفعهوضعكإنسانالهئةفيوجذوإذ
3j1Aفىأيضأ

Iءشىكلمعهماأفييهبنااليهفأجمعينألجلنابذلهبلأبنهعلىفقيثلمأذي
nrrر

Aروهألجلناالمسيحماتخطاةبعدونحنألنهلنامحبتهبتناللهولكن
بإمهالالسالفةالخطاياعنالصفحأجلمنبرههارإلظباإليمانكفارةالثهقدمهالذي

jjrرالله

األزيةافورةتتتالبويةبخضوعاالبنوطاعهاالباللهإرادةبينالمذهلالتوافقوبهذا
افهمشةفيهااجتمعتبؤرةأقدسهوفالصليباإلنسانءلفداعاملالاللهحبعلىالقائمة

حتىالمغيسوعاإلفسانفيممثلةقوتهامنتهىالبالغةاإلنانطاعةمعنعمتهمسرةومنتهىوحبه

الدخوليابأمامهاوانفتحجديدةلحياةجديدةخلقةوأعطةاإلنسانظلمةتءفأضا3الموت

لومبالاللهإلي

شفالروحيالمجيالجسرأوالثاليالتراسياالدميالجنىرأسإولاوالىآدمبينالقارلةفى3

الموتفىوعاضتماتتUالعصالبسببآدمفييةاتأن

موتمياليىجاةلتحيااألمؤتمنقامتالطاعةبببالمحييةوا

ةباالبانوساتالجدفيالحظيهفعاتاآلثميالجدفيالحطهأدحلادأ

يةجمالالئريةومعهوعاضالغووامبالحدةافماتتجموتهالحطيةجدثبهقيةاقلوالمح

بعلهذريتهوكلفماتلفسهأجلمناللهألسضحىآدآ

أنجاؤهومعهأبديةلجاةفقامالثهأمرإلطاعةسنيهضحىوالتف

كشوبةالحظيةعنصربحريتهففهفيأدحلآذم
الضوبةفألغىالموتعنصربحرتهنفهفىأرخلوالم

وبختهاالخطيماعنةيدونالجدفيالوتحكلمبتحئلإؤرفعهاجمكئالكانالموتفيهأقألىالتيآدمفصهلدلك
واتاموستباlliموضوعإلياللجعدونءالفداضرحهوهداانءالقارف

llr



األمرإرادةليستعلنإآلذلكفماالمسيحطاعةحريةعلىجدايثددالرسولبولسكانإن

تمثيلأعظمالمسيحطاعةمثلإنفالصليبامردونالطاعةتستحيلألنهاللهمنالصادر
نزاعبالاالباللهامريمثلواحدبانفهو

ينطويالذيواإلنسحاقالحزنمدىعايموهولالبناألبوياألمرصتوىيرفعالنبيءوإشعيا

يالنبءإشعيافيقولاإلنسانءفداأمرعليه

3501إشإثمذبيحةنفسهجعلإنبالحزنيسحقهبأنفسرالربأما

ilاأللمواحتمالالصليبعلىبرفعهلآلبالمسغئمارطاعةاالننجنيأنتاننسىأنينبغي

جسدناهويالذجسدهفيلناأهداهاولكنهالمكافأةيطلبلمالمسيحادمظرةآخرحتى
نحياهمافوقهيالتيالجديدةللحياةهوماكلجسدهوفىنفسهفىليمتحنابهقامالذي

الطاعةباعتبارأنوذلكفيهاءشركاصرناللمسيحالقيامةوأمجادقوةفكلالطبيعةبحسب

بجسدهقدمهابناقذمهاأواألصحعناقدقهاالصليبعلىالموتحتىالمسيحقدقهاالتي
فيهومنامنهاآلبفقبلهاووحنافيأيوبروحهنفسنافيأينفسهوفيجسدنافيأي

لناوحقذبيحتناالذبيحةوصارتالمسيحطاعةفيلآلبطاتعينالصليببذبيحةفصرنا
اأونحيابهاونتحدنأكلهاأن
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الربمصللف

المفديون

المسيحوفيالمسيحح

المسيحمعاصطالحا
طوعيةكذبيحةاإلرادىبالموتالصليبعلىالمسجحاكملهءالفدا

دجفييرىأنجسدهفيالمسيحاكملهالذيءالفدالوتيمكنكيفالسوال
ءالخاطىاإلنسان

أجلمنكفاريةكذبيحهقذمهالصلبعلىالمسيحLvالذيالموتبأنمجيبأرسولبولس

كلهالعالمخطاياأجلمنأياألرضخطاةكل

كيف

نفسهعنالموتعقوبةمكمالءكخاطىأاصجسدهفيعاديكفردتمتلمالسيح

ننبهفيابنهأرسلإذفالنهمطلقةبصورةككلءالحاطىريةالبثجسديحملكانفالمسيح

هوالمطلقةبصورت4Aالجسد1هنارو8الجدفيالخطيةدانالخطيةوألجلالخطيةجسد

ماتأنهإألخطيةبالنفسهفيحفظهولوأنهالمسغولكنالبشريةجسدهووجصدكجسدي

فىالخطيةدانوهكذاجسدذيكلوجسدوجصدكجسديأسدهذافيالتيالخطيةلصبب

خاطئاييكونأندونجمعنىنفسهعنيمتلمخطبةبالوهوفالمسيعأالجدافبزأالجسد

لكيالخشبهعلىجسدهفيخطاياناهونفسهحملالذيغيرهخطيئةحامألماتولكنهنفسه
بجسدماتولكن242بط1للبرنحنفنحيالحسابناماتالخطاياعننموت

معهجميعائاإتايعالأنصخلذطالمطلقةصورتهفيالجسدفيالخطيةفدانالخاطئةالبسرية
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مطلقةبصورةهمالتشريهفقامصمهإت3اذياكردةاوجمبجسدأقأالم1أإSiاشأيرت

القديسيعولهذايالمومقالقيامةمعهوتجلتءاالفموتيحالممرحعصاليهـهـتأولكع

هنا41ةهكuriإذاميعفاالجميعألجلفماقدواحدنإحننزبمإ

معأحيماناابالخحالأمواتونحنكذلكالجحيععدحيفيحقيقتهافيهيتمالجىلآثس8
oأفيرتال

ملهااالتيالفرديةالحالةمنونتائجهوعملهءالفدافعليرفعالرسولبولصأدطكأمانى
ككلالبشريةلشملليالفداالروحيالواقعفيشموليةحالةإليالظاهرببحىنفهفىةا

إنسانكلفاصبحإنسانكلىLOاإلنسان0مدبجماتحالمسأنباعتبارءخماطىجعدفيثضل
الذيالالهؤياالصطالحهووهذاالمعمعحمعماتنفسهيعتبرأنالحقكلالحقله

عناللهكابنماتفالمسيحإلهيعلإليهينظرعندماءالفدافعلمنالرشولطبولساصتوحاه
لكلءفداالموتيصبحوحدهوبهذابهـذاووحسحوعوريدحىانكإفيمتولماإلنسان
وجاةقيامةهذأءالفداموتأنشأوحدهوبهذاربثذاإفسان

اإلنساناءلفدااللهابنالمغأكملهفعللكلالحتمياالمتدادهوالمسيحمعفأكحعلالح

جسدفياإلنسانأجلمناللهكاينالمحعاناهاالتيالفدائعةآلالمuyإفانكلممللي

علبتالمسيحمعوهكذاقألمتالمسيحمعيقولأنإنسانكلحقمقحأصبةإنال
طوقفنتالميعوم

هذايقولأنIالحقإنسأنلكليكونالرسولبولسالهوتواكعمنأننااالتباهويلزآ
يكونالطبابالفعلمفديإنسانكلأنيعتبرأنيمكنبهذاملولكن

I0الاJالمصيعl

استعملهوقدوالعملييالوابمعناهالالهوتيالتعبيرهذااستخدمسأولسولالمبولسئعتس
رسألللهعلىمؤعةرسائلهفياالصطالحهذاوقدوردفيمناءالفداحقيقلتكأداةبغزارة

ماسبببدوناالصطالحهذامنخلتفقدسطعإليرسالتهإآلاجمص

فيأناالعلياالنمونجيةبصورتهيوحنايسالقإنجيلفيواردااالصطالحهذافجالولكن
العالقةفيلتظهرالصورةهذهتمتدئم1nrيوفيمكررة1يوفيئواالبطاالل

فيكموأنافتنوأفتمأبيفيأناأنيتعلموناليومذلكفيوالمسيحالتالمعذبينالمضجمادلة
يحفظومنبقولهيقةاهذهعنمعترالرسالتهفييوحناالفديسميثم12يو

uأعطاناالذيالروحمنفينايثبتأنهنعرفوبهذافيهوهوفيهيئتيالمموصاياه
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1يوهواألغصانالكرمةمثلفيالمسيحقولعلىمنهتطتيقاطبعأوذلك42ة3يو1
ذاتهابحدأساصالهاليوالمحبةيمانالمامتالكمنيوحناالقديسينطلقكذلئ11

عرقاقدونحناللهوهوفيفيهيثبتفاللهاللهابنهويسوعأناعترفمناللهفيللثبوت
4يو1فيهواللهاللهفييئبتالمحبةفييثبتومنمحبةاللهفيناللهالتيالمحبةوصاقنا

ضرحفيكثيرايعتمديوحناالقديسالهوتأنيصضحاالياتهذهومنالكرمةمثلمنوهكذا
المحبةفيilIالثهفيIL2J14المسيحفياالصطالجعلىالمسيحمعالمتبادلوالثبوتاالتحاد
مثمرافقاألعامألحئاحقيقياواحداوجوداالالهوتيالمفهومفيءينثصىlالمسيحفيأنباعتبار
واألضانالكرمةمثلفيهوكماوالتطهيروالتعليمللنموفابآل

أواحدلسدافيsrIYIvYبألفاظهوربماتماماالمعنىهذايستخدمالرسولوبولس

ماكمفيثتإنافهفيبالتبعيةبثبوتناالمسيحفيئبوتنايوحناالقديسيفرنوكماءواألعضا
الثبوتهذانجدكذلك2lيو1اآلبوفياالبنفيونتثأيضافأنتمءالبدمنسمعتموه

الرسولبولسالهوتفيالروحفيهوكماتماماالمسيحفي

بولسوتعليميوحناالقديسإنجيلفيالمغتعليمبينلمةالقاالقولةالصلةمدىنعلمونحن

يتعدىاالثنينبينالزمنيالفارقأنالبالعنيغيبالأنAغيررسائلهفيالمسيحعنالرسول
الرمولبولسكتاباتأنحينفيتقريبام59سنةكتبيوحناالقديسفإنجيلسنةاألربعين
الخمسيناتفيظهرت

الذيالالهؤليةالرمولبولسأعمالخصائصمنأتالمسيحفياالصطالحهذايعتبرلهذا

أحبائهفيوللمسيحالمسيحفيلتاوالشخعيالحقيقيالروحيالوجوعنبهيعئرأنفصدابهفصد
افيهويعتمدونبهيؤمنونالذين

وصلبتالمسيحمعمتإنييقولأنالحقلهمنكليكونهلالسؤالعلىالردياتيوهنا

3ءالفدانالقدبالفعليكونالمسيحمعوقمتالمسيحمع

lالمسيحفياالصطدحهذافييأتيالجواب

عأماكان6ليالفدالمسيحعملأنباعتبارالمسيحمعقاموتlمهأنيعتنرإنسانكلكانفإن

ءتلقامنتقدممنإألالفدأنيةالمسيحأفعالعلىيحؤأنإنسانأييستطيعLVأإآلوشامال
ضههومنالذيالعامنصيتهومستثمرامحققاليةالفدااألفعالهذهويمارسليشتركنفسه

العامالفدائيالسيحعملفيلهوالمحفوظ
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حقيحورعلىلكيإنسانلكليلزمولكنإنسانكلأجلمنوقامماتقدالمسيحكانإن
يتحققوهذاوقيامتهالمسيحموتفيإرادتهوبحريةبذاتهويشتركأنوقتامتهالمسيعموت

شركتهعنواقعياتعبيراءالمأفيويدفنينصبغأيالمغموتفييعتمدأيوالمعموديةباإلجمان

العمليباإليمانوقيامتهالمسيحلموتذاتياتحقيقاوذلكالمسيحمعيحالمسموتفي

الذيانيعتبرلذلكيسئعالمسغفييصيريعتمدالذيأنلنايستعلنالرصولبولسهنا

العامالمسيحموتفي6ليالذموتهيهارسأيالمسغفييعتمد1أنهيعتمد

hYقدلبستممأالمسيحفياعتمدتمالذينكلكمألن

3kغلالمسغ

هنابالمعتىمخلخطاوهذابألمسغاعتمدتمالعربيةللغةالترجمةفيتءجاوقد

المعنىيكونوالقنرودفنالصليببدمانصبابخالمعنىأصلوفيjالدفناالنصباغتعنيالمعمؤية
نصيبكمأكملتمأىالمسيحموتفيمتمأيالمسيحفيمثم8الذينكلكمألنtfهو
ءاالفلىعملفي

المسيحفي1صارالمسيحفياعتمدمنكلأنالرمولبولىالهوتفييصيروهكذا

المسيحفيبالمعمؤيةاإلنسانيصيركيفعنالسابقةااليةبقيةفيالرسولبولسيعترئم
هكذا

f41i3غلالمسيحلبستمقدءآالمسيحفياعتمدتمالذينكلكمنv

فييموتالعتيقجسدهوأنالماصيةحياتعنالمسيحمعيموتيعتمدالذيأنيقصدوهنا

وهكذاالعتيقاإلنسانيخلعالمعمؤيةفيواحدكلفإنوبهذاالصليبعلىالمسيحموت

فيماتأنهمقابلتأل11يسوعالمسيحفيالروحيالجديداإلنسانيلبسبمعتىالمسيحيلبى
المسيحقيامةفيقامفديكونالمسيحموت

المسيحونأخذفيناالعتيقاإلنسانيموتالمسيحفيالموتفيأيالمعموديةفيوهكذا

المسغفياإلنسانيصيركيفهومعنىوهذاالمحييةوقيامتهالكفاريموتهفنأخذعنهعوضا

ءالفداقصدهوبعينوهذاالجديداإلنسانبالمسيححتاالعتيقإنسانهعنميتااييسوع
ءالفداهوهوبلوثمرت
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المسيحفيوالمسيجمعosبينمقارنة

يعئرالذيأالصطالحهوالمسيعمعJDAاألسطالحينكأهذبينالمقارنةعملاالنيسهل

يقولانالحقلهإنسانكلوأنإنسانكلأجلمنوالئموليالعامالفداهليالمسيحعملعن

كلصنعالمسيحألنأسمواتأعلىفيوجلعضتوقهودفنتوصلبتتألمتالمسيحمعإني
دهجدذيربثكلفأسبحواحدكلأجلومنككلآالعاbةالبشرجسدفيذلك

العالمأجلمنتمتالتيءالفداأعمالكلفىالحقلهأىأجلهمنالمعميحصنعماcjفيالحق
هذا66رويةاجسدليبطلمعهلبقدالعتيقإنانناأنهذاعالمينكله

م6التعبير

ل4JبإيمانيعملهالذيالحاصاإلنسانعملفهذاrالمسيحفيJjالرسوبولسقولأما
بالروحفيشتركودمهالمسيحجسدمنويتناولويعتمدويعترفيؤمنأنفيإرادتهحريةوبمحض

وبالجسدوبالروحبالفعلفيتالقيامتهفيوبالتاليالمسغموتفيحقيقيااثصتراكاواإلرادةوالنية

يروحهوحئاالمسيحبدآومفديمالعتيقالجسدفيميتانفسهويعتبرالمسغكملهالذيءالفدا
جديدإنسانفيالقدوس

بطيعةتجعلهالمسيحمعيةالمعموفياإلنسانبهيتحدكيانيءكإجراالمسيحفيوعالقة

IU4المسغمعيكونأيالمسيحاعماللكلزالحألدr7أعمالمنعملكلفيل

بالتالينصيرلهذاموتهفياعتمدناقدنكونألننافىمتحدالمسيحفينصيرفبالمعمؤيةءالفدا
منكلأنناتجهلونأمالعامءالفداأعمالكأالصليببعدالقبرفيسهكثركةمدفونين

موتهفياعتمدناءvlfoanIvbtatpXSsالمسيحيسوعفياعتمد

هكذااآلببمجدمواتامنالمسيحاميمكماحتىللموتبالمعمؤيةدمعهيناف
موتهبشيهسهبالمعموديةمتحدينصرناقدكتاإنألتالحياةجدةفيأيضانحننسلك

ه63رو4بقياقهمعهمتحدينأيفمانصيرالصليبعلىمأللهالذي

به11ألوانفسهالمسيححيازةعنيعئرالهؤليكاصطالخيحالمفيiتعييرأنأي

المسيحمحالشركةيعنيالهوتيCطالحاكالمسيحمعإليحتمايوضل

قطواآلناآلنهوعمناالرسولبولسعند1المسيحفيأنءالقارىفلينتبهكذلك
لنولكناالنمتحدينالمسيحفيلنصيروالبذلوالحبوالصالةوالمعمؤيةباإليماننمارسهالذي

فينحصلفلناآلنالمسيحفيعلىفحصللمأفاالموتبعدفيمافينااألعمالهذهتدوم
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ؤأةممارسةمؤط1ىيلنحصالردحماةاهوصلامعألنالمسيمععلىءلسما
زواحلذللفالرمعخوكلىنالحونوهناكاآلنالمسجحومعالمسغفيلنبقىالمسيح
4VjAتس11الكالمبهذابعضابعضكم

الخثلطصرعفيهدخلكطالآدمووجىأخذالمسغوكأنماالرصولبولسيرىوبتصويرآخر

عليهاللهءافهمكمألذبعحةللهمهوطدباالتحالهوتهءبملومألهالقدوساللهكابنأخذه

صدرعلىقدن3Lالذيالموتحكمألغىإذوهكذاالجسدفيالخطيةدأنأنهاييالموت

معمصاتحاتعذمنإليهنسبممامبرأدينونةبالجديداادآجسدوأصبحبالضرورةفامالجد
تهديدبالاألبدإليأخرىمرةاللهمعليحياالقديررفىونالاياوليصورتهاستروهكذاالله

حازهاالتيالنعمةعنصربسببأخرىمرةعليهتسودلنيةالحطنالمرت

ادموكأنهالمسغءجايةالعنصرثالمالقديمجنسنارأسهوادآكانأنبعدوهكذا

وذلكوحياةوقداسةبرمناللهقباIJtLمكلفيهنرثالذيالجديدجنسنارأسواصغالثافي
األولرأسنامآلسبأنإمااالختيارلناأصبحوهكذادناجفياكملهالذيءبالفدا

منتسبيننبقىاناخترنافإذاالسماويبمواثهالجديدرأسناللمسيحننتسبوإماخطيتهبميراث

آمأخطأUاlأمحسوبينالموتحكموعليناآدآفيأيفيهنبقىفإنتاآولايرأسناألدم
نعيشجسدهفيألننانصيبهورثنالهوددنافدماصلبهفيمعهكناالوصةوقعدى

وصلحتتالملماأنAمحسوبيننصيرفإنناالجديدرأستاللمسيحمنتستيننصيرأناخترناإذاأما
صورتهعلىوددناالمعمؤيةفياسمهفيوددنافدماوصليبهصلتهفيمعهكناوقاموفبرتUو

عظاومنلحمهمن1صرناالرسولبولسيقولكماألننانعيشجسدهفيألننانصيبهفوثنا

14بط2الرسولبطرسالقديعسيفولكماtاإللهيةالطنيعةءشركاlوسرنا03هأف

ولدمنوكلهوجسدالجسدمنالمولؤألنخالصةجصديةNالدوvuوليالوالدتينبينالفرقأما

الربالمسغمنولدمنوكلهوروحالروحمنوالمولؤأصلهعنمنفصاليولدالجسدمن
متحدأبهيبقىبلواليولدمنفصألوفيهمعههوروحالروح

معويبقى1السيحفيJيولyنهألللسيحولدمنكليشملالجديدآدمالمسيحفجسدلهذا
المسيح

AIY



عيالمفيباإلصطالخاإلمتداد

Jفيناالمسيعوالمسيعفينحا
ولاأيالمسغفيIاالصطالحونواةأصلالحقيقةفيهماوالمعمؤيةاإليمانفعلئيإن

مننتاهلجهوكلءالفدااإلنسانينالحيثبالروحبهاالتحادأيالمسيحفيالحفيقىالوجوعلى

فياإلفسانيصيرأنأيالروحيءاإلجراهذايتمأنلهـكلجردوالميراثوالمصالحةيوالتبالحرية
دونفينايصيرالفالسيحممكناليسالعكولكقاإلنسانفيبالتاليالمسيحيصير96المسصح

تعلموناليوآذلكفيلصرحالمسيحأنيوحناالفديسإنجيلفينالحظلذلكفيهنحننصيرأن

أنأرادحينماممذلكأوألعملنايقدمهناvt02Yيوفيكموأنافغوانتمأبيفيأناأني
أبيفيأناأنيتعلموناليومذلكفيهكذالقااآلبومعAسعضمناالتيالوحدةعنيعئر
هوفيناحكلونلأوألفيهنكونأنيلزمأيفيكموأنافيئوأنضم

فيالشخصيالذاتىالمستوىعلىأولىفدحنمنااولتأنيتحتميعالمعمعللوحدةالمبادرهفعل

الفدأليموتهوفيتجسدهفييصىبالللجميعيعالمحققهاالتىالكلليةللوحدةمحقيقاأومفابل
العالمكلعنالعام

منl4يوفيكموأنافياثبتوايكررمرارايوحناالقديسإنجيلفينجدهلذلك
66aيوفيوأنافتييثبتدميويثربجسدىيأكل

الرسولبولسالهوتيأتيانموالهذاوعل

UIمرةاذيتكرركماقلناالمسيحفيهوأننانحنرسائلهاألكثرشيوعافيح

فينانفسهالمسيحيصيريقةالهذهنتيجةثم

nمرفوضينتكونوالمإنهوفيكمالمسيحيسوعأنأنفسكمتعرفونلعصتمأم
ySrl

rlec1كوالمجدءرجاكمفيالمسيحهوالذىاألممفيالسرهذامجدغنىvr

371أففلوبكمفيباإلجمانالمسيحليحل
202غلفتنمجياالمسيحبلأناالفأحيا

31rوك2فئالمتكلمالمسيحبرهان
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للمسيحكجسدالكميسةافانياالمنداد
المسيحمعوالمسيحفيjاالصطالحينهذينخاللهقكحف

المسيحمدجالكنيسةصولالرلبولسامشعلن

ljمحالشركةفيحقيقيدخولبولسهوعندالعمادوسباإليمان1المسيحفيولخ
19كو1ربناالمسيحيسعابنهشركإلىدعيتمبالذياللههوأميئالمسيح

فيونصيروالمعموديةباإلجمانواجباتهانكئلعندماالرسولبولسعندالمسيحفيIفإنوهكذا

فيبقوةيصيرونالمؤمنينبأنعملياالشركةهذهالرسولبولسلنايستعلنالمسيحمعركةث
التياليشريةجسدوهوالمسغجسدDهوواحداجسداالمسيحمعالشركةJالمسيح
تحقققدفداهاالتيريةاليشجسديكونإذوفيامتهبمؤلهالربفداهاوهكذافيهاوقامفيهأمات

بأنبولىالقديسقولفهناوفامأجلهممنماتمنواعتمادبإجمانالمنظورالواقعوعلىعمليا
متكاملينوضعينواقعمنهوقولالمسغجسدهيالكنيسة

فكملالبثريةبجسدلمحيامتهبموتهالمسيحكملهالذيالعابمالوضعهواألولالوضع
اآلبالثهلدىهاءفدا

فيهيعتمدونحينماباسمهالمؤمنونوبكئلهممملهالذيالخاصالوضعوموالثانيالوضع
عملالذيءالفداعملوللمسيحألنفسهمفيققونجسدهفيفيتحدون

بهذافألكنيسةالكتيعةهوأنهالمفتداةالبشريةجسدوهوالمسغجسديستعلنوبهذا

همءفداالمؤمنونفيهكملعندماالجسدوهونفسللجميعءالفدااكملالذيالمسيحدجمهي
وبالفيامةالصليبعلىتفسهفيلهموكملهالمسيحرمسهكمافيهباتحأدهم

أخرىاداتامتدج

ءالفدامنالمنبمتةاألوضاعكلليشملالمسجفياالصطالحبهذاالرسولبولسامتدوقد

المسيحفيالتييةاليهوكنألسiالرديفيiعالرفيفقولهوالحالص
المسيحفيSطفالوrrrالمسيحفيإناناأعرف122Iغل

1jكوwإذالرسولبولسروحعلىاالصطالحهذاتمككمدىتوضحالتعبيراتهذهكل
كلتنبثقومنهشكمفدالروحيةشاحيافييتحكمالذيهوالمسيحفيالوجؤUبأناحى

الذياألصلأنظاليالعنيغيبأنينبغيالولكناآلتيالدهروبركاتوالنعمالعطايأ

اإليمانيوالروحيالعمليءاإلجرامنءالناشىهوالمسيحفيIIاصطالحتعيرمجملأيمنهينبع
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منؤيعاملالمسيعفيالمؤمنيصيرحيثالمعمؤيةداخلوالمسيحالمؤمنبينمجريلذي

وهويعتبرUالمسيحفيهباعنباروالعالمالكنيسةفيويععيشالمسيحفيباعتبارaالله

إنحقايحيمهوميحىفكلالمسيحيةوالمسيحيكلمةمنهتنبثقالذياالصطالح
المسيحفيهممنويمارسهايعيشهاالتيالديانةهيةاوالميحيةالمسيحفيكان
األخرىاالصطالحاتكلوهكذا

التيهامحبةعنتفصلناتقدرأنأخرىخليقةوالحياةوالموتالأنهمتيققفإني
jjAArjrربنايسوعميحالمفي

لناوبتالتيافهمحيةعنتفصلناأنقوةتقدرأيفالالمسيحفينحنطالماأنهيعنيوهذا
المسيحفيباعتيارنا

341فييسوعالمسيحفيالعليالهالدعوةخعالةألجلالنرضنحوأسعى4

يغيبلنالذيهوهدفنالنااقةدعوةجسبالسمواتفيلناالمحفؤطالنصيبأنيعنيوهذا
المسيحفينحنطالمانأظريناعن

I1المسيحفيالمقدسينزشوسممفيالتياللهكنيسةإليJ1Y

طالماللهغصعقأيمقدشأنهمحسوباالمسغصارفيواعتمدآمنمنكلأنيعنيوهذا
المسيحفيهو

الرباسمكلعفيتبررتمبلتدستقبلاغتسلتملكنمنكمأناسكانوهكذا4

1Iكو16إلهناروخvtفييسوع

وصارالميحيسوعشخصدمفيانصبغأيالمسيحاسمفياعتمدالذيأنيعنيوهذا
rبالوتقالسخطاياهمناغسلقدهكذايكونقإنهالروحفيعائشاأيالروحمنمولؤا

المسيحيقيامةوتبزروالروح

12كوه2فيهاللهبرلتصيرنحنجلناخطيةظيةيعرفلمالذيجعلألنه
وهوككلاإلنسانخطبةحامألءكخاطىابنهيضلحتأنصمحإذاطهأنيعنيوهذا
بهذهائهبرعناوأليعلنأنالعملبهذاالمغاستطاعخطيةيعرفلمالذيالقدوس
ونحناكأمامىءؤشرابلاللهبريمنحناهطوليالبرهذايمنحناأنثمالباذلةالمحبة

صارفكماالخطبةالمسيححملكماتماماالبركحاملينبلكأبرارVالمسيحفيمتحدون
وقدالمسغقينكونعندماIاللهبرنحننصيرهكذاجسدهفيكلهاجمعهالماخطيمايحالمع

برهكمالفيالمسيحليظهرفيناخطيةكلمناتاخعك

IVY



y34يستعبدوناكيالمسيحفيلناالتيحريتناليتجسسوااخالسادخلوا

يةعبوعنهموزالتالغفرانونالوايةوالمعموباإليمانالمسيحفيصاروأالذينانعنييوهذا
الناسألحكاموالللناموسالبعدمستعبدينغيرالثهأوIحريةفيصارواوالناموسالحطية

1vروللهماجهةمنيسوعالمسيحافتخارفيفلي

ليسولكناللهوهبهمابكليفخرأنالحقلهأصبحالمسيحفيlصاردوالرسولبولس

Tيفتخربماiالمسيحفيكونهبسببنالهبماولكنيستحقها3م

185كوه1الرديفيباطألليستعتكمأنلمين

محسوبةأتعابهفكلالربفيعائشاوكانبالربواتحدواعتصدآمنمنكلأنيعنيوهذا

وقالواوطردوكمعئروكمإذالكمطوبىءالسمافيعقوظوأجرهاءووفاأمانةثصهادةأنها
اتالسموفيعظيمأجركمألنوتهللواافرحوابينarكاجليمنشريرةكلمةكلعليكم

Y1و51مت
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الحامسلفصل

ءالفدامنورثناهاالتياألخالفيةالقيم

الفديةولوحسبموتمسألةليسءالفدا

الككيرعورنأثداخلمنيستدعيوعليهالصليبقبلمروعةبصووةالمسغعاناهالذيلمفا

العينيفتحالذيالدرسالئهليعطيهكذأاألئمةأجلمنالتاريتألمفهناالعدالةميفوعفي
خطايأهوكأنخطاياهتقييمعنويحامميتعامىالذيءالحاطىعندالمسدودةواألذنالمعمئة

ويفسديعبثفيماحزوهووحدهتخصه

11الثمنأدفعوأناءتخطىأنتللخاطىءيقولفأدة
والدماأللمبدموعواقدسوأغسلاطهروأناوفكركونفسكجسدكوتلؤثتفسدأنت

إليحتىالدمؤلزفجسديفيالمساميربدقلكأستردهاوأناللشيطانحريتكتبيعأنت
االموتغصة

السياطوضربواللطموالظلملأللممواجهتهفيالمسغأنشباهاألغايةننتبهأنيلزمكما
وواجههاوصادقةحقيقيةبحساسيةجازهاوعليهالصليبقيلجازهاالتيلخريةواالهزءوكل

مجرديكنلمفهوIttrالموتحتىجداحزينةنفسيوانكسارقلببالغبحزن
فياإلنساناإلسصانماعركلوحملواللهالناسبينأيضاووسيطبلوالناساللهبينوسيط
األظرالجؤهوالصادقوانكسارقلبهيقياالمسيعحزنكانلقدوجسدهوحهورنفسه

ءالفداعمليةفيواألكبر

بكلمرةأعشابعلىموتهقبلبلمذثبقىطاسفيملفطاالموتحكميقتللمالمسيح
قلبهالعاركسرحتىوالففيحةوالهوانالعذابصنوف

تجاهالصارمةالعدالةروحمجملءفالفداءالفداسرلتعمقءالقارىفكرفليتيقظأا
حملهكلههذاولكنوالطهارةوالعفةوالحقوالقداسةالبرقانونحتمابهايغرمهالذيالخاطىء

المسغ
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وحدهليحملهاوحدهالمسيحعلىمظباتهابكاملاقعديعقوبةتوقيعضطمجملالءالفدا
أناإلنسانعلىيتحتمإذوعملهءالفدامفهومفيمعيبنقصهذاالمفعولنافذءالفداليصير

فوتهافيهلتسريءالفداآالمفيالمسيحمعمناسفةوكأنهافعليااشتراكاووجدانياعورياثيشترك
وفعالحقيقةءالفداوحينئذينالهالمحرروفعلها

منالبسهاماوكلوالعذاباتrاالالهذهرئقةووجدانهاحساسهدثصعورهفيتجلوالمسيح
وسعىوطلبهاإليهاسعىالذيهوبلليحملهاعليهوضعتكأنهاليىوعاروفضيحةهوان

منأيضاوهذاورسالتهعملهصميمكأنتألنهاووعيباهتماموطلبياضىسرورعنإليها

ءالفداصميم

االممنيحملهماLوكوعارهفالصليبأيخانحنءالفدانعيأنيتحتمالمستوىهذاوعل

ءللفدافوةالصليبيصيرلكييتحتمبللنحتملهعليناأمروضعأنهنحسبهأنيمكنألوضيقات
الشخصليبنابلالمسغسليبيعدلمألنهكرسالةبسرورونطلبهاليهنسعىأنضا

احتماألاالالمواحتملوالهوانالعارعنوفلكلاحتمالهفيمذهألنجاحانجحوالسيح
بأنذاتهأنكرأتاألولووقاربعرصظبهفييعتمالنكاناعاملينألن3اuiبطولياشجاعا

عنظهرهوأحنىكاملةليامةعنالعندثكلأخذألومجدوسلطانهمظاهرقوتكلعنتخلى

يحرقكانالذياإللهيالحبفكالنالثانيأمااألولالعاملهذاسالحقيقياالتضاعجدارة
ويفكالشيطانقبضةمنقتنصهمأنعزمالذينكلنحومنمثاعؤكلرولشأووجدانهفلبه

ءالفداألماحتملشبيذمعاوالحبالخرداللهداوyلكرامةويستردهمأسرهم

بكلالمyواواالضطهادالهوانسنوفتحتءالفداأننعرفأنعلينايتحتمأيضاوبهذا

العاملينهذينخاللمنإألنستيكبهأنيمكنالالحتميةالصليبصبغةهياليأنواعها
والحبأتجرد

كمفولةأوندرسهانفهمهاءأوخرساسماالهوتيةضيةءالفارىعزيزيياءالفدافليسأإ

ولكنهاالمأساةأيالتراجيديامشاعروأضحبأبلغيتكلمءالفداذاتهاءتلقامنفعلهاتأتي
فيناويثمريتكلمءالفدافدماإلنسانلحساببنفسهاللهانعحارحققهبأعظمانتهتإلهيةةLمأ

الهوانعمقفيبالمجدانكسارأذمىفيباالنتصاراأللماصدفيبالحب

الشيطانأسذاقمنجيداويفسرهأيةاحطمتهالذياإلنسانقلبيفيمهاءالفدالغة

لكلقنهاتالتيالكنيسةلغةلتكونبدمهالمسغكتبهاالنابضالبشارةإنجيلقلبهيءافدالفة
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والمسيحيةالمسيحفضللينالواءالماتحتالمعيحمعليدفنوائيابهمخلعوان

ككارزبتعمةلآلخرينئمأوأللنفسهءالفدامنالروحيةتعاليمهكلاستمدالرسولنجرلى

ءالعمامننزولهبهااممملالتيوفكرهوروحهالميحأخالقلهاجديدةبشريةبهاليؤسسالسيح
ءالفداهذالناليضعالعندشكلواتخادة

Uوتصرفاتنافكرناومنغالجديدلىمحورأخالقنالتكونالرصولبولىبهاينادياليلمحبة

هأفأنظراءالفداوموتآالمفداحةعليههونتوالتيالميحبهاأحبتاالتيالمحبةهي
األبئطاعةذاتهياألمينظلهافينعيشلكيالرسولبولىعلينايسوقهاالتيوالطاعة

أنينبغيطأعةوأيةكانتطاعةأيةاانفسهذبحبهاليكملأرسلهلمنالمسيحطاعةلآلب
28فياتكون

والتمثيلعنiNالجديدأخالقناطبيعةهوليكونفيناالرسولبولسيثةالذيوالتواضع
الوجهلمويضاربيهمختينحنيأنالمسيحسزكماالمشيئةمسرةعنبلقسرعن

أبوهاشتهاهماليكملصليبهحامألكاالةيساقأنويرضىوالشتيمةاإلهانةويستعذب

2vjAفيأاأةايفديأنهواثحتهىiم

لهلذاالمسيحءإرضاهوعدمأخالقنابهمجملأنالرسولبولسأرادالذيالذاتلمانكار
ءوبهاعظمةكلنفسهعنوحجبمجدمنلذاتههواأنكراإلله9هوa131رو

أنهمويستطيعونهوليستطيعومذلولالناسمنمرقوضكسيرعبدبذاتليظهرجوهره
وفديةذبيحةالصليبعلىيقدموه

منسمةتكونأنيتبغيأنهاالرسولبولسرأىالتي1nتي2المشقاتواحتمال

كيفالمسيحعنبولىالقديسذهنفيلمعتالتيالصورةفهيالمسيحلحسابتجندوا

الصليبعلىأكملهحتىبالخالصنادىأنمنذمسيرتهفيواكبته

القديىعلينايوقهما16تس1بفرحالضيقةوقبول3aش2الصبروهكذا

رأساالمسيحمنبول

ينعكلبلءالفداالمسيحبهااكملالتيءالفدابفضائلالتثتهيتجاورمجردالرسولوبولعم

بلبنتثئهنموذجمجردليسالرسولبولسالهوتفيالمسيحألنواالمتالكالشركةمستوىإلي

ءالفدابلعلينامعروءالفداالمسيعبهاأكملالتيالفضائلفليستمنهءلنمتلىيفيضينبوع
بلماتأوكيفاآلالماحتملكيفلنايهبفهوأللناليهبهأساساالمسيحملهاالذيذاله
هوفليسىكذلكءالفدابهمااكملاللذينوالموتIاآلفيضيقيا6اEواكاملهشركةلنايهب
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التيوأعمالهئمارهلهإلهيبعربالروححقيقياتحادهوبللنايعطيهالذيذلكتصورياتحادا
عنوموتهالموتفعلينالالمسيحموتفييشتركيiiفاووجؤهعملهلتحقيقبرهاناضهي

المسيحعنديفياالموتإلىأدثالتياالالمفياشتركلذيuوبألحريوأمجادههواتهوضالعالم
كملكمنمبتهجاصصاكراةوالمذلاالضطهادصنوفبكلمستهينأJIJوآضيقاتفيفرخوهوهIOن

المشحمعالعقوبة

وأنبفرحالضيقاتيحتملواأنبهيسةكلفيقديسيهالرسولبولمىيحثكيفنفهمهذامن

هوكانلماذانفهمبل014rعببفرحأموالكمسلبوقبلئمآالمهمفيبشكريصبروا
ءالفدامفاعيلبلءالفداضائلليستكلهافهذهوضعفاتهوضياتهالمهافيفرحاiالدوعل

لمأذانفهمهذامنئمارهومعهالصليبكلوالالحقةالسابقةأعمالهبكاملالمسيحلناوهبهالذي
11روللخالصالهاقوة4لهأنهيقولفهوكماالمسيحبصليبالرسولبولسيفنخر

علماالمسيحكملهالذيءالفدافوةتحمل6لهاذحدفيالصليببهلمةوبلفالصليب

والتبنيوالحياةبلمعاوالقيامةللموتاإلمجابيةالقوةيشمللناالمسغممملهالذيءالفدابأن
الظلمةقواتوكلوالعالموالموتالحطيةبغلبةالسالنيةالفوةيشملكما

الرسولبولىسلوكواقعثرأومنالمبأبألتعليمءمواالرسولبولسالهوتفيءفالفدالذلك
ومرةوأخالفهاوسلوكهافكرهابكلالمسيحيةفيالجديدةالروحيةالحياةمصدرغنىهوففسه

ونمتلكهاعليهانحصلقوةبلمتهنأخذنمؤنجاليىالمسيحاكملهالذيءالفداإننقولأخرى

والتجريدواالضطهادآاالالمجتملأنيستطيعالذيذامنألنفيناوتفعلبهاوننفعلبهانغتني

عنيموتأنيسطيعالذيذامقأو3أويحاكيهبالمسغيتمثلأنجمجؤبفرحويحتملهاوالمذلة
بالمسغيتمثلأنهأوويطيعهاالوصيةيسمعأنبمجرداألرضعلىهءأعضاأويميتالعالم
3ويحاكيه

ءالفداضعائلإنهااأابشريةحتىأوجسديةضائلليستالفضألللأننفهمأنيلزآ

حياةقوةوالقيامةللخالصالثهقوةهوالصليبأنقيللذلكمعابثريإلهيعملءوالفدا

بقوةالمسيعامتالكأساسليحالمسللبفضايعيشواأنالمؤمنينيحثالرسولبولسكانفإذا
نسعطيعفبموتهااوقيامتهموتبكاملأيبالفداهلناتمالمسعوامتالكوحياقهفيامتهوقوةموت
نعملأننسطيعوبحياتهالعالموتجاهحناونفأجسادنافيالمسيحموتأعمالكلنعملأن

بالروحوالسلوكوالحياةاللهأعمالبحيات

105صالسادسابابأنظراألخالقيةبولستعاليمفيعؤةولنا

vY



السادسلفصل

ءالفداسرعنالالهؤليةالنظرألت

العمليوالواقعالنظريالفكربينءالفدا

الثهأمامءالخاطىموقفبتعأدءالفداهوماالتعبيرعنتعأد
تحريرءفالقدارالخطيةأفي2وكمناللهأمامءالحاطىوفإن1
ديونمنءإعفاءفالفداضوقهالربعلىأكلكمديونافهأمامءالحاطىوقفإن2

تبرىءءفالفدااللهwJم1أكمذنباللهأمامءالخاطىوقفإن3

ءأخطاعنصقحءفالفدااللهوصاياعلىتعدىكمتعذاللهأمامءالخاطىوقفإن4
سالفة

مصالحةءفالفداومشيئتهافهصالحiاومكعدواللهأمامءالحاطىوقفإن5

ءورجاحياةدةإعاءفألفداءوالرجاالحياةحققدكميتاللهأمامءالخاطىوقفإن6

اللهأمامنسانلالمواقفءAذSكصنعتأصنافهابكلالحطية

JءالفداAمعوسلطانهايةاةءإللغاالمسيحبواسطةاللهعمدهالذيالمباشرالعملهو
مفاعيلهاكل

بعدمنحريةفياللهأمأماألوجهالمتعددابصحيحموضهءبالفدانسانلالمسيحاستردوهكذا
فيالتعديكلعنصفحفيالذنوبكلمنمسامحةفيالخطيةديونكلمنءإعفافيأص

موتظلمةبعداألبديةالحياةنورفياللهوجهعتهأضتعداوةبعدمصالحة
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ءالفداسرعنالهوتيةنظرياتالث

3تقييمهيمكنتقييموبأيالمسيحماتهالذيبالموتالفديةعميةتمتكيفوالسؤال

3ثفعهولمندفعهكثمنبالدمفديةهوهلأوأل
3بنفسنفساعناالعقوبةالمسيحفيهاشحملباإلحاللتكفيرهوعمليةهلالنيا
بعدغضباللهوجهءاصشرضاهوعمليةهلثالثا

معاحصهاأنوعليناالعصورsمعلىالمفسرونطرحهااليهيالخشراتالثالتهذه
ءالفدامعنىحقيقةإلينصلحتىالعجزفيهالنكمل

ctawptuondالثمنبدفعالفديةنظريةأوأل

الدينفكالفدلةتفيدجملتهاوفييفكأويحلتفيداليونانياألصلبحسبالكلمة

المسيحأنبقولهكثيراالرسولبولسيستخدمهالذيالتعبيرالمسيرهذايرخحوالذي
اللةابندمالدموهوراتناثئمنودفعلنفسهفامتلكنااشترانا

الجميعجلفديةنفسهبذلهأنهوضوحبكلمرةوصزحبل
الرقبةفكإعادةأيضأاألصلفيتفيدباليونانيةالفديةوءالفداكلمةوهنا2jتي
حديدطوقعنقهفييوضعكاناألسفيسقطالذيالبدألن

فيفاقهالقديمالعهدفيالمعنىأصلنتتبعأنيلزمالجديدالعهدفيءالفدامعنىنفهمولكي
بشروطإكاملكهأيخاصتهليكوناختارإسر6نيلالقديمألعهد

Uفإنالشعوبجميعبينمنخاضةليتكؤلونعديوحفظتملصوتيسمعتمإنالن
U110األرضكللي

باعهمبالشروطأخثوافلما

سلمهموالربباعهمصخرهمأنواللفيهمبصيرةوالالرأيعديمةأمةإنهم
rrAYjrتث

أرضهمإليوأعادهمفاستردهمعادممافيوشئتهمباعهمأنبعدعادالربولكن
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كانوإنبثمنباعهموالألحديبعهمفلمباعهماللهكانإقلكن
ءعياإثالنعلىاللهكقولأيضابثمنالعبوديةمنأويفكلهميستردعمفلماسترد

التبي

3إشتفكونثمنفضةوبالئعتممجاناالربقالهكذا

اللهعنكزبتهمالتيهيالشريرةفاعمالهمشيئانذصهينرمأندونباعمافهأنبمعنى

كمحردحدودهمتتخلمعودتهمألنثااللهتنرملمأيخماهياللهإليإعأدتهمإقئم
عبيد

جديدةطبيعةإلىطيعتنامننقلناكلفتهاللهإليعؤتناحيثالجديدبألعهدبالمفارنةهذا

وتنازألالفديةاشلزلممماومقذسينمحبوبينلهءأبناإلىكحبيدوضعناومنطبيعتهمتحدة
ئمنومذاالدمحتىالصلييوتفريماإلنسانعبوديةمشوىإلحتىالثهطبيعةجهةمن

ااافادح

الجهتينارمنعالبغانواضحالمسغءمجيفنلبصعددنحنالذيالوضعوفى
بالوباعهمعنهمتخلوالذالمستوياتكلعلىطريقهوأفسدكلؤجمهعنوخرجاللهباععبفالث
ادةالعبمستوىعلوذلكاللهباعواكؤلهمعلىوررسائهبكهنتهالثعبرادالمغأياموفيثمن

ذلكعنتنبأكماالفصةمنبثالثينبالفعلباعوهأنذلكعلأضافواإذواألخالقوالتقوى

jSالتبيياLفوزموافامتنعواوإآلاجمرتيفأعطونيأعيتكمفيحمسقانلهمااللهفقلت
بهئمنونيالذيالكريمالثمنالفخاريإليألقهاالربلىفقالالفصةمنئالئينأجرتي
jLI1Y19r1زكالرببيتفيالفخاريإليوألقيتهاالفصةمنالثالثينفأخذت

قسمينإليونقشمهاءالفدايخصLأقوالهبينمنلنجمعبولسالقديىإليعؤةواالن

الثمنM1Jءبالشرايخصاألولالقسم
sالفداالفديةبونححىالثانيوالقسم

األولالقسم
كنيسةلترعواأساضةفيهأالقدسالروحأقامكمالتيالرعيةولجمعألنفسكمإذااحترزوا

031pأعبدمهافتناهاالتيالئه
خاصاشعبالنفسهويطفرإئمكلمنيفدينالكيألجلنانفسهبذلالذي
24Iتي
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2وj91كو1بثمنتريتماثقدألنكمألنفسكملتمإنكم

mللتاسعبيدالتصيروافالبثمناثشرينمقدr

بلألنفستاملكالسنانحنحناأصبالدمفيالمغموسءالشواعقدبمقتضىأنهناواضح
للهخاصةكنيسةخاصاشعباوقامأجلنامنماتللذي

الثانيالقسم

331غلألجلنالعنةرoذالناموسلعنةمنافتداناالمشح
ليفتديالناموستحتمودوداامرأةمنمولوداابنهاللهأرسلأزمانءملءجالماودكن

4150غلالتبنيلننالالناموستحتالذين

uIJالخطاياكفرانبدمهءالفدالنافيهيM17أف

26تي1الجميعألجلفديةقسهبذلالذي

دفعفلمناللهابندموهوجداغالثمنبدفعتمقدءالفداكانإذاالسؤالياتيوهتا
3الثمناهذالمسيح

للشيطانالثمنبدفعالقولإلىالمديةبنظريةحرافاإلل

ءالفدااستلزمتالتيهيالخطيةأنأوضحناأنمبق

الدينوتةموقفاللهأماماإلنساناوقفتوالحطية
والشروروالئهواتللخطبةاستفبداإلنسانأنمعروفكذلك

نعؤنستعبدالكييةاجسدليئكللمعهصلحتقدالعتيقإنسانناأنهذالمين
66روللخطيةأيضا

التيالتعديمصورةالقلبمنأكلنتمودكنكمللخطيةعبيداكنتمأنكمللهفشكرا
67vرونسلمنموها

Slعبيداكمءأعضافدموااالنهكذادالئمواإلثمللنجاسةعبيدأكمءأعضاقذمتم
1e111روللقداسةللبر

i41رو7الحطيةتحتقبيغفجسديأناوأماروحيالناموسأننعلمفإننا
إلىويسبيني55ذهنيناموسيحاربالغريزةأعضائيفياخرناموساأرىولكني

jvرو7أعضالليفيالكائنالحطيةنامومى
yولداتلشهواتمستعبدينضالينغيرطائعينءأغبتاقبألأيضاذحمنكناننا

3rتينحتلفة
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محددسخصينوعالخطيةتجاهواخهناءالفدا

فيغيورأخاصاشعبالنفسهويطهر3اكلمنيفدينالكيألجدنانفسهبذلالذي
24tتيةحأعمال

والنجاصةواإلثمالخطيةليددفعاللهابندموهوءالفداثمنأنيقالأنجمكنفهل
اابندمإنالمحظوروفألوافيووقعواالكثيرونأخطأكماأو3الجسديةوالشهوات

VT3للشيطان2د

خطيهفيشانلبالنبةءالفداعنديتوقفلمكفاددورالمسيحأنننتبهأنعليناولكن

ىJاوالخطيةلدىبدمهيشفعاآلنهوفهلأيضابدمهكشفيعءالفداعملاستمريكملولكنه
c3الثيطان

لنامدفعالثمنالفديةلنظريةالصحيحالوضع

حدئمهيلموفديةثمناالمسيحقدمهالذيوالدمافهلحسأبأكملءالفداأنأواضح
نشرنحنالمسيحدمنملكفنحنللكنيسةلناوالمسيحالهاعطاهاللهابنفدماغيرن

إتديونناكلليلفيلحسابناأضيففديتناوهوكثمنتILعدمءكدواثمنبالولكلن
وحباتتادمنامنوصارجزاوغناناكنزنا

طدUواعطاموقناليهونموتوأعطاناوألجلنالناماقهالمسيحماتهالذيفالمحوت
بكلالرسولبولسيقوللذلكمتكلكممنهااشربوادمناليكونالمسفوك

ولحمناودمتابجسدناماتبلبعيداعناتفتفهولم6Lرومعهمتناإنناوضوح
لذلكالمقامالحيالمسيحودمجسد4ألفيهنشتركزلناوالوالدمالجسدهذافيءركاثفنحن
والحياةوالقيامةالموتقؤهلنامجملفيناودمهوحياتهيامتهءشركاأسبحنا

حيالشالهوحياكلناقيامتناقيامتهفصارتوحياتهقيامتهبدمهلنافداللهصميقمنوهبنالقد

فيهءئصركااالنونحنالموتهوسالييقصشقانبدمهالمسيحكملهالذيءفالفداكلنا

وحياللهقيامتهبهنلناأزلئاروحاه4دفينيأيضابدمهإيجابيوشقمهواودمهموتهءشركا

كلناوحياتناكلناقيامتاصارتالتي

عنالنيعىسيؤينوهـ3يىوالقابروصيوسيىالقمنالصوركلهناقوغقد
ticpotarPFهـهـه1مم
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الموتعلىالنصرةبهافلناالدموأمتلكناءالفداوامتلكناالموتامتلكنابموتهءالفدابشركة

والخطية

وتطهيرالحطاياناغفرانانلناالمسفوكدمهوبثركة

واضطهاداتناوضيقاتتاآالمناكلفيواحتماالقوةنلناوعارصليبهوأحزانهآالمهوبشركة

ءالفدأصميمفيضركةفصارتالفاديةآالمهفيركةصصارتألنهانوعكلمنوأحزاننا

العالمضغطتحتنجوزهاالتيآالمناكلالحاضرفياالمناإنوكلغنءالمارىأيهافاذظر

فيواغادناووجؤناحياتتامستوىعلىنتقىلكيذواتناعلنحننفرضهاالتيأوواآلخرين

فيIهبا3اكملهالذيءالفدافيشركةهيالفاديةآالمهفيمصركةهياالألمهذهالمسيح
هووالهقا9v2كIوأستعبدهجسديأقمعAالرسولبولسقالفحنماوألجلنارينابش

كلوتحررهحررتالتيءالفدالفوىرستهiLjtLCإعمقمنالهuالمسيحمعشركةحالةني

عنالمائتةأجسادفافيأخرىمرةالخطيةصيادةلمحاولةالعاملةلزهاوغرأالطبيعةحركاتمنيوم
يةا

لحفظنعيشهاالتيوالنفسالجسدوضيقاتلعابوأمyآكلانوتفقمءالقارىأيهاأنظر

يةامنالفاديةالمسيحاالمفيشركةهيوالمحهالمسيحأماموضمائرناقلوبناومارةصيرتناقداسة

ااابالمسيحاإليمانأفعالمنصميميفعلهيالجسدفيءالفدافوةلتكميلعملهيوالموت
أولاعنيطقومأوضصخصيإراديبصومالبطنربطأوأوعطشاإرادياجوعأكانتءصوا

كذلكاألخالقانحاللإلىالؤديةالمتععنواالمتناعالسلوكتقنينأنعابكذلكمشتهيات
أعمالهيجميعهاهذهكلالمقدسوالصستوالسهرةءوالقراوالسجؤالصالةفيالوقوفأتعاب

اإليمانمنيتجزأالجزوهيلنفسهبهاشتراتاالذيالمسيحدممنءالفداقوةمنمستمدة

غالبونفنحنيةاالمسغبهغلبالذيءالفدابدمماسكوننحنوطالماالمسيحي

المسيحكملهاقوةءالفدابلذاتهامنحياتنافيتعملعقليةإجمانيةنظررلةليسءفالفداإذا

11اكوغجدبهالنحيابهاونغلبونمارسهابهانعيشلكيطبيعتافي

دثههيالنيارواحكموفياجسادكمفيالثهفمجدوابثمناثشريتمفف
1

بكلالنسكهوهوااليةمنالثانيوالجزءءالفداهوهواأليةهذهمناألولالحزءهنا
ضدمجاهدكأالدمحتىبعدتقاوموالمءللفداليةممارسةهوالمسيحيفالنسكمعناه

214عبccirtالخطية
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هذاأجلمنالعالمعلىنصرةفيءالفدامنيتجزأالجزءاآلنلناهيوأحزانناآالمتان
هكذاالرصولبولسيهتف

142كومي3افيأفرحاآلنهـ
143عبjبفرحأموالكميسلقبلتم

rrIفرحوندائماونحنكحزانى

aالمسيحقوةعلثيتحللكيضعفاتيفيسرورأفتخربالحريفبكلr19وك
ألجلوالضيقاتواالضطهاداتوالضروراتوالثشائمبالضعفاتأسزلك
I101كو2قويأنافحيحذضعبأناحينماألننالمسيح

RالمسيحمحنةعنسيفصلنامنTtخطرامغزيأمجعألماضطهادأمضيقأمدةث
غنممثلحسبناقدالنهاركلنماتأجلكمنإنناهومكتوديكماسيفأم

ilArvrروأحبنابالذيانتصارنايعظمجميعهاهذهفيولكنناللذبح
81رو8فيتايستعلنأنالعتيدبالمجديرلماسالالحماضرالزمانم3ا

r4أيضاقكثرتعزيتنابالمسيحكذلئهفيناالمسيحمتكثرا3كماir1e

1vكو2أيضاالتعؤيةفيكذلكاآلالمفيءثركاأنتمكماأنكمعالمين
منأيحناحتىالطاقةفوقجدأتثقلناأنناياآمفياصابتناالتيضيقتناجهةمن
بلانفصناعلىمتكليننكوناللكيلوتاحكمانفشافيلناكانلكنأيضاالحياة

rfIاألمواتمنيقيمالذياللهعلى

غيرلكنشمفالقدغيريائسينلكنمتحيرينغيرمعخايقينلكنءشىكلفيسبينمك

يسعالرديإمائةحينكلالجسدفيحاملينهالكينغيرلكنمطروحينمتروكين

ctAجسدنافيأيضايسحتظهرحياةلكي
471كو2أبدعالمجدأكئرجمثرثقللناءتنثىالوقتيةضيقتناخفةن

ضيقاتفيضروواتفيثعداثدصيركثبرفيفياللهكخدامأنفسنانظهرءشىكلفي
كو2أصوامأسهاوفيفيأتعالطفياضطراباتفيجوقمفيضرباتفي

وإذايحتلهاانذاتيةقوةمنأوتيبشرمهماألييمكنNVاالمنيلةالطوالسلسلةهنه

بكلالمسعحاالمHفهيإفاالمرلدويطلبويفتخربلوشرفيهايفرحأنيستحيلاحتملها

فيهاآالمخالصيةآالمفهيالمسيحفياللهلناوهبهاالتيءالفدااالموهيوحقويقينصدق
قوةهوالذيالموتعلىوالغلبةاالالمكلأساسهيالتيالحطيةعلىالغلبةهاوفءالفدانصرة
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وصرورفرعمنمؤهالتهابكلالنصرةهذهيعيشالمسيحآالم2يوهبمنفكللذلكلخطية

وافتخاروابتهاج

بكليتعرىفيهاوالتيعينهاالفاديةالمسيحم3اهيمهاإنبوضوحيقولالرصصولبولس

ه1كو2أيضاقكثرتعزيتنابالمسغكذلكفيناالمسيحم3اتكثركماألتصلق

أتأنثالصليبآآالألنالفاديةالمسغآالمكافتإذاإألتعزيةاألالمءتنشىأنيمكنال
أبدياوعزاةومجداونصرةقيامة

كثرتهاويطلبويستعذبهاشدتهاءيستمرىلذلكءالفدااالميعيشالرسولبولس

المجدعلىالطريقتفتحمIVاطهكانتإذاإألاالالمكثرةيطلبأنأحدعلىيستحيل

معهأيضانتمجدلكيمعهنتألمكناإنوبقوةبصراحةالرسولبولسيقولهالذدك
الفدائيةالالمواالمسيحمعالمجدشركةوحدهالهاالتيءالفداآالمةشركهيهنلىAv1رو

معهمتحدينصرناقدكناإنتyحقوعنبالتالييقوللذلكالفدائيالموتعنتنفصلال
ه6روبقيامتهأيضانصرموتهلثه

الفداؤناهوءالفداوبالتاليموتناهوالمسيحماتهالذيءالفداموتأنيعنيكلههذا

هيالموتمنالقائمالمسيححياةتكونرةوبالضرووبااللينحياهاحياةبلتدرشكنظرية

يسوعالربإماتةحينكلالجسدفيملينLحصرمجةهناواآليةقيامتناهيقياتألنحياتنا

موتقوةيستخدمهناالرسولبولسrs1جسدنافيأيضايسوعتظهرحياةلكي

جسدفيوحياتهالمسيحفيامةقوةتظهروبذلكوالشهواتالعالمعنجسدهإلماقةجدهفيالمسيح

واألخالقالفضائلصارنغوالحياةبالموتوقوتهءالفداهناشهواتهأماتالذيالرسولبولسى
نظريةليسءالفداإننقولأخرىمرةللروححياةوقوةالجسدإلماتةموتكقوةنعيشهاحياةأي

أفراحالياالالمتحوللوحياةيهاعلىةالنصرحياةهيهيبلالرسولبولسألفهاالهؤلية
والشمهواتللجسدإماتةقوةإليالموتوتحوللوأمجاد

مهابا3فادفعهابلحاشاللخطبةأوالعالملرئسالثمينوالدمالفديةيعلمالمسيح

غلصةلهانمتلكهاكقوةنحنونكونلناتكونلكي

1jفيألجلهتتالمواأنايضالضطقؤمنواأنالالمغألجللكموبقد2

AY



بةعقوبدلضقوبةباإلحالللتكفيرنظريIjانيا

rعناماتالمسيح

ذبحأنعلىالطقسيخصحيثالقديمالعهدفيالذليحةمفهومعىUأعلىتقومالنظريةهذ
نفسعوضىنفباعتبارذلكءالخاطىعوضمودمهاوخروجومولهاالضحية

نينفوسكمعنللتكفيرالمذيحعلإياهأعطيتكمفأنأالدمفيهيالجسدنفسألن
مالنفسيكفرعنمJا

االصتندالأوIاإلحالنظرلةيوضحيةاأجلمنالذبائحبخصوصالعاموالطقس

للخطبئةالتوجدA4هوءالقارىيفهمهأنيتحتمالذيودكئءالحاطىعوضالذبيحة
فكللJحبأيتعويضيةذبيحةأيةكلهالقديمالعهدناموسنيالموتتستحقالتيالعند

وعيدوناقترفهايكونانبعدءالحأطىايعلئمحيثالسهوفقطخطاياعنهيالذباثح
النصىوإليك

عملهاينبفيالالتيالردمناهيجميعمنءفيفيسهونفسأخطاتإذا
اظأإذاراثيلإمجاعةكلسهاإنالكافىكانإنمنقاواحدةوعملت

بخطيتهلمثمسوااألرضعامةمناحدأظاوإنبسهووعملرثيس

المحرقةموضعفيالحطيةذبيحةويذبحيةاذبيحةرأسعليدويضعماأخطأالتي
عنوهوكلهصحاحاأنظر4153االكأعنهفيصفحالكاهنعنهويكفر

السهواططيةذبيعة

اإلنسانيقترفهاالتيالسهواياجمغويذكرالخامىاألسحاحفيشالالوسفريستمرئت

اإلئمذبيحةيقدمأنوعليهمذنبااظالفيفيصيرمايخئرثمسه

وتذبحالسهاإلئمأويةاانخالإلييثيرالذبيحةرأسعلىءالحاطىيدوضعهنا
اللهأمامأيالربمذبحمuأالذبيحةدمقويفوالمذنيءالخاطىعنبدآلالذبيحة

الكاهنيكوناوبحرtArاالالمحلةخارجوالباقيالمذبحعلاببكاملهاونحرق

3yباالالتكليربنظرمةبثدهسكالبروقانتيةالكيعةIومععنافاهباجمعتىخاماتالمغاناي

روجةأممنفيهلماالمرضوعهذامنموشناقوفحاناضطرارااضطروفاولكنالالهوتلمرفىللمجادالتقرتاحوالقررلدالناا
االرياحأضدهاثارلهاسيرتاح
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سهواءالخاطىخطيةكقرعنقد

عنبحتوءالخاطىعنمتقةالقديمالعهدفييةافذبيحةهنأهالقارىينتبهفل

ءالحاطىيموتالحتىءالحاطىعنماتالهيوانأنيtءالخاطىعنتتومءالحاطى

يمتلمإلنسانac31وحدماتالحيوانفهنأ

عنكفارةالذبيحةحيأةقألمفديكونفإنهاللهأمامالذبيحةدمالكاهنتقديمفيوهكذا
الخاهماءحياة

جسدهالمسيحقألمفيهالذيءالفداحقيفةاليومعناهبمبناهالطفسهذانفليمكنهلواآلن

3الصليبعل

هيالقديمالعهدعليهانصالتيالحطيةذبائحجمغأنوهوالتطبيقخطيرجمنععائقهنا
بلرنأيauocidylgnilliwnuاكالسهوالخطيةحالةفيفقطتصخمراراونبهناسبقكما
ناموسكلفياإلطالقعللهاذبيحةفالوباإلوادةفصدعنالتيأوالعمدخطاياأماقصد

ذلكالعمدالحطيةmفيبنفسنفساستبدالأوإحالليستحيلأأوضحآخروبمعنىموي
ذبيحةألنالمسيحذبيحةعلىبعيدمنأوقريبمنالتطبيقيصعبهناىموناموسبحسب

عنالقديمالعهدويمتنعيقصرالتيالخطاياأنغوكافةأوألالعمدخطيةعنذبيحةهيالمسيح
بالمزةذبيحةعنهايقدمأن

عنأوبدألءالخاطىعنأوءالخاطىعوضأنهاالمسغذبيحةتحشبأنيستحيلفهنا
عنهلفذمأنيمكنوالموتايموتأنيتحتمءوالحاطىعمدخظيةهييةاألنءالخاطى
أنعايمنذبيحة

المسيحذبيحةهيافمITإ
اإلنسانجسدضيقتهفيهوجسداأخذالمسيحاابالفعلءالحاطىموتهيالمسيحذبيحة
جسدولكنهخطيةبدونطاهراالقدسوالروحءالعذرامنأوألأخذهالخطاةجميعجسدككل

العالمخطيةالخطاةكلخطيةالجسدهذافيواقتبلءخاطىكلجسدبعينههوهوحقيقي

كلإنحتىكلهالعالمخطيةحامألءكخاطىaالموت1وقبلالصليبإليوتقدمكله

وقحنبناماتبلعنابعيدايمتلمفالمسيحبالفعلماتلهأالمسيحفييعتيرنفسهءخاطى
المسيحفيأناعنيالوتحكمفابطلمقدأفايقولأنإنسانلكلحقحتىفيهمتنا
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بالنسبةتصؤرهيتحيلالوضعهذابعددينونةوالخطيةعلئيعدفلمالموتعقوبةجزتد
حالهلسانيكونازثاةذبيحةنفسهعنقذموقدالقديمالعهدفيسهوخطيةءخاطىإلنان

والذبيحةفالالعضدخطبةأماالسهووحسبخطيةءجزاالموتعقوبةعنيريعتقدأنافقط
تكفيرعهاظ

الوبالتاليالقديمالعهدذبائحمنذبيحةايةمستوكطعلىليتهيميحالميحةذبأناي

امتغالتيالعئدخطاياعنذبيحةألنهالةبأيةالقديمالعهدفيالمعروفةالذبائحلنظريةتمت

عنهايعرضأنذبائحهبكلالقديمالعهد

والباقيالمحرقهمذبحعلىبعضهأبكاملهاتحرقالمديمالعهدفيالخطيهفذبيحةكذلئا

يسفكوالدميةاتحملألنهاالخطيةصاحبوالكاهناللحمهامنيذوقالالمحلةخارج

خذواLودجسدأتؤكليحالمسذبيحةأنحينفييلنوإآلأحدمنهيذؤقألاألرضعلى
626YATمت3دميهوهذاألنكلكممنهااشربواhجسديهوهذاكلوا

منهااألكلفامتنعباللعنةالحيوانيةالذبيحةجسمأصابتالقديمالعهدفيالخطيةأنبمعنى
المقدسوصارالجسدكليفتالشتبموتهالمسيحجسمفيفابطلتواللعنةالخطيةأماحتما

وطاهرانمقدسانفهماوالقديسللحياةيثربلدمIويؤكل

بعينهخطيتناجسدأخذبلعناعوضابهاليموتمناالحطيةيأخذلمالمسيحأنبمعنى
علىفيهكنافنحنالصليبعلىوحدهيمتلمفهوجموتهمنهوالثصاهافيهالفعليةيةاوأمات

yة2غلصلثتالمسغمعالصليب

فيالتيالقاتلةالعضدخطبةالخطيةوأماتجسدناهوالذيبالجسدماتلمأفيهكناونحن

هذاعالمينتجيامتهأيضانصيرموتبشبهمعهمتحدينصرنأقدكناإنجسدناهوالذيالجسد
أنتانؤمنالمسيحمعمتناقدكنافإنالحطبةجسدليبطلمعهصلحيتدالعتيقإنسانناأن

6ojjAرومعهايضاسنحيا

3عناتصلنقولفكيفمعهصلبنانعنيلوحدهليسصلعتفالمسيحإذا

عناأماتJنقوفكيفmمعهمئنانحنبلوحدهيمتلمتUوالمسيح
عناأتألمنقولفكيفمعهقالمناأنناIAYtAYصقلناأنسنقوقد

معهضلئنافنحنلكcXأجلنامنبشريتنابجسدفيناصلعيالمسيحولكن
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معهمئنافنحنلذلكأجلنامنبئريتنابجسدماتالمسيح

معهتألمنافنحنلذلكاجلنامنبثريتناجسدفيتالموالمسيح

الترجمةفيخطأبسببأيضاالعربيةلغتنافيعنيMمفهومدخلكيفءالقارىوليالحظ

إنجيلفيءجاالذياإلفخارستيافصترجمةفيؤلكالضرردأشءالفداوأضزبمفهومالمعنىقلب
سليماصحيحاالنصءخامرقسالقديسوإنجيلمتىالقديسإنجيلفيأماوحدهلوقاالفديس

تحامااليوناقيالنصىبحسب

متىالقديسإنجيل1

لوقاالتالميذوكسرواعطىوباركاطبزيسعأخذيكلونهملمحيما
جسديهوهذاكلواخذوا

دألقاوأعطاهموشكرالكأسوأخذ

الجديدللعهدالذيدميهوAUألنكلكممنهاربوااث

منغيرمعنىأيمختملالوهيUOStpercكثيريناجلمنيسفكالذي
أجل

rrYATعتالخطايالمغفرة

مرقصالقديىإنجيل2

قالووأعطاهمروكوباركختزايعوعأخذجملونهموفيما
جسديهوهذاكلواخذوا

لهموقالكلهممنهافئربواوأعطاهمكروثالكأسأخذثم

الجديدللعهدالذيدميهوهذا

0f1TViTلأمنonpdlS1اكلصكميرينأجلمنيسفكالذي

لوفاالقديسإنجيل3

عنكمكلمهأفيءجاالترجمةأفياحيث
فأللالوأعطاهموكسروشكرخبزاوأخذ
والخاطئةالعربيةالترجمةهناهمءالقعنكميئذلالذيجسديهوهذا

4طللenAttocSنهـهأامحم2
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اأجلكممنإألاليونانيةفيحتمل
ريJلهذانعواا

فائالءالعشابعدأيضاالكأسوكذلئ

بدمىالجديدالعهدهيالكأسهن

فيتحتملوالخاطئةالعربيةفيالرجمةأهناهvapbpibعنكميئفكالذي
2Yr2لوأجلكممنإالاليونانية

iirrerكورنثومأهلإلىاثهولىالريالة

fوفكسروصصكرخبزالأخذأguJكلواخذوا

pdعاله7ألجلكمالمكسورجسديهوهذا
ي1هذااصنوا

قأللالواتعثمابعدأيضاالكأسكذلك

بدصيالجديدالعهدهيالكأسهذه
JSيUشريتمكلماهذااصنعوا

التكفيرنظريةتصحيح
باإلحاللوليباالغاديرالت1

عقاببذبيحةوليسحببذبيحة2

عنأوGئهالمسغقذمهاالصليبعلىالمسيحذييحةبأنالقولجيداليسإ
خراالمنأظرمنهماكلألمرينوذلكd14الخطا

اياولاألمر

خطبتيانكلتفكيفمنيبدألأيعنيبعيدأوماتعنيبعيداتألمالمعيحكانإذا
جسدناأخذأنههييقةاولكن3فيابرهنلناأومنهظاياناغفرانأخذناكيفثم3إليه

حسبوهوفينافيهفصرنابهواتحدناجسدهأخذناالوضععكسناباإليمانونحنبهواتحد

أنقتلذلكقالالميحبأنعلما02يوفيكموأنافيئوافتمالقوالبنعىقوله

الحسدفيالخطيةفأماتقولهحسبهوفمناوكانفيهكناوماتوصلتتاكمفلمااايضلب

أيبثريتناجسدفيهيجثوماتتقتلتبلنظرياإليهمتاالخطيةتنتقلفلممناأخذهالذي
البثرمنواحدكلجسد

dibII

iAY

91الرص4بولىالقدبى



لكيالجسدفييةادانالحطبةوألجلالحطيةجسدثبهفيابنهأرسلإذفالله

8ritروفيناالناموسحكميتم

ماتالمبالموتفيناالناموسحكمتمأءللخاطىتماالموتهوفيناالناموسوحكم
مناواحدكلبجسدأيبجسدناماتAمباثرةيحالم

LIr66روالحطيةجسدلئئاللمعهصلحبقدالعتيقإنسانناأنهذالمين

أنجيدالضىوهناتLمiفيهومتنافيهكنابلتUعنابعيدأككنلمفالمعيحإذأ
عقوبةبأخذمحلناحلالمسيحأنأيفااإلحالألنأجلنامنماتبلعناماتيقال
ننالالتجسدفيتمالذيقطدتحyواباالتصالألننااالتصالفوةيضعفعتاالموت

فأحيايقولاالتصالهذايحياكانالذيالرسولبولنسمعلذلكوقيامةالمسيحموتفوة
112فيالمغهيالحياةليةيقولأخرىومرة22غلفيئيحياالمسيحبلأناال

معوالحياةءوالفداالخالصيخصىماjكاستمدادهعنحساسباصطالحجداكثيرايعئروكما

taLIwP1aTevuasj4ntPXصلبتالمسيحمعبقولهالوئيقباإلتصالالمسيح
2vغلأ

القديمالعهدفيالعقوبةمحلالجديدالعهدفيحثتالمحبةالثانياألمر
بلالعالميهلئاالحتىللعالممحبتهبدافعابنهبذلفاللهابنهجهةمناآلباللهموقفهو

ءسواهنافالبذلعقوبةوجودفيشبهةأفلهنايوجدالبهيؤمنمنلكلأبديةحياةلهتكون

واالبن61يو3ابنهبذلحتىأحبهكذافاللهعبةعملهواالبنعندأواآلبعند

الهناorيوهأحبائهألجلنقسهأحديضعأنهذامنأعظمحبJليس1يقول
لمالموتوقتلالصليبإلىتقدملمانفسهبذللماهناالمسيحبالعقوبةإحساسأدنىيوجد

عقوبةءامتيفاانهنحنلنايحسجسدنافيموقهولكلنحبابلعقوبةدهبالنبةهذأيكن
أاحبهاكملهوفبالموتأماصوبةقكميلنحنلتافكانحبهممملالموبئممملفلما

ءتخطىالتيالنفسالقديمالعهدفيحقاوهوكذلكيةاعقوبةهوالموتكانفلو

ءالستيفاعناعوضااآلبيدمنالموتعقوبةغملفداألبنلكان8102حزcتموتهي
lالبذأياألبنعملصأروإألجائزوغيرالجديدالعهدروحعنغريبوهذاأللهLعد

هوتعبيرللمسيحبالنسبةهناالموتنتيجتهفيوحبدافعهفيحبحميالبذلأنمععقوبة
العقوبةءاستيفاهولنابالنسبةولكنالمحبةعن

i2



معمناوبدألعناليموتابنهفيلصبهاالعقوبةنقمةبهقلقياالباللهمجمعأقستحيل
كذلئهنهلكالحتىأجلنامنحبهعنتعبيرىviJإياهباذألابخهبهاأرسلالتيالمحبةنعمة

تكنلمالموتحتىبهوالتشهيربالصلعذابمعالمتجععداالبنتحملهاالتيالحنيفةمNVفا

نجتريتناجسمفياالفياكملهامحبةلتنفيذتكليفبلعناعوضاهعلياالبفرضهاعقوبةذلتنفي
بلعقوبةئمنيكنلموالصليبمحبةشنبلعموبةثمنتكنلممUyyلنامراثالتكون

ألجلينفسهوأسلمأحبنيالذيمحبةثمنبلعقوبةثحنيكنلموالموتمحبةئمن
i22

بالطاعةولآلبلناعبتهبستبوذلئاعلىعقوبةكانالذيالموتممملبمحبتهأنأى

محبتهبأعمالكذلئهوخطاياناوجهلناعموفناأعمالمحبتهبأعمالوازنوهكذاالمyاواحتمال

عناعقوبةكلCر

عنالنعدكلبعيداولىاالبالدرجةحبعملإنهافهابنتجسدفياألساسيالصرهووهذا

بلنفسهعاقباالبنوالبذلهحمبعنبلابنهعاقباالباللهفالالعقوبةومفهومإحاس

والحبةةءبالبرافرنابلالحقيقةفيعقابعليناوقعنحنوالأجلنامنذاتهوأسلمأحبنا
ماتفالسيحءالخاطىوماتالناموعىحكموتمالثهعدلنفذذلكمنوبالرغموالتبني

لكيافهعدلالمسغفيوليسنحنفينافتمعليهوخطبتناجسدناهوالذيبالجسد
jرو8فيناالقانونالناموسحكميتم

األمواتبينمنقامفالمسيحلذلكالعقابيلغيالحبولكنحباءينثىالالعقاب
العمابشفأيموتوالأبدايسقطالالمحبةفعلأوبةاعملألن

فىقطينصرالالصليبعلىالمتجسداللهابنماتهالذيفالموتءالفارىولينتبما

الصليبعلىموتهألنيقاسالوجماالمراتمئاتالعقوبةرفعويتعدىبلالحطيةعقوبةرفع
روحافيةخليمةإلىيةLAخليقةمنبشريتنامستوىنقلأيبطبيعتهمتحدةجديدةطبيعةاعطانا

اللهوروحاللههيكلباعتبارهاالبشريةهياكلنافيليسكنالقدوساللهروحووهبناجدلم

محيتهمستوىعلىأبؤتهمحتةفياوسكبعتيداكناأنبعدللهتبنيحالةووهبنافيهاعاكن

أبديةحياةمعهنحيالكيالوحيدالبنه

العقوبةألغىبموتهانالصحيحعناالعقوبةتحملبمؤلهالمسيحإنذلثابعدنقولفكيف

الفدائيالحبمفاعيلظهرتالعقابألغىفلماعقاباسولياللهمنالحببدافعكانموتهألن
الكئيرة

VV



اللهلعدلإرضاثعناماتأنهالقولكيفو

الناموسحكمتمقديكونواللعنةأوتمعهجزناوقدأجلنامنبهوتهأنالصحيح

وبرةلمحبتهمباشرةفتأقلنااللهuJفيناتميكونوهكذافترأناكخطاةفيناالقانون

14أفبةالمحفيقدامهلوموبالقديسينلنكون

eGعنايمتولملناماتالمغإننقولأخرى

السرورأجلمنالصليباحتمل1هأنعنهفيلبلعموبةليسالموتحكمقبكالمسغ
بيدمقذماكأساللمسيحكانالموتلهسرورالكانالموت12عبراجعUMأالموضح
ونحنبالمجدتكللشربهاولماالطاعةسروربكلاالبنأستلمهاأبويتكليفكاساآلب

تكميلفيهلناوكانلهمجداكانالمسيحموتالكاسهذهفيفيهاعلينالتيالعقوبةاكملنا
عصياتناعناللهعد

منوأجلأعظمالمسيحمالهالذيالموتالعقابألغىبالموتبلبألموتيعاقبلمالمسيح
عقاباوليسأبديةلحاةءصارفداالمشحماتهالذيلموتiPلكiلاإحمبإنهمرةألفالعقاب

بدافعءفداموثباعتبارهوتiIلذلكوللعالملالبناالبحبحبءفداهوةءبالبراينتهي

فيهاختارناكماالرسولبولسلفاكماهكذاالمحبةمعيتناسبماكلأنشأاإللهيالحب
بيسوعللتبنيفعتنناسبقإذالمحبةفيهـقدامهلوموبالقديسينلتكونالعالمتأسيسفبل

فيهالذيالمحبوبفيعلينابهاانعمالتينعمتهمجدلمدحمشيئتهمترةحسبلنفسهالمسيح
أفنعمتهغنىحسبالخطاياغفرانبدمهءالفدالنا

المحبةفيلومبالالئهأماموالوفوفاالختياروالتقديسبسبتيالمزدتأنتيجةهذهفهل
تمتوالتيالمحبوبفيعلينابهاانعمالتينعمتهمجدومدحاآلبمسرةحسميوالتبني
نتيجةمجردتكونأنيمكنكلهاهذههلنقولنعمتهغنىبمفضىمعا4ولنافيهJالذىءبالفدا

3عناعوضاابنهفيالعقاباعهـملقدالثهيكونوأنعناالعقابالمسيحلتحمل

يكونأنأيواإلبدالاإلنظريةيوضحماالرسولطبولسرسائلفينعثرالفإنناوأخيرأ

وتأتيأجلمنمفهومفيكلهاعصورةالنصوصإنبلعنابدألأوعوضاماتفدالمسيح
vأpعنعوضاPبمعنىأبداتأتيالولكنأعاوأحياناهكباليونأنية

بالجهدفإنهالفخارعألالءألجلالمعينالوقتفيماتءضعفابعدكناإذالمسيحألن
بارهأأعءأحدألجلجموت

IT



يموتأنايضامجسرأحدالصالحثاأصءألجلبما

أل6روهنLءألجلناالمسحمأتخطاةبعدونحن4أللنامحبتهبتيناللهولكن

أحياهفإنمأالجدفىاالنأحياهفمافتييحيأالمحبلأناالفاحياصلبتالمسغمع
pEaiJr203ألجلينفهواسلمأحبنيالذقياللهابنإيماناإليمانفي

411رونءألجلهالمسغماتالذيذلكبطعامكتفلكال

o5كالجميعناptaألجلوهومات

jهضL1نحياجميعامعهأونحناإذاسهرناحتىألجلناماتالذي

Iكمامعهأيضايهبناالكيفأجمعينأألجلنابذلهبلابنهعلىيتنفقلمالذي
jjAYرءشى

مذأاصنعواjالمكسورألجلكمجسديهوهذاكلواخذواوقالفكسروثمكر

1Jfrلذكرى

l26تي1الجميعئاألجلفديةنفسهبذلالذي

Iشعباويطهرلنفسهلمكلمنيفدينالكيهأءألجلنانفسهبذلالذي

241جما

iJrrئالمحءألجلنالعنةاوإذالناموسلعنةمنافتدانايحالم
4فيهاللهبرنحنلنصيرئاءألجلنايةخطخطيةيعرفلمالذيجعلألن
yوكIY

I1غلالثريرالحاضرالعالممنلينقذناخطايانانأسءألجلنفسهبذلالذىt

خطايانااللمحءأجلمنماتالمسيحأنأيضاأناقبلتهمالاألوفيإليكمستمتفإنتي
I5Arالكتبحسب

أوموتاصغالمعيحأنواحدةموالرسولبولسيقكلماulوكغنءالقارىأيهاأنظر
لمنحنأننايعخمنوالذيءالفداضيقةمعثىيتممالهذاألنأليسrvإعنابدألءفدا
معهمتناقدفنحنوبجسدناأجلنامنماتقدكانإنولكنعناهوماتكانإنمعهنمت

قولهحسباأبالفرورة

4هك2ماتواإذافالجميعالجميعول48ءألجلماتقدواحدكانإن

حقالناالناموساكملقديكونوهنافعآلالموتجازواالجميعأنيحخمنأنههناألحظ
معهوقامواالموتبموتهفغلبواغلبهالذيالموتبهمجازبلالموتمنيعفهمولم

rr



للذيبلألنفسهمالبعدفيماءاألحيايعيثىكيالجميعالى5ألجلماتهوو

5كوه2م96هأءألجلهممات

6الثهوجهءأسشرضانظريةثالثا

مبائرةةءإساوالخطيةفدوسفاللهيةامواجهةفياللهعندالعدلقصادمأساسعلوتفوم
دونتتركهفالوكرامتهاللهفداسةإلىءأساالذيءللخاطىتنبرياللهعدالةوهنالقداسته

عنهاويكفرةءاإلصاترفعأنإليمدانااللهلJعآأماءالحاطىيقفوهكذاعقاب

لهذايحذالالذياللهضدعمدعنالحطيةةءإساعنتعرضأندرة1فامخليفةتوجدالوإذ

حتىاللهWعأوليسترصاللهابنيتجسدأقلزملذلكالالمحدوديةمذهللويطيكونأنلزم
االبنعلىحيثوالرحمةالحبمواجهةفياللهعدلفهنانسانلورحمتاللهحبينسكب

يوازيمااإلنساقباسمامقةاإلنسانلنيوالرحمةالحبليستردأوألالعدليسترضيأنالمتجسد

وعدلهاللهفداسةضداإلنسانويقترفهااقترفهاالتيةءاإلصايعادأو

اللهطبيعةمعليتساوىبالهؤلهيرفعهبشريةفياللهابنيؤديهالذيبالموتءالفداهنا
علىورحمتهاللهحبليستعيدالتنويةطاعتهعلبرهانأسمىفياالسترضألليلرهأفيالالمحدودة

اإلنسانبني

عنيتتعدبقدرماالتأمليالفلسفيالحبكفييدخلأنهمابقدرالديالكتيكيالمنطقهذا
يمثلكانوإنفالصليبالدمويةالمجروحةبصورتهءالفداواغوعنالمسيحفيالتيالنساطة

فكرطفلمتناولفيبساطتهفيأنهإالالمحدودةغيرافهحكمة

فياآلكلةالناريهوهفالقديمالعهدمنمستمدةكانتوإناللهءاسترضاوفكرة
كلعلىاللعنةبدلروحهيسكبائابنولهواستعالناظهابنبميالدارفدالفديمالعهد

اآلنتتناسبالوكرامتهعدلهيترضيمنطالبوهوالنظريةهذهفياللهفصورةلذلكربث

لهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكاللكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذأمع

ابمطهذاعلىساوواالمحدثينوبعضىبلىالوالعصورءاباوحىالقدامىءاآلبامنكثيرالنجدلألصفهنا6
الالهوجما

المتتافضاتمعالجةثمونقيضهوالفرضوالجوابوالؤالالحوارعليعتمدالذيأيما

fsar



المظلوبماناإلفءامشرضاياللبالذيهومنااآلبالثهحيثyrيو3األبديةلحياة
االؤليكرامتهإلىيرذهأنساعياوالمطرودالمهانالمخذول

وكاناإلنانلحسابواالبناالببينارقائماالحواللهءاشرضانظريةفينجدأنناكما

ءالفداعمليةفياإلذمانيدخلالتجسدأنحينفيالحوارفيلهادخلالمهملةكميةاإلنسان

االبنالهوتدتحاباءالفداتموداإلنانبجعدفاالؤليبالدرجةكثريك

لآلباألبنءباصترضاتتتهيءالفداعمليةأناللهءكامترضاءالفدانظريةفينجدكذلك

اللهكرامةiباصترداالمأساويةالروايةوتنتهيالحوارينتهيوحينئذ

مندخلالخسدبنAفالحدهذاعتدينتهيالءالفدانجدالعمليالوافعبحسبولكن

jIءفدافوجداألقداسإليواحلهمرةدخلءالفداليكملبدمهالعديااألقداسإليءالفداقع
أتإآلورتوحبهاللهرضىءبألفدااشعادقدكانوإناإلنسانوحتى9Pعبابديا

ءالفدامنمزيداينتظريزالال

الذيننحنبلفقطهكذاولصاألنإليمعاوتتمضىئنالخليقةكلأننعلمفإننا

أجسادتاءفداالتبنيمتوقعينأنفسنافينئنألهضاأنفنانحنالروحباكورةلنا
AروYYirY

ءاسترضاعلىلمالقاءالفدانظريةأيالنظريههذهاصشخدمواقدولأءاالبابعضكانوإن

كانولكنذانهبحدءالفدايروتففهمفيثرالمبأالثخعيإيمانهمواخمنجمنلمفذلكالله
إقانااللهصارذاuأالوئنيينسؤالعلىليردواقاموابالذيالدفاعببب

هذهعليهاوبنواافهابنتجدحتمالتيالضرورةباعتبارهءالفداءاآلباءهؤالأدخلهنا

atIrاللهابنتجدضرورةوهيواحدةبحقيقةتنتهيالتيالفلسفيةالتأمليةالنظرية



السابقةالثالثالنظرياتعف

الشموليءلفداIIVوضرورة

ذاتهفيكلهاالبثريةومجمعيشملاعتبارالمسيحأي

والقلبالفكرفيالفعالبالحالصالعمليةصلتهجهةومنذاتهحدفىءللفداعدناإذاولكن

الروحوحركةوعييعورهاجافةالنظرياتهذهأناإلنسانثعريمعاوالجسد

أتيالمقولةفيعنهمورثناهأصاسيعنصرفتدورحولءالفدابخصوصعموماءاآلبالكرأمأ
المقدسةميةاليوالتبحةفىبهانرتل

الجمعةثئؤلوكيةIعلواونزدهونمجدهفلنصبحهلهالذيوأعطانالناالذيأخذهوأ

لكيإنعصانجدفيابنهارسلفاللهجميعااالؤلءباأفكرمألءالمفيىالالهوتيالمبدأهذا
أنصممخالصناأرادلماواللهذاتهفيكلهاالبشرلةيجمعفالمسيحبإنسانالخالصيتم

مئلناإنساناوصاراللهابنتجسدلذلكخلقةإعادةإلىتحتاجوالتيتخصناالتيطبيعتنافييحلصا
الخظيهماعداءشىكلفي

فيإنسانكلفيالموتحكمبحبهاكمللآلبوالطاعةالحببدافعالمسيحماتفلما
المسيحمحتةعملداخلمنعليهالواقعةالعقوبةاإلنساناكملاألصحعلىأوكلهاالبشرية

عندماسيأالالهوتيالمعيارهووهذاريةالبثبجسدماتالمسيحألنالصليبحتىوطاعته
الرسولبولس

كانإنأنههذانحسبنحنإذواحدكأنناتجمعناأيتحصزالالمسيحمحبةألن

يعيشكيالجميعألجلماتوهوماقواإذافالجميعiالجميعألجلماتفدواحد
Y41301وقامألجلهمماتللذيبلألنفسهمالبعدفيماءاألحيا

أtلجميعوالجمعالربطوهووخطيرهامئابتجمعيارعملييحرجءالفدامفهومهنا
ءالفدانتيجةمنأصبحهناناتحصرالمسيحةمحبألناآليةأولفيلهمهدماوهوماتو
أيوعلىالترابطهذاحدثuilوكيفالجميعتحصرالتيالمحبةفيوالرابطةالوحدةهذهالعملية

المسيححياةأصبحتلذلئاموتناهوالمسميحموتأنأساسعلىهوالجواب3أصاس
الجميعيموتإمفيكماألتالرسولبولسكقولجميعانجاالمسيحفيأنناأوحياتناهي
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الثموليةهنهحرصتالتيالحارسةالكلمةاماIrrكو1الجميعسيحياالمسيحفيكذا

موتنانحنهوبلموتهيكنلمالسيحموتأنجمعنىأجلمنكلمةفهي
ااالجميعلصالحأيألجلتuVألابالحفيقة

فيالكلجمعكهـلالبثريةجسدفياكملهالذيالمسغموتفيأنهنالحظانوعلينا
الواحدفيالكلجمعتبلضمدتشموليةعمديةءالفداجعلالذيهووهذاالواحدجسده

كانإنداالرصلبوليقولاألصاساتعلككلالتثريةماللتالمسغموتلحظةففي

ys5ماتواإفالجميعالجميعألجلماتقدواحد

واآلتكونالجميععنالمسغماتءالفدافيانالقاللةالنظريةفثلهناءالقارىوليالظ

ءالفداضدانحينفيءالفدايبطلوبهذاالموتمنأكفواقدالجميعإذاWالمنطقيةالنتيجة
IJاألبدإليالموتفيهيالمسيحبموتالموتالجميعمجوزأنهوسا

إننقولأنلناحقحتىجسدناوفيجلناالمسيحبهوتءالفداأحدئهاالتيالشموليةهذ

IماقدالجميعIلموتنعتمدفبالمعمؤيةواإلفخارستيايةالمعمويزاويوثقهايعؤالشموليةهذها

تعوئمبعينهالمذبوحالواحدالشموليالجسدفينثشركوياإلفخارستياعينهالشموليالمسيح

القلبياأليمانإليواالفخارستياالعمادفيالسريالواقعومنالصليبعلالعملىالواقعمنوتنكل

والحياةالموتحقبعطيالذيءبالفدا

فهويقصدiكوهl2تحصرناالمسيحمحبةeيقولحينماالرسولبولسأنويالحظ

فختحأوألالمسيحنحومنالمومنينقلوبتلهبالتيهيالمحبةهذهنحونامناإللهيةالمحبه

منمزيدإليفتؤديإنكارذاتفياآلخررشنحومنبكاملهاالمحبةلتنعكسىالروحطاقات
زالفداجوهرعملمنهيالتيوالشموليةالترابط

نظريةأوفيافهءاسترضانظريةفيالعثورعليهاالصعبمنءللفداالمتتابعةلجالنتاهذه
عنعرنالعالمهذالزليسالفديةدفعنظريةفيأوحتىعنابالمولتعلناالمسيحJإ

ءالفداعملسميموهومنجميعايعورهاوالشموليةالترابط

Iهكو2اقوماؤاإلجميعTفhالرسولبولسقوللمعنىنتعرضأنهنايهمناكذلك
الجسدبموتلحالاواقعمنجسديموتبأتائلقإليءاآلبايقسمهتا3الموتهذاهوفما

موتبأنهللقاوإلياللهعنءوأالخعنابالتعدالسابقJالحأواقعمنروحيموتبأنهقألللوإلي
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وعالماتهنتاثجهنرىصرقيتيكيدئموتبأنهقمائلوإليرورالنتفياالشاسوأقعفيخالقي
jyالسابقةالمعانيكلبالفعليشملالموتهذاأنوالحقيقةمعينةهويةفينحصرهأننستطيع

واكثر

الموتهذايحصرأقيسنطبعالميهوفاالفكريقفجعلالذيهوالصلتبعلىالمعيحوموت
تريهنيلماذاإلهيإلهياألنينمعهكانولكنبالفعلماتفالجسدواحدامجاهفي

جديدآخردبجبالقيامةئماللهعنبغدفهوقطالجدفيالموتينحصرلمإذا143مره

العموديةفيالموتإمكانيةلناهيأللحواسإخضاعهجمكنالوقتنفسوفيللحواسخاضعغير
هوهذالتجديدهالجسدقيالعاملةالقيامةقوةنفسلنوالالصليبموتمستوىعلىحقيقياموتا

كموتكيانهمنهالموتيستمدالذيالجسديالموتعنوفعآلقىةيقلالالذيالمعشيكيالموت

وانasorrمآدفيماتواالجمجعlأنالرصولبولىقولبينالعكريقيتحتمكما
فيوالموتإمفيالموتبينهائألفارقاهناكفإنfIهكyالمسيحفيماتواالجميع
أنحينفيومستقبلهوأخالتاإلتسانحياةفيغزيةخامرةفضيةأنشااألولحيثالمسيح
الحياةحقأعطىإذآدمفيبالموتالحاسغللقضيةوضامالكامالإلغاثأنشأانمسيحفيالموت
نسكرئهوهذاتوابعهبكلآدمموتنجوتهأماتفالمسيحإذااللهإليالعؤةوحقالجديدةوالخلقة

بينوifمرهقركتنيلماذاإلهيإلهيالموتساعةالمسيحأنينبينالفارقفيبوضوح
sألمواتlمنالمسيحقامقدبالفؤلالموتهذأواجباتإكمالبعدالنصرةهتاف

السمواتجميعفوقوصعد2jrفياسقكلفوقالثهوزقعه12كوه1
ا69روwبعدالموتعليهيسود1rأفيمينهعنأجلسه401أفي

وهوماتالسابفةيةأفيبوضوحأيضانقرأهالمسيحوموتآمموتبينالفارلىهذا

آدآموتكانحينفيلحياةموتفهوaة2yaءاألحياييشكيالجميعألجل
الهالكموتا

الخطيةتجاهببرالمسيحبالشموءالفدا

الموتجهةمنلشىلهليتعرضللبشريةالثاملوضعهفيءالفداإليالرصولبولسيعود

بالتدبيرالمسيحأخذهاحينماالخطيهوهوللمؤتالمسئبالعنعرجهةمنبلالعمغماتهالذفي
لهفيالثنوليةأوالمطلقةنجصفتهالتذخلهبألرضىاآلبيذمق
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nفيهاللةبزنحنلنصيرألجلناخطيةخطبةيعرفلمالذيجعلاللةألنه
rs5Ir

نقطتينمنبتدئاالعجيبالثاملءللفداأخرىصورةالرصولبولسيعطيناالحقيقةفيهنا

ألجميعجههمنطرقهاالتياالبقةءالفداصورةمقابلفيوالخطيةالخطاةوهما
أنقالمعروفوالحطيةالحطاةوتعاملهجوهرفعلهفيءالفدايكشفالرسولبولسفهنالموتIو

أوجوهركلمهنعطبهاأننتطيعIoVموليمفعليةفاءجمعاالتشريةشملتالحطية
iطبيعةiالوجوغيابمنالكاذب4وجوتتمدوهيجواهرليتااللةاألفعالكلألن

الثريةشملتشموليسلبيكفعلفالخطبةوالنوركالظلمةالحقيقي

الاةامعيتعامللكياللهأنوهوءأسرارالفدامنجديداسرأتعلنيعالرسولبولسهنا
فلكياللهمعالحقيفيوجؤهاثريةالسلبالذيالسلبيالفعلالخطيةمعيتعاملأنبد

السلبيأوكيانهاالحطبةفعلأويحمليلبسأنيلزماألرضخطاةكافةإلىلهالابنيصل
أنأمكنهلذلكفعلهاعنوهومعصوآقطالحطيةيفعللمألنهاللهابنعلىخوفوالالمدمر

حينوإليهويسمحبماإالفتههيتؤئروالهوفيهايؤثرسلبيكيأنأوكفعليحتويها
بالموت

أصبحيالسلبالشموليالحطيةلفعلفباحتوائه6البشرية6Lجسدملأتننتبهأيضاهنا
هوحاملبلالخطيةلفعلولنيفعللمنه4اإأخطبةبلمستحيلفهذاخاطئاليس

وحسبالفغالالسلبيلكيانها

ألنهبلوحسببراليصنعfaالبا1mj1Ujcccyكابنالمغأنننتبهأنيلزمولكن
البرلحملالفائقةالمسيحقدرةهناوالهوقهالفاللقةطبيعتهببحوهذاالفاجريبزر

فيفائمةوهيهذهالفائقةبطييعنهقادراأصبحالفأللقةالقدرةوبهذهثممعاوالحطية
فيهاالتياططيةيأخذبقدرمافيهالذيالبرالبريةيعطيأنالبثريةالطبيعةصميم

البشريةفيأي

الجمعةثثوتوكيةIعلواوترذهونمجدهفلئستحهلهالذيوأعطانالناالذيأخذهوأ

البزوالالمسيحإليءالحاطىأومنالبثريةمنتنعكللمالحطيةأنءالقارىليالحظولكن

والخطيةالبرإنبلوإبدالJإحالعمليةليستفهيليررهمالخطاةإليالمسيحمنانتقل

قنحنككلالبرلبشريةأعطىككلبثريتهفييةاأخذوكماالمسيحفيئنانSLمامعا
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والمعموديةباإليمانرنا

فيهبالظية

فيهوأبرارا

فيهوقديسين

فيهوتقكسوتبزرالبرنالقديكونبهواتحدوأحبهبالمعيحواعتمدآمنمنفكل

فيالمسيحأخنهسلبيككيانشموليفعلهيnالخطيةVأنكماأنهءالفارىوليالحظ

وفدالمغطبيعةفيأصآلإمجابيسموليجوهرهوالبرlكذلكعليهلينهيبإرادتطبيعتنا
ااألمواتمنبالحسدبالقيامةنفسهفيواستعلنهالخسدفيدتحOAباالثريةللطبيعةستمه



السابملفصل

القدسوالروحبالقيأمةءالفداتكميل

األمواتمنبألقيامةءالفداتكميلأوأل
التبرد

االنيةوالمرحلةالموتالمسيحأماتبالموتحيثبالموتاالوليمرحلتينعلىتمءالفدا

البشريةفأعطىالموتغلبأنهوتحققالذاتيالمسيحبراستعلنحيثاألمواتبينمنبالقيامة
منيالقيامةولكنغايزبدونءالفدايمثلوالقيامةالموتمنفكللذلكالجديدةالحياةفيه

بالموتبدأالنيءالفدافعلكملاألموات

I45روتبريرناألجلفيم4واناخطاياأجلمنلمئاالذيfI

النبيءإضصعيانبوةيعتمدعلىهناالرسولبولس

وشفعكميرينخطيةوهوحملدمةأمعوأحصينفسهللموتسكبأنهأجلمن
1roYIإشالمذنبينفي

الذيوالشبالعلةأوضحئمنفعهللموتسكببإرائهأنهبدقةيصفالنيإشعياهنأ
لئالالمعنىيصعءإسعياعادثمlلمةأمعأحصيهذابعملهأنهمباثغبقولهذلكإلىدفعه

aكيرينخطهختلiإبلصارفيماأتأهلمةمعأحصيلكونهفليىءنخطى
رؤيةفيواضحةغيركانتولوأنهااضحسفاعتهأماالكلتفيدالعبريفيكثيرين

حتماالموتبعدماتفيدأنهاءإشعيا

ينحصرذاولمAبقيامنهنتبزركيفالؤالفيهيالرسولبولسآيةفيالصعوبةولكن

بقوةتمتأنهانجدللمسيحبالتسبةالقيامةاليeبالعودهناالموتفيوليسالقيامةفيالتبرير
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قدكانماالأءكخاطىيمتلمأنهبمعنىالمسيحبزامشعلنوبالقيامةالقدسلروح
استغلنفقطوليسj7برفاستعلنالموتغلبأنهمعناهفهذاالموتمنمUفألنهقام

األمواتمنبالقياتالقداسةروحجهةمنبقوةاللهابنوتعيقlالثهابنانهوغققبلبرة
فولهفيالرسولبولسيؤكدههذاالجسدفيظهراللههوتجسدهأنواشعلنبل14وو

هنا361تي1يحlتبررفيالجسدفيظهرالثهالتقوىسرهوعظيموباإلجماع
القدسبالروحبالقيامةأيالروحفيةبرتحققاليؤالنيةفيتفيدالروحفيتتزر

حتماأجلهممنقامفهوالخطاةأجلمننفسهللموتسكبقدالمعيحكانإنواالن
البعدفيماءاألحيايعيشكيالجميعألجلماتوواضحةذلكفييةوبالضرورة

Jooكو2وقامألجلهمماتللذيبلألنفسهم

26أفمعهأقامنابهالمؤمنينقيامةشملتنفسهاالمسغقامةأنواضحهوكما

األمواتبينمنبقيامتهلرهتعلنامقدالمسغممانفإن

أجلنامناألمواتمنufقدكاقوإن

معهفمناقدكناوإن

معهبرنالنصيباستعالنذاتهوبحدهوأيضااألمواتمنبالقيامةالمسيحبراستعالنفيكون

أجلنامنقيامتهبريصيرأنيتوجبهكذاأجلنامنفامفكمالتبريرناهوأو

نوالفهيةءالبرامنأعلحالةهيمعانيهاأبطفي4VSmWaKL8ئالكاTبركلمةبأنعلما
لوالتمهيدااللهأمامبالتزكيةالحكمهووالتبريروالعيوبالحطاياالحلؤمنبعديالتزكيةاللهعطية
رحمةiالثهعبة

مجحتأنلهاللهأنفكماوالرحمةكالحبلفغاالبروبزهباروكليئيبزرألن4أنقدرةلهوالله
بمقتعاله4روالفاجرأيضاويبررءيشايبررمنهكذا9A1روءيشامنيرحمأو

موجودةكأنهاةالموجوغيرءيااألثيدعوالذيالخألقالشخعيىاللهبريمفتفبلالفاجرأعمال
4vرو

AYrخطيةالربلهيحسباللرجلطوبىخطيتهوسترتإشهغفزللذيطوبى

يبزربالذييؤمنالذيإنحتىعدلهمقابلفيبهايتميرالتياللهصفاتأظهرهووهذا
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45روبرالهيحسبفابمانهلفاجر

معالمتقابلةالصفةهووالبارU94f91Uلدينونةعكهوالبروالمسيحاللهوعند
اإلدانةلحكمالمقابلالحكمهوالتبريرونالد

مجدفيالبرخدمةتزيدكثيرافباألؤليمجداالدينونةخدمةكانتإن
rfr

الهبةوأماللدينونةواحدمنالحكمألنالعطيةهكذأأخطأقدبواحدكماشول
6روهللتبريركثيرةخطاياجزىفمن

واحدبترهكذاللدينونة05الناسجمغإليالحكمصارواحدةبخطييماكمافا1

Aروهالحياةلتبريرالناسجمغإلىالهبة8صارت

تللخاعىالمقابلفالبازهولالنانبالنستةأما

الواحدباطاعةأيضاهكذاخطاةالكثيرونجعلالواحداإلنسانبمعصيةكماألنه

Jروأبرارأالكثيرونسيخغل

خاطىبألئةنجالرةذأتيبرنساقلحيوجدوالواللهالمسيحبرDيقابلهااإلنسانoLخطيةnwو

بيؤعبديةايةللحياةبالبرالنعمةتملكهكذاالموتفيالخطيةملكتكماباراوليسبطبعه

12روهربناالمعيح

ككييررأيليزكيقامهكذاالموتمنبالقيامةظهربرةأيتزكىفدالمسغكانفإن
معهويقوميموتمن

وبالمعموديةباإلجمانمعهونقومالمسيحمعكوتونحن

باإليمانإبراهيغنالهالذىالبرمستوىعلىبإسهابالرصولبولىيوضحهفهذاباإليمانأما

منيكتبلمولكنالزسولبولسويضيف43روبزالهسبفحباللهإبراهيمفامن
أقامبمنقؤمقالذينلناسجسبالذيناأيضنحنأجلنامنبللهسبحأنهوحدأجله

4rrorروتبريرتايألجلو6فيمخطاياناأنجلمنأئملمالذياألمواتمنربنايسح
األمواتمقأقاتافةأنبقلبكوئنتيسوعبالرببفمكاعترفثإنألنككذلك
019روخلضت

بالمعموديةمعهقنافلمؤلهاعتمدناالمشحلشوعاعتمدتنككأننابالمعموديةأما

الحياةجدةفيأيضانحننسلكهكذااالببمجداألمواتمنالمسيحميمأكماحتىللموت
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63rروبقيامتهأيصانصيرموتهبشبمعهمحدينصرناقدكناإنأنه

موتمعالمولثحركةفهناالمسيحمعالسريالفعلمسوىعلىوالقيامةنجوزالموتوهكذا

قدالعتيقإنسانناأنهذاعالمينالخطيةجسدمنتعتقنامعاوالمعمؤيةباإليمانالمسيح
6Jروللخطيةعبدأيضانستنعردالكيالخطةجسدلييطلمعهصلب

الحياةفيتزكيناأيتبررنامعأوالمعمؤيةباإلجمانالميحقيامةفيالقيامةشركةثم
الومبالأمامهدائمانقفحبثافهوامامالجديدة

الذياإليماناإليمانيقينفينحسهاحقيةهيبلغيأبهانؤمنعقيدةليسوالتبرير

نمعاوتأكيدبثقةبالتبريراللهوعدمعفنتقايلللهحقيقياخضوعاويجعلهالقدسالروحيئكيه
وهذه14أفالمحبةفيقذامهلوموبالقديسينلنكوقيمانىللحقيقياففتاحهوالتبرير

هوتبريرنااعتبارانوعلىءشىكلوقبلأوآلاطهتصديقأصامىكليقوماناليقينوهذاالثقة
ويستحيللنفسهصالحناUألنفسهاللهببرويتعلقبلوقامتهالمسيحبرحقيقةمنيتجزاالجز

المسيحفيامةألنالمسيحفينلناهاالتيالبنوةدالةفيأيضاكابرنستمدأندونمLأنقفأن

وإآلحتمياأمرأالمسغبقيامةتبريرناأصغلذلكفيهأللهمعلنتواجهمعهوأصعدتنامأفامتا
وخالصناناءفداتكملأنعنجزتالمسحقيامةوتكوناقهداثرةندخلأنعليناتحيلي

إنسانعلىيشحيلنه4ومجانابنعمتهولكنبعدلهيبررناالاللهبأنعلمااللهمعومصالحتنا

اساسعلىبالمسيحباإلجمانالمجانيةالهنةبنوعنكتسبهأللهتبريرولكنويتبزراللهاماميحاكمأن

براستعلنوهكذالتاوهبهالذيبرهأساسوعلىلنافشرتخطاياناعنبهاكفرالتيذبيحته
برهعمليظهرتمافحبارألفاثهبخطاياناسامحنألماالله

بنعمنهنابمتبررلنال

الميحبيسوعالذيءبالفدا

بدمAالإليمانكنااللهقدالذي

اللهبإمهالالسالفةالحطاياعنالصفحأجلمنإلظهاربره
مواتامنبالقيامةالحاضرالزمانفيإلماربزه

bjrfritrبيسعاإليمانمنهوويبرومن1bKبارأونليك

لهاويستجيبالميحيأتيهاأعمالئالثةيكظهااآلبافهمنمبادراتئالثتتداخلهنا
أيضأبثالئةاإلنسان
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jJ

الثه

غنىبحبمجانأيبزرناأنصمبإمكانتاتناالخطيةسطوةمنخروجنااستحالةيرىإذ

الحطةليلفيالكفارةبعملابخهيفومأنوظةحكمةدبزبكلولذلك
خطايأناجهةمنعاملناإذاالضيفيءمواحقيقةباأنهلنايوضحأنقصدبهذاوهو

ضملوهكذابابنهبأإليمانبزرناإذعمليابزهباطهارالحاضرفيأولطفهبامهالالسالفة
معاوالبروالحكمةبالنعمةاإلنسانخالصعمليةاالبالله

المسيح

معهاومتمسيااللهفعمةمعبأمستجيكانوهوبهذاالخطاةوخلصىءأفداملاع
واللهاإلنسانبينحاجزاوقفتالتيالخطيةبإبطالوطاعةحببكلبهوتهالكفارةواكمل

أللهلحكمةمستجيبالهذاوكانالحاجزفرفع

االبنببراالببزالتحموبهذاللتترلرمصدرابهاإليمانفصاربرةتحققوبفيامته

اإلنسان

مثتمالتهابكلءالفداعمليةعنابعيدالم

المجانيةاللهنعمةعلىحازبجدارةوبهذاالرببموتباإليماناستجاب

الصليبأياللهلحكمةفححلمذالمسيحصليبعلىالجسدوصلبالكقارةلعملاستجاب

برJ3هiإيهافحسبالمؤلىيقيمرأن13قهوبالذيوامنالمسيحلقيامةاضجاب

المدىطولعلىالقديعىالروحبعملءالفداتكميلثانيا

التبرلرجهةمناألمواتمنالمسيحيسوعالرببقيامةربحناهاالتيالمكاسبكلوفوق

أوضحهااليالقدسالروحعطيةوهيSالمطولعلىءالفدابتكميلتختصعطيةهناكتظل

ربطفيهالذييوحناالقديسإنجيلخاصةاألناحيلوأوضحتهاالخمسينيومفياألعمالسفر

واحدتعبيرفيالرسولبولسبهعههذااالبإليوانطالفهبقيامتهالقدسالروحإرسالالمسيح

كماالقيامةبعدالروحوفيبالروحالمسيحعمليعئبرعنولكنهالغموضمنءثيفيكانوإن
هكذاءالسمامندمثقطرلقعلىبولسراه

54ت1كوه1محيياروحااألخيروآدمحيةنفسااألولاإلنسانصارآدم
f1sjالروحالربمنكمامجدإليمجدمنعينهاالصورةتلكإليغيرنت
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rSqالروحفهوالربijأما

46غلاآلبأباياارخافلوبكمإليابنهروحالثهأرسلءأبناأنكمبماثم

وبروحهالدائمالشخصيالروحيبوجودهعامآلالمسيحظلالقيامةبعدأنههذامنواضح

1رايفوقولشجيعوتجديدومواهببنعمانقطاعباستمراروباليفيضكينبوعايصا

ءالفدأمراحللمراجعةقصيرةوقفة

فيالمسيحوشعملهيعملهيزالوالعملهالذيءالفدأعملنجمعأننستطيعوهكذا
هكذاأيضاالمستقل

الطبيعةفيواحدةمرةوالمامةوالقبرالصليبعلىبدمهوالكفارةءبالفداعملهماكل

كاسأسالبشر

وجصدنفسكلفيومراتمراتبالقيامةاكملهالذيءالفدابقوةيعملهيزالماوكل

لومبالاآلبأمامليحضرها

اجلنامنالمسيحعملهماكل

jYداخلناالمسيحيعملهما

زمنيااألرضعلىعملهماكل

jYاألبدوإليءالسمافياآلنيعملهما

بشخصهعمله5Lك

هygبرمايعملهYو

اللهمعالبرللمصالحةعهدلتأسيسعملهماكل

jYاللهمعللمصالحةالبرعهدلتوثيقالمدىطولعلىوبالروجاآلنبهيتشفعما

هكذااللهمعلموضهاإلنساناستعادةدرجاتيرعمءالفدا
اللهوجهAICأمنوطرحالعصيانفياإلنسانسقطعدنفي
المغلقالبابلهوينفتحالمسيحفيبالطاعةالعصيانمناإلنسانيتخلصالجلجثةعلى

ءالسمالطريق

راجع1

انياالفصلاألولابابالرصوالبولىالهوفيفيااقلسالروح
اثانيالفصلالثاكابابابرلرفيالقدسجالرألعمل

األواللالفصالحامىابابالكلنيسهفيالقدسجالر

603



العداوةومزفتهاإلنسانتفتتالحطيةدخول

AV3بالحبوتهيأالجدوحدةقداسةفيالمسحفيمعااإلنانالنحمالنعمةبدخول
بافه

البروصاحالحكمةومدترالنعمةمؤسىهونفسهاللهأنأعلنالصورةبهذهءوأفدا

الالمرثيسىابنهواستعلن

أاإلنسانابخيفياللهمعرةإعالنفيالنبواتكلأملومخقق

بقلببزحالذيالحبنشيدينثدوكأتءالفداعنعسلالربولسلفيكلههذاونجمل

الفائقواللفهونعمتهرحمتهوغنىحبهمنفأفاضفعؤاالموتأسرفييراناأنيطقفلماآلب
اءالفدافكان

Dأمواتونحنبهاأحبناالتيالكثيرةمحتهأجلمنالرحمةفيغنيهوالذيالله
فيمعهوأجلعشامعهوأقافااكلصوقأنتمبالعنعمةالمسيحمعأحيانابالحطايا
قيعليناباللطفالفائقنعمتهغنىاالتيةالدهورفيليظهريسوعالمسيحفيالسماويات

ISCfVأفيسوعالمسيح

عنالالهؤليينكثرمنصؤرهماكلينتفيءالفدالعملالواقعيةالحقيقيةالصورةهذهفيهنا

أووحدهابنهبتغريمذاتهيشرصلكييتحايلبالدفعيطالباإلنسانعلىدينكصاحبالله
tJUJحقصرءوحدهاألبنولفعيمينهفيوالنفمةبالقصاصيطالبالعدلكفاضيى
الصليبعلىوبتعذب
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الثامنلفصل

ءالفداعلىترتبتالتيالمباشرةالنتائج

لمصالحةاأوال

المطلقةالثهإيجابية

متوياتعلىتأتيوهيتبعيةعالفةفهيبخالقهمخلوقعالقةهيباللهاإلنسانعالقة
للمخلوقالحالقنظرةبحسبوأيضالخالقهالمخلوقنظرةبحسب

للخليقةمماءشىفيهاليسالمطلقةوإمجابيتهاسموهافيالفائقةالطتيعةأنبمعنىقدوسالله

الرحمةوكليئالحبوكليئالصالحوكليالحكمةوكليئالعلمفهوكليالسلبياتجهةمنلك33

اقتربوإنإليهيفتربوالعنهغرلبفاتالصهذهمنليسهومافكلأيضاالعدلوكلبئ
بكلالنورالنورهوليبقىتالصمتالظلمةإليهبتاقترإذاالذيكالنورفغالةاللهفإيجابيةيتالشى

اقتربتهيإنخظرعليهاجهالةفكلالعلمفهوكليئكذلكيتغيرواليتبددواليقلال4كيا

اللهصفاتوبقيةأكمةوكذلكجمحوهافهومنه

وتجملوتشكلتعطيجوهرهافيالتيالحمالقةالقوةفاكالمطلقةأصفاتهذهءوراولكن
لذلكأفضلوكياتاوجودالتمنحهاخليقتهامنهيتقتربأنقدرةالمطلقةالصفاتلهذهيجعلمما
الصورةتظلحتىإليهليقربهباإلنساناالتصالدائمفاللهاللهصورةعلىمخلوقاإلنسانأنقيل

األكثرإلييخهوتمتدكيانهاأصلتحاكي

دثهعداوةحالةالحطية

تممهاإذاوصاياهلوضعاإلنساننحوجهتهمنمفتوحاإليهاالقترابمجالاللهيجعلولكي
هذهتعدىفإذاخألقهصورةعلىليكوناللهلصفاتأخذهزادوبالتاليتغييرهوزادافترابهزاد

ولكنالتفييرويتوقفاالقترابفيتوففابخالقهتربطهالتيالعالقةعلىمتعدياأصتحالوصايا
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وعنلهكخالتياللهعناإلنانوتغرثأبتعادإلياالقترابتحؤلالتعديفياناإلنسكادىذا
لهالتيالصورة

رالنمجالفياإلنسانخلAAوصاحبهاالوصيةءبازدراذلكبعدالتعديامتزجإذاولكن

اللهإمجابيةتنبريحيثالتاديبيةالقوةإلياإلنسانفشعزضعداوةإلىالتعديوتحؤلوالصدود

كتابيمنأمحوهإليئأخطأمنلموسىالربفقاللتالضيهانسانأسالبيةمنلتقتصق
rrrr

تتحدىألنهاأللهلدىمبنوضةسالبيكفعلفالحطيةاللهوصاياعلىالتعديهيالحطية

درجاتعلىيةامعشعاملوالله931روعيسووأبغضتيعقوبأحببتاللهصفات

ايااللهجعللذلكالعندكخطايالسمتالسهوفحطاياالقدوسةلصفاتهتحديهامعتتناسب

الذبائحبتقديمفأوصىاللهمحعالقتهبهاليححاإلنسانبهايقومأعماألالقديمالعهدفيالسهو

فلمالعضدخطاياأماالتعدينوعجهةمنالخطيةدرجاتبتعتدالذبائحقعددأالجوانية
الحياةصاحبيتحدىمنلعيشilIألنهالموتعقوبةلهاجعلبلتصحيحالهااظهمجعل

اللهقصديتلفوبهذاتلويثهافيويزدادعليهاخلقالتيالصورةفهويلوثعاشوإنومغطيها

أصأللالنسانخلقتهمن

اإلنسانخطيةمعالمطلقةالةإيجابيةتعاملتكيف
وصاياعلىالمتعمدالتعديمورةتأخذحينماالخطيةتجاهالعنفكلعنيفاافهييدووهكذا

ليسمطلقإمجابياللهصفاتفحوهرالحقيقةبحسبأماقطالظاهربحسبهذاولكنالله
عنفخلففمنلذلكاللهإيجابيةمعظيتناسبالقاطعسلبيبالموتوالحكمالسلبياتفيه
اإليجابيةتعملاللهايابوعمزدرياوحىعامدايتعدىالذيءالحاطىوبالتاليالخطيةضدالله

مناللهقصدقىيبحتىلمالشاتهامعهاوالتعاملسالتيكفعلالخطيةءاحتوامحاولةفيبنشاط

2والعدائيالسلبياإلنسانلوكبيهتزوالجميلالئابتااإلنسانتقريب

04304صأنعل

Tهيوالعوؤإلمجابيةالروحعهاالصوؤهنهءورافييحومميفوالخطاةالخطبةتجاهالبمافهلعنفصىهناك
حبمناللهقلبفىنLGCLخكثفاأليامتأتيئموكضبهصخطهيعلنوالربابريةفياللهعليتردوهويلإطلث

يخهالشبولهذااجمالصررةهنهلخاوعطفورحمة

وألبيدهمبالوبأأضرممإنييصدفئشيالقىوحتىالثعبهنيننيضىحتىلوسىالربقالالصورة

22إرالبريةفيورائيزهابكخطتلثمحبةصبافييخرةلكذكرتقدلمئ11ءاورثا
01r



ضفبحسبالحالفمنيعندهالظاهرحسبءوالخاطىالخطيةتجاهالشديدافهفعنفذلك

واالستمرارفيالحطيةلمالشاةبهيعااإلمجابيةوطبيعتهاللهصفاتفيهاتتنارىءالفداخطةالله

اللهإليقرئهويزداداألزليالثهقصدحسبوتزدادتنموصورتهلتظلييرهوتغءالحاطىتقريب

اأوأبؤتبحبهمتنعماومجيا

أنيمكنحيثسهولةبكلمعناهالنتعمقالالهؤليةاالصطالحاتإلىنأتيأنيمكنهنا
الرسولبولسقولاالننستوعب

01روهابنهبموتالكمعصولحناقدءأعداونحن

لحكمقدطالشريرةاألعمالفيالفكرفيوأعداةأجنبيينقبألكنتمالذين15أنتم
GMاشكوىواللوموبالفديسينلئحضركمبالموتبشريتهجصمفياآلن
12JyYة1وك

فيالمسيحهوجمعهاوالذيالذتجاهuالمصالحةoالعداوةتجتمعأنهناالعجيب
كلمكلتواليفيناالمحملكةالخطبةبسبباللهمعالعداوةةLحفيوهيطبيعتناحملحينماموته
فيالفغالةاللهقداصةمواجهةفيوجعلهاعداوتناحملاقهقداسةمعالمستحكمةالعداوةعنصر
أااللهفداصةمعمصالحةلةفيوهيبثرتشاحامالبقداستهوقامبهوتالعداوةفقتلطبيعته

المتوسطالسياجحائطونقضواحدااالئنينجعلالذىمناهوألفها4

الوصأياناموسبجدهمبطالالعداوةأي

المأمصانعاجديدأواحداإنسانانفسهفييخلقلكي
بالصليبالثهمعواحدجسدفياألئين2ويصا
lrt11Iأفلصليميبابهالعداوةقازر

المسيحبدمقريينرتمبعيدينفبألكنتمالذينأنتميوعيحالمفيأالن
2riأف

ضمأنوذطءرجابالساكنةقائمةكحالةعداوةحالةفيخطيتهفيكاناإلنسانأنواضح
فاتكلئزكيهاالتيالحآلقةالتشطةاإليجابيةشأنوذلكاللهيلمنءجاوالشركالسألبية

ففيهانعانقهابلونعتنقهاالتقديرأشدونقذرهاجدالهاننتبهأنيلزمالحركةهذهوطبيعتهالله
علىوالقوةالحركةفقدالذيءللخاطىبالنسبةصةوخاالسعيدومسقتلهاالبشريةءرجاكليكمن

إليهيمعىمنلهالموتبهذاوهوفهوeyaياسهفيمسعرقااألرضعلىوانتطحالحركة
ليحملهحتماإليهوهوقادمسلبياكانمهماعائغيعوقهاأنيستحيلإيجابيةبحركةءالحمافي
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الشكليةوعداوتههوعناجهلهأزمنةكلفىاإلنصانمعمواقفهكلفىاللههوهذامنكبيهلى

خلقالتيورتهفىقصدهكماليكملحتىتعوقهولناللهتيقلماتي

إذخطيةأشنعأخطأالذيإسرائيلشعبعلىاللهفيالفريدةالصفةهنلىطتقالرصولبولس

ولكلالثهمعمتعمدةعداوةحالةفيفدخلواواحدباناألمممسيحوقلواإسرائلمستارفضوا
الشعبهذانحومنتسقطأنيستحيلالتيهابوعواللهإيجابيةصورةIjoالعدهذهءورابقيت
الرصولبولسيقول

IALالطريىاليفسحواأجلكممنأعداهمرففوهالذياإلنجيلجهةمن

ودعوتهاللههباتألنءاالباأجلمنءأحبافهمالوعداالختيارجهةمنوأمااألمم
1AVjtrرندامةبالهي

فواضحالعداوةامامتعداولشعبمعامحبةوحالةعداوةحالةأللهيحملأنحقأعجيب
يتليمنالعهدهووهذاالسابقةااليةفينحتفيانراهالجوابقكونفكيفالمحبةوأماسبها

أنهإآللهعداوتهمقيوحاصرهمأفرزهدوإنفأللهjAvrروخطاياهمنزعتمتىلهم
كرملإسرائيلبنيعددكانوإندداالوقتفيأيضاخطاياهمسينرعكيفيخططيزالال

ملؤيدخلأنإليإلصرائيلجزئياحصلتقدالقساوةإن9jj1روستخلصفالبقيةالبحر

jg11aY1rروإسرائيلجميعسيخلصوهكذااألمم

عداوتهفياإلنسانغاليمهمالالنسانعداوةحالةفياللهيبقىأنيستحيلأنهنفهمهذامن

اإلنسانسلبياتكلوتتخطىللمصالحةهدفهاستبلغحتماافهفإمجابيةأالله

أماءالخاطىعلىوبألتاليالخطيةعلىتضتئهبالنسبةالعداوةفإنءالقارىوليتتبه

جهةمنالحطيهمعالتصالحألنهخطيتهمنيخدصىعندماقطءالخاطىفيتنحصرفهيالمصالحة
باقيةخطيمهطالماءالحاطىعنالمصالحةتمتنعلهذأالله

الحقيقيةبحاجتهيشعرأواللهصالححقيقةلدركأنعليهفهويشحيللالنسانبالنشةأما

ولكنوالصالحالحقعناإلنسانعينتعميالحطيةألنللخطيةمستعتدهوطالمأللمصالحة

الوحتىاإلنسانعظامتخرفيوتظلتبقىلكياللهمعبKiصلححالةتزجمفأقيمكنالخطية

أنعنيمنعونناالناسلجميعوأضدادللهمرضينغيروهمبهاأوينثغلاإلنسانإليهاينتبه

إلىالغضبأدركهمقدولكنحينكلخطاياهميتممواحتىيخلصوالكياألممنكلم
1و2a1تس1النهاية
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ثافةرؤيةوعناإلنسانجهةمنواحتياجحقيقةعنلةمتباتكونأنيلزمفالمصالحةذلك
خديعةحالةفياإلنسانيعيشلئالبالمصالحةالكاذباإلحساسءورامستترةالخطيهءبقالحطورة

العدوضدمنتهىهذاويكلوناألوانفواتبعدإألمنهايستيقظال

المصالحةءبد

اللهابندمسفئاأنوقتكلهاالخليقةتغلغلكفعلبدأتالمصالحة
ءالملكلىلهأنسرفيهألن

لنفسهالكلبه2يصاوأن
بواسطتهصليبهبدمالصلحعامأل
AوS1IالسمواتفيماأمألرضPlامكانءسوا

اإلنسانيمثلهاوالتيكلهانحوالخليقةمنتءوجاكلئااللهمنهناتءجاللصلحرةJالمبا
الكيانءملكلالمسيحفيجعلبأنالشاملةالفاعليةالمبادرةلهنهاللههياوقداألرضعل

والعداوةالصبجلبأنآدمفيسبقالذيIاإلنسانليكونوالقوةالعمةكلمعاإللهي
ه2تي1المسغيسعفياإلنسانأيضااإلنسانليكوقوالحاليقةاإلنسانعلىبالخطية

الموتحكمبقبولوذلكالخطيةوهوالوحيدسببهايرفعوالعداوةالغضبOةيرفعالذيهو

فيالكللويدخلالحليقةومعهالمسغيسوعاإلنسانليتبرأوشاملةكيةبصورةاإلنسانعلالواقع
بينيطوالومللكلالحالقبصفتهيدخلللكلكمصالحIالمسغوهنااكمعمصالحةحالة
واإلشسانافه

افهابن4نiبلواإلنساناللهبينئالثكطرفوالعالمباإلنساناللهيصالحلموالمسيح
اإلنسانوصالحباإلشاناللهصالعوبدمهنفسهفيمعاالطرنجينصالحلذلدمعاواإلنان

تمتطوبدمهبموتهفليسفقاأللهذافيرمصالحةعغهوكمامصالحاوبقيبالله
أبديخالصإليمصالحةمنلتنتقلوثرقىبلوتستمراستمرتوجاتوبقيامتهبلالمصالحة

اإلنسانبواسطةلآلبومجدوتمجيدبيحمصدرتالمسيحليظل

i4ابنهبموتاللهمعصولحناقدءأعداونحنكناإن
بحياتهنخلصمصالحونونحنمحيرافباألؤلى

المصالحةاآلنبهنلناالذيالمسيحيسوعبربناباللهأيضانفتخربلفقطذلكولش
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عليهمااالبقتينااليتينإلينعوأنينبغيثراااليتينهاتينمضموننفهملكيلكن
ألجلناالمسغماتخطاةبعدونحنألنهلنامحبتهبيقافهولكن

jJoروهالفضبمنبهنخلصMcبداالنمتبررونونحنكثيرافباألؤلى

انتقلثم9آيةالالغضيمختحالناإلمأنتقلئم8اآليةكخطاةبحالناابتدأوفيها

وإلي9اآليةمتبررينإليخطاةمننقلناوبالمقابل01اآليةءاعداونحنحالناإلي

ألنذلككل51االيةلحالصإلي9االيةالغضيتحةومن01اآليةمصالحين

األبديةفيالممتدةالحياةفيامةإليالصفحبهلناضسالذيالموتحالةمنانتفلالمسيح

Cلدماوسفكبالموتءالفداالسلبيالوجهءللفداالوجهيننتبينالتدرجهذاومن

jفيهاألبديةالحياةواستعالنبالقيامةmiاإليجابيوالوجه

بانالرسولبولسيكنفيالحيثجميعااآلياتهامةفىقيعلومحاج11االيةتأتيولكن
عليهايزيدبلاكملهالذىءللفدامباشرةكنتيجةاتهوحيالمسيحبهوتومخئصينمصالحيننكون
والخالصءالفدااستالنوهوأسماعناعلىوجديدخطيرجألوالخالصءالفداأفعالمنفعال

جهتنامنالحالصعملهوتكميلوالمسيحللهكمجيدفااأوالمسيحباللهاإلفخاربتسبيح

واحدخورسفيبالسمائييناالنمنذتربطناالتيالرابطةهيوهنهاألبدإليمعناسيدومالذي
ءالسماوفياألرضعلىئمةدمشتركةليتورجياإلقامة

اللهصلحيقبلأنهطعليهولكلنالتصالحواجاتميقأنتغداإلنسانعلىليسولكن

مستخدماجميعاالمسيحرفعهالقداإلنسانعلمآخذهكلهاأوقفلقدابنهشخصىفيله

مناتيةالمصالحةأننوضحخرىaetإليناوانتهتوبنافيناغتفالمصالحةاتقدفيبشريتنا

مصالحةعاملهوفالمسغأكملهاالذيالوحيدالعاملهووالمسيحفيناومنتهيةرأسااالبالله

المسيحبواسطةرفعاكمنهاالمستفيدونونحنالمصالحةعليناتقعالذيننحنولكتنااللهلحساب
أنلهالنانكبيرتكرلمحقيقتهفيهوالعملهذاالسابقةالعداوةوكلالمصالحةمشقاتكل

لنااكملهالذيالمسيحساكرااللهفييقتخربهبلنفسهفيلتىولكنيقخربه

المصاطةخدمة

المسيحوعبيسلنفسهصالحناالذياللهمنالكلولكن4
المصالحةخدمةناوأعط

لنفسهالعالممصالحاالمسغفيكانأللهإنأي
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خطاياهملهمحاشير

المعالحةكلمةفيناوواضعا

بنايعظاللهكأنالمسيحعنءفراكإذانسعى

croA1Yكو2االلهمعتصالحواالمسيحعننطلب

اناإلعالقةكلأنيوضحاتاالذهعلىالسأبقةمحاجاتهءوامنهناالرعصولبولس

انيؤكدبلفيهاضلعانالنيكونحتىنبويوالبثريتسلسلمنتايئلمباللهالجديدة
sLكلهاابشريةصاروقدوبواسطتهالمسيحطريقعناللهمنرأساءجامصالحةمنتم

مواريئهبكلانتهىالقديمالعهدمغافيالعشوكلالجالةفيضساويةجديدةخليقةبذلك
المنسلسلة

تفكرالجسدبحسباليىجديئفهوخليقةبالروحالمسيحفيأحدكانإنأإ
وترى

القديمألمورالعهدالجسدبحسبالفكرمضتقدالعتيقةءاألثميا
71سه12صارجديداقدالكلهؤأ

صارخليقةاللهمعمصالحأنبعدالكلأنلنفسهمفدقدالرسولبولىيكونفاوإلي
الجديدةالنعمةهذهويخدموابالمصالحةيكرزواأنوهيواحدةبميزهالرملاللهميزولكنجديدة

كمجزالمصالحةأخداالتساويوعلجميعايفتبرونفالرسلالمسيحخدمهاكماالمصالحةأي

AIامعالصلحيقبلواأنالمؤمنينحائينالمسيحخدمةلتكميلالمسيحعنسفرا

أدرجاتهنهعلىالمصالحةسارتوهكذا

لنفسهاإلشانعالمالعالميصالحأنمشيئتهمسقحسبأراداللهأ

بصوزصرشنابجسمفيالمصالحةبعمليةيقومأنالمتجسداالبنالمسيحاختارب

فطخطيةتردفالماللقةبصفةجذورهامنالخطيةوهيالمصالحةعائقبرفعمطلقة
الصلعحالةتعيق

الكلمةبقوةالمصالحةليخدمواتهوبواالمحمنبانعمةليستلمواالرسلاللهاختارج

المصالحةخدمةوأخذالمسغمنالمصالحةأخذفالكلرصلعنلرسولامتيازوألبالروح
اللهمن

الذيالمسغويرأسطةرأصااللهمنآتيةباعتبارهاالمصالحةهذهيقيلواأنالمؤمنيندعوةد

هيوهنهخطاياهملهمطحاسغراللهأنأساسعلىيخدمونونعمتهبروحه
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المسيحيةوقلبواللهبالمسغمحوراإليهانهووهذاأإالمصالحةخدمةفيكلمةوأقوىخطر

التابض

وليسبالروحوالحيأةالجديدةالخليقةطبيعةكليورثالذيهوهذأمثلإيمالموطبعا

عائقرفعبشبمصألحإليالحطيةعائقبسببنسانلدتانمناللهتحؤلألنبالجسد

إليالمتعلطةالخطيةبشباللهمعالمتحكمءlAlWمناإلفانلتحويقابلهأنيتحتميةا
المسيحبيسوعباإليمانالثهنعمةقبولأساسعلاللهمعالمصالحةحالةبقبوJاشعدادحالة
وأفسدهواستجدهاإلنانعلىسيطرالنيالحطيةسلطانألغىالذي

مقابلفييكونأنيتحتمبدمهممضاةكوئيقةالمسغيدمناللهمعالصلحقبولأنأي
نكمliالجسدمنوإبطالهاةارعسلطانلهاالتيالنعمةلقبولالمسيحبدمالواثقاإليمانا

28أفاللهعطيةهوفكمىليوذلكباإليمانمخلصونبافعمة

فإنهبالنعمةفيهأبطلقدالحطيةسلطانأنأعماقهفيواقعياإحساسااإلتسانيحسحينما

اللهمعبالمصالحةالحالفييحس

المصالحةقوةأناإلنسانيدركحينماوواقعيتههقوتياخذباإليمانالواقعياإلحعاسهذا

بهممملالذيالمسيحجسدفيوذلكيفكرفيهاأنفبلحتىبالفعللهتمتقدوعطيتها

مبادرةدونأيبشريتهجمفيللبشريةالعامةالمصالحةحالةبذلكواكملالخطيةرفع
أوسعياإلنسانمن

102كوصليبهبدمالصلحعامالدنفهالكلبهيصالىوان

بهالعداوةتالiبالصليحياللهمعواحدجسدفي91وأيهودااالثنينويصالح
261أف

باإليمانواالخريناللهمعمصالحةحالةفيبالقعليدخلاإلنسانأنبمعنى
اإلنسانعالممستوىعلىبالمسيحغامااللهملهاصماملللمصالحةعملعلقاثمواإلجمان

مجاناباإليمانلقنولهوصارجاهزاككل
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المصالحةعوائقإبطالانيا

لهأاتاخوالموتالحطية1
Ajالنا2

الخطبة1

كانالذىالناموسوصايةغتواقعوهوتاديبهزماننهايةفيصمماإلنساقأحبإذالله
كاوغربتهأشقتهاتياإلنسانطيعةمنالخطيةسلطانيرفعاناللهعنوتفربسقائهزمانيمثل
الله

411lوالموتاططيةناموصعنأضقنيقديسرعالمعيحفيالحياةروحناموسن
SمLكSانفيعنهعاجزاالناموسنTبالجدضعيفا

رو8الجسدفيالخطيةدانالحطيةوألجلالخطيةجسدشنهفيابنهأرسلإذفالله
rY

الخطيةان3

بشبآدمفقدهمانسانلأعاداللهأنهذامعنىليسولكنبالموتعليهاحكميعتي

تحتوالوترعيةانفمىفيئانيةمنهالسقوطجمنوضعفياإلنسانيبهونوإألوحسبالخطية
جدلدمنالموتحكم

يتصورأنيمكنالبهاأعلىدرجةأعالنا1ؤليjادطييعةإلىيرذناأنعوضأفهولكن
اإلنسان

وحسباإلنسانطيعةعنالموتحكميلغيأنعوضفالله

ااالموتعدمطبيعتنافياعطانا

خاللهامنلينويالشطانيستخدمهااقينرائزالوسطوةالشمهواتليطلأنعوضوالله

اإوإكليلهاالنصرةمجازاةكلمععلهاالغلبةقىةأعطاناالخطاياأشغالقترافاإلنسان
42هغلوالشهراتءاألهوامعدالجمصلبواقدللمسيحهمالذين

الطبيعيالموتنحوهـسيرالخطيةبسببميتالجسد

jضهواتهفيتطيرهالكيالمائتجسدكمفيالخطيةتملكنالإc61رو
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أبديةقيامةيتتظربلالموتسلطانلهالذيالشيطانحكمغتبالحوفيحيايعدلم
للمعدوالغلتة

ضهواتهفيوننازعهالجسدمعنتعاركفحن

فوقمنوجؤناإذنستمداسلطانهعبيداتحتلسناولكن

حربافيناوتصطنعتقتحمناالشريرةوميولهالسر
اأمضىللحرببأدواتعليهاالسادةلناولكن

والموتالحطيةناموسمنأعتقنيقديسوعالمسيحفيالحياةروحناموسألن
jnrر

Uعنارغماتخضعناالحطية

أبإرادتتأماسكةالنعمةقوةألن

وقدداخلناهواأليديةالحياةوفهالمسغفدمإليتايقتربقادرأناألبديالموتوال
فيناالساكنالقدسبالروحأرواحناعلىاقأمينفيدخلنا

وإنمااألزليةاألزمنةقبليسوعالمسيحفيلناأعطيتالتيوالنعمةالقصد00
واطلودالحياةوأنارLIوتأبطلالذيالمسيحعيعبظهورغلصنااالنأظهرت

jو19تي2اإلنجيلعهبوام

ءالقارىولينتبه

أبشريتنابجعدحئقامعندماعلنيةوبصورةالصليبعلالمسيحأبطلهالموت
األبديةللحياةبابابللناموتايعدلمفالموت

والموتال3المسيحمحيةعنسيفصلنامنالمسغعنيفصلناالموتيعدلموباألكثر
41Aرونحنفللربمتناوإنعشتافإن8rو53رو8حياة

للقيامةيعذناأالنالموت

يعملوت5tr1الموتهويبطلعدوآخرrالموتيتهيالقيامةتأتيوعندما

ماتفالمسيحالمسيحجسدفيالحطيةعملتمامستوىعلىطالجسدمستوىعلىاآلنفينا

القيامةاالنوأعطاناالموتمنفامالمسيحولكنالجسدبذاتمعهنموتاآلنونحنبالحطية
اأمماتاالجسدكانوإنحتىبالروحلنحياالموتمنبالروح

المسيحبنعمةونحياتنابإرانموتواحدوبانمعابالروحنحياولكنبالجسدنموتاالننحن
I66روالخطيةجدطلليمعهصلميفدالعنيلىإنسانناأنهذالمين
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42هغلثهواتوالءاألهوامعالجسدصلبواقدللمسيحهمالذين

البربسببفحياةالروحوأماالحطيةحيبسبميتفالجسدفيكمالمسيحكانوإن
nر

68رومعهأيضاسنحياأننانؤمنالمسيحمعمتناقدبهاقإن

قينافسدالذيللجزءبةبالنفقطدفيجهوموتاالنفينايعملالذيالموتأنإذاواضح
الفسادعدميلبسحيثللفيامةاضعدادا

موتعدميلبسالمائتوهذافسادعدميلتسأنبدالالفاصدهذان

الممجدنلبسلكيفيناالفاصدالجزءمننتخلصأنبدالأيeroكو1
4Dعملبحسبمجدهجسدصورةعلكونليالفاسداتواضعناجسدسكلسيغيرالذي

31jrفيءشىكللنفسهيخضعأناستطاعته

وجهليسترفيماتأوللدينكدافععناماتالمسيحنلوتفهمءالقارىأيهاأنظر
هوuطانه4قطاالنللموتنتعرضكناماعناعوضاالموتعقوبةعليهوفعتكمنعناالثه

وجهليسترضيعناالموتعقوبةكلهوتلقىوطالماديونبقاياعليناتبقىفلماذاعناالديندفع
3ونموتاالنإليالعقوبةتبقىفلماذافبرأناالله

الموتبشريتنامعهوجازتببشريتناأيدبالجعptaOألجلناماتالمسغأنالحقيقةولكن

المسغعلسادجسدياالموبئألنجسدياوليىاروحالمربئعقوبةعنهافرفعالخطيةعن
جسدياعلينااليسودفكيف

ولكنالموتفيليبقىءكخاطىيمتلمAAالمسيحعلىيسدلمالموتأنكماولكن
الهؤلهوجمدوالروحبالجسدبعدهاقامكذلكبالموتعنهنفضهاوقدقطللخطيةكحامل

الجعدموتبعدبانتظارالقيامةفنحنروحياعلياالموتيعؤلنوهكذا

اللذلكأأالمعمؤيةأوباإليمانءسوا67روالخطبةمنتترأقدماتالذين

1رو8يسوعالمسغفيهمالذينعلىاالنالدينونةمنءفي

هكذاالمغوبفمإنجيلهفييوحناالقديسيوضحهوهذا

قدبلدينونةإلىيأتيوالأبديةحياةفلهأرسلنيبالذيويؤمنكالمييسمعمنإن
oيوهالحياةإلىالموتمنانتقل
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الناموس

وأخالقهحيألنهوفياليهويالشعبوعيفيتغلغلالذيلطانهبحموسالناأنءالقارىليعلم
المسيحيةإليالداخلاليهويواجهتمشكلةأعقدكانسنة1وعبادتهومعامالتهوسلو

اصألاليهؤالرسلبواسطةالمسيحعليتعرفبدأالذيلألمميبالنسبةعقبةأصعبكانكما
اأوأليدهبتهوأرادواوالذين

تقديرفيوسلطانهبهيبتمحتفظاالناموسفظلالمسيحيةإليالداخلينلليهؤبالنسبةأما

إليهاالمسيحيةوأضيفتهيكمايةاليهووالعاداتواألعيادالمواسموحفظوالحانالسبت

السيحءبمجيالناموسسلطانءانتهاأدركالذيالرسلبينمنالوحيدهوالرسولوبولس
يحالمفكرزبإنجيلe6ابيناإلقجيلةلبشارالثهدعاهحينماوذلكالصليبعلوموته
وصايامنهيفريعيةتعاليموالعاداتواليهؤيةأعصادوالختانوالعبتوالناموسبلون
تعاليمهوإليكالناس

سللناموالرسولبولساحترام

كانبلتحذأوءازدراأييثربهذاتهحدفيالناموسمنالرسولبولسموقفيكنلم

cاحتراىNUوأيعلنفهوفاعليتهومدىوصالحيتهضرورتهحدودواقعمنيقيمه

21رو7وصالحة4Pوعأمقدسةوالوصيةمقدسالناموسإذا

DTرو7يةاتحتمبغخسدفيأناوأماروحيالناموسأننعلمفإنناII
1رو7حسنأنهالتاموسدقLأفإنيأربدهلستماأفعلبهتفإن

22رو7االطناإلنسانبحسباللهبناموسأسزفإني4

المسيحألقوالمطابقةتأتيطهالرسولبولسوأترال

الحقفإنيألكملبلألنقضجئتماءنبيااأوالناموسألنقضجئتأنيتظنواال
الناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفjJزيواألرضءالسماتزولأنإلىلكمأقول
V1Aهمتالكليكونحتى

gtمعلميائال5المسيحمجربهقامناموسيوإذاAضالاألبديةالحياةألرثأعملذا
ظنكمملمنإلهكالربتحبلوقrفأجابتفرأكيفالناموسفيمكوبهوماله

بالصوابلهالنفسكمثلوقريبكفكرككلومنقدرتككلومننفسككلومن



IoTAYالوفتحياهذالاجبت

فاحفظوهتحفظوهأنلكمUالوامافكلوالفريسيونالكتبةجلعىموسىكرسيعلى
3و322متيفعلونواليقولونألنهمتعملواالأعمالهمحسبولكنوافعلوه

بالغرضيوفيأنهجهةمنللناموسالمسيحنظرةمعمواقةالرسولبولسعقيدةأننرىهكذا
فيهكانمحدودلزمنوضعالناموسبأنويقطعيوالمسيحنجدولكنأجلهمنوضعالذي

الجديدالزمنويدأالزمنهذاانتهىيعلمالمسيحبدأحينماولكنالشعبلتاديبكافياالناموس
ممثألالمعمدانانسحبكماينسحبأنالنأموسعلىيتخمبللهيصلحالناموسيعذلمالذي

الحامساألصحاحمتىىالقديإنجيلفيالمسغويقولبأكملهاللنبوة

لكمفأقولأناواماتقتلالاالتاموسءللفدماقيلأنهسمعتمقد
لكملفأأناوأماتزنالاالناموسءللقدماقيلأنهسعتمقد

لكمفأترلأنأوأمأتحنثالCالناموسءللقدماقيلانهسمعتمأيضا

لكمفأقولأناوأمابسنوصنبعينعينالنامومىفيقيلأنهسمعتم

لكملفاأناوأماعدؤكوتبغضفريبكتحبالناموسفىقيلأنهسمعتم1

منمستوىأعلىعلىكلهاجديدةاياوالناموسوصاياكلمقابلفييضعالمصيحبدأئم

لميراثنؤقلبهايوالطبيعتنافيالربزرعهاالتيالجديدةالحياةمعلتتناسبالروحانية

ضيه0استودثمنقصانهوجترالناموسعجزممملقدالمسيحيكونوبذلكالسموات

ألجلهمؤضعالذينءالقدمsدائرةفيوحبسه

الرسولىبولبعلمالذيالتعليمعينهوهذاوكان

مومىبيدالناموسهاوضعأجلهامنالتياألبابرحيثأوالابتدأالرصوالبولسولكن

بولسولكنأجلهامنوضعالتيمهمتهملاالناموسأنإليانتهىاألسبابهذهواقعومن
اإلنساقخطيةمعالجةعنكأمألعجزاعجزالناموسأنللجدليدعوالبماتزهنالرسول

يعطيأنالناموسعلىتحتممفولهاوإبطالاإلنسانخطيةلمعالجةخصيصاءجاالمسيحوألن

الخطواتطهوإليكوينسحبللمسيحمكانه

3مومىبيدالنامومىالئهوضعلماذا
بوجؤاإلنسانعندالضمرحأسةينبهلكيسباألطوصعالناموسانالرسولبولعىأوضح

تفرعالعثروماالوصايالهفىضعيتعداهاالأنعليهيتوجبحياتفيللهوفاصلةحأسمةحدو
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وهكذاعقابهوجبتعدأهافإذايتعذاهاالاللهوبينبينهالفاصلةالحدودباعتبارهانها

بمعنىخطيةالتعذياللهوسمىالتعديجهةمناإلنسانضميريوقظالناموسبدأباختصار

اللهحدودوتعدىالسلوكأخطأانه

DJتشتهالالناموسيقللملوالشهوةأعرفلمفإنتيباالموسإألالحطيةأعرفلمi
vةivر

1Uالخطاياالتعدياتبسببإلبراهيماألولالموعدعلفلدزيدقدالتاموس
39غل

02روهالحطبةمعرفةتكئرلكيفدخلالناموسوأما

علىيتعرفأنقبلكصبيأوسالناموءمجيقبلفيماكإنسانرنفسهيالرسولوبولس
هكذاالنامومى

أنواعحددتالتيالوصيةتءجالماولكنقبالعائشاالتاموسبدونفكنتأناأما
عليكيحكمفعلتهاإنالحطاياهنهأنوقالتخطاياأنهاسابقاتعرفتكنلمالتيالحطايا
عائشاقبألكنتالذيأنافمتمعروفةقبآلتكنلمالتيالخطيةعأشتبالموت

vر

ورائهمنينغيالذيالناموسأعمالتكميلفيجهادهبأنبالقولالرسولبولسيتتهيوهكذا
الالذيأنإليبهانتهى15روبهاسيحيايفعلهاالذيالناموميقولكماالحياة

للموتلينفسهاهيللحياةالتيالوصيةفوجدتالمرةقولتهفقالاإيموتيعملها

يقولكماالخطيةلشىفالسببمباشرةالسببالرسولبولىيلتفطلموطنعا01رو7

تنفتحلكيوهذاطالحالناالصالحيصيرالناموسوفيفيتاالنعمةبغيابألنالنعمةغيابولكن
كانالذيالناموسبهافكتلوأعطاهاالمسيحءجاالتيوننتظرهاالنعمةونطلبأعيننا

لاللهعطيةهومنكمليسوذلكباإليمانخلصتمقدمخلصونبالنعمةألنكمlينقصها
كيفوهيحقامبكيةحفيقةإلىالرسولبولسوينتهي2lrأفCأعمالمن

بهاخدعتنيبالوصيةفرصةمتخذةوهيالخطيهألناالمؤلياإللهيالناموسالخطيةاستخدمت
واضحوالمعنىومقدسةروحيةوالوصيةإلهيئالناموسأنمعAIرو7اا0وقتلتنيبالوصية

رلماولكنعليئسلطانأيوالوجودلهايكقلمالوصيةوقبلاالموستجلالخطيةأن
ارقبتيعلىسيفهورفعتبالناموسالخطيةتستحتالناموس

وضعهالذيالناموسأنويكلنشفالحطيةاإلنسانيكعشفحتىوتدبيرهاللهبعلمهذاكل
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كانقدإذاحفيقينحئصىإلىوحاجتالشديدبضعفهوتعريفهاإلنسانلتاديبكانلله
مؤدبتحتبعدلسنااإليمانءجامابعدولكننتبررباإليمانلكيالمسيحإلىمؤدبناالناموس

rfrrغيسوعبالمسيحباإليماناللهءأبتامؤمنينوأممايهؤاجميعاألنكم

وفيءالحاطىعلىيضعهاالتياألحكامبواسطةكمؤدبللناموستقييمهفيالرسولوبولس

4fأاإلنسانتبررأنكافيةليتالناموسأعمالأنيوضحءئبرىأنعيستطالالوقتنفى
جهةمناليهوديةفيسيرتبخصوصنفعهعنيقولحينمانفسهيعارضالهذافيوهوالله

فيالتيالروحيةالحياةدخلأنبعدالرصولبولسألن36فيلومبالالناموسفيالذيأبر

بمجرداألعمالظاهربحسبهيإنماالناموسبرلوالباألعمالالناموسترضيةأنأدركالمسيح
الضميروليىتلويثعلىقدرةللخطيةأنبسببويثنالضميريصرخيتقىولكنحرفياتتميمها

لطهارةوتتميمهاعمالامعيتعاملإنمامعهيتعاملوالالضميريطهرالوالناموسفقطالمجسد

الجسدوحسب

فيالداخليةآثارهاوممليةالرفعدمهوقدرةالمسيحنعمةعمقأدركأنبعديقوللذلك

المنخسينعلىمرشوثعخلةورمادوتيوسئيراندمكانإنألنهcLJأبدونوالضيرالنفس

فهنفسهقدماالهوتأزليبروحالذيالمغدميكونبالحريفكمالجسدطهارةإلييقدس

9عبالحياللهلتخدموااالخطيةلأعماميتةأعمالمنضمائركميطفرعيببال

مهمتهاكملالنامومى

اتجااناإلنضميرويوقظوأصنافهاالحطيةطبيعةليهشفوضعقدالناموسيكونوبذلك
ناموسخالفمنرحمةبالصوباتالناموسوضغالخطيةءوراألنالرعنةدرجةإليحتى

يكونذلكعلىوبناث1Aعبرأبدونيهوتهودثأوثالثةشاهدينفعلموصى

فيوالخطيةدالتمرعنصرليكشفالحدودوضعفبالوصاياءأداخيرمهمتهدىأقدوسالنام

خطوطهاوضيرهشعوراإلنسانفيالخطيةتخطحتىشدةبأعنفالعقوبةومعئماإلنسان
فيالخطيةسطوةمنرشتصرخj1cرو7بالوجةجداخاطئةالخطيةتصيرلكي1المرعبة
وأعصائهجسده

Jفإنيأريدهلستماأفعلكنتفإنأفعلفإياهأبعضهمابلأربدهماأفعللست
الساكنةالخطةبلأناذلكأفعلبعدلستفاآلنحسنأنهالوصيةالناموسأصادق

جمآ
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jjv01vOtyروالوتهذاجسدمنينقننىمنأالشقياإلنسانأنامجي

الناموسعجز

الناموسوقفاإلنسانضيرفيومحاصرتهاالخطيةكخعفحدإليأيهناإلىأنهواضح

والموتالقصاصسيفيرعبلللخطيةعالجأييعطيأنيستطيعالفاضحاعجزاعاجزال
اوحب

للخيرعارفةطبيعةورتتاإمأنوهوrrrorrصإليهألمحناقدكناذلكفيوالسبب
تمامامهيأةوبالتاليبرهمنومحرومةاللهلنعمةفاقدةألنهاللخيرلالنحيازقادرةغيرولكنوالثر

مناإلنانعاشوهكذابالضرورةالموتحكموحاملةخطيةأيالقترافالشيطاناتءإليحا

يكنلمإذآدمتعديبشبهأخطأأنهيحسبلملذلكوصايابدونأيناموسبدونموسىdإإم
لمولكنه41روتعدأيضاليسناموشليىحيثإذأويكسرهافيتعداهاوصاياعليه
والوصاياالناموسأيالتوراةموصىاللهأعطىفلماالوتحكمتحتواقعابلمبررايكن

اللهبرمنومحرومةللنعمةفاقدةطنيعةفيكائنفهواصلحةبدوناألسفلثديداإلنسانواجهها

عجزولكنالناموسيتترربأعمالحتىالناموسوصايابمقتفويعملمجاهدأنعليهفكان

أعمالمنهمالذينجميعألناياهوعيتممأوفيهيثبتأنأوالناموسيكملأنعنقسانأ
كتابفيهومكتوبماجميعفياليثبتمنكلملونaكتوبألن4لعنةتحتهمالناموس

351غلبهليعملىالنامو

oLj9I

وبالتاليالناموسوصاياتتميمفيفشلواأنهمآبائهوعننفسهعنيعترفالرسولبطرس
بانتظارالخالصلعنةوتحتبلءرجابال

يستطعلمامIامنالمؤمنينالتالميذعنقعلىالناموسنيربوضعاللهتجربونلماذا
1olهأعنحملهأننحنوالاباؤنا

ذلئالألت3لماذاالبرناموسيدركلمالبرناموسلرأفييسعىوهوإسرائيلولكن
9rYrروالناموسباعمالهنكبلباإليهانليس

الخطيةمعرفةبالناموسألنtaLميتبررأالجسدذيكلالناموسباعمالألنه
jrر

ذلكيؤكدالمسيحوقول

ألننابطالونعتيدإفناضولواالناموسمنبهأمرتمماrjفعلتممتىأيضاأنتمكذلك
JLJvعلينامجبنcماعملناإنما

frr



الحطيةألجلبالجدضعيفانUsفىعنهعاجزاالناموسكاناماهاألن

jnrر

وعتؤهاإلنسانءلكبريامحكاالوصاياجعلالناموسأنوهيمذهلةحقيقةإليننتهيوبذلك
بححبءوالفناءوالبالءالشقأادمعلىجزتالتيولياالةاوهيهنفتأليهمحاولتهوكشحف

طانالتورةمث

وتكونانايخكماتتنمنهألكالقيومأنهعالماللهبلتموتالنللمرأةالحيةفقالت
trEi6تكجدةالفكرةالشحرةأنالمرأةفرأتروالثالخيرعارفئنكالثه

يكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفيكانذالذيIالمسغعنقىلهفيالرصولوبولس
علكالثهيكونأنالشيطانمشورةقبلالذيآدممعالمقابلةيضعإكا26فيئهدمعادأل
لكنهالقولمكمآللآلهوتماعلىليحصلالتعديطريقوعنواالختطافالسرقةوجه

وأطاعنفسهوضعكإشانالهئةفيوجذوإذالناسشهفيصائراعبدصورةآخذاشفسهأخلى

ادمسقطكيفالنهائيةالمقابلةالرسولبولسيضعثم8و27فيالصليبموتالموتحتى

المغوبينوالجروالمجرالحيواناتويعبدينحنياألرضعلىوانطرحاللهمtLدرجتهومقد
فيممنركبةكليسوعتجثوباسملكياممكلفوقاسماوأعطأهأيضااللهرفعهالذي

1و29فياألرضتحتومناألرضعلىومنءالسما

اسعرتالتيالوصاياأذلتهاإلنسانطيعةفيانبثالذيالذاتيالتاليههوالذيالعنصروهذا
للهبةبالنوضعهبحفيفةاإلنسانشعرحتىحديدمنبعصااذبهالذيالناموسوحظمهبعجزه
نجحهكذاللخطيةعبدالوصاربالحقيقةواستعبدتهعليهسادتالخطيةأنوكيفكمتعذ

العصياندائرةفيالجميععلىيغلقأنفيالنامومى

y6بالناألنيتبررأمامهالجسدذيكلموسالنابأعمالuةامعرفة

يسوعإيمانمنالموعدليطىالخطيةغتالكلكلأغلقالنامومىالكتابالكن

Jrrrيؤمنونللذينالمسغ

iمنكلملعونمكتوبألنلعنةتحتهمالناموساعمالمنهمالذينجميعن
Jrبهليعملالتاموسمحابفيهومكتوبماجميعفييثبتال

أخطأمنبانjlJوأخاصةالناموكليعملأناستطاعقطإفسانمنLمjأوواضح

ayr



فيصارمجرماضدواحدةفيعثروإنماالنأموسكلحفظمننiالكليهأخطأنتدواحدةى

2rيعaالكل

والالقاتلسئهامنءشفاواليةامنالخالصفيءالرجاانهفأطعاثبوتأئبتوهكذا

ءرجابالوالموتواللعنةبالدينوتةالحكمبلالناموسءورامنجاة

وصدقوهانظروهابعيدمنبلالمواعيدلواينالموهمأجمعونءهؤالماتاإليمانفي
1111عبوحئوط

فوقمناللهبريأنيأنمحتمأللهاماميبرراإلنسانأنعنجزالناموسأنثبتوقذواآلن

الناموسمنمشهودأهاإلنجيلالناموسبدونبألمشحاللهبرظهرفمداآلتوأما

إذفرقالvه4يؤمنونالذينكلوكلiإالمسيحبيسوعباإلجماناللهبرءواألنبيا

jjrrrrرواللهمجدوأعؤرهموأمميهوأخطاواالجميع

باهظوبثمنالثهبرحمةإنمأمجانأاللهبرإليهوعادآدآفقدمأالتيالنعمةظهرتوأخيرا
السالفةالخطاياكلعنويصفحعاراإلنسانليمحوالعارصليبعلىابنهدماللهكلف

كفارةاللهقألمهثيأيالسيحسسوعفيالذيءبالفداجمانابنعمتهمعبررين
إلظهارافهيامهالالسالفةايااعنالصفحأجلمنبرهإلظهاروذلكبدمهبأإليمان

rtrirيسوعاإلجمانمنهومنويبزوباراليكونالحاضرالزمانفيبزه

الناموسعجزعنهمايكتلالمسيحءجمي
Wمتتلبلألنقضجئتامsm

لمابموتهوقيمةبلمفىللناموسجعلفالمسيحبالفعلاكملهبلالناموسينقضلمالمسيح
بولسهوأناليهوباقيعنالمسيحفيوموالرسولبولسيفصلأصبحوالذيعقوبتهاكمل

المسيحبدونللناموسقيمةالأصغحتىالناموسكمالمنتىوحدهالمسيحفيوجدالرسول

عفوبةأكملأنبعدالمسيحأنالرسولبولوجدالموتعقوبةعندالناموسينشهيبينماإذ
اإلنسأنتأديبجهةمنالناموسمناللهقصدانتهىلهذاالحياةوأعطىالموتمنقامالوت

الحياةءإلعطايألمسحاللهليبدأقصدالمشحبموت

ينالمؤمنليقتلدمثقإليطريقهوهوفيالمسيحلهاستعلنأنبمجردأنهبولسفاكثولقد

أناءالسمامنالمسيحصوتوانجريمةأخطرفيأوقضهقدللناموسغيرتهأنهناكبالسيح

irr



بليوقظهأنالناموسيستطعلمالذيالضيرأيقظقده9أعتضطهدهأنتالذىسوع
لهاستعلنوحينئذبرلسعندالتاموسافتهىهاإلىيهالحقمعالمطمسقدكانبالعكس

هوالمسغءمجيبعدبالناموستمئكأيوأنالمسيحءبمجيانتهىقددورالناموسأنصورةبأجل
يديحدثاوكماالصليبعلىحدثكمانفهالمعيحلقتلعلةويصيربلبعينهالتجديف

انفسهبولى

الكتابلكنبالناموسأبربالحقيقةلكانيحييقادرأنناموسأعطيلو
للذينالمسيحيسوعإجمانمنالوعدليعطىالخطيةتحتالكلعلأغلققدالناموس

31m22غليؤمنون

اإليمانإليعليامعلقاالناموستحتمحروصينكنابالمسيحاإليمانءجاقبلماولكن

مابعدولكنفتبررباإليمانلكيالمسيحإلىمؤدبناالناموسكانقدإذايغلنأنالعتيد

Jrrrorمؤدبمختبعدنالاإليمانءجا

vrروالجميعيرحملكيالعصيانفيمعاالحميععلىأكلقاللهألن

كانورهjوأنالحالصخطةفيداخالكانالناموسبأنكلههذامنبولسالقديسمجرج
حريةونوالفوقمناإلنسانخلفةلتجديدالكبرىللنفلةليعدهاإلنسانضميروتهذيبلتأديب

اللهأوالد

اإيتصؤراليهؤكانكمااللهأماماناإلنلتبريرباثرةكواسطةيوضعلمفالناموسوهكذا
Iواحدبازوالىليأنهاإلفسانبرعدموفضحلكشصفواسطةكانالنقيضعلىبل

اإلنانخطايايعدفالناموسوتكفيراتومجهؤاتأعمالمناإلنسانأدىمهمااارو3

كيالالعقوباتلهاويكيلعذا

الناموسانتهىكيف

قدللذيآلخرتصيروادكيالمسيحبجسدللناموسمتمقدأيضاأنتمإخوتيياإذا
ىالذيماتiإالناموكىمنغررنافقداألنوأماللهتثمرداألمواتمنأقيم

6و4ورCالناموسالحرفبعتقالالروحبجدةنعبدحتىفيهمئسكين

وجميتويهتدالناموسفينايحكمبالجسدءأحياكنانحنطالماحيئالناموسأنيعنيهذا
حكمعليهوفعقدالناموسحكممختكانالذيالعتيقوالجسدالمسغفيمتناوقداآلنولكن

ألننالنابالنسبةأناموسانتهىضدمعهأيضانحنومتنابهوماتالمسيحأخنهالذيالناموس

vvr



فالناموسالمسيحمعأمواتنحنوطالماالناموسقبضةتحتكانالذيبالجسدبعدءاحياسعنا
لنابةبالنعميت

ألننافيناءالفدافعلومجققيوئقالذييةالمعمووبفعلالصليبعلىءالفدافعلجمفهومهذا
هكذامحصورةأخرىمرةيضعهاالرسولوبولسالمسيحمعوندفننموتيةبالمعمو

المسيحبلأناالفأحياصلبتالمسيحمعللهألحياللناموسبالنامومىمتني
وأضلمأحبنيالذياللهابنإيهاناإليمانفيأحياهفإنماالجسدفياآلنأحيأهفمافيئيحيا
2و261ألجلينفه

ألنللناموسمتناقدنكونوبالتاليصييناالمسيحمعأنناالرسولبولسيؤكدأيضاهنا

ومجمعالكهنةرئيسنطقهماءسواشرعلiIهانالناموسحكمعلىبناثصلحتالمسيح

الصيبعلبشريتناجسدفيالخطيةحملكوتهبالفعلالمسيحاستحقهالذيأويمالسنهد

ئتنابالناموسيناعلءشيمأقيبعأللناموسمىفليعندهعقوبةكآخرأماتناالناموسأنفطالما

بيصلةأيةللناموسليسفبالتاليفيئالمغحياةهياآلقوحياتيtiGللناموس

فدالصليبوعلىبالمسيحأنيدركوالكياليهوديخصىالناموسعنالكالمهذاكلولكن

عنماذاولكنالمسيحأيالخرصارواإذللناموسالتنعيةومنبلالناموسطؤقمنخرجوا

Iالغزلةأهلباألمموالختانالناموسيهوداليهودعالةةعناماثمألمم
صرتموالمواعيدإسرائيلعنبعيدينقبألكنتمالذينأنتميسوعالمسيحفياآلنولكن
المغبدمقريبين

واحداواليهوألممااالثينجعلالذيسالمناهوألنه
العداوةأيالمتوسطالسياجحائطونقض

فرائضفيالوصاياUاموسبجسدهمئطأل
مالماصانعاجديداواحدالإنسانانفسهفياالئنينمجلقلكي

ijrrأفبهالعداوةفاتألبالصليباللهمعواحدجسدفياالثنينويصالح

بعيدينكنتم

ومحتقرينومكروهينبلاليهودعنبعيدينكمطيكونوالمممuبالمعانيةمملوءكلمة

إلسراثيلبالنسبةكانواالتعبيرهذاعلىولألسفبلااموجودينغيربهممزدرى

يلعكطونأيطبعاالروحيبالمعنىموأئدهمتحتالساقطأربابهافتاتمنيأكلون1لكالب5
اللهأخباربعيدمن
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عنهموالبدمكرعلمخفقاتيوتعاليمهالناموسهوذلكفيفالعببءالقارىلينتبه
يتنخسوإآلعندهمياكلأوإديهميدخلأنيهؤيمجسرالمناكيدأنجاساغلفاباعتبارهم

كلهااليثريةوماتتوماتخطيةفبيحةالصليبعلىبشريتهبجسدالمسيحبحوقدواالن

وليساإقريايصيرأنتحتمالناموسىبسببفالبعيدوصاياهوأبطلتوأبطلاالموسوانتهىبموته
باإليمانالمسيحبشريةجصدفيوقائمينبلإسراثيلمعقريبينقط

41كو2ماتواإذافالجمغالجميعألجلماتقدواحدكانإن4

قدوالفقامالمتذولوالجسدالمؤمنيناليهودمعالجسدبذاتواحداالمؤمنوناألممصارفقدإ

معرعيةبلونزالءغرياتغألإذافلعشمفيهامماتjvljcالجامعةالكنيسةأنهاستنلن
291أفاللهبيتوأهلالقديسين

بشبأعداةالهوكانأنبعداللهمعواحدسالموفيمعاصالمفىواليهودrماوتاخى

يدينللبسالماصارالمسغلقدنعماالعالمفيإلهوبالناموسوبالءغرباواألممالتعدي
معاوالقريبن

يضعقائماالناموسكانطالماواحدصالمفياألقيمعيتاخىأناليهؤيعلىيستحيلوكان
بانيوالجنوالعقيديالفكريءالعداعلىهـمحرضهماليهؤعلويسيجاالنقسامحائطأساس

لكيالعداوةأساسهوكانالذيالناموسأيالفاصلالسورتحطمتموهكذاواحد

سالماصانعاواحداإنسانااالئنينمننفسهفيالمسغمجمع
المعيحدأصارالعداوةعلةهيالناموسفيوالفرائضالوصاياsانتUوعقداروهكذا

والسالمالوحدةمصدر

الناموستسميرأساسعلىالصليبرايةتحتواألمماليهوالرصولبولسمجمعآخرقولوفي
الناموسبهاسمرالتيالساميربنفسالبشريةخطاياديونوثيفةأسماهماوهوالصليبعلى

أالمسيحجشدالكهنةءارؤعيديعلى

بجميعلكممسامحامعهأحياكمجسدكموغلفالحطايافيمواتاiاألممكنتموإذ
لناضداكانالذيالفراثضفياليهودنحقعليناالذيالصكإذطالحطايا

etr1jt1بالصليبإياهمسمرأالوسطمنرفعهوقد

بانثمالصليبعلىالناموسءبإلغااليهؤديونكلرفعانصليببواسطةأنهناواضح

اناموسبالوهمصنعوهاالتياألممخطاياكلعنالصفخقتمالمستوىنفسوعلىواحد
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انالرسولبولسقىلفيوالدقةالجكالبالىالتشبيهلعظمةءالقارىانتبهلونوJلكن
بالحكمةالمسغسمرالسيحجسدAجهاعنالناموسبهاسمرالتيبالسامير
الصليبذأتعلىالتامlس

الناموسأجلمنالمتنصرينالمسيحييناليهومعالرسوللولسصماا
مفدمة

والثانيةولياالوكورنثوسغالطيةإلىالكبرىالرساثلاألربممدىعلىأعلنأسفالنحن
اليهودجانبمنبالقوةفرضهمحاولةجهةمنالناموسمشكلةفيالرسولبولساستغرقورومية

أعولعلىالشعرفربحناالمحتدمالجدلهذافيألنالوثنيينمنالجددالسيحيينعلالتنصرين

لناليكشفالمعروضةاكلالمشفىقالرصولبولسحفقحينماالكبرىالمحيةالقضاياومنابع
ءجرامنالمحتدمةاالنفعاالتلواللهايتعرضأنالصعبمنحتىالنادراومنأسراركانعن
والشخصيتوالتعرضالرسولبولسلتعاليممفاجمتهافيالمتنضرةاليهؤيةالعناصروختةجرأة

رسوليتهمن

اإلنسانءأعضاواستوطنتدخلتوكيفيةاليففعحبلليكشفءالوراإليعادفقد
أتاهاالسمهذاأنوكيفالتبريرطبيعةوحللالنعمةمنابمإليوأدخلنابأيديناأمسككما
كالسرابهءوراسعىحينماإصرائيلشعب

ملفاتأمامناوخحاألرضعلىاإلنسانينالهاأنيمكنعطيةكأغلالمسيحياإليمانلناوقدم
انتهائهزمانوحألدوعجزهإمكانياتهوحدودأسبابهوتقصىواعفريسئيبدرأسةالناموسضايا

هeاأنكيفالدهورمنذالمخفىالسرالجسدصعلىلنظلعءالفدابابلناوفتح
األزلياللهقصدحسبفيهءشركا

مذخراتكلهاارتوئائقوسئممواعيذوسجلمخارفيوقدمحلوألصغوبذلكوبهذأ
والهؤدهاللكلنيحة

الرسولبولسحئقوتوراتهمبناموسهمواستعالئهمالمتنصريناليهومكايدمواجهةوفي

وإقناعسهولةفيولكنمعاوارتفأقهماالعهدينبينالتناصقتوصحراسيةقياعدلناوقآلموارتفع
متعرضاواستعالنهصئضويخدمنجيلليخضعالثاملالكاملبنظامهالقديمالعهدجعلبحيث
االلتحاموقيالربموتفيفعليةكشركةrtكوAاإلفحارستياأوالمعمؤيةإنلألعزر



تحذيراتمعبهيبماوأحاطهااإلنسانحياةفياإليمانمنالمواضعأقدسفيإياهاواضعاجسده
والخلوالحياةلناوأنارتالقداتطريقالحقيقيبمفهومهاأمامنافتحت

البافدعدهممنتحررهميكفلماأعطاهمبلبيهؤيتهمالمتمسكيناليهوديهمللموهو
المحبةدوأمخLالروحوحدةفيالمؤمنيناليهودمعليحضرهمتعاليمهبأصدقاألمميينواختصق
كنيسةالمسغصغوهكذاوالمحبةواأللفةالقداسةفيلومبالباقساوياللهوجهAIأواءليترا
حريةوبساطةاإلنجلصحةوهكالواالتعاليءبكبريابالناموسالتمسئهارتأواالذينأماالدهور

حتىفئتفماوالتوراةذاتهالناموسمناصطنعهارادعةأسلحةتحدياتهموجهفيشهرفقد

اإلنجيلواستطهرتحدياتهمأخمدت

أورشليمومجمعاالصءبد
فيخدمتهء6شاصتةعثرةأربممنيقربماالمسيحيينواليهؤالرصولبولسبينالصراعظل

وكيليكيةسوهـبانواحي

هولصفهاكمافكانتاألممخدمةجهةمنالرسلكنيسةاألمبالكنيسةبولسعالقةأما

يسمعونكانواغيرأنهمالمسغفيالتياليهوديةكنائسعديالوجهمعروفغيركنتولكني

فيناللهيمجدونفكانوالفهيقبالكانالذيباإليماناآلنيبشرقبأليضطهدناكانالذيأن
1rrfrغل

غيراألممفيالمتواليةالكنائسءإنشافيالرسولبولسنجاحيستفحلأنلبلالندايةفيهذا

Aومألوااإليمانفبلواالنينالوئنيينعددواؤادسورباعاصمةأنطاكيةفيبولسخدمةاقدتلماأن

فبدأبكيرالمؤمنيناليهوأعدادفاقتاألممييننسبةأنأورشليمكنيسةأحستهناكالكناش
غيرالمسيحيينتائيرالوثنيينمنوالحوفوالتبعيةاالنضباطمستقبلءجرامنالرسلقلوبيهزالقلق

تزالالظوبهمأعماقفييةاليهووكانتيةاليهووالتفاليدالناموسياالنضياطعلالمختونين
ه6لمارتعملألمةويعظىمنكميئرغاللهملكوتأنIبعداستوعبواقديكونواولمجاللذات
الواحدةالمسيححظيرةفياألممدخولبمعنى1rrIc4مت

يتحركونالرسلعلموبدونبعلمافمامومىعلالغيووونبالمسيحالمؤمنوناليهؤفبدأ

والمقاومةللقجسسأنطاكيةإليفذهبوا

أنهوثنيأصلمنالمسيحييناإلخوةيعفمونوجعلواشليمأوراليهؤيةمنقىموانحدر
منازعةوبرنابالبولسحصلفلماتخلصواأنيمكنكمالموسىعادةحسبتختتنوالمإن
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الرسلإليمنهمآخرونوأناسىوبرنابابولسيصعدأنرتبوامعهمبقليلةليستمباحثة
2و11هأعالمسألةهذهأجلمنمأورشليإلىوالمشارخ

قكلذاالرسولبولسمننسمعههذا

nاختالسادخلواالذينخفيةالمدخلينالكذبةاليهودالمسيحييناإلخوةبسببولكن

اللناموسدونايشعبكيوأحكامهالناموعىمنأغفيلناالتيحريتاليتحسسوا
اإلنجيلحقعندكمليبقىساعةوالبالخضوعلهمنذعنلمالذيناليهؤيوسلطانهم

2faoغل

أنالكفيلةبالتهديداتيتزعزعيومأولمنذاألمممحيطفيبولسالقديسعملبدأوهكلذا

منالجددالمؤمتينبسلطانهمواستمالواهكذاالكذبةاإلخوةءهؤالنجحقدكانلونهائياتوقفه

أسرعقدبولسيكنلمإذاأماaلهميخضعلمإنهنفسهالرسولبولسيقوللكUاأل
ناموسبدوناألممبينالمسيحإلنجيلخدمتهعلىمواقتهمليأخذالرسلإليالنعمةبحكمةهكذا

فيالرسولبولساسسهاالتيالكنائسعنالرسلكنيسةفصلفيتبتقدلكانختانوال

laمنشقةيةوشيعةمجردالرسولبولسبقيادةاألممكنيسةوألصجتمم14

والناموسبدونالمسيحإلياألممدخولعلبالمواضةالرسلإقناعفيالرسولبولسنجاحأما
تكتسحبدأتوالتياألممبينفدمةافيأحرزهالذيالنجاحعلىباألساسيعتمدفكانختان

المسيحرسالةوفهماإلقتاعفيبولسموهبةإليباإلضافةوكييكيةهـريافيأورثليمحولالبالد

كثههذابواسطتهالمسيحصنعهاالتياالياتمععليهظهرتالتيافهبنعمةيجارىالبعمق

منالغيورينضغطمواجهةفيبرنابامعالثركةيمينالرسولبولسءويإعطابالمواقةالرسلأقنع
يجبرواأنمستميتيناوeciوالذيناألممتجاهتعاطفأيعندهميكنلمالذينالمتنصرلناليهؤ

بأنعلمافطالرصولبولسلهميخضعفلمأمامهميحئتنأناألسفارعلىفيبولىزميلتيطس
ألنالمسيحيةإليالدخولمناألممرفضجمقدارخطورةفيهمالتيبالنعمةواأحأنفسهمالرسل

المسيحأمرتذكرهمإليباإلضافةهذايةاليهوحدودخارجالكنيسةغوتوقفمعناهكانذلئا
بولسنجاحكانلهذاويعمدوهمباإلنجيلويبشروهماألممكلإلييذهبوابانلهمالصريح

اكبنعمةمؤازرةاألممفيالكنيسةانطالقنقطةهوأورثمليمفيللرسلاألولالمجمعفيالرسوله

5981nodnoLytinaitsirhCfotnunepolevedehtnoluaPeltsopAehtfoecneulfnIehTrerediktP03

م4ولث

2rr



األطارالقديسينالرعلبركة

كفةترجيحفيالوحيدوربهاياألساالعأملكأنبطرسالفديسأنالوضوحغايةوواضح
الناموسعلىالغيورينصووأناخبأبدااالجتماعأنوواضحللناموسالمتعصبينضدبولى

بدايهوصففييقولاألعمالسفرألنإلهمزانحامنهناككانالرسلومنعالياارتفع
النزاعوحعصمبطرسوقفأيخراi7هأعكليرةمباحئهحصلتمافبعدmiهكذاالجلسة

صفاتهأعظمهيدائماكانتالتىنادرةوشجاعةبجرأة

ألممايسمعبفميأتبيننااللهاختارقديمةأياممنذأنهتعلمونأنتماإلخوةالرجالأيها

لناكماالقدسالروحلهممعطيالهمشهدالقلوبرفIiIWوويؤمنرناإلنجيلكلمة

نيربوضعافهتجربونلماذان6yقلوبهمطهرباإليمانإذءبشيوبينهميميربينناولمأيضا
تؤمنالمسيحيسوعالرببنعمةلكنتحملهأننحنوالآباؤنايستطعلمالتاليذعنقعلى
1هأعj4ikOvYالجمهورفسكتأيضاأولئككمانخلصأن

إنيتعلمأنتربياuابطرصالقديسقلببهايحترىكانالتيالمعحيحمحبةغلبتلفد
كلمنأتتالتياتوالتروالتحفظاتالمعارضاكلفوقايوأحبئه

جالسالرسولبولسبينمابصعوبةأخمدهالذيضميرهداخليهوديتهصوتحتىاألصوات

اهـدصليوأحبهمالمسغأحبوامنقلوبفيالنعمةوفعلمسارالروحيرقب

زكىالدهورعندماابدلهئنىلنالذينيللكنيسةالرسولبطرسصنعلقد
جموقضالسنينفوعبركلهالعالمفيمستقبلهاللكنيسةضمنلقدالرسولبولسكرأؤة

الشركةيمينبولسليعطواولوحنايعقوبالرمملباقيأمامالطريقوفتحالشجاعمالحام

عنيرفعوهولممماألأعاقعنوبزهواحكامهالناموسنيرالنيررفعواأنهمواضحولكن
فرضتاليظروفهماضطرارعنولكنعفيدةعنلسذلكصنعؤلكنهمأنفسهمهمأعناقهم
اأممانحنلنادعزلهءسخامدالمسيحيظهرلنالكيحسناذلكعليهم

للناموسنينالمتاليهودأعمالمنميارأورشليمفيالرسلتبرأبأنالمجمعوانتهى
أنفسكممقفبينبأقىالأزعجوكمعندنامنخاوجينأناساأنسمعناقدإذهكذاالغيورين
وئيقةأمضواثم1IPOهأعtsنأمرهملمنحنالذينالناموسوتحفظواتختتنواأنوقاثلين

ونحنالقدسالروحرأىقدi4التاريخفياألولىالرصوليةالكنيسةمجمعرالدهوربمقتفى
مAاوعنلألصنامذبحعماتمتنعواأنالواجبةءاألشميارونكثركثقألعليكمنصعالأن



1هعمعافينوأكونتفعلونفنعمامنهاأنفكمحفظتمإنالتيوالزناقلمححو

االمتناعيعنيهذاأنوالدمالمخنوقأكلUعناالمتناعكدمةمنيفهمأنءالقارىوعلى
فيالمشحيينعندمتبعايزالالأمروهذاالذبحءأثناتمامادمهيصقىلمالذياللحمأكلعن

االقرانالمحرماألقاربزواجعناالمتناعفيعنيالزناعناالمتناعقولهأمااليومحتىالثصرق
الالوصاياهذهحيثأيضاالغربكلفيولرمماالمسيحيضرقنافيعامتبيزالالأمرأيضاوهوبهم

sالمبادمنوغيرهاألساسهذاوعلىالرسلوصايامجردبلللناموسأحكامأنهابعدتحسب
4واحدةرسوليةبكنيسةنؤمنونقولاآلننصرخ

أمااليهودمنالغيوربنمععراكهفيسالحأمفالرسوللبولسبالنسبةالوئيقةهذهكانت
ينسبوالفضلأحكامهوكلالناموصعبؤيةمنانعتاقصكفهياألرضشعوبولكللنا

ءلفقراالمساعداتجمعبخصوصيعقوبالفديسأضافهمأ1أينسبماأولأرسوللبولس
ولكنهاإيمانضريبةوكانهاظهرتفوإنrكالطيةإليالرسالةفيءجاكماأورثصليم

الواحدواإليمانالواحدةالبهيسةبشعوراألمةبالكنساألممكناشلربطضمانأعظمكانت

ماخدمةكلبعديجمعأنالعالمكنائسكلفيالعادةهذهتزالالأنVوالجبالواحدوالحب
أيضاالربخدامإلعالةوربماءالفقرالحدمةبيتهوعننفسهعنإنسأنكلبيتقدم

نستشفأنبوضوحنستطيعاألولالرصلمجمعلؤليقةالروحيالمضمونحيثمنولكن
بآنواحتفظوابالمسغاإليمانقبلواالذيناليهؤإيماننرقروحيالألممالمسيحياإليمانارتفاع
الناموسعكازمنحرةرجليهاعلىمألولالمسيحيةوقفتوهكذاالحانوفعلبالناموسواحد

المسيحيةيسةوالكناليومذلكومنذاألبداوإلياليهؤيةعغومستقلةأصحابهأيديفيبلىالذي
واجباتهالنفسهاوتقننإيمانهاقواعدلنفسهاترسيبدأت

للمقاومينعودة

كماكتتألنهاالوئيقةبهذهللناموسالغيورينمعالرسولبولسصراعيئتلمولكن

الذيالضغطواغمنولكنبالمسغلاليمانالناموسأهميةبعدمعقائدياقتناععنليسقلنا
الرسلإحساسمعاألممبينأحرزهالذيوالتجاحالنعمةعملواقعمنالرسولبولسمارسه
سالممعاهدةأوترضيةمجردإالالوثيقةتكنفلمالموضوعفياإللهيبالعامل

القديسعندمنواءجاالتاموسعلىالغيوريناليهؤءهؤالمنرجالعنhUبعدنحمعوإذ
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مابغيرأمامهمفسلكهناك4بطرسالقديسوكانأنطامميةمؤمنيعلىأيضالتجسىعقوب
ءهؤالوسطوةالمعركةخطورةيوضحيقةافيوهذامنهمخوفاوذلكابهمكيفييسلئهكان

ت4ملوماكاننه4مواجهةقاومتهأنطاكيةإليبطرسأتىلماولكنوإرهابهمالغيورين

منخائفايؤخرويفرزنفسهكاناتوالماولكناألمممعيأكلكانيعقوبعندمنفوم6لىقبلما

هـالئهمإليانقادأيضابرناباإنحتىأيضأاليهودباقيمعهىءوراالختانمنهمالذيئ
iJriiri

وأنتكنثإنالجميعقداملنطرسفلتبطرسمعقاطعاداالرسوJبولسوكان
معهماألكلعنبامتناعهاألممتلزماآلنفلماذايهودياالمعهميأكلأممياتعيشيهوي

2Iغليتهؤواأن

خوفايمةأفيكاناقنصريناليهؤمنبطرسخوفأنهناالفمذهبيمىالقدييقول

مناحتراسهأساسعلىفهمخوفهفيشدإيرينيئوسالقديسأمااإليمانعنيرتدوالثالعليهم

أعذارهايتهمووشمكائدهم

تمامالرصولبولسبمفجمقتنعاالداخلمننكالرسولبطرسأنالنصىمنالواضحولكن

عنصروغيابالدعوةتخصصبسببربماالرمولبولسعليهقىيمايقوعلىلمولبههاالقتناع

ئقلهبسببالرسولبطرسعثرةولكنمياشرةالربمنالرسولبولسنالهمامثلاإللهيالتشجيع
كلوكذلكمنوالهعلىليسلئابرتاباالقديسجرفتألنهانظنكانuاكثركانتالرسولي

أنكمااألصلفيبطرسلدىكانكماكمجاراةولشىسوقناعةعنأتنصريناليهؤ

كماالتقصىبإحساسأنطاكيةفيالمتنصريناألممإيمانخلخلتضبطرصالقديسحركة

التعاملومنلرصل01معالثركةمنمحرومينأنفسهموجدواإذأخطروهذابالعزلةأسعرتهم
حسبباستقامةيسلكونالأنهمبسببكانتأنهاالرسولبولسعنهاتجرااكارثةإنهامعهم
الكبيرالقلبذيالرسولبطرسعلىالرسولبولساعشكثرهالفد2kكلاإلنجيلحق

الكبيريوسينواجروموالفميىالفمذبيالقديىثلآخرونسههـمركاإلمحندريكلمنصالعآلمةيقوال4

اتأوبطرسفيآخرضخصىأعلهمأخنؤبطرسأىفاSuأعلالجصغأخنهالذيكيفاtأنرومابابا
بولىسؤىعلىوهوبرتابافأإذالرصلبطرسهرهواتوحبحيظهرالنصواقعمنولكنالرسولبطرسغرآخربطرس
الرعولهوبطرسأعلىوصددالرأياuهIاحتمااكطنوسالقميىنفىوقدمىءراوالكرامةالحدمةفيالرصال
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وحبهنفسيتهبعظمةعالموهوبشذةراجعهلذلكالمسيحبحبالملتهبنواإليماالمتسعةالروح
باعتبارهاكامنةخطورتهاولكنبطرسطرفمنخطيةتكنلمإنهايهتزأنيمكنالالذي
غيرهبهليحتذيقدمهكوذجا

الرمولبولسقولفهوالواقعةهذهمنالكنيسةبهخرجتالذيالالهوتيالتعليمأما
211غلالمغيسوعبإيمانبلالناموسبأعماليتبررالاإلنساق

ljلثهألحياللنامومبالناموسالمسيحبموتمتنيv291غل
أكلالجسدفياآلنأحاهفمافيئيحياالمسيحبلأناالفأجاصلبتالمسيحمع
نفعصهوأسلمأحبنيالذياللهأبنإيهاناإليمانفيأحياهفإنماالناسمععالقاتضرب
12وJ202لسبببالتIIIفالمسيحبربالناموسكانإنألجلي

إامستحيألأمراوالمسيحالناموسبينالجمعمجعلالرسولبولسهنا

منومسيحيينالناموسعلىغيورينيهودإليمضقسمةأنطايهةكنيسةبقيتلذلكجةونتي

وكيفالخدمةئعغامفكيفاالخرينمعاألولونيتعاملالحيثبألناموسيؤفونالأمميأصل
الالفتيهالكنيسةعظامفيالنخرعنصربأننذيرالهذاكانلقدالمقدسةاألصرارفيالجميعيشترك
Vتعليمهعنمترفعينالرسولبولسعلىنقتهميصئونالغيوروناليهودوبدأكامنايزال

بالرغمالجانبينمنالتحفظيحكمهااألموالكنيسةالرسولبولسبينالعالقاتبدأتودممذا

بطرسيكتبكماأيضاالتحفظمعولكنالمعرفةفيوتفوقهبولسبرسوليةالراعترافمن
بحسبأيضابولسالحبيبأخوناإليكمكتبكماصاخالربناأناةواحسبواةبنفسهالرسول

عرةءأشيافيهاالتياألمورهذهعنفيهامتكلماأيضاكلهاالرمائلفيكمالهالمعطاةالحكمة

61و351بط2أنفسهملهالكأيضاالكتبكباقيالثابتينوغيرءالعلماغيريحزفهاالفهم

طيةولالرسولبولسبهاقامالتيالثانيةالزيارة

الصغرىباستاغالطيةإلييصلواأناليهودمسيحعيمنللناموسالعيوروناستطاعقدكان

والحتانوالناموساليهوديةتيارفيمعهمالمؤمنينويحرضواالرسولبولسضدالموافلنويقلبوا

منأوليعتبرالذيالرسولبرناباعلىمستندينللخالصحتيةكضرورةأخرىمرةواألصوام
الرسولقدربولسمنأحفوابلبذلكيكتفواولمأورشليمفيالرسلوعلىهناكالكنيسةأنشمأ
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فيالرصولبولسوحاولأيضاشخصيةاكرامتهمنالتيلومحاولينللرسلتلميذمجردمنهاعلين

المكائدانفجرتلغالطيةمغادرتهجمجردولكنالجارفالتيارهذايوقفأنهذهزيارته

JIJJتعتبزالتيغالطيةإليرصالتالرسولبولسممتبوحينئذبينهمعملهاتعملالمعاديةساش

المتنعمةبقوةشاهداكالرخالدالمشحيةحريةعنتحفيقأروعقادمةJأجياوإلىاليومحتى

الناموسبرائنمنالمسيحياإليمانتحريرعلى

برلسرسوالليكوقإنصانمنيدبخلمyوأالرسوليسلطانهاستقاللعنأوأليدافعوjه
Iاألمواتمنأفامهالذياالبوالمحهالمسيحبيسوعبلبإنحانوالالناسمنالرسول

وأنالمسيحمنمباصربإعالنوإنمااإلنجيلتعلمسابقبشريتقليدمنليىوأنه1غل

اإللهيالسريباتصالهنفسهفياستلمهالذياإللهيوالحقصدقهختمداخلهفييحملإنجيله

وحدهعليهيتعلقالذيالروحمنداخليباستالنأخذهالذىعينهاالختباروهذاالفدسبالروح
لهيقرأونمنقلوبفييكونأنالرسولبولسيتمنىاإلنجيلمعرفة

هذامنكمأتعلمأنأريدفائالالروحوهذاالحقهذاسلمهمالذينغالطيةأهليسألوهنا

بالروحابتدأتمأبعدماءأنجياأقمأهكذا3اإليمانبخبرأمالروحأخذتمالناموسأبأعمالفقط
الرصولبولسالروحمذاسلمكمالذيايضائمr2jrغبالجسداآلنتكملون

lujاإليمانبخبرآأالناموسأبأعمالفيكماتيعملوبولسالروحيمنحكمىT
35كل

وأنباألعمالوليسبالخبراإليمانانأيالروحيالقانونهذاالرسولبولسيرفعولكي
إبراهيمأننفسهاإلجمانأبوأنهالمحسوبإبراهيمإلىرفعهوالزمنالناموسمنأعلىالقانونهذا
إبراهيمأوالدبالضرورةممالمؤمنينأنيحسبفذااابزاهذاإيمانهفحمشهباللهآمن

لحسابكاناألرضأممتتباركالميحأيواحدولدأيبالمفردنجسلهأنالوعدن

واللراهيمالراهيمإليمانالحقيقيونالورئةهمieامنالمؤمنينفكللذلكاليهوولشاألمم
أخذالذيوللوعدنفسه

بدونوأنهالوعدعلىأضيفالناموسأنالناموسعلىالغيورونالمسيحيوناليهوداعترضولما

هكذاالرسولبولسؤلكفيالالمسيحإيمانالناموس

بالناموسالوعدعالقةمناوأل

الناموسبأعماليعملونالنينجعلواللهاآلخرضدلواحدuالوعدمعيتعارضالناموسأن
V
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عثرفيوإنماالناموسكلحفظمنألنأبدابهيعملوالموهمكلهيعملوابلمهمن
منهمالذينجميعألنلعتةتحتجعلهم201يمaالكلفيصارمجرمافقدواحدة

فيهومكوبماجمغفييثبتالمنكلملعونمكتوبألنهلعنةتحتهمالناموسأعمال
rكلبهملليعالناموسكتاب

اليعملالذيوأماااستحقاقولوبدونباإليمانيعيثرنالذينجعلنفسهوالله

بركةفإنالنعمةبعطيةولكنه4روبرالهيحسبفإيمانهيبررالفاجربالذييؤمنولكن

البارألنظاهراللهعنديتبرربالناموسأحدليسأنولكنعليهمتحلالوعدبحسبالله

الناموسأعمالبينالشديدةةالمناضهنهالرسولبولسويختم3s1غليحياباإليمان
األعماليفطهاالذياإلنسانبلاإليمانمنليىأالموسولكنهكذابالوعدواإليمان

منكلملعونمكتوبألنهألجلنالعنةصارإذاالموسلعنةمناخعداناالمسيحبهاحياس

الروحموعدباإليمانلتناليسوعالمشحفيلألممإبراهيمبركةلتصيربةخشعلىعقق
iJrrt

والنامومالوعدبينالعالقةتاريخواغمنثانيأ
فالإنسانيجهدأووسيطأيبدونتمأمانفسهيحققومقتدرأنذاتهفيكاملوهوالوعدألن

البراهيمبالوعداللهنطقأنمنذسنةr4جداطويلةمدةبعدالناموسيأتيأنيمكن
بلفحسبالوعدقىةيضعففقطليسذاتهبحدهذا8إضافيةكضرورةالوعدإليليضاف

موهوبةكعطيةالنعمةوهوفيهاألساسيالعامليفقدإذيلغيه

ينسخالسنةوئالئيناربعمائةيعدإلبراهيماللهوعدبعدصارالذيالناموسإن

إنaألالموعديبطلحتىنحوالمسيحاللهمنفتمكنسبققدالموعدعهدايلغي

وهبهااللهولكنموعدمنأيضاتكنفلمالناموسمنايراهيمبركةورائةالورائةكانت

81و371غلجموعدإلبراهيمكورائةالبركه

ومعطيهمصدرهجهةمنبالناموسالوعدعالقةثالثا

بذاتيأقسمتبقسمضخصيااللهمنإبراهيماستلمهالوعد
مالئكةبيدموسىاستلمهوالناموس

وأئتمالثانيعلىقيماألولأنبمعنى

سنةr4ميىإلىايراهيمش8
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اللهمواعتدضدالناموسفهلNlالرعدمعيتعارضالناموسأنجمعنىليسولكن
الوعدلتكمجلأداةليكونوضعالتاموسوإنماrnغل

حتىالحطيةيةعبوتحتالناسخبسلذلكجاةيعطيانذاتهمنعاجزالناموسن

أعطتيلوألالروحيينإبراهيمأوالدلحاببالمسحاإليمانليحققبالبركةالوعدءمجي
ختالكلعلىأكلقالكتابلكنبالناموسالبربالحقيقةلكانيحييقادرأنناموس

22و32غليؤمنونللذينالمسغيسوعإيمانمنالموطليعطىالحطية

اإلنجيلحقأوبالحريبالمسيحاإليمانحقليحفظءراتابيكuLبدالرسولبولىاتصرها
طاهرانقيا

الهجومإليالدفاعمنذلكبعدالرسولبولسيتحولوحينئذ

ونتعوكيفأصنامهيالهةتعبدونكنتمأنبعدعرفكمواللهاللهعرفتمأنبعدكيف

4nغلالضعيفةالعالمبأمورأركانالخدمةإلي

هيأيضاالضعيفةالعالمبأركانالمقصودألنواليسارباليمينالرسولبولسيضربوهنا

يستكثرإذوهكذاوسبتوهاللوإعدادوتطهيراتوأصوامأعيادمنالناموساعماال

واإليمانبالروحيخدمونهأواوابئبالروحاللهعرفواأنبعدالوثنيينعلىالرسولىبو

اLyكاالذينليهؤبالنسبةالحوبغيكونفكماألمورهنتحتليخدموايعؤواأنأقلبي
طيفيعليهمينسكبأنوعدالذيوالروحواإليمانالوعدولهميعرفهمواللهاللهيعرفون

األيام
يئطلذلكأنبالمسيحاإليمانأخذبعدالناموسإلياللجوءالرسولبولساعتبرلقد

الذينأيهاالمسيحعنانفصلتبكلتمقدبالمسيحاإليمان
الفاصلالرسولبولسوضعوهكذا4هغلالنعمةمنسقطتمبالنامومىتنبررون

يمكنال4بينهماوالتضادالتعارضوجعلبالمسيحواإليمانالناموسبيناألبديوالقاطع
تخطهأوفيهالتساهل

واليهوديةالمسيحيةبينللفصلالقاضيةالضربة

هانتهىأيالصفرإليوكبرياؤهالناموسقيمةانخفضتالمسيحءبمجيأنهالنتيجة
أصبحالكاملالوعدءوعجيبلباإليمانوالبراللهأوالدحرلةءإزاقمةأوفائدةأيةفهتعذفلم

الضعيفةالعالمألركانعبائهمفيالوثنينمعالمساواةقدمعلىالجسديةتوصياتهفيالتاموس

صنعتهلمامطابقةهوالحرةابنالروحأوالديضطهدوندالجابنالناموسأوالدأنوقوله
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المتجاصالتشبيههذاوكانtrrlrكلولىاالالكنيسةوفيالرسولبولسفىليهودية

3Lأساسإليبالفعلوينبهوالمعيحيةاليهوديةبينالنهائيالفاصليضعبأنكفيآلعوالقاطالح
الجانبينمنواالضطهادبلفقطالعداوةوليسالعداوة

مننوعوكأنهااإلمكانبقدرتلطيفهحاولالقرارهذاخطورةالرسولبولسادركوإذ

عتثاولكنسالميةمهادنةطرحأوالمصالحة

آخربشكلالمقاومةونجديدكوزبثوسفيالغيورينظهوراليهوبر

أيالتكتيكغيروالكنهمالختانوالالناموسليسالمرةهذهللناموسالمتعصبينسالح

نمبولسإقجيلهدفينعلىالمرةهذههجومهمفانصمتوالدفاعالهجومفيالحربحركة

نفسهبولس

ذلكعلىوبرهانهماخرإنجيلهوبلالمسيحإنجيلهولسأنهعنهقالوابولسفإنجيل

أمامسخلةتارنحيةبواقعةأرسلهالمسيحوالالتاريخسيحالمسيحيرلمنفهالرسولبولسأن

هكذامعهوخدمواالمسيحعرفواألنهمالملكوتلمسياالحقيقياإلنجيلفهوهمإنجيلهم

ذلكعلىالرسولبولسردوكانحقيقيونرسلفهم

21ةهكو2بالقلبالبالوجهيفتخرونالذينعلىجوابلكمكونلي

أوتاخذوهلمآخرروحأتأخذونكنتمأوبهنكرزلمآخرشوعبيكرزاالتيكانإنفإنه

IIIكو2تحتملونكنتمفحسناتقبلوهاخرلمإفجيأل

AالرسلفائقيعنيئاثأنقصلمأنيأحسبألنيyIه

يريدونالذينفرصةألظعابالحرمالمزعومينالرسلءهؤالسيقطعلهسأأفعلهماولكن
المسيحرسلثصبهإليشكلهممغترونكرونfمفعلةكذبةرسلهمءهؤالمثلفرصة

خدامهكانإنعظيمافلشنورمالكبهشإلىشكلهييرنفسهالشيطانألنعجبوال

شكلهميغيرونأيضاا29رؤالشيطانمجمعهمبليهؤاوليسيهودإنهمالقائلينأ
cIr1oأعمالهمحسبتكوننهايتهمالذينللبركخدام

الجسدحسببالمسيحويكرزونيتمشكونأنهمالرسوللبولساتضحوكيهوjولكنهم
وهوآخرإنجيلأنهوبالتاليظهرفعالهنامناللهكابنالروححسبالمسيحوليعىفقط

فهووالحرفالناموسيتبعإنجيلوإنماموتمنيقيمواليحعيمالإنجيلوبالضرورةحتما

هوالحقيفةفيولكنهأيضاالروحلهمإنيقولونالصورةتزييفيحاولونوحينماقاتلإنجيل
للعبوديةللخوفوهوموسىوجهكالنورعلىالزائلالمجدذيالقديمالعهدروح
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موتجهةالحربانيتضالناموسءوراالمختفننالمتنصرينلليهودالحربيالمنهجهذامن
ةللكنيعالمدمرويظهرتأثيرهاخطورتهاتطهروبهذاإنجيلهنحووبالتاليالرسولبولسنحوأساسا

إنألنتادنيئةبأساليبضحخصهمنالنيلفيودمأايذخرولمألنهمففهالرسولبولمىولروح
riكوه2فلكمعاقلينأوكنافللهنحتلينصرنا

علييايخصزفمكرمةحياةفىالرسوليحقهيستخدملمحسايتهولشدةالرسولبولسإن

الرهيفضعورهكانهذاعليهمئقلألحتىاألسبوعيالجمعمنالمتحصلةاألموالمن

نفسهعلىيمقوالهارلبالليلبيديهالحيامصنعفيالقديمةمهنتهيمارسفأخذ

اللهبإنجلمجانابثرتكمألنيأنتمترتفعراكينفسيأذللتإذخطيةأخطأتأم
لمواحتجتعندكمحاضراكنتوإذخدمتكمألجلأجرةاخذاأخرىكناضسلبت

1وكyوسأحفظهاعليكمقيلغيرثينفحفظتءشىكلوفيأحدعلىأئقل

كرامةلهلستأنهبهالظنعلىخعهمصحقيرأومتواضعوضعفيولألصفمهمأ9مافبدا
اأاكرسولعليهمالسيادةفيالحقلهليسوأنهالرسول

يئألستكنتوإنالرسلفائقيعنشيئأأنقصلمإذمنبهمأماخأنينبغيكان
الذيهوماألنهوقواتوعجائبباياتصبركلفييينكمصغتالرصلعالماتإن

أنمستعدأناالثالثةالمرهوذاعليكمأئقللمأناأنيإآلالكنائسصائرعننقصم
أنيبغيالألتإياكمبللكمهوماأطلبلستألنيعليكمأئقلوالإليكمآتي
AلألوالوالدونبلللوالدينيذخرونداألوUألجلوإئفقأنفقصرورنجكلأناوأما

rsY11o1أنفسكم

علليصرفأورسليمءلفقراالمجموعةاألموالباختالساتهموهأنهموأمرذلكمنواألدهى
نفسه

لهاللهمواهبوعنكرسولباللهعالقتهحقيقةعنلهميكشفأنبولسالقيىرأىوقد
حاحاأللذلكفكزسيفتخروهواليفتخروكأتيظهرألنAوسعوربالخطأوأسفحزنبكل

لهمالثانيةرسالتهمنIiرعثالثانيواألصحاحirrrكريLAا

ومابيتهمثLLبشبوالضيقوالحزنالتأثركايةفيوهولهمالثانيةرسالتهيفتتحوهو
أعدادخسةفيمراتعثرالكلمةهذهقكررتحيثءعزاصورةفيولكنصدرمنهم
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ضيقتنأكلفييعريناادذيتعزيةكلوإلهالرأفةأبوالميحيسوعربناأبوالثهمبارك

ألنهأللهمنبهانحننتعزىالتيبالتعزيةضيقةكلفيهمالذيننعزيأننشطيعحتى
فألجلنتضايقكنافإنأيضاتكثرتعزيتنابالمسيحكذلكفيناالمسيحاالمتكثركما

نتعزىأوأيضانحنبهانتالمالتياالألمنفىاحتمالفيالعاملوخالصكمتعزيتكم
فيءشركاأنتمكماأنكمعالمينثابتأجلكممنفرجاؤنأوخالصكمتعزيتكمفألجل
rvةrأيضاالتعزيةفيكذلكاآلالم

كانالثهولكنالموتحىبهبزحتالتيالنفسيةاالمAعنفيحكيالكيلبهويطفحيعودئم
يخعي

ولكنالجهاتكلمنعلينامصيقحرقياغيرمتضايقينلكنءشىكلفيمكتئبين
لكنمطروحينمتروكينغيرلكنمضطهدينغيريائسينلكنمتحيرينمسحوقينغير

فيأيضايسوعحياةتظهرلكييسوعالربإماقةحينكلالجسدفيحاملينهالكينغير

أيضايسوعحياةتظهرلكييسوعأجلمنللموتدائمانسقمءاألحيانحنألنناجسدنا
ylfAYفيكمالحياةولكنفينايعملالموتإذاالمائتجسدنافي

كانإدأيباليالالحقوكلمةالحقوإنجيلالحقعنتتزحزحألالتيوقفتهيئتتإذوهو

الذينوهمالحقوضدبولسضدالمقاومونترهيفكانإذاأومكتوماحينإلىيصيرإنجيله

علاعتمدأحدمنشهادةلهيكنلموإذالرسلمنتوصيةجواباتومعهمأورضليممنتسزبوا
إنجيلهيقرأالذيوضميرضميرهشعهادة

توصيةرسائلأوإليكمتوصيةرسائلكقومنحتاجلعلناأمأنفسنانمدحءأفنبتدى
أنكمظأهرينالناسجميعمنةومقروءمعروفةقلوبنافيمكتوبةرسالتناأنتممنكم
ناموسحجريةألواحفيالالحياللهبروحبلبحبرالمكوبةمنامخدومةالمسيحرسالة
y59rirلحميةقلبألواحفيبل

غيرالخزيخفايارفضناقدبلنفشلالرحمناكماالحدمةهذهلناإذذلكأجلمن

ضميرلدىأنفسناادحينمباطهارالحقبلالثهكلمةغاقمينوالمكرفيسالكين

الهالكينفيمكتومهوفإنمامكنوماجيلناإنكانإنولكنافهآقداإنسانكل

إنارةلهمءتضيلئالالمؤمنينغيرأذهانأعمىقدالدهرهذاإلهفيهمالذين
ربيسوعبالمسيحبلنكرزبأنفسنالسنافابتااللهصورةهوالذيالمسيحمجدإنجيل

هrst1يسوعأجلمنلكمعبيدابأنفسناولكن
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لهمفيقولللخدمةفيهالعاملةالسيحبقوةواعتدادهالوثابةروحهبولسإلىتعودم

بتزييفاتبخلطهاباطألاقهنعمةتقبلواالأننطلبالمسيحمعهعاملوننحنفإذ

نظهرأنفسناءشىكلفيبلالحدمةفالتالتمءشيفيعرةنجعلولسناناموسية

سجونفيضرباتفيضيقاتفيضروراتفيشدائدفيكثيرصبرفياللهكخدام

فيلطففيأناةفيعلمفيطهارةفيأصوامفيأسهارفي6لعابفياضطراباتفي

ولليسارلليمينالبربسالحاللهقىةفيالحقكالمفيءربابالمحتةفيالقدسالروح
ونحنكمجهولينصادقىنونحنكمصلينحسنوصيتءرديبصيتوهوانبمجد

دائماونحنكحزانىغيرمقتولينونحنكمؤذبيننحيانحنوهاكمائتينمعروفون

فمنامفتوحءشىكلنملئهلناونحنءالشيكانكميريننغنيونحنءكفقرافرحون

جزاأحشائكمفيمتضيقينبلفينامتضتقينلستممشصعناقلبالكورنثيونأيهاإليكم
1r1كو26متسعينأيضاأنتمكوتواألوالديكمالألذلك

ذاهبهووينماقلوبهمبكلإليهوارتذوابفرحالرسولبولستوبيخالكورنثيونقبللقد

حjCابفرحأنهمأحوالهالشطلعإلهمأرسلهكانالذيتيطسبواعمطةاألخبارأتتهإليهم
ينتظرونه

بالتعزيةأيضابلقطبمجيئهوليستيطسءبمجيعرآناالمتضعينيعزيالذيالمحهلكن

فرحتإنيخىألجليوغيرتكمونؤجكمبثوقكميخبرناوهو9بسببكمبهاتعرىالتي
تلكأنأرىفإنيندمتإنيمعrأنلستبالرسالةأحزنتكمقدكنتوإنألنيأكثر
1للتوبةحزنتمألنكمبلحزنتمألنكمالأفرحأنااآلنساعةإليولوأحزنئكمالرسالة

rv7i

منيتضحوهذاالمقلفةالعناصروألنسحابالعؤةلهنهارتاحتبولسروحأنوالمالحظ

السالمبرائحةتفيحوهيالثالثةللمرةكورنثوسفيوجؤهءأئناكتبهاالتيروميةالىرسالته

دوءوالهالموضوعيةبروحوتتميز

أهدوفيانمالروماإلرسالتهفيالناموسحسابتصفية

ولمدخلتهاكانتوالمسيحيةإليهارسالتهيكتبأنقبلروماإليالرسولبولسيذهبلدا
لهزيارةأولفياستقبوهعندماهناكالمجمعيهؤمننعلمههذاهتاكأومقاومونءأعدالهيكن
اإلخوةمنأحدوالاليهوديةمنفيككتاباتنقبللمنحنلهفقالوابالسالسلمكبلوهو
موfعمت4ترىا3مامنكفصمعأننستحسنولبهناءرديءيبثعنكأوتكلمفأخبرناءجا
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1اعمكانكلفييقاومأنهالمذهبهذاجهةمنندنا

اليهودمنبعنصريهارومافيللكنيسةإنمااألصليينالمجمعليهودليسمكتوبةالرسالةلكن

اإليمانفىالداخلينالوتنيةومسيحيي9غالباالرسولبطرسمنهجيتبعونكانواالذينالمسيحيين

مفزمنهالتوترعنصراالفكاناتفاقعلىليسوامعاوكانوا

فيبيادىإيمانكمأنأورشليمالمنحدرمناإليمانهورومافيالسائداإليمانكانلقد

جميعافيناالذيباإليمانبينكملنتعزىأراكمأنمشتاقألني18رو1العالمكل

لليهؤالمهادنةبروحرسالتهأولمنذيبدأالرسولوبولس21Iوأل11رووإيمانيإيمانكم
لليهودييؤمنمنلكلللخالصاللهقىةألنهالمسيحبإنجيلأستحيلستألفيالمصيحيين

جعليومكلالمسيحياإليمانفيالداخلينالوثتيينعددنموألن1رولليونانيثمأوآل

yواكاأنبعدةالضعيفةأقليةصارواحتىيومبعديومأيتقلصاليهوديالعنصر

هناكللكيسةوالمؤصاألساسيالعنصر

الرومأنيةغيرالشعوبواحتقارالسيادةحبمنفيهابمامعروفةوهيالرومانيةوالغطرسة

حعتكانمنوعلىاألمممنالمتنصرينببعضالصقةزالتماكانتالعنصريةبحكموذلئا

إليباإلضافةهذااألممقاإللهيةJبالسياباإلحساسالمصبوغيناليهودعلالسيادة

ءبطوكاناليوميةعاداتهمفياألخالقياالستهتارعنصرمنبعدتخلوتكنلمالتيحياتهم

كانتهذهكلاآلخرينوتقديموالمحبةءواإلخأبالتواضعالجديدةالمسيحيةاألوضاععلىتكعهم
اليهوديةبطابمقلوبهمفيوالمسيااللهملكوتانطبعالذينوتزبكهمالمتنقتمريناليهودفكرتحير

وحدةوأصبحتالمجمعيهوديةإليللودةفاضطروامنهمكثرةيطقهلمالذياألمرتهاوسيا
تحليلهافيدققتاإذاالرصالةعناصربهتوحيهذاكلمهذدةالكنية

تحاه11نحووتوجيههالتوترهذاأسبابطرحفيموقفهإيضاحعلىيركزالرسولوبولس

بذلكمحاوآلءالقارىذهنعنحقيقتهتغيبأنيمكنالالذيرأيهإبراذمعولكنالسالمي
الحطواتهذهإلىءوهويلتجىمتحدةجامعةواحدةعقيدةءثىينأنالجهدبكل

شكلميلهيالمجبأنداعتبار3القدبالعهدالمسيحنءبإأخذهالذيإنجيلهربطأوأل
ءباألنبيااللهوعد

فيبأنبيائهبهفوعدسبقالذياللهالمفرزإلنجيلالمدعؤرسوالالمسيحليسوععبألبولس
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روالجسدجهةمنداودنسلصارمنالذيابنهعنالمقدسةلكتب

fأواللليهودييؤمنقنلكلللخالصاللهقوةألنهالمسغبإنجيلأستحيلستني

فباإليمانالبارأمامكعوبهوكماإليمانبإيمانالثهيرمنلنفيهألنلليؤألنيثم
vوjj61رمحا

تكذبوالتتكلمالنهايةوفيالميعادإليبعدالرؤياألنالنبيحبقوققوليستعيرهناوهو

23rحبيحياوالباؤبإيمانهتتأخروالإتيأناستأتيألنهافانتظرهاتواتتإن

اللهبزءواألنبياالناموسمنleدمشهوالناموسبدونافهبزظهرفقداالنوأما

22و12رو3فرقالألنهيؤمنونالنينكلوعلىكلإليالمسيحبيصوعباإليمان

سيتررالذيهوواحداللهألنأيضالألممبلىأيضالألممألشفقطلليهؤاللهأم

نثبتبلشاqباإليمانالناموسالقديمالعهدأفنبطلباإليمانوالغرلةباإليمانالختان
jryrرونكئلهالناموس

لمولكنبزالهفحسبباللهمإبراهفامن3الكتابيقولاL1ألنهاايراهيمموضوع
نؤمنالنينلناسيحسبالذينأيضانحنأجلنامنبللهحسبأنهوحدهأجلهمنيكتب

iiرتبريرناألجلوأقتمخطاياناأجلمنأشلتمالذياألمواتمنربنايسوعأقأبمى

المتنصريغلليهودالكالم

1رو7بالناموسالعارفينأكئمألنياإلخوةأيهاتجهلونأم
همإسراثلمنالذينجميعليسألنسقطتقداللهكلمةإنحتىهكذاليسولكن4

6ة9ورإسرائيليون

Slمحبوبةمحيوبةليستوالتيشعبيشعببمليسالذيسأدعوأيضاهوشمعفييقول

9روالحياللهءأبنايدعؤنهناكأنشعييلستمفيهلهمقيلالذيالموضعفيvويكو
فالتقيةالبحركرملإسراثيلبنيعددكانوإنإسرائيلجهةمنيصرخءوإشعيا
tvرستخلص

قبلالذياليهؤمنالجزءنساللناأبقىالجنؤربأنلوالفقالءإشعياسبقوكما

jjرو9عمورةوثبابهناسدوممثللصزالاارمسيحياوالمسيح

afU



ILaوكلعثرةوصخرةالمسيحيسئعحجرصدمةصهيونفيأضعأناهامكتوب
93iرويخزىالبهيؤمنمن

lvرباألنواليونانياليهويبينفرقألألنيخزىالبهيؤمنمنممليفولالكنابن

يخلصالربباسميدصمنكلألنبهيدعونالذينلجميعغنئاللجميعواحدا
jirOر

لموكززلليهودالثامناليومفياختتناالحئانصارخادآقدالمسيحيسوعإنوأقول
حتىالثهصدقأجلمنا142همتالضالةإسرائيلبيتخرافإلىإألأرسل

a8روءاآلبامواعيديثئبت

المتنصرينلألممالكلالم
فيساحمدكذلكأجلمنمكتوبهوكماالرحمةأجلمناللهفمخدوامماوأما

ياالربسبحواوأيضاشعبهمعممlOايهاتقللواأيضاويقولالسمكوأرئلاألمم
والقائميسىأصلسيكونءعياإثيقولوأيفاأشعوبجميعياوامدحوهاألممجميع
o11Yرواألممءرجاسيكونعليهاألممعلليسؤ

السمامنالروحومسيحالتوراةبحسيالتاديخمسيحالمسيحيسعشخصفيجمعثانيأ
ممihلحسالىنالهالذياالستعالنطبحس

منداودنسلصارمنالذيابنهعنالمقدسةالكتبفيبأنييائهبهفيعدشقالذي

الكلاألمواتمنبالقيامةالقداسةروحجهةمنبفوةاللهابنوتعيناليهودالجسدجهة

Irfروواألمماليهؤمن

4Iالكلعلىالكائنالجسدحسيالمسيحومنهمءاالباولهمإسرائيديونهملذفي

3Aو94روآميناألبدإليمباركاإلهاوأميهي

إلىرسالتهففيالناموسوخهيبينويوفق16يعاروماأهلإلىرمصالتهفيهناcAثالثا
وجهعنكشفللناموسالمتعصبوناليهوخلفهاالتياألزمةخطورةوبسببغالطية
بهيعملالذيالنساناليرعوضاللعنةاؤرثالذيالجسدبحسييالطقالناموس

المنكلملعودمكتوبنهأللعنةتحتهمالناموسأعمالمنهمالذينبيحألن
J31غبهليعملالناموسكصابفيهومكتوبماجميعفييثبت

الصالحعليحفىكودهللناموسالروحبمالوجهعلفركزووميةإلرسالتهفيهثاأما
يعتمدلكونهفهذااإلنسانأخفقفإنبهايعمليؤازرقنالنTوحتىوالطهارةوالتقوى
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العاجزةوطبيعتهالجسدل

وأماروحيالتاموسأنفإننانعلملحةمقدسةوالوعيةمقدسالناموسإذا

أصادققإنيالحطيةدهاهـلستماأفعلبهتفإنالخطيةتحتمبيغفجسدفيأنا
1و41وj1ورحسنأنهسالنامو

ابنهأرملإذفاللهبالجسدضعيفااإلنساننpIفيعنهعاجزاالناموسنTJمألنه

يخناالنامومحكميتملكيالجصدفيالحطبةدانالخطيةوألجلالحطيةجسدشبهفي

فيالحياةروحالروححعيببلالجسدبناموسالجسدحسبليسالسالكيننحن

rfرالمسيح

أهلإليرسالتهفيأطلقهالذيالحكمعموميةليراجعروميةأهلإليالرسالةفيهناعادئمرابعا
اإلنسانيحرمالطقسيةالناموسوصاياأيالضعيفةاألركانإليالرحعأنعلىغالطية

المسيحمن

4هلشالنعمةمنسقطتمبالناموسشيررونالذينأيهاالمسيحعنتبظلتمقد

ءاالصتثتامغبنوعهناءأجازللضعفاروميةإليالرسالةفيهنا

ءشىكليأكلأنيؤمنواحداألفكارلمحاكمةالهفاقبلواإليمانيفيضعيفهومن
منيأكلألمنيدنواليأكلالبمنيأكليزدرمنالبقوألفيأكلالضعيفوأما

ولكنهأويسقطيثيتلموالههوغيركجمدتدينالذيأنتمنقبلهاللهألنياكل
ffرويثبتهدرأناللهألنسيثبت

فلهثانجساشييحسبقنإألبذاتهنجساءشىىلشأنيسوعالربفيومتيقنعالمإني
jjtIIر4هونجس

فيوالطعامواألكلوالسلوكاألعمالكلالعاموالحكمالعامةالنظرةبولسالقديسحمرهنا
الهوديلالنسانالحمايةمننوعاواضافضميرهحسببمفردهواحدلكلالشخصيةالنظرة

IAJالمسيحفيبحريتنانعثرهالأقتلزمفهذااآلخرينسلوكنحومنضميريعثرهلهالذيل

بطعامكتفلكالالمحبةحسببعدتسلكفلتئخزنطعامكبسببأخوككانفان

ءالضصاأضعافنحتملانءيااألقىنحنعلينافيجبجلهالمسيحماتالذيذلك
451روالينيانألجلللخيرقرينهمناjاحدكلفليرضأنفسنانرضيوال
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عالقاالناموسيزالالالذياألصلاليهوديالمسيحيهوضميرهيعئرهوالذيفالضعينا

ليستءأشيااألصلالؤشيالمسيحييأكلوالطاهرحينماالنجسعلىضميرهتربىالذيبه
bهؤيالي16أهر

هوروميةالرسوJSIJبولسيقدمهالذيالجديدالتوجيهوهذا

أنبعدضعيفةأفليةأصبحواإذالمتنصرينلليهودبالنسيةالحJUتغييرواقعمن1

كانأنبعدوهكذاومصتبدةمتجبرةأكثريةالبدايةفياألخرىالكنائىفيكانوا

انقلبوتعييرهمواضطهادهمضعطهمتحتواقعينالوثنياألصلذويمنالمسيحيون
lLuارواLالوثنيينإعثارمنتحتوالواقعوناألضعفهمالمتصروناليهودأيو

أويسلكوناليهؤعرففينجسةءياأثءهؤاليأكلأييأكلونعندماوذلكالمتنصرين

اليهودعندجائزةوالغيرمقبولةبحرية

ضمجعمماالطرفينكالمناالخرمنفريقكلواقترابالختراتتقاربواقعمن2
الكنيسةفيالوحدةإلىالوصولبغيةوالناموساليهؤمهاجمةفيالتلطيفعلىالرسولبولس
الجامعة

رسالةفيالرسولبولسقذمهاالتيوالمسيحييناليهؤبينالفاطعةالعنيفةالتفرقةعوضخامسا
إلبراهيمالحقيقيينوالورئةالكنيسةسارةأوالدهماألمميينالمسيحيينبجعلغالطية
جرy3Uوأوكأنهميؤمنوالمالذيناليهؤمقابلفيبالمشحآمنواألنهموللوعد

وابنهاالجاريةاطردالبحتمنمطرودونممبالنهايةنالذيءوسيناالناموس

هناعاد043صإليارجع403غلالحرةابنمعالجاريةابنيرثالألنه
لليهؤءاصشرضأالحكمهذاكثيرامنليلطفروميةإلىرسالتهفيالرسولىبول

لهمهيبالمسياالمواعيدكلأنحينفيباألقليةاإلحساسألمتحتالواقعنالمتنصرين
بلالرقيقةوالمثاعراللطفبكلباليهؤالشخصيةعالكعهيطرقعادوليايبالدرجة

والاهذاعلىروميةإليرسالتهمنالتاسعاألصحاجفيوالمديح

منمحرومانفسيأنااكونلو9أوكنتفإنيينقطعالقلبيفيووجعاعظيماحزناليإن
والعهودوالمجدالتبنيولهمإسرائيليونهمالذينالجسدحبأنسبائيإخوتيألجلالمسيح

إلهاالكلعلىالكائنالجسدسبحالمسيحومنهمءاالباولهموالمواعيدوالعبادةواالثشراع
ه92روآميناألبدإليمباركا

هكذاواإليمانالمسغوارضالذينحتىلليهوالحياةويرجوالخيريلتصىوعاد

ALr



Uيرضىلمإبراهيمفسلمنإسرائيليأيضاأناألنياحاشا3شعيهىراللهألعلفاقىل
صاربزفتهمبلاحاشا3يسقطوالكيعثرواألعلهمفأقىلفعرفسبقالذيشعنهافه

بالحريفكملألممغنىونقصانهمللعالمغنىزفتهمكانتفإنإلغارتهملألممالحالص
منحياةإالاقتبالهميكونفماذاللعالممصالحةهورفضهمكانإن4نملؤهم

1IjY311jY1381رومواتألا

الطريقمنتنحيهمهومجردبلاألبدإليمرتعنيالالمسيحبصليباليهوعثرةأنجمعنى
بهمالحالصليكمليدخلونوحيمئذالعظمىاللهخالصخطةتكميللملؤاألممليدخلفقط

الشموليةتنتهيوهكذايدخلونالكلبالنهايةولكنأولينواالخرونآخريناألولونيصعيروهكذا
اللهملكوتمجمعهموالكلالمسيحفيواحدواليوتانياليهويبأنالرسولبولسعند

ولكنوالناموسيةاليهومعالرسولبولسعنداألمميةصراعينتهيروميةرسالةوفيوبهذا
يقاصالبمايةاليهوعنمتفوقةالمسيحيةتزالال

tw



ءالفداتائط

اإليمانالثالثالباب

األسرارالراخالياب
الكنيسةالخامسالياب



الثالثلباب

والتقديسوالتبريراإليمان

الرسولبولسالهوتفي





لbiالفصل

اإليمان

غايتناألنالكلمةهذهاستخدامأصالةعنخرجتالتيالمفهوماتفينخوضأننريدال
حسبالصحيحةالروحيةبالمعرفةوالفلبالفكرءبناإليالوصولهووالتوضيحالثرحمناألساصية

لهمالمعثهودالقديسينءاالباوتعاليمخبرةوخالصةاإلنجيل

القدبمالعهدفياإليمانأصل
باإليماناللهمعيبدألمإبراهيمولكنءاالباأبإبراهيممعكانومنشأهLاإليمانأصل

سمعأنبعدواللهإبراهيمبينكعالقةءجافاإليمانمؤمنامجعلهبعملإبراهيممعبدأاللهوال
وأظهربلاللهلدعوةإطاعةعشيرتهتاركاورحلالكلدانيينأورفيوهواللهصوتإبراهيم

إبراهموكانبلاإليمانذكريأتيأنقبلكثيرةموافففياللهلوجهوتكريماللهخضوعاإبراهيم
لملكأبرامفقالأا3باللهإبراهيميؤمنانقبلواألرضالسمواتخالقهواللهأنقلبهفييدرك

خيطاالاخذنالواألرضءالسمامالئهالعلياإللهالربإلىضمهادةعالمةيدقيرفعتوم
لماوأخيزاf1rrrrrتكأبرامأغنيتأناتقولفاللكهوماكلمنوالنعلشراكوال

اللهعلىإبراهيماعترضكثيراأجراسيعطيهوأنهلهترشوأنهيخافالبأنووعدهالربلهظهر

أليعازرهوبيتيوماألعقيماماصىوأناتعطينياذاالربالسيدأيهاأبرامفقالقائأل

فيوتقدمتعاقروامرأتهسنةمائةحواليابنوهواللهوعدهوهنا12هتكالدمشقي

امنهناولداسينجببأنهاللهوعدهذلكمنوبالرغماإلنجابطبيعةلهايعدولمجدااأليام
استطعتإنالنجوموعذاليألءالسماإليانظروالحيمةخارجإليأخرجهثمإبراهيم

6و5هتكبرئملهفحسبهبالربفامننسلكيكونهكذاهللوقاتعألهاأن

عنصرهوأولهذاالتصديققدرةوفوقمعقولغيربأمروعدنتيجةكاناإليمانأنهنايالحظ

الرسولبولسعندوفئلهاإليمانمعنىرعنامن

ror

fr2الرسولبولسالقديى



ءالرجاعلىآمنءالرجاخالفعلىإبراهيمأيفهوأ
نحوابنكانإصارممالالقدوهويعتبرجسدهلماإليمانفيضعيفأيكنلموإذب

سارةرحممستوعمماتيةyوسنةماثة

الثهوعدفيارتابإبمانبعدموالج
لثهمجدامعطياباإليمانتقؤىبلد
ضاأييفعلهقادرأنهوبهوعدماأنوتيقنهـ

4AIYروبرئملهحسبأيضألذلكوا

بر3لهسبيحالذىاإليمانشرطهووهذااإليماننمؤفيهوهذا
ءالرجامعقوليةفوقءرجاأنشألنفسهءالرجاخالفكلإيمانأ

للعقلالمضمادالملموسةالواقعةاألموريعتبرالإيمانب

االرتيابمنهيقتربالاللهوعديجعلإيمانج
للهتمجيدذاتهبحدهوقويإيماند

الحتمياقنفيذمستوىعلىاللهوعديضعإيمانهـ

القديمالعهدفيإبراهيمإيمانواغمناإللهيالوحيفياإليمانومضمونمعنىنفهمهذامن

وخرجاللهأطاعفإبراهيمالعامةالعالقاتفوقكتاجءجاللغايةشخصياانحصارامنحصرفهو

يذهبأينإلييعلمالوهووخرجأورمن
واألرضءالسماخالقأنهاللهوأعتر

بهيحلفحتىرامةوطل6اعتبارذواللهوأن

أباللهإبراهيميؤمنأنقبلتءجاالعامةالعالقاتهذهكل

السرياالتصالحدثهنابالحياةوعداوأعطاهالميتالراهيمواقعافهممقفلما
هواإليمانإننقولأنيمكنهنااإاإليمانءفجاإلراهيمعندباللةالحياتيوالتعكقاقيالذ
الفائقءاالنتماليحدثبالثهاإلنسانارتباطبذاتذاتابحياةحياةداخلي0أرتبا

نسانلمالئهودصيرللةاإلنسانفيصيرللطبيعة

oعبولالرمبولسالهوتفيالقديمالعهدفييمانلمبسطةجIi

ظاهرهوممايرىمايتكونلمحتىاللهبكلمةأتقنتالعالمينأننفهمباإليمانأ
الكلمةبقوةءالثيمنالخليقة

tor



بأنهلهشهدنقلهقبلإذنفلهاللهألنيوجدولمالموتيرىاللكيأخنوخنقلباإليمانب
اللهأرضىفد

الذيللبرصاروارثافلكافبنىخافبعدئرأمورلمعنإليهأوحيلمانوحباإليمانج
اإليمانحسب

يأتيأينإلييعلمالوهوخرجيخرجأنأطاعدعيلماإبراهيمباإليماند

اإلقامةقأدرعلىاظهأنحسبإذمجزبوهوإسحقإبراهيمقذمباإليمانهـ
األمواتمن

الفصحموسىصنعباإليمانو

البحرفي1ااجتازباإليمانز

أرمحاأسوارسمطتباإليمانح

وسمشونوباراقجدعونالقديمالعهدفياإليمانجبابرةكلأعمالالرسولبولسأجملئم
هكذاةءواألنبياوصموئيلوداودهـتفتاح

نجواالنارقوةأطفأواأسودأفىاهسدوامواعيدنالوابراصنعواممالكقهرواباإليمانط
ءغرباجيوشهزمواالحربفيءأشداارواضعفمنتقوواالسيفحدمن

بدونناالئكملوالكيالموعدينالوالماءهؤالكلباإليماني

هكذاعاليهتءجاكمااإليهانأمثلةعلىالرسولبولىيقفئم
إرضاؤهيمكنالإيهانبدونولكن

يطليونهالذينيجازيوأنهموجودبأنهيؤمناللهإلىيأتيالذيأنيجبألنه
II6عب

دقىهاوصنظروهابعيدمنبلالمواعيدينالوالموهمأجمعونءهؤالمأتاإليمانفي
عبوحيوها

بولسقذمهاالتيالقديمالعهدفياإليمانعملنماذجعنمبشطةمتكاملةصورةنأخذولكي
اآلتيفياإليمانعملحصرأنهنرىالرسول

ءشىالمنأييرىالممLيرىماوخلقةاللهبكلمةالعالمخلقةربطأ
الموتتجاوزوالنتيجةالثهءبإرضااإليمانربطب

البرنوالوالنتيجةاللهأمروتنقيذمنظوزغرأمورموحاةبتصديقاإلجمانربطج
الهالكمنوالخالص

نهايتهتعرفالطريقفيوالسيربالطاعةاإليمانربط

oor



األمواتمناإلقامةعلىاللهقدرهأساسعلىالموتحتىبالبذلاإليمانريطهـ

يةالعبومنللخروجكوسيلةطقميبعملاإليمانربطو

العواقبمحسوبةكيرنحاطرةفيبالدخولاإليمانربط1

Cمنظورةعوائقلرفعغيرمنظورةقواتبتدلمحلاإليمانربط
bاللهعلىاعتماداالخارقةالمعجزاتبعملاإلجمانربط

المنظوردونغيرءبالرجاالقديمالعهدفياإليمانأعمالكلالرسولبولسربطوأخيراي

الوعودانتظارتحقيق

الجديدالعهدفياإليمانأساس

أوتعييراوضعوالالجديدالعهدوإيمانالقديمالعهدإيمانبينفاصاليضعلمالرسولبولس

اإليمانهوباللهفاإليمانالتطبيقواجبكنموذجالقديمالعهدإجمانأخذبلءشىأيفيتمييزا

إسحقحبيبهالبنهتقديمهأنباعتبارنموذجاالراهيمإيمانالرسولبولسانحذوفدوجديدالقديمأ
أساسعلكاناهتزازأيأوشكأوتفكيردوناللهألمرطاعةكذبيحةالمواعيدعنهأخذالذي

بالحياةإيمانالموتمنبالقيامةإيمانفهوذبحهبعدالموتمنيقيمهأندرGاللهبأنإيمانه

االمحييباللهإيمانااموتبعدمن

إبراهيمأنإآلذلكيذكرلمالكتابألنالرسولبولسمنتخريجهذاأنلنابداوإنوإنه

وامرأتهعاممائةابنوهواكبمواعيدآمنأنلهسبقلهذبيحةابنهتفديماللهمنهيطلبأنوقبل
ولدالهستلدوامرأتهابنلهسيكونبأنهاكوعدهلماالنسلعلىالقدرةفقدتوقدكذلك

ااموتبعدمنحياةءإعطابمعنىالموتمنإقامةذاتهبحديعنيإسحىفميالدbباللهآمنف

Gأاللهوبأنالموتمنالمسيحبقيامةنؤمنعندماإنناالرسولبولسقالاألساسهذاعلى

المسيحبقيامةاإليمانهذابزالنايحسبالذيالجديدالعهدإيمانهوفهذاناأجلمنالموتمن
قرأناهكماإبراهيمالبرإليمانبحسبالذياألساسنفسعلىبزالنايحشبالموتمن

نرجوكناونحنعمواستلميذيراتاعواقعمنوهذاءجاJخالفعلىإيمانا
منذذلكحدثمنذأيامثالئةلهاليومكلههذامعولكنإسرائيليفديأنالمزمعهوأنه
ittyصلبه

أياملثالئةوقبرمأتللعقلالمضادةهالملمواألمورالواقعةيعتبرالإيمانب
الحناالعترافلكiلwشهوونحناالرتيابمنهيقتربالاثهوعديجعلإيمانج

uأحقام

llor



االببمجدقامفهتمجيذذاتههوبحدإيمان

العمادالننفيذموضعالثهوعديضعإيمانهـ

علىبرالنايحسبلكيبالمسيحاإليمانفيتوجدأنيتحتمالتيالعناصرهذهإليانتبهناإذا

العناصرهذهيشملاإليمانتريفأننجدفإننابألربآمنلماإلبراهيمحسبالذيالبرأساس
تماما

للطبيعةفائقةحقيقةبخصوصهواإليمان

ليسحقهياإلنجيلفيامشغلنتاألمورالتيكلأننؤمننحنالنعمةوبمساعدة
أنأساسعلىولكنالماديةالمعقوالتبندركالذيالطبيعيالعقلقوىمتناولفيكأنها
أعلنهاالذيافهوصدقسلطانعلىاعتمادهوإيماننا

باإليمانالبرتعريففيأما

بأإليهانوالتبريروتصرففعلكلأساسهوباللهاإليمانألنباللهباإلجماننتبررفنحن

يفوقءشيلشكانفإنءالثيهذاكانمهمااإلجمانيساويءشىالألنمجاني

عليهويتفوقباألعمالالتبريريسبقأنيتحتمباإليمانفالتبريراإليمان

ءشىكليسيقفالبرالمجانينعملأونؤمنأناقبلمجاناعناالمسيحالتبريرأكملهوألن
جمعنىفيهللحياةقنؤقلالنرأعمالنعملنتتررئملكيبالبارأوبالبرنؤمنأنإآلعلينافما

نسلكأنبدفالباإليماننلناهفإذالنتالهبهنؤمنأنيتحتمولكناإليمانقبلقائمالبرأن
فيهلنحيابهونعمل

wDIالمسيحفياإليمان

jهبةباعتبارهالمسيحإيمان

فيهوالرسولبولسالهوتفييتكرركثيراالذيالمسيحفيdالالهوتيارالمعيهذا
لهمنحتخبرةفهيجازهاوالتيلهوهبتالتيالمجاقيالحالصخبرةعنتعبيرالحقيقة

بأندائماعنهايعتروكأنالمستوالتكافةعلىتعملJفيهبقيتولكنهاإليهايسعىأندون

المسيحفيDJأيضأفهوفيهالذيالخالصعنالتعبيرفيالمستوىنفسوعلىفيهالمسيح
يعيش

حاتصفأنظر

vor



تعملنحتزنةطاقةوأصبحتفيهبقيتمجاناهاعليحصلكموهبةالخالصيةالخبرةنه

بهاويعملفيهتعملقوةبأنهاوعئرعنهاالرسولبولسأحسهاتفرغوالفيه

المسيحقوةعلتيتحللكيضعفاقيفيبالحريسرووأفتخرفبكل
3IotatpXoozقويأنا88فحينئذضعيفأناحينماألنيrr191و

قىيبنفسهفهوضعيففيهالمسيحفوهعنيفرزضعفهالرسولبولسأنهناواضع

بالمسيح

المسيحيسعربناقوةمعمجتمعونوروحيأنتمإذالمسيحيسوعربتاباسم
فيناتعملالتيالقوةيحسبتعملقوةبولسفيفالمسيحtكوه1

3rأف

فيهيفيضأيصاالمسيحبغنىأحسهكلذا
38أفينعقضىالالذيالمسيحبغنىاألممبينحرأبأنالنعمةهذهأغطيت
غنىاآلتيةالدهورفيليظهريسوعالمسيحفيالسماوياتفيمعهوأجلسناهمعوأقامنا

2Iiأفيسعالمسيحفيعليناباللطفالفائقنعمته

عcألمiأمكهالمسيحإنجيلببركةمجسكانكذلك

بحسبوذلكباشرةالمسيحبركةتكونأنيجبفهيدقيقةغيرهناالعربيةالترجمة

أعلموأنامزادةهنااإلنجيلفكلمةالمسيحإنجيلبركةولشالنصوصأوئق
jArروالمسيحإنجيلبركةءملفيءسأجيكمإليجئتإذاأني

المسيحءبملأىبملئهحلباإليهانقلبهفيحللماالمسيحأنأيضامجسوكان
OoratpXtosawp1a4أفالمسيحءملقامةقياسإليwأنتم

21كفيهمملوؤون

أنهابولسمجسهاوالتيللمسيحالتيءوالملوالبركةوالغنىالقوaالتعبيراتهذهكل

عنتعبيراتههىوهذهالمسيحفيإيمانهعنتعبرذاتهابحدكلهاهيالمسيحمنمتدففة
المسيحفياإليمان

يسعالمسيحفيصحتهاالمسغبيسوعأيضانحنامنا
rIغلالناموسبأعمالاليسوعبإيمانلنتبرر

362غلكلبئءحماكاأل55يسوعالمسيحفيباإليماناللهءأبناجميعاألنكم

القديسيننحوجميعوعبتكمvtكايسوعالربفيبإجمانكمسمع
1aأف

now



أيضابلفقط5فيهتؤمنواأنالالمسيحألجللكموهبقد
12فيألجلهتتألمواأن

يسحالمسيحفيإيمانكمسمعنا

u14القديسينلجميعومحبتكم

هالمسيحفيإيمانكمومتانةترتيبكمناظرا

yفيالذياإليمانفيكثيرةوثفةحسنةدرجةألنفسهميقتنونحسناتشمسواالذينن

3r1تي1كعولض6o011IS4raipXVIitcrيسعالمسغ

يسعالمسيحفيالتيوالمحبةاإليهانفيمنيسمعتهالذيالصحيحالكالمبصورةغشك

iltoaiIqrratpxvIrj11تي

فيالذيباإليمانللخالصتحكمئهأنالقادرةالمقدسةالكتبتعرفالطفوليةمنذوإنك

rه3قيaniopx2مهيسعالمسيح

أنهإيمانهلوصفيستخدمنجدهكما

اuoollIcLtoinتاomtهتاالمسيحإيمان1

أيضانحنآمناالمسيحيسعبإجمانبلالناموسيتبرربأعمالالاإلنسانأننعلمإذ
Jrirيسعلنتبرربإيماقالمسيحبيسوع

iLlنفسهوأسلمأحبنييابنإيماناإليمانفيأحياهفإنماالجسدفياآلنأحياهفما

OJY2ألجما
للنينالمسيحيسعإيمانمنالموعدليعطىالخطيةتحتالكلعلىأغلقالكتابلكن

Jrrrيؤمنون

3yiأفثقةعنبإيمانهوقدومةءجرالنابهالذي
باإليهاناللهمنالذيالترالمسيحبإيمانالذيبلالناموسمنالذيبريليولش

39في

قوةهوعندهاإليماقأنتوضحالرصولبولسعنداإليماقبخصوصجميعاالتعبيراتوهذه

فيواختبرهوسمعههAركماءالسمامنالروحالرببالمسيحاتحادنتيجةفيهتكونت
العامةللممارسةيطرحهاإيمانيةعأمةكحقيقةالمسيحفيدائماقولههوسوهذايالقل

ءاشثنابالوللجميع

ألنبمامتهواتحادهبموتهاتحادهبالمسيعالدائمUSاالحقيقةفيهوبالمسيحفإيمانه

iar



هىالمسيحيالمعيارذاتالصفاتوكلبلوحسباإليمانوليسبناوفامبناماتلمسيح

اإليمانألنإيمانحصيلةحتمأفهيبهاإليمانأوبه9V3اأومعهبالشركةالمسيحمنمستمدة
ءالسمامنالروحالرببالمسيحاyVاورأسهوأصل

بهباإليمانالمسيحمننستمدهاالتيالصفاتهنهومن

المسيحمحبة

Ootatpx3otmldyd11rSatiالتحصزالمسيحعبةن0

اعامةرابطةقىةالمسيحمحيةهنا

31أفالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةولعرفىا
العفلإدراكعلىفائقةعامةروحيةاستنارةهيالمسيحمحبةوهنا

arرو38ةأشطالمسيحمحبةعنسيفصلنامن
شخصتةخبرةولشالجمعبصيغةءجاالمسيحفيالرباطهنا

لمعميح1رجا

ءفهوهورجمافيهالذيءالرجايعبرأيضاعنوحينماJابولعندأسيحءرجاوأيضا

فهوفيهأوالمسيحمعالشركةءجرامنإنسانكلاإلنسانينالهأذيءالرجاجمعنىالمسيح
الشخصيبولسءرجاوليسالعامالمسيحءوجا

اأالمسيحيسوعربناوصبررجاثكممحيتكموتعبإيمانكمدملانقطاعبالمتذكرين

بالجمعكله1ش1وأبيناالله

uPالمسبح

جملئاعلىالسالمحيثالمسيحالمسفهوالسالموكذلك
واحدقلبواليقتصرعلواحدءبرجاويربطهاالقلوب

51كو3واحدجسدفيدعيتمإليهالذيالمسيحالممقلوبكمفيوليملك

لكاللهمسوليسالمسيحسالمفهوهناغردقيقةالبيروتيةالعربيةوالترجمة
النصوصأوثقحسب

ولءهSotGtpXuosasxicmIiacicubtgpnوحلمهالمسغوداعةكذلك

11كوبولسنفسيأناوجلمهالمسيحبوداعةإليكمأطلبثم
ككلالكنيسةعلىمطروحةهبةوحلمهالمسيحوداعةهنا
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OotaavxyiQaالمسيحأحشاالمسيحتعطفاترقةذلك
18فيالمسيحيسعءأحثاتعطفاترتجةفيبهيعكمإليأستاق

وتوخدهااألفرادنحواألفىاداثشياقاتتمألالمسصحتعطفاترقةهنا

لقلوبممنوحالمسيحصبرحيثالمسيحصبركذلك
العامةاللهكمحبةالجماعة

ه3تس2المسيحصبروإلياللهعبةإليقلوبكميهديوالرب

ميحالمطاعةكذلئه

ه1كو2المسيحطاعةإليفكركلمستأسرين

المسيححقاصفيلتوحدهاالثاردةاألفكارتاسالمسيحطاعةهنا

LitotatpXUUozUm04LWلالمسيححقكذلك

rs101فيئالمسيححق

الواحدالصادقالنطقاللهأوالدفيينطقالمسيححقهنا

0otvtpXcodpuالمسيحنحافةكذلئه

حسبلكافهمخافةولسIIالمسيحغافةفهيغردقيقةأيضاهناالبيروتيةالترجمة
النصوصأوئق

yهأفالمسيحخوففيلنعضبعضكمخاضعين
لبعضبعفهامعاالجماعةلتخضعالمتكبرةالرؤوسمجنيالمسيحخوفها

المسيحختانةكذطة

البشررلةخطاياجسمخلعقىةلتطيالفرديمفهومهاعنخرجتالمسيحختانةاهن

Jaالمسيحبختانالبشريةخطاياجسمبخلعبيدغرمصنوعختأناختننمأيضابه
rtr

8otwpXGOTECTaPAOtdTالمسيحماكذلك

منهالينالواالجميعفيهايشتركشركةخبرةهيبلمميزةشخصيةخبرةليستاآلالمهنا

وأرواحهمظوبهمتجمعتعزيات
3Iفيبهوتهمتشتهاالمهاوثرممةفيامتهوقىةألعرفه

Aه1كو2أيضالكثرتعزيتنابالمسيحكذلكفينايحالممتكثرآالمكما



لمسيحاحزانأائدشدلكذ
الذيجسدهألجلجسميفيالمسيحدائدفنفائصوكملألجلكمآالميفىأفرحاألن

c14fهوالكنيسة

فيأوضحناأنسبقمالئهإليويضاف

DlocGLpXstoTstpavdSAالمشحفوة

dTآلUonctpXuotSotuoiالمسيحغنى

المسيحبركة

تاالمسيحءمل

وققدسوتوخدلتجمعالمسيحهباتتوزيممعنىتحملوكلها

تنافيكلهاألنهاتصؤرهمنوالتفكيرهمنالبولسالقديىهاأورطالحاتاالهذهكل

لبولسوهبهاقديكونأنبالعقليمكنوالللمسيحهيالمسغصفاتوألنالتصوروالتفكير
واحدبانولهالمسيحفيبحالهايوردهاالرسولبولسولكنبولسفيأيفيهصفابلتصير

باالتحادللمسيحماكلفيمشتركاأوثريكاأصبحقدبولسكاقإذاإآليتأتىأنيمكنالوهذا

وأعمالهواختباراتهالمسيحصفاتفيشريكاجعلهوالذيبالمسغالحياإليمانhأعطاهالذي

بماوامتألوتباركواكتنىوتقؤىوصبروتألمالسماواتفيمعهوجلسمعهوقاممعهماتفهو

01كوفيهمملوؤونبأنناالقولإلىلينتهيهذاكلللمسيح

الوصفوبهذاالمسيحصفاتشركةوعنصفpوبهذااإليمانعنالتعبيرهذا

بلءالعلمايقولكماجدليوالأوتحليليعقليالهوتأنهئحتسميأنيمكنالايضا
علىانفتحلذيIالعامالحالصالهوتولكنهفرديةثصخصيةخبرةكانههوتصوفيول

يقدمهامفاعيلهاكلولذوقباإلجماناإلنسانليحياهاوعمليةحيةإلهيةكهبةاإلنسان

ككلللكنيسةعامكنموفيجوذاقهاأدركهاأنبعدبولىالقدي

بالنهايةهوالمسيحفيIبولسعندجداالمحبتبالالهوتياالصطالحهذاأنهذامنيفهم
يكونأنيمكنالذجماجماليكونفذلثهفردياهوكانفإنككلالكنيسةضيةيخدم

المسيحفيكلهاالكنيسةتصيركيفيوضحكنموذجlالمسيحفيصارفتولسفردياليبفىفرديا

األكصانوأنتمالكرمةأنامأمrهنانحنوحسبالمسيحفيوحدهبولسليبقىوليس

ثمللقطعيكونيثمرومصيرهفهولنوإألالكرمةفييثبتأنيتحتمفالغصنه1يوه
كلاألغصاقعلىبلفيهايثيتواحدغعنعلىتحياوالتقومالاالكنيسةوالكرمةللحريق



واحدأثمرفيومشتركةمعاومتحدةمجتمعةألغصان

المسيحفيهماوحيالهالضووخيرةوأعضائهالمسيحجسدأمامهنافنحناكثروبوضوح
المسيحفيواحدجسدالكثيريننحنجماعيةونجرةبلوحسبفرديةخبرةليستولكنها
دونبهفردهالمسيحجدعضوفييوجدأنمستحيلأنهبمعنى21Lyرولبعضبعضاءوأعضا
المسيحفيعضولكلنجرةبكلوتلتحمذدالمسيحفيعضوكلفخبرةءاألعضابقية
الكنيسةبدونالفرديقوموالالفردبدونالكنيعةتقومالوهكذا

المسيحGعلاإليمانمعنى

الذيفقطالمسيحفيليسإيمانأنهمراراعنهعبرقدبولسعنداإليمانفكذلك
المسيحJإيمانبلأوال4twp2اليونايةترجمته

الذيعلىمؤمنولكنهصحتهابالنيىلؤمنولكنيعملالالذيوأما3
yottnEEBitvostramه4روابرلهئحسبفإيمانهالفاجرييرر

علالمؤمنيننحنصحتهابمننؤمنالذينلناسيخسبنالذيأيضانحنأجلنامنبل

442رواألمواتمنربنايسوعأقامv6rtuLytauoiieitamالذي
s5ألمأئهعولدهمؤمنعليههووالذيوصحتهابؤمنيمن

011وjg1راليخزى

يؤمنواأنللعييدينمثاألأناةكلأوالأنافيئالمسيحليظهريسوعرجمتلهذالكنني

5vorvكامثأمؤمناعليهسيأتنمنلكلJوصحتهابه

11تي1األبديةللحياة

آمنالذيإبراهيمإيمانهومئيلعليa1idبحرفبولسيوضحهالذياإليمانهنا

غيركامألاتكاالمسيحعلIاالتكاإيهانهوهنابولسفإيمانUعليهمتكالبالله

محاولةفياإليمانهذاتصدمالتيوالمحنالمجاربكلليستظهرعلىحدودوبالمشروط

إبراهيمضدمهاذبيحةيحئهالذيوحيدهابنهليقدمإللراهيماطهالصادرمناألمرمثالالختباره
أونفسانيضعفكلمواجهةفيأيضاالموتمنيقيمقادرأنوالذيافهعلىكاملباتكال

تماميطبقالرعولوبولسالبرإبرايمورثالذيهوالثهكلاإليمانمنالنوعهذاأأعأطفي
urأالذيهوأنهاللهباعتبارباللهاإليمانهذامستوىعلىبالمسيحاإليماندقةوبكلالتطتيق

إبراهيمواتكالإيمانمعقامايتساوىأنهالرممولبولساعتبرهلهذابالفعلاألمواتمنالمسيح
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اإليمانهذاوعدهىعلليبقىسيقيمهحتمااللهأنموقنوهوللموتابنهتقديمفيالثهلى
صدقعلى35AJلاالتكابمعنىالمسيحعلىإجمانالرسولبولساعتجارفيهوالمسيحي
ويورثرحتمايبرفهومكذاحقاإيمانناكمانفإنلذلكيخلفهالنالتيفيهالذمواعيد
اواألمينةالصادقةالمواجمد

واللهبألمسيحالثقةفيالمتناهيالعملياإليمانأسرارمعنىأحدءالقارىعزيزيينكشفهنا
المسيحعلالمتكلاإليمانايإبراهيمإيمانمستوىيبررعلحقاهووالذيالرسولبولسعند

الشخميتحقاقاالماووالعقلالمنالقفيهيتدخلالاتكما

ةءجرالناابالمسيحبهالنينحنإننأالرسولبولسيقولولماذاكيففنفهمنعؤبهذا

hpالمسيحعلإيمالناكانإقألننأ321أت4ثقةعنبإيماتاللهإليوقلوم
عندهمحسوبةغيرنفسهفأصبحتالذعلى6فكمالهكلألقىالذيإبراهيمإيمانمستوى

Uبط1النعمةعلىبالتمامكمءرجافألقواz11r16علىباإليمانعموليننكونفحينثذ

عليهونحنيحملناالذيابنهإلىينظربلعليناأوولناهوفيناماإلياللهيعؤينظرفالالميح
اللهفيالمسيحثقةأصألوهيئقةعنالثهإليوقدومناشاجرأتكونهنامنباإليمانمحمولين

ويخنزلهبصرلمحةفيكلهالسالفالزمنالرسولمجتازبولىكيفءالقارىأيهاانظرئم
واليقينيةالوضوحبمنتهىبإيمانناإبراهيمإيمانليربط

هكذاالعقلعلمستحيالأوفائقاكانإبراهيموإيهان
oأوعندشيخوختهفيإسحقبميالدءسوااللهوعدفيارتاليإجمانبعدموالGJJ

بهوعدماأنوتيقنمطلقةئقةلالمجدامغطياباإليمانققوسبلذبيحةابنكقدم
قبائلجميعتتباركبنسلكو1rr16تكنسللكيدعىابنكبإسحقأ

أيضالذلئاالموتمنإسحقيقيمبأنأيفايفعلهأنر3521Atأعاألرض
45222روبرملهيستح

يعبررأنوصارمستحيألالعملعنإبراهيمإيمانفتوقفيبزردرأنtقغيرالناموسءجاثم
درأنAهوبمنيؤبنانعامةإلتسانالفرصةالثهفاتاحالمسيحءجاوأخيرأاللهأمامأحد
يؤمنمنكلإنحتيوفعالحقاالموتمنالمسيحمlفlبالذيبلايضأةالموتمنيقيم
11إبراهيمإيمانمستوىكلوالمسيحبالثهإجماقهيكونالموتمنالمقامبالمسيح

الذلنألضانحنأجلنامنبللهحسبأتوحدهمإبراهأجلهمنئكتبلمولكن
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t2و4r2رواألمواتمنربنايسوعأقامبمننؤمنالنينلنايحسب

والكتابإبراهيمبنوهمأولئكبالمسيحاإليمانمنهمالذينأنإذااعلموا

جميعتتباركفيكأنإبراهيمفبشرسبقاألمميبرربالميحباإليماناللهأنفرأىسنقإذ

Ivغلالمؤمنإبراهيممعيتباركونيالمسيحاإليمانمنهمالنينإذالاألمم
2ة3غلوركهالموعدوحسبإبراهيمنسلإفأنتمللمعصيحكنتمفإن4

اللهمعإبراهيمحياةولكنافهمعإبراهيمحياةمستوىإلياخرىمرةأعادنافالمسيحأإ
الفالياإليمانذاتأساسعلىوذلكونعيشهبالمسيحنحننبلغهلكيكتمهيدنمؤنجاكانت

وكلإمكاياتهالمسيحأعطاناكنموذجأيضاهذاوكانالفائقةبالنعمةإلبراهيماثهوهتهالذي
ابنإيمانAيصخوق4الهسيحإيمانولكنالقدصالروحنعمةمعوقيامتهبموتهعناصره

وحياتكموفيهيحالممعمتمقدألنكمبالمسيحمتحدينأبيهاللهإلىيقدمناكؤلهالئه

3كو3اللهفيالمسيحمعمستترةاآلن

مجاناعامةهيةقبوخبرةهوبللبولستصوميةخبرةهوليساإليمانهذاونكررأنونعو

لنولسليىمواعيدهوكلوبركاتهوهباتهالمسيحعطاياعلالمعيحيالوعيبانفتاحللجميع
ليساثهاختارهوقدللجميعهوليعلنهفيهابنهليظهراختارهاللهأنرسوىijأيفيهاالرسول
تهaحاأسوأفيوهوبلفيهالمتياز

بهألبثرفبئابنهيعلنأنبنعمتهودعاننأميبطنمنأفرزنيالذياللهسزلماولكن
1oilcliغلممAابين

الذيناtللخدمةجعلنيإذأميناحسبنيأنهفئانيالنيربنايسوعالمسيحأثمكروأنا
عدمفيبجهلفعلتألنيحمتولكننيtومفترومضطهدامجذفاقبألكنت
هيادقةعيئعالمسيحفيالتبموالمحيةاإليمانمعجدأربنانعمةوتفاضلتإيمان
ولهمiالذينالخطاةليخلصالعالمإلىءجايسحيحالمأنقبولكلومستضةالكلمة
أنللعتيدينمثاألأناةكلأوالأنافيئالمميحعليطهريسرحضتلهذالكننيأنا

IrtتيIاألبديةللحياةبهيؤمنوا

ءوالفداالخالصمفاعيلكللنوالكمصدواإليمان

حيةهوخنرةبلمارمحسوبخطلهفكرفيكوقيصدرعنالفلناكمابولسإيمان
بزواياعددثصكلذاتنظريةمىليالرسولبولىعندالخالصلذلكمستعددةاألتاورذات

oالرؤىبتعددمتعدثةألوانذاتأشعةالحالصبلعليهانتسلقبدرجاتمحدهوأوبهاتحيط r



عليهوجروحهءماالمنالقلبفيعليناالمطلالروحالربالمسيحوجهفيالتطلع

الواتنفصلتكادمحددةنظرياتإليالرسولبولستعاليميفسمواأنالالهوتيوناعادلقد
Uلحالمصاونظريةلرالتبونظريةءالفداونظريةالخالصفنظريةاألخرىعن

بأردةكدوائروالمغلقةكمنهجالمرسومةUالنظرالتهذهولكنعقائدمعركةعلوهاوجإلخ
فكرهمنتخرجلمبلعذاالرسولكربولسمنتخرجلماألخرىالواحدةتمسألتكاد

النعمةوبانفعالالفياالحيةبالمشاعرمفعمةخرجتونفسهوروحهقلبهمنهيبلإطالقا

بهاوتأثرهوانبهارهفرحههتهاويلهاثهدويفتهالذيالمسيحروحيزكيها

واللعنةالخطيةناموسعبوديةمنأغعقناالذيالمسيحوجهفيبولسديسالقيتطلعفحينما
اإلخالصبفطيرنعيدأنتهليلفيبناويهيبألجلنابحلذيfخالصناmفصحباإليمانيراه

يراهفإنماواحدبآنالمحبةبذلوذبيحةةخطكذبيحةالصليبعلىمذبوحايراهوحينما

التطهيروtىللتقديوفيناعدياينضحمJرJءالفدااكملوفدبأإليمان

الفرصةهAAمأيرىكانفقدوماتصلبوهوالذيبمجدءأسمامنعليهمطالرآهوحينما

بانمؤمناإسحقابنهقدملماءبسواءسواإبراهيمنالهالذيباإليمانdالتبريرلنوالالعظمى
األمواتمناإلقامةعلىقادراللهأنيصبحإذاألمواتمنيقيمهأنقادرالله

iOعب

اللهابنهوهوأن4باإليمانيدركفهواللهبنورالالمعالوجهفيالرصولبولسيتطلعوحينما
iالتيالعظمىالمصالحةوسيطاإلجمانبعينفيراهوقيامتهبموتهلناأفهحبرسالةممملي

فيهنحياسالمهلناأعطىالذيالسالمرئييراهأيظباإليمانوهواإلنسانمعفملت
ليدعوهملألممدفعهالذيالمسغسفيرأنهنفسهالرسولبولسىويرىبلبالروحالقلب

o02هcااللهىتصالحوا

ءالبسطاالمميينالهوتهبهايعفمبولسكانالتيالبساطةمفدارهناءالقارىوليدرك
اللهبحبتنبضلحميهقلوبأليعطيهميبذلهالذياالهتمامومقدارالحجريةاألوثانمنالراجعين

وأصولوالجدلالمنطقعلىتقومفلسفيةجمنأهجغولهمليحشوااليعبدوهأنلهموهبالذي
6ار1

أوغفراناأوءفداأوكانتبريراالخالصالهوتألصولمعئماليسالهؤفيالرسولبولس



علىويبرهنتهدوييعترفكمنألهوتفينفسهيقدمبولسإنبلسالماأوتبنياأوصالحة
2لكألجلينفسهلموأئأحبنيأجلهمنذاتهوأسلمأحبهومنبهآمنمنحقيقة

نسعىاللهمعالمسيحبهاOالتيللمصالحةمنفعألومخلميىكسفيرنشيطيسعىإنه
انذهالهفرطمنيصرخولكاد02كوه2اللهمعتصالحواالمسيحعننطلبءكسفرا
اوآتنومرتحاوفىتطلعلهوجبروتالناموسسطانعنهسقطكيف

أنتحققلماهويتأوهاآلنبجهالةالقتلدرجةإليوضدهكضبهيثيركانالذىوالصليب

سممنفأفرغتهخطتهجسمعندهالصليبكلمةأصابتكيفاألجلهصلبعليهالمصلوب
إيمانوةفصارالصليبوالبرالقداسةفيلوآبالأنهكالمسيحفياثهأماموأوقفتهالقاتلالحطية
كلالناسلينالالموتباسعدادويكرزويمئعهدشجأعةبكلبهاليناديفيهتعملذاتهابحد

أبالصليببأإلجمانهوفالهماالناس

بحياةحيةصورةبلئابتةجمعالمفيهانطبعتصورةمجردليستعندهالمسيمحرؤيةكانت
فهانطلقتمنهاوضعاروحهأصابتوكلماتغايربالوتمايزعددبالتعذدذاتمسيحال

علىتظهرنبويةأصولهذاتواصطالحاتبكلماتذاقهوالتعدعينهبألتمايزتتوالياألوصاف

كأنواراالنطاقبلالتساويبلالتوازيعلىفهيجنبإليجنباعتوضإذاولكنهاالتلىالي
مصالحةنخرانءفداتبريرهرواالمضمونفيوتتحدالفعلفيتتمايزواحدمصدرمنتنطلق

االمقامالميتبالمسيحوباإليماناإليمانمنخبرةهووالكلتبئي

صورةتعكسالرسولبولسعندواقعهافيهيللمسيحالمضيئةاإللهيةاألعمالهنمنكل

بانويرحمالعلويدفياألئرتحتواقعاعليهمحكومامتهماالدئانأمامواففوهواإلنسان
اللهحقوقعلىتعدياتءجرامنبالعداوةlAحمبدفعهالهقحرالثقيلةبديونمديونهوواحد

للثعرالمئالةالطبيعةعبوديةالثهعنالبعدبسببالجهلعبؤيةالعبوديةتحتيئنوكرامته

تعطيوالتطالبالتيالعدالةانينعبوديةللجسدالمنلفةالخطيةعبودية

فكريااجتهادأوليسبالحبرتسليمالمسيحياإليمان
فيهوالذيالوجداالبنالمسيحفيكلمناواللهاإلجمانإليبهانتهىايراهيمكلملماالله
بلواالرسلاليمانلناافهكلمة6لهذبحدالمسيحفصار1Aيوخبرهواآلبحضن

المسيحهياإلنجيلكلمةضارتلجيلبايلناوأعطوهااللهكلمةباعتبارهذاقهالمسيح

ألنكمانقطاعبالافهنشكرأيضانحنذلكأجلمنالمشحفيمتكلمااللههيأومتكلما

vir



الثهككلمةبالحقيقةهيكمابلأنايىككلمةالقبلتموهاالئهخبرمنكلمةمتاتسلئتمذ
23yتسa1الؤمنينأنتمفيكمأيضاتعملالتي

مuباإلأوبالعقلنبلغهشخصياااجتهالشاإلجمانأننوضحأقهوهناجدايهمناوالذي

فبلهافإذافيهالحينساندخلالالثهكلمةمنطوقواقعمنتسليمتسليمهوبلالفكري
وتبزراإليمانيعملهاتعملفإنهابالحقيقةالثهكلمةباعتبارها

الروحقبوليرافقهقبولهكخبراإليمان

اإلجمانبخبرأمالروحأخذتمالناموسأبأعمالففطهذامنكمأتعلمأنأريد
32غل

ذلككانءسوااإلنجيليالخبربسماعالمسيحياإليمانلفبولالوعيانفتاحأنلنايتضحهنا
اإليمانأعماقإلدراكالذهنيفتحأساصيكعاملالقدسالروحluJهيراشمحأوةءفراعغ

اإليمانبخبرأمالناموسأبأعمالفيكمقواتيعملوالروحيمنحكمفالذي
3aغل

أننفهمهذامنالفدسالروحومعهاإليمانقنولمعالقواتعملالرسولبولسيضيفهنا
المؤمنقلبفيفائقعملذاتواعيةروحيةطاقةهوبلفانوناأونظريةليسالمسيحياإليمان
وحياته

افهعنداإليمانقيمة

بالمجازاةاإلنسانعملولدكمالثهقلييزفياإليمان
إوضاؤهيمكنلإيمانبدون

يطلبونهالذينيجاؤيوأتموجودبانهيؤمنالهاإلييأتيالذيأنمجبلهأل
016عب

اللهوجهءاسترضاإليباإلنسانيبلغأنوقادراومثمرأفغاألاإليمانمجعالنأساسيانعنصران
موجودافهأناألولالعنصر

يطليؤدهالذينجمازيiهأالثانيالعنصر

تصلتعودواللسانناوتجففمنافيالصالةتوقحالعنصرينشهذمنالصالةخلتإذا
اللهتيأإلي

تبلغوالنحبهمنقلبتبلغالفهيشالعنصهنينمننعملهاالتيالمحتةأعمالخلتإذا

Aitr



اللهلب

قارغةوارتدتضعفتالعنصرينهذينمننسكناوأعمالوعبادتناأصوامناخلتإذا

حياةمصدواإليمان

الرفالاكتبل4Gوالربفأجابني

قارئهايركضلكياأللواحعلىواتقشها

تكذبوالتتكلمالنهايةفيالميعادإليبعألالرؤياألن

يتأخروالإتيانايأتينهAالمسيافانتظرهتوانىإن
ينفتسربهالارتدإناإلنسانو

السبعينيةالترجمةعنrrfحبيحياوالباربإيماني

فيهاوالمعنىتعميمهافييتماثونولكنهمالبروتسنانتعندعظيمشأنذاتااليةهذه

هذاتجاهاإلنسانيقفحيثالنيوةأوالرؤيامضمونوهوالسيحءيمجحولويدورواضح
المترجمسيهويبهيؤمناإلنتظارالهذاعنالمرتداإلنسانموقفموقفينالرؤياههنأوءالمجي
ينتظرالبارالذيانايإلسوموففمستفيمةغيرنفسهالذيالمنمفخاإلنسانالعيريةالنسخةعن

االحياةيخالاإلعانوبهذابإيمانالوعدأيالرؤيا

مواضعئالثفيالسبعينيةعنالنبيلحبفوقالتياآليةههنيقرأبولسالقديس

يؤمنمنلكلللخالصاللهشةألنهالمسغبإنجيلأستحيلست4
Aإلجمانبإيمانالمسيحءمجيالثهبزمنلنفيهنه

71و1jرويحياالبارفباإليماناأممكتوبهوكما

ظاهرالثهعندبالناموسيتبررأحدليسأنولكن

3rغليحياالبارباإليمانألن

ءييطىوالاالتيسيأتيجدالقليلبعد1174
L01عبنفسيبهتسزالارتدوإنيحياالباوفباإليمانأمvwnrةمقروءوهي
السبعينيةعلىنصعا

اثهمنالفالثةفيمتهيستمداإليمان
باإليمانغلصونبالنعمةألنكما

اللههوعطبةمنكمليسوذلك
2AjAأفأحديفتخرالكيأعمالمنوليس

ltr
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طريقفيسائرونأنتمواآلنبالفلخلصتمفدأنكملصخيداليونانيةفيتأتيمخلضوننا
القدسوالروحالعمادقبلنالمالناتمتعمليةالخالصألنالخالصتكئلونأوالخالص

INوتجديدالثانيالميالدبغسلخلضنارحمتهجمقتفىبلنحنبزعملناهافيبأعمال

ه3تيالقدسالروح

الدائمالمستقبلعملهوفالخالصكذلك

مصالحونونحنكثيرافباألولىابتهبموتاللهمعصولحناقدءأعداونحنكناإن
1روهبحياتهنخلص

ولكنالنعمةعملمنهوالخالصأنعلينصمث2AgAأفولياياآليةومعنى

عملمنiهذابحدهوأيضااإليمانألنيهعلللحصولوسيلتناالنعمةجعلئهالذيباإليهان

اإللهيةالنعمة

وضورأعمالةلهذافياإلنسانقدرةعدمبسببعندهمنهبةأوعطيةالخالصجعلوالة

كاالتيتكونفهيفيهاالمعنىوتركيزاآليةاختزالناأروإذاالخالصهذاتبلغأنعن
هبةهوأيضااإليمانيكونأنحتمايستلزبموهذااافهمنهبةولكنهمنايىباإليمانالخالص

لنااإللهيةالنعمةهبةفاإليماناللهمنأيضا

فهلحأيفتخرالكي5ءالعلماحيرتوفدااليةمناألخيرةالجملةيتقىواالن

ونحن6اللهقصدهمبدأيكقصدتءجاأنهاأم3بالنعمةواإليمانبالهبةللخالصكنتيجةتءجا

هيالجملةهذهفإنلهذاوالنعمةللهبةالتأمينهييفتخرأحدالكيالجملةهنهأننععكد
اللهدئرهالذيباإليمانالحالصصميممنأيأيفاالنعمةفعلصميمومنالهيةفعلصيممن

خالصهفجعلبأفتخارهاللهعطيةيلرثالحتىفرصةاإلنسانلمجهؤاتيتركلمفاللهنسانل

داخلهمنوليسالطبيعةفىقفىقهمنينيعإيمانهوحتى

القدسالروحهوئمرةاإليمانأنومعروف

22هغلإيمانالحلطفأناةطوالسالمفرحعيةفهوالروحثمروأما

ليدومعملهويعملوبهلهويشهدويعفيهويكر4يستبلهمنإلييحتاجاإليمانولكن



فياكلفصل

التبرير

tawiaKtSالتيرllvUaotaxtSالبز

القديمالعهدفيالبرمفهوم

يخعىوفيمااللهمعالمعامالتدائرةفيالكلمةحصرثالقديمالعهدالسبعينيةالتوراةفي
أمعاسعلىاللهعدلتجاهأعمالهكلفياإلنسانبهيوزقالذيالميزاقهوفأليروأحكامهJهعد

الناموسقياس

وبهذاالناموسبمقتفىوالديناللهتجاهالواجباتيكملالذياإلفسانهوالياريكونلذلك

اللهواجباتيكملالذيهوأتالبارLIمعنىيصيرحيثاللهمطالبمعيتواجهأنجمكن

جمينتعنيش8لJssensuoethsnالبرحيثاللهأماماليمينالجأنبفيالحقجانبفيفيصبح
الكلمةهومعنىالقديمالعهدفيالبارJjاليومعنىيوضحوالذيحقأيضاوتعني

IWالبارljالبرهوضدلماالمستخدمة

fIJكشاشيشهدللظالمينوالذيالحقيعلنالبارلرجلa

السبعينيةالترجمةسبحVvأم

tALIA1Jرارثvhtorpapayبر0الصذيقيننصيبعلىتستقراللميهvmaxtS
rtrIr

182أمفيبيدciاألشرارءأمارجأالصذيقينيالزمالفرح
السبعينيةالترجمةحسب

w1Aأيالفاجرعلىينتهضاةمكماموالبريالمسميمونيتجب

الظالمهيصفاتثالثتءجاSotaxiSالنارمقابلفيأنهنرىهكذا
لفاجرواlsinmacلشريروا

NDTGLettiY1بم



بازفه

كلمنلهفيماالخطأعنالمعصومبمعنىالقديمالعهدكلفيالنارللهصفةتأتيكذاه
خللأيبالوعهؤهومواعيدهوعؤهميفيوأنهطبيعتهفيبهاظاصةالمعايروالصفات

58هورحيمطرقهكلفيبارالرببالرحمةمربوطةالبرعنداللهصفةوتأتي
ttiv1زمأعمالهكلفي

أنعلصالتشملتمتدبلفقطالعدلعيطفياللهالبرعندحدودتقفالكذلئه

lقياستحتاللهيقعأنيمكنفالمصدرههوكماللبرمعيارهوفاللهإلهيامعيارايغتنرالبر
وآياتنصوصإليورجعناوإدراكفكرسعةمنأوتينامهمااللهبرنقيسأنعلينايستحيلإ

فالمواعيدهسأصاعلىثصعبهمعمعامالتهعروضفيءجاهومااكبزعننعرفهالذيفكل

أخصمنفإنلذلكصمعبهمعبهايتعاملالتيالعالقاتrA3خارجاللهبرعنمعرقتناتزيد

شعبهمعيصنعهاالتىالخالصهواعمالاللهبرخصائصى

هوصاحبمنلنتواففيخاصمنيتنرنييبرهوالذيقريحث

05إشإلينليتقدممعيدعوى

اللهفترالعموموعلى4واتهاماتهمخصومييدمنيخلصنيبمعنىفايبررني1كلمةتأتي

2لالنسانبالنسبةخالصيبربأنهدائماموصوف

مسرةتكميلهمناإلنسانيستمدهاحالةاإلنسانبريصبحاإللهيالمعيارهذاعلىءوبنا

اإلقساننظرفيوليسفقطافهنظرفيوذلكالذبروأحكامإوادة

الرمموليبولسالهوتفيالبر

يبرزمنالفهوالرسولبولسالهوتفيالهوتيةيبرزكقفيةIالبرأنجداننتبهأنيلزم

المتنصريناليهوضددفاعهءأئناأوأللهتعرضفقدمدروسىواحدكمنهجتعاليمهخالل

المغضدبالناموسالسابقتمسكهجهةمننفسهأمامنفسهءيبرىولكيبألناموسالمتمسكين
3الجراأثمنعالرتكابالناموسدفعهوكيف

النرمقابلفيالناموسوضعبسببالسلبيعنفهاأقمإليبلغتبالناموسالنرقضيةولكن

69p3loVdibI2
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البروهواليهوعندالهوتيمعيارأقدمىأخذالرسولسبولأنانتبهنافلوبالمسيحاإليمان
كلتخللالذيااللتهابهذاألدركناصقيمتهليفقدالمسيحأقدامتحتوطرحهبالناموس

البرأنننتبهأنيلزمولكناليهؤمنكرازتهفيواجههاالتيالمآصيكلوسربلبولسرسائل
المسيحيةإلييةاليهومنالكبرىلالتحونقطةهوكأنالمسيحبإيمان

اللهأنأساسعلىوذلئابالمسيحيننهيئمالناموسمنيبدأالرسولبولسعنداللهبز
b9روبالبرفاصىjjtالمعيارهذاولكنافىبرعنيعلنكانالذيهوأصالفالناموس

الناموسوليساللهبريعطيالذيهوباإليماقضارالمسيحءبمجيانتهى

IIإسرليلولكنياإليمانالذيالبراللهبرالبرأدركواالبرأترفييسعوالمالذينمم

بلباإليمانليسذلكفعل4أل3لماذاالبرناموسيدركلمالرناموسألرفييسعىوهو
rrورالناموسبأعمالنه5

لومبالاإلتسانيكونأنجمعنىالسلوكمحيطفيالرسولبولسعندبالنامومىالبروينحصر

لومبالالناموسفيالذيالبرجهةمناللهتجاهوليسالناموصتجاهالناموسأوامربمقتم

هذاألنوخداعكذبأنهالرسوللبولسظهرلومبالالموقفهذاحتىولكن36في

الكنيسةواضطهادوتعذيبهمالمؤمنينلقتلدفعهالذيهوالناموصبربحسبلومبالالذيالموقف
ابجنون

الناموسفياإلطالقوجهعلىبرالAأومؤZثابتةحقيقةإليالرسولبولسانتهىلهذا

بالسغبااليمانهوالوحيدوالبز

الكصابلكنبالناموساليزبالحفيقةلكانيخعيمأنقادرناموشأغطيلوهألن
إيمأنمنالموعدليعطىالناموسأعمالبحسبيةاتحتالكلعلىأغلقالناموس

3irrrكليؤمنونللذينالمسيحيسئع

خطوةالرسولبولسعنداليرlحقيفةءاستقصانتعقبالعزيزءالقارىأيهابناهعاواالن

بلفهمااليستوعبهابعدأنإألمنهاوالينتقلخطوةكلءالقارىيتمعنأنءبرجاخطوة

إنسانكلضيةألنهاالفضيةهذهداخلفينفسهيعحرمنبإحساس

هيبالمسيحاإليمانبرإلىالناموسبرمناالنتقالفيالرسولبولساتخذهاخطوةأول

أصولهاإليردثأئمالناموسمعثمهابمفؤتستخدمكانتالتيالبركلمةيلهتحو
01روc3واحدىوالبازليسإنهlaحدهIبزهواللهبرأنأي111Xcccبر0الثابتة
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مملهاالبشريةتجاهالمسيحيسوعثصخصفيالخاصلبرهإظهاراللهفيأوضحهاالثانيةالخطوة

علىقائصاكانأنبعدالمحبةعلىقاثمأنهمرةألولاللهبزفظهرrYIYرو
بالتاموسءالقضا

باذلةفغالةةبلاللهفيصفةمجردليسأتهاللهبراستعالنئم

المسيحصليبفيلليشريةبالنسبةدمليةبصورةوأهرتتركزتالفغالةبراللهقوة
بدمهباإليمانwfكفااللهقألمهالذي

jرو3اللهبإمهالالسالفةالحطاياعنالصفحأجلمنإلظهاوبزه
9روهالضبمنبهنخلصبدمهاالنمتبررونونحنكثيرافباألودى

المسيحبدمالبرإليالناموسبزتحتمنالزمنياالتتالتفيدفهياألنكلمةالحظ
األمواتمنبالقيامةالمسيحيسوعىثمفيكامألlافهبراشعالن
103كو1وفداةوقداسةوبزااللهمنحكمةلناصارالذييعبالمسيح

بابلفتحالمسيحفيعمليابرهاستعالنمعجنبإليجنبااللهعدلءاعنصراستعالن
ايهسمانتبرير

Aلنصرألجلنااالصليبعلىخطايانابحمليةخطيةيعرفلمالذيجعلألنه
12كوهa2فيهالئهبرنحن

جعلناالنيالمسيحعملأساسعلىتمرلرهأوعملبراللهفاعليةفياإلنساندخولءابتدا
اإلرادةمطلقكقافياألساسيسلطانهبمقصضىايااعنالصفحواغمنلومبالأمامهنقف

iأبالحريبلماتالذيهوالمسيحيبروالذيهواللهافهمختاريعلسيشتكيمن
rritrرو8فينايشفع

الممقانياللهفممنعدالةحكمفي3مبررااللهبرأماميقفمرةوألولاإلنسانهنا
هوحكمهفيالعادالالقاضيموقففيالقهيكونحيثبلعفوياعمالليسهوIIIqAqضاؤهئرد
هIMمأانساإليقفوبالمقابلمعاالثالئةهذهبنعمتهالمنعموالملكبرحمتهالرحيماألبفاأي

عندهالمكرمةالرعيةمنكواحدعليهومئعمابالرحمةومتبنىبلعليهثصكوىوبالميررا

مؤلمجألالقديمالعهدمفهومفيكانأنعوضالزمانهذافي1اآلنلالنسانالتبريرءإعطا
لالخرة

rvجمينيعنالجىاإلتجيلضواللذلكحقيمينععحمعأمتداظةمعانئالثةقعنيالبركلمةكحظ
43و233هتمساؤواألسرارعنيمينهعنيقفواأنللمختاهـنىوقولهللهاالويوابريلقموغفيمعنا111مز
األضراروئتونةالمغببرالمختاتتيريرمعنا



االتيهـالغضبمنبهنخلصبدمهاالن8متبروونؤلحنكثيراLIنجا
01ر

لناصارقدأيضأبهالذيالمسيحيسوعبربناالثهمعالمملناباإليمانتبررناقدفإذ
اللهمجدءرجاونفتخرعلىمقيمونفيهانحنالتيالنعمةهذهإلىباإليمانالدخول

Yوfo1ر

وهبةخألصةعطيةتبقىعليهاحصلالتيريرالتبالةحأننجداإلنسانطرفمنولكن
اقتحمتهوالعطيتةالخطيةموتفيوهودامتهالنعمةإنبلشعرةقيدجهدافيهايقدملممجانية

فيبهايملكأبديميراثوثيقةهيبلآلنlyطليسبهايعيشلكيالظلمةأسرفيوهو
األبديةالحياة

المسيحيسعبالواحدالحياةفييملكونماليروعطيةالنعمةفيضينالونالذين
vروه

مؤمنفهوبالروحنهAعملهيئقصأنالجسديستطيحالالمسيحفيكعطيةهنكالذيوالبز
االموتضدعليه

البربسببفحياةءالروأمايةابسببميتفالجسدفيكمالمسيحكانوإن
01رو8

وأخيرالأوالاللهبرمنيعهوفيأصلهالبرفيعلمثبتةوعينةالرسولبولسيظلولكن

بالناموممهالكاذبالشخميالبرمقابلفي

المسيحبإيمانالذيبلالناموصمنالذيبرحيليوليسفيهوأوجدالمسيحأربحلكي
3Alفيباإليمانالثهمنالذيالبر

بالمسيحاإليمانهوكعطيةنعمتهلوعملهقوةلنوالاللهبرإلياإلنسانجهةمنالدخول

باإليمانالبرعالقة

موامهكلفيباإليمانمربوطارالنجدالرسولبولسالهوتفي

22رو3يؤمنوقالذينكللىوعكلليالمسيحبيسوعباإليمانبواسطةاثهبر
كلةاإلجمانبواسطةالبرهنا

باإليمانمنالذيالبزالبرأدركوااليرأثرفيعؤايعنلمالذيئاألمم
Aاإليمانمنالبرهنا3رو9

اكمنالبرالذيالمسيحبإيمانالذيبلالناموسمنالذيبريليولش

9ولاإليمأنعلالبزهنا39فيباإليمانعل
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أيلهمضافايهانلحالبزهنا811رواإليمانلبرختماالختانعالمةوأخذ

esirاتب

iالناموصأعمالبدونيتبررباإليماناإلنسانأننحسبإذاjروwnr

3rt4ILرو63باإليمانسيبروالذيهوواحداللهاألق

l2غلالمسيحيسعبإيمانبلالناموسبأعماليتبررالاإلنسانVydt

3citغلاألمميبررباإليماناللهأنفرأى

342ciغلنتبررباإليمانلكيالمسيحإلىمؤئناالناموسكان

المسيحبيسوعاإليمانهومنويبرومنباراليكونالحاضرالزمانفيبرهإلظهار
عjrrرأ

ه4روبزالهيحشبفإيمانهالفاجريبرربالذييؤمنولكنيعملالالذيetو

المسيحبيسعباإليمانبزافهفيالدخولمعنى
جسدفيمكرماعضواليكونومهئثايصيرمعذاالمسيحبيسوعباإليماناإلنسانيتبررحينما

إسرائيلشعبفيكعضوليئبتبالناموسيتبرركانالذىاليهوديمقابلفيالكنيسةالمسيح

تجورالفالمعموديةالجماعةمستوىعليتمأنيمكنوالفؤيعملالمسغبإيهانالتيريرهنا

ويتبرربالروحويتقالسخطاياهمنالفرديغتسلحيثخالصفرديءإجراهيبلالجماعةعلى

المسيحجسدفيعضوايكونألنالئفافيصيراإليمانيالفلبهذا

يسعالرليباسمتبررتمبلتقذشمبلاكتسلتملكنمنكمأناسكانوهكذا
11إلهناوبريعالمسيح

أنيمنعماذاءماهؤايئاقالءماعلىأقبالالطريقفيسائرانهماوفيما
أنؤمنtأUJوفأجابيجوزقلبككلمنقؤمنكنتإنفيلبسقال3اعتمد

73و863أعافهابنهوالمسيحيسع

بحسبالقدكاالروحويقيلونيعتمدونحينمايتبروونالمؤمنونالرسولبولىالهوتفي5
It1السابعهقبلاآلله

والتزامإلهيةهومطالبةبلإختياريةكعطيةإليهيئظرالالرسولبولسعندالتبريرولكن5

24تي1يخلصونالجميعأنيوالذياللهسلطانجمقتفى

Amكإذنهمuألنالثهلبريخضعوالمأنفسهمبزيثبتواأنويطلبوناللهبريجهلوننوا



1rOOروالمسيحعندتنتهيأنيلزمهيالناموساية

وااللتزامالمطالبةصفةيأخذالمسيحءبمجياللهقبلمنملخوكأمرمطروحكالتزامالبرهذا
اللهقبلمنألجلهالمدفىعالباهظالثمنبسبب

كلمعهأيضايهبناالكيف8اجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلمالذي
Yrرو8ءك

واليهوديباكيؤمنالذياليهؤيعلىوااللتزامالمطالبةصفةلهماوبزهالناموسكانفإذا
المستوىنفسعلىوالتبريربالمسيحاإليماندخلفهكذايقبلهالأوالناموسيقبلأنحزايكنلم
iالسمواتملكوتتلخلوالنوالفريسيينالكتهعلىبركميزلمإنالسلطانمغ
ءواألنبياالناموسمنلهامشهوظهربالمسيحاإلجمانبروأنخصوصا02همت

الهابزءواألنبياالناموسمنلهمشهوداالناموسبدونالثهبزظهرفقداالنوأما9
22و12رو3فرقAiيؤمنونالذينكلrqإلىالمسيحبيسوعباإليمان

ألنمنهيتولدأواليمانكهةيأتيالالبرأنوالبراإليمانبينالعالفةعناعرأهمومن
افهلبرلنايؤالمسيحإيمانأوبالمسيحاإليمانولكناللهمنوعطيةهبةنفسهاإليمان

الثهمنالذيالبرالمسيئبإيمانالذيبلالناموسمنالذيبريليوليس
3jrفيإلجمانبا

فاثهبةإلىتوصلناهبةولكنهاستحقاقلهيكونحتىذاتهبحدعمألليسفاإليمان
باإليمانيررناالذيهو

أوحفوهفيأواإلجمانأساسيبررعلىواللهالتبريرإليالموصلالطريقبدءهوفاإليمان

أوصمنهأوم6Lعليهإماباإليمانالبربطترالتيالجرحروفوجدنافكمالهاعتيارا

البرءينشىالذاتمناإليهانولكنعليهيننىكأساسأواليرأداةاإليمانهكذاidبه

43روبزالهصسمتباللهإبراهيمامنالقولفيواضحاألمروهذااللهتدخلبدون
برماإليمأنلهحسببمعنىالحسبانفيوضعاإليمانهنااإليمانعلىمحموألءجاهنافالبر
طرفهومناإليمانألنللبرمساهـاإليمانيكونأنيسنحيلفهناالبزعليهليقوم

يقذمهمايساوياإلنانيقذمهماأنويستحيلالثهطرفمنهوالبرولكناإلنسان

يبقىفالبزلهذا11يساولهمافذمفداإلنسانيكونإذنانلمحقااليزوإأليصبحالثه
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عليهالثهليغدقوتكاةفرصهاإليمانفأخذتالراهيمفيالبرعدمتداركتاللهرحمةألناإعمة
فحيمبإلبراهيممفكاأصبحتلذلكعليهايندموالاللهيستردهاالالمحهعطيةبأنعلماالبر

افهبنعمةولكنباراايراهيم

بررهأنالفاجربعدوضعوهيالالهؤليينمنكثيربخصوصهاانحرفالتيالقضيةتأتيوهنا
بزالهيخسبفإيمانهالفاجريبرربالذييؤمنولكنيعملالالذيوأمااآليةفياثه
مبررأولكنهوالفاجركمابقيبررالفاجرمابعداللهإنتيونالالهوءهؤاليقولهناه4رو
اللهبنعمة

فجورهويجبرجزهيرفعلكيلهوهبهإيماتبسببللفاجراللهوهيهالذيفالتيريراططثهذا

منكليةيهبهاواللهعملهاكمالإليتأتيتهدأحتىالديناميكيةفغالةاللهعندمنالبرفهبة

أنهإنسانعناللهيعلنكيف3Tفاجراوييقىباراالفاجريصيرفكيفللقاجرممالتصيرعنده
3للبرالئقأنهاللهقيمهوكيف3الفاجرهذاإيمانقيمةمائم3هوكمافاجراباقيوهوتيررقد

فياطهواستهتارمنتهاونأنهجسبكما3الفجورعلىوتحريضااألخالقضديعتبرهذاأليس

بهاأوينعنعيحملهاقادرأنغيرإلنسانضصاتهلمنوأقدسءإعطا

ءإللفايصلحجيدافلبااللهاعتبرهاللهنحوالفاجرمنبهصرخالذيااليمانأنالحقيقةولكن
2eأفالمسيحمعأحيانابالخطاياأمواتونحنلتنبتفألقاهابتهتزفيالحياةبذرة
تبريرهبعدميتاالفاجرليبقىنظرياالفاجريبررحتىعاجزاليسفالك

الحطواتطهعلىباإليمأنالتبريرنلخصىأنيمكنواالن

الفلبفيليدعوالداخلمندألفهواإلنسانخالصماكلفي1المبادصاحباللهأوأل

السباقةالكنعمةعملهذاالمسموعةأوالمكتوبةبالكلمةالخارجفييدعوأنفيلوالضمير

فإنالداخلمنأتتهالتيالدعوةوأطاعالحارجمنتأتيهالتيالدعوةاإلنسانقبلإذاثانيا
قبولهويحسبالصوتقيولفيلالستمرارنادرةشجاعةوتعطيهالحالفيiتسافدالنعمة

فهمباشرةهادةثهيحقيقتهافيالدعوةألنللهتمجيداللدحكوة

بافهبطهترروحيةكعالقةاإليمانعنصراإلشانويهبوبقوةاوفربنعمةاطهيتدخلثافا

بشهادةكمقابلالتيريرهيةلهءيهيىالذياإليمانبقوةاإلنسانيتقوىوححنئذمياشرة

ألنهماTإألنساناإلعملمنهاوالشهادةاإلجمانأنولووهنابهايجاهرالتياإليمان
يبدأاإليمانعطيةداخلمناللهمنأخرىكعطيةالبراإلنسانينالوإذافهعطيةيزاالن
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السالفةوالفعفاتايااأنواعكلعلىاالنتصاربقوةيشعرانإلن

قوةإليهامضاالاإليمانقىةهيخفيةبقوةالصالحةاألعمالسباقفياإلنسانيدخلوابعأ
بعدالواحدةالمسيحيةالفضاثلفيلتدخلهمعهوتتاخىاإلنسانالنعمةتسكنوبهذاالتبرير

األخرى

التبريرفيالقدسحالرعمل

اآلبديالمستقبلفيالبرءرجايعطيالقدسحالر
فيالتبريرقىةمجملالمحبةفيلوموبالاللهمعصالمفييوضناالذيالحاضرفيالتبرير
03رو13سيبروالذيهوواحداللهالحالصالبزفيجوهريعنصرءفالرجاالمستقبل

يةاوهوسلطانهفيماأقىىالزمنمنيسلبألنهالحاضرفينعيشهالذيالزمنتجاوزفالتبرير

لموالذيالمتسئطةالحظيةبسببفيهالمشكوكالناموسبرماصمنينقلنابالمسيحفالتبريروالموت

تجاوؤناوقدالخلؤعتبةعلليضعناالمؤلمالحاضرالعالمعلىباالنتصارينقلنالزمانهحتىيصلح

أحقاأاالدينونة

هغلبزءرجاتوغاإليمانمنفإننابالروح

قؤولكنهمهدئةفكرةذاتعقيدةليسالحاضرفيبالمسيحباإليمأنالنرفيءقالرجاإذا

هذاماjقاخالصامترقبينجألسالمسيححيثفىقإلىلننظرأعماقنافيبالروحتتأججمحركة
أطرافعلىنقفوكاننابالروحونتشببالسمواتفيلنامحفوظامقدسانصيباوننظرمقداره

مارانGالعقليفوقهوآببهاءعزاعلىاالنمنونحصلبلالمعكهاألمجادنستطلعأقدامنا
بهذابعضابعضكمعزوالذلكالربمححينكلنكونوهكذاربياتعال11أثا

81و471نس1الكالم

التبريرفييأساعاملالقدسالروح
إلهناوبريعيسعالربباسمتبررقمبلتقدستمبلاغتسلتملكن
s1t

باعتبارباإلجمانيبدأالذيالتبريرفعليكملفهوالتبريرفيأساسيعاملهناالقدسالروح
قممابعدبروحروحرباطفهوكروحباللهالمؤمنروحيربطللطبيعةفائقاروحيارباطااإليمان

المسيحاكتسبهالذياللهبرلتوصيلاإليمانخاللمنالقدسالروحيعملهنابموتهموتتاالمسيح
91عبأزليهوبروحالمسيحدمبأنعلماوالمسيحاللهببرمتحدينالنهايةفيلنصيربدمهلنا
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فيالمسيحيلبسعندمابهايتسربللالنسانروحيةحالةهوبالنهايةالبزألنويتررويقكسطهر

باإليهانالمسيحفيهويحياالمعمؤية

المعتقبلءرجاليكونواحدبانقوإلىمامAاإليويطربالتبريريمتدهناالروحكذلك

فالخالص42رو8خلضناءبالرجاoإنناالرصولبوليقوللذلكاإليهأنيقينفينتوقعه

حياواقعاالحيباإليمانأصغةوامرةالصليبعلىالمسيحاكملهماضفعلىوهوبالتبرير
جبالرونتوفعهاالنوالحالصالبرنعيشوهكذاههغلالمستقبلءرجابالروحوهواآلن

المسعخبلحمياةليكون

خطبةبالسيظهرثانيةمحعيرينخطايايحمللكيمرةفدممابعدأيضاحيحالمهكذا
9Pعبينتظرونهللذينللخالص

إنألننانخققهأننرجومأsونطلبهماكليكملالذيهودائماسالقدالروحبأنعلما

باألؤلىينبغيفكمفيناويشفعيعلمناوالروحاالنأجلهمننصليأنينبعيمانعلمألكنا
اكأمامونوجدالمسيحفيالبرنحياأنالقدسالروحلنايكمللكيونطلبنصليأنهموا

تمبقحسببلأللهوعدحسبالمحبةفيLامهأوقديسينلومبالنكونلكيالبرحالةفيبالنهاية
ألناتدبيره

فبالمسحةالعرسبدلةوجمليناالملكوتبنيونصيرحقأالمسيحنلبىيةالمعموفيكنافإن
القدسبالروحالبرنلتسالمقدت

القدسالروحفيjفرحوممالمهوبربلوشرباأكالالالملكشىليدطأ
عمالةروحيةطاقةهوبلنظريةمجردأوفكرةليسالنرأنالعزيزءالقارىأيهاوانظر

لهىوليباريوجدأنينبغيوالوالؤحالسالمومعهيأتيبلأبداوحدهالبريوجدفالونشيطة
اواالبتهاجالفرحفيالكاملوالئبوتالسالمءمل

ولالرمبولسالهوتفيوالملكربالتبرير

أنكيفليوضحللتبريرالمسيحوهبةللدينونةادمخطيةبينممابلةبولىالقديسيضع

الدينونةتحتالموتفدخلروهالموتقتئهقدالحاضرالعالممملكةفيسادتالحطيه

تقفالعالمملكفيالخطيةفمقابلاألبديهالحياةفيلنملئاالمسيحبرهبةعميادةذلكيقابل
بالتبريراألبديةالحياةمملكةفيالمسيحنعمة
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للتبريركثيرةخطاياجزىفمنالهبةوأما1

بالواحدالموتملكقدالواحدبخطيةكانإنألنه

بالواحداألبديةالحياةفيسيملكونالبروعطيةالنعمةفيضينالونالذينكثيرافباألؤلى
7Iو61روهالمسيحيسوع

AalAقهىبلوحسباالننعيشمهامجيدةحالةلشفالتبريرالرمملكةاوالبزملذ

أساسعلىالسماهـلةمملكتهقوانيناللهصاغلفداألبدوإلىاللهملكوتفيوحياتناناوجوودوام
األبدىملكيمافياإلنسانتحتهايعيشاليالمظلةهووفيهالتبريربالمسيحعنصرأن

iLIالمحنةفيامهفأللوموبالقديسينلنكونالعالمتأسيسقبلفيهاختارناكما
14أف

الرسولبولسالهوتفيوفكرهاإلنسانجسدعلىالتبريرفوةسلطان

للطاعةعبيدالهذواتكمتقدمونالذىأنتعلمونألستم

للبرللطاعةأوللموتللخطيةإماتطيعونهللذيعبيدأنتم

عبيداللبرصرتمالحطيةمنأكتقتموإذ
Nئملحواإلثمللنجاسةعييداكمءأعضاقألمتمكما4ن

للبرعبيدأكمءأعضاقذموااالنهكذا
البرمنأحراراكنتميةاعبيدكنتملماألنكم

هياألمتلكنهايةألناالنبهاتشحونالتياألمورمنحينئذلكمكانئمرفأي
الموت

والنهايةللقداسةثمركمفلكمعييداذوصرقمالخطيةمنأغتقتمإذاالنوأما
n6rrأبديةحياة

اإلفسانفتستعيدلتستخدمهاالغر6مزعلىسلطانللخطيةكانإننAاللهشكرألفألف

ufقأاللهفإنيةالسلطانال6أسيرااإلنسانفيصبحالخطايانواحيكلفيسطوتهالقانون
وأطاعاإلنسأنبهاتمتكإذاالطبيعةعلىلقةفاروحانيةجديدةسلطةالدموقوةالمسيحبواسطةلنا

وسطوتهاسلطانهاتحتالحرةبإرادتهيدخلقإنهالقلبفيالحيرةاتهاءإيحالصوتوخضعتدبيرها

اإلنسانيدخلوحمينئذأرضاويلقيهاعنهينفضهاالتييةاسلطانمنوأشآلأعلبقوةوبأسها
عرفهاحزيةأعظمهيالتياللهخدمةعبؤيةأيوالقداسةالبرخدمةفيأيالبرعبؤيةفي

التيوعاداتهوالنفسيةالجسديةبغرائزهالجسدوسلطانواضطراراتقيودكلمنيتحررإذاإلنسان
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ويةuواالموتإلىيأسهفيلتخدرهاإلنسانواستعبدتملكتتكوند

وسلطاناوطاقةقىةالمسيحبدملنااللهلتبريرأنهولنايقولهأنالرسولبولسيريدمأإن
لبرهوخضعنااللهتدبيرأطعنافإذاعليناسادتقدتكونمهمايةاعلىلنسودلنااللهوهبها

وخداعاغشاعليتاملكتقدتكونالتييةاجموضببزهعليناسيملكفالله

يثمراإلنسانيبدأالموتمذاقةفيهاالتيالمزةوثمرتهاالفاضحةالحطيةأعمالمقابلوفي
الجديدةالحياةفيتذوقاللهمنباقزتزيدهنشيطةباعمالللقداسة

يةاسلطانمنعزرةفئةفالتبريروباخعحار

أمامهاتقفأنالحطيةتقدرالإلهيةلتبرئةدمةألنها
وربطقىة

أواآلببالمسيحالبرجمصدرلتربطناشريرةظالمةعبوديةمنتفكنافهي

vكو2واليسارألليمينالبربسالحافهقوةفهي

iwولابولسعندالمسيحيةفيواألخالقالبر

واألخالقالسلوكجهةمنالجديدةاإلنسانحياةأساسالبريفعالرسولبولس
الغرورئمهواتبحمسبالفاسدالعتيقاإلنسانالسابقالتعرفجهةمنغلعوأأن

ذهنكمبروحوتتجددوا

الحقوقداسةابرفيافهبحسبالمخلوقالجديداإلنسانوتلبسوا
f22trأف

عملمتهاينبعثالتيايطولياإللهيةالقوةألنهااإلنجيلفهوكلمةالذهنتجديدمصدرأما
الله

SJفيالذيوالتاديحيللتقويموالتوبيخللتعليمونافعاللهمنبههوموحىالكتاب
3l1تي2البر

صنوفبكلالتقوىوممارسةوأخالقهسلوكهمناإلنسانبهسيخرجالذيالنهائيواإلكليل

هذامنوتبرأافهبرخدمبأنهLAالشهاإكليلأيالبرإكليلUهووالتوبةوالتوبيخالتعلتم
العالم

ليوضعقدوأخيرااإليمانحفظتالسعيأكملتالحسنالجهادجاهدتقد
4wnتي3J2العاالدتانالرباليومذلكفىلييهبهالذيالبرإكليل
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الثالثلفصل

لتقديسا

الفدبمالعهدفي

حينماولكنبهخاصةشخصيةاستعالناتكلهاروحهأوكلمتهأواللهاسم
دائرتهتفيدأيغلوقاتمنعداهمابكلاللهبعالفةتختصالصفةفهذه0القدومىافهنفول

األرضأوعلىءالسمافيءسواالمخلوقالعالمدائرةمقابلفيالخاصة

بمعنىيصيرمقدسافيهيحلالذيفالمكانالخليفةفياللهبحلوليختصماكلذلكبعديأتي
رrالعتيقةمنمومىاقترابفعندالعقيقةفيحلكمابشروطإألمنهيقتربالبأنخاص

يهعلواقفأنتالذيالموضعألنرجليكمنكءحذااخلعههناإليتقتربالقائألالرب

لوضعبايسمىالربفيهيحلمكانوكلالحينذلكومنذهخر3مقدسةأرض

كر11Xاإلنجيلسرتالوةوقتالقداسفيوذلكالهاحلولموضعالكاهنيذكراالنوحتى

الهيكل1خاصبنوعبذلكيعنيوهولناالذىالمقذمىالموضعهذاخالصيارب
الربيئحيث

وكلمفدسفالهيكلاألرضعلىاللهيخصماكلعلىالقداسةتتسحبابتدأتوهكذا

الهيكلفيتقدمالتيوالذبأئحمقذسونالهيكليخدمونالذينوالكهنةفيهالتيءواألئصياأدواته

اللهألنبأجمعهالشعبدورءيحىذلكوبعدمقدسوالسبتمقدسةاألعيادوأياممقدسة
ئمكلهاوأورشمليمبلمقدساصارشعيالكوفيخاضةأيضالهفصاروأحتهلنفسهاختاره

أرفاIVعداللهألنمقدسةأرضاصارتكلهافلسطين

tالمقدسنالمفيقائمةالخرابرجةتجمنظشاالصطالحهذااضغدمتفالمسغUمتctre
fyd4aosVA
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عنبالبعدويتطهرللربينذرحينماهءوأعضاالجسعدحتىلتشملالقداسةتصخبتذلكبعد

68عدللربمقدسانتذارهايامكلإنهينجسهامكل

وكلءالسمافييخصهماYعلىيقالاألرضعلىاللهيخصماكلعنيقالLو

أمامقدساليساللهقداسةإلييمتالمافكلقائموالعكسمقدسةهيتعبدهالتيخالئقها
النجسفهواللهقداسةمعيتعارضالذي

الجديدالعهدفي

ولكنالخاصةطبيعتهعنالتعبيرصميمفيلتدخلبالمخلوقاتعالقتهمناثهاصةتتسخبت

تسبحةأقيعتبرالجديدفالعهدوالسمواالبتعادبمعنىوذلكالقديمالعهدمفهومإطارفي

األقدسالثالوثعنوتعتربلذاتهفيالثهطبيعةتخمقالنتيءإشعيافيوردتالتيالشاروبيم
األرضكلءملمجألهالجنودربقدوسقدوسقدوسوقالذاك3دناوهذا

48رؤأيضاالرؤياسفرفيالتسبحةهذهنسمعلذلك63إش

يأخذفيهاوالتيالرؤياسفرفيتمتالتيالنبيءإشعيافيالثأروبيمتسبحةمضمونومن

اوالفوةكليئمعنىإليالقداسةتسحبتالقواتربOباعتباره14القدوسصفةالمسيح
ccaدمدقأءبانتوكراتورالقدرatitidpxotvaarotarcotnaPصفةصارتوبهذاDكليئ

صفةبالتحامهذاوانتهىاللهطبيعةفيالقداسةلصفةالفغالةالظاهرةالصفةهيالقدرة

اآلنوالمستعلنالفمالاإللهيالجوهرأواللهجوهرعنلتعئرJةالقدركليئبصفةالقدوس
Jالدهوردهربالىأوان

للهالمسيحصالةفيواضحافهطبيعةقداسةالتعبيرعنهذاأنيوحتاالقديسإنجيلفيونجد
هناومنةالقدوملؤةاالطبيعةعنتعبيراv1Iيوالقدوساآلبأيهااالب

اللهاسممبعقديسالمسيحيقولالربانيةالصالةفيكذلكبالضرورةاالبنطبيعةعلىتسحبت
n69متاسمكليتقدسقا

جميعوتلمذوا3hاذهبوااالسمهذاتحتالقدسوالروحواالبناآلبالمسيحيضموأخيرا
اللهدةعباتحددتبهذاومتالقدسوالروحواالبناآلبباسموعضدوهماأل
بمعنىالتقديسالواجبالمقدسالواحداللهجوهرأساسعلىالقدسوالروحواالبناآلبفي

اللهطبيعةمعيتناسبالماكلعنوالتساميوالعطهيرالعالمعنالكنيسةجانبمنالتخصمى
المخدومة
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القأومىلمسيح
15rالواللهابنيدعىمنكالمولودالقدوم

الةقدوسأنتمنأعرفئاأنالتهلكتاأتيتالناصرييسوعياولكلناام
I

DOاللهابنإتيقلتألنيتجدفإنكلهلفولونأالعالمإليوأرسلهاالبقذسهفالذي
016rيو

202يو1ءشىكلوتعلمونالقدوسهـمنمسحةفلكمأنتموأما

341أعقاتلرجللكميوهبأنوطلبتمالبارالقدومأنكرتمأننمولكن

Aبتالطسوهيرودسمسحتهالذييسوعالقدوسهـفتاكعلىاجتمعبالحقيقة

4أعإسراثيلعوبوثأمممعالبنطي

الجديداللهثمعبلصتديسالقدوسواالبالقدومىالمسيحبيناالتصالحلقةتبدأئم
فيالعليااألقداسلدخالذيالعظيمالكهنةرثشىهوالمسغباعتبارالعبرانيينسفرفيوذلئا

ءالفداحيثأبديأفدالناأواوجذفوجدءالسمامنعلينالينضحنفسهبدمءالسما
األبديالفصحنجصفتهءالسمافياثهعرشعلىالمقذمبالدمالتقديسصورةيأخذهنا

الفصحكخروفالئهأماموبقيالسماويةكنعاقإليليوصلناالعالممنبناخرجالذي
الدهوركلهانهايةحتىخروجنايكفلليظلبدمهعليناينضحالمذبوح
1Auعنانفصلقددنسثووالبالقدوسهذامثلكهنةرئيسبنايليقن

7Pعبالسمواتمنوصارأعلىةالخط

92عبأبديافداثفوجداألقدامإليواحلمرةدخلنفسهبدم
أعمالمنيطفرضمائركمعيببالللهنفسهقدمأزليبروحالذيالمسيحدم
94عبالحياللهلتخدمواميتة

hليظهرعيتهاءالسماإليبليقيةاأثصباهبيلمصنوعةأقداسإلييدخللمالمسيحن
942عبألجلنااللهوجهمأمrاآلن

0101عبواحدةمرةالمسغيسوعجسدبتقديممقدسوننحنالمثيئةفيهذه

01Aعبيسعبدماألفداسإلىبالدخولثقةاإلخوةأيهادنا

الذيالعهددموحسباللهابنداسمنمستحقايحسبأنهتظنونأشرعقابافكم
112عبعمهالنبروحوازدرىدنسابهقذس

jUjJالبابخارجتألمنفسهبدمالشعمييقذمىلكيأيضايسوعلكlعبrlYO
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الشخصي3A4بمعنىءيحىآنفسه3للتعبيراليونانياألصل

nwosihللتأكيدمضاعفايأتيلهالدمانتسابهنا

إليالقدوساالبإلىالقدوساللهمنواالستعالنالزمنعبرالمتدرجالتسلسلهناواضح
المقدسبالدماألقداسإلي9Jالدإليالمقدسالدمإليالفدوسالمسيحإليالقدوساالبن

المقدسبالدمالتقديسإلى

بالتبريرالتقديسعالقة

علىقائمفهوولياالبالدرجةسلبيةعملياتمنوكيانههوجويستمدأنهواضحالتبرير

منوالتخليصالحطيةتحتالعبوديةمغواتحريرعنهاوالصفحالحطايانمفرانأساس

متالحفةعملياتأوألفالتبريريتطلبتصالححالةiإالعداوةحالةمنوالخروجثقيلةديون
وجهالةأثيمماضمنتجريدية

عمدياتعنعبارةفهوالتبريربعدالمؤمنيدخلهاالتياإليجابيةالحالةهوالنقديس

التبريراستوفىقديكونأنبدالوالتقديساللهمعبالروحوالشركةللحياةتعدهمتالحقةإمجابية
فهمافصلهماجمكنالالعمليتينألنبعدخطاياهتغفرلمالقديسأنيقالأنتمامايستحيلألن

معاوينتهيانمعايبدان

فالتبريرتقديسباليكونأنجمكنالالتبريركذلكتبريربدونيوجدأنيمكنالفالمتديس

اإليمانيةالحقيقةهذهيشملتعليمالنايقدمالرسولوبولسمتالزمتانحألتانوالصقديس

3اللهملكوتيرثونالالظالمينأنتعلمونلستمأم
سارقونوالورذمفاجعووالبونونyمyوفاسقونوالأوئأنعبدةوالزالةالتضلواال

اللهملكوتيرئونخاطفونوالشتامونوالسكيرونوالطماعونوال

منكمأناصكانوهكذا

إلهناوبروحيسوعالربباسمتبررتمبلتقذستمبلاغتسلتملكن
si

الرفضوأجرتهااإلطالقوجهعلىاللهلدىمقبو2غيرللخطيةثوائرئالثاالياتهنهفيهنا

واللعنة

ويقترفاإلنسانعلىاإلنسانفيهاسيتراالتيالعامةاالجتماعيةالدائرةهيولياالدائرة

أنواعهبكللالظلم
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جميعوتشملإنسانمحإفسانالفرديالسريالتعاملذات7لرةالدهيالثانيةلدائرة
الزناأصناف

التعديمنهايصدرالتيالداخليةيةالنفساإلنساندائرةهيالثالثةالدائرة

الولألسفالمسيحياألولالقرنفيكورنثوسفيالوئنيونبهااشتهرالتيالخطاياهذهكل
وكأنهااغتساألتغسلكلهأفهذهالعشرينالقرنفيبالمسيحيينوحتىاآلنحتىالصقةتزال

طأهرةجديدهلحياةجديدةلحلفةجديداابدمنهانأخذالتيالمقدسةالمعموديةفيالجسدوسخ
اللهمنأخرىوالدةولراإلنسانوكأنومقدسةمبررة

حئيإيمانمنخلفيةوعلىاألقدسالئالوثاسمعلىءالمافيكطساتوبثالثفبالمعمودية
والقلببالروحالروحوتالسىحياةمعوحياةموتمعموتافيهاارتبطقدبالمسيحالمؤمنيكون

هيكألاإلفسانليصيرويقدسهفيطهرهالحطيةجسدفيقدساالدمليسريااستعدابالقلب

السرفيبالقوةتمبماعلنيةشهاثة3uوالربجسدليتنأوليةالمعمومنالمؤمنويخرجطهمقدسا
المنظورغير

التقديسموضوعهوالمعموديةفيلساندالجديدالتخديقعمدياتفيهنايستوقنأوالذي

دائرةفيبالدخوالجديدهحالةلييلغينتقلوالنجاسةالحطايانقعفيكانأنبعدفاإلنسان
بيتوأهلالقديسينمنقديساالقديسينمعرعيةمحييهمنخاصتهمنليصيراللهغصصات

291أفالله

مغروسينCاللهبيتفياالنغراسإليالعالمLIشوافيالعبثمنساناإلإقامةتحددتهنا

الظلمةماعنبعيداخكرعليهلقدm11زميبزهرونإلهناديارفيالرببيتفي
نiاإلفالتيستطبعفماالقدسالروحعليهيسئجأحدفيهينازعهالئهارحكراوبيتها

بالروحمقئداروبروحينقادونrSfتحصرناالمسيحمحنة

tiوكrتهنصرموكبفييقودناIelvIالقدسالروحمنعهم0222أع
كجنديخالصكجيشاللهمنرةمباشخاصةقيادةتحتأصحواالقديسينأنيفيدهذاكل

23تن2المغليسوعصالح

للفردالعتديسمستوىبنفسالكنيسةعلىالتقديسصفةليففيالرسولبولسيعوثم

الكنيسةلحسابيعكدسإنماوالدموالروحبألمعمؤيةيتقدسالذيالمؤمنأنهذامنيفهمحيث
ثمعليهالرسولبولسبقهيكيفالفرديللنمؤفيينتبهأنءالقارىوعلىنفسهلحسابوليس

yAr



الكنيسةتموص

202غلألجلينفسهوأصملمأحبني

1tتقدستمبلاكتسلتم

SWألجلهانفسهوأسلمالكنيسةأيضاالمسيحأحب
عيميويمقدممةتكونبلبالكلمةءالمابفعملbbايقدسهائطفرألكي

0orvrأف

AAr



لرابماللبا

الرسولبولسالهوتفياألسرار

اتيالنعمةعمللثرحمحاولةهيهنادالاءwmutnemarcasVWكلمة

ظاهريةبأعمال

بالالتينيةالمقابلةوالكلمةاقيالعملتفيددال7ءاباليونانيةسزوكلمة
القدصالعملتفيدههول

المومنعليتحتمالتياالولياألعمالبالثالئةيحعصسرارفيمااشرحفيءنيتدىنحنوهنا

وهيالمسيحجسدفيأيالكنيسةفيعضوايصيرلكيعليهتجرىبأنيؤديهاأنالمسيحي
الثألئةujtRasوالربجسدمنالتناولشركةجاليدوضعبيةالمعموأ

بحسبلكوبالشهادةعلنياوتنطقهبالسرعملياتحقفهفهيباإليمانمتعلقةتأتياألعمال
Nالرسولبولىته

ءيحيأنإليالردبموتتخبرونالكأسهذهوشربتمالخبزهذالتمامكلمافإنكم
1s1Iir

هيباإلجمانالمزلبطةواإلخارستيااليدوضعمعالمعمؤيةسراراالثالئةهذهأنأي
إليهومنتهيةالقيامةئمبالموتالصليبعلىالمسيحأكملهالذيءالفداعملمنمنبئقةأيضا

بصددهنالسناأنناعلساسيةااالؤليالثالئةاألسرارهنهبعدفستأتياألسراربفيةأما

Mr



الرسولبولمىرسائلفيءجامابتتتعملتزمونولكنناشموليعامبنوعوأسرارالكنيسةطقوسرح
عملمنصورةباعتبارهاالتوبةوربماوالزواجالكهنوتيةالرئاساتأيالكنسيكالنظامفقط

المصالحة

i3



ةولالفصل

apatdBيةالمعمو

Wbالمعمودبة

ثالثفقدورتبولسالقديسرسائلتؤكثيرافيلمالمعموديةكلمة
كلمةالتكثيرمنصيغةوهيytsKtaapيعتدكلمةأكثرمنهايستعملولكنهمرات

VLEMOءالمافييغالس

بمعنىيعتدكلمةبعكسالقديمالعهدفيكثيراردتytETE7dPgjينالسكلمة

إآلمرتينالقديمالعهدكلفيترذلمالتيكثراغطس0

41همل2األردنفي7مراتسبعوعلىفنزل
نفسيالرعبةوغشيتytegtaajAتعمدتمراتغطشتالخطيةوفيقلبيتاه

لسبعينية1241إش

سوديةفيءصوامراتةغظستفيدالجدبالعهدفيytEglaSLعمدفكلمة

الكلمةتأخذبدأتوقدمراتثالثيالكنالطقىفيأوالمسيحسوديةفيأويوحنا
االغتسالأوءبالماالتطهيرتعنيفهيمراتعدهالغطسبجوارجديدةمعانييعشد

jمنهااثنتانمراتئالثوقلناسبقكمأالرسولبولسرسائلفيوردتالمعمودية

الكنيسةوحدةبمعنىوالثالثةالسزيالدفنبمعنى
64روللموتبالمعموديةمعهنتافه1

منأقامهالذياللهعملبإجمانمعهأيضاأقمتمفتهاالتيالمعموديةفيمعهمدفونين2
srriاألمرات

ه4أفواحدةمعموديةواحدإيمانواحدرال3

1A3



مرةععرةثالثالرسولبولسرسائلفيوردتقديعمدكلمةما

vdtotpXgiFالمسيحفييعمدبصيغةليتأإماوهي
votavaOyotctEالمسيحموبئفييعمدأو

ahaavEctEواحدجسدفييعتدأو

auovdotiiمامفيأويعمد

سنأتيوهذهالسيحاسمفيوإماجسدهفيأوموتهفيأوالمسيحفيإماالتعميديكونوبهذا
بعدفيماثرحهاعلى

مناليوحنايةسوإلييمتالالرسولبولسعندالمسيحيةفيالمعموديةفيساسواواألصل

تعبيرهوفيالصليبعلىالمسيحفموتالمسيحيسوعربناصليبهوبلبعيدمنوالقريب

القديسإنجيلفيتءجاكمامعموديتهأيlaATctdpالمعميحصبفةالسريالمسيح
أناأشربهاالتيالكأسباتشرأنأتستطيعانتطلبانماتعلمانلستمايسوعلهماقالمرقى

فيوأيضا1Arمرأنابهاaا8ملأصطبغالتيdpولapaiبالصبغةتصطمغاوأن
تكملأنحصرحتىأصطبغهاوكيفولصبغةليلوقاالقايسإنجيل

255لو

حقيقيموتفعلالعتيقالجسدينالحيثاألوليبالدرجةهوموتالمسيحيةفيالمعمؤيةفسر

فعلهيفالمعمؤيةالمسححفيودفنموتهيودفنموتهيالرسولىبولعندالمعموديةألن

الحياةوهيالمسغموتغايةلبلوغالمسيحألناعمالموتقىةلنوالالمسيحموتصكأ5فيموت
ونتائجهاوفعلهاألجثةسمجملإلهيسريفعلفالمعموديةالموتمن

صبغةخاللومنموتهفياالتحادبهلننالالغرضلهذاالمقدسةالمعموديةريأسسوالمسيح

الكأسأماسزايتقظرالذيالمسيحكالمفيالوضوحأشمدواضحوهذاالدمصتغةننالءالما
دمتصطبفانأنابهاأصطبغالتيبالصبغةوفتشمربانهاالصليعبدمأناأشربهاالتي

019مرالصليب

الجميعإليئأجذباألرضعنارتفعتإنوأناالربوعدتحفقهناالمعمؤية

همدوبصليبهفيهليوخدهمموتهفيالمعتمدينكلالمميحيجذبالمعموديةفيهكذا11Yrيو

قولهمنوذلكءالماتحتالكليبالتغطيسأنهاالمعموديةعنالرسولبولستعبيرمنواضح

ri4w



14صه1م3rوأنجنأت221المعموديةفيمعهمدفؤلينمعهدفونين
السرهذاتأسيسأولمنذللكنيسةالرسميالطقسهوهذاوكان

المعموديةسعنللنعبيرأخرىاصطالحات

أساسيةأربعةباصطالحاتالسرهذاعنالكنيسةعترتوفد

القدسبالروحالداخليالتطهيرإلىيرمزوهومقدصحيم1

vIIالنورالمغفياإللهيالحقعلىالروحىالوعيانقتاحإلييرمزوهوستنارة
العالمظلمةفيالروحيالعمىبعدالحفيقي

الرببموتدNVواالعتيقلالنسانالموتإليوهويرمزالسريالدفن3

الجديدةوالحياةالحلقةإعادةإليوترمزالسريةالقيامة4

اإلنحيلصميممنجديدانتعبيرانأعمادعنالسريةالتعبيراتطهإليأضيصثم
الزيتونشجرةفيالجديدالمولؤتطعيمإليترمزوهيالزيتونبزلتالمسحة5

األصلية

الجديدهـلشأعمالهمعالعتيقخلعإليوهويرمزاألبيضالمعموديةثوب6
األخالقيالتحولأي

نصوصمنالرسولبولستعاليممنرةمتاثأخذتهاالكنيسةأنواضحكلهاالتعبيراتوهذه
اآليات

كيرلسالقديسبتدقيقأوردهاوقدالكنيسةفيجدامبكركلهاالتعبيراتهذهواستخدام

سنةمارس81ألقاهافيالجددوالتيللشدينعظاتهفيهاالورشليمي

آلتيYكبالترتيبتءجاوقدأعمالهمنلنابقيماأهمهيالعظاتوهذه
1العتيقاإلنسانرفضبمعنىالجسدعلمنكاماالثوبخلعأ

الزيتونشجرةفيكتطعيمدمألعttTUKpoatiqiمقدسبزلتالمبدئيالمشحب

aiatpxvoPOPالعمادبعدتأتيالتيالمقدصةالمسحةعنتختلفوهي2األصلية

3للتثبيتالتي

7701VIXXXلالGP211atsyMhcetaC1

0801dibI2

hcetaC3برgاح

wow



4والدفنللموتمراتثالثءالماتحتالتغطشج

هاالعمتنارةفيوالدخولالقيامةعنللتعبيرءuاقىقالدفنمنالحروجد

النوركثوبالالبس6النعمةتفديسعنللتعبيراألبيضالثوبلبئسىاهـ

1r

tمق5ننارةأمالمعمودية

منولكلن7العمادطقسثمرحفياالستنارةذكرمنأولدالشهييوستينالقديسيعتبر

يستحدثهولمالكنيسةفيشائعااصطالحاكانهأنيستفادكالمه

قىلهفيرأسابولسالقديسمنالمعمؤيةفيسريممفعلاالستنارةأخذتوالكنيسة

الفديسينفيميرائهمجدهوغنىومادعوتهءهورجامالتعلموانكمliAعيونمستنيرة
1Atأف

فيالمسيحميراثمجدولغنىللدعوةيواإدراكالحقيقةفيهىالعمادلحظةبأنعلما
القديسين

العالمليلظلمةبعدالمسيحنهارفيدخلواوقدللنورأبناثالمعتدونيصيرقبالتعميدكذلك

جميعكمكلفاليومذلكيدرككمحتىظلمةفيفلستماإلخوةأيهاأنتموأما
و4هتس1والظلمةليلمنلسأنهاوءنوروأبناأبنا

نوروجهمنكانعكاسالعالمءيعينورهمأصبحالنورءأبناصارواوإذالعمؤيةءوأبنا
وقداسةوبساطةحباقلوبهمفييسطعالذيالمسيح

Dبينهموملتيرتضيثونمعوججيلوسطفيعيببالفهدأأوءويسطالومبالتكونواالكي
2jrفيالعالمفيكانوار
8هأفنووكاوالداسلكواالرديفنووفياالنوأماظلمةقبألكنتمنكم

والحالصءوالفداالتبريربالهوتملتحمةالرسولبولسعندوالمعمؤية

الروحوتجديدالثانيالميالدبغسلخئصنارحمةبمقتفىبلنحنعملناهابرفيبأعمالuاال

18010801VIXXXGP2I1dibI4

dihI5

40I1VIXXXGPBVIءا4أ

tsuJtS7ةيهـالم16
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ه3تيلقدس

لمعمؤية1اغتسلتملكنمنكمأتاسكانوهكذا
sznOadtyjfcتقدستمبل

ه4امءتيررrبل

11كو1إلهناوبروحيسوعالربباسم

الكنيسةسودية

SLبفسلإياهامطفرأهايقدلكيألجدمانفسهوأسلمالكنيسةأيضاالمسيحأحب
مثلمنءأوشىغضنوالفيهادنىالمجيدةكنيسةلنفسهيحضرهالكيبالكلمةءالما
rvrهأفعيبوبالمقدسةونتكبلذلك

يوموكلأعضألفهاخاصأثفيبالكاملتعمدتوقدالكنيسةبولسالقديسيرىكذلك

بمجدمجيدةالمقدسوبإنجيلهاالقديسينبأوالدهامقدسةضارتالمقروءباإلنجيلبالكلمة

الروحوفئهباإلنجيلالحياةكلمةبسببفيهانسyaالخاصكجسدهفيهاوحلولهالمسيححضرة

1Iيوهبهكلمتكمالذيالكالملسببءأنفيااآلنأنتمالتقديسلتلوغالعمادفي
jعرسهاجمالأوجفيباقيةعروسفهيالخطيةءوبالاأليامآئارعقالأيكضناال

الزمنيمحوهال

القديسينوأرواحمالئكةربواتمعفيهاالروحءوملالمسيححضرةبسببمقكصة

واحدباناللهمجدءسمافىنهاروهمليليفارفئلهاالالذينالمجدفيالمكملين

هكذاالكنيسةهنايصفالومولبولس

همربواتوإليالسماويةأورشليمالحيالثهمدينةوإليصهيونجبلإليiتيتم
اروخوإلىالجميعالندالثهوإليالسمواتفيأجمارمكتوبينوكنيسةمالئكةمحفل

منأضليتكدمرشدموإلييسعالجديدالعهدوميطوإليأبرارمكملين
AtYIrrtrعبهابيل

نالتهاوالتيوالروحءبالمابالمعموديةالمؤمناكتشهاالتيالصفاتهذهكلأنءالقارىولينتبه

ئابتالهؤليأساسعلقائمكلههذابالكلمةإضأفيآخربعمادالكنيسة

202غلألجلينفسهوأسلمأحبني
52ak1rهأفألجلهانفسهوأسلمالكنيسةأيضاالمسيحأحب



والكنيسةالفردعمادفيالفغالةهوالقوةءالفدانا

لواغئوقدالمعموديةبطنمنالخارجالمعمدبهيدئرالذياألبيضالثوبيمزالدمهنا
1لز7الحروفدمفيئيابهموبئضوائيابهم

يلزمبهذاالوحيداالبنالكلمةدمJJوغسلهابالكلمةالكنيسةتطهيرأساسهوالدهنا

امةوالفبروالقالصليبعلىللمسغجرىوماالمعمؤيةصفييجريمابينمحكماربطانربطأن

ونتاثجهماوالقيامةالموتفيالثركةوالكنتسةللفرديتمحبث

وأسلمالكنيسةأيضأالمسيحأحبكمايقولالكنيمةيةسوعنالرسوالبولسمفهومفي
هناوهويضعALaorهأفبالكلمةءالمابغسلإياهامطهرايقدسهالكيألجلهانفسه
لكيأجلهامنالصليبعلوموتللكنيسةالمسيححببينبهايربطحتىلكيكلمة
عروطلنفسهيعدهأبمعنىيحضرAأنالنهائيوالقصدفيهاعضوكلبتطهيروذلكيقدسها
النهائيالبعيدالغرضتحملnaأحباليوتانيةهأمجفرهناكاماومقدسةتماماطاهرة

بالنهايةلهتبقىلكيكلهالزمنمدىعلىأعضاثهاكلغسلالكنيسةتستكملأنبعد

إليهامفافالألفرادالمعموديةأعمالباكتماليأتيللكنيسةبالنسبةالمتديسأنهنأالحظ
ففطاإلنجيلبكلمةالالهؤليينبعفيقولالمجتمعةالكنيسةفيالكلعلبالكلمةالتقديس

الفردتقليسأنالواضحولكنالتعميدفيالثالوثبنطقيكتفيالفمذبيكالقديسوالبعض
إليهفيضافكجماعةالكنيسةتقديسأماضطالثالوثاسمبنطقءبالمابالعماديتمالنيهو

13هيوبهكلمتكمالذيالكالملسببءأنقيااآلننتمAاإلنجيلبكلمةالتقديس

المعموديةفيمةوالالموتمر

طريقعنهوبالسيحفالخالصموثبقهيأنبدفالجديدائانيااميالالمعموديةكانتإن
بشريتنافيماتماتهالذيالموتبانعلماموتهقييثركمابأنيخلصناوهووالموتالصليب

يةالمعموفييتمماوهذاعلينايجريهأنعلعهعسيرافليس

لمؤلهاعتمدناالمسيحليسوعاعتمدمنكلأنناتجهلونأم
للموتيةبالمعمومعهفألفنا

الحياةجدةفيأيضانحننسلكهكذااالبجمجداألمواتمنالمسيحأقيمكماحتى
موتهبشبهمعهصرنامتحدينكنافدإننه

بقيامتهأيضانصير
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معهصلبقدالعتيقإنسانناأنهذاافي

للخطبةنستعيدأيضاالنعوكيجسدالخطيةليبطل
Jjrtvورالخطيةمنتبرأقدماتالذيألن

أساسيةمحاورئالئةنلمحللسؤيةالالهؤديالوصفهذافي
يةللسوالمباضرالتاثير1

المسعتبلوفياآلنيةالمعمومكاسبب

المعموديةعليناتلقيهاالتيالواجباتج

كلهميكنلمإنالمحدثينالالهؤليينمعظمبانعرافءالفارىنذكرءبدذيءبادى
ماتعرفهمفيفهومحئنا4اإلحأوالبةاإلمنفوعأتهفظرهمفيالكفاريالمسيحموتاعتبارفي

منحةهورأيهمحسبناناهالذيالتبريريكونوبذلك5Arصفحةأنظرعناعوضا
كماالأموااعتبرنابالسيحإجمافنابمقتفىالهاأقأياعتباريهوالمسيحمعجزألهالذيوالوت

يةاطوقأنمجردإنماداخلناءشىيحدثلم14أساسعلذلكيكونوطبعاتبررناأننااعتبر
أجلمنماتالمسغأناإليمانبقوةالتجددةاإلرادويقينبالمسيحاإليمانقدرئقةعلىعناانكسر

الحطيةرء

يقينيةيتقصهشرحهوجمقتضاهليعيشواالماليينومجاهدالوعاظف3اقدمهالذيالشرحهذا

حقاالمسيحمعماتالذيالمعتمدالمؤمنهمجالذيالشضيالداخليالوافع

المسيحألناعناوليسأجلنامنماتالمسيحماتهالذيالموتفنقولالمفصمنصححونحن

ضركقانينهAمعهمتقدأكونوالأموتأنبعدثغيرمطالفأناعنيماتكانإن
خاصةليماتماتالذيفالموتأجليمنماتنهAالحقيقةولكناعنيهوماتإذالموت

لمامثوأناوليايبالدرجةأناموتيفهو22غلألجلينفسهوأسلمأحبنيوباسمي
الحطبةعنماتهماتالذيالموتأسبابكمالبكلالموتوممملتبلأجليمنالمسيحماث

مسصتيليوخطبةويوميأمسيموخطيةميرائيفياسعكرتالتيأجداديوخطيةفينالتياألصلية

كيانيكلفييعملوتأثيرهداخليفيالموتواقعهناااكلهالعالموخطايأبل

فيتLمAAعنيبعيدايمئهلمأجليمنالمسيحماتالذيالموتإنبلفقطهذاليس
إنسانيفيجسديفيماتأيإنسانكلجسدفيفيهاليموتمناأخذهأالتيبشريتنا

هوموثالمسيحمعفموتيمعهحتماأنافجزلهفينجازهالسيحجازهالذيفالموتءطىان
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الواقعيقينبكلالرصلبولسيقولهذاعلىإيمانيواقعهوUممثرحيالليواقعهوقيني
معاواإليمأن

oLتعيدنشنعوالكييةاجسدليئظلمعهسلبقدالعتيقإنسانناأنهذافي

6رو6للخطيةأيضا

42هغلوالشهواتءهوااالجسدمعواصلبقدللمسيحهمالذينولكن

طفيفأكونعنيماتالمسيحنيكوأنبينوخطيركبيرفارقفهناكءالقارىلينتيه

وليسالخاصموقيفهوأجليمنماتالمسغيكونأنوبينإلغالمسيحموتينقللمن
معهبالمليهةالفدائيالموتهذاأصحابفنحنبشريتنافيت4AIنوفقطموقه

موتونتيجةأجسادنافيالصليبعلىالمسيحموتفيشركتنانسترجعالمعموديةفينحن
بتايهتفهكذابموتالخطيةالمسيحأبطللقدالمسيحمعموتناتيجةبالضرورةهيألجلناالمسيح
ننتبهأنالرسوUبولس

rIi11رو6ربنايسوعبالمسيحفهأحيأثولكنالخطيةعنأمواتأأنفسكماحسبوا

أنعالمينالصليبموتبعدالقبردفنمنالمسيحمعخارجهويةالمعموجرنمنفالحارج
قدماتالذىالموتألنبعدالموتعليهيسوالأيضايهوتالمواتامنالميممابعدالمسيح
JtiIIروأنتمكذلكللهفيحياهايحياهاالتيوالحياةواحدةمرةللخطيةماته

vرو6يةامنتبرأقدمأتالذين0Iصراحةيقولهاالرسولوبولس

للتيريرتعذناوالقدستنابلللقداسةتعدنأالوهيطفرتنافدبلللطهارةتعدناالالمعمؤية
بولسVسردالتيالخطايامنللصاياسجألأشنعوليسايااكانتفمهمابررتنابل

يقولنهايتهاوفيكورنثويىأهلمسامععلىالرسول

يسوعالربباسمتيررتتبلتقدستمبلاغنسلتملكنمتكماناسكانوهكذا
1S6nإلهناوبروح

هوسرهانيالعألشىأويةالمعموجرنمنالحارجالمؤمنالمسيحيلالسانالروحيالمعيار

yيعالمسيحفيهمشالذعلىيآلنالدينونةمنءشى

1رو8الروحسببلالجسدحسبليسااللكين

بالمسيحبلبالناموسليسونيعيثشالذبهميعنيالجسدحسبلشالسالكينحيث
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المسيحيتبعالذيهوالروححسبوالعائثىالناموسيتبعالذيهوالجسدحسبالعائشأن

1رو8فستحيونالجسدأعمالتميتونبالروحكنتمإن

أخذناأنناإلينلتفتلمإذائمهواتوالالجسدأعمالإماتةعلىباإلرادةفقوىأنويستحيل

حالروبسلطانالروحءإؤاميتفالجسدبالروحاإلماتةة

النربسببفحياةالروحوأماالحطيةبشبميتفالجسدفيكمالمسيحكانإن
رو8

يظلبأنالميتجسدهفيجديدمنالخطيةجمقكهوأناإلنسانفيهايقعجهالةفأخطرلذلك

ءيشاكيفماالشيطانليسوقهاوتستنفرغرائزهإرادتهعليهتملكحتىالمرةتلومزةللخطتةيخضع

6TIروسهواقهفيتطيعوهألكيالماثتجسدكمفيالحطيةتملكنالإذا

ءكبداإلنسانلهيؤرخمازمنفيتحدثأنهاصحيحزمانيافعألحقيقتهافيليستالمعمودية

المعموديةفيالموتفوآثارهواقعهجهةمنللطبيعةفائقروحيصريفعلهيولكنهاونورحياة
جياةللحIافييالزم4

6jرومعهأيضاسنحياأننانؤمنالمسيحمعمنناقدكناإن
2Iتي2أيضامعهفسنحيامعهمئنافدكناإن

عرفهJموتهفيالثركةقوةمنأستمذهبقدرماهيالمسيحمنأستمذهاالتيالحياةإذال
3فيبموتهمتشبهاAآالوشركةوقؤقيامته

حقيقتهفيهناالموتحياتهثركةفينمتدبقدرماالمسيحموتشركةفينمتدبقدرماوهكذا

ديمومةفهوفعلالمسيحفيسمانايحياةوسرالمسيحقيامةسرمجملفائقروحيئفعلحياتيفعل
lUواjوالتاالزمنعلىفاثق

الذيالموتكذلكالخارجمنمنظورةتكونألالجديدةالحياةأنكماأنهءالقارىويالحظ

عملهماالمعمؤيةئمرةهمااللذانhوالحياتilمنظورأيضاغيرالعتيقاإلنسانفييرافقها

اإلنسانحياةبطولومستمرقائمواحدفعلولكنهمنظورغيرفائقسري

فحينثذحياتناالمسغأظهرمتىاللهفيالمسيحمعمستترةوحياتكممئمقدألنكم
5rtالمجدفيمعهأيفاأنتمتظهرون
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هويةالمعموفيتligفاآلخرمنينبثقالواحديجتمعانهكذاوالحياةالموتأنحقاجيحث

ونموهارهاظالجديدةالحياةمنهتأخذالذيالمهدوهوالحياةمنهتولدالذيالرحم
aLJمنأقامهالذيالثهعملبإيمانمعهأيصاأينتمفيهاالتيالمعمؤيةفيمعهفؤدين
2yكوaمواتاأل

الثصخصيةفهووقيامتهموتهبفاعليةهوقائمكماهويزالالالمسيحأنهنانفهمأنيلزم

نغمرنحنفيهنعتمدلهنعتمدفحينماالروحيوواقعناإيمانناصميمفييقةباالقائمةالسزية

بهفأماتماتهالذيالموتفوىفينغمرالسريشخصهفينغمرالحيوالواقعيالفعليكيانهفي
قيامتهوبالمثلوالحطيةتiIدةإباقوةلهيزالالفيهفائمحيمجالفمؤلهوسلطانهالموت

الحياةءاعطالالموتمناإلقامةسلطانلهالذيمنهوالمنبعثفيهالقألدمالحيالمجالفهي
بديةاية

المسيحفيالمعمودية

A1المسغلبستمقدكأءبالمسيحاعتمدتمالذفيكلكمن
3vyغل

المسيحفيبلبالمسيحليسالتعميدفهنااألصيلالمعنىترجمةفيجداقاصرةالعربيةاللغةهنا5
6jjرولموتهاعتمدناالمسيحليسوعاعتمدمنكلأنناتجهلونأمكذلك

يعميالفهوctEللحرفااللعفاتعدمبسببمرتينالمعنىعنالحروجأيضاهنا
أياإلنجليزيةفيتاتيوالترجمةموتهفيوالمسيحفيبللمؤله94Aالوبالمسيح

MIداخلفيt

الدخوليفيدموتهفياعتمدقمJiالمسيحفيتماعتمدهالرشولبولسفقوللذلك

قوةمجالفيواقعيدخولهوموتهفيوالدخولغيرمنظورسربادخوألالمسيحفيالحقيقي
فيالمعنىصلثالحقيقةفيهووهذامنظوووفيسريمإنماحقيقياروحيأدخوألموقه

lالمعموديةUالمعموديةiغيرواالتحادالتداخلبمعنىودفنقغطيسسوديةهيالمسيحية
المنظور

موتفيالمسيحفيسرياتحأدهيالمسيحجسدوفيالمسيحموتوفيالمسيحفيفالمعمؤية

روحيواقعفيولكنغيرمنظورةبصورةالمسيحجسدوفيالمسيح



لبستمفدالمسيحفياعتمدتمالذينكلكمفقولهالمعنىتكملالقولتكملةفإنهذا
دخلوالدفنبالمعموديةيذtaقحاصلتحصيلهوceaaauscvLvamtpxالمسيح

وقوةجسدهفيبالمسيحاتحدقدفهويكونبدونهيخرجayجسدفيموقهفيالمسيحفي
لكLldموتهداخلومنالمسغداخلفييحياباقيوأنهاحتواهقدالمسيحأنبمعنىموته
يخاهذاظهروإن202غلOفغيحياالمسيحبلأناألفأحيا4ابولسيقول
وحياتموتداخلوفيالمسغداخلفييحياالذيهوالرسولبولسألنمعكوسشكل

ivخلعناالمعمؤيةفيألننابلالعتيقإنساننافوقكعوبيلبسالمسيحأنإليالمعنىيتطرق
أنلنافحقاألمواتمنالقائمالحيالروحيالمسيحبجسدناtواتحاموتتابسببالعتيقاإلنسان

الجسدأعماليلغيأنالمسيحيستطيعوحينئذجسدنافىقولشىأننافوقالمسيحنلبس

ضبتالمسيحمعبهلنحيايقياالروحيالسريجسدهويعطينابموتهالميتةالعتيقوإنسانه
ليحل2Jruغلفيمجياالروحيبجسدهالمسيحبلأناالفأحمااعتمدت

ذوأننايخصيمالذيهوبلذاننامننحننحيانعؤفال3lvrأفقلوبكمفيبايةبمانالمسيح
كيافنامنالظلمةبذدالذيالنورلبسنايقولهوكمنالمسيحالبسناقدالرسولبولسفقوال

الباطناإلنسانفيداخلنافييكونعناقلبمعزلوكأنهخارجناالنوريعودفالالداخلي

الرسولبولسقولطبيعتناهوفوقفيماونعشونفهمفنرىالفائقبنورهوفكرناقلبناءليفي

المسيحفياعتمدتمالذينكلكمنيسوعبالمسيحباإليماناللهءأبناجميعانكم
ألنكموأنثىذكرليسىحروالعبدديسيونانيواليهويديسالمسيحلبستمقد

1rtYAYغليسعالمسيحفيواحدجميعأ
قولهوكذلك

للمعرفةيتجددالذيالجديدولبستمبالمعموديةأعمالهمعالعتيقاإلنسانخلعتمإذ
wوs9خالقهصورةحسب

إلهالذيالمسيح55صالمقلوبكمفيملكوليالكمالرباطهيالتيالمحبةالبعوا
4liDكوa3واحدجسدفيدعيتم

اإللهيجسدههوالؤبفهذاوحسببمفردهفردكلللبسهثوباليسالمسيحأنهناواضح
المعمؤيةهوثوبهذاواحدأفيهجميعنافنصيرموتناويبتلعالجميعخزيويغطيالكليغمرالذي
والالنهائبوالجميلةالعجيبةمعانيهبكلاألبيض

أنتأنكتعلمولستءشىإليليحاجةألواستغنيتوقدغنيأناإنيتقولألنك
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بالنارمصقىذهبامنيتثتريأنعليكأسيروعريانوأعمىوففيروالتألسلشقي
زيتكخزييظهرفالتلبسلكيبيضاوثياباتستغنيلكيالمختبالحقيقياإليمان

vign1رؤ3العمؤيةقبلمأ

كورنثوسهلJJالرسوبولسولفيوضوحاأكثريتدوهذا

أمكنايهوداواحدجسدإليtEءفياعتمدناأيضاواحدبروحجميعااألننا

rirOوكiواحداووحاسقيناوجميعناأحرارأمعنيدايونانيين

فيواحداصيرهقدحياتهفيموتهفيجسدهفيالبسيحفياعتمدمنكلالتحامهنا

واحدوجسدهواحدوالمسيحهكذااتحدالمسيحفياعتمدواالذينمنواحدكلولكنالمعميح

الواحدفيواحدإليالكلفصاربالواحداتحدفالكلواحدوموته

فيالسرىuaااليوئقاناللذانهماأساسيينعاملينأنإليءالقارىينتبهبأنءالرجانعيدهنا

بالمعمؤيةالمسيحجسد

الروحبقوةسريفعليودفغتغطيسأنهحيثمنذاتهبحدالمعموديةعملاألول
القدس

أنالسريبمفهومهاالمسيحداخلفيJأيk5المسيحفيأنهامعموديةالمفهوموالثاني
ايعمدالذيوهوحاضراألمواتمنالقائمالمسيح

المسيحاسمفيالمعمودية

االسموبواسطةاالعمموعلىاالسمفيالعميدمفهومإلىنأتيهنا

آلتيwهياالصطالحهذافيهاءجأالتيوالمواضع

لميعlwnap6vaافي

يسعالرليباسممتبررتمبلتقدستمبلاغتسلتملكنمنكمأنامماكانوهكذا
روحفيjjاسمفيصحتهاعلىوتترجم6IIكوإلهناوبروح

اإلنجبعزيةفيوتآليaovgotcdاالسمداخلفي
151كو1يتتعهاوorvm1اعتمدتمبولسباسمأم

وهوالمسيحيةالكنيسةوعندالرسوالبولسعندسمlyeمفهومعلىمتوقاالمعتىويكون
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سلطانهابكاملحضرتهأيخصىالثوجودويفيد8القديمالعهدمنتوأرث

الحضورمعنىعلىمتوقا9أوعليهبواسطتهأووبهالمسيحاسمفييعمدأنمعنىفيكون

متىالقديسإنجيلفيءجاماويكونوفئلهوبسلطاتهالمسيحأياالسملصاحباإللهي

والروحواالبناالبعaovdotاسمفيباسموعمدوهمممأجميعوتلمذوافاذهبوأ

باسمءبالدعابتعميدهموذلكالثالوثووجودبحضرةتلمذوهميفيدCAYAAمتالقدس

هكذاقولهبتكميلذلكيؤيدالمسيحألنالثالوث

ILUمتالدهرامينءانفضاإلىاأليامكلمعكمأناA22

دوامهاومضمونمضمونةالقدسوالروحاالبحضرةمعدائمأهيالتيالمغفحضرة

بحدوثالتلمنهتحدثءبالدعاتتمالتيرةاهذهفيأنهكماالوعدهذابسنبالكنيسةفي

للمسيحخادماصارتابعاالمعمدأنيعنيبدورهوهذاالتلمذةتتمبالعمادأنهيعنيوهذاالعماد
وبفيهصارحئاألنهللمسيحصارملكااالصعأوعلى

منالمسيحملكيةيإلالعالمملكيةتحتمنالمغمدانتقالإليينتهياالسمفيفالتعميد

صارألالكنيسةكعضوفيوضيأتيهنامنالبزعبؤيةخدمةإليالخطيةيةعتوخدمة

الرصولبولسقىلضمنامنيفهمهذاالسريالمسيحجسدفيعضوا

للمسيحوأنالصفاوأناوسألبوأنالبولسأنايقولمنكمواحدكلأنهذاأعنيفأنا
r1و1s121اعتمدتمبولىباسمأم3المسيحانفسمهل

فهيممستحيلوهذابولسأويمتلكهبولسيتبعأنهيعتيلبولسيعتمدالذيأنهناواضح
ءجزيكونلكيينقسملموالمسيحجمتلكهمالذيهوأصبحوالمسيحلهواLوصاللمسيحاعتمدوا

إذاخاصتهوهمبالضرورةواحدهمالمسيحفياعتمدواالذينكللذلئلكءوجزليمنه

كليامتالكأيذاتيةتبعيةصلةإقامةيفيدللمسيحبالنشةباالسمأوسمyلعتماlفا

الكنيسةتقوللذلكعاملةتكونللمسيحاإللهيةفالحضرةباالسمIJLcLsوحيث

ماIبيدهودمهجسدهيعطيالذيوهوالعمادصيجريالذيهوالمسيحإناالرئوذكسية

nعىيوحناإنجللثرحالدخلكتابإلىالرجوعرجاa2

هكذاةاألعمالسفوفىتءجاالغ13ألكليةالعمي9
er2nrالمغيسوعاسمtxiلمنكمواحدكلوليعتعدتوبوا
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المنظورالسرخادمفهولكاهن

طيعةفيالداخليةاتهاءاجرابكلالتعميدعمليةمناإللهيةالحضرةأياالسمقىةوتنمكل

االسمصاحبالعمادبعديتفبلحيثذاتهالمعتمدثمخصإلىوتبريروتقديستطهيرمنالمعتمد

لهسيداليكونالمسيحأيشخصيا

القدسوالروحواالبناآلبباسمبتعميدهماألممبتلمذةالمسيحوصيةلمنطوقعدنافإذا

الذيالوعدفبحسبالئالوثباسميدعوأنالسلطانللكاهنالسيحأعطىاuوكيفنفهم
ويعملاإللهيةرةاتحلباالسمءالدحابمجردفإنهبعدهممنوالكنيسةللرسلالمسيحأعطاه

الئالوثحضورواقعمنأياالسمبسلطانالسريخدميبدأوالكاهنالثالوث

باإليمانكثهادةعلنايعترفأنإشبينهعلىأوعليهيتحتمنفسهالشدأنننتبهأنويلزآ

أيضاهونطقإذاإألالسرالكاهنيقربالالوقتنفسوفيالقدسوالروحواالبناآلبباسم

للحصرةالالزمالتحضيرأتيخسبوهذاالقدسحوالرواالبناالبباسمواألعترافالشهادة
السرلتكميلاإللهية

بشخمهالحاضرالمسيحالمسيحفيوالدفنالتغطيسهوباالسمالتعميدأننفهمهنامن
واحدبآنوالمدفونوالميتالمصلوبالمسيح

v1رؤاميناالبدينأبديإلحيأناوهاميتاوكنتوالحيواالخرلاألووه8انأ
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الثانيلفصل

التثبيتأوالمسحةسز

yوتجديدافيالثالميالدبغسلخئصارحمتهبمقتفىبلنحنبرعمدناهافيباعمال
ه3تيغدصناالمسيحيسوععدينابغنىسكتهالذىالقدسالروح

بعملينتتمlالخالصعمليةأنباختصاربالىيوضحهناالرسولبولحى

الثانيالميالدغسلاعتبرهاالتيالمعموديةاألول

المقدصةالمسحةأواليدوضعسفيالجديهدةالحياةءإعطابمعنىالقدسالروحتجديدوالثاني

القدسالروحلقبولالمعمدعلىاليدبوضعكانالسروأصل

أنهالكنيسةفيمحسوبأتلووالمعمؤيةبعدإألتتميمهيمكنوالبمفرديقومالالسروهذا
الروحلفبولمؤثآليكونيعمدمنفكلواحدءاجراهماالعمادهووسزهأنإألبذاتقائمسر

يحلفكانيةالمعمومنالحارجينعلىرةمباثيجرىاليدوضعسزكانلذلكJالحافيالقدس
مسيحالفيالمعمدنالهاالتيالجديدةللحياةتشهدواضحةوبعالماتمباشرةالفدسالروح

عربونوأعطىأيفاختمناالذيالةهومسحناوقدالمسيحفيمعكميثئتناالذيلكن

rs1yrrقلوبنافيوحا

بعملوهيهاالتثبيتهوضلهانauaiPxالمسحةتتركزأوصافهنا

عربون1وأفهوالتبعيةاآلبديةالحياةختمالمعتبرأنهالقدسالروح
أنهاالمحسوبةوهيبالروحالتئبيتمسحةأوصافكلهيهنهاألبديالميراثapptiدقه7

اليومحتىالمقدسةالمسحةعتاصر
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يونانىالتينيرجمط

ءااكiuqvortaosoبمtamrifnocيثيتنا

tivangisiuqKcvctdatyappQختمنا

lixnuiuqcaaipxمسحنا

ميراثناعربونهويlاالقدوسالموعدبروحختمتمآمنتمإذايضافيهالذي
131jt1أف

معناههناالمعموديةيذكرالوكوتهيةالمعموجميعانالواباعتبارهمأفسعىأهلبهايخاطبوهو

سفرفيباألكثريتضحوهذابالمسحةالتثبيتعلىأسابقةهيالمعموديةوأنمنفصالنالسرينأن
lAuJلا

3آمنتملماالقدسالروحقبلتمهللهمقالتالميذوجدفإذ

االقدسالروحيوجدأنهسمعناواللهفالوا

يوحنابمعموديةفقالوا3اعتمدتمفبماذالهمضال

بعدهيأتيبالذييؤمنواأنللشعبقائالالتوبةبمعموديةعتديوحناإنبولسقال

يسوعبالمسحأي

يسعالرباسماعتمدواسمعوافلما

عليهمالفدسالروححلعلبهميديهبولسوضعولما

lqm1Nأعسثراثنينوالرجالجميعوكانويتنباونبلغاتينكلمونفطفقوا

العمادبعدالقدسالروحقبلواالسامريينأنAIوJAVاألعماسفرمنيمضكذلك

بسببذلئاالعمادبهانعنىالقدالروححلولفيهاتأخرالتيتالحyUهنهكلفيولكن

لحلولاليدوضعمباشرةيتبطالمعموديةأنالساثدألنوالكنيسةافىمنالمعئنالسرخادمغياب
للمسيحالتلمنقكميلفيأساسيينكعنعرلنالقدسالروح

الرسولبولساعتبرهاالتيبالمسحةالتثبيتأوصافأنالسابقةالرئيسيةاآليةفيويالحظ
بينهمفيماالرسوليةبالخدمةللفيامأئلتهالتينفسهاهيعامةالمؤمنينوبينبينهمشتركة

المعموديةفياألساسيالفدسالروحعملفيهآخريوضحتعليماالرسولبولسيعطيكذلك
بذلكوالواحدالمسيحبجسدالمعمداتحاديكملهaووواضحةقولةبصورةوظيفتهعملمعطيا
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الشعوبيةجتاساواختالفالعنصرلةفيهاتتالشىبالروحعضوحدةجميعاالمعمدينمنصنع

أوالسقيمستوىعلىالمعمدفيالقدسالروحدخولواضعاواألنثىrالالجنسواختالف
ربالش

yJ4كانتإذاالواحدالجسدءأعضاوكلكثيرةءأعضاولههوواحدالجسدأنكما

روحفيصحتهاأيضاواحدبروحبهيعناألنناأيصاالمسيحكذلكواحدجسدهيكثيرة
أمعنيدايونانيينأمكنايهودالواحدجسدفيصحتهاجسدإلياعتملناواحد
IsYIrIrIكو1واحداروحاسفيناعناوجمأحرارا

واألرمنيةالفبطبةالقديمةالمخطوطاتمنكثيرفيتجا4واحداروحاسقيناوالجملة

وهناواحداروحاقناواستنثسقينااألصليةالفولجاتافىوحتىوالقوطيةوالحبشية

الخطوطاتهذهفيءجالمامطابققديمتقليديطقعصيأصللهاالروحاستنشقناكلمة
القدسالروحاقبلقائالالفدسالروحنفخةأنفهفيالمعمدالكاهنينفخالمعموديةمنفالخارج

الروحاقبلوالهموقالنفخهذالJقuوالقيامةبعدالمسيحبهقامالذيءاإلجرانفسهووهذا

ryو222يوأمسكتخطاياهأمسكتموتنلهتغفرخطاياهغفرتممنالقدس

أتالقدسالروحبنفخةأوابيدبوضعءسواالمقدسةالمسحةطقساالنأمامنايبلوبهذا
السرالمقدسمستوىوعليعتبرأيفاحيثأقيمةعاليرصوليكتسليمرأساسيحالمينحدرمن

الحطاياولمغفرةالتلمنةلقبولالقلسالروحينفخالذيهونفسهالمسيحأن

سقيتابمفهومالمخطوطاتفيوردتالتيIسقينافكلمةءالقارىلينتيهولكن

بالروحالنيهيالكنيسةأنبمفهومneaiAلللمجهوالمبنيفيتءجاواستنشقنا

الجسدفيأيالجديدوالعففيالجديدةللحياةالروحواستنشاقالسقيوهبتفيهاالذيالقدس
فيهاأي

الكنيسةأيللمسيحaالسريالجسدHيتكونكيفالرمولبودسىيصفاآليةهنهفي

يأتيوحينئذالجرنبذاتليموتمعهئدفنحينماالمسيحبجسدالجديدالعصويتحديةفيالمعمو

الكنيسةلتعطيهالكنيسةروحفهوالكنيسةفيالساكنالروحاآلنوهوالقدسالروحدور

العضواتحأديكملالمعموديةعمليكملهناالقحسالروحجثللضوابيدةالحياةءإلعطا

للحياةالروحبإعطائهبالجسد

n3621ItarPF1ا
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منيولدال1أكانإنالربUii4مطابقايأتيالرسولبولسيقدمهالذيالتعليمهذا
rيو3اللهملكوتيدخليقدرأنالوالروحءالما

العهدواقعمنهواالستنشاقوبصورةالسقيبصورةالقدسالروحءإعطاأنكذلكوئالحظ

أيضاوالجديدالقديم

Sإشالمعموديةالحالصينابيعمنبفرحمياهاتقوقفتعir

اإلنسانبستاناالعتيفةالبشرلةالبريةفتصيرءالعالمنووحعلينائمكبيأنإلي
2yaIإسaلجليدا

443إشدزتتكعلىوبركتينسلكعلىووحياسكب
otزكوالتضرعاتالنعمةروحأورشليمسكانوعلىداودبيتعلىوأفيضyI01

282يوئيلبثعركلعلىروحييأسكأنيذلكبعدويكون
الروحعنهذاقالحيءأنهارمابطنهمنتجريالكتابقالكمابيآمنمن
8rj1rيو7يقبلوهأنمزمعينبهالمؤمنونكانالذي

االنأنتمالذيهذاسكباالبمنالقدسالروحموعدوأخذاللهبيمينارتفعوإذ
2Iأعوتسمعونهتتصروت

Iالروحوتجديدالثانيالميالدبغسلخلصنارحمتهبمقتضىبلنحنبزعملناهافيبأعمال

3ogتنمخلصناالمسيحبيسوععلينايغنىسكبهالذيالقدس

هكذافتأتيباالستنشاقحتماويؤخذبالنفخةالروحينطىكيفوأما

27تكحيةنفسافصارآدمحياةنسمةادمأنفهفياللهونفخ
2Qيوالقدسالروحاقبلوالهمقالوالمسيحنفخ

تذهبأينإليوالتأتيأينمنتعلماللكنكصوتهاوتسمعءتشاحيثقهمثلريح1
8يو3الروحمنولدقنكلهكذا

كماصوتءالسمامنوصاربغتةواحدهبنفسمعاالجميعكانالحمسينحفريومولما

منقسمةألسنةلهموظهرتجالسينكانواحيثالبيتومألكلعاعمفةريحمبوبمن

Iey2القدسالروحمنالجميعوامتألمنهمواحدكلعلىواستقرتrنأمنكأنها

فبواإلنسانفيالقدسالروحوصففيوالجديدالقديمالعهدمنكليشتركوهكذا

واستنشقناسقيناالكلمةههنفيءجاكمامعااالثنينأوالنفخوبوصفءالماانسكا
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صورةعلىالتالميذكانعلىينالحمسيومالفدسالروححلولأنيجدءالقارىيالحظلو

ككلالكنيسةمسحعمليةءبدنvKذاوهوبحدنارمنكانهاوألسنةعاصفريحهبوب
حللماالسيحافتتحهالذيالدورالكرازيبنفعىللقيامالمسيحجسدءملواستعالنهاعلناوتثبيتها

القدسالروحعليه

القلوبالمنكسريألثمفيأرسلنيالمساكينرالبثمسحنينهJعليئالربروح
وأكرزبسنةالحريةفيالمنسحقينوأرسلبالبصروللعضيباإلطالقللمأسورين4الديال

كانتالمجمعفيالنينوجميعوجلسالحادمإليوسلمهالسفرطوىثمالمقبولهالرب

مسامعكمفيالمكتوبهذاقمقداليومإنهلهمفابتدأيقولإليهشاخصةهمعيون
tAI1Y

لعملامتدادهوأنهللمعمدينمباصرةالعمادبعدالكنيسةتمنحهالذىالمسحةصفينرىبهذا

المسيح

N112كو2اللههومسحناوقدالمسيحفيمعكميثبتناالذي
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الثالثلفصل

رستياإلفحاا

كورنثوسأهلإلىاإلولىالرسالةفياإلفخارستىالنص
وتشربالجديدلمنانالجديدالميالدنأخذوقيامةكدفنوالروجءبالماالمعموديةفي

ونستنشقهالقدسحالر

الحقممطعامtالحياخبزأالمسيحجملودمهالربجسدمنبالتناولأيوباإلفحارستيا
بأومثمرمأكال

كورنثوسألهلاألؤلييولسرسالةفيالقديمالعهدفيمعاالسرينيرتصو
العصحابةتحتكأنواحمعهمناءآباأنمجهلواأناإلخوةأيهاأريدلستفإني

الجرفياجتازواوجميعهم

النحروفيالسحابةفيلموسىاعتدواوجميعهم

ووحياواحداطعامااعلواوجميعهم
روحياواحداشراباشربواوجميعهم

المسيحكاتتوالصخرةتابعتهمروحيةخرةمنربونيثكانواألنهم
IrgIf

وهناالرمزموىعلإفحارستيافيواثشركالرمزمستوىعلىاعتمدالقديمالشعبهكذا

بقولهاألولهرمزهفياإلصارستياصعلىالرسولبولستركيزإلياالنتباهبنامجدر
p3IvdxurauEmفtلaروحياطعاما

الطألمهأxcmauه6nvصيروحياوشرابا

لناحققهماوبينروحىبمستوىكوتهالقديمالرمزهذابينليربطالرسولبولسيعودثم
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Wلنامثاألحدثتاألموروهذهبقولهوذلكالرمزيالالحفيقيبالواقعالجديدلعهد
هوكانالروحيوالثرابالروحياألكلجهةمنحدثالذيهذاأنبمعنى116

الروحيصلاIأئالهاثل

الشعبباشرهالذيوالشرابماrطللالروحبةبالصفةالرسولبولسءجأأينمنولكن

ءالسمامنءجاإعجاؤياخبزاكانالمنهذاألنواضحالحوابu3ءالماIوافئIفيقديما

منالمالئكةوخنزالسماثيبالحبزمستىفهوواحدبآنخالصىوماديخالصروحيفهوبمعجزة

بصورةالصخرةمنخرجهدuءالماIكذلككألاإلنسانكلهأخرىجهةومنجهة
روحيةصخرةبقولهروحيةلمسةاإلعجازيةالصورةهذهعلىالرسولبولسوزادإعجازية

منبعهفيالسرمفهومواحدةمرةليكشفالمسيحكانتوالصخرةوبقوله

التيالروحيةالمجارةإليالمسيحكانتالتيالروحيةالصخرةمنبطرسالقديامتدوقد
بقولهالروحيةالصخرةذاتمننحتت

كريماللهغتارمنولكنالناسمنمرفوضاحميحجرأإليهتأتونإذالذي
روحيةذباثحلتقديممقدساكهنوتاروحيابيتاهحيةكحجارةهـمننيينأيضاأنتمكوتوا

وه2بط1المسغبيسوعاللهعندمقبولة

اليحرفياعتمدوامابعدإذالقديمالعهدفيعبىكاكالمكlالمثاءجاكيفالحظثم
السريالمنواكلواالسريءالماشربوا

مطبقاإلفحارستياالقديمالمثلأعطاهمأنبعدكورنثوسهلليثرحالرسولبولسعادrئ
سعنبإعالننفسهالمسجعمنشخصيااستلمهLاAليقولوالصخرةافىعلروحيا

أيضاستمتكمماالربمنتسلمتاألننيهكذاسابقاالرسلقبلهالذياإلفخارستيا
iSiirrاإلفحارستياسالمسيحفيهاىأسالتيوالظروفالزمنلهميوضعابتدأئمأ

ب111ryكو01فيهاأشلمالتيالليلةفييسوعالربإن

تيااإلفخارمبينواحدبانوموضوعيازمنياربطايربطأنالرسولبولسيقصدوبهذا

اإلفحارستياتأسيسبينالربطأيالمنطلقهذاومنفيهاأسلمالتيالليلةفيلوتوا
فيالمكسورالجسدأجماعينهالمعيارالالهزليهذااإلفخارستيامطلعأخذالربموتوبين
الصليبالمكسورعلالجسدبينربطئمصرفكوثمكرخبزاأخذفيهالم6مالتيالليلة
هوهذاكلواخذواliالوديمومتهااإلفحارستيامنالعظمىالغايةأوالمبافرالسبميوبين

rif



Iwrtrص1لذكريهذااصنعواالمكسورألجلكمسدي

ألجلكمفهوالصليبعلىالمكسوالجسدسبحطأما
الصليبعلىالمدبوحالمسيحليصيرأيeكلواخذوافهياإلفحارستيامنالعظمىالغاية1

الشافيالروحيطعامنا

تأخذالديمومةهنامنهاألكلوتكراراإلفحارستىالسرهذابتكراراألمرفهيالديمومةأما

والروحالزمنمستوىعلىالسريوالقعلالظاهريالفعلمستوىعلاكتمالها

جسديهوهذا

بيدهيقدفالذيمادياوافعاولشسرهوهنأالتالميذعلىالمعروضألنلننتيهولكن

وحسباعتبارالمسيحضيءروحبهايصفهوالذيمادةيدهفيالذيآخرءشىيقولهوالذيءشى

اامادىجسدهوهناالربإليهيشيرالذيالجسدوالماديخبزهوالمكسورالخبزالاإللهينطقه

ولمالربعنونحئواالقولفيعثرواالذينيوحناإنجيلروايةفيالتالميذفيهوغفيمافقعوإآل
يفدرأنمنصعبالكالمهذاإنسمعواإذتالميذهمنكثيرونالهءورايسيرونيعودوا

معهيمثونوايعوولمءالوراإليتالميذهمنكثيرونرجعالوقتهذامن06يو6يسمعه

اليهودفخاصمبعضابعضهمخاصمحتىثصديدااليهواحتجاجوكانبل611يو

625يولنكلجسدهيعطيناأنيقدرهذاكيفقائلينبعضابعضهم

ئحيالذيهوالروحيقولهاإلفحارستيةالمفولةهذهمفهومعنءالطاكشفالمسغولكن

غرالراإللهيإليويتجاوزهايستثنيهناالمسيح6wيوaشيئايفيدفالجسدالأما

الممنكمولكنوحياةعرهوبهمملمكمالذيالكالمالممدسينوالخمرالخبزفيالمنظور
الخيزقوةسرمجملبالروحكسرهالذيالحبزأنالمسغيكشفبهذاt6و36يو6منونيؤ

الروحسرمجملالذيالروحكالمأوروحياالكالممفهومهوهذاءالسمامنالنازلالحقيقي
وحياةروحهوبهكلمكمالذيالكالموالحياة

والحياةالروحمستوىعلالجسدبهيفصألRهوجسديهذاقىلهأنالميحيكشفكذلك

وغيرالمنظورغيرداالسريالجسدبالقيامةالمعصتعلنالحقيقيبجوهرهالحقيقيالجسدأيضأ
كانأفااخرةشىحقيقتهفيوهوضيئاالعينتراهكانتالذيالحواستحذهالالذيوسا

هوعلىالربإليهيثيرالذيللجسدوبالنسنةالمكسورللخيزبألنسبةهناالربقىلبأناإليمانلنا

ءالسمامنالنازليقياالخبزالماديالحبزفيفأكلفإنناالقيامةصرفيوالحياهالروحمستوى
ويكونحقامأكألLيكونحيثبالروحألكلنامطابقابالفمككتاويكونءالسماإليوالصاعد
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يحيافهويأكلنيفمنوحبالرللمسيحالسرياألكلأوالسريالمسيحجسداكلهوذا

voيو6بي

وعيإلييحتاجبالروحالجسدوكلالحبزفيالحقألكلالروحيالسريالمفهومهذاولكن

cJلذلكالسرفيبالكلمةالفائمظورالمنغيراإللهيوالحقالماديالمنظوربينيفرقبإيمانمسيحي

فيروحهوإلهيالجسدأنيؤمنونالأيsيؤمنونالقىممنكمولكنالثرحهذابعدالمسيح

الذياألبديةبالحياةجمصالكالمأنيؤمنونالومنظورملموسجسدفيالالهوتءملمادة
تمضواأنتريدونأيضاأنتمألعكمالتالميذبفيةعلىالربعرفحينماالرسولبطرسأدركه
86و76يوo6عندكاألبديةالحياةكالمنذهبتنإليربيابطرسسحعانفأجابه

كماكورنثوسرسالةفيالرسولبولىلسانعلىالربقىلمأمCطويالنقفأنيلزمكذلك
األناجيلبقيةفي

iجسديهوهذا

ولىاالرسالةلوقاإنجيلمرفسإنجيلمتىإنجيل

كورنثومىألهل

vinc6z3fotvmctbibotVUOAءschttvnta15م

هذاهوهذاهوهذاهوهذاهو

uoyiphtodTuoydpsiabtuoytdEaaTabta61

جسديجسديجسديجسدي

vbi6poaTv08pnfot

ألجلكمجلكم

vovcpSi8فيمضافةالمكسويأ

العربيةالترجمةالميذول

فيوهوإلزاماالغائبالكينونةفعليضعالذياليونانيللنصنرجعحينمايزدادفالمعتى
هكذاالعربيةالترجمة

ههذأهوجسدي

أيينفياوهذالمكسورالحبزإلييشيروهوأمامكمالكماتن8هوهذاجسديوحرفيا
الجسدنفسهوهوبلللجسدتحمبهأورمزهومجردالمكسورأمامهمالخبزيكونأنفيالتباص

fil



هووالملموعىfهم4اأالمنظورالمكسورالماديالحيزأنأساسعلوكيانهبذالهالوحيداللهابنسد
فياستوعالمسيحأنبمعنىهوكماسيصعدوالذىءالسمامنالنازلIالحقخبزبعينهأيضا
وياالالهوتءملاإللهيالريالجسدوفعلقىةوالخمرالخبز

بدمبمالجديدالعهدهيالكاسهذه

اإللدالرمالةلوفاإنجيلمرتجسإنجيلمتىإنجيل

نثوسكيأهل
nAYtniTTY02YoT

vrrpiyotS1otviraf6t6otototSotototnoT

ههنهيهذههذاهوهذاهو
ditaaTuoyta8vwp4voLpاله

الكأسالكاعىدميدمي
civtaxcitcjfvtaxا21مvtaxAم

54ocnrAolu8Tcp1Oavisat4ة

العهدالجديدهيلدالعهداللهدالجديدالذيللعهدالجديدالذي
كلعit14tvmipLahقلص

بدميبدمي

vauoaipBdivovEp6vvuntdTv6pWot

vovp6wuxuLvWonpdi5ivovspovvu

عنكمالذيمنيسفكالذيمنيسفكالذي

يسفكمحعيرينأجلكثيرينأبئ
gsiط

vttniatf

ايالمشؤا

بولسLJرونأجيلايهالثالئةروايةفيوالفرقالدمإليالجسدمنهناينفلناالرصولبولس

ترتيبنالسريالمضمونإلىننتبهأنيلزمولكنعنكمئمفكيولحذففيينحصرالرسول

والدمالجسد3تقد

خرجفيهاحتميةمفكعمليةهناأنمياشمرةتفيدذاتهابحد3كلمةذكرأوأل
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انيآ

ثالنا

وابعا

الجسدبجوارلهبذاقائماعأمآلالدموصارالذبحبعاملالجسدخارجالدم

صارفيالمعفوكالدمفهناالشربمفهومILافييعطيكأسفيالدمNJذكر

ذبحوهومنظورمستقبليغيرفعليواغمنانقالهناللشربقابلإفخارستيوضع
كأسفيخمروهوحاضرمنظورسريواعإلىدمصفكإلىيففيم

عظمىسريةصلةمفهويملالحافييعطيجديدكعهدهالكاسفيالدمIذكر
واقعإليمنقوألالمستبلفيصيحدثالذيالمسيحدمسفكعلىتقومواإلنساناللهبين

لعهد1لصيرالمسيحدميةالسرخيقتهياوهوسTفيخرصوبئفيسريوحاضر

مستويينعلقائماواإلنساناللهبينالجديد

لعهدقائمامدفيصيردوسفكالمسغذبحفيهسيتممأساويواقعيمستوى
ءالسمافيواإلنسانالدبينجديد

صيرهخمرفدفيهاالمسحيدمنكأسااإلناقيشربفيهىسواقعيومستوى
كاناممالروحىبالصرالمسيحدماإلنسانيناللكي1الخلقبسرJماiالمسيح

يالحالماديبالواغينالهأنويسححيليعسر

المسفوكدمهإليخالقةواحدهبكلمةالكأسفيالممزوجالحمرالمسغوبتحويل

المسفوكالدمقىةمستوىعلىالكأسفيدمإلىالمحؤلالحمرةجعليةحشغيربصورة

بينالمسفوكدميهوهذاالمقولةبهذهؤبطالمسيحءبسواءسواالصليبعلى

الذيالدصاربهذأوخالفأوفالقأيبالالتادنحيوالوافعالسريالواقع
األفداسىإليالمسيحبهدخلالذيالدمبعينههوهواألرصالمذبحعلامجالنشربه
كاصمننشرديأنناأياألبديماءالفدالنافأوجدأسمائيالناطقالمذبحعلىالعليا

ءالسمافيقائمايزالوألاألرضعلتمJTجمدناءفدااإلفخاوستيا

التوقغمستوىعلىواضحابينافصألالدمتقديمعنزمنياالجسدتفديمفصل
بعدهتاكثمءالعشاءبدفيمكسوراجسدالمسيحفدمحينماالزمنياإلفخارستي

عنUJافييعلنذاتهبحدالزمنبمالفاصلهذاكاسفيالمسفوكدمهقدمءالعشا
الذيالتعذيبعنفعنلعبيراوذلئفصألالجسدعنالدمستفصلمروعةمأساة

بالموتونزيفبعدنزاعتماحينتهيالذيالصليبعلىسيصم

بكلمةخمراءاالويهفاصلييحناالقديىإقجيلفيالجيلفاناعرسإليءاقارىفحيلأنييقوهنا
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نشتركمجعدناأيفينامجققالدممنكدناشزبناذدئابعدثبمالجمدمنكدناامئهألامسا

أيالصليبعلحدثالذيوالدمالجسدبينالعنيفالمأساويالفصلهذافيمعا
صليبهءنصيرشركا

الجسدكلحينماالتعذيبعمليةفيواحدبآنوعملياتاريخيانشتركوكأننا

اأالموتفيفنشتركالكأسمنالدمبثربأخيرانشتركذلكبعدثممكسورا

سبتسقيتههيقخاوستيالمالموضوعيةلةMPاذاتالتعبيراتأعمقمنفإنلذلك
الثركةتتماإلفخارستياففيaivoytoci1S11عأnoinummoCالشركة

الحدثؤلشربكلفنحنوموتهمه3افيالمسيحفيمئريحقيقيمستوىوعلىفعأل

IJالفدائيوهدفهاإللهيعمقهفياأللميبحي

مستوىعلأيالمسفولثالمكسورودمهجسدهفيسزاإياهيعطيناماتهالذيالربفموت

كلفيهمكسوواجعمدابلخبزا16نتناولالفنحنوبالسفكبالكسروالواقعالحقيقة
الفألنقالموتقوةفيهفوكاصدمابلكرالنتتاولوالالصليبوتدذيبوآالمأوجاع
الموتعلى

موتODهوالجسداويةوالهاووالخطيةالوتبهغلبوالذيالربماتهالذيوالموت

أيالموتسلطانلهكانمنبهقيدالذيالئهابنموتبلإنسانموتهوليسالغلبة

إذثرالطينوصالالمعاديةالزالساتبهضحالذياللهابنموتوالقوةالبأسموتهوإبليس

جهاراهرهمأض

Iالصليبفيأيفيبهمظافىاجهاراأشهرهموالسالطينالرياساتجرإذ
01ك

داخلنامنءسواوالتعديواإلثمالخطيةعلىمجرضماوكلالشرأعمالكلأنهذامننفهم
هودميهذاالصليبعلىالربموتبقوةومنهزماومفضوحأعليهمحكوماأصبحخارجناأو

جسدهيعطيناحينماالتعذيبالالملهاحتماةيسلمناالربrmمتالحطايالمغفرة

منالعلىالخطيةعلىبالنصرةلنحظىبإرادتناالجسدنؤقمأنقدرةويعطينابل6مكسورا

الخطيةلينطلAت3هوبإرابهتألمما
fفيتالمقنفإنالنيةبهذهأيضاأنتمقسثحوابالجسدألجلناالمسيحتالمقدفإذ

الناسلشهواتالجسدفيالباقيالزمانأيضأيعيشاللكبماططيةعنطصالجسد
wO1rبطllالثهإلرادةبل
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والموتيةاأبطلفيهاالتيموتهقوةيسلمنامسفوكا3uيعطيناحينماالربفإنذلك
الجسدأعمالكلتحتهاتخضعضعفاتهابكلالجسديةالطبيعةعلىفائفةقوةموتهفقوةمعا
jضعفوكلملكتمهماخطيةكلفوقونصرةكلبةهىالربموتفيفالشركةته

كانمهقاجسدي

hالخطيةفهيالموتشوكةأماهاويةياغلبتكأينياموتشوكتكأين
ooojo

ضدلجهادناأساساليكونبالسرباإليهانننالهالذيالمسفوكدمهفيالكائنالربموتهوهذا

إذا3األرضعلالتيكمءأضافأميتواالجصدفيسلطانهاوإلبطالبلالحطية

6j7روuالمائتجسدكمفييةاغلكنال

كمحورأساسيالربماتهالذيالطبيعةعلالفائقالموتهذاقيمةعلىيركزالرسولبولس

هكذاالدموشربالجسدأكلمفهوممننهائيةوكحصيلة

ءيجيأنإليالرديبموتتخبرونالكأسهذهوشربتمالحبزهذاأكلتمكلمافإنكم
3انالهالذىإآلبالموتيثرالذىذاومنs1rكو1

الجسدركسمفهومفيمستغرقايزالالألنهالمسيحفمعلىالفيامةيذكرالهناالرسولبولع

الفائقالموتقوةفيأصألمتركزةاإلخارستياوةأ2الموتحدعنديقفالذيالدموسفك
تكونالموتتكميلفيولكنوالعالميةواالجسدبهالنغلبصريةكقوةلناالمسيحيسفمهالذي

نقومفكيفتمتلمفإذااأمعهأيضانقوملكيمعهنموتأنأؤاليلزمولكنحتماالقيامة
إنألنهالفيامةحياةنمارسمابقدرنموتماوبقدرفائمونحتمافنحنسهحقامثنافإن

ه6إوبقياقهنصيرأيضاموتبشبهمعهمتحدينصرناقدكنا

ذاتهابحدذبيحةاإلفخاوستيا

أندماوالحمرجسداالخبزتكريسبعدالقولالربعنالرسولبولسالقديسسخلحينما

الربلذبيحةعمليةشهادةباعتبارهااإلفحارستيارتءيحصأنإليالرببموتيخبروا

تذكماريفعلوكانهااإلخارستياظهرتلذكريهذااصنعواالربفالحينماكذلك

Yميبوليتىهوافهامنوأوالبقيامنينعترؤجمؤليئرونداتبالقيامةليتىجيتهافيالكنيةأضافتلقد
iكوالقيامةالموتتذكرونisnoitcerrusertesitromrutigisiroatemaعن
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لتمتدالسريالممشوىعلىنفسهاالرباشحضارلذبيحةهييقةافيولكنهاالربذبيحة

هاوافيإلهيةللطبيعةفائقةذبيحةباألصلألنهاالزمنلتغطيتمتدكذلكاإللهيالواقعفيكما

هنافالدكارالدائمواقعهاعنالتاريخليحجزهاالماضيفيتتحصروالللزمنتخضعالالروحي

الروحيةالديهومةمناستحضارهاهوالكضياإلفحارستيالمستوىعلىالفصحيللفعلاشمرارهو

قاثمةلحقيقةكشمهادةالزمنياالمتدادإلياإللهية

هوالزمنمدىعلىوممتلهلمةدافصحيةحيةذبيحةهياإلفخارستياأنعلىالقاطعوالدليل

العهدهيالكأمهذهالكأسفياإلفخارستيدلهموهويقدمءالعشاعلالربقول

هوهوالمهراقالحفيقياالبندممنيحويمابمااإلضارستيفالكأسirrلوبدميالجديد
fواإلفخارستياكأسدماقزازبينوالفرقالوبيننااثهبينالدائمالقائمالجديدالعهد

الروحيةبالعينمتجاوزهناوالشكلإالالزمنيمواجهةفيملغىهناالزمنااالصليب

منالسادسةالساعةهيوهيالخميسءعشاساعةبعينهاهييااإلفخارستفساعةباإليمان

العظيمةالجمعة

بلالصليبعلىالممفولىبالدمالجديدتذكارللعهدهيالكاسهذهيقللمفالرب

jأصفيالمسيحدمأنمعناههذا1152كو1بدميالجديدالعهدهيالكالسهذه
مقدمةحيةحقيقيةذبيحةدمهوالكأسدمهناالجديدالعهدختمأحشائنافييصيراإلفخارستيا

كأمالتأفيجديدانةنيالهناونحنالمساميرظلفيسراالطقسيسفكهاللهمذبحعل
يشفكالذيبدميالجديدالعهدهيالكاسهذهالربفممنالمعتىهذايسخللوقافالقديس
22ولألجلكموصحتهاعنكمvovEI6vvpKEالمسفوكصحتها

rبالكلمةالكأسفيسزاسفكحيةذبيحةدممفزاقدماإلفخارستياكأبرفياإللهيمفال
الزمنعلفائقةواقعةكحالةاامسفوكtيقدمهوالمسيحوالتقدي

كواقعاUILبلالصليبعلىغداسيشفكالذيمarالمسحفمpيقولاللوقاافقديس
اإلمعانفيالمسيحويزيدأكأسفيالجمعةيومبهتخضبالذيدمهاستحضرفالوبحاضر

أعطىبأنالحميسيومالكأسفيالواغهوهوليكونالحمعةيوم2والذيالدمسفكلتحفيق
أيضاوغايتهالخميسيومتالميذهبينوهوجالسالحاضرفيسببهالجمعةيومسيتمالذىللسفك

بكلالجمعةيوموقاحكلالخيسيوموشربواكلوافالتالميذجلكمAالمنظورالواقعفي
1نتائجها
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الذينالتالميذإلىثمفيهمسفوكوالدمالكاسإلييشيروهوألجلكماالمعصيحقولما
خاصةذبيحةأنهاولوبأنهااإلحساسالمحليةلالفخارستيابهذايعطيفهواجلهممنالدمسفك

إفخارستياكلوكأنالعامةالصليبذبيحةوطبيعةمحصصاتكللهاأنإآلمنهابالمتناولين

كهنةخدامهايدعلىوقتهاآلفيLحالمذبوحةالمسيحذبيحةبعينهاهىالكنيسةتقدمها
للسرخادموالكاهققفسهالمسيحيدعلىالالهوتيةالصحةوجهوعلىبلوشمامسة

قدرعلخروفاعائلةكلتذبحهالذيالفصحكخروفتمامامنهاالمتناولينقدووعل

أيضافصحناألنعجلةوعلىوقوفأيأكلونهثميئامنهتبقيوالكلهلتاكلهدهادع
ovألجلنايحقدالمسيح

ليشربواالكأسفيالربدفعهأنمنذسيانمسمرخروجمتواصلفصحدمالمسيحدم
مفدسهشرايينفيباإليمانالقلبيصخهاألبدوإليليجريالمسغعروقمنخرجأقمنذأومنه

دائمينودكيرشهادةإليبلموتإليتؤولالالتيالحفيقيةالحياةبخمرمنهليسكروا

لننىبحياتكلنحياالموتدAرمننقومحتىوامIJعلالكأسهذاأعطناصيدايا15

سواكنذكرنعووالوالعالمأنفسنا

بليدينابكلتاسكهكأسئافيالروحقىةألعينناوتنكشفسركبابلناينفتحمتى

وتخرجالعتيدخروجنانخرجحتىعجلةوعلىأوفئضحنادمنثربونظلقوتنابكلنحتضنه
الحياةأنهاوبطوننامن

بمفىبألذبحإاليتمالتذكارضحيأنهJيلذهذااصتعواالتذكارءجاهنامن

الكنيسةكلتقيمهفصحيكعيدمتواتراوأهدافهأوفعلهامعانيهابكلاإلفحارستياذبيحةتقديم
علىوافعاوفعالحفيقةالفصحيالربموتءلبقاوتثبيابلذكرحياةبلالفكريةلLذكرى
يفوقدائماقائماالطبيعةعلىفائقاعمألكانالصليبعلىالربموتألنوذلكالزمنامتداد

الدهرءانقضاإلىأليامأكلمعكمأناطكالمسحإلهيكفعلالزمنويتعدىالتاريخ
هذهوثصربتمالحبزهذاأكلتمكلمافإنكمالربوصيةمننفهمأنيمكنومناA2rمت

علىالربموتذبيحةهياإلفخارستياأن6mمجيانإلىالرببموتغبرونالكأس
فيخطيتناحامألالمذبحعلذاتهالمسيحيقدمفيهاوفغالةوماضةممتدةبعينهاالصليحي
ءييحانإلىمتواترأيقدمهاالكامىفيالمسفوكبدمهخطاياناوغاسألالمكسورجسده

بالخطيةءسيجيوحينئذلمايجيء

بالسيظهرثانيةكميرينخطايامجمللكيمرةلحذممابعدأيفأالمسيحهكذاأ
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9AYعبينتظرونهللذينسالصطية

االحياالنتظارهذابعينهفهوالمتواصلالذبائحيالتذكارهوهذا

معقائمأاإلفحارستياالتذكاربذبيحةيظلبأناإلفحارستيالتحيههذافيهنايالحظو

الديداخيفيباإلخارستيااالحتفالنهايةلنصمرادفأنهءيجيأنإلىالربجموتاإلخنار

يقولونباإلفحارستياالحتفلينوكأنIالربأيهاتعالأيIآرانLالجميعيصرخحينما
اربياخععاليةاانتهتوقداألخيرةهيالتذكاريةالذبيحةهذهلتكن

الثهابندموكرامةالكلمةجسدمةوفداالصليبهيبةمجملتياارمالمر

امتحقاقبدونالركأسشربأوالحبزهذامملمنأفيإذاأ

30464ودالربجسدفيمجرمايكونب

نفسهاإلنسانليمتحنولكقج
JStdcالكأسمنويثربالخبزمنيأكلوهكذا

استحقاقبدونويثربيأكلالذيألن

لنفسهديخونةويثربجملد

الربجسدمممرغيرهـ

يرقدونومحيرونومرضىءضعفاكثيرونفيكمهذاأجلمن
أنفسناعلىحكقنالوكناألنناو

lIvr1rوكIعلينالماحيهمزا

تعبيراترسائلهكلفيبولىالقديىوالالجديدالعهدأسفاركلفيكأتبأييكتبلم
المقدمةذبيحتهباعتبارهااإلفحارستيافيالمسغلرمواجهتهافيالبثريةالنفسأمامهاتتزلزل

مواجهةوفيأخرىمرةالصليبأماموكأننااالعبيراتهذهبمثلوتنحنيالروحأمامهافتخشع
التجفةمثاعركلبولسصتلقدمدرارامنهيجريالمفوكوالدمالصليبعلىالمذبوحالجسد
ابنكرامهاإللهيوالدمالمسيحقداسةاإللهيالجسدعئالاإلفخارستياسرعلىوالوقاروالرهبة

افليتقدميصكدمأنيريدومنالله

Iألتكاكلاستحقاقبدون

فيmidباستحقاقكلمةألناللهعطايالقبولاإلنسانءيهيىمأهوستحقاقاال
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فاالستحقاقللميزأنالكفتينتعادلأوالميزانذراعيبين1التوازنتفيداألصليعناها
لستالضالاالبنكقولحيحوالعكسالعطبةيوازيماعلاإلنسانبحصوليكون

يوحناوكقول191هالوابنالكأعىأنsottidf14EtcEK60بعدمستحقا

1vيوcحذاثهسيورأكلأنoipdcidoكهبمستحقلستالمعمدان

بقبولهيكونساناإليحورهأنيمكنامستحقاقأولبأنانطباعاالجديدالعهدويعطي
دخلتموهاأوفريةمدينةوأيةفيهاللهلعطايامستحقاصاراإلنجيلقيلفإذايلجاإلد

عديهسلمواالبيتتدخلونوحينتخرجواحتىهناكوأقيمواottdمستعقفيهامنفافحصوا

إليكمفليرجعمستحقايكنلمإنولكنعليهسالمكمفليألتمستقاالبيتكانفإن
iiiwatمت

فيتأنفسهعلىحكلمقديكونةالحياكلمةأياإلنجيلاألنسانرفضفإذا
األبديةللحياةسمتحق

Slأنكموحكمتمعنكمدفعتموهاإذولكنالةأوألجملمةأنتمتكلمواأنمجبن
lprtأعاألممإلينتوجههؤأاألبديةللحياةمستقينفي

إليرصالتفيواضحةبصورةاالستحقاقباإلنجيلقبولmiصلةالرسولبولسويوضح

فيلبي

ةالحيامناإلنجيليستحقكماأوالمسيحإلذجيليحقكماعيشوافقط

StlOTwPXOOTuoxormaOOTأسمعغائباأوكنتورأيتكمجئتاذاحتىهأكع

اإلنجيلإليمانواحدةبنفسمعامجاهدينواحدروحفيتثتنونانكمأموركم
1vrيا

فياألسيرأناإليكمفأطلبهكذاالدصةبقيولاإلنجيلقبولعنالرسولبولسيعئركذلك

4IأفبهادعيتمالتيكلهAmمJAمكللدعوةيحقكماتسلكواأنالرب

أنمصيرهلالمشصاقصمامألمعنىالرؤياصفرمنلنستمدالرسولهبولسلنايأذنلوهنا

نقولءالسمافييستعلن

DدسارفيقليلةءأسماعندكLألنهمبيضثياليفيمعيفسيمشون6ثيابهمينجسوالم
3alؤسمتحفون

تحتهصاأويرتكزلننمتساوحملينيحمالناللذلنراعانLiUوبيةبالساألكىكلمةمتقاللهادمنأنوواضح
هالهباليؤلحاقيهوهيعجلتان
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الجديديةالمعموبثوباحعخظواالذينهمئيابهمينجسوالمفالذينمستترهناالمعنى

ئيابهيالبيفىوالثياب372rغلالمسيحلبستمقدالمسغفياعتمدتمالذينكلكم
هناءبهاالمسيحءبهاومنمجداالمسيحمجدمناستمدتالتيالبشريةالطبيعةجمعنىالملكوت

فيليعيشهالمعموديةفياإلنسانينالهالذيوالتقديسالتطهيرعلىالمحاظةواقعمنهواالستحقاق

المسيحإنجيل

والحياةاإلنجيلقبولمندائمأمستمدةهكذاوهيمستحقكلمةفهمفيوحالوفوبهذا

قبولأساسعلىقائماودمهالربجسدوشرباكلفياالستحفاقيكونبمقتضاه

هذابعدياتيلذلئبذلئايةداخلشهاداإلنسانلفميرفيكونالحياةمستوىعلىUجيلداإل
انفسهلساناإلليمنحنالقول

ودمهالربجسدمجرمافييكون

موتجهكععذالقتلإلييففلهاماتحملفهيائيشرعيتعبيرcozovvمجرمiكلمة
امهوالربلجسد

الربصليواالذينعليتسحبهناوالمعنىخيابrهالعبريأصلهاوالكلمة

نفهمأنجدالنايلزمaألاألرضعلىليفرقبدمهوازدرواالصليبعلىجسدهوأشهروايعمع
ليفشاهاوالمستهزئينالصالبينمنمرمىوعلىالصليبظلفيتقدمذبيحةاإلفحارستاأنونحس

الصليببعواطففالجومشحونالدموسعكالجسدانكسرعمقهامنالتيبالمهانةاالحساس

السرورأجلمنالذييسوعوزنعلىالقادموالفرحبالقيامةءالرجاخلفيةعلىولكن

برنةالصليببمشهدءتبتدىاإلفحارستيافذبيحةLrIعبالصليباحتملأمامهالموضوع
التسبيحيبدأحينئذقائماالمسيحيستعلنحيثالتناوالحتىتستمراالنسحاقوعواطفالحزن

وأحزانالقيامةتهليلبينيخلطأنلهليساإلفحارستيافياإلنساناليامةبهجةءملفيبالشكر

ةالقيامةفرحنبلغبوقارحتىالصليبأحزاننستوفيأنيلزمالصليب

منءسوااالدموكرامةالجعدوقداسةالحذثبجاللباالستهانةتكونهناوالجنايةفاإلجرام

إلييتقربالذيأقجمعنىواالخاللباالستهتارالخارجيبالسلوكأوءراباالزالقلبداخل

وتصديقاإيماناالدموكرامةالجسدقداسةعلىالقائماإلنجيلمستوىغيرعلىوهووالrLالجسد
دةبشهاارةوالمقدمىوالموتللصليبماااكردومجدأووقاواوهيبةاإلنجيلبكلمة

بصليبهاستهزأواالذينمعتساوىقديكونالضمير

272psnaihtniroCehtoteltsipFtsriFtterraBKC3
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رأسهعلىالقربانالكاهنيرءأنلحظةفيهالمؤمنينوتدخلالرهيبالجوهذاتحيالكنيسة

والروحواالبناآلبقدصىاللثالوثومجداإكراماوإكرامامجداأالقرابينرفعءبدفيمناديا
0001لقدسا

الملكوتوليمةالحقيقةوفيأيضاهياإلخارستياأنونحسنفهمأنيلزمناأيضاوهنا
الربحولملتفةالسماويةاألجنادكلتخضرها

بسالمنقفباقصالنقفبتقوىلنقفحسنافلنقفأ

وخثعووعدةاللهبخوفنقف
كوتوموشكربهدوءبطلبةالشمعبوكلاإلكليروحااأ

المشرقناحيةإليأعيتكمواار

عليهموضوعننإلهناعمانوئيلودموجسدالمذبملتنظروا

فيامالماللكهءاليزموالماللكة

luJأعيناالممتثصونوالشاووبيماألجنحةالستةوذوفيم
بهغيرالمنظوروالمنطوقجمدهعظمةءبهامنموجويسترون

قائلينصارخينواحدبصوتيستحون

اقدسlمجدكمنتانمملوءوايةوضءالسماالصباؤوتربفدومفدومىقدوس

الشماسخدمةكتابعنوالدمالجسدفىقامنءالطارفععندالشماسهتافهوهذا

UOنinnIIo28ص

هذهبالكأسوهوممسكللسرالتقديسيءالعشماعلىالمسيحقولالبالعنيغيبالثم

داخلمنالجديدللعهدوعقدوئيقةذاتهابحدفاإلفحارستيابدميالجديدالعهدهيالكأس

اللهعهدهيبةتحملذاتهابحدفهيواإلنسانالقهبينالوحيدلالبنمسفوكمكسورودمجسد

اإلنسانمعالجديد

معاللهقطعهحينمااإلنسانمعفهعهدأوللقيامةواصىالعزيزءالقارىأيهاوإليك
هكذاالممدمةالذبيحةوسطمنإبراهيم

هذهفأخذوحمامةويمامةئالثياوكيشاثالئيةوعنزةئالئيةعخلةليخذلهJفقا

إليالشممىصارتولمااحبهعمقابلواحدكلشقوجعلطالمنوثمقهاكلها

علوقعالصليبعلىمنالجسدانزالوماعةاألخيرءالعشاوساعةالفصحساعةالمغيب
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نسلكأنيقينااعلمأألبرافقالعليهواقعةعظيمةمظلمةرعبةوإذامباتبرام
فرنقنورلىاذاالعنمةفصارتالشمسغابتثملهمليستأرضفييباضسيكون
كأميثاقاآأبرامعالرليقطعاليومذلكفيالقطعتلكبينجموزنارومصباحدخان
911A6تك

علىسئسفكالذيبدميالجديدالعهديقللمالمسيحأنالبالعنييفيوال
الطشهذهفياآلنحافرlالجديدالعهدأنايالكاسAAبلالصليمي

هذاكلبعينهالصليبدمالثهابندمجاهزمسفوكفيهاوالدماإلفخارستياكأس
غيرالسرياإللهيوالواغالروحمستوىعلىبلوالحسواللمسوالمادةالتاريخمستوىعلىليس
عينهالحقهووالذيالمنظور

نفسهاإلنسانليمتحنج

يكونأنمنهوالتحققالضميرمحاكمةأياالمتحانبمعنىوتأتيtولمقمأبليمتحن
طاهرا

أيضاكورنثوسألهلالثانيةرسالتهفيالرسولبولسيوضحههذا

sتعرفونلستمأمكيمأنفسكمامتحنوااإليماننيانتمهلأنفسكمجربوا
Iyrlmoمرفىضينتكؤلوالمإنهوفيكمالمسيحيسحأنأنفسكم

أوالظاهرىسلوكهجهةمننفسهاإلنسانيراجعأنيقصدالالرسولبولسأنواضحهنا

حاألالمسيعكانفإنالقلبفيالمسغوجودإليمناسرةيتجهبلأظاهريةالجسديةحالته
منvاألنءتخطىالالضميرفيداخليةشهادةلهيكونوهذاوالفكرالقلبفيبالروحباإليمان

للجسدالقدمفهتأ211ك1فحهالذياإلقحصانروحإالاإلنسانأموريعرفالناسمن
المسيحلستقبلالداخلفيفالمسيحالداخلفيئلةممLةوشهادjفjIهليكونوالشربلألكلمJوا

كلجالخامنالقادمةاإللجةالعطيةمعيتعانقالداخلفيبالروحاإليمانالخارجفيالذي

بالفمالكلمةجسدأمملليحتضنيسبقبالروحالكلمة

لنفسهدينونةويشربياكل3

pKدأدينونة

إذالدموكرامةالجسدقداسةفيأجرلالذيعلىالخارجمنتقعالالدينونةأنهنايالحظ

يأخذناهناأأالدأوشربهالجسدأخذهمعالدينونةتدخلهبلاستحقاقبدونوشربكلهو
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نفسهخنقالذياإلسخريوطييهوذامعالواحدبالحربئحدثماهوفهذاوالرعلةلهدع

الشيطاندخلهاللقمةفبعداإلعشريوطيسمعانليهؤأوأعطاهااللقمةالمسيحفنمس
yr11rrيوليألوكانللوقتخرجاللقمةأخذلمأفذاك

الدينوتةاالمسفوكالدمهذاهووماالمكسورالجسدهذاهومالناالحطيريكشفالواقعهذا

يصعقوإمايقدسإماالربمنالقترابNفااالربيدمناإلفخارستيالقمةبدخولوأدخلت

اللهأمامبخورالقربااللذينهرونابنيقصمثلاللهمعالعالفاتفجرمنذظهرتحقيقةهنه
الالحUفيفماتااستحقاقبدون

بخوراعليهاووضعانارافيهماوجعالمجمرتهمنهماكلوأبيهونادابهرونابناوأخذ

أمامفماتالتهماوامالربعندنارمنفحرجتبهايأمرمالمغريبةناراالربآأماوقربا
1NIاالالرب

هكذاالتعديهذاعلىالربتعليقوكان

جميعوأمامأتقذسمنيالقريبينفيقائألالرببهتكلمماهذالهرونموصىفقال4
1rالأتمخدالشعب

بالحقكانإنيقآلسالربمناالكرابأنالربقىلومنهرونولديموتمنوواضح

ضةفيلناأيضاكذلئاوصغقسحقالقديسفعوضوإآلواالستحقاقالترتيبوبحسب
عظةأسرهبعدالتابوترجوع

اآلالتأفواعبكلتوقيعيدينيرضالربأماميلعبونإسراهليلبيتوكلوداود
انشمصتالثيرانألنوأمسكهافهتابوتإلىيدهعرةمدبيدرناخونإلىانتهواولما

اللهتابوتلدىهناكفماتغفلهألجلهناكاللهوضربهعرةعلىالربغضبفحمي

6صم2الربتابوصاإلبئيأتيكيفوقالاليومذلكفيالربمنداووخالت

االقترابألنالضميروتفتيشالنفساقحانإليمجاجالربمناالقنرابعمارالمعنىبهذا

البخوركتقديمالربمقدساتمناالقترابصارالمعياروبنفسبعينهالموتهواستحفاقبغيرمنه
ءالسمامنالخبزالمنقسطيحملالذياللهتابوتمناالكرابأووقرتيباستحقاقبغير

حيثالكفارISJأوالكتوراهاإليالستيريونالتابوبئءوكطاالكهتوتهرونوعصا

سقدهومحتوىمجملهفيهذاالحدمةوقتاطهحضرةيعلوهوحيثللتكفيرالذبائحدمينضح
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كلهاكانتأنهامعالقديمالعهدفيالمقدساتمناالقترابلمعنىمهيبيرتصوهذااألقذاس
اأرمزيةمادية

ءفضاأيدينونةءينثىكيفاستحقاقبدرنالدموثربالجسدأكلإليأخرىمرةعوثةئم

14Lوالدمبالجسدممثالالربهوحقهفياإلنسانأخطأالذيألناإلنانمنهايتبرأالكمة
ااالغفرانمصدرذاتهمابحدواألصلفيهمااللذان

الربجسدرممكيرهـ

أوشيثينربينيمالتعنيوالجملةعوبالالتينيةccvovpxatScjممئز

بينوالدمالجسدمغالمتناولتقريقعدمعلىبقوةينصثالمعنىهنابينهمايفرقلمأوشمخصين
حيثالمنظورغيراإللهياليرواقعبينوالكاسفيممزوجوخمرخيزأمامهالمنظورالماديالواقع
أابذاتهالمعتغسمدادمههوالكاسفيوالمزيجالربجسدالسرياإللهيواقعهفيهوالحيز

خبزايتناولأنهيهيألهإذفإنهالدمالخمروحقيقةوبينالجسذالحبزوضيقةبينيميزلدافألنه
إلهيةحفرةبعينهاهيمفدساتكلقدالحقيقةفييكونشربوبماكلبماويستهينوخرا
للمحاكمةفرصةلهتوجدللخديسفرصةتجدفيهi1إولكنها

أنفسناعلىلوحكمناألنهو

ناهاموفيولكنمميزاتزجمتالتيالكلمةنفسهيvepovpxstBحكمنا

للخذماالستحقاقجهةمنوذلكمعاانةوالالحكممعنىمجملالذيبالتدقيقاالمتحانتفيد
الصلةعلىاالؤليبالدرجةيتوقفاالسنحقاقأنوأوضحناسبقكماحيثوالدمللجسد
الحياةبشهادةالداخلفيالفغالووجوالضميرجهةمنمعهبالتصالحالداخليةالصلةبالمسيح

لصالةباوليوميةا

علينالماحكمز

ينصمثالأيوحسباصتحفاقبدونوالدمالجسدمغوالشربباألكلوقعالحكمهنا
ضعفحالةمجرد1103كو1االيةحسبفقطأنشألذلكالخيانةأواالستهانةعلىالمعنى

أوالقديمالعهدفيتءجاالتيبصورتهيطتقالالحكمهذاالميعادقبلالمعخلالموتأوومرض
الدمألناألبديالهالكأواكمنالحرمانيالقصاصيشملالفهويهؤاعلىحدثكما

rالتبتلعأنتسطيعالتعاظمتمهمالخطيةظالهالكمنمانعاحاجزايقفنفسهالمسفوك

الجسدفيتعرضروحهعلىالاإلنسانجسدعلىينصيانوالدينوتةالحكمهناولكناإللهي
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حكمكماالربيومفيالنفستخلصلكيالموتأوحتىالمرضأوبالضعفءسوالتاديب

مجتمعونوروحيأنتمإذالمسيحيسوعربناباسمأبيهامرأةمعزلىالذيعلىالرسولبولس
يومفيالروحتخلصلكيالجسدلهالكللشيطانهذامثليسئمأنالمسيحيسوعربناقوةمع

وه1tيسوعالرب

ووقعوابالمقذساتاستهانواللذينبالنشةالرسولبولسإليهانتهىالذياألخيرالقرارهووهذا

المحهنأديباتتحت

f1123كو1العالممعنذاناللكيالربمننزدبعليناحكمقدإذولكن

المخلبألموتحتىأوبالمرضإنالتأديبببسبيتوقفلمالقائمبالخالصءفالرجا

اإلفخارستيانهايةفيفصيرةوففة

المتفربكانوإنحسابألفلهيحسبسرىإلهي2واذاتهكذااإلفحارستياكانتإذا

التقرثيكونبالحريفكمومضرةعقوبةنفسهعلىمجلبهكذااسمحقاقبغيروالدمالجسدمن

ءوملsسرورشعمنمجلبكمللهوالخشوعوالصالةوالتقوىالحبصلةباستحقاقإليهما
فيمكتوبةالحيللهسيرةوتقديسالقدسالروحفيركةوثإيمانوثبوتحياةؤلعيمالروج

11السماويات
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الرابملفصل

اليدوضعسز
للرسامات

القديمالعهدفياليدوضع

Ijjيئععلىيدهيضعأنموسىالربأمرحينماالقديمالعهدفياليدوضععننسمعما
التيWالجميلنصهفهموصىمنكريمطلبعلىبناة

يخرجالجماعةعلىالبشررجالجميعأرواحإلهالربليوكلقائألالربموسىفكلم
راعيألالتيكالننمالربجمأعةتكونلكيالويدخلهمويخرجهمأمأمهمولدخلأمامهم

قداموأوقفهعليهيدكوضحروحفيهرجألنونبنيشوعخذلموسىالربفقاللها

يسمعلكيعليههيينكمنواجعلأعينهمأمامهوأؤالجماعةكلوقدامالكاهنألعازار

vraIrrالربأمرهكمامومىففعلليلإسربميجماعةكلله

وضعبسيبالحكمةروحمنامتأليشوعأنمؤكدائةالحاهذهعلىيعفبالتثنيةسفرويعو

بنولهفسمعيدعليهموعىوضعإذحكمةروحامتألقدكأننونبنويشوعاليد
4lتثإسرائيل

االتينظزاللفتيستهنا

الربجماعةعلوالرعايةالزالسةلتسليمكانوعيثعلىموسىيدوضع1

روحفيهرجلأنهأساسعلىاليدعليهليوضعاختيريشوعأن2
منأعلىدرجةفيصاريشوعألنالكاهنألعازارأمامكانللرئاسةاليدوضعطقسأن3

الكاهندرجة

لتقلالتوصيةغتموأسماالشعبأعينأماموأنهالشعبكل1مامكاناليلىوضعأن4
الرئاسة
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العثعبإليهوليستمعمهاباليصيريشوعإليموسىهيتةمننقلاليدوضعأن
واحدةبيدكاناليدوضعأن6

يدوضعنعثرعلىأنناإآلءللشفايدوضعH4علىالقديمالعهدكلفينعثرالولكننا

بصورةمصرفييوسفالبنيئيعقوبصنعهماوهذاءلألبناءاآلبابركةتسليمبمعنىللبركة
يعقوبكابنيئليخسباليعقوبالتيالبركةيرثانيوسفابنيئجعلإذجميلةوبكلماتمؤئرة

ةبالفعلهذاتموقدكنعانأرضتقسيمفيعثراالئنياألسباطمعألنصيةلهمافيكون
fUJوباركنيكنعانأرضلورفيفيليظهرءشيكلالقادرعلىاللهليوسفيعفوبل
ليهامصرإلىإليكأتعتقبلمامصرأرضفيلكالمولؤانابناكواآلن

اآلرضإليوجههمuأوسجدواحتضنهمافقئبهماإليهففربهماإليئقدمهماففال
االبكوهومنشىرأسعلويسارهالصغيروهوأفرايمرأسعلووضعهايمينهإسرائيلفمد

أفرايمعنفبوةاألمممنراجميكونونسلهمنهاكبرالصغيريكونأخاهولكن

وكمنسىكأفرايماللهيجعلكقائالإسرائيليباركبكلالقااليومذلكفيوباركهما

eAtrrتكمنشىعلىأفرايمقذم

االتيهناللبركةاليدوضعفيونالحظ

واليسرىاليمنىاليدبوضعيوسفابتيإليلهاللهبركةينقلإسرائيليعقوب1

vولكنJاليمنىاليدوضعTنOIblaاألكثراالبركةعلى

لديهيضعأنقبلوقئلهماالولديناحتفنإسرائيل3

يديهيضعأنقبلاألرضكلسجدإسرائيل4
بعدهمنللنسلوسقمهابالتركةنطقإصراثيل5

الجديدالعهدفياليدوضع
للبركة5

علىيديهيضعأنمنهطلحبحينمانفسهبالمسيحالجديدالعهدفياليدوضعبدأ
ليباركهماألوالد

أماالتالميذفانتهرهمويصليعليهميديهيضعلكيأوالإليهقدمحينئذ

المواتملكوتءهؤاللمثلألنتمنعوهموالإلينيأتوناألوالددعوافقاليسوع
91z11rb1متهناكمنومضىعليهميديهفوضع

1Oمروباوكهمعليهميديهووضعفاحتضنهم
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ءللشفا

اإلنجيلمدىعلىكثيرةأمثلةوهناكليشفواالمرضىعلىيديهيضعأنمنهطلبكذلك
إليهقدموهمغتلفةبأمراضءسقماعندهمكانالذينجميعالشمسغروبوعند

44لAوثفاهممنهمواحدكلعلىيديهفوضع

الموتمنقامةلم5

كانتiإلتحياابنتهعلىيدهيضعأنالمسيحمنوطلبرثيسإليهتقدمكبيربإيمانكذلك
ماتتقد

Iعليهايدكوضعتعاللكنماتتاالنابنتيإنائاللهفسجدءجاقدرئيسإذا
9AIjoYمتالصييةفقامتبيدهاوأمسكفتحيا

للمؤمنينآية5

أنعلىالمرفىيشفواأنتألميذهأوصىصعودهفبلالربأننسمعاإلنجيلايةذفيثم
أنفسهمالمؤمنونيصنعهاآيةتكونذلكبعدالمرفىءشفا

تتبعاآلياتوهذهكلهاللخليفةباإلنجيلواكرزواأجمعالعالمإلياذهبوالهموقال
tatvtntمفيبرأونالمرضعلأيديهميضعونالمؤمنين
األسفاركلهاىJمعلىكثيرةواألمثلة

حينماالدمفازفةالمرأةضةتثرحهالمختلفةاألمراضمنءبرالاليدوضعوتفسير
لمسنيقديسوعفقالهوالمحسوسالربتعليلفكانفثفحتالمسيحئوبأهدابلمست

علىالمسيحقوةبأنعلمأJAfمنيخرجتقدقوةانعلمتألنيواحد
لتشفيكافيةكانتبغدعلومنمنهكلمةمجردإنبلاليدوضععلىتتوقفلمءالشفا
4ri10يووتحيي

الفدمىالروحلحلول

الروحلحلولواسطةهوالمعمؤيةبعداليدوضعكانالرسلزمنفيالعمادحاألتكفي
الفدس

القدسالروحيقيلوالكيألجلهمصليانزاللمااللذينويوحنابطرسإليهمأرسلوا
8E1v1أعالقدسالروحقبلواعليهماألياديوضعاحينئذ

ئضقىخاعىفلتلهوكانالمرفىسرمسعةبذلكبعدوسئيالرسلأياممنذالكلنيةفيالرهذارسخوقد1
خطاوهؤاكانزيتبايتخيىالكلنيةوصارتالثرطهذاأملولكنالعاليالونازيتيسمىاألصاقفةمجمعفيعليه
ريتودريتيكونأنيتحتماألقافعلىالتليدبحب
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ماليةواإلرللخدمةإضافيةقوةءإعطا

القوةلتجديدالخدمةموهبةأحترامضرورةوتفيدللغايةهامةولكننادرةتtyوهي

اليدبوضعسابقاللمرسومينبالنسبةالحدمةومواهب

وضاولبرناباليأفرزواالقدسالروحلlقويصومونالربيخدمونهموبينما
عليهماووضعواوصئؤاحينئذفصامواإليهمادعوتالذيللعملاسابقامrسومين

ir1Yfأعالقدسالروحمنرمال1إفهذانأطلتومائماأليادي

أنالقدسالروحدعاهمالذيللعملبلللرسامةليسىولكناليدلوضعتكرازفهنا
إرساليةيعتتروهذاوجؤهممقرخارجللتبشيربالسياحةالمبادرةوهوالرسامةبعديعماله

الفدسالروحمنإضافيةروحيةقىةإليبالفعلتحتاجوهيلألسقفبالنسبةالعادةفوق

والصلواتاألصوامتحتتسمعأنيمكنالقدسالروحمنعرمجةدعوةإليأصألوتحتاجبل

وحتىويصومونالربيخدمونهموبينماالقدسالروحمررةواستلهامالكثيرة

عظميوضحوهذااليدوضعقتلوصلوافصامواrlz9القدسالروحصوتتلقواأقبعد

إضافيةapwpdxموهبةعلىللحصوليدوضعإليتحتاجوأنهاالكنيسةفياإلرساليةثصأن

iثاوستيموإليالرسولبولسوصيةفيبوضوحنسمعهوهذاالعاديسقفامؤهالتق

ليقومالرسولبولىدعاهبمقتضاهااليدوضعموهبةمعخاصةنعمةاللهاستودعهإذ

ه4تي2المبشرعملاعمكبالتبشير

للرسامةاليدوضع

مجتمعينالرسلبواسطةتمالجديدالعهدفيللرسامةاليدوضعلطقسىءإجراوأهمأولإن
قداليدوضعمناألصاسيالغرضكانوإنlovocldt81خدامأيشمامسةسبعةلرسامة

يدوضعتمأنجمجردأنهإألوتوزيموطعاممالمنالماديةاالحتياجاتخدمةموضوعفيانحصر
تحرريباتجاهونثطةوعاليةفويةبصورةوالتعليمللكرازةالفدسالروحانسكابظهرالرسولية

االلتزامبدونبالمسغباإليمأنللمناداةوبجرأةمباشرباتجاهوالعتيقةالناموسيةالعقاليدمنواضح

منكانواالثمامسةعةالعبأنإليمابنوعيغزىاالتجاههذاكانوإنوطقوسهالناموصبوصايا
اليوقانبالداستوطنواالذيناليهودأياالتفيالذيناليصد

كنأراملهمأنالعبرانيينعلاليونانيينمنتذئرحدثالتالميذتكاثرإذاأليامذلكوفي
نتركأنيرضيالوقالوارالتالميذعئرجماالئناافداليوميةالخدمةفيعنهنئغفل

منومملوئينلهمهواسثمنكمرجالسبعةاإلخوةأيهافانتخبوادل6ومونخدماللهكلمةنحن
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وخدمةالصالةعلىفنواظبنحنوأماالحاجةهذهعلىفنقيمهموحكمةالقدسلروح

اإليمانمنامملوءرجألإسعخاقوسفاختاروارالجمكلأمامالقولهذافحسنالكلمة

القدسوالروح

وبرميناسوتيمونونيكانوروبرخوروسوفيلبس

وئنيأصلمنانطاكيادخيألوسونيقو

تنمواللهكدمةوكانتاألياديعليهمووضعوافصلؤاالرسلأمامأقاموهمالذين
itvأع

العهدفييشئعإقامةفيثحمعوتدقيقوفهمأصالةذاتمطابقةنافهsiالقارولينتبه
بدقةاليهوديالوعيفيمحفوظاظلالطقهذابأنءيننىوهذاعليهاليدموصىووضعالقديم

بعضووصلتالميالدقبلبعيدزمنمنذالطقسهذايقيمونكانواالربيينجماعةأنوالمعروف

اليدأ2بوضعإقامتهمعندالكتبةعلىأجريهzأءباألسماتوضحالتيالمخطوطات

توضيحيةالعزيزمقارنةءالقارىأيهاوإليك

العهدالجديداليدفيوضعالعهدالقديماليدفيوضع

رجالسبعةاإلخوةأيهافانتخبوا1Wالبثرجميعأرواحإلهالربليوكل1
الروحمنومملوئينمشهودالهممنكمأمامهميخرجالجماعةعلىرجأل
هذهعلفنقيمهموحكمةالقدسالربجماعةلكيالتكونويدخل

اجةلحالهاراعيIالتيكالغنم
2kLمنمملوءارجألإستفانوسفاختاروا2نونبنيثصوعخذلموسىالربفقال

القدسوالروحاإلجمانروحيهرجأل
فصلواالرسلأمامأقاموهمالذين3العازركداموأؤيفهعليهيدكوضع3

وكانتاألياديعليهمووضعواواجعلالجماعةكلوقدامالكاهن
فإذإستفانوسوأماتنموالثهكلمةكل4يسمعلكيعليههيبتكمن

يصنعكانوقوإيماناامملوءكأنإسرائيلبنيجماعة
عبالشفيعظيمةوآياتعجائب

334pاloا5ة

m2آالرسولبولسالقديى
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باالنتخابيكوناناآلولالرسامةشرطفىهتاالمطابقةوآل

اإلخوةأيهاانتخبواينتخبحتهاوOلالالربليوكل
VQtWLEO6QvilGttilهالله

مشهودالهيكونأنيلزمالمنتخبالرجلثانيا

االنتخابوحدهالشعبأعطيالجديدالعهدفيرأسااللهمنالشهادةكانتالقديمفي
رجأليكونأنالئلزمالشرطبيانمعيدكوضعروحفيهرجلنونبنيشوعخذ
القدسوالروحاإليمانمنامملوءعإل

فيالحالتينفيالشعبكلوأمامالرئيسبحضورالكاهنيكونأقيلزماليدوضعثالثأ
عثصراالئنيحضورالرسللزمالجديدفيحيثوالجديدالقديم

رابعا

ولوالشمامسةالسبعةعلىاليدوضعتخصيصبنيشوعرسامةفياليدوضعتخصيص

كانبلالرسوليةءبأعباللقياميكنلمأنهالؤالمةبلالكهنوتلممارسةتكنلمنوق
الكرأزةإلىامتدأنهإآلالموائدخدمةعلى34وقياالشعبكلعلى

اصاالخحتقييدفممكنالمعجزاتوإتيان

القدسالروحعملتقييديمكنالولكن

بوضعالرسامةلطقسنموذجأولوضعبمثابةكانتالشمامسةالسبعةرسامةأننستخلصبهذا

هوالجديدالعهدفيزادوالذيالقديمالطقسونمطشروطنفسممتوىعلىإنماالمسيحيةفياليد

القديمفيللجماعةالقيادةهيبةمقابلفيباإلنجيلاليشارةلخدمةالرسوليةالروحانسكاب

االختياوفيالشعباشتراك

يراهمنالشعبيختأرمنأنالحريةلموسىأعطىاللهأنالقديمالعهدفيءالبدمنذواضح

باعتباروذلكعدأنظرموسىقالهاالتيالتدبيرروحعليهوتحللهمساعداليكونLص

الفمذهبيالقديسيقولذلكوفييناسبهيختارماأنيستطيحالشعبأن

الرجالاختيارولكنللرسلأيلهمعفوظاكانعليهمأليدووضعسبعةالعددتحديدا
الربأنكماتماماعندهممنيتصرفونالرسلأيأنهميعبرواالحتىعبللثأعطوه

IItrRعديعرفهممنالشيوخيختارمنأنلموصىسلم

Iالرسلأمأمأقاموهمالذينالرسلولشىالرسامةلمكانقادهمالذيهواوالشعب
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أنهميئكرولكنهذاتمطريقةبأيةيذكرفالالثانويةاألموركليتحاشىلوقاأنالجظوا
علىتوضعالبشريةفاليدثغاألياديعليهموضعتfزسموا
كانإنيرسمالذيرأستلسىالتيهيهويدهوإنافىمنكلهالعملولكناإلنسان
Irكمايجبيرسم

سبعةالعدد

الالرمينللشممامسةسبعةالعددالقديينالرسلاختيارالدمورأنمزعلىالكنيسةاعتبرت

سوالوظل4رومtوباألخصالعالمكلفيالكنائسبهأخذتإلهاميطقسأتللكنيسة
بالنسبةالكنسيالطقسكلبلقطسيعةالعددليساختللألسفولكنكثيرةأزمنةإلىبه

أطفالوهمشمامسةصاريرسمحتىوخدمتهمهمورسامللشمامة

الرسولبولسعندبالرساماتأحاطتالتيالظروف
النبوةصوتأيالقدمىالروحصوتعامل

تيموئاوسامةرسفيواضحوهذا

عليكبقتمالنيالنبواتسيحإياهاعكأستوثاوستيمواالبنأيهاالوصيةهذه
1A1تي1الحسنةالمحاربةفيهاتحاربلكي

yهالمسوسيةيخةالمثأيديوضعمعبالنبؤةلكالمعطاةفيكالتيالموهبةتهمل
l4جماt

lيدفيبوضعفيئهالتياللهأيضاموهيةتضرمأنأكرك
Y16تي

الكنيسةفيجداالهامةصرارامنسزاليدوضعأنوصريحياعترافهنا
القسوسأيديمعولسبيدبوضعوحماتمتتيموثqسامةرأنهناواضح1

uopssu1asp11ولوأنبولسيدووضعالقسوسيةيدوضعبينالتفريقيلزموهنا

توضحهوالفرقتيموئاوسرأسعلالقسوسمعبولسأيمعاباالثنينتماليدوضع
اليونانيةاللغة

IloVTOStsI3مو

19d4

ضعأنالصحيحكيرمنألتاألساقةتعنيأتهاالقيجةاوالمثيخةمملتثرحافمذبييحناالقليى
944pIIIXloVseireSts1عنأسقفايرصسممنعلأيليهمالقسوس
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cmagOmtStdtsaقأuotivpptcxvTهكذاءجايدبولسوضع

هكذاءجاالقسوسيدووضع
uoipExuIaEpatoTvorptcxvmssmsaOtn1Ts

وهوالفغالالمباشرالفعلتفيداليدوضعفىبواسطةةdtمعنىحيت

أوالمصاجةتفيداليدوضعفيمعAEPوحيثالطقسفيواألساسيالضروري
التكريسيةالقوةانتفالفيوأفمهادةللتثبيتإضافياولكنأساسيألشوهوالتبعية

النبوةموهبةلهمالذينأحدمنتءجانبوةسبقتهاالرسامةأن2

القسوساشتركلذلكأسقفايقامأنمستحقسqتيموuأنهوالنتوةمضمونأن3

الذيالرسامةثرطنجدوهنااليدوضعفيالرسولبولىمعأساقفةالصحيحلىمما

ألعازرأماماليدوضعيكونبأننونبنيشاعرسامةفيالقديمالعهدفياللهوضعه

األصاضةالقسوسيدوبوضعوبحضورأمامصاربأنعملياهنايتمالكاهن

أيديوضعههـمعفيكالنيالموهبةاليدبوضعةالموهباقتران4
فيتنحصربالخدمةللقيامخاصةموهبةالمرسومينالاليدبوضعبأنهيفيدالفسوس

وضعأماوالمعجزاتاألثمفيةوعملوالعفسيربالوعظوالعاملةالمتكلمةالروحيةالقوة
لعملهيالمضافةالموهبةولكنقصتنوالتزيدالثابتةفهياللهمنكعطيةاليد

الحاجةمستوىمدبزعلىمجؤاألسقفوصاروتوقفتنقصتأهملتإذافهيالخدمة
فوقمنUاظرناظرالصحيحوضعهفياألسقفولكنمنطرأيللعمل

5onouaik6الشاملةوالرؤيةوالرعايةللحراسة2521بط1أنظراللهوظيفةوهي

مسيحيةحياةتحياوهيالرعيةألنللطيعةفائقةروحيةموهبةبمعنىالرعيةلحاجة

الجسديةالحدمةمناكثرهوtاإليتحتاجللطتيعةفاثفة

عملهالخطورةالموهبةهذهجههمنتيموثاوسابنهالرسولبولسيحاصرلذلك

4fتيفيكالتيالموهبةتهقلالأوأل
16تي2فيكالتياللهموهبةاضرمثانيا
الروحوفتوروالطقسيةديةلمlاواالهتماماتاألعمالتزاحممنفياقي16إل1أما

والتعليمةءالقراثمءشىكلقبلبالصالةفيأتياإلضرأمأما

nocixeLetotdenءسولء72عالkAsttocSlleddiL6
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هكذالتيموثاوستوصياتهفىبولسالقديسأوضحهاقد

ذلكعلوداوموالتعليمنفسكالحظءشىكلفيظاهراتقامكيكوبئلكي
4a1l11تي1ايضايسمعونكشوالذنفسكتخفصىهذافعكإذاألنك

41jfتيوالتعليموالوعظةءالقراعلىاعكف

طابعهايفوقطابعاأخذتأنهااالؤليالكنيسةفيدألسقفاليدبوضعالرسامةمنونلمح

غيرفقطللجماعةمدتراديكونافيمهذاألننونبنيشوعرسامةفيالقديمالعهدفياألول
العهدفيولكنتكميلهاوضمانعملهاتهيئةعنمسئوألكانوإندينيةممارساتأيةعنمسئول

نسمعلذلكالدينيةالخدمةMمعللجماعةلتدبرlاالؤليالعصورفياألسقفجمعالجديد
بالروحءاالمتالعلىالموهنةمعنىينصتحيثاليدبجواروضعULILPdxالموهبةعنبوضوح

أهممنوهيالبيتشئونإدارةومعناهاovoxtoألمللتدبيراليدوضعبجوارالروحيةللقيادة
األسقفخصائص

إنإنماحسنايدبربيتههـللتعليمصالحا5األسقفيكونأنفيجب
وه4و32تي1الئهبكنيسةيعتنيفكيفيدبربينهأنيعرفالأحدكان

األسرارفيكافةعلىفائقسرهولألسمفيةاليدوضعسرأنهنانوضحأنيهمناوأخيرا

لهمثيأليرسملكيليسإنمااآلخرهويدهليضعالروحيةالقوةلألسقفيعطيألقهالحدمة
والئرلالفلامنوليسلألفىاألكثرمنتكونأديلزمالقدالروحقوةانتقالقانونألن

قوةحدودفيلهبلأسقفايرسمأنالروحيةطاقتهفيواللهليسألسقفuiللمئيلالمثيلمن
tاهنايرسمأنالقدسالروح

اليدوضعموهبةمعاألسقفيأخذهاالتيالخاصةالروحيةالموهبةأنتوضيحهنايلزمكما
فالموههlاليدوضعمعأخذتهاالتيفيكالتيالموهبةاضرم1ءلطفالالقابلةيةلألسقف

لالستناوةبالروحوتلهبهالخدمةعثراتمناألسقفتحفظالتيوهيaaLP6Xروحيةنعمةهنا

البراهينمنبرهانوهذاaatpdXنعمةبدونولكنأسقفابقياألسقفأهملهافإذاوالتعليم

ءكعطاالقدسالروحنعمةامهاالحدمةوأنفعمةتوهبيالكنالطقسمعأنهعلىالقوية
اوحفظ

األسقفيدبوضعالقسوسوسامة
مدينةكلفيوتقيمالناقصةاألمورترتيبتكمللكيكريتفيتركتكهذاأجلمن
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16تيأوصيتككماcuoptTuIcpnكهنةأيقسوسايوخأ

أسقفارسمهالذيهوأنهالرصولبولسكالممنوواضحكريتعلىأصتفاكانتيط
Iأشتركاإليمانحسبالصريحاالبنتيطسإليl1تيf

والقساألسقفبينللرسامةالالزمةالصفاتفيوالاالسمفيالرمولبولىيفرقالوهنا

عمليااألسقفرتبةفيليسأنهيعنيفهذاالشيوخمنيخثالقساعتبارأنولكن

الثيوحعلىيدهيصعالأناألسقفتيموثاوسالرسولبولمىيوصيكذطا
وأخطائهمخطاياهمعنمسئواليكونالحتىبتسرع

غرضبدونهذاتحفظأنالمختارينوالمالئكةالمسيحيسوعوالربIAivZأأناشداكbأ
iyاآلخرينخطايافيتشتركوالبالعخلةأحدعلىيداتضعالبمحاباةشيئاتعمل

12jYYهتيlطاهرانفسكاحفظ

أنتبينإذاالفسوسيةرجةJنفسعلىولكنالقسوسكرأمةمنالرسولبولسضاعفوقد

بقولهوذلكاالخرينبشهادةأفضلصارتخدمتهم
سيماوالمضاعفةلكرامةاهألفليخسبواحسناالمدئرونالقسوسالثميوخأما
lهقي1والتعليمالكلمةفييتعبونالذين

لههناالتدبيرولكنالتعليمIIالتدبرالكاهنخدمةفياالتجاهانهناوواضخ

واألهماآلخراالتجاهوضبطهاالكنيسةشئونإدارةتعنيخاصةكلمة

كرامةدرجةللقممبىيعطىأنالرسولبولسيطلبأساسهماوعلىوالتعليمباليكظالكلمةخدمةفهو
وهياإليغومينوسبدرجةالكنيسةفياآلننسميهماوهودوبلأيcilkatSمضاعفة

والوعظبالكلمةالحادمأقسدرجة

العامةالشموسيةدرجة

وقدمرة22الرسولبولسرسائلفيووردمرات8كلهااألناجيلفيوردماسثاسم

للمالحاللهخادمA4الدولةرئيسللتعبيرعنالكلمةالرسولبولساستخدم

sovoKdtsدمخاصارقدالمسيحيسوعالمسيحعملعنللتعبيراستخدمهممماr4رو

آمنتمخادمانبلوسوأببولسخدمةعنللتعتيراستخدمهكماAروهالختان
لهماخادأناصرتالذيلنفسهاللقببهذاالرسولبولسويفنخرهكو13بواسطتهما

صالحاخادماتكونبهذااإلخوةفكزتإنئاوصلتيموأعطاهكما3laأفcنجيلال
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أوصفيبيهيالمرأةاللقبأواالسمهذاأعطىكما4tتيالمسيحيسوع
61Iروكنخريافيالتيالكنيسةvovoxdt8خادمةهيالتيفيبيبأختناإليكم

الرئاسةدرجاتمنكدرجةالكيسةتنظيمعنداللقبهذاالرسولبولساستخدموفد

معفيلتيفيالذينيسوعالمسيحفيالقديسينجمغإليللشمامسةتحياتهيرسلفهوالكهتوتية
اليدبوضعكلهاليستهيالتيرسامتهمشروطووضع1jفيaوسمامسةأساقفة
تشمسواالذيننحسناوأوالدهمبيوتهمدئرواقديكؤلواانأيضاالشمامسةفيويشترط
CEtvaFcvocuctSاإليمانفيكثيرةوئقةحسنةوظيفةدرجةألنفسهمايحصلونيقتنونحسنا

عليهاتشمسواالتيالكنيسةداخلمحصورةدرجةوهي33تي1يسوعبالمسيحالذي

أيضاويبشرواليخدموااليدبوضعالرسلرسمهمالذينأشمامسةالسبعةالوضعهذامنيتثنىو
ءاألنحاكلفي

منجداقريبةعملهافيوهياليدبوضعدرجةللشموسيةدرجتانالكنيسةفييكونوهكذا

ومبشرةةومدئرخادتدرجةفهياليدوضعفيالحقلهملسأنهعدافيمااألساقةدرجة
كماللتيشيرموهيةذاتألنهاواحدةكنيسةفيالمحيةوالحدمةالتدبرعنيزيدقدعملهاودو

نشرحلكيالوضعيسعفناالوهنايدوضعفبدوناألخرىالدرجةأماالشمامسةالسبعةفيرأينا
الرسولبولسرسألللبنصوصملتزمونألنناالكنيسةفيبهاالمعمولالشمامسةدرجات

أنأيكنخريالكنيسةرسمياماسةثأنهافيبيJiالرسولبولسوصفمنواضحولكن

الرسولبولمىكنائسفيرهظبدأالشماصاتنظام

الرسولعصربولسفيالرساماتعننعرفهلمامراجعة

بهنعامةبصورةمنضبطاالرسولبولسعصرفياالوليشةالكنفياليدوضعكانالعموموعلى
التقليديةاألمور

الرصولبولسمنسمعناكمابالنبوةءسوااللهمنصرمجةلجحكوةللرسامةالمقدميعينأوأل
أيديوضعمعبالنبوةلكالمعطاةفيكالتيالموهبةتهملالوستيموUيخصىفيما

عليكسبقتالتيالنبواتحعصب4tتي1عوعصيةالقالمشيخة

tبالنستةأنطاكيةفيصاركماالقدسالروحمنواضحبصوتأو18تي
أفرزواالقدسالروحقالللتبشيرقبرصإليبعدهاسافراالتيوبولسبرناباإلرسالية

lcr1أعولمحاوبرنابألي
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انيا

ثالثا

وابعا

خامسا

L3L

ابعام

للرئاسةالشعببواسطةاالختيارعليهيقعمنوتقديمالشعبمنباختيارعامجمعيقأو

منوصيةفيهاألصلإلهيوهوتدبرذلكبعداألساقةأوالرسلكانواءسواالكنسية

اإلخوةأيهاuانتخبواالرسلمنئمالسبعيناختيارفيلموسىالقديمالعهدفيالله
eIrمنكمرجالسبعة

الروحمنومملؤلينالشعبمنلهمامثهويكونأنهوسامةللرالمقدمضمرط
أنأيضاومجبأيضاالمؤمنينرغمنلهمومشهودا6أعوحكمةالقدس
إبليسوفختعييرفييسقطلئالخارجمنهمالذكمنحسنةضمهادلهتكون

i3تي

3وrأعالرسامةوبعدفبلواألصوامالصلواتإقامة

رهيبةلظساقةاكلالرسلعصروبعدالرسليحضرجميعاألسقفلرسامة

بالكنيسةالخاصالشعبثمالكنيسة

بالتاليوموسىهييةلتحلأاضرالشعبوكلسامهابقيةIمأمالوصايأيغطى

ويطمعهالشعبلهليخضعأسففاالمرمومعلىاألسقفيةوبالتاليالرسولية

لالحاأنيلزمإذللمثيلالمثيللالكثروالاألفىتسليميحنملالالخدمةقسليمقانون
لشىإليهاحاجةوفيأقلهولمنيعطيهاالذيهوللخدمةالعلياالروحيةالقوةعلى

لالعتياراتوالللشكلياتخاضعةليستالقدسالروحقىةألنموضوعابلشصكال
الشمخصمية

بصددلسناأنناءالقارىتظرنلفتأننودالكيسةفياليدوضعسعناحديآختاوفي
أضيقفيعاصروننحنبلوشاملةمطلقةبصورةالكنيسةفيوالدرجاتالرساماتعنعامبحث

نسعترئهأنينيغيوماالرسولبولسرسائلفىوردتالتيالنصوصبهالناتسمحالتيالحدود
Vضوئهامنهاوعلى

vالحامىالبابأنظرالرصلبولسمفهيمبحسبالكتسيةدارةلمنعرضحينماالكلنيماالحرجاتموضوعإلوصنعؤ
58tصالثافيالفصل
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الحامسلفصل

الزيجةسر

بالكنيسةالمسيحوعالتةقياصر

الروحيالمستوىإليوالجنيمالحسيالبشريالمستوىمنالزمجةوعمحرفعالرسولبولس
11tvمتوأفثىذكراانساإلخلقالذيافهإليالزمجةرفالمسيحالمسيحمنهجاخذا

فيءبجالذلكافهأوضحوقدالزبجةعلىبفومأنهلساناإلفياإللهيتدبيؤأصحاسوضعأفهأي
1AYتئهIاألرضوامألواواكرواأثمروالهم71واللهألوباركهمخلقتهمابعدلهماقوله

النسلمعبنفسهاللهباركهزواجهماإكليلهنأ

عتيقةكخليفةوضعهافيالقمجةفييالالاليحثهذامنواتخذالرسولبولسءوجا

الثاننآدمإلياألولادممنفانعخلالجديدةالحليقةمعمبتتناالتييفتهليضعأساسا
الكنيسةأيالجديدتءصاإلياالوليءحوامنوانخلالمسيح

آدمعلمئباتاأوقعافهأنفمعروفاالولىءبوالعالقتهبالنسيةاألولآدميخصىفيماأما
إليوأضرهأامرأةآدممنأخذهاالتيالضلعلهاكالرببنى04أضالمنضلعاوأخذفنام
العحقوهكذا2yyjyyتكلحميمنولحمعظاميمنعظماألقهنهادمفقالإم
بالجزءالكلالحاقءبحواآم

إلياألولآدمأيللرجلبالنسبةللمرأةالعتيقةالحليقةهذطبيعةونقلالرصولبولسءفجا

ابدهثةيقةاهنهواستعلنفرأىللمسيحبالنسيةللكنيسةالجديدةالخليفةفيالجديدوضعها

الواقعفيالكيسةحيثاأوعظامهلحمهمنارتوالمطعونالمسغجنبمنخرجتالكنيسةأن

فيواحدجميعاألنكمsروانثىاليىفرقالمعاtواالرجلالجديدةالخليقةشمدت

جسمهءأعضاألألنناوعظامهالمسغلحممنجميعارناوهكذا3Vrغليسعالمسيح
rهأتعظامهومنلحمهمنالكنيسة
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بالكنيسةعالقتهجهةمنالرسولبولسعنهذكرقدومدئرهاللخليقةكرأسالمسغكأنإن

وتدبيرهاللهفكرفيموجودةبالتاليفالزيجةوالكنيسةالمسيحلعالقةرمريةصورةأصألهيالزمجةان
العالمءإنحثاقبلمنذ

الجديدوضعهمافيأخرىمرةءوحواآدمحقيقةيستعلنأنالرسولبولساستطاعوهكذا
يصيرانلهذا4وعظامهالمسيحلحمهوواحدولحمواحدعظممنأنهماجديدةكخليقة

ااإواحداجسدأالكنيسةساخلbمن

منولحماعظمهمنعظماكانتألنهاءحوابامرأتهيلتصقأنوالتزمآلمحتقدكانفإن
التيبامرأتهويلتصقوأمهأباهيتركأنالمسيحفيللرجلجداباألكثروالتزاماحقاصارفقدلحمه

هولحمواحدوعظمواحدلحممنوهوصارافهيالسريالمسيحجسدمنالكنيسةمنأخذها

واحداجسداالمسيحفيالريجةبسريكؤالأنتمتحلذلكوعظأمهالمسيح

ذاتهمافيبالمرأةالرجلبعالقةأصاسامنشغلأنهنظنلئالالرسولبولسعليناويرجعهذا
مستوىعلىهيوأعظمأعلىعالقةداخلمنعالقتهمايستعلنأنهينتهنافأخذمنفصلةوبصورة

والكنيسةالمسيحوهواألعظمالر
هذاواحداجسدااالثنانويكونبامرأتهيتصقووأمهأباهالرجليتركهذاأجلمن

1riYrهأفوالكنيسةالمسيحنحومنأقولأناولكننيعظيمالسر

تهSIحدفيليسولكنهوسرعظيماألساسهذاوعلىهناالزبجةسأنينفيالهذاولكن

هومرتبططالماهوسرعظيمالزواجسأنبمعنىوالكنيسةالمسيحبسروجزئياكليابانتمائهبل

منفصلةغيروحدانيةفيبالمرأةالرجليجمعالذيالواحدالسريالجسدسوالكنيسةالمسيحبسر

الذيالوحدةسرقجمألنهيطاقالأمراالمشوىهذاعلىللسربالنسبةالطالقارعهتاومن

منقسمانراهأنيطاقالوالذيالواحدبجسدهالمسيحيمنحهوالذيالكنيسةعليهتقوم

تلقائياالوحدةسريكسرالطرفينمنيزنيالذيألنالزنالعلةالطالقإمكانيةأعطىالرب

أيوالكنيسةاللهعننفسهفصلقديزنيالذيفهناأالثهعنانفصالأنهمحسوبالزناألن

االخرمعالسزيةالوحدةتعدفلمالواحدوالجسدالكنيسةخارجوأخرجهالمقدالسرخلخل
حاصلتحصيلهنافالطالققائمة

3الزيجةسمنهينبثقالذيوالكنيسةالمسيحسيقوماألسسأيعلىواألن
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الياذلأبذلئهكتفهمبرراجديداشمعباكنيسةلنفسهيخطبلكيالمسيحأنعروف

كعروirاقتناlأنهأيضاويقالبدمهالكنيسةالمسيحاشترىلقدوالدمالصليبحتى
بدمه

لGحينماالكنيسةهنايعنيالرمولبولس3للمسيحمقتناةعروساالكنيسةصارتكيفئم
إلهناوبروحيسوعالربباسمتيررتمبلتقدستمبلاغتسلتمالمخاطبالجمعبصيغة

IكوIIكماأوtبالكلمةءالمابغسلإياهامطفرايقدسهالكياخرموضعفيأيضا
مفدسةتكونبلذلكمثلمنءأوشىكضنوالفيهادنمىالمجيدةكنيسةلنفسهيحضرهالكي
51أفعيبوبال

جسدامعهقكونامرأةلنفسهلطلبالذيالرجلعاتقعلىذقععينهاااللتزاماتهذه

وهذهالدآحتىالباذلالحببمعنىوحارسهاالوحدةضمينهوالصليبفالتزامواحدأ
عرفناقدبهذاوتوثيفهالواحدالجسدضمانتطلبالتيالمرأةعأتقعلىتقعتفسهاااللتزامات

الزوجاإلخوةجلنانفوسنفعأنلناينبغيفنحنألجلنانفسهوضعذاكأنالمحبة
6بو13

للرجلالواحدالجسدسروحدةهوعينهيبقىوالكنيسةالمسيحبينالواحدالجسدوحدهفسز
والمرأة

طراراتواالتزاماتعلىقامالكنيسةمنهانبقتالذيسالمقالسرألنءالقارىليلعخت

بسرورقبلهاوالتيالصليبحتىالذاتوإنكارالتخليةوأمزهاأضاهاالمسيحجهةمنمريرة
أسرارمنسزكلفيتلقالياقائمةااللتزاماتهذهبهمتحدةوحيدهواحدةكنيسةليقتني
فيهااإلسانليعيشأوالوحدةنفسالمسيحمعءينثمىلكيالكنيسة

التيااللتزامأتخاللمنولكنرالتتميمءتلقامننعمةوالمرأةالرجلجمتحالالزمجةصزف
يبذلجمقدارماأنهبمعنىالصليبخلفيةأيالكنيسةبروحالمسجلالحرهذاعقذأساسهاعلى

واحدكلالذاتإنكاربقدرئمالسرمنالنعمةتتولدتجدرمالآلخرمنهماكلوالزوجةالزوج

هومشروعالزمجةفسزالسرتعلنويسالوحدتوتقوىالصالتوتتوثقالمحيةتضطرمممابفدرلآلخر
ةوموباتفاقيومكلمعااالئنانيكتيهاوبنؤهبنودتنفيذأساسعلالربحمضمونمسيحي

اتنتهيالالتيالحياةوأتعابمشاكلواقعومنوالصالةالكلمةضؤعل
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الرسولبولىعندلطالق

ابالموتإألمنفصمغيرإلهيسرالزواج
رجلهاالمرأةتفارقالانالخاصباالستعالنالرببلأفاالفاوصيهمالمتزوجونوأما
زوجةمغيرفلتلتثفارمئهوان

111رجلهالعحالحأو
11و71كوl1امرأتهالرجليتركوال

لوفحتىينقضالواحدسريجسدفيالمعسيحفيروحدلىهوالزمجةسرأنيؤكدهذا

الكسزالزمجةعقديبقىولكناآلخرمنهماالواحدفليفارقالزوجينبينتطاقVالحياأصيحت

والالثانيبالزواجلهيسمحالرجلوألالثايخابالزواجلهايسمحالمرأةفاليمقالقائماينحل
تفديساولكنالرسولبولىمنفاتعهذاليسالفراقفيءالبفاأوالصلحإألأمامهمايكون
المسيحفيواحداجسداوأنثأتواحدةمرةتمتالتيالوحدةةلمفهومقاوتقرالمقدسللسر

السرعقدبفصمالموت
بمنتتزوجلكيحرةفهيرجلهاماتإنولكنحئأرجلهاداممابالناموسمرتبطةالمرأة
v9rكIطالربفيتريد

ولوالزمجةسأنوهواألميةفيغايةأمرعنيكشفالطرفينأحدجموتهناالسراتكسارقوة

الحياةأوالروحإليالجسديتعدىوالديةالجوالحياةالجسدحدودفيواقعأنهإألإلهيمرأنه
األخرى

واحداجسدايقولوالواحداجسدااالثنانويكونliواضحباآليةبهالموحىفالمنطؤ
وأماففطبالمسيحلاللتصاقوضصهابالروحالوحدةالرسولبولسأبفىفقدواحداوروحا

I51vواحدروحفهوبالربالتصقمن

سبعةتزوجتاقياآلخرةفيءالسمافيالمرأةبثانسالوهعندماالمسيحأوضحهاالحقيقةههن

والءالسمافيؤوجاتوألأزواجالأنالمسيحردفكاناآلخرتلوالواحدموتهمبسببرجال
يساعفأجأبالعالمفيالجسدلحياةأنهالزواجحقيقةمنتحكيناالزواجحياههناكيمارسون
بليتزوجوقواليزؤجونالالقيامةفيألنهماههقوةوالالكتبتعرفونالإذتضكونلهموقال
متءالسمافياللهكمالئكةيكونون

tif



االمقدسغيرلتشملتنمقلالزواجةدام

يتركهافالمعهتسكنأنترتفيوهيغيرمؤمنةامرأةلهأخكانإن
تتركهفالمعهايسكنأنوهويرتفيمؤمنغيررجللهاالتيوالمرأة

المرأةفيمقدسابؤمنغرالرجلألن
الرجلفيةمقذمالمومنةكروالمرأة

2141كو1vمقدسونفهماالنوأمانجسوندكمفأوالوإأل

بلمشتركإيمأنأوعلىمتبادلىتقديرأساسعلىتقومالفهيواحدابجناحتطيرالقبحةهنا

الجسدوغيابواضحالوحدةسغيابفهناواحدطرفوقداسةواحدطرفإيمانمنتنطلق

الطرفينأحداتحادهوالزمجةصرمنبقيوالذيويوحدمجمعالذيالعنصرلغيابالواحد

يشملواحدطرففيفحصرالتديسحيثالمسيحليسوعالذيالواحدوبالجسدبالكنيسة

يربطهالبطبيعتهمحلولزواجفهذالذلكوحسباألوالدإلىينفذانمادإليهينفذالولكناآلخر
نيمستعبدااألختأواألخليسفليفارقالمؤمنغيرفارقإنولكنالتزاميوالسريرباط

االستثنائيالوضعهذاوكان1VDالسالمفيدعاناقداللهولكناألحوالهذهمثل
ويرضمهالمسيحياإليمانالزوجينأحديقبلكانحينمااالؤليالكنيسةفيباستمراروارداللزواج
فيتفريطاوليىاالضطراريالواغحكممنناتجانوعهمنالفريدالعحريحهذافكاناآلخر
الزواصضأن

لمسيحي1سرالزجمبحكموواجباقهماالطرفينحقوق
األمورقيوالزوجاتاألزواجبينوالواجياتالحقوقتساويعلىتؤكدالرصولبولستعاليم

المتبادلعبألحاالثنينعليقطعيالواجضانونالزوجيةبالعالقاتتختصالتيالجسدية

علىتسثطللمرأةليسالرجلأيضاالمرأةوكذلكالواجعيحقهاالمرأةالرجلليؤفي

بيعلالللمرأةبلجسدهعلتسلطلهلشىأيفاالرجلوكذلكللرجلبلجسدها

تجتمواثموالصالةللصومتعكرغوالكيحينإليموافقةعلىيكونأنإآلاالخرأحدكم

ه1Jv3فزاهتكمعدملسببالشيطانمجربكماللكيمعاأيضا

الوحدةسرقوةفيخلالحعماءىاآلخرينثعندطرفكلبحقمتعمدإخاللأيبأنعلما

الجسديةبألمستوياتالروحيةالمستوياتتتأئرالحصوصوجهعلىالزمجةسفيألنالواحدللجسد

وخطيرحساسبثكل

العموموجهعلىالمسيحيةالحياةفيالمطلقةالحريةتوجدفالمطلقةحريةتليسولكنها



بالخضوعالملتزمالحريةلقانونخاضعولكنهحرالمسيحينالزمجةسررباطفيخصىوبايه

فحقحقوقلهيكونلكيالتزاماتعليهالمسيحيفاإلنسانومعطيهالقانونلصاحبوالطاعة

واآلخرللهوعفأالزمجةصفيهكذاواالخرينافهتجاهالتزاماتإطأرفيقائمهوالحرية

الزمجةفيالواحدوالجسدالوحدةسرءوبقالقيامأساصي

Irكوالرجلفهوالرأةرأسوأماالمسيحهورجلكلرأسأنتعلمواأنأريد1

الواحدالجسدصحةقياملحسابءجاوالحضوعالخضوعلحسابءجاالتساويعدماهن

فيالوحدةوصحةسالمةءبقاوهوالتساويمنأعلىلداعيالتساويعدميرتدوهكذاوئباته
الواحدالجسد

الرجلمنالمرأةبلالمرأةمنليالرجلألن2

IsAالرجلأجلمنالمرأةبلالمرأةأجلمغيخلقلمالرجلوألن

بشريةبإرادةمفروضاأومصطنعاليسعاصعملأوجبالذيالتساويعدمفإنهنا

فياللهأوضحهاومسبياتأستابالخلقيالتركيبفيولهالحلقةفيمنبأهوعنصرطبيعيبل
فيفىقعتزوجهاتشركأندونومشيناتصرفأخاطصاوتصرفتءحواتسرعتحينماالخلقةءبد

تلقينبالوجعحتلكأتعابكثرتكعيراللمرأةاافهلJوزوجهاوأؤقعتوالتعديالحطية
آدمعلىءحواتعالتلفد361تكعليكوهويسوداشنياقكيكونرجلكلقزأوالدا

منهااللهفسحبالخائببرأيهاعليهوسادتوالمسئوليةالتصرففيالتساويبواجباتوأخئت

مفروضةغيرالسيادةهذهيجعلولكيعليهاالسيادةحقلزوجهاوجعلالمطلقالتساويحق

بحكمعليهاالرجللسيادةبنفسهاالمرأةتسعىلكيالمرأةغريزةفيئبتهاواإلرادةبالعنف
لحأبالتساويعدمأيالسيالههذهارتلتوبذلكاشتياقكيكونرجلكإليطيعتها

الطتعةبحكمومستمرةثمديدةوالرجلالمرأةبينواأللفةالوحدةءبقا

الواحدالجسدسوحدةودوامقياملحسابيعملالذيالتساويبعدمالحكمهذاتسحبوفد
الرجلjaعلىالمرأعلىالتزاماتإلىالمسيحفي

علىتتسلطوالتعلمأنللمرأةآذندستولكنعخكلفيبسكوتالمرأةتتعفمد
لكنيغولمموآVءحوائمأوالجبلآدمألنسكوتفيتكونبلالكنيسةفيالرجل

23of1تيIالتعديفيفحصلتأغويتالمرأة

المرأةطبيعةواقعمنتعليمهيسنمدبلرأيهليثبتقسرااألوضاعيستخدمالرسوviبولسهنا

1ff



الرجلالعدومنلغوايةأقربالمرأةفطبيعةالتعديفيوالسقوطالغوايةوبعدقبلالرجل
فيالمبادرةحقمنمجرمهاوهذاآدموليسءحواإلىوالتجأالطبيعةهذهالشيطانانتهزوقد

منأماالتعليمناحيةمنهذاالصحيحالتعليمفيالسيادهحقللرجلويعطيالرجلتعليم
هيالمرأةفدرةواخمنتعليمهيستمدالرسولفبولسالكنيسةفيمكشوفةالظهوربرأسناحية
بالتاليزوجهاهيأغوتثمأوالالحيةغوايةءجرامنشطتفهيالغوايةعلىبذاتها
يضبطهناالرسولفبولىاأاالثهعندالفردوسفيقائموهوالخطيةفيوأؤقعتهفاسقطته

iو115كو1الثهكنيسةداخلالغوايةعنصر

الرجلبينالتساويعدمفياضطراراالحادثالتمايزهذاويصححالرصولبولسيعؤولكن
عدمبتأكيدبعدهأوالسقوطقبلءسواوالمرأةالرجلبينفزقتالتيالطيعةتذاءجرامنوالمرأة

وجهعلاألبديةواألمورالروحفيوبالضرورةوبالتاليالمسيحفيالروحيةالحقوقفيالتمايز
العموم

1111كو1الربفيالرجلدونمنالمرأةJyالمرأدونمنليىالرجلأنغير

زائلةأرضيةحقوقكلمنواألعظماألهمهووهذا

382غليسعالمسيحفيواحدجميعاألنكموأنثىذكرليس

الواحدالجسدبحقيقةالسرياالرتباطفيالفائقوافعهامنتعبرالمسيحيةفيفالزمجةوبالنهاية

الفائقالحرهذابقداسةينطقتعبيراالمتبادلوالبذلوعواوالحبالفكرةوحمنيئشثهJما

بولسالقديعندوالبتوليةالزواج

الرسولبولسعتدبلبتوليةتبقىالمسيحيةالحياةفيومكانتهشأنهعلوفيالزمجةصربقدرتفود

أالتكاليفتحئلعلىواالستطاعةالحراالختيارواقعمنأضلية
Aكو17أناكمالبثواإذالهمحسنأنهولألراملالمتزؤجينلغيرأقولولكن

J76و1األمرسبيلعلىالاإلذنسبيلعلىهذاأفوللكن

yاللهمنالخاصهموهبتهلهواحدكللكنأناكماالناسجميعيكونأنأريدنيU
vةكو1

أنالربرحمهكمنرائاأعطيولكننيفيهنالربمنأمرعنديفليسالعذارىوأما
أمينايكون

هكذايبهونأنانلالنحسنأنهالحاضرالضيقلسببحسنهذاأنفأظن
امرأةتطلبفالامرأةعنمنفصلأنتاالنفصالتطلبفالبامرأةمرتبطأنت
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يكونءهؤالمثلولكنءتخطىلمءالعذراتزؤجتوإنءغطىلمتزؤخثوإنكنك

الجسدفيضيقلهم

1ooYAYعليكمأثمفقفإنيأناواما
723ص1الربيركيفللربمافييهتمالمتزوجغيرهئمبالتكؤلواأنفأريد

43كو17وروحاجسدامفدسةلتكونللربفيماتهتمغيرالمتزوجة
للربوالمثابرةاللياقةألجلبلكئتاوهقأعليكمألقيلكيليسبخيركمأقولههذا
أvارتباكدونمن

هذاعلىعزموقدإرادتهعلىسلطانلهاضطراربللهوليسقلبهفيراسخاأقاممنifuو
73كو17يفعلفحسناهءعذرامجفظأنقلبهفي

83كو7أحسنيفعليرؤجالومنيفعلفحسنازؤجإذامن

دوالجحباللهارقباطهيكسزمفالسالزمجةأنهذامننخلصى5

والجسدالروحلتقديمىباللهارتناطفهيالبتوليةوأما
أأبولسالقديسعندالبتوليةامتيازنشاهذاأجلمن

قدسيتهوفقدبالسزأخكاللهدونمنللجسدالمتزوجانحاؤفإذا

والجسدالروحامتيازتقديسوفقدباللهصلتهأتلفاطهدونمنللجسداليتولانحازاذاد5
اامملبهما
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الخامسلباب

الرسولبولمتىالهوتفيالكنيسة

Tمالرسولبولسالقديى





ولايلفصل

الروحيبالمفهومالكنيسة

تركيبهاسنىليعبرعنللكنيسةالوصفياالسموضحمنهوأولالرسولبولسالقديس

لجسدءأعضاهمفيهاوالمؤمنونالمسيحجسدهيفالكنيسةساملةبصورةوصفاتهاووجؤها
واحدةسؤيةمنجميعاخروجهمواقعمنالمقكسونأوالقديسونهمءاألضاوهؤANالمسيح
جميعالهمتناوئملتثييتهمالقدسبالروحجميعامشحهمواقعومنوقيامتهالمسيحموتفيكشركة

العهدوتجديدبالروحادyواوالتقديسللضرانالواحدالجسدمن

المسغجسدهيالكنبسة
بدأعندماالمسيحأنأساسعلى3أساسأيعلىالسرهذااستعلنالذيهوالرسولبولس

ويقبرديمموتليتألميكنلممواتامنقاموعندمادفنوعندماالصليبعلىماتاوعندميتألم
وقمنااودفومتناتألمناإننانقولأنلنأجازلذلكالمفداةالبشريةيحملكانبلبمفردهويقوم

السمواتفيمعهوجلسنابلمعه

فيفرادىوهمبالمسيحالمؤمنونفرادايصيركيفأي3واحداالجميعيكونكيفولكن
يقولهذلكعلىالرد3واحدةوكنيسةواحداجسداواحدايصيرونكيفوحياتهمهموجو
قنمقابلفيlSVواحدروحفهوبالربالتصقمغاآليةفيولالرسبولس

فرادbs7GIاواحدجسدااالئنانيكونيقولواحدجسدهوبزانيةالتصق

كلألنولكنالروحيةحتىأوالشخصيةالذاتيةبإمكانياتهمواحدايصيرونالبالمسغالمؤمنون
جسداأيضاالربفيالجميعيصيرهكذاواحداروحاالربوصارمعبالمسغالتصققدواحد
واحدا

الحدةتعوتفرداافرالمسيحفيالمومنينوحدهتتوئقوعندماأوالالمسيحفيتتمفالوحدة
المسيحفيبينهمالقائمةبالوحدةأفرادهاليتمتحالواحدةالكنيسةبعينهاهيالتي
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ANف4واحدروحفهوبالربالتصقمنإنيفولحينماالرسولبولسأنيالحظ

بالروحليعيشالقيامةيعيشجسدأتبمعنىروحانيهوجسدبلجسدبالروحأنهيقصد

فيهموخدينالمقدسينكلفيهمجمعالذياألمواتمنالقائمالجسديقصدفهوبالروحلكوش

كلألنولكننحتلفةوأعمالاختصاصاتوذاتغتلفةمواهبذاتنحتلفةءأعصاكنيسةفال

أنتحتمبلصارقدواحداروحاالربفيأوالربصارمعوقدبالمسيحأصألمتحدفيهاعضو

واحداللمسيحجسداالكنيسةءأعضاجميعيكون

متحقةءأعفاالمسيحفيولكنومتمايزةوغتلفةمتباينةكثيرةءأعفاهينفسهافيفالكنيسة

لهاكرأسيسوسهاوالمسيحواحدبجسدمعا

أيضاالمسيحكذلكواحدجسدهيكثيرةكأنتإذاالواحدالجسدءأعضاjكل
0jrI

الجسدالحبزفينشتركجميعناألنناواحدجسدواحدخبزالكثيريننحنفإننا

I1Iالواحد

لآلخرواحدكلليعضبعضاءوأعضاالمسيحفيواحدجسدالكثيريننحنهكذا
jraر

فيواحدجميعاألنكموأنثىذكرلشىحروالعبدليسيونانيواليهوديليس
382غليسوعالمسيح

4أفواحدوحjjواحدجسدالسالمبرباطوحالروحدانيةتحفظواأنمجتهدين3
نصنعهأالالمسيحفيوقائمةةموجوالروحيللجسدالتيالوحدانيةخيرةاااليةهذهفي
وجوأنهالرسولبولسفيراهالجسدفيناوجوأماعليهالنحاظنجتهدأنالمطلوبولكننحن

تعبيربولسياتجهنامنهيوالمسيحUJكماالكرمةفيالغصنكوجوحييوااتصالي
JالرسوpيحالمسفيaتصالحناجسدهفيالجسدفيأيSyاختتئاختانتهوفي

611روحياتناناخذوفيه231أفآلووبالقرييينصرناالمسيحوفي211كو
تبررناوفيه141كووالغفرانالفدالنافيهالذي4210رو3ءالفدانلناالمسيحوفا

علIAفيهيlالغلشوعويوعبالمسيحعباانrرو3و611رواآليينهالنفييالحظ
المسغيسوعلفيويسوعالمغكلعفيياليوتأل
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المسيحفيالسماوياتفيمعهوأجلسنامعهوأقامنا1S2تقدسناوفيه2vغل
26أفيسوع

نيالرسولبولىمنهجيتضح2والستينالمائةعنقزلدالتيوأمثالهاالشصواهدهذهومن
المؤمتينتربطالتيفالصلةفيهءكأعضاالمؤمنونيحيافيهالذيالمسيحكجسدالكتيسةتعريف
المجيموأبواباالنحاللأوللموتلةقابوغيرواإلثمارللنموقابلةحيةيةضوصلةهيبالمسيح

61Aمتعليهاتقوىلن

بأفرعاألمممنالمؤمنينتشبيهفيالرسولبولسعندوامياتعييراعنهمعيرانجدهالفكروهذا
الزيتونةحيث1trروالجيدةالزيتونةعلوكلفمتالمرةلهاأصومنظعتبزيةزبتونة

هذافيالطتيعيالحطأالرسولبولسعلىيخلمأتهعلىشكبالالمسيحجسدهيالجيدة
نجالفبقولهالوصفيصعلذلكمزاربتوناالمرئئتجالفرعاألنالنباتيالوصف
بينالحادثالعفوياالتحاديتضحالوصفهذافيهناحقيقيإعجازيأمرأنهاiloAالطبيعة

وحدتهميستماونالمؤمنونحيثبعضمعبعضهمالمؤمنينبينوبالتاليوالمسيحالمؤمنين
علىالرسولبولسيفرفمأوكلأوتقواهمأنفسهممنوليسالمسيحمنمعاوحيهموألفتهم
مناوتوافدرماوالغفرانوالصفحوالتسامحبالصلحالوحدانيةهذهلحفظيجتهدواأنهوالمؤمنين

القدسبألروحقلوبهمفيتنسكبالتياللهمحبةرصيدفهومنلبعضبعفهمحيهمأمانعمة
وايولمالمؤمنينأنعلىوحينااالبلحبطاعةسكبهالذيالمسغدمتوسطومنلهمالمعطى

الكلفيالكلوصارqrrooوأجلهممنمأتالذيألجلبلبعدألنفسهميعيشون
N

لهبالروححيعضوفيجسدهيمتحداجسداالمعتبرينالمومنينباعتبارهاالكنيسةأنعلى
ننموالمحبةفيLادقينالمسيحداخلومنالمسيحفيهونموالمتحدينءاألعفاونموالنماصفة

1ه4أفالعربيةالترجمةفيءجاكماإلىوليىv6klakegJLفيهءشىكلفي

وفيماالمسيحفييكونونموهاحىدجألنهاحتميةضرورةنموهافإنمتحدينكمؤمنينفالكنيسة

للمسيح

وتمتدللمسيحفيماوتنمووتحيافيهاالؤمنوناألعضاهأيإجمانهافيتخلصحينماوالكنيسة

وهذاوبهافيهايعيشالمسيحولكن6لهابذأولذاتهاتعيشتعوVالكلنيسةأيفإنهاضافيه

سشةأنظر2

rof



بلأناالفاحياصلبتالمسيحمعالتصورلهذاكونجانفسهمعطياالرسولىبولعنهعبرا

وأسلمأحبنيالذياللهابنإيماناإليمانفيأحياهفإنماالجسدفياالنأحياهفمافبنيحياالمسيح
وبلسانككلالكنيسةبلسانالحقيقةفييتكلمهناالرسولبولس22كلألجلينفسه

فيهاحيمؤمنكل

إماوتسحبتالقديمفياللهشعبتخصكانتالتيالقديمةوالتعبيراتءسماافكللذلك
التعبيرعلىقدرتهاضدتقدتكونفإنهاالجديدالعهدفيالجديدةةالكنيعلىبالنصأوبالمعنى

الفاديبالمسيحصلتهاواقعمنالكنيسةعنالصحيحالالهؤلي

المفدياللهثمعبهيبلالقديمالعهدفيبمفهومهاللهسعبليستفهي
الرببجسدالمتحدينالقديينجماعةهيمبلالقديمبمفهوصاانربجماعةهيوليست

المسيحفيالمقدسينالمختارينجماعةهيبلالمختاهـبنجماعةليستأيفاوهي

فياعشخدمالذينفسهالكنيسةاسمحتىالماضيفيالكنيسةصفاتمنصفةفكلوهكذا

باعتبارهاالجديدالعهدفيالكنيسةواقععنللتعبيريصلحيعدلماللهشبعنللتعبيرالسبعينية

للمسيحالسريالحقيقيالجسدهمفيهاوالمؤمنونالقدسالروحهيكلوبالتاليالمسيحجسد

الكنيسةرأسهونفسهوالمسيح

rrهأفالجسدمخلصوهوالكنيسةرأمىأيضاالمسيح
yهأفعظامهومنلحمهمنجسمهءأعضاننا

جسدههيالتيللكنيسةءشىكلفوقطرأجعلوإياهقدميهمختءشىكلوأخضع
32و122أفالكلفيالكليمألالذيءمل

كلمنهالذيالمسيحالرأسهوالذيذاكإليءشىكلفيننموالمحبةفيصادقين
جزكلقياسعلىعملحسبمفصلكلبمؤازطومقترنامعامركبأالجسد

4DIvvأفالمحبةفيلينيانهنمؤالجسديحصل

الحقيقيالمسيحجسدهونفسهيكونلكيللكنيسةالسريالجسدهذاتكوشكيفأما
السريالجسدلهذاالجديدالحلىنقطةيةالمعمومعطياالرسولنجولسفيشرحه

يسوعبالمسيحباإليمانالءأبناجميانكم1

72و362غلالمسيحلبستمقدالمسيحفيبالمسيحاعتمدتمالذينككمألتكم
2131كو1واحدجسدإلياعتمدناأيضاواحدبروحجميعناألننا

iaL



وفيالكلالمسيحبلحزعبألسكيثيبربريوعرلةختانويهوييونانيليسحيث
31الكل

دعيتمكماواحدوروحواحدجسدالسالمبرباطالروحوحدانيةتحفظواأنمجتهدين
واحدوآتبإلهواحدةيةسوواحدإيمانواحدرلبالواحددعوتكمءرجافيأيضا

4أفكلكموفيوبالكلالكلعلىالذيللكل

المسيحجسدألنمقدسةهريةاصفاتهاالكنيسةتأخذساس4والواقعهذاومن
إليئأجذباألرضعنارتفعتإنالوأناالجميعمجذبالمسيحجسدن6وجامعةمقدس
وعلىبطرسأنتالرصلإيمانسخرةعلىبناهاالمسيحألنووسوليةyrirwiيوالجميع

يحالمكجسدالسريتكوينهامنطلقمنكذلك618متكنيستيأبنيالصخرةهذه
هوالزمنعبرىاهدالذياشبزؤلذلكءالسمافيالحقيقيووطنهااألرضعلىمتغربةفهي
هوءالسمافياألبديالبرإكليلوأخذوالسئيالجهادممملالذيوجزؤهابعدالمتألمالجسد
افهمنحكمةلناسارالذيالمسيحبعملالسمائيينلدىاالنيبثرالذيوالمنتمرالممخدجزؤهأ

بحكمةالكنيسةبواسطةالسماويأتفيوالسالطينءالرؤساعنداآلنيعرفلكيءوفداوقداسة

11و301أفربنايسوعالمسيحفيصنعهالذيالدهورقصدحسبالمتنوعةاطه

وبهذاواألرضءاالسءملهيوالممخدالمتالمالمسيحجسدبصعفتهاالكنيسةتكونوبهذا

الذينوتشخعتيينءاالسمفيهوفسحابةلهماألرضعلىالمجاهدونالكنشمةءأعضايكونأيضا
منمرأىعلىوتتحركاالنتحيافالكنيسةالدمحتىامهمأالموضوعالجهادفيبالصبريحأضرون

فيمكتوبينأبكارقيامةأبكاركنيسةاألعلىنصفهاالحيافهمدينةالسماويةاورشليمكنيسة
أورثليم4tuوعظالحمهمنواحدجسدوهناكهناوالكلمكملينأبراروأرواحالسموات

وتطيلءالسمافييسمعاألرضفانين46tغلحرةفهيجميعاأئناهيالتيالعليا
تعالواأنبناويهتفاألرضيينأزريثمددالسمائيين

الكنائساألمورشبهذهلكمألشعهدمالكيأرسلتيسوعأنأ1

المنيرالصبحكوكبداودوذزبةأصلأنا

قعاليقالنوالعرومىوالروح

عاناحياةءمافلياخذيروقنفلياتيعطشوقنتعالفليقكيسمعوقن
rrtv9wلؤ

اللهملكوتفياألخيراستعالنهانحوككلالكنيسةتتحركوبذلك
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هذهوأعطاهاجميعاالرسلباقيفبلالمسغفيالكنيسةاستعلغمنأولهوبولسلقديس

مهبداللهاقتناهاالرسولسبولعندفالكنيسةالمسيحدموسفكءالفداعلىالقائمةالمعالر

بالدممشتراةأنهاسنةأربعينمنيقرببمأذلكبعدرؤياهفييوحناالقديىرآهاوالتي
yملوكاإللهنأوجعلتناوأمةوشعبولسانقتيلةكلمنبدمكللهواثشريتنادئخثألنك

حسبءهيااألرضعلىيشمفكهلمالمسغبهاضصتراناالذيوالدم1و9رؤهوكهنة
بالوحيدووحدناسناضدمائنافيوسرىفلوبنافيفيهالذيوالحقبالروحسكبهبلالظاهر

Vهوأليسنكسرهالذيالخبز3المسيحدمركةثهيأليستنناركهاالتيالبركةس
الحبزفينشتركجميعناألنناواحدجسدواحدخبزالكسريننحنفإننا3المسيحجسدشركة
71و016Iالواحد

ومنلحمهمنصرنافقدءالسمافيالمنظورلديهالحقيقيصارسركياتنأالمقدسفالسز
03هأفظامهومنلحمهمنجسمهءأعضاألنناWظامه

الففريعمودهاوجعلهالقدبالروحالكنيسةربطمنأولهوبولسفالقديسكذلئا

وعظمهالمسغلحممنوعظمهالحمهاعليهنبثالذيتكولنهاوهيكل

هفردبمفر3كلكالمستوىءوام5

أنتمالذيمقدساللههيكلألنافيكميسكنافهوروحاطهيكلأنكمتعلمونأما
010r617و

ifاطهمنلكمالذيفيكمالذيالقدصللروحهيكلهوجسدكمأنتعلمونلستمم
أرواحكوفيأجسادكمفياللهفمخدوابثمناثشريتمقدألنكمألنفسكملستموأنكم
2و691كو1فههيالني

بالروحالمتقدصالفرديالنموفيلهذاكمجمعككلالكنيسةمستوىأوعل5
كلفيهالذيالزاويةحجرنفسهالمسيحويسوعءنبياواالرسلأساسعلمبنيين

الربفيمزكيامعاينمؤهيكألمقلعماءالينا

أفالروحفيثهمسكنأمعامينيونأيضاأنتمفيهالذغا

الكنيسةءصارأعضاتعمدمنلكلالمعمؤيةياالروحلتديسأساسوعلكذلك

قديسينبالمسيحالمومنونيدعىوهكذاالمسغجسدفيأعضاةيكونواأنبالحقلقينمقكصين
بالحرج

llaf



الربباسمتبررتمبلتقدستمبلتعمدتماغتسلتملكنمنكمأناسكانوهكذا
IIك1إلهناحوبريسوع

وغسلهاالمسيحعمدهاوفدتصورهاالرسولبولسفإنككلالكنيسةمستوىوعلىكذلك
كشريكةمجيدةعيبوالدنسبالعروسالنفسهيحضرهالكيوبالكلمةبدمهوطهرهابيده

مجدهفي

SUبغسلإياهامطهرايفدسهالكيألجلهانفسهوأسلمالكنيسةأيضاالمسيحأحب
مثلمنءأوشىغضنوالفيهادنسالمجيدةكنيسةلنفسهيحضرهالكيبالكلمةءالما
5rvهأفaعيبوبالمقدسةتكونبلذلك

المسيحصيرهمحيثكفرادىالمؤمنينجمعسرالتعبيرعنأروعالرسولبولسيبلغوهنا
وجسدهبدمهأفرادهاوحدأنفبعدككلالمسيحأحبهاوحيدةواحدةكنيسةجسدهفيواحدا

بحبهوحدهم

اللهومألهضلوعهمنضلعادمجنبمنأخذفكمابعيدإليالتشبيهالرسولبولسيرميهنا
منالخارجjA4جسدهأطعمناالمسيحهكذاوعظامهلحمهمنءحواوصارتءفصارحوالحما

منألنهاامرأتهآدمأحبكماالمسيحوأحبهاكنيسةوصرناوعظامهلحمهمنفصرناجنبه

هكذاواحدجسدمنألنهماواحدااالثنانjvlهلامرأةءحواأخذادمأنوكماوعظامهلحمه
قدالكنيسةأماالحيةبخداععذراويتهافقدتءحواولكنعروسالهالكنيسةأخذالمسيح
هيبلجسدهمنألنهامعهواحداوجعلهابدمهقدسهاإذدنسبالعفيفةءعذراحفظها

Irك112جسده

هذهآدمقالادمإليوأحضرهاامرأةادممنأخذهاالتيالضلعاإللهالربوبنى
32و222تكلحميمنولحمعظاميمنعظماآلن

بفولهاالستعالنوفسرالرؤالالرسولبولسأتقنهكذا

Wlهأفعظامهومنلحمهمنجسمهءأعضاألنناlv

جسدإنهانقولالجديدالعهدفياآلنوضعهافيالكنيسةتعريفأردناإذاونحن

كانتالتيالقديمالعهدفيالكنيسةومسمياتبتشنيهاتءاالكتفاإمكانيةنرىوالالمسيح
الكرمةفحتىءالفداعملباستعالناآلنالكنيسةتعيشهاالتيالحفيقةعنللتعبيرمحاوالتكلها

تشبهكانتالتيالحظيرةأواألغصانونحنالكرمةهوبأنهالمسيحشرحهاالتيالقديمالعهدفي
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محاولةحتىأوالحزافونحنالحقيقيالراعيهوبأنهالمسيحوشرحهابالخرافإسرائيلعب

أصليةلزيتونةمقدسةوساقبجذرحيءواألنبياءاالبابتشبيهالكرمةأمرلتقليدالرسولبولس

انتهتكلهاهذهالجذروالساقدسمفيثعركاتوصرنااألصلعلىطغمنابزيةلزيتونةفروعونحن

منءوأعضاالمسيحجسدأنناالسريالكنيسةواغعنوالصحةالتعبيرأفعىبلغاستعالنإلى
ءالسمامنعروساستعالنهاحقيقةفيهيكنيسةوعظامهلحمه

امرأةالعروسفةرلكهلمقائالمعيوتكلمالمالئكةالسبعةمنواحدإليئءجاثم

المقدسدأورشليمالعظيمةالمدينةوأرانيعالعظيمجبلإلىبالروحبيوذهبالخروف
Y1رؤاللهمجدلهااللهعندمنءالسمامننازلة

مهاةالثهعندمنءالسمامننازلةالجديدةأورثمليمالمقدتالمدينةرأيتيوحناوأنا
122رؤلرجلهامزتنةكعروس

لعريسهاالعروسهذهزفواالذينمنواحدفهوالرؤيةهذهعليهتفتلمالرسولوبولس

للمسغعفيفةءعذرامدمواحدلرجلخطتتكمنياللهغيرةأغارعليكمفإني
التيالبساطةعنأذهانكمتفسألهالكذابمكرهاءحواالحيةخدعتكماأنهأخافولكلنني

3و1I2كوالمسيحفي

عليهاظلعالذياألعظمالسرهوعظامهمنوعظملحمهمنكلحمللكنيسةالمسيحوزواج
باللهالجديدةاإلنسأنعالقةخفاياكللهتءأضابأشعةروحهعلىفاثعكسالرسولبولس

2rهأفوالكنيسةالمسيحنحومنأقولأناولكننيعظيمالسرهذاأ

فيتظهرأنقبللعروسكعريسالمسيحعنالتعبيرفيقالسئقصبيعؤللسدانولكن
الوجود

العروسلهمنIAأمرسلإنيبلالمسيحأنالستقلتأنيليتشهدونأنفمكمأنتم
صوتأجلمنفرحايفرحويسمعهيقفالذيالعريسصديقوأماالعريسفهو

82rrيو3كملقدهذافرحيإذاالعرشى

الزمانعتمةفيفاستعلنهمحقمنوافقبالفعلالعريسىهوأنهعلىفوافقالمسيحأما
منعليناأصرقالذينوروجههفيمسقبألمميستعلنهومنءاألنبيامنشبقهومنكالمعمدان

كتيسةصورةفيالقادمالملكوترؤيةأوألالمسيحطرجحينماوذلكالرسولكبولسءالسما
مستوىعلىهناالعذراويةحيثحكيماتعذارىاالخرونصفهاجاهالتعذارىنصفهاصغيرة

والعبادةالنسئازيتمخزونعلىحفظتهنفوسفنصفهاالجديدةالحاليقةختمأخذتالتيالنفوس
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اآلبكاركيسةفالقئهوهتافببوقالعريسءجاوأخيرازيتاتختزنولمبذدتهاالخرنصفها

كنيشهيقودكعريىالمسجوفيهاالتيالملكوتمنظرهوهذاالبابعليهموأغلقمعهودخلوا
المعمجدهاإلي

ءعذراليخطبءجاالعرسبنيمععريأاألرضعلىنفسهيرىكانفالمميحكذلك
منطلقتهاالتيأمكمطالقكابأينطالقكتابستمهالذيالشعبعوضجديدة
051إشأمكمطففتذنوبكمأجل

أيامصتأتيولكنمعهمالعريسمa31ينوحواأنالعرسبنويستطيعهليسوعلهمفقال
9متفحينئذيصومونعنهمالعرشيرعحين

وأفراداكنيسةوخاصةعأمةباإلنسانالربعالقةوتصفتحكيالتيالصورهذهكلأما
كلهاهفهالواحدوالجسدوالعروسالعرشصورةإليحتىدNaAواالشديدااللتصاقعالقة

اإللهيةالطبيعةاتحدتلقدجسداالكلمةصارحينماللغايةالسزياألولمصدرهاإليمردهأ

العجيبالسرىاالتحادهوهذاخطيةمنخلواولكنمنفصمةغيرأبديةزمجةفيالبشريةبالطبيعة

علىاللهكزسIالافيظهرالجسدفياكظهرفحينمااUI5مفهومكلمنهانبثقالذي
الهداياويقدمونيسجدونءحكماومدعووهتهقلءالسمافيمالئكةابينهأثكانتاإلنسانأرض

االلهروحعليهاحلقديسةعذراةكانوخذرهيلالطوالليلحراساتيحرسونمتبذونورعاة

وفيءLابالدالمخضبةءالفداكنيسةالصليبوعلىالمهدهوهوكنيسةالمذودطفلالمسيحكان

كلقبللهاالمحفوظميراثهاحيثءمانحوالوجههاوقدئتتتالقيامةكنيسةالثالثاليوم
الدهور

الربقذمحينماالسريالعرسءعشاكانحيثالحميسيومهوالعلنيالعزستاريخكان

منالعريسخرجالثالثاليوموفيالصليبعلىزثالجمعةيوموفيالكأسفيدمهالمهر
بعدجيألأبناؤهأيكملأنإليالعلياالمواطنإليأخذهاحيثبعروسهمتحدأمتجلياحجاله

ءالشقاأرضعلاإلنسانلغربةءالفداتمامحتىجيل

والكنائسالكنبسة

hالكنيسةJفي41ملهيالرسولبولسالقديسبتعبيرuبجسدومكتملةكاملةذاتها

الكنيسةوعلنمفاسوعلىاإلخوةعلىسلموابيتكلوفيبلمدينةكلفيتوجدالمسيح
عنخأرجوجودولهابلالسمواتفيموجودةالوفتذاتفيوهيs4olبيتهفيالتي
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ءملإنهاالرسولبولسيقوللذلكالمسيحجسدبقيامقائمسريكيانفهيوالزمانلمكان

ءملجسلههيالتيللكنيسةءشىكلفىقرأساجلوإياهالكلجمألالذيالمسيح

معناهأعمقيكشفاآليةهتربةوتصحيح32و122افالكلفيالكليمألالذي

ءملأوملؤهجسدههيالتيللكنيسةءشىكلفىقرأسأجعلوإياهاليوقانيةبحسب
الكلفيالكليمألالذيماذاك

قدفهويسيراكانمهمأاجزءاإلنسانمنهتناولإذاتمامتماماالربكجسدفالكنعسة

وهوالمذابحوماليينآالفمذبحعلىيوآكليقدموالجسدبالتمامكلهالمغجصدتناول

ذاتوفيمدينةكلبأسمويسمىشكآليتجزأكلهيالكنيسةهكذايتجزاالواحدجمسد

ظاهريجزليكيانكلفيقائمكليروحيكيانهيالوقت

تفوقألنهافحسبالمؤمتينلكلكليمجموعهيوالوحسبمؤمنينجماعهليستفهي

طهعنمعبراالرسولبولسيقوللذلكجؤكلفيمملفهيالوحدهإلياهوتتعألالتجميع
افهكنيسةفهي112و1كوزشوسفيالتياللهكنيسةمالعفويسهلبلفظالحقيفة

المسيحصrfألنهاالجوهريكانهابحسبوحيلةواحدةكنيسةوهيمكانكلفي

القدسالروحهيكلوجسدهو

األربعةالالهوتيةالكنيسةمعاير

رسوليةمعةجامقدسةحدةوا

بمفهومهالمسيحجسدكؤلهاالوحيدةواحديتهاالكنيسةتستمدوظناسبقكماواحدة
والناسوتيةالالهوتيةالطبيعةاتحادءبملأيصارجسداوالكلمة

فؤاالمفداةالبشرىة4اكلافيصىأنهامععروساواكؤلهامنوهذايتفرع
باسمهاواحلهوكلباسمهواحدكلفرروا

هيكلكليحويالواحدالهيكلهذاأنمعالقدسالروحهيكلىألنهاواحدةهيكذلك
للربوقألسهالقدسالروحفيهحلإنعانلكل

هذفيهساكنواللهالجديدهاهيكلاإللهيمضمونهافيالبهيسةألنةمقذم
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sورشليمهيكلمنوالمينىالمعنىانعكالإليوأشارسبقعندمأالمسيحقىلمنالمستمدةلحقيقة
معروفوجسده2rrيوpجسدههيكلعنيقولفكانهووأماجسدههيكلإليالحجري

وكانطبيعتهجهةمناللهأتمعروفوالكلمةأصارجسدالكلمةوالكلمةهيكلهأن

أنتمفإنكمbاةالمفألالجديدةاليشرلةهووهواللههيكلبالحقهوالمسيحصسدالثهالكلمة
661كو2فيهمكقسأمإنيافهAكماالحيالثههيكل

paوماالسمواتفيماالمسيحفيءشىكلليجمعاألرمنةءلتدبرملكالمسغجامعة
101أفذاكفياألرض

حيةصورةوصأرتاألرضمألتكمااالنءالسماتمألفالكنيسةبالفعلصارهذاوقد

وتسييحهابتعليمهاوتستعلتهلهاذافيتعلنهافهلملكوت

أوألبهميتشكلوملكؤلهافههيكلابتدأالتيالكريمةاألصاصحجارةهمpiسلوسولية
ءالسمافيوئانيأAIVnIمتكتيستيأبتيالصخرةهنهوعلىبطرسأنتاألرضعلى

وسوو202افالزاويةحجرنفسهالمسيحويسوعءواألنبيأالوسلأساسعلىمبنثين

الخروفرسلءأسماوعليهاأساياعثرائنالهكانالحيافهكنيسةالسماويةأورسليمالمدينة
فيتبعتمونيالنينأنتمإنكملكمأقولالحقيسوعلهمفقالb1rl0iرؤثرعاالئنبم
تدينونعشركرسياشياعلىأيضاأنتمتجلسونمجدهكرسيئعلىاإلنسانابنجلسمتىالتجديد

9IAYمتعشراالثنيإسراثيلأسباط

ةواحلهكنيسة1

واحدةفالكنيسةواحدفالجسدواحدهالرأصكانتأفاجسدهالكنيسةرأصهوالمسيح
منالهؤليامستمدةالوسةفهناحوالامنحالبأياالنفصالأوالتقسيمتقيلوالحتما
الروحيكيانهايشكلالذيالسريالمسيحشخص

السالمبرباطالروحوحدانيةتحفظواأنمجنهدين

الواحددصتكمءوجافيأيضادعتمكماواحدوروحواحدجسد
واحلهسوديةواحدإيمانواحدولي

4r1أفكلكموفيوبالكلالكلعلىالذيللكلواحدوآبإله

عقائديأسأسعلىالروحيالتهنيبيتعليمهالرسولبولسيبنيكيفءالقارىلنتبههنا
فيمعاتجمعهمالتيوالمحبةالوحدةروحيلتزمواأنأفسسفيالمؤمنينمنيطلبفهوراصخ
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تقوموطبيعتهاجوهرتكوينهافيهبمقاتمةبهموهيمنهاهمالتيالكنيسةأنأساسعللكنيسة
المنظورالمنظوروغيركيانهاكلفيالمتغلفلةالوحلةهعcالوصهعلى

علواحدوأديإلهفىقمنالتيوكيانهاوجودهادالمدئرةالفوةواحديةأووحدةأ
الكل

واحدرل13جسدهمنبناهاالنيالوسيطوحدهب

0واحدإيمانMالواحداآلبواللهالواحدالربإليالوحيدالروحيالمدخلوحلهج
سوديةالكنيسةفيعضواليصيراإلنسانبهيولدالذيالوحيدالمنظورالعملوحدةد

ccواحدة

AGروحبهيلتحمالنيالمقدسللجسدإلءلقاليكونالعضويقدسالذيالقدصالروحوحدة
واحد

fءرجاءاستثتاوبالواحدةمرةللجميعالمعطاةالواحدةبألدعوةاالختياروحدة

الواحددعؤلكم
جسدواحدافيهالكلليصيرالكلمجمعالذيللمسيحالذيالمقدسالجسدوحلةدلم

واحد

افهتحتللكنيسةولةالوحدالمكؤالتهنهكلالرسولبولسيجمغآخرموضعوفي
وهياللهبيتهيالوحيدلالبنالذيالمقدسالجسدفياأعضابكلالكنيسةوكأن0Gنفسه

أفيءيرمأجأتفس

اآلديإلواحدروحفيقدوماوأكاايهوكلينالنابهألن

اثهبيتوأهلالقديسينمعرعيةبلونزالءغربابعدإذاظستم
الزاويةحجرنفسهالمسغويسوعءواألنيياالرسلأساصعلىمبنيين
الربفيمقدساينموهيكألمعامركباءالبناكلفيهالذي

2rAtYYأفالروحفيفهمسكنامعامبنئونأيضاأنتمفيهاف

مباشرةنشرحأنلزمالكلذاتهافىتجمعللكنيسةوالشاملةالمطلقةالواحديةأوالوحدةوألن
Sائوليكيةجامعةكلمةهنا

جامعةكاثوليكيةكنيسة2

األنطاكيإغناطيوسالقديسهوللكتيسةكصفةئوليكيةSIكلمةخدماستمنأول
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orvr3كملوالذيقديماءاألنبياتصويرأصاسعلىساملةمسكونيةبهاويقصد

اآلبباسموعمدرهماألممجميعوتلمذواtاذهبواالربأمرحسبياإلنجيلبالبشارةواقعيا
متالقدسوالروحواالبن

جميعالربقىلفيءعوامعناهابحسبمواضعهاكلتشيرفيaجامعةوكلمة
جمسرينأجلمنيسفكأو6151مركلهاالحليقةأومتاألمم

الذينأجلمنأيضابلعثعاالئنيطءهؤالأجلمنأساللستI9أوtfrAمر

فيالحنطةحبةتقعلمإنأو12و02يوLواحداالجميعليكونبكالمهمبييؤمنون
إنأوyYEYيوبثمركثيرتأقيماتتإنولكنوحدهابقىتفهيوتمتاألرض
إنماالجميحعنالتعبيراتهنهكلyrprwsIيوالجميعإلنأجذدياألرضعنارتفعت

انقفىقدإسرائيلبشعبالكنيسةمحدوديةعدبأنتشيروتوحي

Dسمعتموهالذياإلنجيلءرجاعنوغرمنتقلينوراسخينينمتاساإلجمانعلىثيتمإن

1rكوالسماتحتالتيالخليقةكلفيالمكروزبه

سييررالذيهوواحدافهنأيضالألممبلى3أيضالألممألشى3قطلليهؤاللهأم
3و9rرباإلجمانوالغرلةباإليمانالختان

nAvlJLألنواليؤالنناليهويبينفرقألن14يخزىالبهيؤمنمنكليقولالكتابن

111jY1روبهكونيدالنينلجميعكنياللجميعواحدارب

األجنامىكلوضملتالكنيعةفجمعتاألممكلملتقىالمسيحجسدأصبحلقد

Iوأمةوشعبولسانتجيلةكلمقبدمكلئهواشترينناذبحتألنكلوانواوالشعوب
59لؤ

جسدفيكلهالعالمصورةفيالبشرلةمجمعاللهكنيسةفيوقائممستعلناللههوملكوتهذا

كلهاللبثردةكجامعةالحقيقياستالنهافيللكنيسةالحماميةالصورةهيطهكانتفإنالمسيح

جامعةوالتجميعقىةرمألتهاوصيموعملهاطبيعتهافيلهايكونأنتحتمللكلوشاملة
علىوتجمعتجمعألنهاجامعةفهيفئالةبلالكنيسةطبيعةفىجامدةتقفالجوهركصفة

المقبرمربطرسالقديىحثاتطامميةكلأعتفهوثاتيهـالماإلالبىuVوئدىإكناطيوسالقديس3
بطرسبدالئاكيخقولالميجاوسيوساالمزرخأمااورجمانىالألمةبحسبوبنأنطاكيةعلىرعولأصقفاوال

أساقةفهايشجعئلرطسغوكبلالسشهادضوقايتحردوكانرومافيهداصتوقدeuidovEامفوثيوسبعدوالثاتي
شهيداجموتأنضهرتهتتممممنأحديعطلهالوأنيماناالعلالبالد
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yV11Yويفيناواحداأيضاهمليكونوانهائيةكفايةالوحدةصاس

جمغفيلهاالقداسةفيخالقهاصورةبحسبالمخلوقةبالدمالمغسولةالمفداةالكنيسةبأنعلمأ
روحاأسقنهمالمسيحفيوأحيتهمادمفيلواماالنينفكلجديدهواحدهطبيعةفردافردااأفراد

اعتمدتمالذينكلكمبذاتهالمسيحوهونقيابهصاواحدائوباءاستثناوبالجميعاوثبسقمواحدا
مرهبةجميلةبهتةبالروحالمستعلنةفالكتيسة3vغلالمسيحلبئتمقدالمسيحفيبالمسيح

يةبأمرهبأكجيمثيىليمكاورثحسنةatxo5ecءحسناكترصةحبيبتيياجميلةأنت
64نش

أكنيسةعملإليفهويهدفالجامعةأيوالشموليةالوحدةبينمجمعإذالرسولوبولسى

والوامرأةرجلوالوشعبشعبوالوجنسجنىبينتفرقالفهياالقليبالدرجةاألخالفي
تفرقالتيالفوارقرفعهوباألساسعملهافإنآخروبمعنى31Wو382غلوحزعيد

بينالضثمهذاواحدايكونواأنيتحتمئمفيهايكوقأنيتحئمفالكلاإلنسانوقزقوتقشم
الفوارقترءكيفالشاغلسغلهاتسهرعليهالذيالكنيسةعملهوالواحدفيأووالواحدالكل

أواإلنسانفيافهخلفهاالتيالتمايزاتهذهتلغيبأنالوالجنسيةواالجتماعيةالعنصرلة
والفكرالروحوحدةيوقفكعائقالفوارقهذهقرفعولكنهااإلنسانطبيعةاقتحمتالتي

lالبذولمحبةUilالسالموIالصععلالرسولبولسيشددلهذاوالعباده

مباضرةللعملمستعدةالجديدةالحليقةفيجأهزةأدواتهيهذهءاإلخالو1االقضاعوأ1

الجامعةالواحدةسهالبهيلتبنيجبالرأضرمتإذا

يشعبالمسيحباإلجمانافهءأبناجميعانكم

المسيحلبستمقدالمسحفيبالمسيحاعتمدتمالذينكلكمن

وأنثىذكرليسحروالعبدليسيونانيواليهوديليس

rYAVغيسوعالمسيحفيواحدجميعاألنكم
خالقهصورةحسبللمعرفةيتجددالذيأديدولبستم

حزعيألسكيثيبربريوعزلةختانويهؤييونانيلشىحيث
jكو3الكلفيالكلالمسغبل

حدتهاوتكسرتعالجهاأنعليهاوضعوالتيالكنيسةتواجههاالتيالهاثلةالفوارقهيهذه

المسيحهوفكرواحدوفكرالمسيحروحهوواحدروحفيجديدةلبشريةنقيةلوحدةوتطؤعها
العالمعنميتةللهذبيحةفيهابثريةليقدمصلحتالذيالمسيحالمسيحهوجسدواحدوجسد
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علىوإلغائهايلالفوارقهنلرفعالكنيسةحارتهاالتيالفائقةالروجةالقوةمركزإنللهحتة
فيالشركةوصروقيامتهالمسيحموتفيكشركةالمعمؤيةبسرحاوتهالواقعيالروحيالمستوى

بهيعتزالذيالحاصوجنسهالموروثالحاعىبعنصرهالمعموديةيدخلفالكلودمهالربجسد

المسيحروحولهالمعمومنليخرجعليهفرضالذىأواكتسبهالذياالجتماعيووضعه
الحليقةهذهسمائيةواحدهومواطنهواحدةطبيعةفيثريكايصيروباإلفخارستياوفكرهوثصكله

لتأخذفيهوتتوخدلتعودلليشريةبالمسيحالعظمىالههبةهيخالقهاصورةحسبالجديدة
منهالجديلهورتهاوطبيعتها

الهائلةالفوارقترفعلكيقطليساإلنسانطبيعةدخلتالتيالجديدةاإللهيةالقوةهىهذه

دائمبأئرامالهألفعلهاأيضاولتلفيبلكيانهفيالحطبةصنعتهاوالتيفيهالعالمأفرزهاالتي

الالطبيعيةالفوارقضهجهةمنلنفسهمجتفظأنعذرإلنسانيئقلمإذءالقارىولينتب
اكلههذافيبنقصيئننhوالاالجتماعيةالمكانةأوالعتصرأوالجنسبتفوى

أوفكرهفيلتسثطهامستعبداالفوارقهنهفييعيشىأنعذرإلنسانيعدلمجداوباألكثربل
أوشكلهأوجنسهأوعنصرهبسببإنسانوضعمنأويتقصيكرهفالوسوكهخالفهijIضميره

كلهاطهفيميزةمنلهبماويعتديحاخرالوبالتالياالجتماعيوضعهأوفاته

تسعىالتيالنفسيواجهماأصعبفهيالفوارقحقيقةيفةاهذهلنتمعنولكن

صيصفحلكياإلنسانيصادفأنيمكنماوأمزأشقهيبلجديدةكخليقةصورتهافيلتعيش

تأبعايكونأنيرلtلمنواألخيراألولاإليهانيالمطلبوهوالجميعومجبالجميعويسالمالجميع
للمسبح

3153ويليعضبضاحبلكمممانإنتالميذىأنكمالجميعيعرفبهذا
افهمنهيالمحبةألنيضابضنالنحبءاألحباأيها

افهويعرفافهمنولدضديحبمنوكل

8و47يو1عبةاللهألناللهيعرفلميحبالومن

وألعدوهويحبأخاهيحبمجبأنيستطيعالذيهوافهمنولدالذيأنواضح
منخلواروحهوفيذاتفيإنسانكلاإلنسانيحبيحبأنمنليمنعهوجههفيعائقأييقف

الوءشىكلتحتملالمحبةألناوسلوكهوطباعهودينهوفكرهوشكلهولونهوجنسهعنصره

AوIrr7أنظرأبداتسفط
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تشملهبماالمعموديةروحإضرامهوالقصدهنا3اللهمنالمولو1معنىمانلننتبهلكن
جديدةخليقةأيللتجديدالقدسالروحءوملوالمسحةاإليمانكسزيشمل

بالكلمةتعليمهاوفيأسرارهافيالفوارق2رعلىقدرتهافيالكنيسةقىةتتبلورأمامناوهكذا
فيتحملأقدسالروحمسحةمعالمعموديةفينلناهاالتيالجديدةالخليقةأنونؤكدنعوولكن
برباطالمحبةمعوالتتجاوزكلعلىالقادرةالجديداإلنسانفيالمذخرةاإللهيةالقوةطئاتها

بالروحيضرمهالمنتحتاجوهنهالوحدةوبالتاليالمحيةتعترضالتيالفوارقكلءإزاالسالم
اإلنسانروحمنوتلغيهاالفوارقكلفىقياإلنسانترفعأنقادرةقىةكأظمucعفامنلتنطلق
سلوكهمنثمفكرهمنأوألئم

العداوةأيالمتوسطالسياجحائطونقضواحدأاالثنينجعلالنيصالمناهوألنه
جديداواحداإنسانانفسهفياالئنينيخلقلكيفرائضفيالوصاياناموسبجسدهمبطأل
بهالعداوةقاتألبالصليباللهمعوأحدجسدفياالثنينويصالحسالماصانعا
rtiأف

الواحدةالبهيسةفيالجامعةالكائوليكيةالفوةبعينهاهيوهذه

رسوبيةكنيسة

األناجيلبأنعلماالشفاهيالتعليمأوالمكتوبءسوااإلنجصلىاألساسعلىأنهابمعنىرسولية
علىكليااعتماداتعتمدالكنيسةكأنتفيهاسنةثالئينبحواليالسغصعؤبعدإالتكتبلم

مبنيونأنناقولهلناالرسولبولسسخللمالذلكظهرقلبعنوالحفظالشفاهبموالتسليمالنفل

آنئذشفاهاالمسئمالتعليميعنيكانضدالرسلأساسعلى
202أفالزاويةجرنفسهالمسيحويسعءنبياواالرسلأماسعلىالمبنيين

الصخرةهنهوعلىيطرسأنتكنيستهءلبناأصاساالرصلوضعالذيهوالمسيحأنواضح

أناكمابيمتمئلينكؤلوايقولالرسولبولسنسمعلذلكCAIمتكنيستيأبني
عليهبتىالذياألساسصارواوبتعاليمهمبأشخاصهمسلsIIبالمسيحأيضا
المدؤناإلنجيلاالنلنامعناهمرسلUاكنيسةليسالرسلعنوخارجاإيمانهإنسانكل

قبلهاالتيالقدسالروحفنقخةيةالمعموفيباليدلناالمسئمالقدسوالروحبلالمحفوظوالتقليد
لمغفرةوننفخهأنستنشقهاوالتيالكنيسةفياالنةالساكنهيالقيامةأحدليلةالمسيحمنالتالميذ
فيمنهنولدالذيهوالخمسينيومالتالميذعلحلالذيالناريالقدسوالروحخطايانا
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األسراروفيالكهنوتيدبوضعالكنيسةتوارئتهالذيوهواليومحتىلمعمودية

بالدرجةعليهميعتمدالرسولبطرسولوأنالقديمالعهدءأنبياهمليسواهناءاألنبياثم
إليكماإليهاانتتهتمإنحسناتفعلونالتيأتبتوهيالنبويةالكلمةوعندناقولهفياالؤلي
أوالهذاعالمننقلوبكمفيالصيحكوكبالنهارويطلعشفجرأنإليمظلمموضعفيمنرسراج
أناصتكلمبلإنانبمشيئةقطنيوةتأتلمألنهتفسيرخاصمنليستالكابنبؤهكلأن
19Irبط2القدسالروحمنمسوقينالقديسونالله

ذلكوضحكماالجديدالعهدءأنبياإليالرسلمنالرسوليالتسلسليقصدالرسولبولسولكن
المسلسلبنيانهفي

رعاةوالبعضثردنمبواليعضءأنبياواليعضرسأليكؤدواأنالبعفىأعطىqهو
41Iأفومعلمين

علىحلالروحألنالقدسالروححلولأئرعلىبجوارالرسلنشاتمناركةفئةءواألنبيا
نحومعاءأسماعدةوكاناألعمالسفرفيلوقاالقديسويقولحاضرينكانواالذينجميع

حلالذيالقدسالروحهوالجديدالعهدفيءاألنبيامنشايكونبهذا151أعوعشرينمائة
الصالةسوىوسيطدونمباشرة

كأساسوباسخاصهمبلففطبتعاليمهمليسدخلواءواألنجياالرسلأنيعتبرالرسولوبولس
والمؤمتينالهيكللهذاالزاويةكحجرالمسيحيذكرiUالكنيسةأياللههيكلءبنافيحي

rحئةحجارة

222أفالروحفيللهمسكنامعابنيونأيضاأنتمفيهالذي

بالرسلتربطناالتيالكيانيةالصلةندركالهندسياإلنشانيالوصفوبهذاوهكذا

الكنيسةعليهسبعيتالذياألساسوقيمةمعنىونفهموبالمسغ

4مقدمةكنيسة4

العليقةأمرفيالمكأنفيكانالهاخارجاإلنسانعرفهتقديسأولإن
ههناإليتقتربالفقالأنذاهاقالموسىموسىtقوالعليقةوسطمناللهناداه

3ءrnrصراجععموماالخديىبخصوص4
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خر3مقدسةأرضعليهواقفأنتالذيالموضعألنرجلتكمنكءحذاخلع

الهيكلفصارالهيكلئمالخيمةكصقدستالخيمةفياثهحلولمكانإليالعليقةمكانومن
لحدمةمحجؤزةألنهامقدسةتصيرالهيكلفيالتيءشياابدأتوهكذافيهيحلاللهألنمقدسا

ءاألنبياعلىيحلاللهروحأننسمعذلكبعداللهيخدمونألنهممقدسينصارواوالكهنةالله
قليسينءاألنبياويصيرفيتنباون

ءعذراعلىيحلالقدسالروحأننسمعباإلنساناللهعالقةتاريخفيمرةألولولكن
ابنوهووووسايدحىد44وابهيولدجسدامنهااللهليأخذأحشائهافيتخيمالعليووةسهاليقة
بالنسبةالتقديسقمةكانوهذاإنسانجسدفيالالهوتءملهوولألنسانلهـلدوبهذاالله

اإلنسانجسدأنالمسحفياعتبرهكذافوسابلفحسبمقالساشىلصاربهالذيلالنسان
الهيكلأنبوضوحأعلنوالمسيحأبديلدواماتحادبلوإقأمةسكنىلمجردالللههيكألصار

مت4يدعىالصالةبيتبيتيللصالةاللهبيتمجردأنهمحسوباكانالذيالقديم
المسيحأنهوحدثالذيألنللكنيسةمفهومهوأولهذاجعدههيكلمحلهليحلسينققى
وافعيتعتيرأولوهذاالمسيحجسدبدورنأفصرنابهليتحدنسانلحيبعينههذاجسدهأدطى
جسدههيالتيللكنيسةءشىكلفىقرأساجعلوإياهالمسيحجسدالكنيسةنحنأفنا
rrو122أف

أوأورشليمهيكلمستوىعلىمكتسبةقداسةليستفهيالكنيسةقداسةمصدرهوهذا

هيالكنسمةقداصةإنبلالقدسالروحبحلولأثمخاصقداسةأواألرضعلىموضعقداسة
علىأيضاboبلمقدسةقطليستفالكنيسةلذلكالمسيحىطنيعةمنمستمدةطييعة

األسقفبواسطةاليدوتضعالقدكاالروحلتعطياألسقففمصتنفخالكنيسةالتقديس
بلتقذسالتيهياألسقفيدليستايطرثؤكسياإليمانوبحسبللخدمةفديسينفنفدس

وليسيعمدالذىالمسيحهوبلوينفخيعئدالذيالكاهنواليدهفىقالممدودةالمسيحيهى

منلكلودماجسدابيدهيعطيهالذيوهوالمسيحبلوالخمرالحتزيقدسالذيهوالذبيحةخادم
Jفيهاالساكنالقدسوبالروحبمسيحهاوتقدسبطييعتهاتقدستفالكنيسةمنهيتناو

يدئريBlliفمنجسدههيالتيللكنيسةمارأالمسيحجعلاللهإنالرسولبولسيقلألم
بولسيقلأدم3الجسدويقشمويعمدويرسمويمسحويعلميتكدمالذيذاومنالرأسإآل

الترجمةبحسبالكلفيالكليمألالذىملؤهجسدههيالتيالكنيسة1الرسول
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فيوقديسعطايافأمالكلأيالكليمألالذيهوكنيستهفيفالمسيحالصحيحةليونانية

اللهالىبهيقألممتكلأيالكل

عندمامففيمايتقديسناخاصiهYيعنيناأمزمقدسةالكنيسةأنقىلنافييكونبذلك

خاثصعينعابدينأسرارهامننتناولبهاملتصقوننحنطالماواآلنبالروحومسحناتعمدنا

الرسولبولسالهوتبحسبوذلكقديسونفنحنمسبحين

المسيحوشخصالكنيسة
جسدالمسيحءأعضاإنناالرصولبولسحينمايقول
كانتإذاالواحدالجسدأعضاوكلكيرةءأعضاولهواحدهوالجسدأنكماألنه

oltnIMايضاالمسيحكذلكواحدجسدهيكثيرة

1rIvrأفراداوأعضاؤهالمستحجسدأنتمأما

المسغالبسينونقومالمعمؤيةفيمعهندفناعتمدناإنإنناالرسولبولسيقولوحينما

بالمعمؤيةمعهفكفنالمؤلهاعتمدنايسوعالمسيحفيالمسيحليسوعاعتمدمنكلأننا
jj1rjرللموت

A372غلالمسيحلبشتمقدالمسيحفيبالمسغاعتمدتمالذينكلكمن

غيربصوزإنماحياتناينظفلعاملةحيخصيةكثالمسيحعنالرسولبولسيتكلمفهنا
المعانأةكلمعنايعانيوكأنمانعانيهمابكليحسحياتنامراحلكلفييرافقنامنظورة

كانالذيهووكأنهتفطهدنيلماذادمشقطريقعلىلشاولقىلهذلكمنأوضحوليس
اعترافبحسبتتعذبكانتالتيهيالكنيسةأنمعساوليدعلىوالموتالضربيتلقى
طبإفرااللهكنيسةأضطهدكنتإنيكنيستهفيالمسيحساكتشفأنبعدثصاول
إنمأالكنيسةفيفغاالحيوجوداالمسيحوجودالرصولبولسأدركاللحظةهذهمنذ1rIغل

ويحمئهاهايعيشالمؤمنولكنالمؤمنغيريراهاVبصور

جسدأواحدامعهمليكونبالمؤمنينفيهاارتبطالتيالحفيةالصورةهنهإليألمحنفسهالمسيح
غيرمنظورحئيواقععنولكنالتشبيهالرمزأوأوالمثالسبيلعلىليسنفسهعنلuحينما

وصأوالكنيسةفيالمسيحوجودعنتصولرأبلغهذاه1يوهاألغصانوأنتمالكرمةأنا
بهامتحداعليهامحموالالكرمةمنيتغذىالفرعواحألجسألألنهماسئانالمسيحفيالكنيسة

السماوياالبالكزاملحسابيثمر
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قيامتهثمyJتهأوآAyأوتعليمهميالثهفيءسواالمنظوروالمحسومىالوجوعلىالمسيحمرقد
المنظوغيروعملهوحضورههوجوالمسيحبدأالصعودبعدولكنالمنظورالمسيحأعمالكلهاهذه

إليفعثألظوكئمهمسعفتقدموأرضاسماالكليللوجؤومالئةوشاملةقويةبصورةإنما
واالبناآلبباسموعئدوهمeاجمغوتلمذوافاذهبوااألرضوكلءالسمافيسطانكل

ءنقضا3إياماكلمعكمأناوعابهكمأوصيماجميعيحفطواأنوعلموهمالقدسوالروح
lttمتآمينAYAr

ولكنالعالمالمنظورفيغيرالوجويقءبدهوالمسيحفممناإللهياإلعالنمذاكان

الهوتهعليهوبنىذلكرأىالرسولبولسالكنيسةفييةأسارةب

المنظوريعمدتاغيروالمسيحالمسفوئيبالدمالصليبالمنظورعلىءالقدالناكملالمنظورفالمسيح
الكنيسةسفيويقدسناJ3uAAجسدهويطعمنا

اآلنالمنظوريحياغيروالمسيحجلناالئشاقدالمنظورالموتالصليبعلىماتالمنظورحالمسي
بهنحنونحياباإليمانفينا

غيروالمسيحظيعةبعداالبمعصلحالنافصنععليههوداالبإليالمنظورصعدالمسيح
المحيةفيلومبالكقديسيناللهالىويكمناواالببنفسهأنظوريوخدنا

وهيرأساالمنظورهوغيروالمسيحالزاهـلةجرالكنيسةءلبنابالنسبةالمنظوركانالمسيح
جسده

فيهيأمورهاكلويدئربهايشعرومجسيjIititjوهوالسابههالمسيحكجسدفالكنيسة
الروحوأرسلاالبيمينشوجلسالمسيحصعالأنمنذبدأحيواقغالرسولبولسالهوت
مجتمعينءاألعضافيئمبمفرثهالكنيسةوفيعفكلفيالكبيرعملهلييدأالقدس

rهأفعظامهومنلحمهمنجسمهءأعضانناAجسدهالمسيحأعطىعضوفلكلل

أحدكانإنروحهالمسيحوأعطىrكو1ثهالمسيحفكرظنانحنأمافكرةوأعطى

9رو48ليىالمسيحفذاكالمغروحلهليس

وصارصارجسدهافالمسيحككلالكنيسةأيمجتمعينءاألعضامستوىعلىأيضاتمهذا

روعفيواحدبروحجميعاألنناlبتتنفسالذيروحهايكونأنالقدصالروحوأعطىراسها
واحدأروحأسفيناوبهيعناwwوكu1واحدجسدفيإلىاعتمدناضاأيوأحد

rr
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ولكنمحعيرةءأعضامنواحدجسمالقدسالروحفيشركة7أنهاالكنيسةتعتبرذلك
بعململئهنحووتنمووتتحركالمسيحالرأسلتدبيرخاضعةالقدسالروحشركةفيملتحمة

الخارجمنءاألضاوبسعيالداخلفيالمسيح

oL3المسغالرأصهوالذيذاكإليءشىكلفيننموالمحيةفيقين
مقصلكلبمؤازرةومقترنامعامركباالجسدكلفيهالذي

جزكلقياسحسبليعملأعطىالذي

اليونانيةمنحرفيةترجمة4aIj11أفالمحبةفيويننىالجسدلينمو

لكلمعطياالواحدالجسدءأعضاجمعهوعملهالكنيسةأيالجسدكرأسالمسيحهنا
معطاةكنعمةأوحرةخاصةكعطيةبالنعمةاخرعضوبكلويقترنيتاخىأنالقدرةعضو

بألجسدالضويربطالذيبالمفصلالرسولبولسيشبههاالتيفيهايخدمونموهوبينألشخاص

حركةفيالتحكمعلىالجسدفيالرأسبقدرةالرسولبولسشتههاللغايةمتفؤقةهذهالمسعحقدرة
صحيحاوينموصحيحاالجسديتحركحتىبانسجامءاألعضا

حصرهايمكنكرأمماالكنيسةفيالمسيحعملالرسولبولسفيهاlالتيخرىاوالمواضع

تي1كأ

فيهمملوؤونوأنتمجسدياالالهوتءملكليحلفيهفإنهأ
1وt29وسلطانرياسةكلرأسهوالذي

الكليقوموفيهءشىكلهوقبلالذيب

w1وSpالكنيسةالجسدوأمىوهو

المرأةرأسهوالرجلن5ج

Iهأفالجسدوهوغئصةالكنيسرأسأيضاالمسيحأنكما

قدميهتحتءشىمملوأخضعد

للكنيسةءشىكلفىقرأساجعلوإياه
جسدههيالتي

32و122أفالكلفيالكليماالذيوملؤه

منتفخاينظرهلممافيقداخألالمالئكةوعبادةالتواضعفيراغبأالجعالةأحديخشزكماالهـ
الجسديذهنهمعلمنباطأل

منينمونحواومقترنامتوازراوربطجمفاصلالجسدكلمنهالذيبالرأسمتمسكوغير
jIو02Iالله
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رأصاباعتبارهالمسيحفيالرصولبولسرآهاالتيالعمليةالصفاتنستجليأننستطيعنا
الحالليكلكلالعلياوالرئاسةالتفوقعنللتعبيرعامةللمسيحهناالرأسوظيفةأ

بهذهالمسيحيربطجسدهناليسإذاتح3Lمنخلواالمطقالتفوقنلمحوهناالسماوية
تربطالتيالرابطةأماالالنهاثيةوقدراتهاإللهيةطبيعتهجهةمنتفوقههوولكنالخالئق

لذلكوالمدئرالخالقcبحكمالتدبيررابطةفهيبالرأسالعاليةاتروحانيةالخالئقهنه

الصفةوطهالسماويةالجنؤربأيالصباؤوتربالقواتبربالقيمالعهديوه
والوحيداألعلىالسلطانvاحبالمدجمرI1كؤلالكنيسةعلتتسحبللمسيحاإللهية
األرضوعلىءالسمافيصملطانكلإليئفعsiقىلهفيبنفسهذلكيعبرعنوالمسيح
األممجميعوتلمذوااذهبواالفائقةالسلطةمناألساسهذاوعلى82AIJمت

الكنيسةعملأنيبدووهناnrمتبهأوصيتكمماجميعيحفظواأنوعلموهم
الفائقالمسغسلطانتدبيرتحتداخلسرواالعالمعنرالممتد

فيهاءالبدصاحبUأأماسعلىتقومللكنيسةكرأسالمسيحصفةأنالتندهذافيواضحب
منهوكيانهاقىامهاتستمدفهيالكنيسةؤميقهوالنيكما

الكنيسةحبمركزفهوللمرأةبالنسبةالرجلعمليأخذالكنيسةكرأسالمسيحهناج
ويخئصهامجميهاالذيوهوللهاأواللتنجببروحهيخصبهاالذيوهوواشتياقها

ءملكلفيهليحيIliنAخضوعاطبيعياالكنيسةلهتخضعكرأسالمسيحهناد
ككليمألهااللهكنيسةتجعلهاالتياإللهيةالمواهببكلفيمألهايودجسدياالالهوت
حقةعلىعضوفيهاويمألكل

جسمفيوالعصييالعظميللهيكلالمحركاألعلىالمركزبمثابةهوكرأسالمسيحهناهـ

األرضعلىعمرهفيهنضجليبلغوينموالجسدبهايتحركالتيالحكمةىفبنفاإلنسان
فاعبرالمدىطولكلبلالزمتيالمحدود2الواعلالازرالكنيسةالمسيحيشذهكذا
فيئابتانمواينمومترابطاواحداحيجسداالكنيسةمنلجعلالمسيححكمةحسبالسنين

المسيحقامةءملبالنهايةالكنيسةتأخذأنوهدفهجيلإليجيلمنالثهومنألله

فالوالعملوالروحالفكرفيوالترابطاالنسجامجهةمنالمسيحفيواحدإنسانوكانها

بالروحالمسيحلتحريكتمامأخاضعةهيطالماالواحدةالكنيسةداخلالفرديةعلىخوف

تتحركممنيسةكلطالمااألرضوجهعلىللكنيسةواالسميالشمكليالتعذدعلىخوفوال
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كرأسالمسيحيدبرهسزبصورةمترابطفالكلوتدبيرهالمسيحقصدحسبروحيوعى
الهاثلالجسملهذاواحد

ليدعةيروجونالمفلينالهراطقةقيامبسببصيكولوألهلالمعلومةهنهيعطيالرسولوبولس

يخرجهمبأنكفيلوهذاالحلقفيوتوسطهمالمسيحعنالمالئكةعلؤمركزبمعنىالمالئكةعياثة
هوالمسيحأنالقاطعالتحديدالرسولبولسيعطيوهنابالمسيحالصحيحاإليمانخارجنهائيا
عناصرلتلخلإمكانيةألهتوجدفاللجسدبالنستةالوحيدهاإلنسانكرأسللكنيسةالوحيدالرأس
وهذااللهمنتنمونمواالكنيسةيجعلالذيوحدهالمسيحسوىباللهتربطناوصيطةروحية

شيئاقفعلواأنققدرونألبدونيقولهمغالمسيحضدهالذيالعميقللتعبيرتمامامطابق
ااامUللجسدالرأسمكانوالفرالكنيسةفينفسهالمسيحيضعهناه1يوه

فيواالمرةالؤألسيةالسلطةفهوالكيسةفيالرأسلمكانةالعضويالوصفتلخيصيمكناالن

التيالتعليمكلمةءصساوخمهافييقولهاوالتيقالهاالتيكلمتهبمقتفىيتحرككجسدالكنيسة
اسرهورهيياثالنيالفعلأوكلمةالكنيسةلهالتستجيبالروحيشرحهاوالتيبالروحتسجلت

ممايأخذالذيالقدسالروحبعملالدهوركخالتيقصدحسبالكنيسةلشكيلالجسدعلى
القصدهذاحسبالكنيسةويشكلللمسيح

منهنبثقتالنومركزوغيهاالكنيسةلشايةالحاملحفيقتهفيهووكرأضبذلكوالمسيح
لبنيانهاالدمورممرعلىالكنيسةتستعنهاالتياالستعالناتكل

لتتغئراإللهيواالستعالنوالفعلبالفكريمذهاكماوفهالكنيسةكرأسفألمسيحكذلك
القوىمصادماتوكلوالشرلرالعالمضربأتعنهايتلقىالذيأيضافهوبمقتضاهوتبنى
ونمووصبروتجديدمعرفةإليلهاويحرلهاالدهررممرعلىالمعاكسه

فيكرأسالمسيحوظيفةادركمنهاختبارىبإحساسليسالرسولبولسأنندركأنبقي
نبوينظقولكنهالكلنيسةفىالمحعملعنذامنتصؤرهفكرتصؤريهومجردوالالكنيسة
المسيحعملماكلعلىاتمامينطبقالكنيسةونيذاتهفيالمسيححقيقةفهوباستعالنأخذ

لذاالمسيحووضكحكمةللمسيحالققيهمفيءاألنبياأوصافكلمكمألءويجيويعمل

واستعالنالداخلفيروحهوعملاأليامكلالشخصيهوجوودوامبالكلنيسةملتصقكعرشى
الففالالعقلعنالتعبيروهوالوكسaككلمهللرسلالمسيح

جسدهالكنيسةكرأسالمسغاصطالحبينشسريةعالقةفهناكقلناأنسيقوكما
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55tatpXvالمسيحفيبقولهالمراتمئاتالرسولبولسيكزرهالناالصطالحبين

المسيحفيهـمحياالمسيحفيويثقالمسيحفيويقومالمسيحفيويعتمدالمسيحفيفهويؤمن

JYJالذيالسريالجسدهذافىعغرانفسهيرىإذالرسولفبولسالمسيحفيهويعملهعمل
السلطانلهالذيالرأسبالمسيحمتصلوهوإألءييفكربثوالسيئايعملالفهوللمسيح
المسيحعملعنتعبيرهوالمسيحفيقو4أعفائهبكلالجسدكلعلىوالتدبيروالتوجيه

عندIاألعظمالسرمضمونهووهذاالجسدغلصهوالواضحوالقصدالكنيسةفيكرأحه
القدلسينلزسلهأعلنهواآلنالعالمكونقيلاألزلمنذاللهلدىمعروفاكانالذيالرسولبولى

أيلهخادماأرسولصاربولسالذيالكنيسةأيوالجسدالميراثفيءضركااألممأنبالروح
فيمحفيةكانتالتيالحالصمعرفةهومضمونهفيفالسر6و35أفممافيالسرلهذا

ألمماألناألممبكلمطلقاااتحاومتحدةومتصلةومطيقةالمسيحفيئغلنةواالنالله
الجسدفياالنقائمةصارتالخالصيةاإللهيةفالمعرفةاتحادوالشركةالجسدءشركاواLصا

rYهأفالجسدوغئصالكنيسةرأمالمسيحهووهذا

6الكنيسةفيالقدسالروح
فيالنفمىهوالقدسفالروحالرأسهوللكنيسةالسريالجدفيالمسيحمركزكانإن

الروحكذلكحياتمركزهياإلنساننفىأنفكماالكنيسةفيأيالسريالمصيحجسد

فالروحعندهجداعزيزةاإلنساننفسأنوكماسريكجسدالكنيسةيحييالذيهوالقدس
فهويعفلهاهاأعضاويحيييحييهاأنهضوقفيهافردوكلالكنيسةتملكماأعزهوالققس
وأفراداكألعليهاالموضوعةواضطهاداتهاوضيقاتهااالمهاقيويفرحها

للكنيسةيحملالذيالسماثيالمعرىالضيفبمثابةهوالكنيسةفيالقدصفالروحكذلك

ككلالجسدلحسابسفيأألعضائهايسقيهاويخعماومواهبوهداياعطايا

علىالفائفةالحياةدائرةفييدخلهمالقديسينالكنيسةءباعضاالمباشرباتصالهالقدسفألروح
وشرحهاالكلمةيخصفيماوإلهاماتهاالممتلهورؤيتهاالفائقةومعرفتهاباستعالناتهاالطييعة

حياةفيالفديسينيقوولكنهفقطذلكوليىاإللهيةمعرفتهابر2الكنيسةفكريثريوبذلك

a07صرأفظرVىعوIot

o1rrعى1ضىoAY6YYbblP1راجعياالقسىالروحعملبغععى6
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ككلالكنيسةحياةمنترخحياةبنمافيالكنيسةيمذوبذلكالسمائيينوسيرةوسلوكطباع
ءوالسماالعالمفيشأنهاوتعئي

لصكنىالالئقالسريبجسدهالكنيسةهيأأنبعداآلبعندمنالمسيحأرسلهالقدسالروح
الوجودسكنىكمجردالبمسؤةأعضائهافيويرتاحلياقةعنالكنيسةيسكنفهوالقدسالروح

ليصيرهيكلمستواهإليالجصطليرفعبالجسدالروحالتصاقبهاالملتصقبلطبيعتهاعنالمنعزل
أوككلالكنيسةفيءسواوالحقبالروحوسجؤوتقديسعبادةهيكلللههيكألكلهالجسد

آبهياالقدسالروحءواقتناللتقوىأفرزنفسهفردفيأوبالروحومتالفةمتحدةداخلهاجماعةفي
إلهيينوعثق

اللهمنلكمالذيفيكمالذيالفدسللروحهيكلهوجسدكمأنتعلمونلستمأم
أرووفيأجسادكمفياللهفمخدوابثمناثشريتمقدألنكمألنفسكملستموأنكم
2وA91ك0كهيالتي

األمواتمنالمسيحأقامفالذيفيكمعاكنااألمواتمنيعأفأمالذيروحكانوإن
IIرو8فيكمالساكنبروحهأيضاالمائتةأجسادكمسيحعيم

فهحقيفياهيكألبالفعلصرناقدفيناساكنااآلبوروحالمسغروحكانإنواآلن

6L7كو13فيكميسكناللهوروحاللههيكلأنكمتعلمونماI

هوأنتمالذيمقدساللهلهيكألناللهفسيفسدهاللهيكلئفسدأحدكانإن
rvكو13

661كو2فيهمسأسكنإتياكIJقكماالحياللههيكلأنتمفإنكم
الزاويةحجرنفسهالمسيحوشئعءواألنبياالرسلأساسعلمبنيين
الربفيمفدساينموهيكألمعامركباءالبناكلفيهالذي

iJLrrrrأفالروحفيللهمسكنامعامبنئونأيفاأنتمفيهالذي

المسيحليحلالياطناإلنسانفيبروحهبالقوةتتأيدواأنمجدهكنىبحسبيعطيكملكي
vIو3iأفقلوبكمفيباإليمأن

يتنفسإنهبقولهمالقدسالروحفييحيامنعنيعئرواأنالكبادوكيينءاألبالبعضيحلو
نحياأوالقدسالروحبنفخنحياأننايعتبرالرسولبولسألنصادقتعبيروهذا1cالقدسالروح

نأموسمنأععكنيقديسوعالمسيحفيالحياةروحrrrIlsالحياةروحijهوJUوحبالروح
jj2ريةا
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فالالجسدأمامجميالذيهوعالرالمحعيحالرالمسغبفميسميهيوحناالقديس
6rيوaيفيدشميئا

4rJr6يحصيحالرولكنيقتلالحرفنlAالرسولبولسيقولالمنوالنفسوعلى

A1IروcJفيكمالساكنبروحهأيضاالمائتةأجسادكمسيحيي

ئممتميزينأضأةالكنيسةجسدمنيفرزلنفسهوقفوقدالقدسالروحيرىالرسولبولس
وحبهإيمانهمستوىعلىالروحيةلقامتهمناسياالروحيراهمابمفردهواحدلكليخصصىابتدأ

والنعمالمواهبويخصصىالدرجاتويطيلياقةكشفيكشفiهأوكوصيره

وآلخرحكمةكالمبالروحيطىلواحدفإنهللمنفعة9جالراريغكلىواحدلكل

بالروحءشفامواهبوآلخرالواحدبالروحإيمانوالخرالواحدالروحبحسبعلمممالم

ألستةأنواعوآلخراألرواحتمييزوالخرنبووألخرقواتعملوالخرالواحد
jYبمفودهواحدلكلقاسابعينهالواحدالروحيعملهاكلهاهذهولكنألسنةخرترجمة

a10rIvI1ءكمايشا

السربأستعالنالقديسينالرسلضقالقدسالروحأنكيفالرسولبولسممالممن9Aاضح

األزلمنذاللهأعماقفيغفيكانماكاشفااإلنجيلمحتوىهوأساسالذىاألعظم

لرسلهاالنأعلنقدكمااليشربنوبهيعرفلمأخرأجيالفيالذيالمسيحبر4
بالروحوأنبيالهالقديسين

35أفالمسغبيسئعالجميعخالقاللهفيالدهورمنذالمكمومالسو

التيالدهورلجدناقبلفعينهاالالسيقالتيالمكومةالحكمةسزفيافهبحكمةنتكلم
الدهرهذاءعظماأحدمنيعلمهالم

اللهأعماقحتىءشىكليفحصىالووحألنبروحهنحنلنااللهفأعلنه
2711كو1اثهروحإألAحيعرفهاالالهأمورأيضاهكذا

طفالاحتىهمويقوالكنيسةءأعضاأصغرمعفهويسيرمتواضعالقدصالروحأنكما
كلمعىويتمثويسيرمعهميدهميمسكوكأنهيقودهمءوالنساالرجألمنءوالبسطا

المقدحمةالسيرةيطلبونشالذمعخصوبا11مستوى

41رو8افهءأبناهمفأولئكاللهبروحينقادونالذينكلألنا
jNriفستحيونالجسدأعمالتميتونبالروحكنتمإن1
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فيهمساتهسماععلىوالمتدربيندروبهفيالسالكينبهايشبعالتيالقدسالروحأطايبما
والمحبةالبذلاتجاهفيبالتحزكلهماتفألولوالمستجبينبالروحء6لهإلمجاوالحاضعينالقلب

للطييعةالقائفةالحياةوةنشفيويدخلهاويبهجهايسرهامانفسلكلمنهاأعذضد

وداعةإيمانصالحلطفأناةطولسالمفرحمحبةفهوالروحئمروأما
522ryغلتعفف

اآلتيالدهرخبراتليعيشواالكنيسةءأعضاقدراتبرفعالقدسالروحيضطلعوهكذا
تصيراوبهذذاتهااألبديةالحياةواستنشاقتذؤقكسيقللطبيعةالفائقةالحياةنسيمويستجلوا

وحيأللهالمسيحبروحتتنفسالسريبالجسدلقةروحيةءأعضاالكنيسةءأعضا

أوجزافاصؤالبالتغظىإنماالقدسالروحومواهبعطاياأنأبدايحسبالالرسولوبولى
ءينطفىالأنمجاهدكمللوبالالقدسالروحنعمةمنواالستزادلألخذالمؤمنينيحفقبل
الروحاشتعالمنهم

أنالكنيسةبنيانألجلاطلتواالروحيةللمواهبغيورونإنكمإذأيضاأنتمهكذا
jf1yIكوJ1اتؤاد

IrgIAالروحيةللمواهبجدواولكنالمحبةاتبعوا

81هأفبالروحامتلئوا

91jYYهض1ثرشبهكلعنامتنعواالروحالتطفثوا

403أفءالفداليومختمتمبهالذيالقدوممااللهروحتحزنواال

إكاالقدعىالروحنالقدللمسيحاعتمدمنكلالكنيسةءأعضاعضومنكلبأنعلما
الحياةمدىعلىمنهءالمليستكملأنعلىكعربون

هواللهمسحناوقدالمسيحفيمعكميئيتتاالذيولكن

llrrوكrقلوبنافيالروحعربونوأعطىأيضاختمناالذي

1و11أفميرائتاهوعربونالذيالقدوسالموعدبروحختمتمآمنتمإذ

الكنيسةفيوالمسيححالر
السريحالمسيبجسدمعاالملتحمينوأفرادهأالكنيسةالتعبيرأنإليالرسولبولسبلغحيتما

اآلبللهأوحضوركليوجودهناديأنهناهمعفهذااللههيكلالحفيقةفييصيرونالواحد

قواجددونالثالنيمIAاألمنواحدثمخصيوجدأنالمحالمنألالقدسوالروحواالبن
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والللروحالجزثيتواجدعنالرسولبولسالهوتفيغيرمعروفأنهكمالكل
نيمAIابينتمييزفيهاالبصورةيتماالAzإنبلللمسيح

بأألقانيماالتحادجهةمنأكنيسةفياألواهللالالهوتيونءاالبايميرهأناستطاعالذيولكن
بصوةإنمامجالهفيكلالفدسوالروحواالبناالباللهجهةمنكمبادرةأوأليتمدiyاأنهو

ريةالبشالطبيعةمعويتعاملونيعملونقانيمAااألشخاصيبدأذلكبعدولكناإلنسانيعيهاال
رطاثالتقديريكونالجمIIIأبدالعكسوليسالحلولبسبباإلنسانطبيعةتتقدسحيث

اللهمعوالتعاملوالسلوكاإليمانجهةمنالخطورةفيغايةعمليةالهوتيةمعلومةوهذهللحلول

ذلكنعيأنإألمنايطلبالوهووالتقديسالحلولفيالمبادرةصاحبهوأبدا13ئمافالله
فيموأتهمقحينماايراهيممعالمبادرةصاحبهوكانفافهبمقتفاهونعملبهمنونفهونصه

لهيمحتخوبألنهايةباطهإبراهيمفآمنالموتمنالحياةلتنبثقصلبهفيبنعمتهوحلالصميم
بزاإيمانه

ابنهوهباإلنسانروحيقدسأنءشاولمأابنهرسلdtالبشريةيقدسأنءسالمافافه

أرسلالحاصةفداستهكلبلكيبدورهواالبناللهإنعاماتلكلكوسيطالمحيوبالوحيد

األقانيموعالقةمنااللهموضعبحسباإلنسانتقديسيتموهكذااالبعندمنالقدصالروح
بالتدبيراللهاستعلنهاكمابنا

بالروحأوآلهنحفنحنالعكسهواإللهيوربامعهونتعاملنحسهالذيالواقعأنغير
فيالمؤثراالتصالءجرامنبالفكرهفنحالنفسأعماقفيمعنايتعاملمنأولفهوالفدص

يكلونالئالوثمعتعاملناأؤلأنمعناهليسالنفسإحساسفيالمسخلالنفسي2الواهناالنفس
النزاعبالأوألهواآلبفإنوالثابتةالمحققةالالهؤليةلةo1األبحسبولكنالفدسبالروح
44يو6االبيجتذبهلمإنإليئيقبلنيقدرأ

المسيحوعملالقدسالروحعملبينالشديدالتالزممقدارهوهناتوضيحهيهمناالذيولكن
اللهلسكنىالتأهيلأوللعقديسءصواالكنيسةفيأوالنفسداخل

جهةمنوالمسيحالقدسالروحبينالقائمةالمشتركةالعالفههنهإليفانيوسالقديرصدوقد
فيقولالتشريةالطييعةفيعملهما

فييتكلموالمسيحاالبمنأيضاأرسلالقدسوالروحاالبمنأرسلالمسيحإنأ
المسيحبالمثليشفيالقدسوالروحيشفيالمسيحأيفايتكلمالقدسوالروحالقديسين
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vابالمثلالقدسالروحيعملوهكذاقدس

القولهذاصحةتؤكدكثيرةشواهذالحقيقةلهذهويجمعيعودئم

المواهبمملأنوصاوجهعلىاالرسولبولىورسائلعامةاألسفارواقعمنوالمعروف

4aaipaxح4وقماالمجدأواتالحالصأوالصالحةاألعمالأوللهالبنؤهنةءسوا
أوتحديددونالقدسللروحومرةللمسيحمزةئئشبالجديدةبالحياةالحاصةاالستعالناتكل
تمييزأوحصر

هكذاشالحيابالنسبةالقدمحوالرالمسغعملبينالتوازييضعالرسولىفبود

rtحياتناالمسيحأظهرمتىحياتناهوفالمسيح
الرهـجبحسبأيضافطنسلكحبالرنعيشكناإنبالروحنحيانحنوأيضا

552غل

روL8وسالمحياةهوaالراهتماملكن

فيكمساكنااألمواتمنيسوعأقامالذيروحكانوإن

أيضاالمائتةاجصادكمسيخيياألمواتمغالمسيحأقامفالذي
1رو8فيكمالساكنبروحه

هكذالنابالنسبةالقدسحوالرالمسيععملبينءaمأsaملالمواهبيضعكذلك

المسيحهنةقيامىحسبالنعمةاعطيتمناواحدلكلولكنالمسغ
4vأف

كماجمفردهوأحدلكلقاسمابعينهالواحدالروحيعملهاكلهاهذهولكنالقدسالروح
frIIIءيشعا

القدسالروحوعملالمسغعملبينبالتساويبالذاتالتبنيموهبةيضعكذلك

ه4غلIالتينيلننالالناموستحتالذينليفتديالمسيح

ه1أفالمسيحبيسوعللتبنييننأسبقإذ

nI1روIاكءأبناهمفأولعكاللهجبرينقادونالذينكلألناالقدسالروح

ألصدولهل415م
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القدسالروحوعملالمسيحعملبينالرسولبولسيضعهااألمواتفياتجهةمن

قيامةالمسيحيسوعأيضابإنسانادمبإنساقالموتإذفإنهالمسيح
148مواتاأل

قاأفالذيفيكمماكنااألمواتمنيساعآأقأالذيروحكانوإنpالقدصالروح

الساكنبروحهأيفاالمائتةأجسادكمسيحييمواتامنالمسيح

9nرفيكم

الروحفيح4tatpXtالمسيحفيأل2الالهؤلياالصطالحاستخدامكذلك

nap8svn4tvtهكذامتساويةمواؤدةفييضعهماالرسولبرلسفإن

S4rwpXpiTvIitTaSEmDiTVI

القدسحالرفيالمسيحفي

بلتقدستمبلاغتسلتمالتقديس

Iكu1إلهناوبروحيسوعالربباسمتبررتم

ءالبناكلالمسيحفيهالذيءالبنا

فيامقلحمعاينموهيكألمركبا

فيللهمشكنامعامبنيونأيفاأنتمفيهالذيالرب

22و212أفحالر
131أفالقدومىالموعدبرحفيهختئتمآمنتمإذالحمم

علىمصخةحرفيةالترجمةهنا

اليونأني

برهوبلوشرباأكألاللهملكوتليسألنلوأقوحينكلالرسفيافرحواالؤع

القدمىحالرنيحوفروسالئم44فيافرحواأيضا
iiAVIر

فيمكلءالرجاإلهوليمألكمjلناسالممدتبررناباإليمانفاالسالم

حالرروقوةءاالرفيادوالتزانالالمسيحيسعبربناالهامع
jawjورملقداoرو

صحيحغيرهذا3واحدألقنوممرادفانوالروجالمسغهل3إذاماذا
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خطأالمسيمعملعنتعبيرمجزدهوتعبيرالروحهلو

شديدخطأ3صارروحاءالسماإليارتفعلماالمسيحانهلأو

13ذ6اأم

كامالشخصماأيأقنومابلروحاكانبأنهظيعرفلمتخدهقبلالمسيحأنمعروف

قطروحانSكuأيعرفلموالتاريخالزمنمستوىعلىاألرضعلىوعاشتجسدلماوالمسيح

قطروحاممانأنهيعرفلموالقيامةوالقبرالصليبعلىءالفداعملفيحوالمسي

يعملمهماذكركلأوواحدعملفيمعاالقدسوالروحالمسيحذكراقترانفمناسبةإذأ
فيوأيضاروحياالكنيعمةءلبناوهويعملالمجدفياستعالنهحالةفيضطتنحصراالخرعمل

اآلبيمينعنتواجدهحالةفيالمسيحوعملالقدسالروحعملبينءااللتقاجمتدالالمناسيةهن

العملفيمعاالقدسوالروحالممجدالمسيحعملاقترانينحصرولكننفسهالمسغيخصفيماأي

الكنيسةأيالجسدءلبناالسريعملهفيالمنظورأيغيربشخمهوهوالكنيسةفي

عؤضمنهماكلبهيقومواحدعملوكانهمعاالقدسوالروحالمسيحعملينحصروهكذا

كجسدالكنيسةوتقديسالجسدفيكضوالفردأمرتفديسفيمعاكالهمابهيقومأواآلخر
الجلدءاألعضاويأخذالجددءاألعضاويقدسالمسيحجسدمنالقدصالروحيأخذحيثواحد

يقكسالقدسوالروحجسدهيعطيلمانفسهءبإعطاسيقفالمسيحالجسدوحدةفيويقألسهم
الكنيسةفتتقدسالواحدالجسدفيءاألعضاهـلوخدفيتفدسالمقدسالجسدفيالعفوبتثبيت

القدسالروحوبصفعالمسيحمنهييسةالكناوللفردقداسةفكللذلك

يحسباآلبهوفيكماالمسيحروحأنهيحسبالمسيحءوهوملالقدسالروحبأنعلما

يقدأالسيحفيابؤةاكروحيعملاآلبوفيالبنؤةكروحيعملاالبنفيأنهأياآلبروح
التبنييعطياآلبوفيالمسيحبنرةخضوعفياالبإلياإلنسان

فيتاهوعماكناكانإنيثيمنااألمواتمنالمسيحأقامالذيالرءإنقيلذلك

أنبعدوذلكI5tكوIعيياووحاصأرNالمقامالمسيحاألخيرمiPإنقيل1ا31
بقولهءبجالالرسولبولساألمريوضحهوهذااألبديةللحياةمؤقألاإلنسانوصارءالفدااكمل

أرسلاقهءأبنانكونأنيؤثلناالذيبالمسيحواإليمانءالفداتكميلبعدءأبناأنكمبماثم
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القدسالروحهواالبنحوهنا41غلاآلبأباياصارخاقلوبكمإليابنهروحلله
Sوالتصورللعقلفائقةبدالةاآلبإليوعنافينايصرخفينااالبنروحوهناالثهفيالبنوةح

االلهفيواالباالبنبينجداوالفريدجداالخاصالدالةنطقوهوlrأئاياهـنحاطيه

فيبنؤتهجسديعطينااالبنواحدبانالقدسالروحفيالمسغفيءكابنااآلننحياهكذا

فيناويتكلمءكأبنايحيينااالبنروحهوالذيالقدسوالروحأبيهفهاالبنوخضوعطاعةءمل
لسناJالرسوبولسيقولكماالحقيقةفيألننالالبلتقدبالالئقالبنينبكالمالئقبكالم
يشفعفيناالذيالبنوةروحنفسهالروحولكنينبغيكمااآلبالدىألجلهنصليماثعلم
فييكررشرحهوهذا6Yرو8عناويقبلهااالبيفهمهابلغةأيبهاينطقالبائاتفينا

آخرموضع

أبايانصرخبهالذيالتبنيروحأخذتمبلللخوفأيضاالعيؤيةجرتأخذوالمإذ
jjAoراآلب

11بؤةاالروحعيتهالفدسالروحوهوروحهيعطينااالباللهأقنالحظأنعليناثم
لهكإخوةالبنوةروحعينهالقدسالروحوهوروحيعطبناوالمسيحبالتبنيابناةلنصير

أبيهفهءممأبناوفيه

فيأننالناهدويشواحدبالقواالبللمسيحفينايشهدفيناالذيالقدصفالروحلذلك

لآلبمعهوورثةءأبناالمسيح

إليجنبافينايسيرانالقدسوالروحالمسيحمنكلعمليكونالعزيزقارئيياهكذا
الكنيسةوفيالخلودلميراثالالئقالجدبإنساننايبنيانواالثناناآلخريكملالواحدجنب

الدهورقصدحسسباإلنسانوحدلتكميل

الروحليعطيناوينطلقاألمواتمنالمسيحيقومأنبدالكأناuiنفهمهذاأجلومن

وأنتمجسدياالالهوتءملكليحلفيهفإنهوالتبنيالتقديسفيملئهإليلنبلغالقدسى
لهالذيالعظيمالسريالجسدهذاءلملمعهونحيامعهلنقوم1و29كوفيهمملوؤون

هوألجسدوهذاالطبيعةoوقامحياةيعيشالذيالجديداإلنسانهوهذاالكنيسةءملهوالذي

المنظوريفوقبيقيننولكنغيرمنظورفغالحئيكواقعواآلرضءالسمايمألبأعضائهالذيالسري
مكملينأبرارأرواحالسمواتفيأبكارمكعوبينوكنيسةمالئكةمحفلهمربوات1

اابناعيطةمقدارهذهالشهومنسحابةفديسينثركةVIrrrnعب
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لثهكهيكللكنيسة

إليإماينسبهوهوءوبناهيكلأنهاالكنيسةعنبولسللقديسالهامةالتعييراتأحد
هكذااللهأوالروح

اللهنعمةحسبافهءبنااللهقالحةوأنتماللهمععامالنوأبولسبولسنحنفإننا1
كيفواحدفلينظركلولكنعليهواخريبنيأساساوضعتفدحكيمءكبئاليالمعطاة

يساعهوالذيوجعالذيغيرآخرأصاسايضعأنأحديستطيعJفإنهعليهيبني
iكو1rالمسيح

اللههيكليفسدأحدكأنإنفيكميسكنافهوروحالثههيكلأنكمتعلمونأما
mوw61هوأنتمالذيمقألساللههيكلألناللهفسيفسده

Iمنلكمالذيفيكمالذيالقدمللريحهيكلهوجسدكمأنتعلمونلستمم
s91افه

لهموأكونبينهموأسيرفيهمسأسكنإنيافهordكماالحيالثههيكلأنتمفإنكم
rt77شعبالييكونونوهمإلها

كلفيهالذيالزاويةحجرنفسهالمسيحويسوعءواألنبياالرسلأساسعلىمبنيين

لئهمسكنامعامبنئونأيضاأنتمفيهالذيالرفيمقدساينموهيكالمعامركباءالبنا
IJLrlrrrأفالروحفي

المسيحهيكلبأنهالمقدسءالبناأوالهيكلينسبأنيتحاشىبولسالقديأنهناواضح

أيضاوالمسيحمعاءالبناتركيبيربطالذيالزاويةحجرفيهالمسغحيثوالروحاطههيكلبل
فيهاألساسهو

الكنيسةتصبحوبالتاليللهمفدمةذبيحةهوأصالالمسيحجسدأنبالناعنيغيبالهنا

عنالرسولعبربولفإندهالمسيحذبيحةفيذبيحةفيهافردوكلبلفيهاماكلويصبح

فهويقصدبأشخاصهمالمؤمنونواحدآنفيوهيفيهاساكناللهوروحاللههيكلأنهاسةنيالك

جسدمنهموالذينلقدس01الروحفيهميسكنشالذالمؤمنيناللهومسكناللهءوبنااللهبهيكل

واتىالنعمةففينموهموأماوالتعليمبالكلمةفهوبناؤهمأماعظامهومنلحمهمنالمسيح

وماالنسانماجمعالذيالتجسدفهوالزاويةحجروأمالماوقامصلوباالمسغفهواألساسوأما

هيالتيومازرومفاصلبرئطوربطهءوالسمااألرضبينماالهيكلأطرافأمسئاإذلله

انفصالأوانحاللإلييؤولفلنلذابألناسوتالالهوتبهاارتجطالتيواألبديةاألزليةالعاللق
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أيفالجسدلذلكالعالالسمواتإليأوصعدالهاويةأوالقبرإلينزلولوحتىافسايرىلن

اللههيكلأنهمالرؤيافييوحناالقدبسورآهمرآهمداللهإلىالمقدمونالمشيحمعالمؤمنون

اللهعندمنالنازلةالقديسينوتبزراتبالبزالمزينةالعروسوأنهمالسماويةأورشليموأنهم
مراجهاوالحروفأتارهاقداكمجدافهومدينةسماويهيكلفالكنيسةوسطهافيوعريسها
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الثانيلفصل

الكنسيةاإلدارة

1الكهنؤليةالدرجاتأوآل

رساثلالخصوصوجهوعلالميالديالثانيالقرنبدايةفيالكنسيةالمراجعإليعدناإذا

فيالرسلكنيسةبعدتقأسائمكنيسةأولوهيأنطاكيةكنيسةأسقفإغناطيوسالقديس
نظامأننجدأيفاولسوببرناباوالقديسينبطرسالقديسيدعلىتأسستوقدأورشليم

بثالثتتحددحيثالواضحنضجهابلغتقدالكنيسةفياإلداريةواالمتيازاتالزالسات

درجأت

أفسىكتيسةإليإكناطيوسالقديسرسالةفينسمعإذyسادواحدوهواألسقف1
بوليتيوسلتراكنيسةوفيبوليكاربوسسميرناوفيالوحيدأسقفهايصيموسأنعن

كنيستهعلىتثبتوقدكرسيهلهكانءهؤالمنأسقفوكلداماسوس3ماغنيزياكنيسةوفي

بمفردهيديرها

وكانومتحدوناألسقفومعمعاالمتعاطينيعتيرونكانواءوهؤالالقسوس2

اآلنتعبيرتاحدأوعلى441تيvotptrriwpafبالمشيخةيسمىمامعايكؤنونالقسوس
إليرسالتهفيإغناطيوسالقديسعنهايعبركماالفسوسمجلس

شالوجودذاكانقهأيفيدبمامز5مناكثرهذرسالتهفىالتعبيرهذاعلألخوقدأفسس
ونشيط

فيواألسقفللفسوسويخضونالكنميةاإلدارةفيالصغرىالدرجةوهمالشمادمة3
تدبيرهمكل

rrittيةالكانؤالرساماتعنقااورانصبقماراجع1
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واإلكليروسygrelCباإلكليروسيسمىمامعايكونونوالشمامسةالكهنةمعسقفا

21rسميرنالواليLrماغنيزIإالرسالةاIالكنيسةيكونونالشعبمع

التيyككعنقسماالختصاصاتأما

الزواجبسرواالحتفالواألغابيالمعموديةطفسإقامةعلىيترأسأوبالخدمةيقوماألسقف
هذهءألداالقسوسمنعنهيقوممنيعئينأنلهولكناإلفخارستياتقدجسذلككلوفوق

ماتلحدا

إليالرسالةأاألسففوتدبيرعلمدونخدماتبأييقومونفالوالشمامسةالقسوسأما

فهمالعلمانيون41وا91أيضاوسميرناYوبوليكاربوسAYسميرنا

القديسعندكلههذاالكنيسةفيالحادمينوليسالمخدومونفهمالخدماتهذهأصحاب

الثانيالقرنبكورفيإغناطيوس

تيموثاوسإليالرسالتانوهيالراعويةالرسائلوخاصةبولسىالقديلرسائلعدناإذاولكن

الشعببرعايةالخاصةيslarotsaPLIالراعويةللرسائلالتسميةوهذهتيطسإليوالرسالة

الرسائلهذهأفرزتألنهاسعيدةوغيرموفقةغيرتسميةوهيعثرالثامنالقرنمنتصففيبدأت
الذياألمرأصالتهامنللحظتمهيداذلكوكاناألخرىالرسائلجسمإليتمتالوكانها
األوائلأساقفتهاوأجلأفدمبأقالموخاصةأصالتهاوأئبتتءالبدمنذبفوةالكنيسةضدهوقفت

وهيجيسيتوسولوستينبوليكاربوسووإغناطيوسالروماننيوكلمندسبرناباالقديسين

تعطيالثالثالرسائلهذهإننفولتماماالرسائلكباقيوقدسوهامحتواهابكلأخذواالذين
فيأنطاكيةأسقفإغناطيوسالقديسرسائلفيءجاعماالكنسيةللدرجأتةءبدااكثرصورة

الرسائلهذهكتابةزمنبالتالييحددuللنايةومفيدوثمينبلطبيعيوهذاالثانيالقرنيكور

المالحظولكنالثانيالقرنفيمتأخرةمدوناتمنبأنهاالقولالوقتنفسفيوينفيالثالث
الكنيسةفيالثالثالدرجاتلتكوينأالوليالبذرةتحوىالثالثالرسائلهذهأنبوضوج

منذلكبعدءجاوخدمتهاالدرجاتتخصيصفيالتقدمأماوالشناسوالقساألسقف

علمنالكنيسةيدبرأنأعطيالذيالقدسالروحإلهامومنالتنظيمحاجةواقع

ءلألسماحددةالمغيرالمتعددةوتخصصاتهاالتعددةالمعانينستعرضأنجداالمفيدمنولكن
عندوذلكوالشماسوالقساألسقفككلالكنسيالنظامعليهايقومأصبحالتيالثالثة
بولسالقديس
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conoxantاألسقف

عنكهنوليعبيركامنهاأربمالجديدالعهدأسفارفيمراتنهسهوكمااالسموردوقد
فيالمسيحعمليخصفيماقطكتشبيهمجازيبتعبيروردتالخامسةولكنالكنيسةفيدرجة

أوللكنيسةكحارساألسففرمالةتفيدالكنسيةبالدرجةالخاصةالمراتواألربعالكنيسة
المؤتمنالوكيلأوالفاحصأوفوقمنالناظر

1Dاففةأمفيهاالقدسالروحأقامكمالتيالرعيةولجميعألنفسكمإذااحترزوا
282أعبداقتناهاالتياللهكنيسةلترعواءكااالكمكيا

بالرعيةئمأوألبنفهمطالبوهووراجكحارسفىقمنالناظرهواألسقفهنا

rفيلبيفيالذينيعالمسيحفيالقديسينجميعإليالمسيحيسوععيداوتيموئاوسبولس

11فيovbxatataxCIndxamtمكاوشمامسةأساضةمع

الشعبوضعكيفطيالخظولكنككلالكنيسةيخاطبالرسولبولسأنهناواضح
واقعالصفطهنايخدمونهمالذينثمالمخدومونوالشمامسةاألساقفةقجلIالمسيحفيالقديسين

مااهمبصفتهالشعبقذموهكذاالشعبحالةفيومنحصرةاالؤلىبالدرجةاألساقفةمسثوليةعلى
األسقفبهيهتم

32تي1باللوماالسقفيكونأنفيجب3

f117تيالثهكوكيللومبالاألسقفيكونأنيجبنه

المسيحعنولياالالرسولبطرسرسالةفيردتاألخيرةالمرة14

5Aوأسقفهانفوسكمراعيإلىاالنرجعتملكنكمضالةكخرافكنتمنكم
2rبط

متداخألياتيالرسولبولسعندالشتخوالقسيساألسقفاصمأنبوضوحوالمالحظ
وهذادرجةلكلاألعمالبعضيحددأخرىأحيانأولكنهالعملنفسلعنيوأحياناومترادفا

حيثقطثمماسمةمعأساقفةيذكرحيثفيلبيلكنيسةتحيتهفي2المثلفيواضح

lJفهنابالجمعاألساقفةيذكركوتهولكنالكهنوتيالجسميكؤنونقطالشمامسةمعساففة

فييوجدنIruأظمعروفكيرألالفسوسأيضاالشيوخالكلمةطهفييجمعأنهواضح

يذكروالأعماقفةيذكرنtالمعقوiغيرومنأساقفةعدةصغيرةمدينةوهيفيلني
بألفعلقسوسيوجمدوكانjjrL6قمو
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واضعأينةtملكفيفسوسأيفيمأن157تيلتيطسقىلهفيوضوحمااألمريزدادذا

أخرىعمرةالقسيواصفابالقسيسالخاصةالروطتأكيدعلىيزيدئمالقسيسليافةشروط
فيدرجتينأوكوظيفتينبعدتحدداقديكونالمواألسقفشسالقأنيفيدمماباألسقف
بعضعنبعضهمامتيزلينأكهنوت

بولسذهنفيوالفرلدالوحيدةالواحدةالمكانةيحتليكنلمسقفاأنأيضايظهروهنا

الجمعيغةبعاألسقففيكركأنIوإالإكناطيوسالفديسعندذلكبعدظهركماالرسول
بمفهومهامعروفةممانتاألسقفدرجةوحدوأنيعنيالالواحدةالكنيسةفيأساقفةفوجود

الكنيسةفياآلنعندناالتيأوإغناطيلىسأفديسعندالذي

داعياأفسسمناستدعاهمالذينميليتسفيوهوللقسوسالرسولبولسخطابفيكذلك

قطذهنهفيتحددقديكنلمالرسولبولسأنوضوحبكلاألمرأمامناينتهيبالقسوسإياهم
فسوسوامشدعىأفسسإليأرعلميليسومنواألساقفةالقسوسبينالفاصلالحد

معكمكنتكيفآسيادخلتيوماولمنتعلمونانتملهمUJإليهواءجافلماالكنيسة

بيتكلوفيجهرابهوعقمتكموأخبرتكمإألالفوائدمنأؤخرضيثالمكف
أيضاوجهيترونالأنكمأعلماناهاواالن

الجميعدآمنءبريإنيهذااليومأشهديهملذلك

لترعواأساقفةفيهاالقدسالروحأقامكمالتيالرجمةولجميعألنفسكما3إاحترزوا
IcYV1Arأعبدمهاقتناهاالتيالهاكنيسة

وضعهاالتيالشروطنفسعينهاهياألسقفالختياروضعهأالتيالشروطأننرىكذلك
العملفيولكنالشروطفيبينهمايميزلمإذالرسولبولسذهنفيواحدةرتبةكأنهاللقسيس

تخصيصاأحيانانجد

أوالقسسقفlفيتوافرهايلزمالتيالشرو
يضعهافمرةبولسالقديسأيامفيرتبتينإليانفصالهايتملمواحدةرتبةباعتبارأنهاذلك

اسمتحتالشخصالختيأريضعهاالتيتقريباوهياألسقفاسمتحتالشخصالختياركأساس
القسوس

درجةفيكاناوكالهمويطستيموثاوسمنلكلالرصولبولصىمخاطبةروحمنولكن

يكونلكيلهتتوفرأنينبغيضائللألسقفيلزمlانUأندركبولسيدتحتمناألسقفية
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فيوالحزمالصعبةالمواقففيوالشجاعةواألمانةوالتقوىالغيرةوهيرسالتهلتأديةفؤا
يعنيإذالفضائلكلتجسالتيهياألخيرةالفضيلةهذهوربمااإليمانوروحباألمورالقطع

والبذلالذاتإنكارمعالمسيحبشخصالمباشراالتصالمنالمتدةالقوةبها

أيضاأسماهمالذينللقسوساالختيارقائمةفيالرمولبولسوضعهاالتيالشروطأما
3آنئذأفسسأسقفلتيموثاوس4ولياالرسالتهفيوردتقائمةمرتينعلتءجاقدأساقفة

انئذكريتأسقفتيطسإليالوحيدةرسالتهفيوردتأخرىوقائمة27

32Vقي1ااولياالقائمة
الكالممتابعةمنوذلكالعاديالقسيساألسقفيكونأنيجب

باللوم

مدمنغيرللتعليمصالحاءباللغرمضيفامحشماعافألاحياعواحدةمرةمتزوجا

ولكنهااليونانياألصلفيموجؤةغيرالعربيةالترجمةفيإضافةثمضزابوالالخمر

القيحالربحفيطامعوال05الثانيةالقائمةمنمقتبعة

للمالمحبوالمغيرمخاحليمابل

بيتهيدبرأنيعرفالlأكانإنوإنمأوقاربكلوعافيiأوAلهحسنابيتهيدبر

3اللهبكنيسةيعتنيفكيف
إبليسدينونةفيفيسقطيتصقفلئالاإلجمانحديثغير

وختعييرفييسقطلئالخارجمنهمالذيغمنحسنةشهادةلهتكونأنأيصاومجب

إبليس

15iتيالثانيةالقاثمة

يتكأوكماقسوساثميوخامدينةكلفيتقيملكيكريتفيتركتئ
أحدكانإن

باللوم

متمردينوالالحالعةشكايةفيليسوامؤمنونأوالدلهواحدةمرةتزوج
اللهكوكتللوrبالاألسففيكونأنمجبألنه

القبيحالريحفيطامعوالضرابوالالخمرمدمنyوغضوبوالبنفسهمعجبغير

لنفسهضابطاورعابارامتعقألللخيرمحتاءللغربامضيفابل

بالتعليميعظأندراGيكونلكيالتقليدالتعليمبحسبالتيالصادقةللكلمةمالزما
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المناضينويوئخالمسلملصحيح

التوازيعلىالقاللمتينهاتيننضعأنوالتعمقالفحصىمجبونللذينالمفيدمنوجدناوقد

الروحبإلهامالرسولبولسقلبفيالشروطLieواالمتدادالتداخلبمقدارنلمأننستطيعلكي
والروحيةاألخالقيةاللياقةمنتهىعلىليكونالمختارالشخعىلبلوغ

1قيطسإلى8327ولىا1تيموثاوسإلى

رمvotalrkiaevtdم

واحدةمرةتزوجواحدةمرةقزوج
tapxytلنفسهضابطالمههـvotصاحيا

كالممتعقألصavoppndaعافأل

vovEtالمءمضيفاللغرباثاءvovctdigءمضيفاللفربا

الصحيحبالتعليميعظرأنv6xnria5tStaللتعليمسالحا
لالحمركرمدمنلمvovtopdriالحمرغيرمدمن

لtهألضرابفيلمyvqltxAلlكيرضر

votYP6uغيرغضوبqxtEmLحلعما

i8dMa1tIبنفسهغيرمعخبملالvoغيرمخاسم

القبيحالربعفيغيرطامعكاالههUIJvopuypغيرعب
أوالدمؤمنونلهحنايدبربيته

شكايةليسوافيوقاربكلوعاأوالدفيله
محباللخيرvotabKعتشما

باراvotucdsvUJاإليمانحديثغير

ورعاخارجمنهمالذينمنحسنةهادةثله

فيوضعناهاخصالبثالثاالؤلىالقائمةوتنفردالتوافقيتضحالقائمتينبينالمواؤلةومن
يضيفأنطبعاالروحوقصدالثانةالقائمةبهاتنفردأخرىخصالئالثيقابلهاالنهاية
متشابهةبعباراتصفاتسبعنجدكماحرفيامتطابقةصفاتنهسنجدكذلكتلكإلىهذه
بينهماالتكاملليشمليمتدالتشابأنالعجيبولكن
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الثانيةالقاتمةاالةولىلقائمة

القبيحالربحفيرطامعغمناكملللمالمحبغير

اليونانيةفيتعنيالنيمتزناصاحيا

تكملهاوالشرباألكلفيفنوع

مناكملمودةذوباشحليما

مناكملمسالمLمغاكير

يعطيالأنباليونانيةحرفياوتعنيلومبال

وهيسلوكهفييتشككأنفرصةألحد
منأكمل

متعففلنفعهضابطا

رغضوبغ

اليونانيةفيتعنياقيبنفسهمعجبيخر
فظاقاسيا

أنباليونانيةحرفياتعنيالتيلومبال
غبارعليهالسلوكهيكون

كنيسةوسطمنواحداليجدويشقىاإلنسانيجهدعءالقارىعزيزيمعيانظرولكن

شاولإليفبالعودةاظهيححارهمالذينشانهذاولكناعليهيدهليفعاللهإلىيقدمهربوةبينمن
كلهاإسرائيلوسطمنواحداءالسمامنبنفسهالرباختارهكيفنرىبولأيضاعوالمد

اقلبهحسبوجده

األساسيةالثروطيفعواأوشروطونبشرو31يهتمواأنالكنيسةورجالالثراحاعتادوقد

الشروطهذهمنبشرطإخاللأيأننرىالحقيقةفيولكنالباقيتارفيتوافرهايلزمالتي
بالكليوي

يفيدفهوأل4واحدةأةامرتزوجقديكونأنسرطيخصفيمااألقوالتضارببخصوصأما

ءاالبابهأخذالذيالببنالواضحولكنالتروتستانتثشاحبعضنحىكمامتزوجايكونأنظ

المقدسةللرتبةاختيارهقبلأخرىبامرأةتزوجقديكونالأنبهيعا

أنالميهتبةلألرملةبالنسبةالرسولبولسبفولنقارنهحينماتأكيدبكلالمعنىهذاويتضح
مرتينتزوجتقدتكونالأنبمعنى1هتي91واحدرجلامرأةتكون

وترفعهاالنفىسموضانهوالشرطهذامنبولسالقديسيقصدهالذيالواضحوالقصد

الواحدةوالكنيسةالمسيحمستوىعلىأنهالزمجةسرمفهومإلىباإلضافةالدياحياةعن
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الشماس

الشماسفيقوافرهايلزمالتيالشروط
والالكئيربالحمرمولعينغيرلسانينويالوقارذويالشمامسةيكونأنيجبكذلك

ئمأوألليختبرواأيضاءهؤالوإنمابضميرطاهراإليماذسولهمالقتيحبالربحطأمعين
صاحياتثالباتوقارغرذواتءالنساتكونأنمجبكذلكلومبالكانواإنيتشمسوا

أوالدمممدبرينواحدهامرأةبعلكلسةالشمامليكنشىكلفيأميناتقناعة
اإليمانفيكثيرةوئقةحسنةدرجةألنفسهميقتنونحسناتشمسواالذينألنحسناوبيوتهم

1wArتي1يسوعبالمسيحالذي

النفاقمعنىإليترمىاللسانينوللشماسبالنسبةIUاللساقعلىيركزهناالرسولبولس

يذعيمزاويذمكعلناجمدحكغيبتكفيعليكوقىلوجهكفيلكقولقولينيقولأي
األسقفوتبيغالشعببيناإليقاعهواألمرفيماوأخطروالغدرانةالخيونحفيوالمودةالصداقة
أوالنقمةأوالكيدأوللمنفعةإمااالخرالبعضويزكيالبعضعلىالجوليفسدمغربالغات

المخلبةالخدماتأخطرمنالشماسخدمةتصبحوهكذاذاتهابحدالمنحطةاألخالقعن

وأسقفهالشعبوبينالشعببينالوقيعةحيثللعثرات

بابسيفتحألنهللشماسبالنسبةالماليالربحفيالطمععلىالرسولبولسيركزكما

مجبLIمومغتقدبيجب6Nوتقديموالمحسوبيةوالمحاباةةءواإلساللوثمايةالوظيفةاستغالل

ويدميهالمسيحجسديجرحمماعلمبدونأوبعلمءالرؤساعندالعدالةموازينتختلوهكذامنعه
سلوكهJJJانةالشماسسمعةتضمنالشروطوبقية

علاالمثلإستفانوسقولنتذكرأنفعليناطاهربضميراإليمانسزهليكونأنaipأ

طهارةوفيأسدبقلبالعلنيواالعترافالثهادةفياإليمانسرلهكانمميفثصماسلكل
القائمالسيفوالإلدملومةيخثصىضميرال

الكنيسةفييخدمنبدأنالالئياألراملالكعتابالالزمةالشروطالرمولبولسوضعكذلك
1و9هتي1فقطءالنساوسطللخدمةتخصصنحيثالكهنوت6لرةدخارجولكن

الرسولعصربولسفيالكنسيةالدرجاتإلىعامةقظرة

إآلالرسولبولسعندالكهنوتيةالدرجأتبينالفاصلةالحدودوضوحعدممنوبالرغمولكن

أقوىولعلالرسولبولسحياةفياألوليصورتهأخذالكنسيةالرئاساتفيالتدبرأوالترقيبأن
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سفرفيلوقاالقديىهeكذمأالكنيسةفيالمسئوليناختيارعملبةعلوشانعنمعبرةورة
IJدرجتهأخذإنسفففاالمبشرلعملرصوالنوماوبرنابابولساختيارعندعمال

اخرىروحيةلعمليةيحتاجأسقفيتهدائرةخارجللبشارةخروجهأنإألومدجمرالكنيسةعلىكناظر
أسقفارسامتهعنالحاصةالمواهبوطلبوضصهااميتهافيتقلال

313أعأطلقوماثماألياديعليهماووضعواوصلواحينئذفصاموا
امنواقدكانواالذيللربعاهمواستوبأسوامصليائمكنيسةكلفياقسيسلهموانتختا

etIrrأبه

والذيالكنسيةالدرجاترساماتفيللكنيسةجيليتطقسbأوJالترتيبأتهذهوتعتبر
الروحيةالكنيسةءإنشاساتمنجوهريةسمةأصيح

أهلإلىاالؤليالرسالةفتوضحهاالكنيسةخدمةفيالعاملينءعضااعلىالملقاةالواجياتأما
تسالوتيكي

وينذرونكمالربفيويدئرونكمبينكميتعبونالذينتعرفواأناإلخوةأيهانسالكمئم4
عملهمأجلمنالمحبةفيجداكثيراتعتيروهموأن

الجميععلتاتواءالضضاأسندواالتفوسصغارشجعواترتيببالالذيغأنذروا
JLprfتس

فيتسالؤليكيكنيسةعلأسقفأولفإنأوهـبحانوسمنلناالمنحدرYالتقليدوبحسب
كلهاالكنيسةومفئبمضيفيالرسوبولسعنهقالالذيغايىهونفسهالوقتذلك
كورنثوسفيوهوبولسغندهنزلحينما7rryرو

منرسالةإليهاأرسلالتيالكنيسةوهيفيلبيفيالكنسةالرئاساتوضعإلينعووحينما

منهافنفهمسنةعشرةباربم84fسنةالتبشيريةخدمتهبلبعدأيم2Iسنةروماسبن
وديشإيبافريكونالتقليدبحسبهناحيثوالشمامسةساقفةjhJوضعاستقرقدأنه

sutidorhpapEاألولاألسقفهو

أرسلأنالالزممنحسبتولكنيسريعاإليهمساتيأيضاأناأنيبالربوأئق

والحادمورسولكمهـهـمعيوالمتجندمعيوالعاملأخيأبفرودتسإليكم
2trorفيلحاجتي
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بحسبروماعلىأسقفابعدصارفيماالذيأكليمنألسساقةايهءهؤالضمنمنكانذلك

فيلبيإليأيضأبولسكتبما

اإلنجيلفيمعيجاهدتااللتينهاتينساعدالمخلصىسرلكيياأيضاأنتأسألكنعم

4rفيالحياةسفرفيأسماؤهمالذينمعيالعامدينوباقيأيضاأكليمندمىمع

بدأكيفندرككنيستهفيروماأسقفكليمندسترتيباتعنذلكبعدنسمعإذفنحن
الرسوليالتزليبمنمنحدراأصالتهياخذالتقليد

عملخطورةمدىندركأفسسفيتيموثاوسإليالرسوليولسلهاأرسالتيالرسالةومن
أصعبمنالهراطفةمقاومةألنالرسلمناستلمهاالتيالمهابةالرئاسيةبصفتهاألسقف
المبتدئةالكنيسةواجهتهاالتيالمواجهات
fSlقوماتوصيلكيمكدونيةإليذاهباأناكنتإذأفىفيتمكثأنإليكطلبت

دونمباحثابتسيبلهاحدالوأنساىخرافابإلييصشاوالآخرتعليمايعلمواالأن

tو13تياإليمانفيالذىاللهبنيان

عليكسبفتالتيالنيواتحسبإيأهاأستؤعكتيموئأوساالبنأيهاالوصيةهذ

1AOتيالحسنةالمحاوبةفيهاتحارليلكي

محدودةالكنيسةتبقىلكيواحدعلواحديحلبحيثرداhالبدفيفكاناألمماهةتنفلأما

تيطىوأسقفهاكريتكنيسةبخعوصنقرأههذاالتدبركرمنقسمة

عزمتألنينيكوبولشإليإليئتأتيبادرأنأوتيخيكسأرتيماسإليكأركلحينما

32rتيلهناكئياثأن

النموأننجدالتهايةحتىالرسولبولسخدمةأولمنذالكنسيةالنزليباتلوتتبعناوالمالحظ

واضحغيرلالختصاصاتبالنسيةالتحديدفيالنموولكنواردلالرجاتبالنسبةالتحديدفي

ثمءصtoxONWXItoPأساقةأوفسوسبمجمعتخدمكانتالكتائسىولكن
درجةوضوحعدمفيالسرهووهذاالمباشرةالرسولبولسرعايةتحتكلهوذلكالشمامسة

أنإليذلكيرجعإذالرسائلكلفياإلكليروسعلىكمترئسالفرديبمفهومهااألسقف

فيوالمتصرفالكنائسلجميععامارعثخمسةمدىعلىالوحيدالمدجمرهوكانبولسالقديس

ءسوااإلكليروسمنفردأييأخذأنالممكنمنيكنلملذلكrsAYترتيباتهاكل

المسئولهوالرسولبولسكانطالمKكمدبزوحيداألسقفسالحياتأسقفاأوقسيساستي
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فيغايىساقةاuافىظهرأجهمنإليوانطلقوديعتهبولسسلمأنجمجردلكن
رومافيوكليمندسفيلبيفيلوفاوربماأفسسفيتيموئاوسممريتفيتيطىكورنثوس
واضحةكدرجاتالشمامسةثمالكهنةمنطبقةمعهموظهرتفيلبيفيوأبفرودتس

الدرجاتبدأتقد54CمنةمنذواإلسكندريةIوروموأنطاكيةمأورشليكنيسةفيأما

أننعرففنحنالرملوجووفيالكنائسهذهفياممعوالشماسوالقعيساألسقفالثالث

منذأسففأولإنيانوسفيهاوعئنم54سنةاإلسكندريةكنيسةأسىاإلنجيليمرقسالقديس
ليييافيالقيروانمنإليهاقادمامصردخوله

كعيراتغنيكانتالتيالمبتدئةالكنائسفيالنشطةالمواهبعملنغفلأننستطيعالكذلك
فيلكنرىكماولياةبالدربذلكخصىمواهبكانتألنهاوالتعليمالتنظيموظائفعن

فيهاالعاملةوالمواهبالنعمةبغنىمعترفاالرمولبولسيخاطبهاالتيم7oسنةكورنثوسكنيسة

المسيحيسوعفيلكمالمعطاةاللهنعمةعلجهتكممنحينكلفيإلهيأشكر
علموكلكلمةكلفيفيهاستغنيتمءشىكلفيأنكم
1كو1ماموهبةفيناقصينلستمإنكمحتىالمسيحشهادةفيكملبتتكما

االؤليالكنائسفيكثيرايألملمبالمواهبولالموأيالحارؤماتكالنشاطهذاولكن
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تالكنبيرالتدانيا

الكنيسةفيوالربطالمبطفوة

أصبحواحدةوأهدافخاصةحياةذاتمترابطةمتحدةكجماعةالكنيسةنشصأتأنجمجر

وحكمانفباطوسلطانلتستمروتنمونفسهابهوتضبطتحكمأنسلطانلهايبهونأنالطبيعيمن
اللهمنيأتيهاالكنيسة

كنيسةلترعواأساقةفيهاالقدمىالروحأقامكمالتيالرعيةولجميعألنفسكمإذأاحترزوا
2iأعبدمهاقتناهاالتيافه

الذيوهواألصاضةءهؤالواختارعينالذيعلوااألولالمدئرهوالفدسىالروحهنا

مرعيراهماللكيةالقاءهؤالخيروهويوعايالرصوالبولساعترافهذاهـمحكميضبطبالتالي

منفهيللشعبهمرعايهمأمااألوليبالدرجةسترعاهمالتيالعليالليديسلمهمفهوأخرى
ومشورتياتهاقياوبمقتفىاليدهذهتحت

الحقيقيالسلطانلصاحبطاعتهمبمدىاالؤليبالدرجةمتعلقأنهواضحاألساقةسلطانهنا
بالنسيةالمدىطوJوعلالكليدبرالذيالسلطانبينالتفريقيلزبمإذاولتمنهمأفامهمالذي

وبمثورةاللهسلطانتحتمناألسقفيباسرهالذيوالمؤفتالمحلوالسلطانافهوهوللكتيسة

المسيحمنوتصرفهمعرفتهيستمدكانالذيالرسولبولسمنمعركمهونستمدنتعلمههذامنه

51كو17الرديبلأناالفاوصيهمالمنزوجونوأما

21كو1yالربالانالهمفأشلالباقىنوأما

1رأياأعطيولكننيفيهنالرليمنأفرعنديفليسالعذارىوأما

السلطانصاحببوصاياتمسكطمقدارأساسعلىeمuاهووأخيراأوألاألسقفسلطانأنعل
lكالفتعليمكلءإزاوذلكسلطانهمنهيستمدأذيألعل

الرصيوصايا14إليكماكتتهمافليعلمروحياأونييانفسهمجسبأحدكانإن
stIvr

الذيالسلطانحسبحاضروأناجزماأستعملاللكيغائبوأنابهذاكتبالذلك
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3101وك2للهدمالللبنيانالربإياهعطاني

علؤومملظنونأهادمينحصونهدمعلىباللهقادرةبلجسدلةليستمحاربتناأسلحةإذ

كلعلىننقمألنومستعدينالمسيحطاعةإليفكركلومستأسرينالفهمعرفةضديرتفع
Tsf1طاعتكمكملتمتىعصيان

معاوحزموأمانةئقةبكلالرسولبولستحتهمنيعملالذياللهسلطانهناواضح

فقطبالحقالمناداةحدودفيفهوعملوإنالكنيسةخارجيعملالالكنيسةصملطانأنعلى

AماL3داخلمنالذينلدينونأنتمألستمخارجمنالذينأدينأنليا

31و21كوه1بينكممنالخبيثفاعزلوايدينهمفاللهخارجمنالذينأما

A4أعجمارأيناوسمعناالنتكلمأناليمكنناننانحنy

92هاعالناسمناكثزاللهيطاعأنينبغيوفالوالوالرعبطرسفأجاب

أعطئهالذيالروحبحقمستودفهوفيهاالذينالمؤمنينعلىللحكمللكنيسةالذيالعلطانأما

التيواإلفحأرستاالجديدهالحياةوهتتهمالتيبالمعمؤيةفيهاءأعضاليكوتواللمؤمنينالكتيسة
ذلكبعدتحاسبأنلهافهيالخطيةمغفرةوهبتهم

aأشفقالأيضاجئتإذاأنيالباقينولجميعقبلمنأخطأواللذينتبا
rsrIr

تريدونالكمامنكموأوجذأريدكماأجدكمالأنجئتإذااخافألني
تجلمنأخطأواالذينمنكعيرينعلىوأنوحأيضاجثتإذاعندكمإلهييذلنيأن
12وytr2فعلوهاالتيوالعهارةوالزناالنجاسةعنيتوبواولم

Iمامأوئخهميخطئونالذينهوثأوثالئةشاهدينعلىإألشيخعلىشكايةتفبل

1هتي1ضفينالناعنديكونلكيالجميع

العقوبةاوأنوالتأدييأصناف

أوالحرمانالمؤقتالعزلالتوبيخئاللثفيتنحصربولسالقديسعندالعقوباتكانت

الفطع

التوبيخأ
عنوالخروجرالثعملنفسهلهتسؤلمنكلتوبغالكنيسةأساضةمسثولياتأوليمنكأن

للتوبيخطريقتانهناكوكانتودالح

wf
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هتيw1المخالفلالمسئوبينكتمانفيومجرياألخويأواألبويالحبيبيخالتوlولى

الوقتبتعيينالجماعةوسطفيرسياوينفذ02هتي1ماعيالجالعلنيالتوبغوالثانية
إليهيلجاوغالبأالسالفءاإلجرامنأفصىءإجراوهومشيقاذلكعنواإلعالن

الخاصوبيخالتفرصواستنفاذصبرهفراغبعدالؤليس

خطورةأسدعقوبةءإلجرايمفدانإنماالتوبيخمنالنوعانوهذان

العزل

Iهذامثلأنعالماعنهأعرضومرتينبعداإلنذارمرةالمبتدعالرجل
3Lتينفسهمنعكوماعليهءوهويخطىانحرفقد

القطعأوالحرمانج
شكالنأيضالهءاإلجراوهذا

ةالمالأيالحخرتحتعثراتهبكثرةالمؤذيأوالشجارمثيرأوالمشاغبوضعاألول
ويتوبuالهينصلححتىشاآلخمعالخلطةوعدمالشركةمنمؤقتقطعمعوالمتابعة

ipiبينكممنالختيثفاعزلوا

الولكئيخجللكيتخالطوهوالهذافسموابألرسالةكالمتايطيعالأحدكانوإن
311901تىcyخأنذروهبلكعدوتحسنوه

الفعلهذالالذيوسطكممنير2حتىتنوصالموبالحريمنعكخونADفأنتم
فعلالذيفيحاضركانيحكمتقدبالروححاضرولكنبالجسدغألنبكأننأنافإني
هكذاهذا

مثليسلمأنالمسيحيسوعربناقوةمعمجتمعونوروحىأنتمإذالمسيحيسوعربناباسم
ه2كوه1يسئعالربيومفيالروحتخلصدكيالجسدلهالكللشصيطانهذا

ولكنالرسولبولمىالقديسبهيلؤحهذاولكنالنهائبموالفطعالكليالحرمانوهوالثاني

معيزنيالذيالفاجرهذاليمبسحكمالذيه2كو1االيةفيفهوقطيستخدمهلم
هذاوسحبنفسههوعادولكنسحهذاالجسدلهالكللشيطانأئملمهيتوبوالأبيهامرأة

ودموعأوإشفاقاولطفاعبةيذوببكالمالمخيفالعنيفالحكم

تكونواحتىوالتوبيخالعزلكثرينامنالذيقصاصالهذايكفيههذامثل

أطلبلذلكالمفرطالحزنمنهذامثليبتلعلئالوتعزونهبالحريتسامحونهبالعكلس
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2وrcأفكارهنجهلالألنناالشيطانفينايطمعلئالالمحبةلهتمكنوان
6l

والالحقعلىحارسةفهيالرسولبولسعندالكنيسةفيوالربطالصطروحنفهمهذامن

ليسااالحطاةأخطىعلىفائقولطفوعطفوإشفاقمحبةمنخلواوسلطانهاقوتهاتستعرض

بولسعندفألكنيسةالطاهرةالسيرةوإعادةالتوبةلتمكينولكنلعاقبواإلرهابللتخويف

لذيكاارةورجموجالدينمحكمةوليست351تي1وقاعدتالحقعمyهيالرسول
اااتعذيببتؤتكلونأنلصلحالالعرشسئمهاالتيالمحبةفىصايااليهودعند

الرسولبولىأيامفيالفتئةالكنيسةلحياةعامةنظرة
لدوألنوثممامستهاوقسوسهابأساضتهاالرسولهبولسلتدبيرخاضعةكلهاالكنائسكأنت

علمابتحديدأسماؤهاظهرتوإنالدرجاتأنشطةتظهرلمالعلياهينتJsالرسوبولس
منيكنلملذلكءاإلنشامنذسنةعثرةاثنتيعمرهايتعآللمبولسأيامفيالكنائسأقدمبأن

االنذهننافيالتيصورتهابكاملالكنيسةتظهرأنالمعقول

علىالثهصكبهأالتيالمواهبهيالرصلبولسأيامفيالجديدهالكنيسةمعالمأوضحولكن
الخادمةالمواهبكالتجميعفهظهرتحيثالشعبعامةوخاصةءبسخاالكنائسىهنه

للعقلمذهلةبصورةوالعاملة

إنولكنشةبأليتكلمونالجميعوكانواحدمكانفيكلهاالكنيسةاجتمعتفإن

يتنباونالجميعكان
إعالنله6لسانAلقعليملهمزمورiلهمنكمواحدفكلاتجمعتممتى
للبتيانءشىكلفليكنترجمةله

وبترتيبثلمةاألكثرثلثةعلىأواثنينفاثنينسانبديتكدمأحألكأنإن
واحداجمصرول

اآلخرونوليحكمأوثلثةائنانفديتكدمءاألنبياأما
األولفليسكتآلخرجالسا8علنإنولكن

الجمغويتعرىالجصيعليتعلمواحداواحداتننبأواأنجيعكمققدووننكم
ryyrوكءلألنبياخاضعةءاألنبياوأرواخ

لجميعبالنعبةأداخلمنويئهاالكنيسةلLجداواضحةصورةيعطيتابولسوالقديس
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هكذافيهاالناضطةالروحيةودرجاتهاالعاملةلفئات

ذلكوبعدقواتثممعلميناللثاءأنبيائافياأوألرسالالكنيسةفيأناساافهفوضع
lsrIAVألسنةوأنواعتدابيرأعواناءشفامواهب

انئذالكنيسةحاجةكانتوبالشعبالشعبمنالمكثفالروحيالنشاطهذاوجووبسيب

عنللخارجينوالرعالصحيحةلالسعخادةالمواهببينوالربطالتتظيمهوفقطواحدءشىإلي
فكان6نهاذبحدالحدمةأماالحدمةزماميفلتالحتىوالربطوالفبطالصحيحالتعليم

الحالةهذهتائملمولكنوصيطوبالبسرعةبينهمالمواهبوتتيخلمباشرةجبالريخدآالشعب
أنقبلرةمباثالرسلزمنيىالذيوهوءنبياابزمنالكنسيالتاربخفييسمىمحدودلزمنإآل

إليالشعبوسطفيالكنيسةفيتعملالمواهبظلتولكنواإلكليروسضةALايدفييستقر
بفليلليسزمن

جمععلالقدصالروححلعندماالحمسينيومظهرمنذالكنيسةفيءاألفبياقيامأنومعرو
المسغعناإلعالنفيالرسلمواهبكلءاألنبياالمحهأعطىوقدنفسا21الحاضرين

بالروح

وأنبيائهالقديسينلرسلهاآلنأعلغقدكماالنثربنوبهيعرفلمأخرأجيالفيالذبم
35أفaبالروح

202أفالزاويةحجرنفسهالمغويسوعءواألنبياالرسلأسامىعلمبنئين

الرسولبولىذهنفيالروحيةالكنيسةصورة

عموالحيادههوكنيسةىبيتفيتحرفأنمجبكيف
reتجماعدتهtواقى

ءالبنابمعنىإطالقايأتنالهنافالييتعائلتههيالحيافهكنيسةهيهتاالكنيسة
الحققاعدةهيهناوالقاعدةككلالكنيسةيحملالذيالمسغهوالحقعمؤحيثالمادي

اللهبيتأهلعائلةفالكنيسةJبيتكلمةهوماوالمهمواالبناالباستعالنعلىالمؤشسة

معالكنسيةالرئاساتبولسجمعكيفنشعرهناالرأسفيموحدةعائلةالقديسين211أف
الذيالحقعنمعلنةتسيروهيللرأسخاضعوالكللتعضهاالحاضعةاألسرةألفةفيالشعب
لنالمجيمفابوابالعالمعليهايقوىولنالمعاكسةالعالمتياراتوضداألبديةنحوفيها
ءالسمافيقاعدتهبهايسيرأذيهاعموألنعلياتفوى



سbالسالبا

واألخالقالمسيحيةالحياة

1بولسالفديسعند

اتبالمووأتصالهاالرصلبولىأخالياتالمنانواحيبنىاالبقةالفصولفيمؤبهيرمنعرضناانجق1
األخرى

4لالربمرشتغبولىالتيسعنداألخالقيات401801صفحاتاقفلى

ءاالفلسراألخالقةاتمrvrvrسفعات
الرسولبولسعندالمحيةنيواألخالقالبرrerBعض





األوللفصل

لألخالقيات4ولياالاألسس

بولسعندالقديس

فيمئخراتبكلyAjrirناينتهيالرسولبولسبحسبومخلماربالمسيحبقبول
بالمستعتدينتخمحىبوصاياالعبؤيةناموسمناالنمتاليوجبههذاوالسلوكواألخالقاألدب

الذبأوألدالمخعصالحرلةناموسإليللخطايا

أيايانصرخبهالذيالتبنيروحأخذتمبلللخوفأيفاالعبوديةروحتأخذوالمإذ
nوo1رو8اطهأوالدانناألرواحنايشعهدايضانفسهالروحاآلب

بالحجارةوالرجموالسوطبالعصيئالعييدنومنيبالتأروحلهموسىناموسكان

الموتمنىأوالمحبةالحبزمانءوجاالتأئبعهدانتهىالمسيحفيولكنالموتحتى

اإليمانءجأمابعدولكننتنررباإليمانالكيالمسيحإليمؤدبناالناموسكانقدإذا

jrfrrrغلعييالمحباإليماناثهءأبناجميعأاسلكممؤدبتحتبعدلسنا

التيلةبوصاياهأنشأفيهامواتوايةابعتيدالخاصAfeLAlwaLبناالتأديبقانون

العبيدعقدليئهيالصليبعلىالمسيحمزقهاهنهلهاحدالعقوبات

hبينماالوسطمنرفعهوقدلناضذاكانالذىالفرائضفيعليناالذيالصكإنحا

iIوكالصليبعلىبالصليبجسدهفيإياهمستراواطهاإلنسان

مبطألالعداوةأيواألمماليهؤبينبالناموسالقائمالمتوسطالسياجحائطونقض

والرمنللخارجينبالخنينالحاصةوهيفقطاألسفارلوسىالحسةهوحديدبافهناUyurrناgئقاحينا2

والمزايرءوالالوالملوكوالقضاةيشوعالقميمأضارالعهدبقيةفهيدخل
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جديداواحداإنسانانفسهفياالثنينيخلقلكيفرلضفيالوصايانأموسجعصده
01و241أف

الخاصاألخالقيالتأديببناموستربطناعالقةكلانتهتالصليبعلىالمسيحبموتوهكذا
الحطيةعبيدبالعبيد

الغيرالخرتصيروالكيالمسغبجسدللناموسمئمقدأيضاأنتمإخوتيياإأ
4رو7للهلنثمراألمواتمنأميمقدللذيالناموس

العتيقالجسدفيهكينممكناالذيماتإذالناموسمنتحررنافقداآلنوأما

6رو7الحرفبعتقالالروحبجكةنعيدحتى

فيهنعيشالأنعليناوأصغوالموتالعبوديةناموسمنحررناجموتهفالمسيحإذا

Ujيةبنيرعبوئانيةأيضاترتبكواوالبهاالمسيححررنافدالتيالحريةفيإثبتواa
501كل

3موسىناموسعنءواالستغناءيستمراإلنهامدأيإليولكن

اححخاليذبائحيشقشفانموسىناموسإنتفكيرهمبحسبالشزاحمنالكثيرونيقول
الالرسوالبولسولكنخالقياهويبقىوالنالذبائحيهوانتهىالنيوأنأخالفيوشق
بحذافيرهوانتهىبحذافيرهعاشيتجزأالكلمومىفناموسبهيقلولمذلكيرى

علناوجاهربذلكالمسيحلهاستغينأنيومككلموسىنأموسمنولالرعبولسانتهىلقد

منرسالةأيةفيواحداسطرايكتبأنوفبلم05سنةليمأورثفياألولالرسلمجمعبعد
فيالركلمنوموافقةهادبشذلكوكانالنهايةحتىاسترعليهماعلثابتاوظلرسائله

أورسليم

والمشايخالرسلهكذابايديهموكتبواأكنيسةكلمعوالشايخالرسلرأىحينئذ
منخارجينأناساأنسمعناقدإذاألمممنينالناإلخوةإليسالمايهدونخوةوأ

لمنحنالنينالناموسوتحفظواتختتتواأنوقائلينأنفسكممقلبينبأقىالأزعوكمعندطا
نضعالأنونحنالقدسالروحرأىقدNAواحدهبنفسصرناوفدرأينانأمرهم
والمخنوقمال4وعنلألصنامدبحعماغتنواأنالواجبةءثميااهذهاكثرغرثقألعليكم
polrr1rأعمعافينكؤلواتفعلونفنعتامنهاأنفسكمحفظتمإنالتيوالزنأ
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الناموسمنأفضليحيةللمسناموساسيضعحتماتصورأنهمنكلظنبولسخمبقدلكن

وضعبلالرسولبولىبالعلىحتىيخطرلمهذامنهمستمداأومثالهعلىموصىوضعهالذي
قيوداألولالناموسحيثالجديدالعهدفيالمسيحنعمةبجملتهالقديهمالعهدفيالناموسمقابلفي

ةحريةالجديدةوالنعمة

641روأنعمةتحتبلالتاموسمختلستمألنكمتسودكملنالحطيةفإن4

332غلعليتامغلقاوسالنامتحتمحروسينكنااإليمانءجافبلماولكن

81هغلالناموستحتفلستمبألروحانقدتمإذولكن

ذاتأيضافهيالبنونيدخلهاالتيlاللهحكمائرةbهيسولlبولىعندالنعمةولكن
القدسالروحوقياثهاإللهيةالمحبةهويضبطهاالنيفالقانوناالتزاماتمنلهاياولكنالتزامات

الحرفالالروحناموسولكنناموسفالنعمةاألنوارأبيعندمنالمجانيةوالعطاياوالمواهب
ومعهاللهفيحياةالطبيعةفىقلحياةالحياةقانونالموتوليىالحياةقانونولكنقانونوهي

Akالنينفكلالجديدةالحليقةبلالغزدةوالشيئاينفعالختانليسيسوعالمسيحفي

6k11غلاللهإسرائيلوعلىورحمةسالمعليهمالقانونهذابحسبيسلكون

الذيناموسهالهافهالبنينحريةcعئزاالجديداإلنسانوهيالجديدهالحليقةولكن

ILالمسيحتممواناموسوهكذابعضأئقالبعضكماحملوأالصيبأيمتهانبثقت

نحملهأننحنوالاباؤنايستطعالمالذيالقديمالناموسئقلعوضهنا6rغل

وثقلالمحبةعملهوالذيالبذلأيالصليببعقلالرسولبولساستبدله01هأع

عليكمنيرياحملواموسىبناموسقيسإذاوخفيفهئينأنهالمغعنهعيرأنسبقالصليب

03متضيفوحضليهبننيريألنمنيوتعلموا

ليستولكنهاالناموسعبوديةعوضةالحريوهتتقدالمسيحفيالنعمةكانتوإنألنه

ويستعتدهويقمعهعهالجسدضديعملالذيالروححريةهيبلالجسدالستخدامحزية

بالمحيةبلللجسدفرصةالحريةتصيرواالهنأغيراإلضةأيهاللحريةدعيتمإنحافإنكم
31هغلبعضابعضكماخدموا

الضميرالمسيحناموسفيالحريةضابط

اإلنسانعروقفيالمسيحدميضخإنهالروحيالنبضمركزهوالرسولبولسعندالضمير

كلاإلنسانوضميرالفعليالتطهيرعلىالقادرالمسيحفيالحياةروحاألزليبالروجالجديد
منكلوهكذابالموتإآلاإلنسانيتحررمنهاأنيستحلوالخطيةللخطيةعستعبدهوإنسان
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وأعموديةاللهالدأومجدحريةوذاقالحطيةتحررمنقديكونفإنهالمسيحموتفيالموتةال

البنينحريةالةحليللخطيةالعنؤيةحالةمنوانقاليعةتغييرطبكصذالحريةهصازتعطي
الموتمنوالخوفالخطبةعبوديةمنتحررضميرهبمقدارحرالمشحيفاإلنساقالمعيحفي

كيفيعرفأنمستوىعلىنفسهاناإلشيعرفهوانالرسولبولسمفهومفيالضمير
وصاياتتميممستوىعلىA4بعدالناموسمستوىعلىليسأخالقيانفسهلساناإليدين

الضميرأننجداألخالقياإلحساسمستوىعلىبينمابارااإلنسانيكونأنيمكنالناموس

مبولمنهاعانىالفميرفيالحقوبرالشكليالناموسبربينالحطيرةالمفارقةوهذهيصرخ
بالالناموسفييlUالبرممملفدكيهوديأنهدنفسهيشهدالذيالوقتفيفهوبشدةالرسول

منينقذنيمنالشقياإلنسانأناويحىالضميرجهةمنويصرخنفسههويو36فىلوم
jvرaالموتهذاجسد

يتبعأنممكنناموطضميرهفيويكتشفاألمميعلىيعطفأنالرسولبولىاستطاعلذلك
مكلتوباأناموسعمليظهرونالذينألنفسهمناموسهمالناموسلهمليسإذءفهؤالالحق

241jo1وومحتجةأوثتكيةمبينهافيماوأفكارهمضميرهمأيضاشاهداقلوبهمفي

يفبطيةالمسيحفيفعاليةذاتصورةليأخذيتضحالرمولبولسعندالضميرعملابتدأبهذا

فيهاليعلكالجديدلالنسانالموهوبةالحررلةبها

91روالقدسبالروحليشاهدوضميرياكذبالالمسيحفيالصدقأقىل
ISJضميرناشهادةهذاهوفخرنانy21

وفريسيينكتبةومعلميهالحرفيالناموسعوضالوصيةعلىقعماالضميريجلالرسولوبولس

ءريابالوإيمانصالحوضميرطاهرفلبمنالمحبةفهيالوصيةغايةوأما

1dتي1

الحسنةالمحاربةفيهاتحاربلكيإياهاأستودعكتيموئاوساالبنأيهاالوصيةهنلى

A19تي0صالحوضميرإيمانولك

3Aj9تي1طاهربضمراإلجمانصرولهمالشمامسةيكونأنيجبكذلك

ثمهادةإلياخرينبواسطةوالفحصاألمتحانمنينعخلالحدمةعلىماسالشإقامةشرطهتا

وأصدققاضوافدرمراقبأخطروخدمتهالمسيحناموسيأخذبهذاذفسهالشخصضمير

أاإلشانضميرشماهد
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الذيالناموسمستوىيرفعوأخالفهوسلوكهاإلنسانأعمالعلىكنتماهدالضمرإدخالنا
فيالكلمةوروحاإللهيالحقمنوحيهيصتمدفالضيراالفاقأعلىإليلهويعيشبهيعيش

نجيلال

الحكميخسنوسلوكياأخالقيامرافباالمسيحيضميرمنيتخذالرسولبولسيبدأهكذا
للسالفيفضىكللتخضعوخدامهاالولةمعللتعاملكأساسيضعهوهووالتصرف
يقاوممنإنحتىاللهمنمرتبةهيالكائنةوالسالطيناللهمنإالسلطانليسألنهالفائقة

بسببأيضأبلطالغضببسببليمىلهيخضعأنيلزملذلكاللهتزليبيقاومالسلطان
tr110روالضمير

العالقاتيخصفيمااإلنسانتصرفاتفوقكرقيبالضميرمستوىالرسولبولسيرفعهكذا

بالروحالضميريقرنالرسولبولسأنالسالفةاألمثلةمنضحiiIووصاياوترتيبهاقهتمسالتي
هنافالضميرللهالبنؤهحريةبنوالاإلنسانعلىانفتحتجديدةعطيةوكأنهواإليمانالقدس

فالضميرالجديدنسانلوالكبرى4ولياالعطيتهاأنهمععليهارقيبوهوالحريةمنأعلى
القدسالروحبقيادةاإليماندربعلىمعايسيرانالجطيدةالحليقةتكوينمنماوالحرية

االخراختلأحدهمااختلإذا

األعمالمنبالروحوتطهراللهأوالدحرلةوذأقتحزرالذيالجديداإلنسانضيريقفوهكذا

الذيالمسيحدميكونبالحريفكمالحطيةزيفيشوبهاالالتيالتقاوةمستوىعلىالميتة

اللهقخدمواميتةالخطيةJاعمامنيطفرضمائركمعيببالللهنفسهقألمأزليبروح
نجسبفكرإيمانعدمفييعيشيزالالالذيالضميرمفابلفيوذلك9عبالحيئ

فيءاصخايكونوالكيبصرامةوئخهمالسببفلهذاالمسيحبدمينتفعولمميتةوأعمال
للطاهررلنطاهرءشىكلالحقعنمرتدينأناسووصايايهوديةخرافاتإلىيصغونالاإليمان

1تيوضميرممأيضاذهنهمقدتنخسبلطاهراءشىفليسالمؤمنينوغيرللنجسينوأما

يتهاوعتووخوفهاوتصوراتهاالخطبةأعمالمنالقلبيطفرالصحيحاإليمانأنهناواضح

للحياةاألخالقيةالمسيرةفيوقائداحكمايكونألنفهويصلحوطهارةونقاوةصحةللضميرويعطي
المسيحية

اإلنسانتصرفاتكلعلىالنعمةناموسءملفيلضميرشاهدصورةيعطبناالرسولوبولس
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بلجسديةحكمةفيالاللهوإخالصبساطةفيأنناضميرناثعهادةهذاهوفخرناألن

rIةrrgنحوكممنيماوالالعالمفيتصزفنااللهنعمةفي

اخرقانونأليعطيلألوئانالمقدمةالذبائحمناألكلموضوعفيالرسولبولسيعؤولكن
اآلخرينعثرةوهوضميرهحكموعلىاإلنسانحريةعلىيهيمن

يلزمالصحيحوالعلمالصحيحاإليمانبحسبضميريوهارةالمسيحفيحريتيكأنتفمهما
الذيالضعيفيمانلنظراالضعيفةالضمائرلذويخاصةلآلخرلنبالنسيةاستخدمهاالأن

حردةفيصالحإليمانصالحضميرليكانولوأنهالمثللكبئيعطيوهوضمائرهمعليهيتغذى

وأنهخرافةذاتبحدوالوثنبالوئنلهعالقةyلحممجردهولألوثانخماأنالصحيحةالمعرفة
هذامنآكلأنلييصحالنه4Vإهذهمثلءأثياميريفاحصغيرمنهآكلأنممكلن

ALrأوالالوئنأوافقأنيفييخكملئالللوثنأنهعالموهوليقدمهالذيذلكأمامالاللحم
فإنيوإألمحزمالألوئاندبحالذيأنيظنالمعرفةضعيفاإليمانضعيفالضميرضعيفإنسان

ويهلكفيتسخساعتقادهبحسبالحراميأكللكيأثصخعهأوضميرهوأجرحأعثره
11كو1الضميرأجلمنءشىعنغيرفاحصينكلوهالملحمةفييباعماكل

4Nأغلمكمالذيذاكأجلمنتاكلوافاللوثنمذبوحهذاأحدلكمقالإنولكن
والضمير

ضميرمنحريتيفييحكمwألنضميراآلخربلأنتضميركليىالضمرلiقأ
Is01AY9ATآخر

s1Yrاللهولكنيسةولليونانيينبرلليهوعثرةبالكؤلوا

أومصدمةلألخيوضعالأنبهذااحكموابالحريبلبعضابعضناأيضانحاكمفال
9tIrIرومعئرة

بطعامكتهلكالالمحبةحسببعدتسلكفلستيحزنطعامكبسببأخوككانفإن

61و411روصالحكمعلىيفرفالألجلهالمحيحماتالذيذلئ
بعثرةيأكلالذىلالنسانشرلكنهطاهرةءاألشياكل

يضعفأويعثرأوأخوكيهيصطدمشيئاوالخمرالتشربواللحماتأكلالأنحسن
مافينفسهيديناللمنطوبىاللهأمامبنفسكلكفليكنضميعإيمانأألك

يستحسنه

اإليمانمنليسمأوكلاإليمانمنليسذلكألنيدانلافإنيرتابالذيوأما

jjtIrnروخطبةفهو
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رسالةفيالضميرموضعاإليمانيةنيروميةرسالةمنالتياألخيرةااليةي
إلييبلغلمأنهواضحيرتابالذيوهناالمسيحوهيهاالتيللحريةإفرازوكالهماكورنثوس

الصحيحةالمعرفةساأصعلىالحريةءملييلغالذياإليمانءمل

حيثالضميرمراةكلالمسيحفيالحريةيمئمالرسولبولسأنهذامننخرجأننستطيع
باإليماندثالحUالتطفرومقداربالمسيحالذيوالبرءالفداقياسعلىنفسهأعماقالمؤمنيرى
المؤمنيشعروبهذا519أعقلوبهمباإليمانطفرإذءيبثوبينهمبيننااللهيميزولم
14أفاللهأماملومبالبضميربالمسغ

Aامأتبررهالولكنهااالخرينأحكاممنحزاتجعلهممانتوإنالمؤمنينالهاالتيوالحرية
وأتدءوراiهأنسىاالغتسالعنيكفواليومكليغتسليزالالالمسيحيفضميرالثه
أحدمنفيهيخكموهوالهشىكلفيفيحكمالروحيئوأما331فيقدامهوماإلي
أحكملستبلبثريومأومنمنكمفيئيخكمأنعنديءشىفأفىأناوأما251كو1
4و43كو1مبررابذلكلستلكتي1ليذفيءأشعربثصيلستفإنيأيضاصينففي

11iaهيبزرالالحكمهذالكنافهيخالفمافيهليسبأنهثمعورالضميرنSولفحتى

ةامضيئةهيئعرفناطالتياةihlهوهوليسالضيرأنيحذرمنالرسولوبولس
أنهالضميروطقةولكنالمؤمنتواجهالتياألخالقيةالقضايأفيوذلكLLUصالضميركانمهما
ولكنييوؤفالضمرعاسبحرشهحدوديتعدىالأنوينصحهاللهءبقضااإلنسانيذكر
وتقنينإدراكمصدرليس

صاحبهوليسالمسيحفينلناهاالتيالحريةعلىوعابكمراقبالضميرفعملكذلك

الحكمأماوالئقومناسبناغهولماإدراكنابمحيطمحدودةحكمهةءفكفاالفضلالكلمة
اللهءفهولففأالنهائي

مبررابذلكلستلكننيذاتيفيخطأءيبثعرأثلستفإني
الربهوفيئمجكمالذيولكن

الربيأتيحتىالقتقبلوضمائرهماآلخرينيخعىفيماءشىفيتحكمواالإذا
افهمنواحدلكلالمدحيكونوحينئذالقلوبءاراويظهرالظالمخفاياسينيرالذي
stjo

ماموقففييلومناالهوأنالمسيحبدمواغتسلتصفىالذيالضميربناإليهيبلغماغايةإن
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مافغايةماموقفتجاهيلومناالوهوحينماالمواقفكلإلييتخطىأنيمكنالولكنهمفرده

إنءاألحناأيهايوحناللقديسهناوالكالمبالةثقتنأدادتزأنبللة3Iylla6نزأنليمىنبلغه

rيوl3نحواللهمنثقةفدناقلوبناتلظلم

فيهايرىالتيالداخليةالمراةكؤلهالمسيحيةفياألخالقيالسلوكفيالضميرتتبلورقيمةوهكذا

جهةمنحريتهبلاألخالقيالفعلحريةجهةمنالويفتخربهاالمسيحفيحريتهالمسيحي
ةالدينونةمنوبالتاليالحطيةمنبالحريةاإلحساس

Dالجسدحسبلشىالسالكينيسوعالمسيحفيهمالذينعلىاالنالدينونةمنءشىإذاال
tرو8الروححسببل

سعادتهاوجفياألخالقيالضبيريكونحيث

عملهواحدكلليمتحنولكننفسهيغشفإنهثصيئاليسوهوءشىأنهأحدظنإقاألنه
حملسيحملواحدكلألنغيرهجهةمنالقطنفسهجهةالفخرمنلهيكونوحيحئذ

6tغلنفسه

المسيحفيالحريةموسOnمال
منتحررتلالنسانجديدهطبيعةبلأدبياأوأخالفيافليستالرسولبولسعندالحرية

المسيحtiقكماواستعبادوسيادةسلطانذاتالخطبةوقىةقوةيةفاوالموتالحطيةعبودية

الخطيةمنوالتحريرtrيو08للخطيةهوعبيةايعملمنJكالواحدبالحرف

والصالةالعباثهأنواعبكلوالبالتسكوالبالتصوروالبالفكرالاإلنسانيبلغهأنيستحيل
الخطيةمناإلنسانيحررالذيهووحدهوالموتبالموتإألالخطيةمنيتحررالفاإلنسان

الجلجئةقىةيحملالذيالعمادسروبقوةباإليمأنيةاالمحزرمنالموتهذاقوةينالالمسيحي

حقاكوتإذفهكذاقاتلةوطيعةسمالبيةكقغالحطيةليتحررمنوموتهمJJباالمسيحصبغةوفعل

الحطبةعنمثناقدبالحقيقةنكونفنحنونقومودفنهالمسيحموتفيبالشركةأيالمعموديةسقي

تكونونفبالحقيقةاالبنحزركمفإنالواحدبالحرفالمسيحقىليتموهكذاأحرارافصرنا

الذيالسرياإللهيالمسيحدمبفعلوسلطانهاالخطيةقوةمننتخلعىهكذا3يو8أحرارا
سوديتهأيالمسيحبصبغةالمسيحدميكونبالحريفكمالضميرأعماقحتىكياننايتغلغل

91عبالحياللهلحخدمواميتةأعمالمنضمائركميطهر

بلالعقليةالمدركاتإحدىكأنهافلسفيامعيارالليستالرسولبولسعندالمسيحيةوالحرية

كلعلىحينمملوشكرفيالينقطعالقلبفيوترنيموتهليلبلوفرححقيقيةM3sهي
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األتعابأثتئوفيالدوامعلىوالمسرةبالبشريطفحالذيفيهابرهاماتحملالمسيحيةفالحريةءي

وتدخمهاالحرلةترافقالتيالسعادةهنهسزأنبالتاعنيغيبوالواالضطهاداتوالضيقات

كلهاهيالنيبالروحالحديدهالحياةعريونونوالالضميرفوقمنالخطيةذقلرفعفييكمن

عروقنافييسريالذييحالمحدممنالدوامعلىتنغإفرازات

علىوالشاكرةالدوامعلىوالمترنمةالسعيدةالفيرحةبطبيعتهاالمشحيةفيالحريةاضفحتوهكذا

البشرلةلألخالقصورةوأبهجأجملحينكلوفيءشيكل
وهذهالحطيةرئفةمنالحالصمستوىإلىالجديلهاإلنسانيةالحياةمستوياتارتفعتوبها

كامةاالسشموخالعطرفيوعبيقهابجمالهاالطهارةحياةبعينهاهي

عبوديةتحتمنفالخروجوقيودحدودبالمفتوحاتصرمحاليستاكأوالدحريةلكن

الحريةننللمألننارقيببالشخصيةحريةإلييوصلنااليرحمالقايركسيدالناموس

ومحبوبورحميمرفيقكسيدسيادتهتحتفدخلنافيهاأذخلناالمسيحبلباجتهادنا

للجسدفرصةالحتالتصئرواIغيرااإلضةايهاللحرلةدعيتمإنمافإنكم
5r1غل

كانبلفاأخالقانامومقTyوفراغفييتركنالممولىناموسبنؤرفعلمافالمستح
هوكانقدمعلماالناموسكانفإنالناموسعوضوالسيدالمعلمدناارقدهوأنهواضحا

منفبدآلكأحراريطمهمجلسئمالمسجؤلينسرإحأطلققدالمسيحأمامعاوالسخانالمعلم
واكباركمءأعداأحبوايقولالمسيحءجابسنوسنبعينعينقالالذيالناموس

4coهمتaويطردونكمإليكميسئونالذينألجلوصلوامثغصيكمإليأحسواالعنيكم

لالنسانالظاهريةعمالألlمعيتعاملالذيالناموسحرفياتيفندالمسيحظلوهكذا
منفعآلتحررواقنأسسعلىالنفسداخلمنالضميرمعيتعاملشموليةواكثرأرقىبناموس

والموتالخطيةعبودية

قىلمعنىأدركنااألخالقيسموجهةمنالمباركالسيدلهذاالجديدالناموسهذالمحنافإذا

كملبلنففىجئثماءاألنبياأوالناموسألنقضجئتأنيتظتواالyالمسيح
5VIمتالlTaluiaaSiXaTaKvooa4ciOoهءكا

ومناإلنسانضميرمعبالروحبلبالحرفاليتعاملاخرناموصاالمسيحمىأرفقدإذا

ةالنعمبناموسالرسولبولسماهأثالناموسهذاوأشمملواكملاعلىامستوىعلىالداخل

10



بلجسديائحكميعدلموفيامتهبموتهالمسحخلقهالذيالجديداإلنسانألنالمسيحاموس
جديداوتقيمهالتوبةترابعلىتلقيهوتدينهتعنفهوترشدهأنعمةتقوحيثالداخلمنبالروح
لنالخطيةفإنjjرو8اللهءأبناهمفأولئكاللهبروحينقاثونالذينكلنJمجددا

641روالنعمةمختبلالناموستحتلستمألنكمتسودكم

ءوتبزىللتوبةتدينبهوتحكمالنعمةتصحهالذياللهألوالدالحريةناموسأنيتضحهكذا
ال4بلطبيعتهمنحتىهووالمنهمأخوذهووالموسىلناموسامتداداهوفليسللمجد

وهذاالجسدمعيتعاعلذاكيخيناموسوهذايقتلناموسفذاكاإلطالقعلىبصلةإليهيمت

الروحمع

بندأوفكرتحتتحصرهتكادالحتىالالy3وأحريةناموسحدوديطلقالرسولىوبول

عادلهوماكلجليلهوماكلحقهوماكلاإلخوةأيهاأخيرا1

حسنصيتهماكليرهومماكلهوطاهرما1

48فيافتكرواهنهقيمدحكانوإنفضيلةكانتإن

الضميرفيوتحكمهالنعمةتقوالذيالناموسلهذاالعامالهيكلمنهجويضعبولسيعودثم

المسيحمناستعلنهالذيإنجيلهباعتبارهالنهائيمرجعهمهوإليهمسفمهالذيالتعليميكونبأن
يكونالسالموإلهافعدوافهذافيئورأيتموهوسمعتموهوتستموهتعلمتموهLماoمباشرة

4قيمعكم

علوالذيللكنيسةسلمهالذيصيالكناألخالقيالعقليدقاعدةيرسيالرسولبولسهنا

وصارتمماوهذانشازأوافحرافدونلألجيالتسلمهأنالكنيسة

افهدأوyحريةلناموسالحرالحضع
لمنطاعتهصارتروحياجديداإنسانأوخرجللمسيحواعتمداإليمانالمسيحيقبكأنمنذ
فرحةتححمهاضرورةولكنهاالنوروالحلودطريقفيالمسيحليقوثهخميةضرورةوفداهخلصه

مrكنذهبمنإليالحياةفيهانفخالذيللروحالجديدةالنفسالتزامهوبخالصهاإلنسان
686يوIعندكاألبديةالحياة

إماتطيونهللذىعبيدأنتمللطاعةعبيدالهذواتكمتفدمونالذيأنتعلمونألستم

منأطتتمولكنكمللخطيةعبيداكنتمأنكمللهفشكراللبرللطاعةأوللموتللخطية

للبرعيداصرتمالخطيةمنأغعكتموإذتسلمتموهاالتياإليمانالتعليمصورةالقلب
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jjntvrrأبديةحياةوالنهايةللقداسةثمركملكم

صارخاضعاوالموتالحطيةعبوديةبعدللحياةالحرحةنالالذيأدطمعنىالكالميحملهنا
حررهالذياللهإلرادةومباضراكلياخضوعا

بهايدخلالتيالحريةمنتهىالحرلةوبينللهالكاملةالطاعةبينيربطالرسولوبولس
ولكنعبدابلطائعاخاضعالهويصيرالمسيحبغةبصويصطبغليعتمدبالمسيحاإليمانإلياإلنسان

ليصيراإليمانإلياإلنسانبهايدخلالتياإلراديةالحرلةءوإزابهادخلالتيالحريةمركزمن

أسلحةويسئمهالصمائيالجنديزقيويكبسهاللهدأوAحريةالمسيحيعطيهبإرادتهللمسيحعبدا
بالروحفيهاويدومالعلياحريتهعنليدافعالعالملهذاالظلمةقواتضدبالروحالمحاربة

وهويتجتدأحدلشىالمسيحليسوعصالحكجنديالمشقاتاحتمالفيأنتفاشترك
اليجاهدأحدكانإنوأيضأخدهمنيزضيلكيمجاهدابلالحياةبأعماليرتبك

ه23تي2قانونيامجاهدلمإنيكتل

والمتجتدمعيوالعاملأخيأتجفروديتسإليكمأرسلأنالالزممنحسبتولكني
252فيمعي

2فىبيتكفيالتيالكنيسةوإليمعناالمتجندوأرخبس

األخالفيالدفاعأمملحة
المسيحتخدمروحيةكرتبةليصؤرهاالرسولبولسJلمهنةأشرفهيالجنديةكانتوإن

I1الحريةعنعبهاالمنوطهيالسماويةالجنديةفأسلحةالربجندرئيسقديماعو

كانحينماالنتيءإضحعيامنفكرتهاالرسولبولساقتبسوقدالسمائيبألموافىالالئقةاألخالقية

r1v1ه1إشللخالصوهومتجندالمسغيصف

ءرجاAVذوخووالمحبةاإليماندرعالبسيننهارفلنضحمنالذيئنحنوأما

5تسالحالص

مصارعتنافإنإبليمكايدضدتثبتواأنتقدروالكيالكاملالثهممالحالبسوا
هذاظلمةعلىالعالموالةمعالسالطينمعءالرؤسامعبلIلحمzrمعليستااألخالقية

lلaلكيالكاملالثهصالحاحملواذلكأجلمنالسماوياتفيالروحيةالشرأجنادمعره
فاثبتواتثيتواأنءشىكلتتممواأنوبعدالشريراليومفيأخالقياتقاومواأنتقدروا

بالحقكمءأحقاممنطقين

البردرعوالبسين

rie

ممالرسولبولىالقديى



السالمإنجيلالبشارةباستعدادأرجلكمءالحذايلبسذين6ح

الملتهبةالشريرسامبهيعتطفئواأنتقدرونبهالذياإليمانترسالكلفوقحاملين
الحالصخوذةوخذوا

اللههوكلمةالذيالروحوسيف
الروحفيوقتكلوطلبةصالةبكلمصلين

ls1Aأفالقديسينجمغألجلوطلبةمواظبةبكلبعينهلهذاوصاهرين

أنواعستةفياألسلحةهذهونلخصى

الحقإلييرمزالذيالسيففيهيعئقالذيويناعلىمنطقةطالوحزام1
هة11إشحفؤيهمئطقةوالحقالصدقواألمانةمئنيهمئطقةالبرويكون

المسيحييميربهالذياالبالخلقيةالمحاربةأسلحةأهممنالحقlالسالحهذا

كذابكلوأبيالكذابحيلويفرز

والضميرالقلبلحمايةالالزمةالفضائلمجمليعنيهناIالبزمالبردرع2
األدبيةالحياةمركز

هةوبرلنفسهذراعهفخلصتشفيعليسأتهوتححيرمنإنسانلشأنهفرأى
عضده

واكتىكلباساالنتفامئيابولبسرأسهعلىالحالصوخوفةكدرعالبزفلبس
1o61jv1ءاكزبالغيرة

الهحةعنتعبيراالقدمعلومخكميفخفوهرالنعلين4الصندsالحذا3

للسفرالسريمواالستعداد

النرونزمنمصنوعقدم2ر5فدم4العريضالترسوهوهدPuكاإليمانقرس4

مكلaالجسميحميوهوالسيفوحدالسهامضربمنالحاميوهوبالجلدومغظى

الساقينعدا

الحالصءارأوالحالصرمز9571إشكمألotالحالصخوذة5

تصورهمنوأعلىاإلنسانفىقمنالعدريقنفهااألفكارالتيصواعقمنالعقلليحمي

سمومهفيهيلقيمكانوأولللعدومكشوفهدفاإلنسانفرأس

ffo



الطويلالسيفوهوليىكلمتهفيالمذخرةأللهقوةميEcptaxالروحيفم
covttفيالفقالوهوالحلينذوالعريضالقصيرالسيفولكنهالواحدالحدذا

الفاحصةبالكلمةحيثوالخداعوالباطلالغثىعلينطويالذيالهجوممصادمة

وتنطلالعدوحيلتتعرىالروحبقوهالكاشفة

رئيسإمرةتحتالحالصجيشخدمةفيبالحقتجندمنبإحساسيعيشىنJcالرسوبولس

مؤدياءالسمانويدهاراوقفوقد711تكايشألإيلالقديراللهأناالربجند

ءالفداصأحةفيميتايقعحتىالخالصرايةرافعاوخدمتهسيدهحياةعلىأميايكونأنالقسم

فكرهتفارقالالمخعفيالعدومعلنزالواالجربورفكانت
9vوكنفسهبنفقةقطتحخدمن

فيومالومأالربيدمنوصبرهjحهjوإيمان4وئاتهقوتهسلميفكان
jr50ولليسارالبرلليمينبسالحاللهةفيالحقكالمفي

ليتمحأربتتاأملحةإذالجسدئحاربحسبلسناالجسدفينلككناوإنننا
اللهمعرفةضدعلويرتفعوكلظنوناهادمينحصونهدمعلىباللهقادرةبلجصمدية

متىعصيانكلعلىننتقمألنومستعدينالمسيحطاعةإلىفكركلومستأسرين

r136طاعتكمكملت

118كو2خدمتكمألجلأجرةآخذاأخرىكنائسسلبت

األمواتمنءكأحياثهذولكمقدموابلللخطيةإئمت3اءكمأعضاتقذمواوال
6jj1ووللهبرتاوأعضابهم

النوراملعةونلبعىالظلمةأعمالالنهارفلنخلعوتقاربالليلتناهىقد

103فيفيئتسمونواالنفيئرأيتموهالذيعينه2الجهادلكماو
2ه2فيميموالمتجئدمعيوالعاملأخيأبفروديشىإليكمأريمل

0111بقوةفيئيعملالذيعملهبحسب3جماهدأيضاأتعبألجلهالذياألمر4

r2ألجلكمليجهادايتعلمواأنأريدفإني
t1معيالمسغمحبةأصالمأهـرأرشترخسعليكميسلم

2فلمعناالمتجندوأرختصى

32فليسوعالمسيحفيالماسورمعيأبفراس

510



Rالحستةالمحاربةفيهاتحاربلكيإياهاأستودعكتيموثاوساالبنأيهاالوصعةهذه

1Aتي1

621تي1األبديةبالحياةوأمسكالحسناإليمانجهادجاهد

يتجندوهوأحدليسالمسيحلشئحالحكجنديالمشقاتاحممالفيأنتفاشترك

جندهمنيرضيلكيالحياةبأعماليرتبك

هr23يقانونيايجاهدلمإنيكئلاليجاهدأحدكانإنوأيغأ

إكليلليوضعقدوأخيرااإليمانضظتالسعياكملتالحسنالجهادجاهدتقد
يهتهالذيالبرالحربسعةمنالراجعالمنمحرالقائدكقصلالزهوريوضعمنعقد

4VjAتي2العادلالدتانالرباليومذلكفيلي

فرضهاجهاrlhالرسولبولىعندكانتالمسيحيةالحياةأنتمامايتضحاألخيرةاآليةوبهنه

أسلحتهالهاشريركعنمرالخطيةوأنوالسزيةالعلنيةومحارباتهالحفيةبقواتهالعالمعلينا
والمؤمنةبالنعمةالمشمولةالمقاومةعلقدرةيدةالجدطبيعتتافيلتاادخرقداللهأنلوالالمدقرة

هA4شيطانيااذهباللهكلمةوأئضاهاأقواهاأسلحةالقدسبالروحوسلمنابالنصرة

47يممنكمفيهربإبيسقاوموا48الومكتوب

ونصرتهوحياتهمسيرتهمنهاألنسيدهإلرادةوهومنفذلنفسهملكايعودالللمسيحوالمتجند

6Vمالتختبروابالكلمةأذهانكمبتجديدشكلكمعنتغيروابلالدهرهذاتشاكلواوأل
i2روالكاملةالمرضيهالصالحةالثهiإراد

األخالفيةالرسلتعاليممنالكنيسةذخيرة
المختلفةبأجزائهالرسلتعاليمكتابووهaaهtaثمأواةxالديداخي

ومنضبطهومنشقتشزم5والسلوكاألخالقتعليمفيهتاهـنحياوالمتحقق
هكذا4ولياالأصولهنقرأعنونحن

jjutيذكركمالذيالربفيواألمينالحبيبابنيهوالذيتيموثاوسإليكمأرسلتلك
كنيسةكلفيمكانكلفيamod8t8اغفمكماالمسيحفيبالرقي

1Jtv

أصوليالقنونكانواكيفالمعموديةإليالداخلينالمبتلئينأحوالعنمبدحةصورولدينا

التجديدنعمةينالواأنقبلوهيبةرسميةوبصفةبأصالةالمسيحيةاقاألخل

615



مصنةH3الصغيربلينييدعلوليراالالعالمنحدرمنالتاريخعلينايقص

الأنبقسمأعهدأنفسهمعلىيأخذونكيفالعمادإليالداخلينغالياالمسيحيينأنمسخأل
قبلواالنينأنيومتينالشهيدالمديسيفيدناكماالغشأوالزنىأواالخالسأوالسرفةايقتر

كما4اجمقتضاهاليحيواذواتهمووضعوانؤمنجماوامنواتعالمناحقاقتبلواالذينهمأالعماد

عمادهممبلللموعوظينتهفرايتحتمكانuالطريقينIكتابياتمحتوأنالديداخيتفيد

4واعتمدواتوبواهكذايقولونالشعبيخاطبونمابعدكانواالرسلأنالتفليدلناوينفل

األعمالسفرلنانقلهماعىنفوهو

O28أعالمسيحيسوعاسمعلىواحدمتكموليعتمدكلتوبواA
3I1اعخطاياكملتمحىوارجعوافتوبوا

Uالجهلأؤمنةعنمتناضيايتوبواأنمكانكلفيالناسجميعيأمراالنلله
71أع

0212أعالمسغيعخبربناانيواإليمانالالإليبالتوبةواليونانيينلليهودشاهدا
ir2أعبالتوبةتليقأعماألعامليناللهإليويرجعوايتوبواأن

ذلكنقرأكماالميتةاألعمالعنوالرجعبالتوبةالحاصةالتعاليمبوضعالرسلاهتموقد
بوضوح

xاساسأيفاواضعينغيرالكمالإليلتخدمالمسيحةءبداكالمتاركونونحنلك
61عببالثهواإليمانالميتةاألعمالمنبةالتو

المقولةالرسلتعاليمتحتيقواأنيعتمدواأنبعدالجددالموعوظينعلىيتحتموكان

ليملتعاالمخلصةالطاعةوكانت22yأعالرسلتعليمعلىيواظبونوكانواوالمكتوبة

6j1روتسلمتموهاالتيالتعليمصورةالقلبمناطغتمولكنكمحتميةالرسل

أناإلخوةاأإليكموأطلبيخالطيفرزوالالرسلتعاليمعلىيخرجمنكلوكأن
عنهموأكرضواتعلمتموهالذيلتعليمخالقاوالعثراتالشقاقاتيصنعونالنينتالحظوا

t1v1رو

3فالLأللحاكوفكحأمما5305

16p4ممع

01nيro3

V1e



ويزجعالمبتدئونفيهايلقنكنيسةكلفيوموجودةمكنوبةءالبدمنذالتعاليمهذهكانت

الحياةفيءالمبتدىيواجهههأنيمكنماكلفيالصحيحبالرأيللقطعنهائيكمرجعإليها
اللهئمئلأوالطريقينأوبالطريقيسمىهذاالرسلتعليممجملوكانالسيحيعة
المستقيمة

3101أعالمسعقيمةالثهممبلتفسدتزالأالبزكلعدويا
بتدقيقويعفميمكلمحماربالروحوهووكانالربطويقفيخبيرأهذاكان

AIOTش

11V1االحالصبطريقلكمينادونالذينالعليئالثهعبيدهمالناسءهؤأل
224أعالموتحتىالطربقهذاواضطهدت

الطريقامووهذاتحقيقباكثريغلمكانإذأمهلهمقيلكهذاسمعفلما4
efrrrأ

مكانكلفيأعلمكماالمسيحفيبطرقىيذكركم471كو1فيالرسولبولسوقول
بالسلوكالخاصةالمسيحيةالتعاليمتأكعدبكلتحملطرقيكلمةهناكنيسةكلفي

المسيحياألخالقيالمنهجوضوحبأكثرأوللمؤمنينالجديدةبألحياةلقئنالالوالتصرف

بولسمنهجوالطريقJ4eyالنهجألنطرقكلمةبعينهاهيمنهجفكلمة

المسيحصيرالمسيحفكرالمسيحعلومنطبقاإليمانيةالعقيدةمنمستمدأنهواضحاألخالقي
بيمتمثلينكؤلواالمسيحقداصةالمسيحطهارةالمسيحإجمانالمسيحمحتةالمسيحاحتمالي
uسأjتيمومعالرسولبولسأرسلهاالتيالتعاليمومجموعةI1IIبالمسيحأيضاأناكما
كمنهجوتيموئاوسالرسولبولسبعدالكنيسةفيذخيرةترصبتالتيبعينهاهيكورنثوسإلي

األجيالىAمعلىوالتهذيبللتعليمالكنسيالتقليدصميمفيدخلأخالقي

مكانكلفيالرسوJبولسيقولكماللكنائسأرسلاألخالقيالمنهجهذأأنوواضح
وهذاموحدأخالقيمنهجعلىالمسيحيةتنشئةفيماسيأالعاملهووكانكنيسةكلفي

يزورهاأنقبلرومامدينةأهليخاطبوهوالرسولبولىمننسمعه

التيالتعليمصورةالقلبمنأطغتمولكنكمللخطيةعبيداكنتمأنكمقشكرالله
j1vرأثقسلمتموها

اجتهادالامحدواضحامميزاأخالقيأطابعاتفيدفهيoepyTصورةكلمةنالحظأنوعلينا
ااإلنجيلمأخذأخذبلمزايدةوالفيه
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للبهائسسلمهاالياألخالقيةالتعاليموحدعلىالحفاظفيجدايتشددكانالرسولبولس
حقودهاعنيخرجمنكلنحالطةوعدمبعزلويقطعمكانكلفي

ترتيبباليسلكأخكلتتجنبواأنالمسغيسوعربناباسماإلخوةأيهانوصيكمثم
لمألننابنايتمئلأقمجبمميفتعرفىنأنتمإذفاأخنهالذيالتعليمحسبولشى
31vتى2بينكمترتيببالنسلك

للتعليمخالفأوالعئراتالشقاقاتيصنعونالذينتالظواأناإلخوةأيهاإليكموأطلب
iurwرعنهموأعرضواتعلمتمو5الذي

منأصالصادرةاألخالقيالتعليمبهذاصةاناليومالكنيسةفيالمتداولةالكلماتوكل
كلمةوحتىالديداسكالياالتعليمصووةالتعليمالتقليدالطريقالرسولبولى

يتطمالذيليشاركولكنهكذاالفاعلاسمصورةوإنمافيكاتشزم
ISovgp6loxgsaciLJاتيشوتتيالايعلمالذيمعالكلمةاتيشومينوس

6ة6غلالخيراتجميعفي

الكنائسفياليومإليحيةوظلتوروحهالرسولبولسقلممنكلهااالصطالحات5هذ
5العكليلية

عنءسفراالرسلوحملهاجهارااالبنبهاوعلمشمهاكمااالباكإرادةانطبعتوهكذا
المؤمنينظوبفيفاهاوكتابةثوبثوهاIJrao02المسيحعنءكسفرانسعىjيحالمص

الذياألصلبخصوصوالتحديداليقينبهذااألجيالوتناقلتهاوحياتهمسلوكهمبلوأفكارهم

ائهضدمعرفهيرتفععلووكلظنوناهاثمينAالرسولبولسيقولوعلمواالرسلأخذعنه
5ri15المسيحطاعةإلىفكركلومستأسرين

والمنهجاألصلئابتةوروحيةأخالقيةتعاليمالجددالمؤمنوناستلموهكذا

لهاواجباتلهاأصوللهاحقوقلهابالمسيحاإليهانإليالدسةأنيعتبرالرصولبولسكان

وبولساستحفاقاتهاليأخذويطيعهاوةالدحيدخلمنلهايخفعأنويلزمعليهامتعارفقوانين

والداعياللحكوةروحبحسبوواجبأللهاحقهايعددبوضوحواشحقاقهاالدعوةحقعنيعتر
أكسيوساستحقاقاتباعتبارها

دعيتمالتيللدحثوةكاستحقاقيحقكماقسلكواأنالربفياألسيرأناإليكمفأطلب

محيملينأناةوبطولاعةووتواضعبكلهأممtlOIixLSicocey1ict5ا

4ف1السالمبرباطالروحانيةوحدتحفظواأنمجتهدينالمحبةفيبعضابعضكم
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كوةالدلهنهالداعيحقإليتستندحقوقتوجدكذلكالدعوةحقهوذا

للقديسينااستضاقمجقكماالربفيتقبلوهاكيللقديسينيحقكط
612votydvhtTssaرو

المسيحإلنجيلااستحقاقمجقكماعيشوا8فقطنجيللميحقكما

1vyuotcyyaEOOTsw46في

استضاقللربيحقكمالتسلكواهللربيحقكما

11uoipuKbosoikdكو

للهاستضاقيحقكماتسلكوالكيونشهدكملثهمجقكما
2VI6osoroTswtTdنس1

تجعلهااقاتإطاراستفيمحصوراسوكاالرسولبولسغدالمسيحيةالوةتكونوهكذا

باعتبارهاولكنحمالوأضؤطكانهاالواحدبانومواهبعطاياوذاتوواجباتأسولذات

فيشركةاستحقاقيعطيينالقديفحقالحياةوحقالقوةالنوروحقحقلقبولمنافذأيضا

وحقالنوراستحفاقيعطيالربوحقالفرحبثارةامعتضاقيعطيلجلاإلوحقالكنصسة

علنضجهمنتهىبلغواحدبآنءوعطاأخدالمسيحيةفيفالسلوكالحياةأستحقاقيعطيافه
تعاليمكتابداخلمناليومحتىالكنيسةفيمسخاليزال9lسفاه1إليناوانحدرالرسلأيدي
برناباورصالةالرسل
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الثانيلفصل

المسيحيةالدعوةقبولبداية

بألمعموديةالتجديد

يقةاولكنالناموسقاالكرارأثعلىأثقالذاتالمسيحيةالدعوةأنالذفىإلييتطرققد

مليlواليهودلمتعوبيلJقحينماالقبيلهذاتصورمنأيمثلدحضنفسهفالمسيحالعكسهي
عليكمفيرىاحملواأرمجكموأناIIاألوالثقيليالمتعبينجمغياإليئتعالواالناموسأئقال
المسيحيةيضعالمسيحوهناC1IAYrمتخفيفوجئليهيننيريألنمنيوتعلموا
القدسالروحIعلىيقوماالوليةاللمنذالمسيحيةفعمادلوجهوجهااليهوديةمقابل
النعمةأجنحةعلكماحمألاإلنسانيخملالقدسوالروح

خليIWهلصوتالطاعةمنممئريتطلبالاألخالقيالمنهجفيأساسيكعنصرالقدسالروح
الروحويستنشقالعماديقنلأنجمجرفالمسيحيللطبيعةالفائقةومؤازرتهالمجانيعملهيقدملكي

فانونتحتيدخلJنفوالالمجانيالمؤازرناموسهاأوالنعمةقانونغنىفييدخلالقصى

حياةولكنهاليهؤيرقيةعلىكنيريوضعئقألموصىكناموسليسالنعمةففانونالتعمة

مابكلالجسدحياةحامألمهمناإلنسانيولدكماتماماإليههيأوتدخلالمعمديدخلهاجديدة

المسيحيحياةفليستبالروحجديدةلحياةيولدوالروحءالمامنيحيالمسيولدهكذاوعليهالها

االوليللحياةالتجديدأوالتجليأوالتغييرمسشوىعلىهيوالاالؤليلحياتهمحسنةحياةهي
منفوقمنفهيمصدرهافياالوليحياتهعناالختالفكلغتلفةتماماأخرىحياةولكنها

ومعللهفهيونهايتهاغايتهاوفيالسمواتفيمكتوبةسماويةسيرةفهيمنهجهاوفيءالسما

جديدةخليقةهيواضحةهواحدوبكلمةتكوناطه

جديدةفهرخليقةالمسيحفيأحدكانإنإ
مضتقدالعتيقةءاألشيا

no



ra7jnlالثهمنالكلولكنصارجديداقدالكلوأ

الجديدةالحياةواغمنجديدةاجبات0cf3جديدحقوقفيالمسيحيخلوهكذاب

للموتبالمعمؤيةمعهفكفتالموتهاعتمدناالمسيحليسوعاعتمدمنكلافناتجهلونأم

الحياةجدةفيأيضانحننسلكهكذااآلببمجداألمواتمنالمستحأفيمكماحتى
إنسانناأنهذاعالمينبقيامتهأيضانصيرموتهبشتهمعهمتحدينصرناقدكناإنألنه

رو0الخطيةجسدليبطلمعهصلبقدالعيق

وفيهالمسيحمعإلهيةسماويةجديدةكخليقةالجديدالميالدحقتعطيالمعموديةهنا
بالخطتةماتالذيوجسدناوخطاياهابأخطائهاالسالفةحياتناعنالموتقوةتعطينا

الربموتقوةفيالفعليباالشتراك

جسدفيiباالتحاالسالفةبالحياةلهاعالقةالتماماجديدةكحياةالربفيامةقوةتعطينا

األمواتمنالقائمالسريالمسيح

الحياةجذةفي1لنسلكالسمائيينلحياةالتيمةأنعتبعتا

االولىاإلنسانإمكانياتمنمستمدالشىالحياةجذةفياألخالقيالسلوكأنهناواضح

والروحالنعمةمنالتنفيذعلىتهوقوواجباتيستمدولكناألولالعتيقبجسدهاالؤليلحياته
2رو8يسوعأسيحفيالجديدةالحياةأروجصارالذيالفدس

عاتقعلملقىبعدثقألليسيسوعالسغفيالجديدةالحياةفياألخالقيفالسلوكأإ
والوالنعمةالروحعلىملقىبلبالحطاياوالمريضةالضعيفةالجسديةاالولياإلنسانإمكانيات

والطاعةالخضوعإألالبشريةاإلرادةمنيتطلب

بالمعموديةلهرAAIoLالمسيحياإلنسانفيتعرأنجدايلزمالمسيحياألخالقيالمنهجفيأإ
فيويستخدمهاعليهايتكلالتيالجديدةوالعواملالجديدةجباته19الجديدةإمكانياتهعلىفيتعرف

إمكانيةفوقجديدةحقوقايحويسماويميراثصد9حقيقتهافيهيفالمعموديةاليوميجهاده
السماوياتفيلهالمحفوظميراثنحويسعىروحيجديدكإنسانبهاليسلكاإلنسان

اإلنجيلفيعنهاالمنصوصالمعموديةفيوحقوفهببنودهالسماويالميراثصكولكن

يبدأأنفبمجردفيهالعجيتةالبنودومنالكاملالصكمنولياالالحروفسوىليستوالرسائل

لهوتستعلنالمكتوبةغيراألخرىأياةأسراراإلنساذتلقنالجديدةالحياةأتيالعملفيالمسيحي
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وحتماويغلبوالشهواتوالجسدالخطيةفيدوسليجاهداإلنسانتصورتفوقالتيإلمكانيات

غلبالمسيحألنسيغلب

الطمعالرديةالشهوةالهوىالنجاسةالزناتاألرضعلىاليكمءأعفافأميتوا
منالقبيحآالكالالتجديفالختثالسخطالغضبالكلأيضاأتمعنكمفاطرحوا

بالمعمؤيةأعمالهمعالعتيقاإلنسانخلعتمإذبضعلىبعفكمتكذبواالأفواهكم

المسغحيثبالعمؤخالقهصورةحسبللمعرفةيتجددالذيالجديدولبستم

r011الكلفيالكل

بونعريحملالجسدعلىكختمالمعموديةميراثصكيعطيهاالتيالفائقةالحقوقأنعلى
حقوقمنكحقأالمسيحنلبسإنناالرسولبولسيقولالمعمؤيةعنفمثألبالكاملالعطهـية

هذاولكن372غلالمسيحلبستمقدبالمسيحاعتمدتمالذينكلكمألنيةالمعمو

سماعةوكليومكلالحياةفيعمليتحقيقإلييحتاجكعربونالحق

بلياقةلنسلكالنورأسلحةونلبىالظلمةأعمالفلنخلعالنهاروتقاربالليلتتاهىفد
الوالعهربالمفاجعالكروالftO1dKوعربدةتهييصبالتطرالالنهارفيكما

ألجلللجسدتدبيراتصنعواواليحالمحيسوعالربالبسوابلوالحسدبالخصام
jwlTItiالشهوات

واالمتدادةللزياقابلةuإمبدئيةبصورةوقىةحقوقاتعطيؤيةالمعمأنتمامانفهمهذامن

لهانهايةالممتدةالجديدةالحياةنأكثرحقوقإلىامتدالمسيحفيبضهأسيحيتمسكفكلما

أنإليهالراجعينالتائبينأوالمسيحنورفيالداخلينمنوخاصةالمسيحيمنفالمطلوب
المسيحيليدركاهتمامبكلالقراعةأوالسهرأوالصالةأوباإلنجيلءسواالربمعرفةفييتعمق
لهخرةالمدالقوةميرائهكنى

إلهيعطيكمكيصلواتيفىإياكمذاكرأجددمسيحيينألجلكمثماكرالأزال
أذهانكداعيونمستنيرةمعرفتهفيواإلعالنالحكمةروحالمجدأبوالمعصيحيساعربنا

هقدعظمةهيوماالقديسينفيميراثهمجدهوغنىومادعوتهءهورجامالتعلموا

1أففئلهثمدةعملسبحالمؤمنيننحننحوناالفائقة
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األخالقيمنهجهلتقبمالمعموديةمنالمسيحيبهايخرجاتيالثالثةنيمiباألالقات
UلحافييحملcAYklمتالقدسوالروحواالبناآلبباسمعمدرهمlالربقول

والروحواالبناآلباللهمعوسخصيةوأصيلةفريدةمباشرةعالقةوالروحءالمامنالجديدللمولو
الشخصيةمعنىبكلالقدس

المنيندفيالجديدالمسيحيويدخلالتبئيفيصيرأبرتهيعطياالليفافه
معوارئاالسريجسدهفيعضواالمسيحيفيصيروروحا4ودجسداذاتهيعطيواالبن

للهالمسيح

ياكأباللهباسمفيناينطقوالمسيحللههيكدناديقثسوجويعطيالقدموالروح
ويعطيويخبرللمسيحمماويأخذاآلبأبا

المسصحومعكأباللهمعوئيقةعالقاتعلقائمالمسيحيةفيخالقيافالمنهجلذلك
فيعالقةبلاسماأومنحةمجردليستاللهأبؤةأنعلىكمقثصالقدمىالروحومعكمخلصى

الصمبم

rلكمأقولولستباسميتطلبوناليومذلكفييعطيكمباسياالبمنطلبتمما

وآمنتمأحببتمونيقدألنكميحبكمنفسهاألديألنأجلكممناآلبأسالأناإني
61ryvrويخرجتاطهعندمنأقي

يتصورمافىقعمليةوضرورةأساسيةتصيرصبادلةضخصيةكعالقةبالمسيحفاتحادقاكذلك
إلنسانا

fه1يوهشيئاتفعلواأنتقدرونالبدونياألنكم

h431فييقوينيالذيالمسيحفيءشىكلأستطيع

صحيحتصزفكلمfلزميقياالمالكيصيحالقدسالروحكذلك

1Jرواللهءأبناهمفأولثكالهبروحينقادونين

3jرو8فستحيونالجسدأعمالتميتونبالروحكنتمإن

ولكنينبفيكماألجلهنصليمانعلملسناألنناضصاتنأيعينأيضاالروجكذلك
62jرو8بهاينطقالبأئاتفينأيشفعنفسهحرال

213كوl1القدسبالروحإألربيسوعيقوليقدرأنأحدولش

jرو8لهلياالمسيحأيفذلكالمسيحروحلهليأحدكانإن
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القدعىالروحإليزيوعويظللنقسهتبئاهممنعلىساهرةعينهتظلاآلباللهفإنذلك

اللهخوففياالعياإلنسانفيالحميدةمقاسدمايكمالأنوالمسغ
أبؤةعثيرةكلتسمىمنهالذيالمسيحيسوعربناأبيلدىركنتيئأحنيهذابسيب
apsaxبالقوةسأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطيكملكياألرضوعلىالعمواتفي
3t1v1أفتلوبكمفيباإلجمانالمسيحليحلاباطناإلنسانفيبروحه

رتمفينواإلولالحكمةروحالمجدأبوالمسيحيسوعربناإلهيعطيكمكي
1vIأف

معلاللسانوئيقهيةضعالقاتالقدسوالروحواالبناالبباسميةالمعموأنئأتهكذا
األخالفيوسلوكهالجديدةالحياةفيمسيرتهلهتؤمنالله
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الثالثلفصل

االخرينتجاهالمسيحيأخالق

ككلوالكنيسةالفردالمسيحيأ
ءوالرؤمالةالتحياه

المعمؤيةمنيخرجونوالمسيحيونسماويةأخرىمواطنةلياخذبالمعمؤيةئانيةيولدالمسيحي

كل3AYغليسوعالمسيحفيواحدجميعاألنكمحروالعبدليسrمتساوينأحرارا

جميعالجميعفيصبحالجنسيةوحتىواالجتماعيةالعنصريةالفوارقالمعمؤيةفيتتالشىالفوارق
حررناقدالتيالحررلةفيإذااثبتوا1واحدلمسيحتبعيتهيأخذوالكلمتصالحينالمسيحيين
الناموسعبؤيةهوهناالمقصودJoعبوديةبنيرئأنيةأيضاترتبكواوالبهاالمسيح

تصيروافالبثمناستريتمقدإراديةعبؤيةلكلامألثمعنىتحملاآليةروحولكنالقديم
1vrYللنامىعبيدا

منكلفعادالدولةوضدجسدياالستخدامهفرصةالتصرريحهذااتخذالعامةعقلولكن

الروحيمفهومهاتحتالحريةوحكمالتفسيرفيالشططبأبوأكلقبطرسوالقديسبولسالقديس
الوحيد

كأحراروليسءاألغبياالناسجهالةفتسكتواافيتفعلواأناللهمشيئةهيهكذاألن

2bJyبطائثهكعبيدبلثرللسترةعندهمالحريةكالذين
DغيرأاإلخوةأيهاللحريةدعيمإنمافإنكمlVللجسدفرصةالحريةتصبروا

531غل

أنباعتبارقائمانهماإنماالمعضدينكللدىالشخصيالروحيوالتساويالروحيةالحريةإن

اللهلدىالواجباتنفسوعليهمالمسيحيعععبابنهفداهمالذياللهلدىالحقوقنفسلهمجميعهم
الحطيةعبؤيةمنحزيةهيجوهرهاصميمفييحيةالمعفالحريةواألمواتءاألحياكدئاننفسه
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فييةالرئاعالعالفاتجمسانالمسيحيةالحريةوالالتساويالولكنالقديمالناموسعبؤيةمن

األسرةفيأوالمجتمع

بقدرالحريةووحدةالتساويوحدةمنيةالمعموبعدتنشأالتيالعامةالمسيحيةاألخؤةوإنبل
والتسامحواالحتمالمسيحيفىضفالتعاونوالتزاماتواجباتتضعامتيازاتمنتنثىما

بالحريبلبعفابعصناأيفانحاكمألفالالعثراتعنباالمتناعوااللتزاماإلخوةعلىفرض

fIrIرومعثرةأومصدمةلألخيوضعالأنبهذااحكموا

المسيحيالمجتمعيعوممتصاوينأحراربينوالواجباتالحقوقهذهوعلى

49تئه3ألخيأناأحارشهابيلأخاهكلأنهمئكراللهقايينيقول

ألخيكئىحارأفتنعمالمسيحيةترد

المنهجأسىءوبناالدولةمعهالقاتاشهجفياألساسحجر
اإللهيةالمقولةثصكوالهي2ه2الوللهللهومالقيصرلقيصرماإذاأعطوالهمفقال

حفرتمدؤيةقيلةفأطلقهاوالدولةالدينبينخئدتهليختبووابادروهللذينالربفالهاالتي
بولسعادقىلةطزاالعالمفيالناسجميعوتداولهاأسماعهعلتومنكلفكرعلىحروفها
هكذاوثمرحهاالرسول

الكاثنةوالسالفياكلهعنإآلسلطانليىألنهالفائقةللسالطيننفىكللتخضس

سياخذونوالمقاوموناللهقرتيبيقاومالسلطانيقاوممنإنحتىاللهمنمرتبةهي
للشريرةبلالصالحةلألعمالخوفاليسواالحكامفإندينونةألنفسهم
للصالحاطهخادمنهAخلكفيكونالصالحافعلالسلطانتخافالأنأفتريد

للغضبمنتفماللههوخادمإذعيثاالسيفيحملvألنهخصالشصزفعلتإنولكن

ايضابلقطالغضببسببليسلهيخضغاقيلزملذلكالشريفعلالذيمن
ذلكعلمواظبوناللهخدامهمإذايضاالجريةتوفونهذاألجلفإنكمالضميربسبب
لهلمنوالخوفالجبايةلهلمنالجبايةالجزيةلهلمنالجزيةحقوقهمالجمغفأعطوابعينه
r11vراإلكرأملهلمنواإلممرامالحؤف

ثالثركائزعلىيقومالسياييالمسيحيالمنهجهذا

عقيديكمبدأاللهمنهوللدولةالسياسيالسلطانكل1
افهمنهيالدولةقىةكلوالممارممةبالواقع2
افهباسمسلطانهاتمارسوالدولة3

VYa



رؤسائهاأودينd9اكلصكانمهماذا

تعيقاللهخادمباعتبارهدينهكانمهماالسلطانسخصإليينظرالرسولوبولس

السيفواستاللوالتخويفللغضبأوالصالحيعملونلمنوالمAحللصالحءسواالمجتمعلخدمة
منخوفاالخوفسليلذلكاللهباسموذلكهذاوهويعملباليستحقمالعملونلمن

ألنالضميرأجلمنيللطانللالمسيحيطاعةهدفمافقطللمديحأونيألالغفب
اللهباسميعملالسلطان

أجلمنللهكخادمذلكيطلبالسلطانألنالضميرعملمنأيضاهوالفرائب2دكذلك
الصالحعمل

التيحفوقهمالجميعفأعطواكلهالمنهجتحكمواحدةبايةالرسولبولسينتهيوهكذا
أمرأملزمابلمشورةمجرديعطيUyأيتضحمنها

أيضاويلزموأعوانهوسلطانهنيرونحكومةعنيتكلمالرسولبولسأننوضحأنيهمناوهنا

السفةوالفءالحكماجمهامهايضطلعكاننيرونأياموفيالوفتهذافيروماحكومةاننعرفأن
وبنظرةوالنظاموالحريةالعدالةأسسعلىيقومانوقضاؤهاحكومتهانظاموكانأالمشهورون

منيعفيالهذاولكنالكالمهذاصدقيتضحبالقانونللعارفينالرومانيالقانونإلىواحدة

صرالقحتىأورومافيالرئيسيالمركزعنالبعيدةاألطرافعندخاصةالشخصيالفسادقيام
كنيروننفسه

تنا4Tمايأفكلوخبرةواقعومندفيقةمعرفةعنيتكلمالرسولبولسأنندركأنويلزم
المحاكماتبولسالقديسجازوقدنفسهوالقيصروملوكyأماومثوألوعاكماتسجونا

جدالبالحقهفاستخلصبنصوصهالتمسئهإليأحياناوالتجأالرومأنيالقانوندقةوأدرك

منالكيسةتغيرلمالكنيسةعلىمنقلبةالسلطاتكانتالتياألحوالفيوحتىولكن
إللهكماوأمانتهابخضوعاملتزمةبقيتبلالدرلةمعبالمعامالتالحاصالسياسيمنهجها

عهوقبلرومافياألخيرسجنهفيممتبهاالتيالرسولبولسأبدارسالةننسىأنيمكنوال
ولةللالوالعلىتيطسفيهايحثبأسابيعالظالمنيرونسيفحدتحت

والصالحعمللكلمستعديغويكونواويطيعواوالسالطينللرياساتيخضعواأنs3هم
الناسلجميعوداعةكلمظهرينءحلماغاصمينغيرويكوتواأحدفييطعنوا

3lrتي
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لطرعىتمامانقرأهللدولةواإلخالصواألصالةالوطنيةالفائقليميالتعالمنهجهذانفس
الرسول

4nUأوالكلهوفوقفكمنللملككانإنالربأجلمنبثعريترتيبلكلخضعوا

المحهمثيئةهيهكذاألنالخيرلفاعليوللمدحرالثفاعليمنلالنتقاممنهفكمرسلينللإلة
2315rبط1ءاألغبياالناسجهالةفتسكتواالخيرتفعلواأن

أصاسعلللدولةالمطلقةوأمانتهحيالمسيوطنيةيستنهضمنهمافكلبولسأوبطرسءوسوا

وعهخفوبينالمسيحيحريةبينتعارضأيالحرصبمنتهىتحاشواوقداللهمشيئةهيهذهأن
والتوقيرالثديداالحترامروحوفيهاوظلتالمسيحيةنشأتوهكذاوأحكامهللسلطانالمطلق
اليومحتىوالضرائبوللقوانينلألحكامبالتاليوممتازبنوعوللسلطانلالولةالفائق

أمألناوقدلهوتشهدهذاتؤكدالثانيالقرنمنذاالؤلالقديسينكتاباتفيالمسخنةوالؤالئق
m6كورنثوسإليرسالتهفيءالمبالىهذهتوضحبصورةروماأسففكلمندسالقديس

دفاعهفييوستينوسالشهيدوالقديس213فيلبيإليرسالتهفيبوليكاربوسالشهيدوالقديى

األنطاكيثاؤفيلسلقدصواوأئيناغوراسوالقديس1vو141
فكلهم8سلسوسضدفيوأورمجاثوس363دفاعهفيترتليانوالعألمة1101

الرسولهبولستعاليمبكلغأماملتزمةالنواحيكلفيكنائسهمكانتكيفبتعاليمهميشهدون

الدولةمعاسيةالسيبالعالقاتيختصفيما

بالنسبة4لةالدوظائففياالثشراكهوباتاامتناعاالكنيسةعنهامتنعتفقطواحدءشى
يحسئونوإألالوثنيةوااللهةقيصربعيادةحكومتهاأفرادتلزموثيةولةJ9ابقيتطالماألعضائها

الداخلمنالروحيةحكومتهالهانفسهاعلىمنطويةالكنيسةبقيتلذلكفتلهمويحقمارقين

بالنسبةالعقوباتبتنفيذويأمريحكمكانإذنغسهبولسيصنعكانكمارؤسائهايدعلى
المحاكمإلىأفرادهايلجأأنتمنعيسةالكنكانتإذوالعثراتاالنحرافاتذويللمسيحيين

الوئنية

القديسينعندوليسالظالمينعنديحاكمأنآخرعلدعوى4هأحدمتكمأيتجاسر
وه1r61إخوتهبينيقفيقدرأنواحدوالحكيمبينكمليسأهكذا

0301محاءيولء623
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المسيحيةثلةاول

كذلكالمسيحيهاألسرةربهوفاللهافهمنممرامتهاألسرربيأخذالمسيحياإليهانفي

كالكنيسةالرجللدىمكانتهاتأخذوالزوجةالكنيسةعريىكالمسغهوللمرأةبالنسيةالزوج

كالكنيسةواحدةوتبقىويفديهايحئبهاالمسيحلدى

بينالعالقةتكسركانهاوإألبينهمااالتحادتكسروالوالمرأةالرجلبينتفرقالالكنيسة

والينفصمالبالكنيسةالمسيحدuكاوالمرtةالرجلبيناتحادالمسيحيةفيفالزواجوالمسيحنفسها
يتكرر

lمنأوالدهفهمأليديهمالمسيحااستوأمانةهمالمسيحيةفيواألملألببالنسبةوالد

باففىكاملينالمسيحمنهمايطلبهمكأصعابينعليهمءأوصياواألمواألبيةالمعدو

وإألمسيحيةتربتةفهيللمسغيربيهممنمستوىعلىتكونفتربيتهملذلكوالريعوالجسد
كالوااألبيدان

واحتراممهابةبكلللمسيحكماواألملألبوعافعليهمداآلوyأما
81كو3الربفييليقكمالرجالكناضعنءالنساأيتها

I39عليهنقساةتكوتواوالكمءنساأحبواالرجالأيهاr

02كو3الربفيمرضيهذاألنءشىكلفيوالديكمأطيعوااألوالدايها
61أفحقهذاألن

4iيفشلوالالأوالدكمتغيظواالءاآلباأيهاr1rالرببتأديبربؤهمبل
64أتالمسيحيالتعليمافذارهل

ءالنساكذلكللمسيحالكنيسةتخضعكماللربكمالرجالكناضعنءالنساأيتها
42و22هأفءشىكلفيلرجالهن

ألجلهانفسهلموأئالكنيسةأيضاالمسغأحبكماكمءنعصاأحبواالرجالأيها
5arأف

نفسهمجبلهامرأيحبمنكأجسادهمهمءنسايحيواأنلالرجاعلىمجبكذلك
AYتهأف

هذاواحداجسداناالئناويكونبامرأتهوللحقأباالرجليتركهذاأجلمن



2Yو51rأفعظيملسر

دأرجلهاثفلتهالمرأةوأماكنفسههكذاامرأتهواحدكلفلححباألفرادأنتمأمأ
rrهأف

المسيحيافواجج

بالخليقةالالئقالعاليالروحيالمستوىإليالزواجلرفعوضعتالتيالعاليةالروحيةءالمبادى

كانتالحقوقداسةالبرفياللهمنالقداسةةصأخذالذيسانباإلوالاللقالمسيحفيالجديدة

اإلرهأصةتمثلببضىاألسرةءأعضاعالقاتلتحكموضعتالتيءطjsوالمياهياليدءمنذ

المسيحيالمجتعلرقيوضعتالتيالمضيثةالصلبةالتئنهأواالولي

لالعدعليهمايفومأساسيينمبدئينلنفسهيبلورأناسطاعالمسيحيالمجتمعولكن
األخالقيةالمدنتةأوالخلقيالرقتينسميهالذيJالكماIو

فانونمنالمجتمعينالهاالتيمالعظمىالقيمةإدراكالمقتدريستطيعاالجتماعيوالباحث

قيالحاالنحاللعاملتحإآلاالنفصالوبعدمواحدةبامرأةالزواجبربطالمسيحيالكنيسة

اقانونهذافيمهأرنةأىالطويلتاهـنحهاكلفيالكنيسةتسلمناولمأحدماجانبمنبالزنأ

هذامنالتحلىتبنتالتياليروتستافتياإلصالحرحركةظزمنإليحتىالمقدسالكنسي
عثرستةمدىعلىالكنيسةفدمتهماإفسادلنفسهاوحللتYعشرالسادسالفرنفيالقانون

قرنا

هيلتصيرتعخبتبلقطبالزواجخاصاثكاللهأتأخذلمالزواجوحدةكسرعدموعقيده
منأوتفسيرتقريركأنهايعلنهالمالرسولبولىأعلنهاوحينماالكنيسةلوحدةاألعلىالمعيار

رأساالمسيحعننقلهابلالروحوحيمنوالفكره
فارقتهوإنرجلهاالمراةتفارقاالأنالرليبلناIIفاوصيهمفيالمتزوجوأما
كو1امرأتهالرجليتركوالرجلهاأولتصالخغيرمتزوجةفلتلبث

حوالاكلوعلىحالأيعلىفائمةوتظلتسخلتحالةالزواجأنتمامايعنيوهذا
فوقبلوالمرأةالرجلاسطاعةفوقألنهاإللغاثهاماإمكانيةوالوالمرأةالرجلمنكلإرادةفوق

3IILovLdpotaPF2كاؤ
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جمعهىjluJأالربوضعهماتنقضأنسلطانلديهاليسفالكنيسةنفسهاالكنيسةستطاعة

vIمتإنسانيفرقهالافه

أوصارمسيحيارجلءبارتضايخصىفيماتدبيرهمنبولسوضعهالذيءاالستثنابأنعلمأ

العشرةاستمرارحالةمنيماحالفهومسيحيغيراالخرالطرفوظلمسيحيةصارتامرأة
ضمنيلخلوالمسيحيازواجااليعتبرذلكأنهIولاثرطينعلىولكنءعاالالرسولفبولس

الداألوأنوالثانيةjباإلرامرهوتةلالخرمتهماكلترلىفإمكانيةوبالتالىوالمسيحالكنيسةس
sv7المسيحياإليمانويقبلاالخرالطرفيتأدرأنءرجاعلىكلهوهذامسيحيينيصيرون
VVAأحداإليمأنيدخلأنهونادرخاصظرفعلىموفوفءاالستثناهذافإنوطيعا

مسيحيإيمانبالاالخرويبقىالزوجين

بينالروحيةالوحدةحدوفيوحصرهالمسيحيالزواجمرتقديسبأنذلكمنوننتهي
قابلغيرمنرمإلهيكحكمكسرهلعدماللهبقوةوربطهبينهمابالريحوالمساواةوالمرأةالرجل
لعودةالوحيداألملهويزالوالالمسيحيالمجتمعقيامفياألولالسببهوهذاكانللنقفى
والروحيةالخلقيةألصالتهالمسيحيالمجتمع

قياسعلىفذلكالزواجمسنوىمنأعلىالربلخدمةالبتوليةير2الرسولبولسكانوإن

ولكنطريقمجردسنهوليستهبةفالبتوليةمسيحيكشريمعاماإطالقاوليسمطالنعمة
الخاصةموهبتهلهواحدكللكنأناكماالناسجميعيكونأنأريدألنىالطريقهيليست

حينماالتوليةفوقوترتفعالزمجةتعوولكنvvك1هكذاواآلخرهكذاالواحداللهمن
اعتبارفيالرمجةترتفعكماالكنيسةلخدمةوذلكالكهنوتعليقبلونللذينشرطأتصبح
السريالجسدءوبنالفيامللمعحرديةاأوالتقدمكوتهاالعامالكنيسة

ملكوتفيأعضاثأنجبتكونهاالمرضعالحالصتاجالمرأةليلبسالرسولبولسويعؤ
التعفلمعوالقداسةوالمحبةاإليهانفيئبئنإناألوالدةبوالدستخلصولكنهاالسموات

eyالمسيحألجلالمتبتالتالعذارىشأنرفعمقابلفيوذلك
ctrوروحاجسدامقدسةلتكونللربفيماتهتمالمتزوجةكير
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الرابملفصل

المسيحيللفردخصيةالشاألخالق

الثالثاديةاألالفضائلأ

والمحبةsوالرجايمانال

بالمسيحالشخصيةهوالصلةالمسيحيةفياألخالقمنغ
بالمسيحعميقةكيانيةصلةالعمليةحقيقتهفيمانواإليباإليمانتيدأبالمسيحالشخصيةالصلة

أخالقاذاثجديدةكخليقةالسيحمعالحياةقلبفيلخعهالخطيةموتمنصاناإلنترفع

الجديدةالحياةمعتتناسب

فيمجيا01PعبLمجيافياإليماناليازأمانسانلالجديدةالحياةموضوعهوفاإليمان
المسيح

بولسوضعهلذلكالعالممعاليوميةالمواجهةبهنغلبالذيالحاضرفوةهواإليمانأنأي

كلمنيقيالذي8هش1الواقيWللرعmrtالروحيةاألسلحةمصنفاتفيلالرسو
والصدرالرأسمئطفةليغطيالجنديمجركهالداغناإلنانأجزالكلالموخهةالعدوضربات

xYYrحواليأيقدمx4مقدر5الدرعفمساحةالركبةحتى

المنظورغرفيهوآبماإليالمنظورالواغيتخطىالذياإليمانفهوءجااليأتياإليمأنبعد
أحدينظرهماألنرجاةالمنظورليسءالرجاولكنخلصناءبالرجاألنناالصيرقرينوهو

2ه42رو8بالصيرنتوقعهفإنناننظرهلسنانرجوماكناإنولكن3أيضايرجوهكيف

المسيحيألخالقبالنسبةءوالرجااإليمانفىقكتاجالمحبةالرسولبولىيضعذلكوبعد

منشالذنحنوأماالمحبةمعواحدةأخالقيةوحدةباعنبأرمااإليمانإليءالرجايضمثم



8هتس1الخالصءرجاهيوخؤةوالمحبةاإليماندرعاليسينفلنفحهار

ضربةمناإلنسانيحصنالمحبةمعحتماءالرجاومعهاإليماناتحادأنيرىالرسولفبولس

تقيهوالمحبةالمسيحمععالقتهفياألنحرافشرمناإلنسانيقيفاإليمأنالشمالوضربةاليمين

الناسمععالقتهفياإلخفاقخطرمن

اليوميجهادهفيوالفردالكنيسةلJمرأسىهيوالمحبةءوالرجااإليمانالفضائلوالثالث

المسيحيسوعربناوصبررجائكمعبتكمؤإيمانكمعملانقطاعبالمتذكرين
1rشى1وأبينااللهأمام

الفكريةاإلنسانلقوىالثالئةاألبعادبأعنةتمسكالمسيحيةالفضائلهذهأنواضح
يغطيءوالرجاالعاطفةتغطيوالمحبةالعقلبتغطيةيتكفلفاإليمانواإلراديةوالعاطقية

ةإلراا

عملهامدةءالنتهاوربهاوالتبالللتغئرمابلةوالفضائلالمواهبجميعأنيرىالرسولوبولس
قطعنهاغنىالئابتةضرورةفهيوالمحتةءوالرجااإليهانأماالحياةفياإلنسانلجهادبالنسبة

المحبةأعظمهنولكنالثالثةهذهوالمحبةءوالرجااإليهانفيثبتاالنأما

Swwrs

شعورهولكنالرسولبولسعندالثالثالفضائلهذهترتيبليسللنايةيهمناوالذي

تءجاولوحتىولكنفرادىأومجتمعةuذعنيكفالفهوالففائلهذهبضرورةالحقيقي
يلزمناهنامنفكرهمنكليةإحدئهايفقدلم4ألذهنهفيكلهاتجتمعوكأنهاتبدوفهيفرادى

أنيمكنالAyالثالثالفضائلبهذهبلوحسبالرسولبولسبفكرالأيضانحننلتصقأن

ضرورةبالالرسولبولسرسائلفيتكرارهايكون

Vهكلبرءرجانتوقعاإليمانمنبالروحفإننا

التبريرأساسعلنعيشيجعلناءالرجامعاإليمانأي

1روهاللهمعصالملناباإليمانتبررناقدفإذ

الثهمعالصحيحالموضعفيوضعنااإليمانأنأي
olمجدءوجاونفتخرعلمقيمونفيهانحنالتيالنعمةهذهإليباإليماقالدخوللنار
والمستقبلالحاضرت2روهافه

لناالمعطىالقدسبالروحقلوبنافيانسكتتقداللهمحبةألنيخزيالءالوالرب



الواغمنبرهان4هlالرجاo50رو

الموضوعءالرجاأجلمنالقديسينلجميعوعبتكميوعبالمسيحإيمانكمسمعتا
aوc4السمواتفيلكم

Lءهووجامالتعلمواالقدسيننحوجمغوعبتكميسوعبالرببإيمانكمسصعت
151lA1أفدعوته

المحبةفيومتاسسونمتأسلوننتموأقلوبكمفيباإليمانالمسيحليحل
3wjAأف

اإلنجيلءوجاعنوغيرمنتقلينوراسخينمتأسسيناإليمانعلثبئمإن
r

XءشىكلوتصيرعلىءشىقرجوكلالمحبةaortrnY

اسمهنحوأظهرتموهاالتيالمحبةوتعبعملكميضىحتىبظالمليساللهن
النهايةإلىءالرجاليقينعينهاالجتهادهذايظهرمنكمواحدكلأننشتهيولكننا
6cjعب

وعدالذيألنراسخاءAhجابإقرارلتتمسكاإلجمانيقينفيصادقبقلبلنتقدم

1عبالحسنةعمالواالمحبةعلىللتحريفىبضابعضناولنالحظأمينهو

rrIV

Iادقزلبعضبضكمجميعأمنكمواحدكلوعبةينموكثيراإيمانكمن
y1نسI

6Lوالصبروالمحبةواإليمانوالتقوىالبرواتبعهذامنفاهربافهإنسانياأنت

611تن1عةالؤوا

المسيحفيالتيوالمحبةاإليمانفيمنيضمعتهالذيالصحيحالكالمبصوؤتمسك

131تي2يسوع

2Yتن2فقيقلبمنالربيدعونالذينمعوالسالموالمحبةواإليمانالبراتبع

بولىيظهربوالذييملالالتكرارالذيهذامعبروحهوتمشىءالقارىدققإذاواالن
الرسولبولسيضعهيحيدالأخالقيمنهجأتحتمايتيقنالثالثالفضائلهذهأهميةمدى

منالمباركوالقصدالغايةييلغهمأنكفيلأنهوهومطمئنالوعرالعالمطريقفيللسائرينبالروح

المسغلحسابالعالمفيسعيهم

aro



يمانل

أنلنايتبينالثالثالفضاثلهذهداخلمنالمسيحياألخالقيالمنهجهذافيدققناوإذا

كلمنبالرباألوليالقويةالوضلةبصفتهالمسيحيةللحياةاألساسيالمدخلهوكانوإناإليمان

التيالقوةيصبحءوالرجابالمحبةيتحدحينمااإليمانأننجدالرسولبولىبمتابعةأنناإألالكيان
الجديدةالحياةويتنفسليعيثعىخارجهأواإلنسانداخلءسواالطبيعيةالحواجزفىقاإلنسانترفع

إنسانبينعظيمفرقفهناكمامAاإليالدافعةوقىتطابعهالمسيحيللسلوكمعطياالمسيحفي
الثالثةهنهفيولكنالمباركءالرجافيومجياومجبيؤمنوإنسانهـمحبيؤمنوإنسانيؤمن

السقوطمنوبؤمنهامجملهاالذيهواإلجمانأنإألالقمةفيالمحبةيضعبولسأنولو

وكماإليمانعلىاتوالثناإليمانفيالرسوخضرورةعلىيؤكدالرسولبولسأنقالحظلذلك

كماالعالملغلبةاالوليالقوةهوفاإليمانمالكنائفياإلجمانثياتعنيسمعحينمافرحهيبدي
4ةيوه1إيمانناالعالمتغلبالتيالغلبةهيوهذهيوحناالقديسيفول

ءالرجا

وهيالبشريةلحسابالمسيحربحهاالتيبالمواعيداإلمساكفييتخصصىالمسيحيةفيءالرجأ

إليهاالتياألبديةبالحياةأمسكاليدمتناولفيالرسولبولسيعتبرهاالتياألبديةالحياة
6tجماaدعيث

روخلضناءبالرجاألنناءالرجاملكجعلهالذيالخالص

يخملمءوالرجاالمسيحءبمجيوننتظرتكميلهااآلننحياهأكحياةالمJتمنالقيامة

االتيةاألمورفيدهليويمانلباتمكس

yئزبأمورالواإليقانيزجىبماقةالفهواإليماقوأماa1عبj1

ءفالرجاالعالمفيأخرىنفسأيترجوهآخرغيرمانوعمنءهورجاالمسيحيءوالرجا

ءالرجافإنكذلكالطيعياإلنسانتصورتفوقالتيالفائقةالروحيةباألميختصالمسيحي

أمينهووعدالذيألقيخزىالحيءفهورجاموكلدإجمانعلمبنيالمسيحي
01rrعب

يفوقوسالموابتهاجvyIqpqjgروداخليمصدرفرحالمسيحيءفألرجالذلك

دادويزاإليمانيروحينمحماضرهكأنهاالمنظورةوغيرموجؤةالغيراألمورمجعلنهألالعقل

بعضعلىبعضهامفتوحةائلالفففالثالثالمحبةتلتهبءالرجا

ro



8هتس1الرأسعلىةيyiوفلاةبالحوالروحأسلحةفييصنفممتازبنوعءالرجالكن

أوتصاهماقوةتعودالءالرجايلتهبفحينماالجهادفيوحماسةالمجهولالقتحامجرأةيعطيفهو
القصدبلوغعنيثنيهعائق

cLءرجاوالتزكيةاالجمانتزكيةوالصبرباإليماننرالءينشىالصيقأنلمين

لناالمغطىالقدسبالروجقلوبنافيانسكبتقدالثهمحبةألنيخزىالءوالرجا
ه3روه

المحبة

عائقبالالروحءأجوافيلتحفقوحدهاترتفعئمءالرجامعوتشتعلاإليمانمعتسيرالمحبة
المحبةأعظمهنولكنالثالثةهذهوالحبةءوالرجااإليمانفيثبتاالنأما

rtrs

sm1rOكوؤبثوصألهلولالرمبولسدهأنثالذيالمحبةنشيدقصة

األباطيلمدينةأوباريسإآلاالنائلهايمالالتيائحالقبأمكانتمابقدركورنثوسأنيظهر
عليهاانسكبفقدالفائقةالمواهبمركزكيستهاارتصمابقدرالمسيحيسياحةكتابفي

بدايةفيأهلهافيهايتنارىأصبحالتيالمواهبيعثلىأخذالرسولبولسإنحتىبعزارةالروح
هكذاالرسالة

أنكمالمسيحيسعفيلكمالمعطاةاثهنعمةعلجهتكممنحينكلفيإلهيأثمكر
المسيحهادةثفمكمأللشتكماعلموكلكلمةكلفيفيهاستفنيتمءشىكلفي

يسوعابنهشركةإليعيتمبهالذياللههوأمينماموهبةفيناقصينلستمإنكمحتى
I1EAربناالمسيح

العديدةالمواهبهذهمنبالرغمنهعليهموهوقلقمواهيهملهميذكالرسولبولسعادئم
مواهبنالواشالذأنوخصوصاتظهربدأتبالمواهبالتعاليبسبباالنشقاقبوادرأنإآلجدا

والتيالكثيرةاألعضاذيالجسدمثللهمضربمافبعدالكنيسةبقيةعلىيتعالونابتدأواأعلى
المواهبعموفييدخلأبتدأبهألهأوأميتهبسبببعضعلىبعضهايتفاخرالفيهءاألعضا

ذاتMفضيلةMOيوجدولكنجيدةامتالكهاكليتسابقونالتيالعاليةالمواهبكلأنموضحا

جميعفىقوتترأسوتربطتحكمالتبمالفضيلةهيبلالمواهبجميعمنوأعلىأهممستوى
علالكنيسةلهسجلتهالذيالمحنةنشيدفيهينطقالروجوابتدأالمحبةضيلةهيتلكالمواهب
صداهترددءالسماوظلتقليهامر

vra



أمماكنتمأنكمتعلمونأنتمتجواأنأريدفلستاإلخوةأيهاالروحيةالمواهبجهةمن

عبادتهافيتساقىنكنتمكمااليكمنجورهابكلاألوئانإليشمنقاد

للمنفعةالروحاريعكلىواحدلكلولكنهواحدالروحولكنةموجوإهبمفأنواع
تمييزنبقىاتعملءشفامواهبإيمانعلمكالمحكمةكالم

قاسمابعينهالواحدجالريعملهاكلهاهذهولكنألسنةترجمةألسنةأنواع000رواحا
ءيشاجمفؤبهماواحدلكل

أضملطريقاأربكموأيضاالحسنىللموادب1تجئونممنتموإنأوجذواولكن
iوr11113و

المعبةبدنن

صرتفقدعبةليليسولكنلسناموهبةوالمالثكةالناسبألسنةأتكلمكنتإن
يرنصنجاأوفينعاسا

علماألسراروكلجميعوأعلمنيو7لىكانتوإن
ثصيئافلستعبةليليسولكنالجيالانقلحتىاإلجمانكلليكانوإن

أقتغفالمحبةليليسولكنأحترقحتىجسديسلمتوإنأمواليمملأطعمتوإن
شيئا

ماتطلبوالتقعحوالتنعكختتفاخروالالالمحيةتحسدالالمحبةوترقاتتأنىالمحية

بالحقتفرحبلباإلثموالتفرحالسؤوالتظنوالتحتدلنفسها

ءشىكلتصبرعلىءسيترجوكلءشىكلتصدقءشىكلتحتمل
أبداتسقطالالمحية

Lونتنباالعلمبعضنعلمننافسيطلوالعلمفستنتهيواأللسنةفستبطلالنيواتوأم
هوبعفىمايبطلذفحيحالكاملءجامتىالتنبؤولكنبض

المحبةأعظمهنولكنالثالثةهذوالمحيةءوالرجااإليمانفيثبتناأ

rirOك1

411كو1الروحيةللمواهبجذواولكنالمحية6لبعواد

ابولسنغمالننمولكنداوقيثاالقيثارة

المواهبوضعتإذاودكنأأجملهاوديسأنفغهاوأجؤهاجيدةالمواهبانالقيثاققول

عالياالحبفدرارتفعاألخرىنيالحبوضيلةكفةفي



وإنفارغةارتذتالمحبةفضيلةعنهاغابتإنولكننىئالحمستوىعلكلهالموادول

تتوقفاإلجمانحتىأبداتسقطالفالمحبةسقطتوإنتتوقفحتماوهيالمواهبتوقفت
سننظرألنناIالسمافيموضعلهليسءالرجاحتىكاليلاألولبشىالسعيتكميلبعدمسيرته
الذيموطنهاءفالسماالمحبةأمانلناهننالهأننؤمنكناوالذينتظرهأننرجوكناالذي

موطنهاإليتأخذنابةالفزفياسلدتناتكونأنفبعدمنهانحدرت

أنالقديممعالجديداتفقولكنكثيرةالجديدوفيالقديمفيالوساياأنحيح
1aتيالمحبةفهيالوسيةغاية

f41هغلكنفسكفريبكتحمتيكملواحدةكلمةفيالناموسكلن

الكمالرباطالمعبة

هيالمحنةولكنإليهدقيالذيالخالصلمسيرةالمسجياإلنسانيحتاجهاكثيرةفضائل

أالكليضمالذيالحزام
Vوطولووداعةوتواضعاولطفارأفابءأحشانوبيناالقديسيناللهكمختاريلبسوا

كماشكوىأحدعلكانإنبضابعضكمومسامحينبضابعضكممحتملينأناة
وباطهياقيالمحبةالبسواهذهجميعوعلأيضاأنتمهكذاالمسيحلكمغفر

Irrtالكمال

للمجتمعالالزمةالفصائلهذهوتربطتجمعالمحبةانعلىيفقموهلةألولهناالمدنى

جميعهاالفضائلهنلىمنامحعرأوقنلبسهاالمحبةأنهوقوةاألكثرالمعنىولكنالمسيحي
الوحدةفيالمسيحيوالكمالالمسيحيالكمالرباطهيأيدماالمؤمنينقربطلكي

يندنصولنامعاتربطنافهيةالمحبأمامعاوتصالحنامعاتقربناكلهاأئللففIUالمحصيحية
تربطناتعنيهناوتحصزالIiوكrتحصزالمسيحعبةنAاقيهذهفيالمعنىهذا

وتقيدنامعا

تعيشالفالمحبةإئرهافيالفضائلكلتدأعتاإلنسانقلبالمحبةدخلتإذاأنهومعروف

وتعطيهامنهاتأخذوتغذيهامنهاتنتعثالفضائلمنجقةوعطفيإأل

خألبامنظرالتعطيتاألكريمةبحجارةمرضعتاجوكأنهاالرسولبولسرسمها

ird



بالالقينيةالصفةباليونجانيةالصفةوفرحهابالربيةلصفة

6اعأألWOPKIلعقطولالحرفيومعناهاقتأنى

sreffusgnoltsesneitapبتدئالتيالصفةوهياألناة
المحبةأنجمعنىالله91بؤة

األبرةروحصاحبهاتطي
itseanginebعهكاوالشففةالرأفةأيتترفق

تالزمالتيالصفةوهيواللطف

إحساعوفيهاءاإلخاروح

فهيلذلكالصادقةةبالمو

ألAبعدالتيللصفةتقدم
ئحسد

6rutalumcanonلحبنجاحأمألتفرحنهاتحسدال

بسعادةوتسعداآلخرلن

منتغيروالاآلخرين

اآلخريخه

nonةمالمقصؤالمعنىقتفاخر41

أمامهايألبوقتضربالأنها

يظهرونالذينكالفريسيين

بأعمالهميتعظمونوأنفسهم
rutalfninonههصيء8asأنتحاولالأيوالقنتفخ

تلنتاليباعمالهاتكير
إنجازاتاإلي

IأالوتعملالأيققبحadC16onoitibmatsenon
سورمجرحبفيرلياقةضصيئاتفعل
ينثرهمأواآلخ
1ggzmisdiiEtf60eauqtireauqnonأيلنفسهاماقطلميال

ألنهاعمالهاAأريأحtتطلب

أيةوألنهابوجوتفيتك

fo



واليتفهيتقتلهانانية

العوضتطلب

ألتالتنفعلجمعنىالتحتأ

ءباالفتراأوبالهجومأوبالخطأ

باالغتيابأولذمباأووالوشا
مربوطةغيرمنابعهاألن

ألرضياتبا

تفكرالأيالسوءقظنال

أواالخريننحوءبالردى

تذئمالوبألتاليأعمالهم
uQrdiltcpiaxonrepusteduagnonك3ءروإنأيباإلثمألتفرح

أعنetatwgالفهياألئيمأواإلثمنجح

أبدالهتفرح

8886Plametuateduagnocءامىبعكأيبالحقتفحبل

ltiffnevالحقنجاحفيفهيرالئنجاح

وتتهللتفرح

طعtaasvtdAtreffusحمعبمعنىءككلتحتمل

صمتفيءشىكلعلىتغطي

العذرتعطيوجمعنىوسرية

اآلخرينمنافصوتخفي

همءاوأ
مسهICTCMإيمانفيءككلقصذقا
وبساطة

طيtaكلءعiءtماذقبلءككلقرجو

شكبدونبهتوغد

oadatvdatenitsusainmoقفيكلعلوقصبر
بصمت
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وسلوكهقلبهفياإلنسانمحبةعليهتكونأنمجبلماصورةبالروحهناوضعالرسولولس

كليجمعأنضدهنNومنسقامنهجايلةعشمرةالخمسبهذهيرسملمأنهوواضح
نفسهاإلنانيقيسأنهوالفضائلهذهتسجيلمناللهقصدأنواضحولكنويرتبهاالفضائل

غايةواضحوهذالهاهوماءالقتناويسعىللمحبةهوغرمناسبماقلبهمنليرفععليها

تفرحDبلiباإلثمتفرحالالمحبةباإليجابوفضائلبالسلبفضاثلذكرهفيالوضوح

تكتسبأنيليقوالثانيةاإلنسانسلوكمنتر2أنبدUVوNبالحق

أخرىفضائلل

اإللهيالتقليدحسبالرسولبولىعندوالعظمىاألولىدرجتهافيالمحبةتألقتمابعد
الرسولبولسعليهماألخيلتينولكنالظلمنطقةفياألخرىالفضائلدخلتواألبوي
ونوترسوتكونتموعلىالمسيحيةخالقاألوهويستعرضفلبهفيتتزاحمانوكانتاكثيرا

اللطفومعهوالصالحالوداعةومعهالتواضعماتانالفضيلهاتاناألخالق

الوداعةومعهالتواضع

كانيةاليهوفيوحتىالقديمالوثنيالجوفيلرأأيلهاليساألولىبالدرجةمسيحيةضيلة
والهوانالضغطةفييقعالذيفاليهوديالمسيحهفيتقتدتهالذيمعناهاعنيختلفمعنىلها

دوناللهفيهءرجايضعأنإآلعليهوماخطاياهيكفرعنإنمافهوبصبرالنجربةهـمحتملوالبؤس
إليهيئسبالولكنوحسببار2إنسانائخسبوبذلكمقاوميهتجاهلبغضةWI1بايشعرأن

1التواضع

الفلبومتواضعولapوديمألنيمنيتعلمواالربJقاحينما

تجاهاللطفهيفالوداعةوجهينذاتواحلهفضيلةإآليقصديكنلمlYمت
للمسيحبالنسبةوذلكواحدةضيلةواالثنانالئهأمامالتصانمرهووالنواضعالنامى

اإلنسانيقدمأنهودائماذهنهفيوالقصدالفضيلتينبينبالجمعمغرمبولسوالقديس
اانفسهعلىاآلخرينالمسيحيئ

733pIIlovticpottarPF1

Yfo



42أفبضابعفكممحتملين2أناةوبطولووداعةصعتوبكلأ

htاآلخرواحدكلسبينالف5بتواضعبلأوبعخببتحزبثصيئا
إليواحدكلبلنفعههوماإليواحدكلتنظرواالالصحيحهالترجمةنفسهمنأفضل

2jrrفيأيضأالخرينهوما

uوطولووداشؤلماضعاولطفارأفأتءأحشاالمحتوبينالقديسيناللهاريكمختلبسوا
SrYأناة

i02أعكثيرةودموعقواضعبكلالربأخدمI

فائقكلطفVبمفردأعةالوفييحصرفكرهوأحيانا

1b412كو1الوداعةوروحبالمحبةأمإليكمآتيأبعصا3تريدون

نفسهعنالمغقىلالحظy11وحلمهالمسيحبوداعةإديكمأطدبئم4

11Yمتوصني

وداتإيمانصالحلطفأناةطولسالمفرحمحبةفهوالروحئمرأما
5karrغلتعفث

حبرهذامثلالروحايينأنتمحوافأصلمأزتةفيفاخذإنانائبقإناإلخوةأيها
6غلعةلوداا

252تي2الحقلمعرفةتوبةاللهيعطيهمأنعحىالمقاومينبالوداعةمؤبا

الناصلجميعوداعةكلشمالءحلماغيرنحاسمينويكؤلواأحدفييطعنوا1و

32تي

إألتعملالالمسيحيةفيإنهاالوداشأياألخالقيةالصفةهذهشرحفيالمختصونويفول
بدونهتوجدوال3التواضحأصلمنمتدمةيلةيقةافيفهيالتواضعمنقاعدةعلى

أوحتهاعلىوالحكنمالمسيحيةاألخالقلورنكمعيارئابتاعةوالوالتواضعفضيلتاوذقف
مرضها

snT6tonpxاللطفومهسالصالح
كابتهضاثصمنوهياألخالقيبولسالقديسدستورفيالبارزةالفضائلمنوهو

ةالمحبؤطاألقاةطولأقظر2

3R7335كبخهبمم4ولاصاde3دمموسحص

ria



الفضيلتينهاتينبينالفرقجيرومالفديسلنايقدم

قريبوالصالحورقةمؤةهفيكالمهاوإيناسظرففيهاعذبةهادئةيلةقللطفLف

واكثراللطفمنجاذبيةأقلالصالحولكنخرينLIIليسعىمنفالصالحمنها

لطفوالثةIJJLينقصهولكنالحيرليصنعدائمامتأهبأنهولووالصالحوتحديداقطعا
4القلوبYلقأالتيوالرفة

أضيففإذاوالتقوىللفضيلةوالمظهرالشكليعطياللطفولكنكاساسيعملالصالح

صالحنقولأنيصحالولكنوفاعليتهقيمتهضعفصارالصالحالصالخعلىاللطف
معاواالئنانلهءرداواللطفأساسقلناكماالصالحألنالصالحلطفبلاللطف
أصبحتالذلكورؤوفلعفاللهرأفةاللطفيسمىأنيفضلحيثاللهصفاتمنصفة

وثياتأصالةرنةلهمافإنوبذلكاللهمنمستمدةأصولhiيئالمسيحيةفيالصفتانهاتان

العالمأهلبهيوصفاأليبالرخصوليست

هم3salaGnotnemmoCعكم

ttO



الخامسلفصل

المشعيالمجتمعفيالمرفوضةاألخالقيةالرذائل
الرمولبولسعند

الفرفة1

حأربتهوقدالفزقةرذيلةهيوميشركرسولبولسالقديسيرأهاكماالرذائلأرلإن
أسمأتحتتءجأوقدباسثمرارخدمتهتهددوكانتنهايتهاوفيخدمتهءبدفيوحاربها

وأساؤهاوالتحاسدوالنزاعباالضطرابالجماعةإصابةةواحدائارهاولكنعدبدتوسفات

تيLكاتءجا

jrvrAisv111رjj1AرKPIخصامأ
5Jغلrwrs2Iك

6rتي151في

502ءالرانقساماتشقافات4

502غل2Arr102روaiE6tplrالتعزج
1votirrفي

الكنيسةيصيبأخطرمامنكانقدالجديدةالطيبةبالنفوستشكانتالكنيسةوألن

هومنالالهؤلبمبولىهدفنiوالتحزبوالشقاقاماروحوالتجمعءناالبدورفيوهي

ومحبةآوانسجاألفةفيواحداالكليكلونأنالمسغهدف

vtenevoz4الطمع2
eruievmucricتينيةبالالو

التطاولأوالعزضفيالطمعوهوالطمعهيالرسولبولسعندقبحهافيالثانيةالرذيلة
اآلخرينعفةعلى

ta

forالرصلبرلىالقديى



سماعااعتدناالتيالطمعكلمةبمفهومليستاألخالقيبولسمنهجفيالرذيلةضهلكن

كئيراتأتيلذلكالعرضفيالطمعإليمباسرةتتحهإنهابلعموماللنيرفيماأولt4Liطك
تمامأومعروفالعرضوإباحةأيضاالزألعلتقومالتياألوئانوبعباثةالنجاسةأوبالزنامربوطة

لذلكالكاملةالقداصةعلىتقومالتيالكنيسةتقويضعلىخطيرةقدؤلهاالتجاهذامثملأن

فالأوطمعنجاصةوكلالزناأماللفايةثديدةالرذيلةهذهنحوالرسولبولىحساسيةكانت
بالحريبلتليقالالتيوالهزلفاهةالfالمIوالقباحةوالبقديسينيليقكمابينكميسم

ميراثلهلشىلألوئانعابدهوالذيأوطماعبىنجأوزانكلأنهذاقعلمونفإنكمالشكر
ه3هأفوافهالمسغملكوتفي

التعأليصورمنفهوسورةباصنافهاالنجاسةرذائلوسطفيواقعالطمعأنهناواضح

أنهاالطمعرذيلةفيهاتظهرالتيأواضعأوضحولعلىالنجاسةيلةرفيرتنوكلهاالجنعى
الناليةاألبةهيالعرضفيطمح

أنمنكمواحدكليعرفأنالزالعنتمتنيواأنقداستكمافهإراهيهذهن
الأناللهيعرفونالالذينكاألممسهوةهوىفيالوكرامةبقداسةءإنايقتنبم

كلهالهذهمتتقمالربنمراهذافيأخيهعلىويطمعأحدتطاولي
4تس1

lla



السادملفصل

أخرىأخالقيةعناصر

الرسولبولسعندكعنصرأخالفيالصالة

مذايكونقدولكنالرسولبولسعندالصالةبيمةالتوعيةفيوإفراطNمفاأنهايبدوقد

روحهأعماقفيالصالةقيمةبصدقناطقاحيأللهفوذجقدمقديكنلمإزامضوأل

فيهامشيثةهيونألنءشىكلفياممكرواانقطاعبالصئواحينكلافرحوا
هتس1جهتكممنيسوعالمسيح

nVافهلدىطلياتكملئغلمالشكرمعءوالدعابالصالةءشىكلفيبلبثيتهتموا
46في

وطبةمواظبةبكلبعينهلهذاوساهرينالروحفيوقتكلوطلبةصالةبكلمصلين
6Atأف

ناطقاحئاكؤجاهونفسهيقدمذلكوفي
12تس1شاصلوفيإياكمذاكرينجميعكمجهةمنحينكلاللهنشكر

مغغتلئواأنألجلكموطالبينمصلينتزكلمسمعنايوممنذأيضافحنذدكأجلمن
ءروحيوفهمحكمةمملفيسثشتهمعرفة

يصإلوهوءالسمامنعليهمشرقاالربعرفأنمنذالرسولهبولسمواقفكلjط

iفقاUJليقاالذيالزفاقإلىواذهبقمالربأالحنانياoبيتفيواطلبالمسكيم
Iس91أعيصليهؤات4شاولاسهطرسوسيارجألوذا
vأع11فالهيكلأصليوكتتأورشليمإليرجعتمابعدلىوحدثLjjjLsClaLiI15KlyrrvI

ذاجيضامإليهدعومماالذيللعملوشاولبرنابالىأفرزواالقدسالروحداقال
rirgrأعاألياديعليهماووضعواوصلوا

Vtه



أجله
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أعللربواستؤعاهمبأعوامعمكيمائقكنيسةكلفيقسوسالهموانتخبا
يسمعونهماوالمسجونوناللهويسئحانيصليانوسيالبولسكانالليلنصفونحو

etIerأ

odقالماJ21أعلئىوصجميعهممعربهتيهعلهذاجثا
إليواألوالدءالنسامعئشئعونتاجميعاوهمذاهبينخرجنااألياماستكملنالمأولكن
12aأعوصليناالشاطىعلىركبناعلنجثوداالمدينةخارج

وصكىبولسإليهفدخلوسحجبحمىمعترىمضطجعاكانبوبليوسأباأنفحدث

A2Aأعفشفاهعليهيديهtjضع
متفرعاأذكركمانقطاعبالكيفليشاهدابنهإنجيلفيبروحيأعمدهالذياللهفإن

jJ11ريد6ولصفيدائما

yrpr7الرديسثاتعملونألأنكماطهإليوأصلي
مجدهغنىبحسبيعطبكملكيالمسيحيسوعربناأبيلدىركبنئحنيIهذابعيب

6و341أفاالطناإلنسانفيبروحهبالقوةتتأيدواأن

1jAفيفهمكلوفيالمعرفةفيفاكثررأيصاعبتكمادتزأنأصليهالوهذا
11روللخالصهيإصرائيلألجلاللهإليوطلبنيقلبيمسرةإناإلخوةاأ

2JYInمرضييفارقنيأنمراتئالثالربإليقضرعتهذأجهةمن

IP301تس01إيمانكمنقائصىونكملوجوهكمنرىأنأوفرطلبونهارأليألطالبين

منوالصالةللصالةالمشمرةنصائحهيعطيبالصالةالمشئعةالخلفيةهذهمنبولسلقديس

روIJ2LiYIvعلىمواظينالضيقفيصابرينءالرجافيفرحين

hتتفرغوالكيحينإليمواضةعلىيكونأنإألالزوجاناآلخرأحدكميسلبال
5كوc7والصالةللصوم

بالشكرفيهاساهررشالصالةعلىواظبوا

المسيحبسرلنتكلمللكالمبابالناالربليفغأيضانحنجلتاذلكفيمصلين
r9frfأتكلمأنمجبكماأظهرهكي

Wالنامىجميحألجلوتشهـراتوابتهاالتوصلواتطلباتتقامأنءشىكللأوفأطلب
2Y1jتي1منصبفيهمالذينوبيعالملوكألجل

جدالوالكضببدوقطاهؤأياديرافعنمكانكلفيالرجاليصليانفاربد



21تي

الصلواتفيسيهدواتجاأنالروحوجمحيةالمسيحيسوعبربنااإلضةأيهاإيكمفأطلب
01ورالمحهإليأجليمن

111كو2ألجلنابالصالةمساعدونأيضاوأنتم

وطدبةمواظبةبكلبعينهلهذاوساهرينالروحفيوقتكلبةوطدسالةبكلمصلين
جهاراالعلمفميافتتاحعندكالملييغطىكيدوألجليالقديسينجميعألجل
91و681أفيلاإلنجبسر

أبضأعدكمكماوتتمجدالربكلمةتجريلكيألجلناصلوااإلخؤهأيهاأخيرا0
31ش2

191فيالمسغيسوعروحازومبطلبتكمخالصإليلييؤولهذاأنأعلمألني
22فللكمساوذبئبصلوككمأننيأرجوألنيمنزألأيضاليدأفي

481كوولقياذكروابولسأنابيديالالم

يألطالركبحئيوعرفبالدموعوالتيالحارةالصالةعرفالرسولبولسأنواضح
وتتكررتتكرروالتيبلجاجةوالتيجداالطويلةالصالةوعرفالروحبهؤازرةالصالةوعرف
الصالةفيالسهروعرفقيووعنعنهاآلخرينالةقىةوعرفالواحدالموضوعأجلمن

فيمقحنةالصلواتضهكلاليومللكنيسةكانفإنأومللخللبدونمواعيدهافيعليهاوالمواظبة

باليلتخلالالتيوبمواظتهاالصياححتىباسهارهاوالموسميةواألسبوعيةاليوميةليتورجياللها
نكلهفذلكأوقاتهافياألصواموصالةوتكرارامراراالركببحنيوجماعيةفرديةوالنهار

الكنيسةتكلالأنيحوالمسالقدسالروحJLويتوسليعمليزالالالرسولبولسالقديسروح

العالمروحضدالشاقجهادهافيتخورأو

أخالقيةكفضائلوالنظامالعمل
الرسولبولسعند

فيدشيحيكمجتمعللكنيسةوبالنسيةالفؤالمومنيحيللمبالنسيةوالنظامالعملكان

فكانتاالروحمستىإلىالجسدمستوىمنالرسولبولسعندمفصمهمايرتقيضيلتينالعالم
وكرازلهتعليمهفيكييراعتيارذات

إإلرسماليةهذلمثلالمسغفمومنءالسمامنوالمعينالمنتخبالقديسهذاأنحقاوعجيب

tfe



غرفةفيفينزويحساروأينماأينماوخيوطههمنزمعهيصحببعيدااألممعالمعلىلمفتوحة
مناإلخوةعلىويصرفمهاويقاتيميعهأالتيخيامهبالليلبالنهاروينجليعظيستانجرها

األسلوبوبهذاااوالكلمةالمسيحلحابليكونالعملقدسقدرسولالبولسيكونبهذاحوله

وباألكثرلرسالتهوبالتاليلنفسهوفراليدويبالعملالروحيالعملفيهيربطالذيالفريد

والناسالعالمتجاهالفصائلأقدسللكلنيسة
باللهالعالقةونقاوةة3العباحةوالكنيسةللفردتؤئتاناللنينواألستقالليةالحرية

ءللعطاومصدرةفراكصسابعلىعالوةالحسدطوضبالفكرصلبمنفعةفىقهذاواالخرين

أالمحبةبذلمنوالتوريمءوالسغا

النؤلوكرالمغزلفرعئفمنوتشققتاتصلظوقدالحشنتينيديهوهويقلبالرسولبودس

كمنكانالمؤعينأفسسقسوسأمامالشديدالقديدالماعزشمعرنسيجفيوالمسلةاإلبزودسق

نورمنبصيصآخرحتىمبنولوجهدوأسهارموعIW1أعرافوقمحموآلالعالممPم1اإلنجيليطرج

الملفوفاالكنيسةخزانةفياإلنجيليستوعكمنكانالبدنوراحةاليدينوعافيةالعين

المسيحسدائدبهااكملالتيجعدهبشدائدبلاإلبريزبالذهب

اشةلمأحدلباسأوذقبأوففة

اليدانهاتانخكمئهامعيالنينوحاجاتحاجاتيأنتعلمونأنتم
ءالضضاوتعضدونتتعبونأنكميبغيهكذاأتهأدئتكمءشىكلفي

aاألخذمنممثرءالعطاهومبوطJقأنهيسوعالربكلماتمتذكرين

025rاع

بينكمبالتزليبنسلكلمألننابنايممثلأنمجبكيفتعرنرنأفتمال
أحدمنمجاناخبزااكلتاوال

منكمأحدعلىالنثفللكيونهاراوممذليالبتعبنشتفلكنابل
بناتتمثلواحتىقدوةأنفسنانعطيكملكيبللناعملطانالأنليس

بهذاأوصيناكمعندكمكناحينأيضافإننا
أيضايأكلفاليششفلأنيريدالأحدكانانأنه

فضوليونهمثابلشياليسعلونبالترتيببينكممايسلكونأننسمعألننا
خبزأنفسهمويأكلوابهدوءيشتغلواأنالمسغيسوعبربناونعظهمنوسيهمءهزالفمثل

ش2

بليعملواأنوالقوتUJملاإليقطأحتاجينيأمرالأنههناالرسولبولسكالممنواضح



بولسحهيطرهنافالعملوالفائفىالجاهذويءاألغنياحتىالجميععلالعملويفننيأمرو
فالعمللذلكككللوللكنيسةحياتهفيللفردثمارمربحةوذاتبألروحصلةلهاكوصيةالرسول

الكنيسةوروحاإلنسانلبنيانللجميغبلالكساليأوللمعوزينلشضيلةهو
yمنيعطيأنلهليهونبيديهالصالحعامأليتعببالحريبلبعدفيماالسارقيسرق
4AVأفاخياجله

فتزدادءوالعطاللمحبةفرسةيعطيومنهالصالحمستوىإليالرسولبولىرفعههناالعمل

الفضائلكلفوقبالمحيةلتفتخوالعملففيلة

لطقساهNdTلنظامايلتزديا

أوحدةعلكنيسةلكلتدبيؤفيءسواأوالنظاالترتيبلهذانمؤنجاالرسولبولحياةكانت

إعالئهفيالرسولوبولس2r1IAVثاالكناشبجميعاالقمامالكنائسكل

منهجهاللكنيسةيضعكانإغافيهاوالسمعوالكالماالجتماعاتوتنظيمالحدماتلترتيب
وأعولهالخدمةطقسناآلنسميهالذيبالخدماتالخاص

ترجمةلهإعالنلهلسانلهتعليممزمورلهلهمنكمواحدفكلاجتمعتممتىاإلخوةأيها4

جميعفيكماصالمإلهبلتشويشإدهديساللهألنللبنيانءشىكلفديكن
يتكلننأنلهنماذونأليس4ألالكنائىفينساؤكملتصستالفديسينكنائس

ممتبهLممنكمواحد9فليعلمانتهتوحدكمإليكمأم3افهكلمةخرجتمنكمأم
الربوساياأتإليكم

مءكلالالvitdTdcaxiaKيترتيوجسببلياقةءشىكلليكن
ftrt

وإيمانبترتيبتسيرالكنائسأنيسمعنكقدرمLالرسولبولسقلبيسرءشىيمنولم
هwtdTوناظراترتيبكمفرحاالروحفيمعكملكنيالجسدفيغائباكنتوإنفإني
ه2المستحفيإجمأنكموضانة

فيهاالحدمةوتزليبالكنيسةبنظامباإلخاللنفسهتحدئهقنعلىبالصابالرسولبولسوقطع
الضوبعدهايعوومحددةمكتوبةكانتالعقوبأتأنرويببنفسهوضعهالذيالتعليمبحسب

مترضاالقيكونأنأيخدمتهإلى

أسندواالنفوسصغارجواثيقزليبالالذينأنذروااإلخوةأيهاإليكمونطلب
jeهىتالجميععلىتأئواءالضعفا
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قزليعيباليسلكأخكلتتجنيواأنالمسيحيسوعربناباصماإلخوةأيهانوسيكمئم
CWTKdsdبنايممئلأنيجبكيفتعرنرنأنتمإذمناأخذهالذيالتعيمحسبوليس

7و36تس2سيamxaعقألبالقزليعينسلكلمألنتا

v6lمكاللياقة

سكلوتعنييحسنوتعنيصمقطعينمنوتتركب
األدإفيوالهدوءوالوقارالحسنبولسالقديسبهاويقصد

J414ممو1ترتيبوبحسببلياقةءشىمملليكن

Aorrروالنهارفيكمابليافةلنسلك

كماأتمبايديكموتشتغلواسةالخاأموركموتمارسوائينهاتكؤلواأنعلىتحرصواوأن
أحدإلىحاجةلكمتكونوالخارجمنهمالذينعندبلياقةتسلكوألكليأوصيتاكم

4lwO21نس1

الوئنييناألممأواليهوأمامعثراتوضععدملتشملاللياقةوتمتد

ءشيكلفيالجميعأرضيأيضاأناكماالهاولكنيسةواليونانيينلليهؤعثرةبالكؤنوا
s1Yrmيخلصوالكيالكصرينبلينفيوافئماغيرطالب

الأنمجذرقطإنماعندهليأكلالمسيحيغيردسةالمسيحييلييبانيرحبالرسولوبولس
يعثرمضيفهالكمابإجماتالمسيحنييستهين

منهكلوالكميقكممافكلتذهنواأنوتريدونيدعكوكمالمؤمنينغرمنأحدكانإن
172كو1الضميرأبئمنفاحصينغير

كلفياكمخلصناتعليميزئنوالكليواألسياداالمؤمنينغيرتجاهصالحةأمافةكلمقدمين
201تيءشى

يكادالكنيسةخارجأوالدينيالسلوكفيءوااألخالقيةالفضائلفيالرسولبولسودنهج
أعلىإليالكنيسةفيعضووأفقرألصغراألخالقيوالرقيالصفوىلحياةالمتطلياتشوارمملمجمع
بحقبولسقدمهاقدخارجهامنلتستعيرسيئاحولهاتتلفتالكنيسةيدعلموهوقيهامرتية

والعمداألساساتذاتليمأورثالحياللهمدينةلعريسهامزئنةعروساعفيفةءعذرالتكون
تسبيحبهاؤهاوخالضجمالهادؤيةاللواألبوابواألسوار

yas



السابملفصل

األخالقيالكمال
بولسالقديسعند

إليهلنتحولمنهناخذالذياألخالقيالكمالنموةفيالمسيحأ
ينظركانالرسوبولالمسيحيةلألخالقالوالمسيحيلالهوتالالرسولبولسيشرعلم

هعاصبللوحعلىمنقوثةكأوامرفهجهبولسيضعلمويعلنهالمسيحويسمعويصفهالمسسح

الحيوالنموفياألعلىوالمئلالوحيدالمرجعفيهاالمسيحكانبنودهاصاغالحياةومنكحياة
فيبولسعندنهائيوالاألسمىالغرضوكانيغتذىمنهالذيالحيوالجسدئحتذىالذي
وحياتهوروحهفكرهلهبهمتخدالبلبالمسيحشبيهايصيرأنالهوالمسيحينساناللىرسمه
Jمجدهولهوقيامتهوقبرهوموتههلمألهوسكناتهحركاتهوك

الكنيسةكلوغظىوامتدنجحبلالفائقكمالهبسببالتطبيقفيبولىمنهجيتعؤقلم

كلأنإألمثاألنفسهموظنموذجاطرحهبلالتزامامنهجهيضعلمبولسأنمعاألرضوكل
دقةOLصورةبحياتهيعطيكانرالبثبنيمنماليينلهوعاشفيهوعاشبهوالتزماقتحمهمن

ينقصى1كماألالكمالليبقىكاألخرىصورةقطتأتلمأنهإآلالكماللهذاالصددمنتهى

إلهيايكونحينماالنموذجسمةهيوهذهكثةويبفىكلهيؤخذأبدا

أناستطاعمنالسمواتملكوتألجلأنفسهمخصواخصيانيوجدالمسيحقالحينما
الناسجميعيكونأنأريدبالعملالقولليترجمبولسءجاAIvIمتفليقبليقبل
vوكIهكذاواالخرهكذاالواحداللهمنالخاصةموهبتهلهواحدكللكنأناكما

ممنالماليينفأطاعهاألرضأضىنداؤهبلغوفنادىالمسيحسمعالرسولبولسأدطواضح
بانتظارأوبولمىءونداالمسيحبانتظارنطقكانتالموهبةوكأنالمسيحكقولأوكبولسصاروا

ro0



العالمفيالبتوليةوصارتعائقيعوقهاالالملكوتطريقفيوانطلقتسمعتالتيالماليينذه

األكملللنمؤجويشهدصمتفيالكنيسةويسنداإلنجيليشغذاتهبحدأخالقيامنهجا
كلومعئمينإنسانكلمنذرينبهنناديالذيالمجدءرجافبكمالسصحهوالذي

vrn2كويشعالمسيعفيكامآلإنساننحفركللكيحكمةبكلإنسان

جسدفيممعفوالمسيحفييبلغهإتبلالكماليبلغالذيهواإلنسانليسحيث

الرأسبكماليشمتع

أنالسرينكشفماسرعانولكنهبالمسغبأتمئلدائمايبدأاألخالفيالمنهجكانوإن
يؤكلبليغتصبنمؤجابلبهيحتذىنمونجاكثيراقىيبالبذاتهالمسغلناطرحهالذيالنمؤج

فلماذاvoيو6بيمجيافهويأكلنيفمنyiيوفيكموأنافيئأفتماكأل
3ومجبهبهيؤمنمنلكلنفسهالمسغوهبوقدوالتشبيهالتمثيلولماذأءاالكدأ

إلينتغيئرمرآةفيكمامكشوفبوجهالربمجدناظرينجميعانحنالتغييرياتياألولفي
81كو23الروحالربمنكمامجدإليمجدمنعيتهارةالتلك

كلأسظيع202غلفييحياالمسيحبلأناالفأحيااالتحاديأتيبالنهايةولكن
قلوبكمفيباإليمانالمسيحليحل431فييقوينيالذيأسيحفيءشى
372غلالمسغلبستمقدبالمسيحاعتمدتمالنينكلكمن371أف

المسيحوقياثهداالغ1حقيقةإليبالمسيحواألخالقيالعلوكيءاالكعدامنهجينتقلهكذا
للحياة

يحوزعلىوبالنهايةالمسيحإليءاالنتماهوئةالدايةفييأخذالرسولبولسنظرفيفالمسيحي

ثنمالمسيحفيويتفرسبولىينظركانوهكذابهامجياالتيالمسيحضخصيةهيضخمضيق
األخالقيالروحيمنهجهيعطي

Dظيزضأنفسنانزعيوالالضعفاهأضعافنحتملأندااألشنحنعلينافيجب
هروتسهيزنيلمأيضاالمسيحألنالبنيانللخيرألجلفريبهمناواحدكل
Ir

jفرeروالياكينمعءوبكاالفرحينsIهI
11orيويسوعبكى
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ه2فيالمسغفيالذيالفكرهذافيكمفليكن

ه3تس2المسيحصبروإلىاللهمحبةإليقلوبكميهديوالرب
1Iكو2وحلمهالمسغبؤاعةإليكمأطلب

خالفيoigiديربئاإلفخارستيالفعللي
ئرفةبعدواحداليجعلهموروحهالمسغجسدفيالمسيحيينيوحدالذيالتوحيديالسرإن
االؤليبالدرجةأخالقيفبلهوإنماتمزقبعدواتحأدا

3المسيحدمثركةهيأليستنباركهااليالبركةكأسJjأمافيأنتماحكموا
المسيحجسدفركةهوأليسنكسرهالذيالخيز

الحنؤالواحدفينشتركجميعنانناواحدجسدواحدخبزالكعيريننحننافإن
01aV1كو1

تهىمنهيوروحهبجسدهالمسيحثمخصىفيفعاألروحياااتحاالمؤمنيناتحادعمليةتبقىهنا

حلماأيفاحواألرءوالمبادىواألفكارالقلوبتتحدبهاالتيورجائهاالبشرلةأمل
الالمسيحبدونألنههيهاتولكناالجتماعيونالمصلحونويتخيلهيتمناهماومنتهىالفالسفة

حينمابالكفماءشىكلفيمتساويننولوكانواحتىائنينبينماتوخدقىةالعالمفيتوجد
أماتالمتنابينالوحدةتكون

جميعاواحدفيألنكمذكروأنثىلشىعدليسواليونانييهويليس
382غليسوعالمسيح

Iالكلوفيالكلالمسيحبلسكيثيبربريوعزلةختاقويهودييونانىليسحيث
fw

هكذااإلخارشيامرشركةيثرحالفمذهبييوحناالقديس

الجسدمننصيبهواحدكلياخذأنأيcnoitapicitraPمشاركةيقللمبولسإنأ
عمليةأيnoinuIV3معاالحرفيومعناهاSnoinummocpPllشركةقالبل

حينماطرلهللذهنمقربةبصورةاالتحاديشرحأنقصدبولسأيألنهمعااالتحاد

وفيبهنتحدبلالمسيحأيالجسدنقتسمالنعماnoالمقدسةاألسرارمننتناول

أركزأنالماذاولكنبالمسيحنتحدالحبزبهذاهكذأبالمسيحمتحدالجسذأنكماالحقيقة
هوTالخبزهذاهوماألنعينهالجسدهذانحنإننايقولبولسألناالتحادركةثعل

محعيؤاأجسأالالمسغجسدنصير3الخبزهذاتناولناعندنحننصيرذاوماالمسيحجسمد

aaa



اواحداجسدابلعد

أغسطينوسالقديىيقولكماالتقوىلحسابUJافييعملاالتحادهذا

2االمحبةرباطوللوحدةالفعالةااليةهوالتقوىصرهواإلفحارستاسرأ

والضمينالمسيحيللكمالاألولالفعلهوالكنيسةعقيلةفياإلفخارستياسييقىوهكذا

األبديةوحياللهموتفواهمبمصدرقداستهميوخدهمئممعاالمؤمنينيوحدإذالكماللهذاالثابت

oيو6حقمشرثودميحقمأكجسدي
3الحقيثربويغتذيأننسانلحصاأنهذاامتيازأفي

فكانبهتتشرظلتاألؤروبيةالشعوبأنخافيافلشاألخالقيبولسمنهجوبخصوص
علوالمدنيةوالحريةالتشرحءومبادىالمسيحيةللتربيةاالؤلياألصولنشوءفياألمينالمصدرلها

العموموجه

أالرموJلهذاالعالمبهيدينالذيالكئنأظمفما

نهضةأيةروحهمنبلفكرهمنقىةيستمدلممعلمأيواعإأفيمرسلأيتقئنأفي
اكلماتهمنقىتهابلحركهاتستمدلمتوبةأية

153pIILovtdpo01

dihIZ
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السابملبالي

بولسالقديسعندالزهأنامورآخر
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لNJالفصل

اإلسخاتولوجيايما

واستخداماقهاالصطالحهذامعنىأ
إسخاقوسلكلمةمالطالمعنى1

otazaIمثلاديامكانءسواأخيرءشىعلىللداللةيستخدماصطالحهوإسخاتوسه

األخيرالقلستولىحتىهناكمنتخرجاللكأقولالحىالمسيحعلىاالنءجاما
فصىIليووالسامرةاليهؤيةكلوفيأورشليمفيشهؤاليتكؤلونAنالمطعلىللداللةأو

4األرضآخربمعنىءقيهناأضىحيث1Aأعاألرض

2154مت1أوائلهمنأشزاإلنسانذلكاواخركمصيرالزمنعلللداللةأو

إلىاآلخريقمنمنتدثااألجرةوأعطهمالفعلةاعاألشخاصترتيبعلللداللةأو
028متاألولين

IوIJاالوليمنأشراألخيرةالضاللةفتكونحالةأوفكرةأومبدأعلىاللة
vrtOمت

فيكذلككلميو7العيدمنالعظيماألخراليوموفياليومعلىةالداللفيقتركزئم
IJLJioiyLa291رؤاالؤليمناكثراألخيرةأعمالكوأن

نفسهيصفوهورسولالبولسالنعلءجاإسخاللوسالىالستخدامالهوتيمظهروأول
ليرللئقط4نcالكلوآخرالقيامةاستعالنمستوىعلأفيمجروليسالكلكاخر

oInكو1أنا

itoD



lإسخاقوسلكلمةالالهوتياألستخدالم
تسلسلمنمعيننوعضلأوختامأونهايةيفيدالالهوتيالمفهومفيإسخاتوسJ1باوالتعبير

منيتصحوهذاالحوادثطهمنءشىيكونال1إمخاتوسالهذابعدإنحتىالحوادث

فالنهايةالربيومMيهرهيومعلىللداللةالقديمالعهدفياالصطالحهذايستخذممميف

ءاالبأكتممابعدالقهالمسيحبظهوريحيةالممفيتأتيالقديمالعهدحوادثلتسلسللنسبةبا

1عبaابنهفيootttGtjةألخيرlاالثامهذفيكلمناكئيرةوطرقبأنواعقديمأءباألنبيا
منخيرةIااألزمنةقدأظهرفيولكنالعالمتأسيىدهروفاسابقاقتل2و1

102بط01أجلكم

القديمالعهدفياإلسخاتونههوالمسياروظالربيومءمجيأنعلىواعتماداوهكذا

يعيشونبهامتدادالوأنفمففسهالربيومفيأصبحواقدأنهماألوائلالمسيحيوناجمتبر

عققةكعالمةالخمسينميوالقدصالروححلولمنتمامأتحققواأنبعدوذلكاإلسخاتوس

اآليامفيويكوناطهيقولإخاتوسJاءبدعلىللتعزفالقديالعهدأعطاهاوبارزة
والنووأثصرأفيالهوتواقعومن2VIأعربثكلعلروحيمنأسكبانياألخيرة
وحتماايضاءمجيبالمسيحالحقءبمجيفإنهوأتجديفواالعترافوالتاطلوالحقوالظلمة
األياماخرعلىعالمةاالخرهوأصبحللمسيحالفدفظهورالمسغضذهوومنالتجديف

محبينيكونونالناسألنصعبةأزمنةستاتياألخيرةيامافيأنههذااعلمولكن4
2و31تيrمجثفينللمالمحئينألنفسهم

أنفسهمصهواتبحسبسالكينمستهزئونقىمآاألياآخرنيعميأتيأنهأوألهذاعالمين
33rبط2

االنصارقدياتيالمسغضألأنعمعتموكمااألخيرةالساعةهياألو3yأيهاأل
28Myيو1األخيرةالساعةأنهانعلمهنامنكثيرونللمسيحأضداد

الربيومجمجياأليامألواخرdمؤصادقةثمفاترؤياالقديمللعهدكانكماولكن
ثانيةالمسجربتبدأدمةGأيامألواخرومؤكدةوضمفافةمساويةرثرياالجديدللعهدصارهكذا
يرةاالزماناخرحوادثومعه

اخرقدميهمحتءاألعدابهيعيضعحتىالمسيحيملكأنيجبنهية
كو1الموتهويبطل

ولاألخيرالوقعندعينطرفةفيلحظةفيمسموعةعالمةاليوملهذاوسيكون
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1oIro

معهمماللكةسبعةوعجيهعظيمةءالسمافيأخرىآيةرأيتئمفائقةمصاعبويصاحبه

11هرؤINاللهغضبأكملبهاناألخيرةالضرباتالسبع

النياآلبمشيثةوهثهلمختاريهالربيخريهاالتيامةبالقياألخيراليومهذاوينتهي

حيث93يو6األخيراليومفيأفيمهبلشيئامنهأللفالأعطانيامكلأنأرسلتي
افهبقوةشالذأنتماأليخرالخالصإعالنهياألخيرةالقيامةأنبطرسالقديسيعتير
1J1بطt1خبرjاالزمانفيينلنأنمستعدلخالصبإيمانعروسون

أخرىإسخاقولوجيةتبيرات3

ORTVMCمكمالدهورءملأوختامأونهايةأوكمالأوتكميلتعبيرالمسيحأعطىوقد

الربيةباللتترجمتهاتءجاالتيالزمانآخرتكميلعنلالفادةamtnnanocيoitلينيةوبالال

Jالعالمءانقضابتصرف

Fءانقضافييكونبالنارهكذاومجرقالزوانجمعفكماالعالمءهوانقضاوأصاد

AcrlArjtمتالعالمهذا

األشرارمنويفرؤونالمالئكةرجالدهسألSLJالمالعءانقضافييكونهكذا
متاألبراربين

JالدهرواققضامجيئكعالمةهيوماهذايكونمىلناقلSLJlilrfهر
tYrمت

IJاءانقضاإلياأليامكلمعكمأناوهابهيتكمأوماجميعيحفظواأنوعلموهم
AYمتالدهأكمال

اية0أوختامأوءملأوXLJاصطالحاستخدمالمسيحأنمنبالرغمو
عينهاالصطالحهذااستخدمالرسولبولسأنإألالعالمنهايةعنفادةلالدهور
govttaacsvuaUilaaأنمجبكانذاكفاءالفداوعملبالتجسدمورالمسيحعندة

الدهورءانقصاعندأظهرمرقداآلنولكنهالعالمتاسيسمنذكثيرةمرارايتالم
vwvdtavbTotctvuaهذاأنأي962عبنفسهبذبيحةالحطيةليثطلدا

الماسيانيالصرعنيعبراالصطالخ

10الرسولبولسعنداآلخراالصطالحبهايعبرالتياإلفادةنفسيفيداالصطالحوهذا
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ovOOTawp1r1dscوهوAJمولواابنهاللهأرملالزمانءملءجاالزمانء

44غلالناموستحتالذكليفتديالناموستحتAلؤالامرأةمن

األزمنةءمللتدبيرزمنةlءملهوytptaxvbiiapepiaaotqeJاالصطالخكذلك

عنتعبيرا101أفذاكفياألرضعلىوماالسمواتفيماالمسغفيءشىكلليجمع
االنهايةحتىءالفدامنذالممتدةالخالصأزمنة

بالنسبة4إسخاتولوجياJامفهومالواضحةبالكلماتيضعاألوليرسالتهفيالرسولبطرس
وإنماOtotesVMWdXكءشىكلنهايةطالحباالجديدالعهدفياإليمانإلنسان

47بط1للصلواتواصحواخصعقلوااخربتقدءشىكلنهاية

إليناانتهتالذيننحنvmvlavIznatiksالدهورأواخرالرسولبولسعندوهي

نفسهاالدهورأواخرفيأيالمسيانيالعصرفيالدخولبمعنىI51الدهوأواخر
األخيوةالساعةjاألخيراليوميستخدميوحناالقديسوإنجيلالخالصهردواستعالن

والدينونةاألخيرةبالقيامةالمرتبطةالمسيحياإلنسانلولوجياإسخاكاللتعيير

iاولةWالمعنىلحمر

مناإلنسانالةتتحصرالالهوتلوازممنالزمةأصبحتالتيإسخاتولوجيNكلمةتحت

ونتائجوتغييراتحوادثمنيصاحيهاماوكلينونة9lJrاألخصرةالقيامةاستعالنحتىالموتبعد
ءشىكلنهايةتكميلإلي

سفرفيVارؤتزجمتالتي5أبومماليبسيسلكلمةالتعرضوهنايتحتم

الكلمةلهذهاألساسيوالمعنىولءاحفهاستعالنكلمةباإلنجليزيةوأعطيتيوحنارؤيا
وهياألخيراليومتسبقوالتيواألخالقبالعباثدتحمصالتيالعظمىالفيقةحوادثوصفيفيد

ءلواتحتانضوواالذينعلالمصبوبةوالنقمةوالمجيمالسمواتترىبينالرهيبالصراعتصرر

النهائيةاإلسخاتولوجيامقدماتتعتبرأيضاوهنهساقطينمالفكةأوبشراكانواءسواالشميطان

اآلقيوالدهرالحاضردهرال5
كانوهكذاجديدصرأوحقبةاإلنسانعلىيثرقالمسئابظهورأنهعلىءاألنبيالفق

األيامنهايهسيكونالصرهذاأنيحسب

فىقويرتفعالجبالرأسفيئابتايكونالرببيتجبلأنياماآخرفيويكون
إلىالربجيلإلينصعدهلموبقولونكثيرةشوبوتسيراألممكلإليهوتجريالتالل
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ومنالشريعةتخرجصهيونمنألنهسبلهفيونسلككلرقهمنفيعلمنايعقوبإلهيت

سككاسيوفهمفيطبعونكيرينلشعوبوجممصفieابينفتقضيالربكلمةأورشليم

2إشبعدفيماالحربيتعلمونوالسيفاأمةعلىأمةترفعالمناجلورماخهم

نهايةلتشملتمتدزالتوالالمسيحصرفيهادخلاأليامنهايةعنءإشعيأنبوةأنويالحظ

االنالثعوبمستقبلهوأملالحروبتوقفألنأيضالنابالنسبةاأليام

هذاتفريقدونشملتاأليامنهايةالقديمالعهدفيءاألنيياإسخاتولوجياأنيتضحوهكذا
الفارقفىضحتوالمسيحيةالمسغإسخاتولوجياأماواحدةإسخائولوجيافياآلتيوالدهرالدهر

حياةثمصعبةحوادثمنايالزوماوالدينونةالقيامةوهيخصائصهاآلتيللدهروجعلت
يةبدأ

Uأهألحسبواشالذولكنويروجونهريزؤجونءأبنايوعلهموقالفأجاب
3وه243الويزؤجونوليزؤجونالاألمواتمنوالقيامةالدهرذلكJ5لىل

وفيالزمانهذافياالنضعفمائةويأخذإأل

1مرaبديةاالحياةاآلتيالدهر

الجديداليدإسخاتولوجيايطابقالقديمالعهدفياإلسخاتوبوجياعنتبيرأوضح6
لينيالقائمالطيمالرئيسميخاثيليفومالوقتذلكوفيالنبيدانيالفمعلىءجا

سعبكئنخبىالوقتذلكوفيالوقتذلكإليأمةكانتمنذيكنلمضيقزمانويكونشعنك
إليءهؤاليسييقظونرضاألترابفيشالراقدمنوكثيرونالسفرفيمكتوبايوجدمنكل

الجلدءكضيايضيئوننالصاوالفاهموناألبديءرالالزالعارإليءوهؤالاألبديةالحياة

irداaoz31ytأبدإليكالكواكبالبرإليمحعيرينردواوالذين

فيميخائيلالمالثكةلرئيسئجارىالالذيوالفريدوالعظيماألولالدورهناواضخ
الرؤياسفرفيذلكوضحوقدالمسيحيأواليهؤييالمفهومءسواعمومااإلسخاتولوجيا

ثت9Lرأسايطانالشمعبالحربالمنوطهويكونضيهالالهؤلييوحناللقديساالستعالني
يوجدفلميقوواولمومالثجعهالتنينوحاربالتنينحاربواومالئكتهميخائيلءالسمافيحرب

يفلالذيوالشيطانايليسالمدعوالقديمةالحيةالعظيمالتينظرحءالسمافيذلكبعدمكانهم

riviرؤمالثكلتهمعهوطرحتاألرضإليطرحكلهالعالم
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دانيالنبوةفيوافعح

uالربيومتشقالتيالعظيمةالضيقةصورة1

الحياةسفرأتالسفرفيمكتوباكانمغكلفجاةمنواضحكذلك2
rواألشرارلألخيارالموتمنالعامةالقيامةأيضاوضحتكما

العتيدةالدينونةوكذلك4

oبامجادهااألبدية1الحياة

نهايةبالاألبديءالعارواإلزدرامنيقابلهاوما6

بينهمايفصالناللذانوالحاجزوالهوة7

منكلشعبكينخبىالوقتذلكوفيدانيالقىلمناتخذبولسالقديسأننععتدونحن

األرضترابفيالراقدينمغوكثيرونيقولمباشرةوبعدها041السفرفيمكتوبايوجد

10كوه1نتغيركلناولكننانرقدكلنااللكمعزأقىلههؤأفكرةاغذيستيقظون
موتونبلسينجواجزءأنيتضحدانيالنبوةواقعمنألن

ميعادلتحديداللهعنداألزمنةبهتقاسالذياإللهيالمقياسلنايتفعحالنييإشعياهنبوةوفي
الدينونةميعادأواالققاد

أنكملفددهاجهابأنونادوهاليمأورثقلبطيبواإلهكميقولشعبيعرواعزؤاأ
صوتVIIIخطاياكلعنضعفينالرلييدمنفبلتقدأنهاعنهعفيقدإئمها
ويراهالربمجدمعلنإللهناالففرسنيالفي7مواالربطرلقأعذوااليريةفيسالىخ
ه41إشتكلمالربفمألنجمعأبشركل

إثميانبوةمنواص

الضيقتحتاإلنسانالرببتركوزمانمدىأإلىأوأل

ءللفداالمسيحويولدالربينزلولماذامتىثانيأ

الربتركهاولهذااإلئمطريقوسارفيطريقهأفسدالذياللهشعبعنكنايةفأورسليم
علىإثمهاعنفعفىالكفايةصاوفهجهادهاأنالربوأىحتىممثيرةمضادعناصرضدتجاهد

فيإيلياروحاللهوأرسلالزمانءملءجاوحينثذااضعفينخطاياهابثمنأذبهاالربأنأساس
النبراتحسبءالسمامناالبننزلثمالمعمدانيوحنا
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أموراألخروداتنجوالتطلعفيمةي
الدهرعظمنذكانتاألخروياتامورنحوللتطلعيقيةاالقيمةأنءالقارىعنيخفىوال

اآلنإلىوحتىوالقديسيئءواألنبياءاآلباوحنينءأنظارورجا

الفرحبمياهجالمقسالروحوانسكابالخالصأزمنةوانفتاحالمسيحةمجيكانإنولكن
منجداوجمسراكيراأشبعتقداآلتيالدهرأمجادومعايشةبلءبالسماواإلحساساإللهيوالحب
تقلقألكانتإنخرويةااألمولرالالأنهإآلالروحياإلنسانبمشاعربرحالذيالحنين

عليهاتاللعأننفسكلتشتهيكيرةأسثلةتطرحفهيفوقإلىالناظرةالنفس

األخرويةاألموروراالجريمصداقيةأوصدقمدىفيالباحثاإلنسانعنأيضايخفىالrئ

نفسهالعالمأنبهاواللحاقلقادعنالروحيةالخيراتقعومججزهاأوالزمنيحجزهاالتي
فيمااليحثأوجبلغقدالتكنولوجيافروعبكلالهندعالتقنيأوالفلسفيءسواالعلمانيبوضعه

عنناهيكوالمجراتوالقمروالنجومءالسماءوراوياءالسمافيومااألرضوتحتاألرضفيهو
البعدفيضاسعةراتتمنإليهآلتوماغيرهاأوالذرةمنءسوااإلنسانأطلقهاالتيالقوة

علىإنمااألخروياتنحوفعليااامتداهذاأليمعىوحساباللهتصورالعقليفوقبماوالمكانيالزماني
3المأديالمستى

إلىيذهبأناإلنسانبوسعهلتألفمنذانساإلعلىسؤاألفرضاطرحنالوئم
القمرإليانطلقنافدنحناVو11يااألخرشانمنهذاإنجوابهلكانفوقهثىويتمالقمر

Iااوشربنافىفوكلناعليهوصرناوإيابابأ

أاليومأخروياتالقريبغدهفيسيعيشوحتماأمسأخرهـداتاليومعالميعيشوهكذا

خروياتاالمسعتيلشئونوترمجةوالفحصىالبحثعنالعالميكفلنrlJأيوكل
والمذهالتعاجيباعلبالفعلوسيحصلجهدىبأ

فيجدهامجياهاانبعدمنهاالعالبمبستقظوأحالماسراباوالماثةالفكرأخرهـالتتيقىولكن
منهافالقليلجهدوجهدثعحمنفيهافبقدرماالروحأخروياتأم1ريحوقيضةترابحفنة

نشتهيهماأعظمإنجدبدمنبلدهjvi4هحبألفيجددالذءبالرجاوجمألهاإلنسانروحثىشع
عنليفيبعبتيهيغمضيومتنتظرهسعاديخقيقيةهناكأنويتيقنيعرفأنالسوئياإلنسانش

ويعيشهاعربواآلنمنياخذأنناهيكأالزائلالعالمهذاهيئة
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ترتبطفيهحقوقنااستيعابعلوقدرتناحاضرناسعادةأنعلمناأإالقولفينيالىالذلك

تالالكحقوقهوأمجاأسرارهلمعايشةوثقةروحيبوعيمستقبلناإذراكعلىبقدرتناباألساس
متمجطفونهوالغاصبونيغصبالسمواتملكوتباالكصاببلبالعمني

ءمجيقبلاالنمنوتغاستبدأاكلهنعيمفياإلنسانسعادةإنبيقيننقولوهكذا
هناكيواجصأنقنلهناالخطاةيعيشهكذلكالمجيماألخرويأت

Aلهأعطيالذيالوحيدفهوااإلنسانإآلوالحلوالزمنرقمجأنأعطيقطلمخلوقليس
هوأنهكماأاموجوليسىهومالنفسهويستحضرااألخروياتويحرقأخلوإليالزمنيحرلأن

بقدرطولهجحيماالجسدوشهواتاألرضترابمنلهيصنعبأنبجهلهقدرهيتعسالذي
وسف

ولكنتأمليةأوفكريةأونظريةتراعدعلىتقومvاآلتيةاألخرويةاألمورلولوجيااإلسخا

الزمنيالفعلهوالمسغفموتjGrوت6المسغأنالمسيحياإليمانفيصلبةقاعدةعلتقوم
بقولهعملتاالمسيحشرحهاالحقيقةوهذهاألبديخرويأالفعلهيالمسيحوقيامةللخالص

قدألنكمإيمانيةقاعدةإليحؤلهاالرسولوبولس419يوستحيونفأنتمحيأناإني
فيمعهأيفاأنتمتظهرونفحينئذحياتناالمسيحأظهرمتىافهفيالمسغمعمستترةوحياتكممتئم
rritالمجد

فيغتبئاالمستقتلوجووهياإلسخاللولوجيامعانيأعمقعنسوJابولسيكلشفهكذا
الزمنيالحاضرفيالواقعالخالصبعينههووهذاالمسغرباألخيرةالعالنيةبانتظارالحأضر
إلهيفعلهيلهأصوبئأبسطفيفاإلسخاتولوجياوهكذااألبديالمستقيلفيلالستعالنالممتد
التياألبديةبالحياةامسكبيديهاإلنسانبهليمسكالزمنعمقفيولىاالالمرةمرتينئستعلن
بهليرتفعالثانيةوالمرة1بالصليبجمسكأنمنرليستالتي621تي1دعيثإليها

مستوىعلاإلنسانيظلاإللهيالخالصلفعلاألولاالستعالنفيولكنافهدائرةفياإلنسان
مستوىعلىهوالذيالثانياالستعالنبانتظارالزمنعمقفيواآلالمالمعاناةأيالمسيحموت

دائمايبقىالثانناالستعالنولكنالمجدئمركةوقبولدمعةكلئمحلمأيوالظهورالفيامة
1ماأعالموضالسرورأجلمنالصليباإلنسانيحتملوهكذاJلباألوئيقارباطامرتبطا
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الثانيلفصل

بولسالفديسائلرسفياألخرويةالنصوص

مواضعهافيعنهاوعترالرسولبولسقلبفيتزاحمتالتيالبارزةالالهوتيةالمواضيعرتبناإذا

اإلصخاتولحيانجدحيثالرسولبولسعنداألميةبحسبهكذانجدهاالهؤلههيكلفكؤنت

الفدائيالالهوتفيأصالةذاتوليستكتعقيبدائماتأتي
الصليبومركزهءالفداأوأل

األبديةالحياةومركزهاالقيامةثاقيا

الخطيةعبوديةومركزهالعتيقاإلنسانمقابلفيالبنينحريةومركزهالجديداإلنسانثالثا

الزمننرقوامتدادهاالعفويةبصورتهاالكنيسةومركزهللمسيحالسريالجسدرابعا
المسيحومركزهااألخروياتمساظ

الرمولبولسعندالمهمةالمواضيعآخرفيءيحاألخرويأتعنالحديثأنمنبالرغمولكن

بولسالقديسركرعليهاالتيواآليأتوالتوضيحالكالممنقدركبيرعلىاستحوبنأنهاإآل

الرصائلكتابةتاريخفيالزمنيترتيبهابحسبكاآلتيهياألخيرةرلألرؤيته

irالالنينكالياقينمخزنوااللكيالراقدينجهةمناإلخوةأيهاتجهلواأنأريدالثم

لهمءرجا

معهأيضاافهسيحضرهمبيسعالرافدونفكذلكوقاممأتيسوعأننؤمنكناإنAأل
الالرديءمجيإلىالبافيناألحيانحنإنناالرببكلمةهذالكمنقولفإننا
الرافديننسبق

ءالسمامنينزلسوفالةوبوقمالئكةرئيسبصوتبهنافنفسهالرألن

أوAسيقومونالمسيحفيواألموات
ءالهوافيالرLAلمالالسححيفيمعهمجميعاخطفسالباقينءاألحيانحنثم
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4تى1الكالمبهذابعضابعضكمعزوالذلكالرديمعحينكلنكلو1هكدا
أنتمألنكمعنهاإليكممبأناإلخوةايهالكمحاجةفالواألوقاتألزمنةtIوأب

ءيحيهكذاالليلفيكلضالردييومانبالتحقيقتعلمون
ينجونفالللحئليكالمخاضبغتةهالكيفاجئهمذحيوأمانسالميقولونحينماألنه
نورءأبنابهيعكمكلصاليومذلكيدرككمحتىظلمةفيفلستماإلخوةأيهاأنتموأما
ه1هتىIنهارءوأبنا

ئكةمحءالسمامنيسعالرلاستعالنعندمعناراحةتتضايقونالنينوإياكمج
تؤله

يسعربناإنجيليطيعودالوالذينالثهيعرفوفيلللذيننقمةمغطيانارلهييفي
المسغ

قؤلهمجدومنالربوجهمنأبديبهالكسيعاقبونالذين

عندمممشهادتناألنالمؤمنينجميعفيمنهويمعخبفديسيهفيليتمجدءجامتى
1YVتس2اليومذلكفيصدقت

مناكأنهابرسالةوالبكلمةوالبروحالترتاعواوالذهنكمعنسريعاتتزعزعوااالد
حفرقدالمسيحيومأنأي
الهالكابنالخطيةإنسانولستغلقوألlmاالوتدايأتلمإنيأقيالألقه

لهالثههيكلفيجملسإنهحتىدومعبوutإيدكىماكلكلفعوالمزدالمقاوم
إلهأنهقفسهمظهرأ

وفتهفييستعلنحتىتحجزماتعلموفيواآلن

وحينئذاآلنيحجزالذيالوسطمقيرفعانإلىفقطيعملاآلناإلثمرمألن
مجيثهالذيبظهورمجيئهويبطلهفمهبنفخةيبيدهيل4iiيالUاألثيمسيئشعلن

اإلثمخديعةوبكلبةLiكوعجائميوباياتقوةبكلالشيطانبعملاألئيمأي
عملافهإليهمسيرسلهذاوألجليخلصواحتىاتىمحنةيقنلوالمألنهبمالهالكينفي

الكذلييصدقواحتىالضالل

تس2باإلثمروامبلالحقيصذقوالمالذينجميعانياللكي
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لشإنهبيتكمقوميقولفكيفاألمواتمنقاlأيكرزبهالمسيحكانإنولكن
أمواتقيامة

فياطلةقامقدالمسغيكنلموإنفامقدالمسيحيكونفالأمواتقيامةتكنلمفإن
أنافهجهةمنثعهدنانناAزورشهودأيضانحنونححدإيمانكمهووباطلكرازتنا

يكونفاليقومونالالمؤدىكانإنألنهيقومونالالموتىكانإنيقمهلموهوالمسيحأقام

أإخطاياكمفيبعدأشمإيمانكمفباطلقأمقدالمسيحيكنلموإنقامقدالمسيح

فإنناالمسيحفيءرجافقطالحياةهذهفيلناكانإنهلكواأيضاالمسيحفيرقدواالنين

الناهـجيعأسقى

الراقدينوصارباكورةاألمواتمنالمسيحقامقداآلنولكن
األمواتقيامةأيضابإنسانبإنسانالموتإذفإنه

الجميعصئحياالمسيحفيهكذأالجميعيموتآدمفيكمانهأل

مجيئهفيللمسيحالنينئمباكورةالمسغرقبتهفيواحدكلولكن

اآلبللهالئلكسئممتىالنهايةذلكوبعد
ةوكلسلطانوكلرياسةكلأبطلمتى

yyقدميهتحتءاألعداجميعيضعحتىيملكأنيجب
الموتهوعدؤيبطلآخر

قدميهتحتءشىكلأخضعألنه
لهأخضعالذيالمسيحغيرأنهفىاضحللهأخفعقدءشىكلإنيقولحينماولكن
الكل

الكللهأخفعلذيسيخفعلأيضانفسهاالبنفحينئذالكللهأخضعومتى
الكلفيالكلاللهيكونكي
البتةيقومونالاألمواتكانإناألمواتأجلمنيعتمدونالذينيصنعفماذاوإآل
3األمواتأجلمنيعتمدونفلماذا

يومكلاموتربناالمسغيسوعفيليالذيباخمخاركمإني3ساعةكلنحننخاطرذاولم
يقومونأالاألمواتكانإنليالمنفعةفماأفسسفيوحوشاحاربتفدكإنسانكنتإن

نموتغداألنناونثربفلنأكل

قىماألنتخطئواوالللبراصحواالجيدةاألخالقتفسدالردتةالمعاسراتفإنتضلواال

قخجيلكمذلكأقىلباللهمعرفةلهمليست
يأتونجسموبأياألمواتيقامكيفقائليقوللكن
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تئتلمإناليحياتزرعهانيكييا

أحدأوحنطةمنربمامجردةحبةبليصيرسوفافيالجسمغتلسثتزرعهوالذي
البواقي

البذورجسمهمنواحدولكلأرادكماجسمأيطيهااللهولكن

وللسمكآخرجسدوللبهائمواحألجسألللناسبلواحداجسداجسلكلليسى

آخروللطيراخر

أرضيةوأجسامسادبةوأجسام
آخراألرضياتومجدءشىالسموياتمجدلكن
آخرالنجومالقمراخرومجدومجدءشىالشمسمجد
المجدفينجمنجمايمتازعنني

ويقامهوانفييررعفسادعدمفيويقامفسادفييزرعاألمواتقيامةأيضاهكذا

جدروحانياجسماويقامحيوانياجسمايزعقؤفيويقامضعففييزعمجدفي
نيj6رجسمليجدوحيوانيجسم

محييااألخيرروحاوآدمحقةنفسااألولاإلنسانصأرآدمأيضامكموبهكذا

الروحاننذلكوبعدالحيوانيبلأوألالروحانيليسلكن
ءالسمامنالربالثانناإلسانترابياألرضمناألولاإلنسان
أيضاالسماويونهكذاالسماويهووكماأيضاالترابيونهكذاالترابيهوكما
السماويصورةاأسنلبسالترأبيصورةلبشاوكما
الفساديرثوالاللهملكوتيرئاأنيقدرانالLولحماإناإلخوةأيهاهذافأقول

الفسادعدم

لكمأترلهسزؤا
سيبزقفإنهاألخيرالبوقعندعيننطرفةفيةفينتفئركلناولكتناككتانرقدال

نتغيرونحنفسادعديميمواتافيقاثم

موتعدآيلبسالمائتوهذافسادعدميلبسأنبدالالفاسدهذان

الكلمةتصيرفحينثذموتعدمالمائتهذاوبسفسادعدآالفاسدهذالبىومتى

غلبةإليالموتابتلعالمكتوبة
31هاهـدةيأغلبتكtينIموتياشوكحكأين

وسالنامهيالحطيةوقىةيةانيالموتسوكة6ا

المسيحيسوعبربناالغليةيعطيناالذيفهثمكراولكن

075



حينكلالربعملفيمكثررشغيرمتزعزعيئراسخينكؤلواءاألحباإخوتيياذا
1sso1Y1AGالربفيباطألليستعبكمأنعالمين

غيريثالئهمنءبناالسمواتفيفلنااألرفخيمتنابيتنعضإنأنهنعلمننا3
أبديبيلمصنع
ءالسمامنالذيمسكننافىقهانلبسأنإليمثآقيننئنأيضاونقيفإننا

0عرانوجدالاالبسينعرناأوإذالبسناهاإذاحتىاألصعحالبسينكناوإن
إذمثفليننئنالحيمةهنهفيكناطالمافإننااألصحالحيمةفيالذيننحنفإننا

الحياةهصبواسالةالمائتيبتلعلكيفوفهانلبسأنبلنخلعهاأننريدلسنا
المعنىبحسبكعربونالروحأيفاأعطاتاالنياللههوعينهلهذاصنعناالذيولكن

فنحنالجسدفيمستوطنونونحنأنناوعالمونحينكلمتشجعونواثقونفنحنإذا
افهعنمتفربون

بالعيانالنصلكباإلجمانألننا

الردطعندونستوطنالجسدعننتغربأنباألوفىونسزفنثق

الربعنأومتغربينالجسدفيكنامستوطنينأيضأطموحنافليكننحترصلذلك

عندهمرضييننكونان

AجميعأنظهرأأننابدالWAWبعسيبالجسدن6واحدكللينالالمسيحي

rab1شراأمكانخير1صنعما

اللةورأيضاورثةفإنتاأوالداكنافإناللهأوالدأنناواحنا17يشهدنفسهالروحز
المسيحمعووارثون

نتمخدأيضاملكيمعهمكنانتأإن
فينايمئشعلنأنالعتيدبالمجديرلماسالالحأضرأزمانأالمأنأحسبفإني
الخليقةأضعتإذالثهءأبنااستعالنباشتياقيتوقعاطليقةبقلقانتظارألن

ءالرجاعلاخضعهاالذيبإرادةبلبإرادتهاطوعاليللبطل
الئهy3وأجمدحريةإليالفسادعبوديةمنستعتقأيضانفسهاالحليقةألن

اآلنإليمعاوتتمخضتئنالخليقةكلأننعلمفإننا
فينئنأيضاأنفسنانحنالروحباكورةلناالذيننحنبلطالخليقةهكذاولشى

n6rrروأجسادناءفداالتبنيهتوقعينأنفنا
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rجزئياحصلتقدالقساوةأنالرهذاتجهلواأناإلخوةأيهاأريدلستفإني
11روإصرائيلجميعسيخلصوهكذاملؤاألمميدخلأنإلىإلسرليل

3كوNA3افيالمسيحمعمستترةوحياتكممئنمقدألنكمط

أناستطأعتهعملبحسبمجدهجسدورةعلىليكونتواضعناجسدشكلسيغيرالذيي

312فيءشىكللنفسهيخضع

عندواألمواتحبااءشيدأنالعتيدالمسيحيسوعوالرباللهمامأإذاأساثمدكأناhك
وملكؤدهره

Iمناسبوغيرمناسبوقتفيذلكعلىاعكفزبالكلمة

وتعليمأناةبكلعظانتهروجمخ

لهممجمعونالحاشهواتهمحسببلالصحيحالتعليمفيهمجتملونالوقتمسيكونألنه
الحرافاتإليوينحرفونالحقعنمامعهمفيصرنرنمسأمعهممستحكةمعلمين

خدمتكتنمالمبشرعملاعملالمشقاتاحتملءشىكلفيفاضحأنتوأما
كملتالحسنالجهادجاهدتقدحفرقدانحاللىووقتسكيباأسكباآلنأنافإني
اإليمانحفظتالسعي

3Jالعانالدالرلياليوبمذلكفيلييهبهالذيالبرإكليلليوضعفدوأخيرأ
etinتي2ابضأظهلىهجمبونالذكلجبغبلقطليوليس

واكعنىوالتوضيحالتحقيقحيثمناألخروياتموضوعيستننلمبولىالقديسكانوإن

أخرويتراثلهميكنلمالذيناألمممنالمستجدينالمؤمنينأسثلةعليهاأرغمتهعاجلةبنظرات

اعشطاعبالكادألنهواألخروياتاالخرةأممفهوماستوفيقدنذصهالربنجدالأيضافإنتا
تؤمنونولسصماألرضياتلكمقلتكنتإنإلياوالمداخلالداياتيستوعبواأنسامعوه

1يو3السماوياتلكمقلتإقتؤمنونفكيف

مكتفينبولسالقديسرؤيةزاويةمنهناالموضئعلهذامعالجتنافينقتمرسوفلذلك

مانحومنوالبعيدالفريبةوتطلعاتناورجائناايمانناناوجوصميمتخصالتيالروحيةبالناحية

اآلتيالدهروحياةوالدينونةالموتبعدوماالموتجهةمنينعظرنا
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بولسالقديىعندالزمنيهةحمعلولوجياخااإلمرلى4تتدل
االتينقرأعندما

نتغئركنولكظالنرقدكلنالكمهؤأسزاقىله

ونحقفسادعديمياألساتفيكامميبؤقفإنهخيراالبوقعندعينطرفةفيلحظةفي
1o1yagrنتعئر

وألتغئربولسفالحداثامنطقمعىيتمثوالالواقعالفكريخاوؤحقيقةهذافإن
اإلجمانبينالمؤلمةالمضادةهيولكنانعمتدظال3بولسعندالرؤياتؤيفتفهلقاموامواتا

وبينالحدوثوصيكةأومخققتوكأنهافيراهاالروحصدقفيبالوؤيايرتفعالذيالملتهبالحار
الءالرجايرتويسيرموالروحياتيسخربالروحالذيالعنيدردcuيمانلصعالالديالزمن
خيرعلىيلوي

ءألضياجديقهفهوخليقةالمسغفيأحدكانإنتغيرتوقدبالفعلنفسهرأىفبولس
الربمجدناظرينجميعاؤلحن7هك2صارجديدأقدالكلهؤامضتقدالعتيقة
دأالروحالربمنكمامجدإلىمجدمنعينهاالصوبئتلكإلينتغيرمرآةفيكمامكشوفبوجه

ysjr

يقولواليعتهطبرفيوالتغخلقتهسميمفياتجليدالقدرمنهذاعلمجصلأذيذافمن
بولسقىلة

انتغئودأكلناولكننانرقدكلنااللكملهسرأهؤأ4
إلىإأليتغيرالالذيالجاحدالزمانبهايعترفالالصادفةالروحورؤيةاإليمانحرارةولكن

ازوال

اكنبوقالالربفأجابنيولكنرؤياوكدببولسمنسخرقدالزمانوكأنوهكذا
والشكلمالنهايةوفيالميعادإلىبعدالرؤياألنءقارئهايركضلكياأللواحعلىوانقشهاالرويا
22wحبتتأخروالإتياناليستأنهافانتظرهاتوانتإنتكذب

علىالتعرففيالزمنعاملظخلرأناومناامنيكونءالقارىعفدزيوهكذا
ممفعادةدائمأمعه9برنالزLعنخروجحقيقتهانجاهيرؤيافكلخروياتا

Lىuاالذيالحطاهوهذا3الزمننتجاهلأنلنايئخروياتافيندخلعندماهلولكن

ه



حازوهالذىوالتجديدبالحالصواإلحساسالروحيالفرحغمرةقيتسالؤليكيأهليه
بلغواوقدأنفسهمرأواإذظهرهمءوراباختباراتهواثقواوإنجيلهالرسولطبولستشجيعاتتجاوزوا

فدل2قي22rتس2أنظراآلليالدهرحياةعلىحصلواوأنهمنفسهااألمواتقيامة

الزمنومواجهةمrلآلالظهرءاحنالالمسكنةعنصروتجالهلاالتضاعطريقتنكبهمعلىذلك
األممتافعلىوالصليبالحاضر

الذياإلنجيلحقعنالحروجمنعذراالثانيةرسالتهإليهميكتبأنببولسحدامماوهذا
2I1ش2الشيطانخديعةفياليقعواحتىتسلموه

الزمنواقععناإلسخاتولوجياتلالحطرومنالخطأمنلكونءالقارىعزيزيوهكذا
بحركةالروحيةأبصارنابطيروبولىاألساسيةالخالصعناصرمنصارتالتيأالمهبفرلضة
حاجةفالواألوقاتاألزمنةوأماالربيومنتبيقفالالدهرهذاظلمةقطينالئالالغادرةالزمان

فيكلضالربيومأنبألتحقيقتعلمونأنتمألنكمعنهاإليكمممتبأناإلخوةأيهالكم
Ijو2و1هتس1وتضحلنسهزبلكالباقينإتنمفالءيجيهكذاالليل

tvo



الثالثلفصل

الموتبعدوماالموت

الرسولبولسالقديسعند

بولالقديسعنداالعتباراإلسخاتولوجيفيالموتقيمة1

القيامةأياالتيةاألخيرةاألمورأياإلسخاتولوجياعناالنيفصلناالذيأنننتبهأنيلزم
ااألتيةالعتيقهالفيامةءرجاعلىنرقداالنفنحنأالموتهواألبديةوالحياةوالدينونة

3االتيةاألمورهذهضوءفيالموتاعتبارهوفما

الروحيالموتهوافهوصهكلالتعديمقابلفياإلشانعلىالواخالموتحكمأنمعروف
الحتميةوالنتيجةالحلوحياةهيكانتالتيمعهالحياةمنوالحرماناللهلدنمنالحروججمعنى

الحياةقىةمنالطبيعيالجسديخزمحيثالطبيعيالجسدلحياةاالددادتودفهوالروحيللموت

إلياإلنسانهبطوهكذاروحيينالمعالروحيالمستوىإليترفعهكانتالتيالنعمةالفائقة
الجسدىالموتسطوةتحتفدخلالطبيعةأحكاممنحياتهاتشمدالتيالطبيعيةءاألحيامعصتوى

litجسديغلوقكأيالطبيعينونه

الروحسكنىهوالذياألبديةالحياةوعربونالنعمةعلىاإلنسانوحصولءالعفدابعدأما

أنبعدولكنالروحيينكأحدليكونأخرىمرةاآلبديةللجاةقطاإلنسانتأهلفقدالقدس

الأنهإالروحيالموتأحكامالمسيحعنهرفعفدكانوإناإلنسانألنالخطبةجسديخلع
الخطيةجسدمجمليزال

للموتبشهدفاكانوإناآلنهوالقدسالروحوتجلءالفداالنقبلفاإلنسانوهكذا

أخرىمرةاللهمعاألبقيةللحياةالقيامةبعدمهيأأنهإالالجسدي

يستهدفأنبعدفإقهالقدسالروحقبلوالءالفدايخيرعللمالذيالطبيعياإلنسانأما

avo



اللهعنبعيداأيالروحيالموتلةLحفيالقيامةبعديبقىالجسدموت

وموتأبديووحيوموتووحيوموتجسديموتيوجدأنهعأمةدسروفواالن
أجرةألنيةاغلفاتمنوكلهاالموتمنأنواعأربعةاأبديةحياةإلىيؤدىجسدي
للحياةالنعمةهبةبولسالهوتوفيالمسيحفييقابلهاولكن6it1روموتهىالحطية

ألبديةا

يةالمعموفييرل6رلاموتناوهوااللموتخامسنوعيوجدالرسولبولسالهوتفيولكن

الموتمPلناءينثىالذيوهوودفنهالمسيحموتفياإلر31وحريةباإليماننجورالذي

ءدواأووهوترياقبهلنحياودمهالوحيداالبنجسدبتناولاإلفخارستيافيونوئقهنستديمهالذي

الموتfع

قمافاطلبواالمسغمعقمتبمقدكنتمفإنالرصولبولالهوتبحسبسبنحوبهذا

وحياتكممثمقدنكمياألرضعلىبماالفىقبمااهتموااللهيمينعنجالسالمسيححيحث

المجدفيمعهأيفاأنتمتظهرونفحينئذحياتناالمسيحأظهرمتىاللهفيالمسيحمعمستترة
r1t

Sويؤiهكذااإليمانبسرالموتمننوعاجزالباعنارأنناأخرىمرةالرسولبولسلك

l1فالجميعالجميعجل3اماتقدواحدكانإنأنههذانجسبنحنإذتحصرناالمسيحمحبةن
DIIماتواإذا

3والموتالخطيةفيالمسيحصنعماذا

أوئعنالمعفرثالخطيةوكأنيةالسئمالحتميةالنتيجةهوالموتالرسولبولسعتد

تفترسهفيمنتنتصأوعضتهاالحطيةفشوكةفمهفيالثعبانوضرسذيلهافيالعقربوسوكة
دائرةليوثمعمالحههكذايةااتخذفقدالشيطانأماأالموتأعراضتكونحيثسئهابسريان
اقتالهاجميعاوهمأتباعه

رعبةسمهافاعليةنويعرويدفعهايحركهاالذيمنيعرفىنللذينهكذاأصبحتفالخطية

ادميتهمحتىوكرامتهموفرحهمومالهموفوتهمإرادتهمفسلبتهملهاتعرضواالذينعندوخاصة

بالموتيبيدلكيفيهماكذلكأيضاهواشتركوالدماللحمفياألوالدتشاركفدفإذ
الموتمئخوفاالنينأولئكيعتقوإبنيسأيالموتسلطانلهالذيذاكماتهالذي

2t1io1عبالعبؤيةتحتحياتهمكلجميعاكانوا
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كمنالمميتصالحهايةامنانترعأىالموتكسرثوكةالحطبةوفهرالمسيحءجالما
الفعلعاللوهكذاويحطمهالثعبانضرسيخلعأوكمنشوكتهويسحقالعقربذيليقطع
الذياليومباتظار101ODهاوبةياكلبتكأينموتياشوكتكأيللموتالمؤدي
162كوه1الموتهوعدؤيبطلآخرذاتهالموتفيهيئطل

بولسومعالمسيحفياإلنساناستطاعللحياةالموتواضعرعبتهاالخطبةفقدتإذوهكذا
112فيأاربحهووالموتالمسغهىالحياةلييقولأنالرسول

6A3يكون9وماالنفسولتذدشوا2
الجسدمعتموتإنهاUقامنفمنهممذهبكلافدةالمذاهبذوالمفسرونذهبلقد

منومنهمحراكبالنمحالةوفيوعيبالتكونإنهاقالمنومنهمالجسديةالقيامةبانتظار
الرسولبولسالهوتمنالواضحولكنتعملوماتقولماتدريوالشباحLJكتهيمبلقال

أنءتهااثليواجوضعفيالمسيحمعتصيرالموتبعدالنفسأنالمتليديةالكتائسوبحسب
معالحياةأنلالرموبولسويؤكدبل1irفيajجداأضلذاكالمسيحمعواعونأنطلق
هميعامجلحينمابالموتاإلحساممهواالستظهارفىقواليقينالوجولهاالتيهيتكونالمسيح
أنولكنيقولماويؤكديعوثمفيaهوربحوالموتالمسيحهيالحياةلين
بيعكممعوأبقىأمكثأتيأعلمبعهذاوائقأتافاأجلكممنلزماالجسدفيأبقى
52و142في

خطوةالوتمعبلالموتبعدليسمجدثماذاعنالرسولبولساخريكضفموضعفي
بخطوة

نلشىأنبلنخلعهاأننرمدلسناإذمعقليننئنالجسدالخيمةفيالذيننحنفإننا
الحياةممابواسطةوصحتهاالحياةمنالمائتيحتلعلكيالعماويدفاجعفىقها
متنربفهفنحنالجسدفيمستوطنونونحنأننانLوحينمملواثقوننحنأفا
الربعن

rfnالربعندونستوطنالموتالجسدعننتغربأنباألولىزونتفنش

يعنيفهذاتمامايحالمسoكحاilرفاoإالموتعنيقولعندماالرسولنجولسكذلك
يبطلألأنهمعروفكركادالجسدورقادالظاهربحسبالجسدرقادبلالنفسjgرليس
والحميثومناظرالسماواتالرثعلىالمفتوحالوعيمنحالةفيالنفستكونبلالنفمىنشاط

ساه

vr3الرسرالبولىالقديس



والرائينءاألنبيالJحتزالوالكانتتهحضرتفيوالوجؤاللهع

وهيالنفسسمعتالقيرفيأيامأربعةلهjAباالالميتلعازرنادىلمافالمسغكذللئا
ووعيهاقىتهاأوجفيالمسيحنفسكانتتأكيدبكلكذلكلالحJفيوخرجتالهاويةأعماقفي

الهاويةفيالنينرتكرزوتبثوفنتالقيرفيوالجسدوالهؤلها

تتموبالتالي3الموتبعدالمسيحمعليكونواانطلفواإذااألبرارسعالةتكملفهلوالسؤال
المنصوصوضهااألشرارتأخذقاوةثوالاألبرارسعاثةالأنواضح3وعقوبتهماألثرارمحاكمة

sللليناالمسيحيمursأالجميعويقفالعامةالدينونةاستعالنبعدإألاإلنجيلفيعليه
raoIضراأمكانخيراصنعمابحسببالجسدكانواحد

منهنستوضحأنيمكنالهوتيامنهجاالموتبعدلمايئعللمبولسالفديسأننرىالنهايةوفي
UAالموتأنبشثهالرسولبولسعليهاكدالذيولكنالجسدفراققابعداليثرلةللنفسثاب

عشنأفإنونحياغوتفللربمتناوإننعيشفللربسثشاإنألنناالمسيحعناليفصلنا
4S8رونحنفللربمتناوإن

عليهايسوأنيستحللذلكبالروحيامةهيالمسيحمعاالننقومهاالتيالقيامةأنعل
ئستعلنأنإليجزئيالتحياهافتنطلقالروحأماعنهاالجسديحجزديالجفالموتالروحيالموت
العامةالقيامةءمل

األبرافيفيامة3

الكنيسةفيالمسفرةالرملليمظعلتعفياالعترانيينسفرفيبولسالقديسيقول

واضعينغيرالكمالإليلنتقدمالمسيحتثزمcLءبدامىتاركونونحنلذلك

المعمودياتتعليمباللهواإليمانالميتةاألعمالمنالتوبةvottse1أساسضاأي
2و61عباألبديةوالدينونةاألمواتقيامةاألياديJJضع

الكنيسةفيالرعمولىاإليمانتطيمأسىمنهياألبديةوالديتونةاألمواتقيامةأنهناواضح

كنتيجةتعليمهفيثابتاأصاسااألمواتمنبالقيامةالتعليميكونأنالرسولبولساهتمهكذا

ألساسكتؤجمعنىليةقااكالحرصاقةنيتستخممالتيجيييككلمةوهيهـقلمئاس1
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األصاحهذافيالمحوريةواالياتء1o11r1األمواتمنالمسيحلقيامةمالزمةتمية
جم

فباطلةقامقدالمسيحيكنلموإنقامقدالمسيحيكونفالأمواتقيامةتكنلمفإن
قامقدسيحالميكونفاليقومونالالموتىكانإن1i4إيمانكمأيضاوباطلكرازتنا
1o1lij11الراقاينوصارباكورةاألمواتمنالمسيحقأمقداآلنولكن

ولكنهواالضطهاداتوالضرباإلهافاتالضيدةهذهأجلمنتحملالرسبولبولسبأنعلما

قيامةتكونموفأنه4iينتظرأيضاهممافيبالةءرجاالوليقيامتهفيالمسيحيخذللم

ياليهوالمتليدمعاrtGالرسولبولسيتفقوهناltrأعواألئمةاألبرارلألموات
27rالوالمسغتعليممعتمامايمنقكماالنبيدانيالنيوةأساسعلىلنيوي01

هوتئمديدهأنإأللألبرارواألئمةالعامةالقيامةيذكرهناالرسولبولسأنمنبالركمولكن

كاناوتوالموتيةاعلىالمنتصرةالمسيحقيامةأساسهيالتيلألبرارالمنتصرةالقيامةعلى
وشركةالمنصرةفيامتهوقوةرفه9واشتياقهوجهادهورجائهبلبولسإيمانفقطليسموضوع

11و301فياألمواتقيامةإليأبلغلعليبموتهمتشطامها

وهيسعاثناقمةهينعمتهوقبولالمسيحمعالحياةفيناءرجاأنيؤكدالرسولوبولس
الحياةهذهفيبالمسيحسعادتناإنبلالحياةهذهفيرسهاUUجدااكثرالعتيدةالقيامةفيتنتظرنا

كلعناسترعالتيالقيامةفيالكاملةالسعادةيلحقهالمإذاءوبالءشقامنكثرتحسبال

الدهرهذافيعانيناهوتنهدودموعوألموحزنواضطهادئقل

N11الماصجميحأشفىفإنناالمسيحفيرجاةفقطالحياةهذهفيلناكانإن
IIه1

كلأموتربناالمسيحيسوعفيليالذيبافتخاركمإني3ساعةكلخننخاطرugلماذا

األمواتبقيامةاإليمانعنالدفاعفيأفىفيوحوشاحاربتقدكإنسانكنتإنيوم
كوتغداألنناونشربفلنأكليقومونالاألمواتكانإنليالمنفعةفما

owrr

IGأقدواللهنفسهاالمسيحفيامةقىةمنقىقهابولىالقديسعنداألبرارتاخذفقيامة

منيسوعأقامالذيافهروحكانوإنtiكو1بقوتهأيضانحنوسيفيمناربال

AVO



بروحهأيفماالمائتةأجسادكميسيحاألمواتمنالمسيحأقامفالذيفيكمساكناألموات

بيسوعأيضانحنسيقيمنايسوعالربأقامالذيأنعالمينjsA111cروفيكمالساكن
روحهوالذنيالقدسالروحيعتبرأنالرسولبولسإنبلfكو2معكلمومجضزال

أوصعلىالموتيقوىالختعأرواحناعلىختمموكختكعربوناآلنأخانفاهإكاالقيامة
ءوالفداالخالصتكمملالستعالنءالفداليومفياليعملبقوتهباليوهوإفساده

4Aأفءالفداليومختمتمبهالذيالقدوساللهروحتحزنوا9
عربونهوالذيالقدوسالموعدبروحختمتمآمنتمإذاإلنجيلأيضافيهالذي
1lrأفمجدهلماخالمفتنىءلفداميراثنا

ليسمدعوونأننامؤثداوأرواحناوضمائرنافلوبنافييعملنفسهالقدسالروحوهذا

هذاكنونتغرباألرضيةخيمتنانخلععندماالربالستيطانمدمووننحنبلالجدالستيطان
الجسد

نحنفإذأالريحعربونأيضاأعطاناالذياللههوعينهلهذاصنعناالذيولكن4
فنثقالربعنمتغزبونفنحنالجسدفيمستوطنونونحنأنناوعالمونحينكلواثقون
58كو2الربعندونستوفىالجسدعننتغربأنولىونسربا

ويشفعلةبننوتنافيهاويثهدأرواحناعلىيختمأيهكذابناالقدسالروحيهتم1AIاأم
هوبولسالقديسالهوتفيفالسببIبالصبرنتوقعهانتظارماءرجاويعطيويصرخويصلي

ءالسماإلييوصلهحتىاألرضعلىغربتنافيالهيكلبهذايتعهدالذيوهوهيكلهصرناألننا

المسيحفيامةقىةءملفإليهناكأمايومإلييوممنبالدموعءوالعزاالنعمةرشاسمنهيكفينافهنا
األبرارامةقيفيينعظرناماإلىاالشتياقحرارةهويعطيهناالمجديتسابيحفيناينطقوحياته
االمتالكفرحةعلناطبيعتهمنحينذاكيهبنافإنهوهناك

القيامةجسد4

التعليمحسبواألرواحاألجسادفيامةستكونالعتيدةالفيامةأنيوضحالرسولبولس
جسدناعنمحيختلفالقيامةجسدأنإضافياتعليمايعطيولكنهاألبديةالحياةلممارسةأرسولي

عدمالفساديرثوالاللهملكوتلرئاأنيقدرانالماLولحماأنمؤكداالطبيعياألرص
5ةoIكو1الفساد

3القيامةوأعلنتالمسيحءوجااالناالستعالنحدثلوذاMمللسؤاليحتاطوهو

الفسادعدمإليالفسادمنتغييرنجورحالةأنءحياأنحنلنابدالأنهالرسولبولسيرد
AS



عندعينطرفةفيلحظةنتغيرفيكلناولكنناكلنانرقدالyالمسيحمعوالوجؤلالرتفاعنؤقل

أنبدالالفاسهذانJنتغيرؤلحنفسادعديمياألمواتفئفامسيبؤقفإنهاألخيرالنوق
oi153rكو1موتعدميلبسالمائتوهذافسادعدميلبس

تعيشأنقادرةطبيعةمنأيسماويأنهنوعيتهالرسولسبولوضحققدالقيامةجسدأما

السمائيينمعءالسمافي

جسموبأياألمواتيقامكيفقائليفولكنJنفسهمنهوطرحهسؤالعلىيردوهو

األثيمجسدوبينالقيامةالبازفيجسدبيئالرسولبولسيفزقهناI1a1orيأتون
علىافهأمامالدينونةمعاليجؤزاءالسمانحوليرتفعاويقومانيقومانكليهماأنهماوjJهألن
مجدفيالباريقامجسدانإآلءالوا

أماماللوقيفويقاماألرضعلىالوالدةفسادفييزرعمواتاقيامةأيضاهكذا
يزرعقوةفيويفامضعففييررغمجدفيويقامهوايئفييزرعفسادعدمفيالله

روحانيجسمويوجدحيوانيجسميوجدروحانياجسماويقامحيوانياجسما
corttt

1روحهوالروحمنوالمولودهوجسدالجسدمنالمولودلنيقوديموصيسوعالربلفاوكما

الربالثاننواإلنسانترابيألرضامناألولاإلنسانhالرسولبولسيقولهكذا6يو3
المسيحالسماويهووكماأيضابيونالتراهكذاآدمالترابيهوكماءالسمامن

1011السماويصورةايضاسنلبسالترابيصورةلبسناوكماأيصاالسماويونهكذا
Vf1f

منمرأىعلىيةالمعموفيالقدسالروحوبعملبألسرالمسيحيدتحتهنااالننصنعهفما

خالفهصورةهوعلالذيالجديدونلبسخطاياهمعمياآلالعتيقالجسدنخلعبأنوأشابينهوث
لناسيتمهكذاوقيامتهالمسيحموتداخلمنيامةوالقالموتماسزيتينعمليتينفيالمجدفي

فياألبرارالمكملينوأرواحمالئكةربواتمنمشهدعلعلنيةبصورةإنماالعامةالقيامةفيهذاكل

جهادنافيانغدمالفنحنكذلكليئلىالقبرفيونطرحهنهائياالجسدهذانخلعأنبعدالمجد
سماناإلوليشىالقديماإلنسانخلععمليةممارسةمنالرسولبولسبحعسباليوميالروحي

والصومبالصالةالهمععهودنأوتجديدتوبتناكارسحايماالضيقةالخبرةحيزفيإنماعينهالجديد

االنمنالقيامةجسدورةونجملنحذدوكأنناوالبذلوالنسك

IAO





الرابملفصل

atauopaHالمسيحءمجي

لهالمالرمةوالظروفJIربيوم

تهادومراaauopanووسياباكلمة1

تفيدذاتهابحدواللفظةالمسيحءمجياستعالنعلىأطلقاصطالحباروسياالى
الملوكءلعظمابالنسيةنقولكماأوlloLacالحضوراألسنىفهوالمسيححالةوفيucالحضور

فيأيضااستخدمتباروسياالكلمةأنغيرالملكءمجيأورظعندIالسنئةالحضرة

الجديدالعهدفيكبيرشانو1ZRj7Nاستعالأوالمسيحsمجيوالمسيحغيروألشخاصمواقف
فمjءجاكماوذلكهيهويومأوالربيومبالقديمالعهدفيعنهالمكنيئوهو
ءاألنبيا

المرتقبالمسغءأومجيالربليومأيللباروسئاموازيةتءجاالتيالتعبيراتبعضوإليك

aauopaaءالمجي
uNالمسيحيسوعربناأمامأيضاأنتملستمأم3افتخارناوإكليلوفرحنارجاؤناهومنألن

291تسqauopmu1مجيئهفي

Jربنايوعامجبمءفيأبيناافهأمامالقداسةفيباللومقلوبكميثبتلكي
3rmتس1قديسيهجميعمعالمسيح

ءجميإليالباقينءاألحيانحنإنناالرببكلمةهذالكمنقولفإننا
4toتس1الراقديننستقالالرب

fبالكامدةوجسدكمونفسكمروحكمودتحفظبالتماميقدسكمنفسهالسالموإله6

3Yهتس1هالمسيحيسئعربناauopanاءمجيعند

واجتماعناالمسيحربنايسوعكمأءمجيجهةمناإلخوةأيهانسألكمئم

VA



2jشyليه

بظهررجميثهويبطلهفمهبنفخةيبيدهالربالذياألثيمسيئتعلنوحينثذ
SaauopaaccYY28تس

UممأكاالمجيئهفيللمسيحالذينثمAJباالمسيحرتبتهفيواحدكلولكن9

132كوه1

7هيمالربءبرإلياإلخوةأيهافتأنوا

هيماقتربقدالردءجميألنفلوبكموثئتواأنتمفتأنوا

معاينينكنافدبلومجيئهيسوعربنابقوهعرفناكمإذمصنعةخرافاتنتبعلمألننا
1irبط2عظمته

لجهمنهكذابالطءشىكلءاالبارفدحينمنألنهجميئههوموعدأينقائلين

34rبطyالخليقة

321بط2الربيوممجيصرعةوطالينمنتظرين
مجيئهفيمنهنخجلوالثقه4لناأظهريكونإذاحتىفيهائبتوااألوالدأيهاواالن

Iة2يوY

423متالدهرءوانفضامجيئكعالمةهىوما3هذأيكونمتىلنافك

4mAابنءمجيأيفايكونهكذاالمغاربإليويظهرالمشارقمنيحرجالرقأنكما
CfrvYمتإلنسانا

متاالنسانابنءجميأيضايكونكذلئهنوحأيامكانتوكما

اإلنسانابنءمجيأيضايكونكذلكالجميعوأخذالطوفانءجاحتىيعلمواولم
42mمت

الرلطيوم

كلمةأيضاتستخدمالمسيحءمجيعنللتعبيرaالمجيأيالباروسياIIعوضأنويالحظ

الرلييوم

Iالمسيحيسوعربنايومفيلومبالالنهايةإليأيضابتكمسالذيt918

يسوعالرلييومقيالروحتخلصلكيالجسدلهالكللشيطانهذامئليسلمأن
I50كوه

141كو12يسوعالربيومفيفحرناأيضاأنكمكمافحرعإننا

ASOهتسءيجيهكذاالليلفيكلضالريومأنبالتحقيقتعلمونأنتمنكمy

tAO



بضجيجالسمواتتزولفيهالذيالربيومالليلفيكلضسياتيولكن

وعدهبحسبولكننافيهاالتيوالمصنوعاتاألرضوتحترقمحترفةالعناصروتتحل
3بط2البرفيهايسكنجديدةوأرضاجديدةسمواتننتظر

محترقةوالعناصرملتهبةالسمواتتنحلبهالذيالربيومءمجيسرعةوطالبينمنتظرين
3iwبطrتذوب

ويكونالشهيرالطيمالرديومءيحيأنقبلدمإليوالقمرظلمةإليالشمستتحول

rو2أعIيخلصالربباسميدعوتنكل

لمسبحPIيو

حضرقدالمسيحيومأنأيمناكأنهابرسألةوالبكلمةوالبروحالترتاعواالا
y2تسj

المسيحيسحيومإلييكملصالحاعمألفيكمابتدأالذيأنعينهبهذاوائقا
16في

2tفيالمسيحيومفيالفتخاريالحياةبكلمةمتمئصكينأ

اليومذلك

ألنالمؤمتينجميعفيمنههـشخباليومذلكفيقديسيهفيليتمخدءجامتى

1Iتسyالترجمةتصحيحصدقتعندكمشهادتنا

كلفاليومذلكيدرككمحتىظلمةفيفلستماإلخوةأيهاألمأما
I5تسt

إلىوديعتييحقظرأنوموقنآمنتبمنعالمألننيأخجللستلكنني
1Iتي2اليومذلك

t181تي2اليومذلكفيالربمنرحمةمجدأنالربلئغطه

oالعادلالدئانالرباليومذلكفيلييهبهالذيالبرإكليلليوضعقدوأخيرا

nة4تي2

سيبممهاليومألن
331وك1هسيباليومألنسيصيرظاهراواحدكلفعمل

يدينفيهالذياليومفي

j261روالمسيحبيسوعإنجيليحسبالتاسسرائراللهيدينفيهالذياليومفي

awe



تفرليليوم
ترونماقدرعلىوباألكمربعضابعضناواعظينبلعادةلقومكمااجتماعناتاركينغير

152عبيفرباليوم

الثهيومالعظيماليوم
Dلقتاللتجمعهمالمسكونةوكلالعالمملولىعلتخرجاياتصانعةشياطينأرواحفإنهم

لمنطوبىكلضآتيأناهاءشىكلالقادرعلىافهيومالعظيماليومذلك
لؤيسهر

atEvdpiatظهوروبنا

nمكعأسمظهورإليلوموالدنسبالالوصيةتحفظأنcaالمسيحيسعربنا

I6تيt

ظهورعندواألمواتءاألحيايدينأنالعتيدالمسيحيسوعوالرباثهأمامإذاأناشدكأنا

4Iتي2وملكؤده

48تي2أيضاظهوريحبونالذينلجميعبلقطليوليس

231تيالمسيحيسعوغلصناالعظيماثهومجدوظالمباركءالرجامنظرين
بظهورمجيئهويبطلهفمهبنفخةيبيدهالربالذياألئيمسيستعلنحينئذ
iOTnQSQQUOpUlcءأاTY2تسA

أبوكما

IAO

استعالنلببسب

17كو1المسيحربنايسوعاستعالنمتوقعونوأنتم

ءاهـأمنيسوعالربمعناعنداستعالنراحةتعضايقونالذينوإياكم

tقيتماللكةJY17ض

المشحيسوعاستعالنعندوالمجدوالكرامةللمدحتوجدإيمانكمتزكيةتكونلكي
I1بطz

المغيسوعاستعالنعندإليكمبهائؤتىالتيالتعمةعلىبالتمامكمءرجافألقوا
1JNبط

أيضاجمدهاستعالنفيتفرحوالكليافرحواالمسيحآالمفياسترممتمكمابل
4rOبط1تهجينمب



ءهؤالبهانطقالتيالمخلصةالتقويةالتعبيراتهذهومعزيةمفرحةهيكمءالقارىفلزي

العظيممجيثبانتظاريومبهمقلوفيمتأججةحرارةمنبالروحالقديمون

تنتهيحيثالقديسينللرسلالتيUالديداخيMIإفحارستيةصلواتفيالكنيسةورئتهالفد

ئاأمارانأيعالربأيهاتعالالعالمفنيئتهمعهوالكنيسةالكاهنبصراخالصلوا

االستعالنأياألبوكاليبسيسسفرأيضاينتهيودالةاشتياقاالمملوءالتوسليءالنداوبهذا
هكذاالرؤيابسفرالمسمى

byYرؤايسوعالربأيهاتعالآمينسريعاآتيأنانعم

المسيحجمبمءAرب2

eJJIالتامنكخرابدم1تفريميالرديومألنولولواw

كلويذوباألياديكلترتخيلذلكءشىكلعلى
يتلؤونوغاضاوجالحتاخذهمفيرتاعونإنسانقلب
وجوهموجوبعفىإليبعضهميبهتونjLكوا

اشلهيب

4Mوحمؤغضببخطفاسيافادثمالرديومهوذا
فإنخطاتهامهاويبيدخرابااألرضليجعل

الشسىتظلمتبرزنورهاالوجيابرئهاالسمواتنجوم

علىالمسكؤلةوأعاقببضوئهيلمعالوالقمراطلوعند
شالمستكبرتعالموابطلإثمهمعلوانمأفقينثرها
Y11إشالعتاةتجئرواضع
Tاليومعلىlممخرابديقردولالرلييومن

131يوهشىكلالقادرعلىمن

4Hليرتعذقدجبلفيصوكوايونفيبابوقاضربوا

ترييألنهمop4الرليومألناألرضسكانجميع
عطيمالربيوموضبابعيوموقتاظاليوم

jr1jYj1يؤ3يطيقهمنجداوصف

Jءيحصأنقبلدمليوالقمرظلمةإليالشستتحوال

13يؤa2المخوفالعظيمالرليوم
LAلرايومألنءالتضاواديفيجماهيرجماهير

VAO



والقمريطلمانالثصىءالقضاواديفيرش

yrtؤيالمعازوالنجوم

4U3الربيوملكملماذاالربيوميشتهونللينويل

وقامانوراالUظالالربيومأليسنوزالهوظالئم
1uLoA1Yوالنرر

haiuJplاألممكلعلىالربيومفريثفإنهr9

وتجداومريمقريبالعظيمالربيومقريب411
يوماليومذلكالجتارمراجتئذيصرخالربيوم

ظالميومماروخرابيوموشمدةضيقيومسخط

وقافبوقيوموضبابسحابيوموقتأم
1tv1صف

الربيومءمجيتجلالنبيإيلياإليكمارسلهأنذا

ءبناأعلىءاآلباقلبفيردوالمخوفالعظيماليوم
األرضوأضربآتيلئالاباثهمعلىءاألبناوقلب
45uبلنن

4Uفيالزلزلةمنهربغكماجباليءجوافيوتهربون

القديينوجمغإلهيأربهـلألليايهيملكعفتاأيام
41jiزكمعهمعك

وقبلالقيامةبعدالتالميذعندالطاغيواإلحساسوالشوقءالرجامعالمعكاعلالترقثبدأ
بلأورشليممنيبرحواالبأنلتالميذهخيرةاالتعليماتيعطيالمسيحبدأالصعؤجينما

هذافيهلربياقائلينفسألوهالمجتمعونهمأمامنيسمعتموهالذياآلبموعدينتظروا
فكان1111أع3Uإسرالليلإليالملكتراآلبعندمنالموعدهذاحلولعندأيالوقت

لألهوتأوتفسيرشرحكلعليهجمبنىانيتحتمالذيالراسخاألساسصارالذيالمسيحجواب
فياآلبجعلهاالتيت9tyوااألزمنةتعرفواأنلكمليىلهمفقالاالخروي

1Vأع

شديلأثرذاaاألنبيافمعلىاألخيرةالعصورمدىعلىاستمرالذيويالنبالتراثكانولكن

جالرتقتلتأنبعدةوخاتكوينهابدايةفيككلوالكنيسةالرسولوبولسالرسلفكرعلى

هذهتدخلأنبدالفكاناللهمعالعالقاتطيعةفيجذريبتنييرالجميعثصعروحيثالقدس
بهااخذوالتيللمسيااألولءالمجيعنأنبأتالتيالننواتمعجنبإليجتبابعقلهاالنبوات

ءشىكللمعرفةإليهاالرجوعيلزمأساسيةقاعدةنفسهالمسغجعلهاأنبعدخاصةوتصديقبحرارة



الحوادثهذهعلىالكنيسةتفيفها6لمادوالتيوقيامةوموتهالمسيححياةفيتمLاكلن

ءبالمجيالحاصةالننواتهذهإليواحدةوبنظرةالكنببحسببقولهااليومحتىالخالصية
هذاتصويرفيواإللحاحالروحيالضغطمدىندركالربيومبعنهالمكتيللمسيحالثاني
والسريمالثديدبالقربءالمجيوهذااليوم

الزمنيلخكمهاألولالمسياءمجيبينالزمنتقديرعنللرئيينالثرحيالتراثإليرجعنافإذا
تأئيرتحتوقعمنأولكانواالرئيينأننرىاألبديلحكمهالثانيمجيئهأيالربيومو

العالميحدئناكمالJقمنهمالبضفإنالسرعةوهنهالقربهذافيوإلحاحهمءاألنبياضظ
tarPFاالخرواليعضمائةاآلخرواليعضسبعينوآخرسنة04عنتزيدالفترةبأنها

رضاعلىالزمنيالحكمءبدمنإماتبدأحساباتهموإنأويزيدسنةألفواخرسنةستمائة
ءاالنتهالحظةأومن

هذالسببتقييمنافيولكنالربءمجيتصويرسرعةفياإللحاحهذاالكنيسةورئتلقد

تكنلمإتهانقولءاألننياعندالدراميثمكلهافيوالسرعةالةمنالكيفيةبهذهالتصوير

اإلنسانيالتاريخحركةبحسبالحقيقيالزمنياليعدضياعهوبللهاتهويألوالالرؤيافيتزيفا
فالرؤياالرسولأوبولسالرسلأوعندالقديمالعهدفيءنييااعندذلككانءسواالرؤيامن
خارجةروحيةطبيعةمنماالفكريةةءاالسخاوهوnoitiutnIالحلصحتىأوطبيعتهافي

بعيداالحاضروالمسعتبليجمعواحدسطحعلىلقالفاالروحيالوعيفيمصؤرةتكونالزمنعن

ضليمفهومإليالمنظرتحويلالرأليعلىبستحيلحيثالقياليالحسيالعقلتحديدمتناولعن

إحساحامجردقىلبلاليشريبالمخالعقليقيسهمأمنهايبفىالالرؤياتنتهيوعندماقياسي

الماديةبالقياصاتسدرجمهأنلياالحاولإذاالمباشرللخطأقابأليصيرروحي

كانمجيئهفيجداجدأوسريموقريبقريبأنهIالربيومبخصوصءاألنبيالقاوحينما
يناسب6اlإالشديدووضوحهالرؤيا1صدقمنالروحياإلحساسلترجمةمنهممحاولةذلك

إليترجمتlالوموحدةثهناجدأالمجيءوسريمقردولأنهالزمنيوالواتعالعتل
ناضةتهليالذهنيالحدسأوللرؤىترجمةكلأنWنعلمهأنيتحتموالذيAاجدرلعم
الزمنعلىتوفيعهاحاولنانحنإذامغلوطةغتلة

الرمولبولسأوالرسلاوءاألنبيأيحددلمطالماأنهذاكرتنافيييقىأنينبغيالذيولكن

واعتيرتأاجانبهمقديكونفإنهءوالبطالسرعةعلىواقعحروهأباألرقامالزمنيةالمسافةهذ
بالمائةمائةسليمةالرؤيا

1we



كيفالرؤياسفرفيفتجدالمسيحJمالLدةتوضيحاتالرؤىمنننتظرالذلك

قلكمثلتحديداتدونومجدومصدرفرحومئعتمودئانكمخئصفيظهرالمسيحأعمالتنضغط

الالهؤليبالفكرمرتبةالرسولبولسايقدالتي

بولسالقديسعندالزمنالشعورباختزال

نرىونحناألخيرةلألمورمعالجتهفيالرسولبولسالهوتفيالبارزةائصاإحدىهذه

ينعحباثهفيالتطلعالكثيرالرؤيوياإلنسانأنفمعروفالمائةفيمائةالهؤليةصحةهذافي
عندسنةألفألنمعروفاللهوزمناإلنسأنزمنبينالتوأرنففانونبالزمناساإلحسنمنه

لذلك38بطo1IcYمزالليلمنوكهزيمعبرمابعدأدريوممثلعينئافيلساناإل
الزمنيةالتقديراتمتهتضيعأنبالروحيرىكانإذاوخاصةالروحياإلنسانعلىيعابال

نيذلككاناللهلحسابكانإذاالزمنفياختزالكلأنعلىالماديالعقلقياساتحسب

يقولبولسالقديسنسمعندماوالعالمبلوالكنيسةاإلنان

طلباتكمالشكرلتعلممعءوالدعابالصالةءشىكلفيبلءبثصيالتهتمواقريبالرب
JIi4فيjf

مIالفاالحالصأنباعتبارlY111cروآمناحينكانمماأقرباآلنخالصنافإن
الربءمجيهوبعينه

يكونلكيمفصراالنمنذالوقتاإلخوةأيهاهذافأقول
لهمليسكأنءنسالهمالذين
يبكونالكأنهميبكونوالذين

يفرحونالكانهميفرحونوالذين

يملكونالكأنهميششرونوالذين

يستعملونهالكأنهمالعالمهذايستعملونوالذين

v1C2rك1أهمبالتكونواأنفاهـلدتزولالعالمهذاهيئةألن
قلبفيموجودالعالمهذابزوالاإلحساسومعهالزمناحتزالعنصرأنواضحايكونفإنه

فيفالنزتمفريبالربفألن3النتيجةكانتفماذأالمسيحلحسابيكونهذأوأنالرسولبول
أجلمناتناطلبتكونحتىءشىكلعلىوالشكرللتاسءiatعننكوالالصالةاحضان
نحملأنيليقفالوسريعاستزولالعالمهذاهيئةوألنمستجابةوألنفسناواآلخرينالكنيسة

وهوواآلبالمسيحمنبالقربالشديدبولسفإحساسإإزائلةبطبيعتهاوهيالعالمموم

اللهمنممزبأاألخرىهيلتزدادللكنيسةونصحاتعليماأنشابالزمناإلحساسمنهسربالذي



وعدمالزمناختزاليكونالكنيسةأوعندالرسولبولسعندءسواالحالينكالوفيالمسيح
عامةذمانلبرقتهاالحياةلصالحهماالعالمبزوالاإلحساسوكذلكبهالكثيراالعتداد
فيوذلكوهمومهالعالمبسيطرةاإلحساسوفقدانالزمنباختزالالشعورأنأيخاصةوللكنيسة
اأااللهمعوسريعاوحقيقيادقاGصئرباءينثىالئهمعالتعامل

المسيعءمجينترقبأنعلىفقطلشناالرسولفبطرسالزسلsلدمجهواليكنلمهذا
كانبعينهذلكبأنالعلممعمجيئهسرعةنطلبوأنبلوصلوأتناوحياتناعبادتنافيسريعا
وطالبينمنتظرينباللهوالحاقاوالتهاباحرارةيزدادأننفسهالرسولطرسلبمصتمراحافزا
قييدخلناوواقعياصادقاكانإذاالشعورذلئاألن321بط2الربيومءمجيسرعة

النييءإشعياصراخبعينهكانوهذاوضغوطهالعالمتفاهةوبالتاليالزمنبتفاهةاإلحعصاس
التمسكأنالقاعدةهذهويثبتصحيحوالعكس46إشلوتنزالسمواتتشقليتك

فيهوعبتهأوإليهاالنجذابآخربمعنىأوبهمومهوااللتصاقمطاليهتحتءواالرتمابالعالم
أوحياتهحضرتهفيوالحياةالمسيحمحبةأماvرو8الرسولبولسيقولكماللهعداوةحقيقته
ناأنفسعلىالطاغيوجؤهمغينتهيأنأيللعالمونحنلناالعالميصلبأننهابعيفهيفينا

UJاحناوأ

بفقدانواإلحساسمقصرالوقتالزمنباختزالاإلحساسفيناينشطالذيالعاملأما

LZAUIWJoJتزوAالعالمهذاهيئةنAزوالهمنوالتيئنالروحيكيانناعلىالعالمسطوة
ISvIالقدسالروحفهوitفيبالحلؤاإلحساسزادوإذاالخلودروحهوالقدسروح

المباشرالضذهوالقدسروحuكذلكالمستبدتأئيرهوضاعحيزأقلفيالزمنانحصرأرواحنا
تنخفضهوفيناويسكنالروحفيتستحينمالذلئه618يوالعالميبكتذاكللعالم
أنقيلحتىفيناوجودهيزولALU9بريقهالعالمفيفقدبهاإلحساسويصغرالعالمقيمة
0يزول

ءهؤالمثلاالوليوالكنيسةالرعلويافيبولسالقديسءالقارىأيهاتلومنفالإذال
عنيفإحساسفيتعيشىكانتاالوليالكنيسةبأنالقدسالروحمنالمسوقينغيرءالعلما

وشدهالقدسالروححلولوالمباشرالوحيدسيبهكانفهذاالعالمزوالوسرعةالربءمجيبسرعة

التنئؤلمشطحاتمنشطحةأنهاءالعلماءهؤاليظنكماولشىالقديسةرواحjاتائاعلىتأثيره
الكيسةواعتدلتزالماسرعانءالعلماءهؤالرأيفياإلحساسهذاأنعلىالحظيالزمهأ

ItIoبعينهاكانتالتيهيءالعلماهؤالنظرفيالوميةالصحةوهذهاالعتدالهذاأنمعرؤيتهافي



الكنيسةتعيشهكانتالذيبالخلؤإحساسهاوضياعالكنيسةقيالروحانسكأبضعفتيجة
iوقديسيهاوأنتتائهابرسلهاألولي

مستوىإلىيرتفعوهومنحصربالروحالرسولبولسأنكيفنلمحأنالصعبمنوليسى
فيتعملالتيءاألخطامستوىإليرسائلهفيينزلعندمائموالعالمالزمنءانتهاعةسر

ومجفقبهويمتدالزمنفييدخلنراهوالعفةالتعقلوصأياعلىالمؤمنينبعضتمردوإليالكنأئس

المدىطولعلىوالجسدالنفسوتدريبللرئاساتوالخضوعوالصالةالتوبةعلىلمثابرةLعلى

وواجتاتهماوالعالمالزمنعمقفيالكناشىيعايشىأنهكالمنفنحس

خارجخرجتشالحةأنهوالعالمالزمنفوقوارتفاعهبالروحارهانفيفيرونءالعلماأما
فييكونهذهفيأنهمعوالتعقلالصحةإليعؤةفيرونهالنزولوأماوالتعقلالالهؤديةالصحة
تحتالمنضوينلمسايرةالروحدائرةمنخرجفديكونتلكوفيالروحيينمعالروحصحوةقمة
والزمنياتالزمن

انحصارهحالةفيوهوفإنهالزواجأمرفيالوضوحغايةواضحةالمفارقةهذهنجدفإنناكذلك

بالروحيعتشأنيريدإلنسانأفضلالزواجعدمأنلرىالربءمجيبقربواإلحععاسيالروح
وابالنفسوتقديسوللرب

fإذالهمحسنأنهولألراملالمتزوجينلغيرأقىلأناكماالناسجميعيكونأنأريدألني
غيرلهملشكأنءنسالهمالذينيكونلكيمقضرمنذاآلنالوقتأناكمالبثوا

UYfrو7VjAكS1وروحاجسداممدسةلتكونللربمافيتهتمالمتزوجة

علىالقادمةالصعبةاألزمنةليرىالعاليالمستوىهذامنالرسولبولسينحدرإذثم

أفسسأسقفالسابتيموئاوسوينصحيسبقالمسيحبين

مضلهأرواحاتابعيناإليمانعنقىميرتداألخيرةزمنةاافيإنهعرمجايقولالروحولكن

4تي1الزواجعنمانعينضمائرهمموسومةكاذبةأقىاءريافيسياطينوتعاليم

3وارتدامضلتعليمهوالزواجعنالمنعأنيرىواحدوبانالزواجعنيمنعالرسولبولسهنا
لهذهالتعليلولكنمضادةهذافيأناإلنسانالمعثريرىالسافيفبالفكرالصحيحاإليمانعن

الروحالمتحصرفيالروحيوضعهفيوهونفسهفييرىالرسولفبولسيقةافيمدهثنالمفارقة
للتحتعالزواجعنوثابتاياوصادقاعزوفايرىاألبوابوعلىقريبالمسيحوكأنوالمسيح
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الروحمستوىعلىمثلهكانواإنمئلهيكوتواأنأوالدهفيحعقوالروحالجسدىبكديالمسيح
يليقماطالأوقلالعمروأنتفقدأنينتغيماالسنينأنبمعنىمقضرالوقتأنوبإحساس

وفيالشدةومعحتىالعمروكانالسنينكانتفمهماالعالمءوراالجريفيويتلفيبألدأن
إنولكنفيهأومعهوالوجؤالمسيحمعرفةتستوعبأنمنجداوأضرأفىفهيالثمانينحدود

الروحفيمنحصرونألنهمالإلخأطعمةتناولوعنالزواجعنالمنععلىيحصونقومءجا
لتقديسوالأصألالمسيحأجلمنليسبلوروحاجسدالهالحياةلعخديسبالمسيحومرتنطون

مضلةأرواحاتابعينبلبالمسيحإيمانلهمليسإذالقداسةفيوالروحالجسدلحفظواللهالحياة

المسيحءمجيتسبقالتياالرتدادأيامبمعنىبعينهاألخيرةااألزمنةهيهذهتكونفحيتثذ
للدينونة

عنامتناعناكانحقاالمسيحفيكناإنإيهانيةقاعدةءإرساإلىالرسولبولسينتهيوهكذا

ضاللهالزواجعنامتناعنافيكونالمسيحفيلسناكناإذاأماهوحقاالزواج

نكنلمفإذاحتمامقصرايكونالوقتفإنحقاالمسيحبقربنحسقكناإنوأنهكما
اأاارتداأيسواثاألخيرةواأليامأيامنافتكونأصالبالسيحقنح

بامتدادوصالحيتهاصدقهاتفقدالوهيقةu3االخرويةالرسولبولسيةدفإنوهكذا
إلىولشىالمسيحوجومسشوىإليحتىوكنائسهبولسرفعتالرسولبولسأيامفيفهيالزمن

فربإحساصوبنفسذاقهاالحضرةهذهفىتئخلنااالنإليهيوهيوحسبمجيئهومربترخي
علىالمسيحإلحاحهوبعينههذاألشئماليلكلالليلانتصفكلمااآلبوابعلىوكأنهمجيئه

يأتيساقيأيةفيتعلمونالألنكمإذأاسهرواوأنالعريسءوانتظارمجياللهملكوتترقث
ctYYtمتaرتكم

الجسدوتقديسوالحقالروحمستوىعلىليعيشباإلنسانيرتقيالذيالتعليمهذاإنئم

فيتهدرأنينبغيماوأنهاعتبارذاتهيفيهدقيقةوكلمقصرالزمنأنباعتباروالزمن

فياإلمجابيةمنمزيدإلي2ؤيدوالعالماإلنسانيقؤمتعليمهوالتعليمهذايةالدنيوالسلبيات

الزمنيمالحاضرششونكل

فيانحصارهوفيالالهؤليةالتظرةفيالرسولبولسأخرويةبأنيقولمنكلءيخطىلذلك

فيالسيحيةفوةمنأضعفتقدإطارالبتوليةفيومريديهحياتهحصروفيالمسيحءمجيقزب
النظراتهذهأنشأتفقدالنقيضعلىبلالعالمهمحملفيأوامتدادهعلىبالزمنالتحامها
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المستوالتجمغعلىتعملتزالوالالعالمفيتحديدقىةوالعمليةالجأذةلالهوتية

wانVوإآلبولسالمسغبعدالخليقةهتمحملمنءواألنبياءاالباكافةبينمنوليس

منجسدهوانعتاقفدائهبافتظارتكميلباإلنسانتتشتثعبوديتهافيتتمخضوهيأنينهأمعي

التنيبحررلةتحتهمنوتنعماألخيرانقاقهاومعهبهلتتالالفسادعبودية

atauopaaالباووسياءبالمجبمالمحيطةالظروف3
كرؤيارؤيويسزدأوأيالقديمفيتءجانبوةكلأنسبقممالناواضحأبدايةفي
5nyudwonhdبولسعنءجاماكلكذلكاألخيرةاألمورعنءإشعياأوحزقحالأودانياال

ومنبلالخطرمنيصبحلذلكددةتاريخيةرؤياوكأنهاالزمنعلىتوقيعهيمكنالالر

فهوحرفيايكونأنيصعبمعناهاوحتىالمستقبليوضعهفيالتاريخعلىتوقيعهاالجسيمالخطأ
طنيعتهالسزحسبمحيطفيدائمايتقى

صدئكونهاعنتزيدالاألخروياتيخصفيماالرسولبولسرؤىأونظراتفإنلذلك

ممثرتوضيحاتمعالمزاميرمعوالباقينوحزقيالءوإثمعيالدانيالالقديمفيتءجاالتيللرؤيا
هواستلمهوممااألناجيلبحسبمجيئهوعالمةاألخيرةاألمورعنالمسيحكالمفيءجاممأمأخوذة
رأساالمسيحمنالرسولبولس

ولىاالاألناجيلالئالئةفىءجالماجزئياتهافيمطابقةنجدهاالوؤىهذهمضمونحللناولو
االتيعنتخرجالجما

األخيرةالدعوةصوتإطالقأوال

منينزلسوفاللهوبوقمالئكةرئيسبصوتبهتافنفسهالربألن
4tIشIأوآليقومونسالمسيحفيواألمواتءالسما

عندأوليستيقظالنائمأذنفييصرخكمايقاظلصرخةوتعنيa00MECIهتافأ
الهتافيطلقالذيمنولكنللخطرلالنتباهالبحارةيصرخكماأوحريقاشتعال

7هذاايألخير

صارصراخوالعثرعذارىالمسيحمثلفيءجاكمأمستترالفاعلهنا
األخيراالستالنيسبقالذياللههوصوتهل526oمتمقتلالعرشهوأ

الميالدفيحدثكمابالمسيحالمحيطةجوقتهفيالمالنكيالحرسصوتأوالبنه
Irاللهمسبحينالسمويالجندجمهورمنالمشرالمالكمعبغتةوظهر

ffO



aمنذالتقليدفيدائماوالمعروفبكالممحدغيرالصوتهذامالئكةرثيسىصوت
ميخأئيلالمالئكةرئيسصوتأنهدانيالنبوة

البوقعندعينطرفةفيلحظةفياللهبوقيراففهالصوتأيالثهوبوقج
اللهوبوقمالئكةرثيسبصوتبهتافنفسهالربألن1yolخيرا

46تس1ءالسمامنينزلسوف

اللهرظأستعالن6لمأديالزمهابوقاستخدامأنيتضحالقديمالتقليدوفي

الجبلعلئقيلوسحابوبروقرعؤصارتأتالصتاحكانلماالثالثاليومفيوحدث

منالشعبموسىوأخرجالمحلةفيالذيالشعبكلنارتعدجداديدثبوقوصوت
باالرعليهنزلالربأنأجلمنيدخنكلهءسيناجبلوكاناكلمالقاةالمحلة

ااابصوتيجيبهواللهشكلموموصىجدااشدادايزدادالبوقصوتفكان
61trخر

1األربئذابتصوتأعطىالممالكتزعزعتممأعختالصيحإقبالعند
6tojiمز

إشعظيمببوقيفربأنهاليومذلكفيهـلكون

2IيؤيبقىنهA4قاالربيومألناألرضسكانجميعليرتعدبألبوقاضربوا
941زكدهالبوقفيينفخالربيدوالسكالبرقيخرجوسهمهفوقهمالربويرى

ويؤكديوضحوأسيح

ببوقمالئكعهفيركئيرومجدبقوةءالسمامحابعلىاتيااإلنسانابنويبصرون4

أضائهاإليالسمواتءأقصامنالرياحاآلربممننحتاريهفيجمعوقالصوتعظيم

هواثهوتألناللهببوقيمممىفمومنهالمسمعالصوتبحسبيسمىالبوقأنويبدو

منهسيسمعالذي

فيالمدمرةالعالماتتخلومنالمسيحورومالبساتلظروفالرسولبولسأوصافولكن
األرضعتاصراحراقمنالرصولتصويربطرمىفيالمأساوبصورتهاتءجاكماالطبيعة

وذوألنها



المحيطوالمنظرالمسيحمعيظهرونالذينانيا
17تس2فوتهفكةnالسمامنيسوعالربناستعالعندnالمالئكةأ

ءجاومتىالمسيحكالمفيكماالدينونةفيالمسيحومعاللهموكبفي6لمادوهي

مجدهيكرعلىيجلسفحينئذمعهالقديسينالمالئكةوجميعمجدهفياإلنسانابن

يسوعربناءمجيفيأبينااللهأمامالقداسهفيلومبالقلوبكميثبتلكيالقديسونب

النبيزكريانبوةفيءجالمامطابقوهذا33rتس1قديسيهجميحمعالمسيح

ءجاماأنالواضحولكنJ1زكمعهمعكالقديسينوجمغإلهيالربويأتي
المختارونهوفالقصدبولسرسائلفيأماالمالئكةيفيدالنبيزكريانبوةفي

فيالربUقلمالالسحبفيمعهمجميعاسئخظفالباقينءاألحيانحنئملسحاب1ج

ابنتظهرعالمةوحينئذnنفسهالمسيحفممنرسوليتفليدوهذا4VتسI1ءالهوا

علىاتيااإلنسانابنوييصروناألرضقبائلجميعتنوحوحيتئذءالسمافياإلنساق
rcمت4كثيرومجدبقوةءالسماسحاب

الناروستمتحنيستعلنبنارهAسيبينهاليومألنسيصيرظاهراواحدكلفعملوفارJد
rrكl1احدكلعمل

للذيننقمةمعطيانارلهيبفيفئلهمالئكةمعءالسمامنيسوعالربأستعالنعند
8و17تس2اللهيعرفىنال

لمااnاإللهيرالظلوازممنالزمةمجتمعةاألربعةفهذهءالندمنذاللهاستعالنتالزموالنار
6181وtrtjwtخروالنارالسحابوالصوتلبوقا

النهايةتبدأبظهورهالذيللمسيحالضد4
coratpzitvdللميحالضذظهوراالنمججزالذيالعائقأ

يطرفهلمموضعفيوالنهايةالزمانأواخربخصوصتكلموامنكافةعنبولسالقديسيتمير
بظهورهالذيالكذابالمسيحأىللمسيحالضدرظاالنيحجزالذيمنوهوغيرهأحد
7الزمانلنهايةاألخيرةالعالماتتتدأ

أنإليضطيعملاالناإلثمصرألنوفتهفييستعلنحتىيخجزماقعلمون19االن
بنفخةينيدهبالرالذياألئيمسيستعلنوحينداالنيحجزالذيالوسطمنيزفع

liob



كاذبةوجائبوباياتفوةبكلالشيطانبعملمجيئهالذيهورمجيئهويئطلهمه

2تسYيخلصواحتىالحقمحبةيقبلوالمألنهمالهالكينفىاإلثمخديعةوببهل

WيحجزماCaavoxhsaxdtأنثىوالذكرالأيمحايدهناالجنسنوع

الفآلوبينالمؤمنينأيوأئاعهالمسيحبينالوسيطةالقوةمننوعايفيدcيحجزامiوهنا

حارالتيالقوةوهىالعدوانيكططهتنفيذمنلتمنعهالفوةهذهضدمباشرةتعملوهيللمسيح

حالرقوةأنهاصيأتيكمارأينافيهنيولكنتوصيفهافيوالكائوليكالبروتستانتءعلما
والمدافعللمسيحوالشاهدالمؤمنينفيالعاملالقدمى

عافىسالمرicمهناالجنسنوع4vwxtacs6yYيحجزالذي

ويرضديتكدمالذيالقدسءالرشخصأيضارأيناوبحسبالحقيقةفييكونهناوهو
علىتقوىوالالسرمستوىعلىتعملالتياإلئماتءإيحاكللمقاومةالمؤمنينويشجعويدئر

مصدرهاإلنسانيعرفأندونالمثاعرهـمحركالفكرفييعملاإلثمفسرالعلنيالظهومستوى

saifgSAvotplitaupotعمكالتقوaسوالكنيسةاإلنسانداخلبوضوحيتصادمحيث

لحسابالقدسالروحقوةتقودهفاألولotلمqrvotpmauمgatpovdاإلثممرضد

العدولحساباإلثمةتقودهوالثانيالمتجسدالمسيح

3تيA1الجسدفيظهراللهالتقوىهوصعظيم

v27تس2االنمججزالذيالوسطمنيرفعأنإليفقطيعملاآلناإلثمسرألن

الأنويلزمالسرفياآلنيعملأنعليهيتحتمالذياكاآلتيحرفيةترجمةفيالمعنىوسحة
1االطريقمناالنمججزالذيعيرفحتىيستعلن

22أفالمعصيةءأبنافياآلنيعملالذيالروح

ويقينئقةعنالموضوعلهذاتعرضالرسولبولسالقديسأنمنبالرغمفإنهلألسفولكن

الموضوعبالعبورعلىىواتسالونيكيألهلثمفاهاشرحااستوفاهقدأنهباعتبارعليهعبرأنهإأل

األمرهذامنكبيرةحيرةفيكافةءوالعلمالكتاباتهالشارحينأوقعوهذاتوضيحدونكتابة

الذيهذاشخصيةتحديدمحاولةفيغرييةنواحيالبروتستانتانتحىوقدبشدةأقوالهموتضاربت

خصيةثتحديدكذلكالرومانإمبراطورأوملكأنهثلالظهورعناالنالكاذبالمسيحيحجز

01طاليttoه411
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ثمخصيةأنعلىالهوتييهمبعضاسعكرفقدالكاثوليكوأماروماباباأنهمثلالكاذبلمسيح
الذيهوlحذإليمصولوهذاrميخأئيلالالئكةرئيسهوالكاذبالمسيحيحجزالذي
النبيدانيالسفرفيءجاكماالقديمالعهدمنذللشيطانمماومتهبدأ

اأدانيالياليوفاليدفيكفئيوعلىركبتيئعلىمرتجفاوأقامتنيلمستنيبيدوإذا
قلبكجعلثفيهالذياألولاليوممننه4دانياليأتخفالليقالالمحبوبالرجل
مملكةورتيسكالمكألجلأتيتوأناكالمكسمعإلهكقدامنفسكوإلذاللللفهم

منواحدميخائيلوهوذايوماوعشرينواحدامقابليbقفالشيطانعنكنايةفارس
810131داإلعاننيءجاولبناءاالرؤك

ابنهووييدوأنهإنسانكمنظرالنبيدانيالتعبيرهوبحسبهناالمتكلمبأنماعد
بفولهاألصحاحآخرفيخاطبهالذياإلنسان

ملوكءرؤساءهؤالعلىمعيأخديتمسكوالالحقكتابفيبالمرسومأخبركولكني
0112دارثيسكمميخائيلإأشراأل

شعبحراسةالفديمفيآنئذبالمنوطكانالذيهوميخاثيلالعظيمالرئيسكانفإن
واسئعلنتجسدأذياإلنساقأبنمعللكنيسةبالنسنةالحراسةموغفيليزاالهوفهوإسرليل

iالرؤياسفرفيللشيطانبالنسبةميخائيلالعظيمالرئيسهذاعملوضحوقدافهابننه
jومالئكةالتنينوحاربالتنينحاربواومالئكتميخائيلءالسمافيحربثت

القدجمةالحيةالطيمالتنينظرحءالسمافيذلكبعدمكامميوجدفلميقوواولم
ءمالئكلصهمعهوكلرحتاألرضإليرحكلكلهالعالميفلالذيوالشيطانإبليسالمدعو
21viلؤ

عااستوفقدهـمحرسهاليدبركنيسته36لكةإليحاجةفيلشىالميحأناعتقادنافيولكن
وأبواببدمهاخعناهاالتياللهكنيسةفهيويدبزهامجفظهانفسهأكيدفيفهيالقدسللروح

يدغؤنالعليبنووهمعظامهومنلحمهمنالمسغجسدهموالمؤمنونعليهاتقوىلنالجحيم
يرثصدهاالقدسوالروحالمدئرراسهاالمسيحاللهبيتوأهلاكورعيةالحيافهءوأبنا
وضحهمبهمظفرضدالظلمةوصالطينءالرؤسامعحسابهفىعالصليبعلوالمسيحاويقتاد
إعالنفيمجردصليهبدآغسكواهمإنيةاوالاكأوالدعلىسلطانللشيطانيعذولم

t2لمزه
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علىبالمسيحالقادرةالروحيةالمحاربةأسلحةالمسيحسلمهموقدمنهميهربالشميطانضدلمقاومة

راجعالمسيحفيالحقمعرفةإلىوإخضاعهضاللةفكرواستئساركلالعدوحصونكلهدم
3مالئكةرئشىأولمالكأعطيالذيالمكانفأين1Vكو2

دوايمانهموصالتهمالمؤمنينهوتقوىللمسيحالضدرظيحجزالذيأنالراصخاعتقادنافي
يطرحونهاالتيودماؤهموبذلهموعبتهمالمسيحالسموتقديسهموالقداسةالحقعلىؤيخرتهم
والعبادةاإليمانحرارةبكلعينهاالتقوىوهذهجديدهاجدإذاالشهادةأجلمنللسفكسهلة

وسقطصالبتهالمسيحياإليمانوعدمهذهتوقتفإذاويزكيهاويحرسهاالقدسالروحيؤازرها

زالذيفهويدهيرفعأنالقدسللروحمدعاةذلككانالمؤمنينبينالمحبةوانعدمتالحق
اإليمانمولؤيأيةالمرأنسلابتالعيلتمسمجولالذيالمتربصىالعدوبينالوسطفياآلن

يةاإنساناألئيمالهالكابنوظهورالنهايةوبينامرأةمنمولوداءالسمامننزلبالذي
اخريكونالذيالكبيراالرتدادفيللدخولالعالمليضكقوتهكلالشيطانسيسلمهالذي

الدينونةتستعلنبعدهوالذيالعالمات

كريستأنتيللمسيحالضذظهووت
الضدظهوروالثانيةiاالرتداداالوليالزمانلهايةمميزتينعالمتينالرسولبولسوضعلقد

إنساننئعتعلويأوألاالرتداديأتلمإناألخيرلماليومهذاياتيالyكريستأنتيللمسيح
23تس2الهالكابنالحطية

aiaatooadtداالرتدا

للمسيحالمقاومةحركةأنمعنىيكمنهذاوفيeالثورةاليونانيةالكلمةبحسبوتعني

أواليهودالمعنىيحتملوهناالجماعةداخلمنأيالخارجمنوليسداخلالمنتاتي

أواليهويالشعبخارجمنأوالؤشيينمنتأتيأنبالتاليتحتملوالالمنشقينالمسيحيين

المسيحي

يستعلن

مستخدمةسبركلمةأنأيضاويالحظالمسيحاستعالنفيالمستخدمةالكلمةنفسوهي
عنمانوعافائقةطبيعةيحملهذايةاإنساتاأنعنيكشفمماكالمسيحالمسيحلضد

عملهيبدألكياالستعالنإلىيحتاجتجعلهلالنسانالعاديةالطبيعة

ibo



0J4caiuovtdclftSoampOvd6الخطبةإنسان

l35وعاطالهالكافيlftbLub

عبريوهوتعبيرالبافنهايتهيفيدوالثانياألصليةالطبيعةصفةيفيداألولاالصطالخ
والأنتتثيتالاألرضعلىحئايسىابنداممانyاألوJصموئيلسفرفينجدهتقليدي

علىالمسيحأطلقكما02Mصم0هوالموتابنAlإليئبهوأتأرسلواالنمملكتك
المشئومةنهايتهيفيدنبويلفظوهوooWYIيوIالهالكابنيهؤا

يفيدIيةاإنساناصطالحأنيتبينالموضوعهذاحولالرسولبولىتعنيراتبقيةومن

اليوموحتىالرمولبولسأيامفيأياآلنالمعصيةءأبنافييعملالذياإلثممرأنمابصورة
ظهوريحجزالذييرفعأنبانمظاروذلكالحطيةسريانحيثمنالخطيةبإنسانعالقةJه
علوالتمرالضاللةدرجةلر2الشيطانيةقواهبكاملاألئيمهذايظهروحيحمذهذايةاإنسان

أقصاهاإليوالمسيحالله

كذبةءكمشحماكثيرينأثمخاصايتقمعىانماMواإلثمالخطبةوحjأنلتايتبيقهذامن

لذلكللمسيحاألخيرالفذفيئقلهبكلالنهايةفييشقرأنإليجيلإليجيلمنبهيرين
عنيخرجالوهكذاالمفرويحتملالتعذديحتملالرسولبولسعندالخاليةإنسانفاصطالح
رسالتيهفييوحناالقديسوكذلككميرينكذبةءمشحاقيامعنالمسيحبقالمامضمون

كثيرينأضدادابالفعلأنجحتفالعالمالتاريخيالواغعلىبإحكامقينطبوهذاوالثافيةاياولى
علىبهالمفصيئلتكميلأقىاهميحسبمناآلخرفيينجبأنالمعقولومناآلنحتىللمسيح
1Jداالنبيدانيالتعبيرحسباألرض

ذلكفيعجبفالAلهانفسهيطهرهبأنللمسحالضدهذاعنالرسولبولسقولأما
مسكوكةنقوقطعةوتوجدالهةأنهمأنفسهمفيظنواالرسولبولسعاصرهمالذينرومافأباطرة
اسماالخرالوجهوفيEكإكلمةاإلبراطورأسبجواروجههاعلىمطبوعقيصرليوليوس
Ajهذهرسالتهالرسولبولسإليهاكتبالتيتسالونيكيالمدينة

الكذابللمسيحلصفاتALAiابعضبتحديدبولسالقديستميزولقد
الهالكابنالحطيةإنسانا

معتوداأوإلهايدغىماكلعلىوالمرتفعالمقاوآب

311pxeainolaaaehTdnoceSnOtoofthsiLمأطيBJ3



إلهأنهمظهرانفسهكإلهاللههيكلفيمجلس

األثيمد

كاذبهوعجائبوباياتقىةبكلالشيطانبعملمجيئههـ

الهالكينفياإلئمخديعةبكلو

بعضإسقاطاإلنجيلييوحناالقديسمنذاالؤليالعصورمنذالكنيسةحاولتالصفاتوبهذه
مثلقساةظالميناباطرةأوسحرةأوأسخاصمنالتاريخفيظهرواظلمةلLحعلىالصفاتهذه

والقديسجيرومالعألمةوبالتحديدءاالبابعضاعتقدوقدنيرونأوالساحروسمعانكاليجوال
فيالحياةإلييعودعندمانيرونضديشهدلكييمتلماإلنجعلىيوحناالقديسأنأغسطينوس

للمسيحالضدهونفسهنيرونأنباعتبارIللمسيحالضدهيئة

علىرؤياهوتنطيقالنبيالدانيهوتقريبااألوصافبهذهللهبالضدقالمنوأول
بحسبوذلكبالمجنونوسميمoVLمصنةهـرياعرشاغتصبالذيالرابعأنطيوخس

الثزاحغالبية

االلهةإلهعلىبأمورجيبةويتكلمإلهكلعلىويتطمويرتفعكإرادتهالملكويفعل
ءالنسابشهوةوالآبائهتآلهةيياليواليجرىبهالمقضيئألنالغضبإتمامإلىوينجح
داtالكلعلىيتعظمAيباليالإلهوبكل

المسيحينكرمنكلفيمشخصاللمسيحالضدليرىيوحناالقديسليويأ
االنارقديأقيالمسيحفأنسمعتموكمااألخيرةالساعةهياألوالدأيها
منليسكذبكلإناألخيرةعةأساأنهانعلمهنامنكثيرونللمسيحأضداد
الذيالمسيحهوظهذاالمسيحهويسعأنينكرالذيإيالكذاليهومنالحق
28ltrjrrيو1واالبناالبينكر

هوهذاالجسدفيآتياالمسيحسوعبيعترفونالكثرونمضثؤنالعالمإليدخلقدنهاأل
يو27للمسيحوالضأالمضأل

1Ifwwرؤكلحيرةأصحاحاتفيللمسيحالضدبأعمالحافلالرؤياوسفر
1N1cl1111كل711أصحاr

4ه5كلءالمهCnaitsirhCehtممحط05ء01
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الذينالكذبةءالمسحابوضوحالمسيحيذكرمتىالقديىوإنجيلمرقسالقديسإنجيلفي

الزمانآخرفييأتون

ءمسحاسيقومألنهتصدقىافالهناكأوهناالمسيحهوذاأحدلكمقالإنحينثذ
المختارينأمكنلويضلواحتىلبوعجاعظيمةآياتويعطونكذبةءوأنبياكذبة
متأيضا

ew316كعيرينويضلونهوأناإنيقائدينباسميسيأتونكيرينفإن0

3الكثرةاأليامآخرعالماتأهممنستكونكيفيذكرىمتوالقديس
42متيخلصفهذاالمنتهىإلييصبرالذيولكنالكصيرينعبةتبؤاإلثمولكلرة
rtwt

سيستعلنوحينئذفقطيعملاالناإلثمسألنالرسولبولسعنهايقولالتيوهي
لال27تس5oov8oCrjyاألثيم

يوضيحالمسغمناإلثمابنموقف98مزمورفيالنبيداودأوضحوقد
الشعببينمختارامنرفعتقوفيعوناعلجعلتوفلثتقيكبرؤياكلمثحينئذ

التشددهذراعيأيضامعهيديتثبتالذيمسحتهقدسيبألهنعبديداودوجدت
ممبضيهوأضربوجههuماأهءأعداوأسحقللهفيالrالوابنعدولركمه

للهالضدصورةفيمعأوالشيطاننسانلماكلجمعتالتياألوصافاروعمنولكن
النتيسفرحزفيالفيءجاماوالمسيح

اليحارقلبفيأجلساآللهةمجلسفيلهأناوفلتقبكارتفعقدأنهأجلمن

غناكبسببقلبكفارتفعااللهةلمطفلبكجعلتوإنإلهالإنسانوأنت
حكمتكبهجةعلىسيوفهمفيجزدوناألممعتاةءغرباعليكأجلبأنذاهالذلك

قوألتقولهلالبحارفلبفيالقتلموتفتموتلحفرiPAإينزلؤدكجمالكويدنسون

يقولتكلمتأناألنيتموتالغلفموتإلهالإنسانوأنتllأناتلكWقLCمأ
اللهجنةعدنفيكنتالجمالوكاملحكمةمآللمالكمالخاتمأنتالربالسيد

المنبسالكروبأنتخلقتيوموترصيعهاالفصوصصيغةصنعةفيكأنشأوا
فيكاملأنتالنارتمشيتجارةبينكنثالممدساللهجبلعلوأقمتكالمظلل
منفأطرحكفأخطاثاظلمجوفكمألواإثمفيكوجذحتىخلقتيوممنطرفك
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ألجلحكمتكافسدثلمهجتكقلبكارتفعفدالمظئلالكروبأيهاوأبيدكأفهبل
عرمادو6صيركفثكلكوسطكمننارأفاخرجاألوضإليصأطرحكبهائك
INrnrI1tبداالىبمدوألتوجدNlرض

أقتيكررمراراأنهالوضيحكلواضحولكنإبليسعنهناالكالمإنيقولونكثيرون
اإنانأنتإنسان

فيالقمةبلنتكلماتفيوالمسيحفهالضداتعنالنييءإثمعيايتكلمافاألووبنفس

سقطوكيفارتفعكيفعنالروحيالتعييرروعة
msقايارضايإليظغثكيف3الصبحبنتزهرةياالسمامنتسقكيفjliev3م

جبلعلىوأجلافىكواكبفىقكرستيأرفعالسمواتإلىأصعألطبكفيفلثوأئت

لكنكالعييميلاصبرلحابامرتفعاتفوىأصعألالشمالأقاصيفياألجتماع
هوأهذافيكيتأملونإليكيتطلونيرؤنكالذينالحبأسافيإليالهاويةإليانحدرث
ضدمدنهوهدمكقفيرالعالمجعلالذي3الممالكوزعزعاألوضزلزلالذيالرجل

إشبالسيفالضروبينالقتلكلياصيأثصتعكضنقبركمنطرحث

شفتيهبنفخةاألئيمالمنافقهذاافهيدلكيفءإشعيايصفكذلك

بقفميباألرضويضوباألرضلبائصيباألنصافمحكمللمساكينبالعدليقفي
14إشكشفتيهبنفخةاألثيمالمئافقويميتفمه

IAC1011إشهتدالربفنفخةالعدوكنهرياتيعندما

امتدادهوالرسولبولسلهjCJكأنلنايتبايااألناجيلفيكرومماأالتبواتهذهومن
المسيحيوجديدهالنبويبقدبالتقليدفيكرلماوكصدى

فيمنهاءجاماءسواللمسيحالضدعنlةالمذاآلوصافأنإلياألو6للءاألباانتبهوقد
ألصحاحتسالوفيكبمإلىالثافيةالرمالةوخاصةالرسولبولسرسائلأوناجيلايأوالنيوات
الصاللةالعالمليضلوصلطانهفئلهالشمطانمنحهبإنسانولكنبالشيطانخاصةليستالثاني

خيغا

قاللهتتركزللمسيحالضدأنGتمايفهموالثانيهاألولييوحناالقديسرسالتئسبوبح
علءاإلنهايعنيهذاألنلآلبوبنؤتالمسيحلتجسدإفكالرهفيالضدهذاكانأئا

والعالمسماناإللحسابالمسيحبواسطةاثهكملهماشاللذوالنداالحالص
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الزماناخرعالماتأهممنأنومرقسمتىالقدلسئنإنجيلئيفيالمسيعأقىالمننفهمما
أيفاالمختارينأمكنوإنالناسواليضوأعمالهورسالتهالمسيحصفةيدعونكذبةءمسحاقيام

االضطهادوعنفالتزييفشدةبسببخالصهمعن

الكذبةءالمسحاكلءلواعليهايتعقدواحدةشخصيةبالتركيزعلىبولسالقديسينفؤولكن

فيهتجشداإلثموكأنديةتجلكونتكادبصورةاألئيمويتمحورفيهابلالضاللةوكل

أعطاهاالتيالصفةهـلعطيهالحطيةإنسانUوبلالتشديدبصيغةفقطاألئيمليىفيدعوه
الشيطانأنعنيكشفكذلكالهاللىابناأللموتوسلمهالمسيحخانالذيليهوذاالمسيح
أيفاوأعطاهبلالمضتةوالمجزاتالكاذبةاآلياتصنعفيgJ6LقوتAفقطليسأعطاه

منوأسقطهماءوحواآدمبحاربالذيالسالحنفسوهياإلثمخديعةالخديعة
مجدما

البساطةعنأذهأنكمتفسدهكذاجمكرهاءحواالحيةخدعتكماأنهأخافولكنني

2y13المسيحفيالتي

ذهنإلفسادالغاشةالحكمةمستوىعلىفائقةعقليةبقوةالشيطانستحههذاللمسيحفالضد

فإنلذلكعليهوتطغيالعقلتسلبالتيالياهرةوالمعجزاتاآليالعملةفوقالناسوإيمأن

المتأصلةغيراإلشصانلفلمفةمناسباسيكونفسالحهالعالمعلىوباآلسيكونللميحالضدهذا

واالالتالفوىالختراعالفكلريةالقوةاستخداممنالعالمبلعهالمناسباسيكونكماالمسيحفي
المبهوة

ويعتبرونهاللمسيحالضدفكرةمنيسحغروناآلنالالهؤسونءوالعلماالفالسفةكانوإن

اإليمانهدملبدايةالفعالةالسريةالمظاهرأحدهوهذاورأيهمهذافكرهمأقإألموروئةخرافة
منألق27تس2قطيعملاالناإلئمسرإنالرصولبولسيدحكيهالذيالمسيحي

مناالقتعملالتيالهدموسائلمعالميخفيأنصراحةاإلنجيليناضالذيالتعليمهذاشان
جهةمنأيالرسولبولسرمجنهذاومنللقديسينمرةسلمالذياإليمانيالتراثكلنقدجي

الفكريةوالتفنيةاللفظيةوالدقةالعدميةمةوالحكالتعفلثوبتديسالتيالمضلةالناقدةالتعاليم
بفوله

كانإنعظيمافليىنورمالكشبهإلىشكلهيغيرنفسهالشيطانألنعجبyال

r5j111Aالكاذبللبرآكخداشكلهميغئرونأيضاخدامه

أوالرابماييفانسأنطيوخسفعلهماكلهوالعالمالتاهـيخومعهمالالهوتيونءهؤاليتسىوهل
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الوحئصيوظلمهمبطغيانهمالبشريةروعواالذينأولئكأونيرونأوالساحرسمعانأواليجوال

ءلواحملواجيعاءهؤالسألياهتلراأوينىسالينالعالمىينهلءورؤساوملوكأباطرةمن
ماكلليجمعسيأتيبانتظارمنلضىبعضهمالمخربةالحارقةالشعلةوسلمواكرشتاألئتص

ونفمةوترفغوغطرسةءوعلووكبرياشيطانيشذوذمنالطغاةءهؤالعندكان

فكرمنالجبابرةءهؤالصفاتنفسهفيمجمعتتصؤرإنساناأنالعزيزقارئيياوعليك
أسرارمنالحديثةوالتبهوليحياالعلمإليهانتهىإحرازلمامعوجرأةوخديعةوسلطانوقدرةوحكمة
اسيكونماذاءالفضاوأسلحةذريةالالمدمرةالقوى

3الرلييحطلهمكيفج
Lرمجيئهبظويبطلهفمهبنفخةيبيدهالربالذياألئيمسيئتعلنوحينئذ

2Aنس2

يلبائباإلنصافمحكمللمساكينبالعدليقالنبيءثعيامنبولساقتيسهالقد
114إشسفتيهبنفخةالمنافقويميتفمهبقفيباألرضوبضرباألرض

اعtra1فمهبنفخةيبيده

الضألدةإبافيالربيمشخدمهاالتيالفوةنوعءيختبىفهناالروحمنمأخوذةالنفخةهنا

1معاوالتنقيذاألمرتثملفهيفمهمنالخارجةبالكلمةالروحقىةوهيللمسيح

teaypaTaciوببطله

معنىتفيدباليؤالنيةولكنهامهأويفنيهبمعنىباإلنجليزيةترجمتالكلمةهذه

نورهيفقدهبمعنىيخسفهأيالظلمةشقفيالتعتيمفيإدخاله

يوعرغلصناباآلناظهرتوإنمااإلنارةبلمقافيييطلالكلمةهذهتءجاوقد

101تي11rIوالخلودالحياةوأناوالموتأبطلالذيأسيح

أومفالخأواإلبطالمننوعهوعلىالهالكابناألئيميةاإلنسانالمسيحطالإبفهنا
بهاالربسيئطلالتييلةالحندركعندماءبجاليظهروهذاافاعليةلةييالأنبمعنىالكتم
حتمأيحكيوالحقالنوبظهأنهبمعنىرمجيئهبيمطلهرهفهيووجؤهوكيانهعمله

51Iهاtoo

506



Lوحقامزيفانورانrtiعملهبأضىخالصاللمختارينسيكونمابقدرالرديفظهووبا

سريعاهالكاللمضلسيكونفإنهءالبكاأضناهاالتيالعيونمندمعةكلومسحومفهومه
ءرجابالءاليكأحيثوأبديةأخيرهدينؤلةوللمرفوضين

األخيرةالدينونة5

واألمواتءلألحياالدينونةتبدأالمسيحءوبراالستعالنمع
رهظعندمواتواءاألحيايدينأنالعتيدالمسيحيسوعوالربالثهأمامإذاأناشدكأنا

41تي2وملكؤله

ذلكفيويدخلءاستثناوالبرمتهابشريةاليدينأنهيعنيواألمواتءحياايدينوقوله

مالئكةسندينأنناتعلمونألسممالئكةيدينواأنهميهمالمنوطالقديسونحتىبالضرورة

المسيحكرسيdماأويقفواالدينونةفيبدورهمهميدخلواأنبدالإذمناصفال3كو16

والرخعةوالفهااستئنافالأبديةهيالدينونةأحكامأننعوفانيلزمساسوبا
62عباألبديةالدينونةلJحبأياتءاستثنا

14Iالربمعحينكلفسيكونونلمختاوونu1471ش
19تس2أبديبهالكسيعاقيونشرارAاأم1

أعمالدونباإليمانالتبريربخصوصبولسالقديسبهغيرالذيالتركيزمنالرغموب

نlإألءشىألياستحقاقعدمإليالرسولبولسعندانتهتالناموسأعمالأنمنوبالرغم
المجازاةتكونبمقتضاهالذيالميزانباعتيارهاعمالايئبرزالدينونةجهةمن

ودينوقةناموصبالللذينودينوقةالناموستحتللذيندينونةبولسعتدوالدينونة

مOCأسيففوالكلديتونةلهمالكلwقضامنوحررهمالناموسمناأعتقهمللذين
المسغكرمي

1tيدانسفبالناميالناموسفيأخطأمنكلالناموستحتالذيندينونةما

أبرارهمالناموصيسمعونالذينلشىألنأساسعلىالناموسبحسبالدينونةتقومJJحيث
2r1روuيبررونهمبالناموسيعملونالذينبلاللهعند



التاموسبدونأخطأمنكلألنأساسعلىدينونتهمخقومناسسبالالذينام1
مشيهةتقفالتيهيوضمائرهمأفكارهمستكونحيث221رويهلكالناموسفبدون
2a1روالدينونةيومفيومحتجةضدهم

ءضاعنهم2رضدضائهمنوحررهمالناموسمنالمسيحأعتقهمالذينأمLج
فيهمالذينلهاالنالدينونةءضامنءشىvالناموسعتهمرفعممماتماماالدينونة
أعمالاليالناموستبرربحسبكانتالتيالجسديةاألعمالنقلوبالتاليولكنهيسوعالمسيح

ألنالروححسببلالجسدحسبلشىالسالكينقائألفيضيفالروححسبتبررروحية
1jYرو8والموتالحطيةناموسمنأعتقنيقديسوعالمسيحفيالحياةروحناموس

الذينأوناموصبالالذينأوالناموستحتكانواالذينءسواالناسجميعسيدانوهكذا

تيottidTVقانونجمقتفىؤلكضاثمنوتحررواالناموسمنأعتقوا
الناموسعليهاينصىاليالصالحةاألعمالمنهمتطلبالناموستحتالذينأ
والفكرالضميربمقتفىالصالحةاألعمالمنهمتظلبناموسبالالذينب

وهكذاالروحبحسبالصالحةاألعمالمنهملبتالناموصمنالمسيحأعتقهمالذينج
األعمالبحسبالجميعيدان

يطدبونالصالىالعملفيربصبالذينأماأعمالهحسميواحدكلمميجازيالذي
يطاوعونوالالتحزبأهلمنهمالذينوأمااألبديةفبالحياةءوالتقاوالكرامةالمجد
الثريفعلإنساننفسكلعلىوضيقشدةوغضبفسخطثمليطاوعونبلللحق

ثمأوyاليهويالصالحيفعلمنلكلوسالموكرامةومجداليونانيثمأوالاليهوي
DIY111روامحاباةاللهعنديسألناليوناني

ه2روlالعادلةاللهينونةالرسوJبولسهاأسماوهذه

ولسنامعالجميععلىبحسبللدينونةبالنسبةالرسولبولسنونiتماماوبهذايتضح
بعدوفيمااألمحمالبحسبروميةرسالةقبلفيماالرسولبولسالهوتقشمواالذينءالعلما

شططالألسفهذانعتبرهمنهويصيغيررأيههوكأناإليمانبحسبالرسالة

أوبراونهـأوليدزمانءسواالعالميوزلهملهمالذينالعظامءالعلماءهؤالعندفكريا
ريذرلوص

نهكملهصاهرولها871



العملمنهيطلبهذاولكناإلنسانكانمهمااألعمالبحسبوهيعامةالدينونة

إذالمصيحبحسبوهذاناموشلهليسإذالضميربحسبوهذابهيدينالذيالناموسبحسب

والروحالنعمةناموسصارغت

منهاءاستثتاالكحتميةالدئانالمسيحأمامإنسانلكلبالنسيةالوقوفيضعالرصولوبولس
والنقاوةالقوةمنروحياتهبلغتومهمافيهالعاملةالنعمةكانتومهماإجماتممانمهماقط

مابحسببالجسدكانامواحدكللليناالمسيحكرصيuمانظهرأجميعاأننابدال
51كو2شزاأمكانخيرأصنع

كيرةمواضعفيلالينونةالحتميالمعيارهذايكررالرسولوبولس

4101روالمسيحكرسيأمامنففسوفجميعاألننا

Pحزاأمكانعبداالربمنينالهفذلكالخرمنواحدكلعملمهماأنعالمين
68أف

ujJLالربمنأنكمعالمينللناسليسللربكماالقلبمنفاعملوافعلتم

بهظلممافشنالالظالموأماالمسغالربتخدمونألنكمالميراثءجزاستأخذون
5ytyمحاباةوليس

باإليمانالتبريروبينحتميكقانونعقالlبحسبالدينونةبيننفرقأنينبغيهنا
بالمسيح

واألفكارالضميربمقتضىأوالناموسبمقتعىستكونفألدينونةبالمسيحاإلجمانبدونألن

الناموسبروينالبهايحيابهايعملالذيأنمنبألرغمأنهثبثالناموسأعمالأنوواضح
الذيألنبهيتبرروبالتاليبالناموسيعملأنأحدظيستطعلمأنهإألاللهبزوليس

فيالجميععلىأغلقهنامنالوصاياكلفيأخطأأنهيعتبرالناموسوصايامنواحدةفيءيخطى
رو3االموسباعمالأحديتبررولمiyrروالعصيان

أعمالهكلجهةمنللناموسأخطأأنهعلىيذانبلاللهأمامأحدشبررالبالناموسإذا
المغطىاللهبرهوهناالبرحيثباإلجمانيبررأناموسليبزربدونالمسيحءجافقطولهذالهذا

بهيؤمنمنكلواالريبزربارألنهبالمسيحباإليمانمجانانسانل

الناموحاأعمالبحسبالدينونةكلعناليرفعالدينونةيومفيبالمسيحاإليمانيففهكذا

العتيدةالدينونةضيإذاصنعهالذيءالفداأساسعلبالمسيحاإليمانبحسباللهبرويهتنا



بالمسيحاإلجمانألنالروحبحسبالصالحمنعملماءجزاأوأللينالبالمشحامنالذيقف
ءشىفيالناموسكعملليسخاصعملله

الغزلةوالثميئاينفعالختاناليسوعالمسيحفيألنهبزءرجانتوقعاإليمانمنبالروحفإننا
oj6هغلبالمحبةالعاملاإليمانبلءشىفيتضزنن

المسيحيسوعربتاوجاتكموصبرمحبتكموتعبإيمانكمعملطاعأنقبالمتذكرين
13تسى1وأبينااللهأمام

عملأيعنجداوكيراكثيراAuهووعمقهمفهومهيعلوفيالمسيحفياإليمانعملأنعلى
رةمباممؤثلةأعماالتحسبالتيهذهوالضيقوالظلمالتألماخمالشمليفهوللناموس
اااللهلملكوت

hتزدادلبعضبعضكمجميعامنكمواحدكلومحبةينموكثيرأايمانكمن

الدينونةlAIW3Jءضاعلىبئنةتحتملونهاالتيوالصيقاتاضطهاداتكمجميعفيانكموإيه

ه13تس2أيضاتتاعتمونألجلهالذياللهلملكوتتؤقلونانكم

اللهلملكوتؤلؤثلتبزربالمسيحإيمانالأعمالأننرىهكدا

المحهلملكوتتؤهلالوبالتاليقبزرأنعنعاجزةالناموساعمالأنحينفي

للعقاباةاتتقدمأطيةفأعمالالناموسوبدونبالمسيحاإليمانبدونأما

خيرةlالدينونةفيواألعمالاإليمان

يمانلبالنسبةوالتبرلرالعتيدةالدينونةبينىlrjمرةذفرقأنعلينايحتمأنهعلى
واألعمال

لبئاحمتمالصبرعبةبهالحاصةباألعماليطالبالدينونةدخلإذابالمسيحفاإليمان

أصألإيمانابالمسيحاإليمانيحسبأنيمكنالبدونهاالتياتضاعشكر

فإنالخاصبرهءإلعطااللهاستعدادأيافهتبريرأماموقفإذابالمسيحاإليهانولكن

والغاصنونيغتصبالسمواتملكوتاستحواذاعليهويستحؤخطفايخطفهبالمسيحاإليمان
IIYمتيختطفونه

امطلقةحقيقةهذهيدانيعملاللذي9

بر3لهيخسبفإيهاتهالفاجريبروبالذيبالمسيحيؤمنولكنيعملالالذيولكن
1رو

3الرصلrifبولسالقديى
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sا

وأفكارهوضميرهونيتهعملهبمقتفيحاسبيعملمنوكلاإلنسانعملهوالعملألن
عدلهذا

اااللهلبرخمايتأهلاللهعمليعملأنلهوهبقنوكلاللةهوعملاإليمانولكن

e6يو0أرسلههوبالذيتؤمنواأناللةعملهوهذاy
اانعمةوهذا

الدينونةفيمنهماكلونصيبالمرفوضينعنالمختارينفصل

بالنسبةالدينونةعليهستكونلمأصورةتسالؤليكيإليالثانيةرسالتهفيالرسولبولسلنايفدم
المرفوضينإزاللمختارين

تحتملونهاالتيوالضيقاتاضطهادلكمجميعفيوإيمانكمصبركمأجلمن
أيضاتتألمونألجلهالذياللهلملكوتتؤثلونأنكمالعادلاللهءقضاعلىبينةأ

ضيقالهممجايضايقونكمالذينأناللهعندp3Jاذ

قوتهمالئكةمعءالسمامنيسوعالرباستعالنعندمعناراحةتتضايقونالذينوإياكمب
نارلهيبفي

المسيحيسوعربناإنجيللطيعونالوالذيناللهيعرفونالللذيننقمةمعطياج
قوتهمجدومنالربوجهمنأبديبهالكسيعاقبونالذيند

Zfتسyقديسيهليتمجدفيءجامتىهـ

النبويالتقليديطابقإنماالمخكمةالمنظومةهذهفيالرسولبولسولكن

المجازاةجهةمنالمطابقةيعطيسيراخبنلشوعالحكمةسفرففيأ
الوجوهعاباةعندهوليسالقاضيهوالربألن

واألرملةاليتيمطلتةعنيغفلوالالمظلومقضخيسمع
ءضاويصنعالصديقينيحكم

الرحمةعديهيظهريقصمحتىيصبرعليهموالينهلالالرب

الظالمينععىعطمالعثاتمينالقومجمحوحتى

وافتكارلهمالناسوأفعالأعمالهحسبواحدكلمجازيحتى
عيراخبنيشوعبرحمتهويفرحشعبهءضايقفيىحتى

11



المطابقةنفسالنييءإشعيافينجدذلك

AصهيوندعوىأجلمنءجزاسنةانتقاميومللربنDإشAfr

هوافهءجزايأقيأالنتقامإلهكمهؤأتخافواالتشددواالقلوبلحائفيقولوا
or4شjsنحلصكمييات

النبيإرمياكذلك

DAI1565إرمكافأةءيكافيمجازاةإلهالربن

وUJبلهيبمالثكتهمعالرIمجيء
2خر3عليقةوسطنارمنبلهيبالربمالكلهوظهر

9181خربالنارعليهنزلالربأنأجلمنيدخنكلهسيناجبلوكان

منالربفكلمكموضيابوسحاببظالمءالسماكبدإليبالناريضطرموالجبل
21و411تثالناروسط

نارولهيبوعاصفبزوبعةمعظيوصوتوزلزلةبرعدالجنؤتفتقدربقبلمن

9Aإشآكلة

AAناربلهيبوزخرهبحموضبهليردكزوبعةومركباتهبالناريأتيالربهؤأنه
x111813إشيعاقببالنارالربألن

رأسهعروثكالثلجأبيضلتاسهاأليامقديمالوجلسعروشوضعتأنهأرىكنت
76دانارمعكدةناروبكراتهلهيبوعرشهالنقيكالصوف

الئهيعرفونالالذينعلالنقمةج
P6إشهءأعدامجازياالربصوتالهيكلمنصوتالمدينةمنضجيجسوتI6

الرلوجهمنبديابالهالكالعقالىد

1214متهالكارئيفلكهمءاألرئاأولمئه

صمواتغتمنوأهلكهمبالغضباتبعمأيادعملحسبربياجزاةلهمؤ
66و346مراالرب

Jفديسيهفيليتمجدجامتى

943إشأعجدبهالذيإسرائيلعبديأنتليوقال

حزالربأناأنيفيعلمونكثيرةأممعيرنفيواغزثوألقدسفأقعظم

III



ولرؤىالقديمفياللهألعمالمطابقةتأتيالرسولبولسعندالدينونةصورةأننجدهكذا

المظلومينحقوقبالدينونةسئعيدإنماافهأنمنهلفهموإيضاحبتركيزإنمابهاتتبأواالتيءنبياا
بهكالواالذيبالكتللهمسيكالالذيناألسرارالمتسلطينسحقتحتفقدوهاالتيوالمضالهدين

طرفنامناستحقاقبدونيورثإنماالملكوتوإنغضبيوملألسرارهوالدينوتةفيوملذلك

2116ttlأففيهانسلكلكيفاعدهاسبقالذيهواللهالصالحةاألعمالحتىألن
حياةjالثهلملكوتقاهيلوجمدbوjراحةالرسولبولىفيصفهاالدينوتةفياألبرار

ومنالروجهمنالحرماننقمةضيقااألشرارمقابلفيlAjحضرةفي
اآلبديالهالكبعينههوالذيf4ؤقمجد

أنعنوفلمهوفمهفكرهعجزوهنالمختاريهاللههأطماالرسولبولسآخريصفموضعوفي
بيافهوسماخيالهاتسعمهمااإلنسأنفكرمجتملهاالدالحلوحياةنوسمعهينهJtراهعمايعبر

فيالياللهمحبةعنيفصلناأنبمستطيعءشىالأنبولسمنه3تقواحدءشىإذراكهوارتقى
حينكلمعهونكون101تس2مجدهفيسنراهوأنناLwروAيسوعالمسيح

l47تسv
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الحامسلفصل

المسيحءمجييتبعالذيالدهر

والمسيحالثهملكوتا

لمولكنواتساعهاعمقهالهامنهانظرةJAEYLالربولىعندللملكوتنظراتثالث

بهاويستمتعمنهاكأليعيشن5كAAواحدمنهجفيالنظراتهذهبينمجمعأنيحاوال
األبديوالمجداآلتيالملكوبئ1

69كو1تضثواالاللهملكوتيرئونالالظالمينأنتعلمونلستمأم

iFtrrأعiافهملكوتندخلأنينبيةكثيربضيقاتأنه

عدمالفساديرثوالافهملكوتيرئاأنيقدرانالودمالحماإناإلخوةأيهاهذافأقول
هكوه4الفساد

لهلشىلألوثانهوعابدالذيطتاعأويىنجأوزانكلأنهذاتعلمونفإنكم
ههألثواللهالمسيحملكوتفيميراث
أنكمالعادلاللهءضاعلىبينةاضطهادلكمجميعفيوإيمانكمصبركمأجلمن
و14تس2اللهلملكوتتؤكلون

عندواألمواتءاألحيايدينأنالعتيدالمسيحيسوعوالرباللهأمامإذاأناشدكأنا
4tتي2وملكوتهرهظ

Aدإلىالمجدلهالذيالسماويلملكوتهويخلصنيءرديعملكلمنالربوسينقذني
4Aتي2آمينلدهورا

ءالسماأواألرضفيالكنيسةهوباعتبارهالملكوت2

كنيسةسلمأى142كوه1اآلبدثهالملكسلتممتىالنهايةذلكوبعد
المقألسين

r17



سدطانمنأنقذناالذيالنورفيالقديينميراثلشركةأقلناالذياآلبضأكرلن

cIrIjrAمحبتهابنملكوتإليونقلناالظلمة

معيالعاملونوحدهمهمءهؤالالختانمنهمالذينالمدعويسطسويساع
411كوتسليةليصارواينlAIlaلملكوت

2rشAومجدهملكؤلهإلىدعاكمالذيللهيحقكماشملكوالكيونثهالممم
كارزابينكممررتالذينعيعأأنتمأيضاوجهيترونالأنكمأعلمأناهأواآلن
2lyأعالةبملكوت

منهوونعيشهنراهأناألرضعلىلنااعطيالذياللهملكوتأناالياتهذهفيواضح
رأسأسيحنياالستبمفهومهاالكتيممةونقصدالكنيسةفيلنامشتغلنهوأوالكنيسةداخل

واآلرضءالسماوالجسديمألءأعضاوالقديسون

اإلنجيلوويحالمسيحيةيحJهأنAباعتبارهالثهيئملك3
nAالقدسالروحفيوفرحوسالمبرهوبلوثمرباأكالاللهملكوتليسألن

402كو1بقوةبلبكالمليساللهملكوتألن

الملكوتمفهومفيثراعيتركزالرسولبولساقمامأننجدالسابقةياتأراجعنافإذا1

لملكوتهويختصهءرديعملكلمنالربينقذهأنالحاضرةالحياهفيورجائهأملهفكلاآللي

السلوكأساسعلىتقومتعاليمهفكللالخرفامافيأمابنفسهمجتصماهذاالسماوي

تحرمالتيوالعيوباياانتحاشىوأندعيناإليهالذياللهملكلوتمعلتناسبالتيواألخالق
توردالذيواألعظماألولالهدفهواللهفملكوتاللهملكوتدخولمنفيهاينغمسونالذين

بمقخاهعمالJا

اآلتيأوالحاضرفيءسوااللهبملكوتديداثربطابوطمربألقياصةاإليمانفإنكذلك

ولوالمعنىاللهلملكوتكأنأمالقيامةولوالالملكوتعلىالمقوحوالبابالتمهيدهيفالقيامة
ضرورةفاسدغيرآخربجسدللقيامةكانtمكغايةالملكوت

التيمu5VكانLالحياةهذهبعدأياالخرالزمنفيلناالموضوعالملكوتلوالكذلك

وأنالمسيحمعننتظرهالذيالملكوتلوالبلمعنىالحياةهذهفينجورهاالتيوالضيقاتذمانيها

العالمهذافيالمسيحأجلمننعانيهماشدةبببسىالنأجميعأثمقىلكنتامعهنوجد



أعطيناأنناكيفاألمواتمنامةالقجهةمنالرسولبولسشاليمفيتأملنالوكذفا
منمدعوونأنناأمامنالوضحمعهوالموتCاآلالنجوزعتدماالمسيحمعاإللهيبالسرنجورهاأن

خليقةونلناالمسيحولبسناالمسيحمعقمناقدباعتبارنااللهملكوتفيحقنانمارسأناآلن
ةالكنيموبعينهاالننعايشهالذياللهفملكوتإلهناوبروحالمسيحبدمومبررةمقدسةجديدة

وطعامالقيامةروحننالحيثالكنيسةداخلمنيتمإنماالزمنيالحأضرفيالقيامةواستدإلن

الزمنيملكوتهفهيعليهايملكالتيالكنيسةرعايةمقصورعلىاآلنالمسيحوعملالموتعدم

اآلبللهءالسماياالتيمعبرمتهايستمهافيهااسالنهيكملحينماالذي

الفاسدومفيههالعالمظلمةسلطانتحتكانواأنهمالمؤمنينوكلنفسهيرىالرسولوبولس
وضعهفيعبتهابنملكوتإليالظلمةسلطانمنقلنااألزليةومحبتهالكثيرةرحمتهبمقتفىوإلله

ااألبديملكؤلهتعالنأسعندلآلتىغهيداالكنيسةأياآلنالزمني

حتىاألرضعلىالمسجعملكوتلتكميلالكنيسةلنموونجاهدونعملنسعىنحنواآلن

iذيUاعينهالملكوتفانونبمقتضىيكونإنماالكيسةأجلمنوالجهادالسعيولكنالمسيحيأتي

منالمسيحكملكوتالكنيسةورثتهماببحأيقانونيامجاهدلمإنيكللالمجاهد
هيالملكوتوكراؤةالمسيحبملكوتكرازةبعينهاهيالكنيسةزةbاوكلالمسيحملكهاوصايا
الكنيسةكرازة

نخطهاالتياآلنفسيرتتاالملكوتبطابمعكومةالمسيحيحياةأنيرىالرسولوبولس3

الجسدولكنالجسدأجلمننعيشالقنحنالسمواتفيمكتوبةهيإنماوأقوالنابأعمالنا

القدسالروحفيوسالمفرحملكوتياطابعاالحياةطأبميكونأنفيلزمالروحأجلمنيعيش

كذلكاألعاليمنقوةنالواانبعدإآلبالملكوتبالكرازةلهميسمحلمالتالمذأنوكما

الالروحبقوةتكوننعيشهالذيوالملكوتالقيامةروحبعينههوالذياإلنجيلخدمةأنيتحتم
الكالمبكثرة

الفاسيلياالرسولبولسعندهوالذيالملكوتعنالحديثنجصوصننتبهأنويلزمنا

aiBaiaIcكلمةألنالحذرأشدراحعنهالحديثفيبولسكانكيفbهيالملكوت

عنهاالحديثيثيرمماالرومانيةالملكةعلىتطلقالتيالكلمةنفسوهي4المملكةWباليونانية
قيمرهوالذيالملكوأنخاصةمعاديةيأخلمملكةدعايةهناككأنالرومانيةولةالىفكر

وبإصراردائمايطرحالرسولبولسكانلذلكاإالثهأيإلههومعاوالدينيالحكومياالعتبارفي



للكرازةتأمينعمليةفهراالخرويأواآلخرالزمنفيأيالزمنعنبعيدالاللهملكوتعنلنعبير

الذياللهملكوتفيييشأنهلواجمانهالرسولبولسروحصميمفيكانولكنالثصبهاتعادإلب

أكمرلهفسيحيامأتوإنأيضايموتأنومستعدبليضظهدأجلهومندعيإليه

ءلمبكلنهايةب

fhvفيواحدكلولكنالجميعسيحياالمستحفيهكذاالجميعجموتآدمفيكمأ

النهايةذلكوبعدمجيئهفيللمسيحالذينثمهرlكابالمسيحرتتته

اآلبللهالملكستممتى
فوةوكلسلطانوكلرياسةكلأبطلمتى

قدميهتحتءاألعداجميعيضعخىجملكأنمجبألنه
االموهويبطلعدؤآخر

أخضعقدءشىكلإنيقولحينماولكنقدميهتحتءشىكلأخضعألنه
الكللهأخضعالذيالمسغكيرأنهفىاضح

الكللهأخضعللذيسيخضعأيضانفسهأالبنفحينئذالكللهأخضعومتى
olYYAYك1الكلفيالكلاللهيكونكي

حالمسمملكةتكملينمافحاألرضعلملكوتهسىليؤالعالمإليأبتهأرسلاللهأنواضح

مهمةتكونإذاالبللهويسلمهاأسماوىمشواهاإليويرفعهاالصيحياتياألرضعلوالله

المدثركانكمااآلبمعاالبنيبفىلآلبيسلمهاأنبعدولكنانتهتقدالتأسشفياالبن
كلقيالككاللهمعاواالبناآلبويتقىاألبدإليبINمعيحكماالبمشيثةلكلوالمضقذ

كمالاستعالننفسههوالبازوسياالمسيحءمجياشعالنكانهذامنالوجودوكلخلقما

ءشىكلنهايةبلوغوبالتالياللهملكوت

ضر14العانهاية

نهايةأنهايعصدالبالنهايةللمسيحوالذينللمسيحاألخيرةالقيامةالرسولبولسيقرنحينما

ماتواالذينجمعويحياويقومبرمتهاالحالصخطةتكملعندماأنهيقصمدولكنالقيامةعمليات
يكوقوبالتالياألرضكلانتهتقدالمسيحمهمةتكونالقيامةءرجاعلىأواإليمانفيءسوا

غيرالحديدةبسمائهالجديدباإلنساناللهعالميندألكيفيهءشىكلونهايةنهايتهبلغقدالعالم

IWI



UاغيرالجديدةوأرفديةIAويكزذببشارةيسوعالربوكلماتاإلنجيلروحمنوهذاأاية
4241متأاالمنتهىيأتيئماألمملجمغشهادةأسكوتةكلفيهذهالملكوت

المسيحيتممهماعظيمينبفعلينالنهايةهذهءلبدعالمةيضعالرسولوبولس

القائمةالوحدةفيهمالتستعلنللمثيلالمثيليسلمكماIاآلبللهالملكستممتىأوأل
بينهما

تركلفهاسالبيةكلتبلغأنبمعنىaeقوةوكلسلطانوكلرياسةكلأبطلمتىثانيا
AJاللهخالئتيعلىتهسيالتستعلنةوكلسلطةوكلمخلوقكلعلىالمسيحويستظهروالها

العالمينتهيالسالميةضدالصراعوتوكفاالبكلهالملكتسليمبمجردفإنهوعليه
والثرالحيروالظلمةالنوروالناطلالحقبينمعركةارضحقيقتهفيهوالعالمألنبالضرورة

العالمفغليتوقفوالسالبيةوالثروالظلمةالياطلبانهزامالصراعفبتوقفوااللبالموجب

النهائيللتسليمهـلعدالتهائننضجهويبغاألرضعلىالمسغملكوتئشظهريوهكذاواسمه
لالببالطفر

قدميهتحتهءأعدايضعحتى1قوةوكلسلطانوكلوياممةكلإبطال
يخإلرتعنيهناوهي506ضةالكلمةهذهشرحناأنسبقitlJvisyparruإبطا

ويصيرالنورالكاذبيخسثكماويخسفهيمحقهوقيمتهعليتهilوقوتهويعدمهءشىlNإءالثي
ظلمةإلي

3ءاألعداءهؤالمنوالسؤال

3عداوتهاهونوعوماالداخلفيآاالخارجفيتعملهلولكنأرضيةأوسمائهقىاتهم
تغملأرضيةأوسمائيةمشخصةغيرأومشخصةةكلفهيوغتصرةسهلةاإلجابة

وفياألرضعلىملكؤلهالستعالناألزليةمقاصدهوإتمأماإلفسانلخالصافهعملتكميللتعويق
ءالسما

عدوآخرمعاديةكقوةذاتهبحدهـالءTaVكالموتأدخلالرسولبولسأنننتبهأنوعليا

يطانالئأعواناالفهوفهاالمقدسالمالئكيامنوالقواتوالالطينتاIJUالرانءالقارىولينتبه1
81ytinirTehtnOenitsuguAtS

MI



الفعليالعدوفهوالموتعلىيركزوالثميطانخصىثالرسوليتجاوزبولسهناالموتهوبطل
وهذهمنهأخذالذيالترابإلىوأزداهوصرعهاللهنلمنخروجهمتذصارعهالذينسأنل

منالموترفعفإذاeالحياةوهياللهأعطاهماوأعظمأعزمننسانلتجريدعمليةأقعصىهي
منىأالموتبدونفاإلنسانقدميهغتالشيطانيدوسأناإلنساناستطاعاإلشانطبيعة
00ألفألفالشيطان

امنواالذينكلأقداموتحتبلاألبدإلىالمسيحقدميتحتالشيطانيسقطكيفاما
بالاألبديةالحياةيهمتبأنذلك3كيفالموتسلطانمنالشيطانالمسيحمجردبأنفهوبالمسيح
الحطيةوتبطلالشيطانيبطلوعدوكليبطلهكذابهآمنواالذينلكلاألبدوإليرجعة

ااألبدإلياإلنسانليحياعدوواخرأولالموتبطلوي

811



الفالثلجزء

نعيريةالتبالربولبولسوحالت

مائلهركنابةوظروف

111





مهيد

الرموليضيوقتلأورشليمفيالتيالكنيسةعلىيداألوJأغريباسهيرودسمدأنما
الموتمالكباغتهحتىاليهوءإرضافيتمادياللقتلوأعدهالرسولبطرسوسجنيوحناأخا

سنةفينrIrrJIأعالشعبيخاطبجالساالملكيةالخلةالبىوهوقأضيةبضربة
1ءالعلماتحقيقحسبم44

أتت4tالسنةهذهضيتتزعزعبدأتالتيالكنيسةأركانلتقويةءالسماتحركتوحاال
تهييدائرةعنليخرجاألولءالسمامنعاجلةuaربولىالمدككووشاولبطرسمنلكل
منأولوكانكبيرةبرتبةأمميوهوضابطكرنيليوسسخصىفيrمiاليبسرقيصريةإلىويذهب
ضةأوليمؤورضليمTإليصعدقدوكانبولسالمدعوشاولوهووالثانياألمممنواعتمدآمن
8rئم181غلااليمانقبولهبعداليهويبالحسابإتسنثالثالرسلإليلينفممم

44C2سنةبالذاتالسنةهذفيئمحولهاوماىطروكيليكليةرياإقليمإليانطلق

كرنيلييسوإيمانبطرسوسجنيعقوبكلحضرظروفحيثأورضليمإليئاقيةمرةصعد

الروحمننجاصةرسالةنالZiitالسنةنفسفيأنطاكيةإلىرجع1IrerIoruأع
دعوتهماالذيللعملوضاولبرناباليافىزواالققسجالرnilJبعيداباإليمانليكرزالقدس

ءاالوليالتبشيريةرحلتهبدأوللوفتrirأإليه

فيالمسيحكنيسةءلبناغملتالتيألعمالأجلبينهماتنحصرالكنيسةعمرفيسنتان
العالم

وفيالرسولبطرسيدعلىيألممكباكورةكرنيليوسبميالدالعالمبشرأنيوممfIسنة

ln39pticpo01مح

بالنهربخانهذاومحديدذلكقبلأقهوآخرونمvrضةفيحدثالرسوللبولىالربظهىأنءالبعضق2
ولكنوكيليكيةرباأويرطرسالرصلبولىضاهاياالمدةعلتوقفعليهامكقاتكونقكادوهى44rلسنة
nIحتماضواتفالثاكثرمنبمدةم4سنةتيتنيريولىانبالجزمجمكنالذي



التبشيريةرحالتهءوبدالؤرشليمولالربولسزيارةالسنةفس

السجنفيبولسيةاليهوتركهقبلالواليفيلكسزجيوم3م06وسنة

ءوهؤالاليهودمؤامرةمنيتخلصحتىطلبهعلىبناةرومالمحكمةلتقدباستعداداfrvrأع
السيفذليانتهىأنإليسجنإليسجنمنبولسانتقلوهكذاءالجبناالمرتشينالوالة

خبرةبطرسلدىكانأورشليمفيبطرسالقديسمعبولىالقديستقابلحيتماوهكذا

لالنطالقءالسمامنالمسيحمنرسميةدعوةبولسولدىاألمملتبشيرسمائيةدعوةعلىموسسة

أخطرفياآلخرمنهماكلددوثrrrأعاألرضوبلشالحالصلحدمةأورسليمعنبعيدا
العالمفيالمسيحيةخدمةنحوالتقليدياليهوديالعمقمنانبثقعمل

التبشيريةرحالتهيبدأأنقبلالرسولبولسخدمة

أنطاكيةفيالرسولبول

ومريديهالشهيدإستفانوسءزمالاليهوداليونانيينأيديعلىبالمسيحاإليمانقبتتأنطاكية

منالفتيةالكنسةضدواليهوداولثأتارهالذيرالعظيمالضيقبسببأورشليممنتشتتواالذين
أيفاأفريقياشمالفيوالقيروالطوقبرسأنطاكتةارةالبئفبلغتاليونانييناليهؤمتنضري

1LlUفينيقيةإليفاجتازوأإسعنانوسبسيبحصلالذيالضيقءجزامنتشتتواين

قوممنهمكانولكنضطاليهودإأليالكلمةأحدايكلمونالوهموأنطاكيةوقبرسالبنان
مبشريناألمماليونانيميخاطبونكانواأنطاكيةدخلوالماالذينوقيروانيونسيونقبررجالوهم
اعالربإليورجعواكثيرعددفآمنمعهمالربيدوكانتيسوعبالرب

هـلوحناويعقوببطرسأورشليمفيالتيالكتيسةإأنفيأنطاكيةعنهمالحبرفسمع
المتنصريناليونانيينكنيسةاليرعىأنطاكيةاليمجتازلكي41برنابافأرسلواالتالميذوباقي

رجألكانألتالقلببعزآالربفييثبتواأنالجميعووعظفرحاللهنعمةورأىأتىلماالذي
IYCLJFrrfrأعواإليمانالقدسالروحمنوممتئاصالحا

2n39phcpoeracbynoC3

فكالنتجرسيامواطأبرناباوكانقبرسجمرشمنكافواأقطاكيةفيالمتنضرينمعظمألنبالذاتبرناباالرصأرص4
الويسبطشكانوبرقابالمواطنيهبالمغليكرزهكمنيافةبهر



يكرزومكلثطرصوسإليانطلقدمثقفيوجومنوجيزةفترةفبعدالرسولبولسما

شاوالليطلبطرسسالىبرناباخرجطاقتهفوقأنطاكيةفيالعملأنبرناباوجدفلماهناك

غفيراجمعاوعتماكاملةستةالكنيسةفياجتمعاأنهمافحدثأنطاكيةإليبهءجاوجدهuو

إلياتسميةهذهدخلتوهكذاltIorvrأعأوألأنطاكيةفييحيينسالتالميذودعي
واليرةالحماسمنجمكنماأعلىعلىمبشرينجماعةأنطاكيةفياجتمعوبذلكAآلولالعالم

نيجريدعىالذيوسمعانبرنابامونومعءأنجياهناكالكنيعةفيأنطاكيةفيوكانالكرازةعلى

1triأعaوضاولالربمرئيسىهيرودسمعبئترالذيومتاينروانيالقيولوكييس

مfIشةأورشيمفيالرسولبولى
التيالمجاعةبذكرتحلىضدأنطاكيةفييخدمالرسولبولسفيهكانالذيالتاريخحصرuأ
اليهؤيةعلىتءجا

وأشارأخابوساسمهمنهمواحدjأموأنطاكيةاليأورشليممنءأنيياانحدراأليامتلكوفي
كلؤيوسأيامفيارأيصاالذيالمسكونةجميععليصيرأنعتيداكانعظيماجوعاأنبالروح
الساكنيناإلخؤهإليخدمةشيثاواحدكليرسلأنمنهملكلرتيتحسبماالتالميذفحتمقيصر

بيدايخالمثإليمزسلينذلكضعلواالمجاعةءجرامنقضررتالتيالمناطقاكثريةاليهيفي

eIIvrrأوشاولبرنابأ

أورثليممن1العود

وشاولبرنابامعمرقس

يوحنمعهماوأخذأالحدمةكمالمابعدأنطاكيةإليأورشليممنوشاولبرناباورجع
المصريةالدياروكاروذبرناباأختابنهومرفسويوحناIYIoTأعمرقعىالملقب
ويعودمنهاينطلقللتالميذاورسليمكمالبولسالتشيرمركزهيأنطاكيةصارتلكوفي
رحالتكافةفيإليها

التيالمحاعةزمنمجددهاالثانيةللمرةليمأورثإليالرسولبولىبهاقأمالتيالزيارةوهذه
م44fعاميبينالمؤرخيوعيفوسبحسبوقعت

oقاثرعاصةآننذتسمىانطاكيةكانتicvlyejtاألورضقهراأتداوتحتتوجةكامرأةتمئال
ticpoeebymCا

rrl



رومافيثمأنطاكيةفيالرسولبطرسالطعقالكاثوليكيالرومانيلتقليد
مكثالتيأنطاكيةإلىالتبثيرلةالرسولبطرسرحلةالكائوليكيالرومانيالتقليديرسمهنا

ومعالساحرلسمعانومقابلتهروماإليمتجهاالصغرىاسياإليأفطاكيةومنسنواتسبعفيها
للكرازةالربلههqحدالذيالقطرإليكلالمسكؤلةأقطارجميعإليالرملباقيانطلقبطرمى
الكلنيسةبهتأخذالتاريخوهذا6الرسلقىانينبكتابةالتقليدفيمi4السنةهذهتحددتكما

بمعجزةوإخراجههيةاإللالقوةوتدخلالسجنفيلبطرسهيرودسءإلقاثةحاوتؤكدهالقبطية

التيالنواحيفييخدمأورشليمعنبعيداانطلقبعدهاأنقطعأوالمعروفالتصورعلىفائقة
الرسوليضوبوخصلأورشليممنالرسولبطرسالقديسخروجفإنكذلئالتقيديذممرها

ويعئموأليبشرواالمسكونةأفطارإليليذهبواالرببأمروتذكيرهمالرسلبتشتتكفيألكان
AY1je18متاألممجميعويتلمذوا

01IPtitpo6اللح
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امIربادنالماءلهؤبأابنافيليلمبهـولساسالماوإحا

أل6ويالآلبوسالءءكاجماالرصوصالديردأهـااحمدالولمبماولليدللىادإك
هحمالهـط1ايهجباإأللكjلافىالأدلىيريمار

وصكحيمسأبولجمولثولصملهةالجزيلثحماوكسانيسوناالطاطأأطلم

أاعلحمىبامشمالرليسالحساحضوبىصولحميملىلدرردل1لملثاللهأماما
ovOمماIءمفأنظو





أ9أأحمأصزلملمأيوديلمإليئألمبخلهمووألعازسق1اللمدأدبرللى

وكبا9رامالو4iلمءإابموليمااإانؤاشألصألفياأسمإضكلمزرالاشوركاأضراض

داسيابياكئاأنذريهإلهىلمميكلبرلدبوريمملىالطيطصلالشدألارؤءء

بأكوبياةأواآسالحممر

المit111aالونئلماأ





VoYعأأتاليآإلىنزيهتمبزجأفيبالكليمذاوتكل

أالقديمةاناليأأأنتايىءينام

االولىقمارفيوبرناباالرسولبولسبهامرالتي

vإصفيحآأنظر





jyبرUIL3jء9مادقمرلمالىالهوولمليهمارr

اسوالراهأءالإصس9أةJpتييودليجمؤمماليىطرأيمابوزإراJ1القسرلس
هالؤلىازيهـااكل1رحالونأساملبماررللقالط1سألنى

اىهاحألانو



االولىالتبشيريةالرسولبولممحلة



NJJالفصل

االوليالتبشيريةالرسولبولسرحلة

للكنيسةعامإلهيبإعالنولبدأاألعمالسفرفيعثرالثالثاألصحاحمنءتبتدىوهي
المجتمعةكلها

الذيللعملوئصاولبرناباليأفرزواالقدسالروحقالويصومونالربيخدمونهموبنا4

منأرسالإذفهذانأطلقومائماألياديعليهماووضعواوصلواحينئذفصامواإليهدعوتهما
سالميسفيصاراوالتجرسإليالبحرفيسافراهناكومنسلوكيةإليافحدراالقدسالروح

ه312أعخادمانايمعهماوكاناليهؤمجامعفياللهبكلمةناديا

عدادفيوثاولءاألنبيازمرةمنمحسوباكانبرنابافألنبرنابابعدشاوليذكرلماذاuأ

وبينماكدمةأنيالحظكماءاألنبيارتيةمنالكنعيالترتيبفيأقلالمعدمينورتبةالمعلمين
فإنكذلكاإلفحارستياسامةإقيالكنالتقليدلغةفيتعنيvOtv1OypUOttC7يخدمونهم

للكهنوتالعلياالدرجاتلرسامةيكنتقليدأولهوكانخاصصومبعداألياديوضع

tأالكنسيالتقليدبحسبفتعنيخادماكانيوحنابانالقولماlعمادبهمنوطاكان
المؤمنين

بشارةهذاقاومإذبارلعالساحرعليممعواضحةمجزةالرصولبولسأجرىقبرصوفي

أوبأقوالءسوابالمسيحاإليمانعنلصدهبولسسرجيوساسمهوكانالجزيرةلواليبولس
الروحمنفامتألأيضابولسهوالذيشاولوأمابالعمىبولىضربهمبهرةسحريةأعمال

أالبزعدوكلياإبليسابنياخبثوكلكشكلءالممتلىاألوقtإليهوسخصىالقدس

إلىالشسىتبصرالأعمىفتكونعليكالربيدهوذاGاآلنIالمسعخيمةاللهسيلتفسدتزال

لماحينئذفالواليبيدهيقومنيدورملتمسانجعلوظلمةضبابعليهسقطالحألففيحنن

aYZ

04آالرصولبولىالقديى



lpr1r1اعaالربتعليممنمندهشاآمنجرىماأى

يأخذبولسبدأكمابولساسمصاريأخذثاولأندائمانسمعئةالحاهذهوبعد
والرحالتاألعمالكلفياألولويةترتيب

حابمفيليةبزجةفيمعهومنولالwبولس

ءشاطىباتجاهثرةمباالشمالنحومعهومنأبحربولسقبرسلجزيرةالغربيبافىسءمتتامن

مقاطعةفيوهيبرجةمدوينةقاصديناألبيضالبحرعلىالمطلالجنوبيالصغرىآسيا
وأتوابرجةمنجازواهموأماأياماظيلةإآلبرتجةفييمكثالماباوبرنبولسكذلكبامفيلية

أورشليمإليأدراجهtوعافارقهماضدمرفىيوحناأما410أعبيسيديةأنطاكيةإلي

aidisiPhcoitnAبيسيديةانطاكيةفيالرسولبولس

أنطاكيةفيأصابنيمامثلوآالميواضطهاداتي
ومناحتملتاضطهادايتأيةولشترةوإيقونية

311تي2اأربأنقذنيالجميع

الوسطىالصغرىاسياهفبةمنتصففيواقعةوهي

فيهاوعظأسيوعينعنتزيدالربماجداقليلةأياماإآليتسيدئةأنطاكيةفيبولسيمكثلم

اليهودعليهتائبوبعدهاالثانيالشتالمزيدمنهوطليواالسبتيوممجمعهمفياليهود
الكلمةوانتشرتءالدخالاليهودمنممثيرونبكالمهامنأتمنوبالرغمبشدةوقأوموهالمتعضبون

أنيجبكانال4Gووبرنابابولسفجاهرsبيعيدئةأنطاكيةترمماأنهماإألالنواحيكلفي

ايآبديةللحياةمستحقينرغأنكموحكمتمعنكمفعتموهاإذولكناللهبكلمةأوألأنتمئكلموا
er61tأrألاإلىنتوجها45

المتعبداتءالنساحركوااليهودولكناليهؤياتءالتسايقؤهابولضدالثورةوكانت

فنفضامااأمتخومهممنوأخرجوماوبرنابابولسعلىاضطهاداوأئاروأالمدينةووجوهالشريفات
1oوl5أعإيقونيةإليوأتياعلهمغبارأرجلهما

Vصتربو3ءالوريقولrاآاأليافيودياتالءالنماإنJوyورثتوفدالرجالعلىكبيرةسلطةلهنكانللسيحية

قبؤثاوفدلهواتلمذةالمسيحلحدمةفهنجماعةكؤألفدثنإذالمغاأياخىذلكظهروقدالوضعهذانةالبتالكنيسة
اليومحتىاألوليالعصوذالكيةتخدفيالصدامركز

tlrit



hcynoKmuinocIإيقونيةفيالرسوليولس

إيقونيةمرممزأنوالمعروفالجنويىالشرقياالتجاهفيييسيدتةأنطاكيةمنبالفربوهي
صارتأكاالتاريخفيوالمعروفبيسيديةأنطاكيةمنمسصوىأرفعكانوالسياسىوالدينيالمدني
الدولةقيامفيكبيرادورالولعبتسلجوقالسلطانعاصمةوكانتالغزاةاألقراكحركةمركز

الغزاةالتارحكومةبانتصاراتتثهدالمدينةجوامعتمألسالميةأالنقوشتزالوالالعثمانية
أنهاربهاتوجدالمعطثةمناطقولكنها

الذييالربمجاهرانطويالjماناIقافأطويلةمدةفيهاوبرنابابولسإقامةاستغرقتوفد

trاعأيديهماعلوعجائباياتتجرىأنهـلعطينعمتهلكلمهيثعهدكان

وقياألمممنامنواالذيننفوسأفسدواحتىلتعاليمهمامقاومةأتعصبوناليهؤالالرولكن
هجومرؤسائهممعواليهودeمlامنحصلفلماربهمالمحاولةاليهودمعاألمماتحدالنهاية
المحيطةالكورةوإليودربةلسترةكأونيةلديتتيإليفهربابهثعواويرجموماعليهماليبغوا

41057أعيبشرانهناكوكانا

abreDartsyLatnoacyLليكاونيةودربةلسترةفيالرسولبولس

إلقونيةمنالجنوبنحوالممتدةالسهولفيوهماليكاؤنيةإقليمفيمدينتانمابةj3jلسترة

خرافاتمنأدينةتخلالكماأليهودمنهمالمديهنةتخللمولكنلليهومجمغفيهمايكنلم

الخارجمنالمدينةباببجوارمعبدلهيوجدحيثالمدينةحامي8جوبتراإللهلمحئادالوثنيين
مjاعلىجوبترويرافئاآللهةوبقيهجوبترخادمهوهرسأنوسروف

معالمدينةدخلجوبترأنيظنونحينماجوبترعادالقومءهؤالءالفارىعزيزيفتصؤر
الرجلواحدةبكلمةالرسولبولسآأقأأنفما3تعبدهالتيالمدينةأهلليفتقدصديقههرمس
رأىوإذبولسإليهفشخصقطيمشلمالذيأمهبطنمنشللالرجلينالعاجزالمفعد

رأوالمافالجموعوصاريمشيفوثبمنتصبارجليئاعلىفمعظيمبصوتلJقليشفىإيمانالهأن
لدعونفكانواإليناونزلوابالناصىتثبهوااآللهةإنقاثلينليكاونيةبلفةصوتهمرفعوابولسفعلما

كأنالذيزفىكاهنفأتىالكالمفيالمصقدمهوكانإذقزمسوبولسزيوسزفسبرنابا

AأصانييالحظIIVUاليوتانيةءاألسامنمابلهاماالرومانية

يرفادياقايزكوريجولترتينيةلالا

آئيناريمىقزضزيسنيليونا1بلالمقا
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الرسوالنسمعفلمايذبحنtيريدوكانالجموعمعاآلبوابعندواكاليلبثيرانالمدينةدام
3هذاتفعلونلماذاالرجالأيهاوقائلينصارخينالجمعإليواندفعا9ثيابهمامرقاوبولسبرنابا

يعظانهماءوابتد41951أعثربايضاخن

بولسفرجمواالجموعوأقنواوإيقونيةأنطاكيةمنيهوأتىئماليهودعادةهىكماولكن

tI11أمماتقدأنهظأنينالمدينةخارجوجروه

illولىرحلتهفيبيتههوواهلالرسولبولسيديعلالنمتزةفيقيموثاومىقعميد
الياالنيةبولىرحلةوهويصفاألعماللسفرعئرالسادساألسحاحمطلعمنيتضحهذا
اسمههناككاقتلميذوإذاولسترةدربةإليوحدهبولىوصrمبمفردهبهافام

لسترةفيالذيناإلخوةمنلهامشهووكانيونانيأباهولكنمؤمنةيهوديةامرأةابنوثاوستيم

اياوليوسئاتيمورسالةمناحمعريتضحكذلك2و61أعوإيفونية
I12تي1اإليمانفيالعريحابتياالبنعىثاتيموإلي

بنفسهعمدهالذيهوبولسانأي

Dيسوعالمسيحفيالتيبالنعمةابخييافصقؤأنتy2تيI

االوليرحلتهفيالرسولبولسورافقعاينتيموئاوسىأن10و301تي2منواضحكذلك
وإيماننوضديوسيرتنتعليميتبعتضدأنتوأماولشرةوإيفوتيةأنطاكيةفييبسروهو

أيةولسترةوإيقونيةأنطاكيةفيأصابنيمامثلوآالميواضطهاداتيوصبريوعبتيوأناللي
الربأنقذنيالجميعومناحتملتاضطهادات

المدينةخارجهـمجزونهyهويرجمlالرسوبولسشاهدواالذينأحدىعujوميتيكونهذاومن

منواضحفهذاصحتهاستعادحيثبيتهإليبهوأتى4هوأقاأسعفهالذيالباقينمعهويكونوديما
اوألسكنالذيفيكالذيءالرياالعديماإليمان6لذكرإذوستيموUبيتأهلإجمانعلتعليقه

فيكأنهموقنولكنيإفنيكيوأمكtwAsioLلؤليسجدثكفي

علىوتعرفمدةالعائلةهذهوسطعاشبولسالقديسأنواضحوهناه1تي2أيفا
JAدخائلهاهوكلادها

9iصغكماعليهضهادةنفسهمالبىيمزقاثعلتجميفايمعمنإنتقوالاتيالنامرسمنيةعلوليحيةقتميما
ءالسماسحابفيواقياالقغجمينعنجاالاإلفانابخاتبصرونوموتوليقولالميحصعIااقيافالكهنةىني

AYt



النللمسيحيةبغنيمةولسترةوإيقونيةأنطامميةفيبولسمحنةمناإلنجيلخرجفقدإ

الرسوليوحناالقديسإليسفمهاأذيهووغالباأفسسكنيسةعلىأسقفامدةظلستيموuا

مورالأنطاكيةإلىالودةطريق

نجشرادربةإلىبرنابامعخرجالغدوفيدزتةإليذهبالسترةفيوبرنابابولسبشرأنبعد
يالعكالطريقبيسيديةوأنطاكيةوإيقونيةلسترةإليرجعائمكصيرينوتلمذاالمدينةتلكفي

كلفيفسوسالهموانتخبااإليمانفييثبتواأنويعظانهمالتالميذأنفسيشمددانالراجع
t1أعبهآمنواقدكانواالذيللربعاهمواسوبأصوامليائمكنيسة

وتكلفمابمفيليةإليوأنيابيسيديةمقاطعةفيالجنوبيءالثأطىنحووبرنابابولسانحدرئم
سافراهناكومنءالثاطىعلىءمينا6اللياإلينزالثمأخرمرةبرتجةفيبالكلمة

الذيللعملاللهنعمةإلىالبدايةفيأسلماقدكأناحيثسورياأنطاكيةإليالنحرفي

2jrأعاكماله

Itnrاعالتالميذمعبقليلليسزماناأنطاكيةفيهناك91وأ

ربيعفيأوألوبرناباهورمtثبمابعدبزجةمنانطلىالرسولبولسأنكوتيبيرالعالميقألرو
ءعلمايظنولكنالمسنةنفسمنالخريفنهايةفيالرجوعطريقفيإليهاوعادامAfسنة

1سنةمنأكثرغرقتاسالرحلةهذهأناخرون

م94نةمليمأورثفيبول
عشرةأربمبعدالؤرشليمالثانيةالفألرةأنها21غالطيةL1رفيالمعتبرةالزيارهوهي

الؤليافالرتهمنسنة

فيفAIبايمانلالوثنيينودخولاألممبينأكرازةفيالباهرةالنجاحاتءجرامنكان

أورثحليمأليهوئةمنقىموأنحدربقرنيهاتطلالتعصبيةاليهوديةالروحابتدأتأنأنطاكية
أنجمكنكمألموسىة3عايحستختتنوادمإنأنهاألمممنالمؤمنيناإلخوةيعلمونوجعلوا

111اخنخلصوا

المحاجاةوزادتألممامنالداخلينضدالمتنصريناليهودءهؤالمعارضةتشتدابتدأتUو

أورشليمإليوالمشايخالرسلإليمنهماخرونوأناسوبرنابابولسيصعدأنرتبواوالنزاعات

51ptapoeraobyooC01
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مجمععلىعرضالذىاألساصيالموضوعأنمعناههذا2ة1أعالمسئلةهذهأجلن

الختانبخصوصكانأورشبيم

برجوعيخنرونهموالسامرةاآلنالتنانفينيفيةفياجتازواالكنسعةشيعتهممابعدءفهؤال

l13هاعاإلخوةلجميععظيماسرورايشتونوكانواألمم

اكصنحمابكلفأخنروهموالمشايخوالرسلالكنيسةقبلئهمأورضمليمإليحضرواuoلما
eGfأمعهم

وانظرواأعيتكمارفعوالكماقولأناهابئريعقوبعشروهوعلىلالئنيالربقولتموهتا

قدوأنتمتعبوااخرونفيهتتعبوالممالتحصدواأرسلتكمأناللحصادابيضعتقدإنهاالحفول
4orjArيوتعبهمعلىدخلتم

فيموجودينكانواالذينأفريسيينمذهبمنالمتتصرونسببهاللرملطوللةمباحثاتوبعد

نحنلهنذكرهوإقدامبشجاعةابتدأهالذيالرسولبطرسدفاعوبعدنفسهاأورشليمةكني
منوذلكالناموسنيريتحملواأندوناألممrصحةعنمدافعاوالجميلبالفضلاألمم
الجلسةمحضرفيوبرنابابولسسخالالرسوليعقوبكذلكالخاصةوخبرتهرؤياهواقع

eot1lrأ

أنطاكيةإليسلومافيرمنهمرجلينيختارواأنالكنيسةكلمعوالمشايخالرسلرأىحينئذ
هكذابأيديهموكتبوااإلخوةفيمتقدمينرجلينوسيالتزساباالملقبيهوذاوبرنابابولسمع

إذوكيليكيةوسورياأنطاكيةفياألمممنالذيناإلخوةإليسالمايهدونواإلخوةوالمشايخالرسل

وتحفظواتختتنواأنوقائلينأنفسكممقلبينبأقوالأزعجوكمعندنامنخارجيناناساأنسمعناقد

إليكمونرسلهمارجليننختارأنواحدةبنفسصرناوقدرأينانأمرهملمنحنالذينالناموم
يهوذاأرسلتافقدالمسيحيسوعربنااسمألجلأنفسهمابذالترجلينوبولسبرناباحبيبينامع

عليكمنضعالأنونحنالقدسالروحرأىقدألنهاألمورشفاهابنفسيخبرانكمومأوسيال
دوناللحماكلالدموعنلألصنامبح3عماتمتنعواأنالواجبةءاألشياهنغيرثراثقأل

منهاأنفسكمحفظتمإنالتياألقاربزواجبمعنىوالزنىدمهفيهوالمخنوقدمهتصفية
IForrrأعمعافيننواكوتفعلونفنعما

AUتماماسنةعثرةخمسفمنذأالبعيداوأمساليومبينالصارخةوالمفارقةالخلفاكثر
الكهنةءرؤسامنتوصيةخطاباتومعهاليهودىللناموسوحماساغيرةوهويتقدشاولخرج

r1



منتوصيةخطاباتيحملاليوآوهوذااوقتلهمالناموسعنالخارجينالمؤمنينالمسيدينتعذيب

ثقلكاهلهمعلىمنيزعحتىالمسيحإيمانإليالعائدينبالؤشيينللترفقالكنيسةءرؤساالرسل
االفحصعنربياأحكامكأبعدوماااالناموس

غالطيةإليلةوالرسLالرسلأعمالمنكلفيالمسجلةبولمىلحطواتتتتعنابحسبولكن

حيثالورشليمالثالثةالزيارةكانتهذهإننقولأننستطبع

عثرخمسةالرسولبطرسمعأمفىحينماسنواتبثالثالمسيحلهظهرأنبعدولىاال
بصعوبةلقتلهمؤامرةمنونجام4سنةفبلوذلك181غليوما

ءأثنااليهوديةءلفقرامعونةلتقديمأنطاكيةمنبعثةمعءجاحيتمامf4سنةكانتالثايخة
i03jYierأعمسرعاعادبعدهاوالتيالمجاعة

هاجايرأسهوجملىحضرفقدالمرةهذهوأماbo1وأع21غل5oأوم94صنةالثالثة
بسببالمظقرالرسولاستقيالالرسلمنسقبلليإرساليتهلنجاحأبديوفرح

فيبولسحظيوقدالماويالعرشمذبحعلىقرباناقدمهالذيالوفيرالحصاد

كنيسةعليهاتقومكانتالتياألعمدةالثالثةمنالشركةبيمينالزيارةهذه

الحبيبويوحنابالبارالملقبالربأخيويعقوببطرسأورثصليم

وإنماأيضاتيطسمعيآخذابرنابامعأورشليمإليأيضاصعدتسنةعثرةأربمبعدثم
باالنفرادولكناألممبينبهاكرزالذينجيلاكهـعليهموعرضتإعالنبهوجبصعدت

J2rغباطألسعيتأوقدأسعىاعونلئالالمعتترلنعل

إنجيلعلىاؤغنتأنيرأواإذبالعكسبلءيبثعليئيثيروالمالمعتبرينءهؤالفإن
فيعملالحتانلرمالةبطرسفيعملالذيفإنالحتانإنجيلعلىبطرسكماالغرلة

أعطؤلىأعندةأنهمالمعتبرونويوحناوصفايعقوبليالمعطاةبالنعمةعلمفإذلألممأيضا
عينهوهذاءالفقرانذكرغيرأنفللختانهموأمالألممنحنلنكونالشركةيمينوبرنابا
iJy71أفعلهأناعتنيتكنت

عمودافسأجعلهالمسيعاسممجملوعمودارسوالالرملبينرسميابولسقسخلوهكذا

منءالسمامنالنازلةالجديدةأورشليمإلهيمدينةواسمإلهياسمعليهوامحصبإلهيهيكلفي
2رؤ3الجديدواعميإلهيعند
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إلىممIللدخومصراعيهعلىالمفتوحالياب6نهاذبحدهيالوئيقةهذهنتكLأيلى
منحرفبايالتقثدونlثيقهوأسفارهعهوبكلالقديميدالتقلعبرالمسيحياإليمان
اإلنسانإنجيلالرسولبولسعليهبنىالذيالفقريالعمؤبمثابةهذافكانأالناموسحروف

لجديدا

بلسبفرحواقرأوهافلماالرسالةواالجمهورودوجمعواأنطاكيةإليواءجااطلقوالماءفهؤال

513rj1أالتعزية
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الحكامإلىالسوقإلىاوجرووسيالبولمأمسكوا
7191

مقدونيةفىلفيلبيالعامالميدانوهيarogAالقديمةالسوق
6r7صفحاأنظر





وناية4دقدينأةهطثال

سجقا6انايعتفد4الصورةيمعنمدخلويسظستجاالساردالصبطساله

wyEwأLاليلمةوسيالبولسيمسالفدفماأمضىتجبمااالنه
nIأنظر





تسالونيكيفيالقديمةلقلعة

تعلمتموهاالتيبالنعاليموتمسكوااالخوةأيهاإذآفالبنوا
Yتس2برسالتناأماللكالمكانسواص

Aroانظرصمفحآ



الثانيةلتبشيرية الرسولبولسرحلة



فزهربصليرومزينآالرخاممنال

العصولكسنائسىاحملىفياكتشف

بأفسسالوسطى

nOيةسوفيبولسفاجمتاز

الكناثسيشذدوكيليكية

Lo1أt

كيليكيةممرمواني
سورياالىالصعرىآدسياللعمورمن

rritصفهـحةأنظر



الثافيلفصل

الثانيةالتبشميريةالرسولبولسرحلة

مؤسفينثننلحانعرضأنيلزمالثانيةالرسولبولسبإرساليةنبدأأنقبل

lلملسببأنطاكيةإلينجأةحفرقدكانالذيبطرسوالقديسبولىالقديىبينول
يخالطنrIذمراآفيهالمتنصريناليصدمعسلوكهوكأنy210يذك

عنوامتنعأفىزنفسهمتنصرونضريهولماولكنمعهمويأكلالمسيحييناألممين
فيهوراجعهالرسولبولعينفياتصرفهذاءفسااألمميينالمسيحييننحالطة

بينهماتحدثولمالمراجعةواحتملللغايةيعاوالرمولبطرسممانولكنيشدة
rlNttغلالصادقةالرسوليةالمحبةمجرحماحتىأومنازعةأية

ضعفأظهرمماالمتنصرينهيوانحازلليبطرسمعىءراأيضابرنأبابأنعلما
األممبشاتجاهقضم

معهمايأخذاأنبرنأباأرادالثانيةللرحلةالترتيببرنابامعالرسولبولسبدأعندمااالني

مشاقطمجتمللممرقسباعتمارأناالكراحهذارضبولىولكنمرقسيوحنا
كلفارقحتىالمنازعةامتدتوهكذاالطريقمنتصفمنوعادوليايالرحلة

الذيميالفاختاربولسأماقبرسإليوأنطلقمرقسبرنابافأخذاآلخرمنهما

a11r1Eأعأشفاهيوتعليمهمالرسلحامألوئيقةأورضليممنءجا

يالومبولسالثانيةالرحلة

لنرجعلبرنابابولسلJقأيامبعدئمهكذاالرسولبوليشرحهاإلرساليةلهذهالداعي
أعهممميفالرببكلمةفيهانادينامدينةكلفيإخوتناونفتفد

وكيليكيةسوريافيفاجنازاللهنعمةإلىاإلخوةمنمستؤعاوخرجسيالفاختاربولسأما
04t94هاعالكنائسيشدد
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ولسنرةربة3فيالرسوبأولمحا

فأخذهوليااإلرساليةفيعمدهوهناكامنقدكانالذيستيموjمعتقابلوهناك

يونأنيأتأباهيعرفىنكانواالجميعناألماكنتلكفيالذيناليهؤأجلمنوختنه
e61rأ

lتوجيهفييتدخلالقدسيحrnلنبشيرمسير

gغربافرمجيةفياجتازواماوبعدAيتكلمواأنالقدسالروحمنعهمشرقاغالطيةكورةو

Iأعالنربيالجنوبفيأفساتجاهاسيافيبالكلمة

فهنامنعهماالروحولكنواجيازاهاوغالطيةةمجففيبثئراوسيالبولىأنهناالمفصؤ
علىتحاملأنهإالهناكمرضولكنهفيهازارهاالتياالؤليالمرةفيغالطيةكنيسةتأسيستم

غالطيةأهلإليرسالتهفينسمعهوهذاوالمرضالضعفحالةفيوهويكرزواستمرنفسه

jبهاتزروالمجسديفيالتيوتجربتي11وافيبشريممالجسدبضعفأنيتعلمونولكنكم

5ijوأعطيتموقيعيونكملقلعتمأمكنJلنهألكبمهدأثألنtهتموهاكوال
اإلرساليةفيكأنتالمرةوهذهعليهمعبرمرةأولفيغالطيةبشرالرسولبولسأنهناواضح

ضعفحالةوفيمريفأsاننهJأيضاواضحأتكماالثانيةالتثيرية

ترواسءميناإلىوانحدرواإمجةبحرعلىالمطلالثرقياالحلبقربميسئاإليأتوافلما

وأعناونيةقكإلياعبرويقولإليهيطلبقائممكألونيرجلالليلفيلدياليولىظهرت

لنبشرهمدعاناقدالربأنمتحققينمكدويةإلينخرجأنطلباللوقتيا13لارأىفلما
rأع

فيلبيفيالرسولبول

متاخةجزيرةوهيساموثراكيإليباالستقأمةوتوجهناءيخاوهيترواعمنفأفلعنا
مندينةtأوهيالتيفيلبيإلىهناكومنميناوهينيابولشإليالغدوفيءشاطىلل

611Ijrاعلونيةوهيميهذونتةمقاطعة

منهرفيوممرامحطاىبولصيترهاوفداليوتانبالدفيكبرىمقاطعةمكدونيةو

المقدسالكتابءعلماأحدفولبحسبإنهحتىوإياباذهايابيرتةإليثمتسالوتيكيإلىفيلبي
مقدسةأرضامكدونيةصئرقدبذلكبولسيكونcالرك

الرياحمسارمضادةوبسببالعؤةفيولكنيومينمدةبi1فيتستغرقالرحلةهذه
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خمةفيووافيناهمفيلبيالفطيرمنأيامالبحربعدفيفسافرنانحنوأما1أيامةنهستغرق
026أعiyاسJإأيام

ائوسجبلإآليعلوعنهاوالالتطقةفيجبلوهوأعلىعالجبلبهاجزيرةوساموثراكي

العروبحالةفيهاءوراالشمستكونعندماالصنرىاسياءساطىمنترىوصاموئراكي

وهونيابولشءهومينامكدوثيةءثعاطىعلىالرسولبولسإليهنزلالذيءالميناأنويالحظ

علىمحمدموطنوهيلهبالتركيةوئئطقvyهياآلنونيابوليسفيلبيلمدينةالمتاخمءالمينا
وأنمباشرةالرومانيةالرعايةتحتكانتأنهايعنيكولونتةمدينةقيلبيبأنوالفولمصروالي

اشتراطاتتحتإآلعليهملقنضوالظيجلدونالكأنرومانيةوامتيازايةحقوقافيهاللمواطنين
3اإلمبواطورنفسهإليالمحليينالحكامتحقيقمحتمنشكواهمرفعفيالحقولهمخاصة

القوانينمناألعلطيئهيفيهاالقوانينأنتعنيالسياصيةالوجهةمنSلونيةوكلمة

مصغرةروماكانتفيلبيانأينفسهارومافيتسريالتي

األكبرسكندرأوالدالثانيليباإلمبراطورفياسمعلىrاالبهذاهكذاسميتفيلبيو
نفسهارومامعالتساويشرفعلىوحعولهاليداقمجدهاسببأمامقvo3سنةهاأسالذي

سابقأأممتافيانوسالمدعوقيصرأغسطسأنفهومواطنيهامعالرومانيةالدولةمعامالتكلفي
بولسوهؤأرومامعوالتساويالتتعيةشرففوهبهام2tستأعدائهعلىبجيوثهفيهاانتصر

ويخلدهاكنائسهأهمإحدىفيهاويؤسماويةالسالتبعيةويهبهاقيصريدمنيختطفهاالرسول

أيضاولذلكقليألكانفيهااليهودعددفإنلذلكتجاريةمنهاأكئرحربيةمدينةوهيبرصالته
أيبرسفكاDتسمىوكانتلالجتماعصالةبل3للعباكمبنىلليهودمجمغفيهايكنلم

اليهIالرفضربماأوالهدوءمنالمزيدعلوللمحافظةrسقفبدونتكونماوغالبامصتى

النهرجاقبوعلىالمدينةأبوابخارجكانتفإنهاالمدينةداخلللعبادةمكانليهؤيكونأن

4ءبالماوالغسلالجسديةالتطهيراتتتسنىحتى

5لهنققريباغصصةفكانتالرجالمناعثروالمواظبةفيهااالجتماعالنسوةاعتادتوقد

912p201ك

صألمظقكمهـله

3م05كهـزطمم

Ldior4
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نهرعندالمدينةخارجإليخرجناالشتيوموفيأيامافيلبيالمدينةهذهفيفأقمنا

اللواتيءالتسأنكلموكناجلسناسالةتكونأنالعادةجرتحيث5هأأكجاجيتاس

lpTIgrIأعاجتمعن

االؤجوانبئاعةليدئةبيتفيالرسولبولس

قلبهاالربففتحللهمتعبدةثياتيرامدينةمنأرجوانبياعةليدتةاسمهاامرأةتسمعفكانت

حكمتمقدكنتمإنقائلةطلبتبيتهاوأهلهياعتمدتفلمابوليقولهكانماإلىلتصغى

أعفألزمتناوامكثوابيتيفادخلوابالربمؤمنةأني

11الرؤياسفبرفيالمذكورةوهيالصغرىآسيافيهبمثياقيرامدينةأنومعروف

كييرةتجاريةعالقةوثياتيرافيلبيبينوالعالقةmumagrePهوبرجاموملهاالمتاخموميناوها

األصباغإنتاجفيئياتيراشهرةعلقائمة

الجماعةلهاتهفيلبياجتماعصالةفيالمسيحيسوعربناإنجيلعلىالرسولبولسعظةوكانت

امرأةأولليديةوكانتأوروبافيالمسيحرسلمنلرسولعظةاولهيالنسوةمغالصغيرة

بمعموديةمياههتتقدسنهرأولجاجيتاسنهروكانالنواحيهذهفيبيتهافيرسوآلتستضيف
البيتهذاوألهللهاالمسيح

فيلبيمجنفيالرسولبرلس

فكلماالرسالةيؤدونمنجااللهخداميتركأنوالمسيحنجيلواإلاإليمانلعدوممكنايكنلم
بولسالشياطينتبعتهكذا1trمراطهقدوسهوهذاأنسارخةالمسيحالشياطينتيعت

وحدثنحن6بفوهناالروايةفينفسهيضحالذيلوقاورجماوسسيالوتيموqمعهوقن

مكسبامواليهاتكسبوكانتاسكبلتناعرافةروحبهاجاريةأنالصالةإليذاهبينكنابيتما

الذينالعلياللهعميدهمالناصءهؤالقائلةوصرختوإيانابولىاتتعتهذهبعرافتهاكثيوا
الروحإليوالتفتبولسقجركحيرةأياماهذاتفعلوكانتالخالصبطريقلكمينادون

jl1أعالساعةتلكفيفحرجمنهاتخرجأنالمسيحيسوعباسمامركأناY1tVA

ءرجاخرجفدأنمواليهارأىلماhlإذباالنكامالمنصنعينالموالينمعالشيطانبدأوهكذا
ومرقعليهمامعاالجمعآقاالحكامإليالسوقإليوجزوماوسيالبولسأمسكوامكسبهم

وأوصواالسجنفيوألقوماكلحيرةضربابعليهمافىضعواباليضرباأنوأمروأثيابهماالوالة

وضبطالداخليالسجنفيألقاهماهذهمثلوصيةأخذإذوهوبضنطيحرسماأنالسجنحافظ

7wI



lyI111trأعالمقطرةفيرجلهما

المياهقخزينعميقينحوضينعنعبارةكانالسجنهذاأنالقديمالرومانيالتقليدوفي

6للعقوباتوالداخليأالحتياطيللحبسالخارجيسجنالكؤالالتعديلمعاستخدما

الليلنصففيالسجينبولس

بلحمهعظامهعجنتكثترةضرباتبعدالسماويالبريقذاتبولسحياةصومنصورة

تسبيحخورسزميهمعليقودالليلمنتصففييقومومواجعجروحمنأصابتمامنهوأصابت

بالحمىالجسدأصابالذيالمبرحاأللموأماالسجنأماوالموتالحطيةمننجاهالذيللمسيح

السمواتفيالمجدلثركةوامتيازيؤهلهسرففهووبالتاليالمغيسوعأجلمنفهووالسهر
Jاكئرالسجونفيأوفرالضرباتفياكثراألتعابفيافضلفأناالعال

rrIvIry

إلهوهوهAيفتحودمبالظدمتأدمالذيمنتآليهاشجابةمنالمظلومألنينبدالكنود
والمسحونوناللهويسئحانيصالنوسيالبولسكانالليلنصفونحوءالسمامنفبإشارة

تزعزعتحتىمالئكةوخدمةإلهيةحضرةعنتعبيرهذهعظيمةزلزلةبغتةفحدثيسمعونهما

أعالجميعقيودوانفكتكلهااألبوابالحالفيفانفتحتالسجنأعاسات

التحقيقينتظرالأنسجنهضنطفييخفقأذيالسخانأنالرومافيالشرفتقليدمنكان
مفتوحةالسجنأبوابورأىالسجنحاظاستيقظاjUنقهبيدنفسهعلىيقفىبلوالعقوبة

lpvvrأعaهربواقدالمسجؤلينأنظانانفسهيقتلأنمزمعاوكانسيفهاستل

وعائلتهالسخانقلد1وفيودالرسولبولسجراح
ضوءاظلبناجميعناألقردييئاثبنفسكتفعلألقائألعظيمبصوتبولسفنادى

أفعلأنينينيماذاسيدفيياوقالأخرجهمائممرتعدوهووسياللبولمىوخزداخلإليواندفع
بيتهفيمنوجمغوكئماهبيتكوأهلأنتفتخلصالمسيحيسوعبالربامنفقاالأخلصىلكي
iptrAYrrأعالرببكلمة

حالمألباوافزعهمالليلتصفمالكأقاهمهلللوالةحدثماذا
61أعالرجلينذئنكأطلققائلينالجالدينالوالةأوالنهارصارولما

طمحالممكلهكلمه3ول19
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ءبالعطابولسفقدآزرتكلهاالكنيسةىعلوففلهامعروفهاىينوالتتسىالفيلبي

فيأقهالقيلبيونأيهاتعلمونأيضاوأنتملهثىأمريدقوهذامكدونيةكناشجميعدونءبسخا
الماليءالعطاحسابنيواحدةكنيسةتشاركنيلممكدونيةمنخرجتلمااإلنجيلةءبدا

4Jtفيوحدكمأنتمإآلالروحيواألخذ

ضيقفياثتركتالتيالسعيدةالنفوسهذهأيضانحنننسىالبولسينحىالوكمابل

ءولهؤالبل41فيضيقيفياشتركعمإذحسنافعلتمغيرأنكلمعليهاعتديلمابولس

أعوازهفياشتركوابولسعبرعليهمجمعأصغروهمألنهمءالسمافيالفخرءاألتقياالقديسين

مرةإلئأرسلتمأيضاتسالونيكيفيفإنكمتسالؤليكيمجمعوهوالمجامعأغنىيخدموهوةالحا

طيبةر6لحةنسيمعندكممنالتيءاألشياأتفؤقسمنقبلتإذامتألتقدلحاجتيومرتين
81و461فياللهعندمرضيةمقبولةذبيحة

تسالؤليكيفيالرسولبولمى
UأعاليهودمجمعكانحيثتسالونيكيإلىوأتياوأبولوتيةأمفيبولشفيجتازاifI

الذينأنإليإشارةاجتازاالغائبضميرإليrنحنمنخأةتتغيرالكاتعبلهجةهنا

ومعهاألعمالكاتبايامنكأنيعنيوهذافقطوسيالبولسمافيلبيمنارتحلوا

وعائلتهوالسجانوعائلتهابليديةبدأتالتيالفتيةبالكنيسةللعنايةفيلبيفيتخلفاتيموئاومى

منالذيناليهؤعلمفلماأبيريةفيأخرىمرةبالجماعةيلتحقتيموئاوسفيسنسمعولكن
اليحرإليكماليذهبللوقتبولساإلخوةأرسلفحينئذأيضابيرئةفيبولسأنهتسالونيكلي

اعهناكفبقياوتيموgUسسيالوأما

Jاألعماسفرختامفيأاروماإليبولسوصلأنإليحتىالتسجيلعنفيغيبلوقاأما
بدأوالذيالتسجيلعنغابقدلوقاهوكانالذيالكاتبأننفهمالتغييرهذاومن

مدققوغيرمقتصباالوصفياتيلذلكعيانساهديالروايةيكمل

maebYnoC7ء05fiهأل

المؤرخوبقولعملهتستلزآالتيالمواففيوالجراحةالطبمهتةليمارسيفيبكانالطيبلوقاأنكوفيرلماوليخمن8
الطببمراسةرتينممدينتينكاتاواإلسبهدريةلطاكيةوأأتطاكيةمنمؤقىلوقااقديرأنجيروآوالقديسيياليى

tق2سوحد1دالوحياللهمنةآخرحتىلبولسومراقاأميناظليjلlاليحيدهوليقاالقميسأنومروف
1405
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إلىفيلبيمنالعودرحلةفىوزمالةرؤيةعنفيرويأخرىمرةيعودالعيانشصاهدلكن
فيلبيمنالفطيرأيامبعدالبحرفيفسافىنانحنوأماترواسفيوانطروناسبقواءهؤالترواس

6و025اعتروامىإليأيامخسةفيووافيناهم

قسالؤليكي
عأصمةالقسطنطييةتجعلأنوفياألكبراإلسكندرتأخاسمعلىالمدينةهنهسميت

فيمدينةوأهمأكنرثافياآلنوهيالعاصمةهيتسالونيكيكانتشرقااليؤالنيةاإلمبراطورية
أميتهاتفقدلماليومحتىتأستمنذوهيالجنرافيةأميتهابسببوذلكاالؤروبيةتركيا

9ريةلتجاا

بالنسبةكانتضدأوروبألكلوإنارةصيتركيزةتحسبالمسيحيالمحيطفيوتسالوذكي

تسالونيكيألهلتسالؤليكيأهليصفوهواسمعهومعرفةإثصعاعمركزالرسولبولس
إيعتقدقتلكممننهألأخاثيةوفيمكدونيةفييؤمنونالذينلجمتعقدوةصرتمحتى
باللهإجمانكمذاعقدأيضامكانكلوفيبلفقطوأخائيةمكدونيةفيليسالربكلمة
و17تسشيئانتكللمأنحاجةلنالشىحتى

بطريركيكرصيذاتكمدينةاألميةفييكيتسالؤيفوقالالقديمالمسيحيالتاريخوفي

ذاتكانتتسالونيكيأنوروبييناالمعيحيةمؤرخيلدىفسورياأنطاكيةإآل
باللقبالوسطىالصورفيفازتودقدالبلناروإليادسالفإليالمسيحيةإدخالفيءالبيضااليد

فياسمهكروحاضراأسقفهاكانvfrfسنةيكاسأرمجمعوفي1االزئؤكصيةالمدينة
عنهالصادراإليمانقانون

قسالؤليكيجممعفيالرسولبولس
اليهواليونانيينمنخاسةغفيرجمعوانحازلهمااليهودوسطوسيالبولسبشرةjوكالعا

رمحيرالمتعبديناليؤالنيينومنوسيالبولسإلىوانحازوامنهمقومفاخمنعالحارينالمتعبدين

Iiv1أعبقليلليسعددالممتدماتءالنساومن

فيفتةuأرةلأشرارارجاألواستأجروابلالشعبالمتضبوناليهؤهيجأيضاوكألعادة

3ىحءهبفمرم
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آخرملكيوجدوبانهقيصرأحكامضديعمالنأنهماعليهمامدعينكلهاسخسوهاحتىلدينة

الوجيمنالحكاممستوىلناينكشفهناولكنعليهماقبضحتىكأنGفكانيئعاسمه

المجمعرئيسياسونعلىحكمالعكسعلبلبالزورالمتهمينإلييسالمإذالرومانيةالقانونية
وسيالبولعىواطلقكفالة2بد

حرةمدينةكانتبلكولونيةأنهاعلفيلمثلمحكومةتكنلمتسالونيكيأنومعروف
arebiLsbrUوأثيناوترواسأنطاكيةمثلالبطولةأعمالمنعملءإزااالمتيازهذاأخذت

أوغسطسففيالحربفيمواطتيهااشتراكببسبtالحرةالمدينةامتيأزنألتوتسالؤليكي

خارجهامنوالةحكمتحتتكنفلمبنفسهاهانفتحكمتسالونيكيوكانت21فيانوسىا

كانوافقدالمدينةهذهشعبحقيقةنكعشفتسالونيكيإليالرسولبولسرسالتيوبفحصى

لملألسفولكنأيضااألمترفقومنبلبولمناألبويالعطفمنمزيدإليمحتاجين
بيديهويشتغلبالنهاريكرزجعلهممافيلبيمنتأتيههذهكانتبلالحاصةاحتياجاتفييشتركوا
كناإذوكدناتعبتااإلخوةأيهاتذكرونفإنكمنفسهقىتيوفرلكيالمصباحضوءعلىبالليل

29تس3tمنكمأحدعلىنثفلالكياراوليالعاملونونحناللهبإنجيللكمنكرز

أحدعلنقلاللكيونهاراليألوكذبتعبنشتفلكنابلأحدمنمجاناخبزاأكلناوال
3rىقYمنكم

األفلعلىأسابيعثالئةتسالونيكيفيمكثالرسولبولىأنyllaPباليالعالمويعتقد
فيلبيمنمتعددةمعوناتإليهتءجاقدكانتإذاأثهوهوبنسوناخرعالميعلقولكن
باإلضافةهذاتألونيكيإليفيلبيمنإليهتصللكيأسابيعئالئةإلىتحتاجكانتمرةفكل

سةكلفيالمتبرعينمنلجمعهاالالزتالمدةإلي

األمممنجملتفيكانالكنيسةجسمأنبوضوحيظهرتسالونيكيإليالرسالتينروحومن
2تس1جداأعمالهموافتضحاليهؤعلىالنكيرثصددبولسألقيهوفيهمليىوأن

Jaereبيرفيومميالwjاابو

النهارعليهماوأشرقالليلطولوساراليألبيريةإليطريفهمافيوسيالالرسولهبولساقطلق

752pdibI21
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مولراكيسلىاالالستقامةؤلوجمهناترواسمقفأقلعنا
ieأع4ليابوليسالىالغدوو

عبربهاالتيمقدونيآموانياحدىالقديمآنضابسولسيس
ؤلىاللمرةباJ9أالىبولسالقديس

4rصمحآأنظر





أتينأيماogAميم3للسوقالعالميدان

هtأنeبخأليونافيالمدنونيعولملىاكأألريوسأاأالموشاصبى

بانمولملولسالا1ماوفوهكاممامآأاايألجمسسمماعالطفدوءلةLأئنالال

الخينالثoوخامياالمدمخالفضايافيلإلتكصالفإلحاماعالر
لبالدالكآللوصثكلك

أfIأممقحاوأنذإ



أصناماةءمملوالمدلنذرأىإذفيهروحهاحتدتاثينافي

tvIYYأ

اليونانفيطلقاةالمرتفعةالمدبنةومعناهأثشافياألكروبوليسمنظر

أفيناأكروبوليسبينهااشمهرالتاللدوقالمحصنةالقالععلى
البارثينونمعبديماوالالراثعةبهياكله

بأصنامهاالقدجمةالمعابدللكأطاللوهذه







حمادلمألصمللي2كااللماوولىإأءل4ااثالJى

رهـالجماادو7راءصكلالنامالمءولدلحمهالميءإأممفىفسدورؤإمألسكأاكاإاأل

اكالحصأالدليوبريلهـأأدطأصاصكسمصر9كبدخكاذدالأل7شبهارعلمازطسصاكايشاأال

ااراالكي91لصاثاهلئهحاثكلألالإكالىئءكؤاالالااسححأليرأأا دولحمحاسءإبملىولءؤررهـإكىس

11nocorP

اءنراللىوسعاللممأاأ





ALمضنيةرحلةوبعدالمنطقةكألالتيوالغاباتللجبالالمتاخمةالسهولمئارفعلىالطريقفي
بيريةأبواببلغاوطويلة

السبتفيالمجمعبولسضدوكالعادةومجمعكبيرةجاليةالمدينةهذهفيلليهؤوكان
معهواوناثلنولساسمعواضدوانفعاألتعصباوأقلاستجابةأممرالمدينةهذهقياليهودوكأن

بتعقلالكلمة

مجمعإليمضياوصاللماومابيريةإليليألوسيالبولىأرسلوافللوقتاإلخوةوأما
الكتبفاحصيننشاطبكلالكلمةقبواتسالوفيكيفيالذينمنأشرفءهؤالوكاناليهو
ومنالثريفاتاليونانياتءالنساومنكثيرونمنهمفآمنهكذااألمهذهليومكل

OvI1TIأعبقليلليسعددالرجال

بيريةفيبولسيتعقبونتسالؤليكيفيأشراراليهود
واءجااللهيكلمةبولسنادىأيضابيريةفىأنهتسالونيكيمنالذيناليهؤعلمفلما

سيالوأماالبحرإليكماليذهبللوقتبولساإلخوةأرسلفحينئذأيصاهناكالجموعيهيجون

Ipv1r11f1أعهناكفيقياوتيموgUس

انيمكنوكانAيالستينمنممثركبيرةوتسالونيكيبيريةبينالمسافةأنJو

خطبراكانالموضوعفياليهؤيالعنصرأنإأليكرزويعفمبيريهفيراشالرسولبولسييقى

مئاتتنلغأنجمكنفأإلشارةالسفنفيالبحارةبتخاطبأشهاليهودمجامعبينفالتخاطب
القومءهؤالبينبكرازتهالرصولبولسقنأوالجمعلمهابيريةتهنألملذلكساعةفياألميال
منفرداليناأنحوبحراليسافرالبحرناحيةالمدينةمنبإخراجهفعخلواءوالنشطاالمستجييينءالعقال

اعأءليناإلىوابءجابولىصأحبواوالذينمتألمأوحيدا

أثينافيالرسولبولس
هذاءومقرعظماالبشريالعقلفخرموضعالعالمهذاحكمةالحكمةعاصةأثيناكانت

المنطقاوجبلغواالذينبشعرائهاوتفخرصيتهمالعالممألالذينبفالسفتهاتتباهىالدهر
العالمهذاحكمةألنحكمتهميجقلافهكانكماأللهحكمةيجهلونكانواولكنوالبيان

يفخرنالإباطلةأنهاءالحكماأفكاريعلمالربوأيضا1rirmاللهعندجهالةه

3مةه32

r1آالرسولبولىالقدير
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22كو1rلناحماباحد

بولسفبدخواللذلكرؤياهأمنيفزعمنهموالتقيئاألصنامبغضةعلىاليهودتربىلقد
أنهمعاليهودبينالكرازةفيلهنجاحأيعننسمعالفنحنفيهروحهانقبضتأتيناالرسول
دعاهلماوخىالحديثوبادلهمالطريقفيمنهمكيرينعلىوتعرفمجمعهمإليمراراذهب

باكوسأريوستلقمةأعلعلىوهووالخطابةشعرالمكانفيالرسميللحديثفالسفتها
sugapoerAوهذاالكلمةلهوأعطيتءالعظماءآراوتفحصالرجالأعاظميحاكمحيث

يخرجلموأخيراكئيراهوووعظكثيراإليهواستمعوابلالتكريعأشدتكريمايحسبعندهم
الوتقريظمعهماوآخريندامرساسمهاوامرأةاألريوباغيديونيسيوسهوواحدبفيلسوفإال

أعامهذارإنهbسري

فيولدزينونوفيلسوفهمotsآالرواقيونقسمانوهمفالسفتهاعلىبولستعرفلقد

المدرسةمrfervولدوسإبيقووفيلسوفهمواألبيكوريونقبرمىجزيرةفيمجهولتاريخ

أمورمنءشىيهمهاالوجذتلووآلهتهاباآللهةتؤمنالالثانيةوالمدرسةااللهةبتعددتؤمناالولى

والعالمدئةاهـبرأوصدفةوجدهوأونفسهأوجدفقداألبيكويينعندالعالمأماالعالم

هوممLأضلءبشييؤمنونوهمأوتشرحهتسيرهمنهأعلىقوةإلييحتاجوالنفسهيشرحعندهم

بولىعنهملJقالذينوهمءشىالإليينتهيانمعاوالروحعندهموالجسدالعالمفيكائن
JالرسوIOSLalIaLكوتغداألنناؤلشربفلنأكلاألبيكوريون0قكمايقومرنالاألمواتكانإن

إآلبهدوءءيبثواليهتمءلثياليضطربالحقواألبيكوي1yrكوهa1التضثوا
1نفسهيمتعأنالعظمىوغايتهلزهوغرلنفسهارتياحهفيالحيوانهواألعلىونموذجهنفسه

حولهبمانفسهيمتعأناألبيكوريفهئمحولهمنالثريقاومأناألولهمهالرواقيوبينما
عامةباألموريعبأوال

عافلنفسيكيانهوذاتهبحدوالعالمالعالمعقلأوروحهواللهبأنفيؤمنونالرواقيونأما
واللهباأللوهةأوبالروحمتحدةعندهمuادةفانفسهإليلتنتهيومجريهاهبنفءشىكلأوتجد

الطبيعيالناموسأوالقانونتثفاللهوحسبيدترهاولكنهالطبيعةيخلقلمالروافيينعند
تطوراللهحلقاتمنكحلقةالوجوإليظهروالعالماأ6لهذالحقيقةفيهياليةuaافيوالقانون

لذلكنفسهفياللهوجمتصهالتعوبالموتتحترقوهيمادةالرواقيينعندىالنفأووالروحكذا

زينونعندلألخالقمئلوأعظمللعقلمنافيةهيلهمالرسولبولسبهابثرالتيفالفيامة

التثريباالنفعالقطيتأثرالحميثyhtapaالتأثرعدموفضيلةالذاتإنكاريلةهووالروأقيين
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أحوالهأشدفيواأللمشئاليست6Uأوجفيفالمسرةوالحوادثالظروفبتغييريهتزال
الثرأهوالعقلمعيتوافقالفعلوكلفهوحسنالعقلمعويتوافقيحدثمافكلاراضليس

األموربتفسهمجكمفهوالرواقيعندالكمالهووهذاعقلهيقبلهماوفقيعيشالحكيموالرجل
ضدهوماكلليعددالرواقيالفكريستمروهكذاكإلهعظمتهفينفسهويبررأعلىكملك

لرواقيةuاأللخالصتدعوهأنمناكثرالرواقييجنمافليسمستقيمخطعلىالمعصيحية
ألةوالءالكبريامدرسة

الصحةعنالمسيحيةليعفمالروحياقفعالهالرسوللبولسالرواقيةءالمبادهذهأعطتولقد
االيسارأأواليمينمناألبيكوريأوالرواقيالضالليأتيها

منيمكنماأشدعلىوهمالفالسفةوسطفيالالهوتيةعظتهمنالرسولبولمىانتهىأنوبعد
كمادةولكنتفيليسالجديديعشقونوهمعليهمجديدةأنهاالكلماتباعتارءاإلصغا

قمةالإنانأنهمنهمموىمستويينعلىانطاحممنuكإأللشىوالجدلللحديث
فيماولكنالمزيدمنهفطلبواإألليساإللهياتعنالكالمجذةأعجبهماالخروالمستوىلحديثه
بيكوريونuyالنتيجةلهذهمدرسةكلرأيانتسابءالقارىذهنعنيغيبالوطبعابعد

مrكفيفوجدواالرواقيونأمايفيدمافيهليسبولسكالمبأنوظعواجملةلهالسماععنعزفوا
للمزيدفرصةفطلبوايثيرتفكيرهمماالرسولبولى

أوباغوسأريوسقمةقمنبإنجيلهوشهدكلمتهالرمولبولسلJقLأيعلىولكن

العالمسمعهافقدجيدايومهاأثيناتسمعهالموإنواألرضءالسماوأسهذالعالمهذافلسفةفمة
ءهؤالزمرةوسطمناألريوباغيبديونيسيوسخروجهأماحكمتهخزائنفيوسخلهاكله

إذبولمىلقولتحقيقبعدهماتحقيقفهوبصليبهمؤمناالمسيحلصوتخاضعاالفالسفة

ضديرتفععلووكلظنوناهادمينحصونهدمعلىباللهادرةقبلجسديةليستعاربتناأسلحة
1tibكالمسيحطاعةإليفكركلودمتأسريناللهمعرفة

ذامرسالسيدةأماإلليناعلىأسقفأولرLصتالتقليدفيقولاألريوباغييونيسيوس5أما
siramaDذئأنذاتسيدةكانتأنهافيبدوcLباغوسأريومىفيالسامعينيينمننت
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كوونثوسفيالرسولولى

tقسالؤليكيإليالرسالتينوكعابة
احمرتستغرقالرحلةوهيثراعيمركبفيكورنثوسإليأتينامنالمسافةبولسقطعربما

كورنثوسءميناكنخرياإلىأثيناءمينابيريؤسمنمبتدئاساعاتبضعمن

وبشئههامزدحموسوقعلميةأكاديميةبينالفرقهوكورنثوسوروحليناأروحبينوالفرق
aلندنإليأكسفوردمنبرحلةءأحدأعلما

اإليمانفيخطيرةوأميةبولىحياةفيمرموقزومركالجديدأسفارالعهدفيرتةولكورنثوس

بهاحمتازالتيواألخالقوالروحوالالهوتوالتعاليمءفالمبادىوتفصيألجملةعامةالمسيحي
مسيحيكلحياةمنجزءاالنهيكورفثوسإليالرسالتان

أوللكحابةهوتفزغهكورنثوسمدينةفيالرسولبولسأعمالفييصادفناماأهمفإنواالن

تسالونيكيهتمكانقليألنفسهإليواخلكورنثوسأرضبولسقدماوطأتأنفمنذ4dرسا
بزمنفيهاكرازتهبعدكتبتأنهانفهموطابعهاالرسالةلغةومنمضجعهقضقداإليمانالحديثة

كونثوسئمليناأئمبيريةإليمنهاسفرهفيضاهاالتيوالمدةيتناسبجدايسير

لمعلمالشاعروأرناألبويةالمحبةعواطفتحملأنهاالرسولبولسرسائلأبنقابدهماوأعجب
أتحينفيتعليموكلوصيةوكلتعبيروكلكلمةكلمنتنضحالتيالمسيحبروحنحوتالميذه

أمريذقلذاتهبحدهذاومطاروحصاروتهديدوضيقyrآتحتوهويرأجيكتبهاكانأوكتبها

ثصتاتللخهائلةقىةرسائلهفييقابلهخدمتهفيالرسولبولسيعانيهكانالذيفالتمزقله
لزمانوالبولسخدمةمحيطفيالالكناشىوتقريبءاألعضاوضمالنفسشتاتولمالمؤمنين

سبولرسائليقرأفزولكلكنيسةولكلشعبلكلالدهرsوإليبلفحسبوحياتهوجؤه
الرسول

yotسنةنهايةفيتسالونيكيإلىاالؤلىالرسالة
العهدأسفارأولتعتترالرسالةوهذهفيهاالمسيحياإليهانغرسمنرش6بعدبولسكتبها

فيالرسولبولىأنشأهاالتيالكنيسةأنعلمنافإذايعقوبالقديسرسالةءباصتثناالجديد

4vPmmoCtipluP41

وله33792

08mmoCtipluP61ذزأ



دطلملمدغسانساص7ةأأليألبجبزأصأزكصنرأانحويلثهجمإثىائرJ6لياالأإس1

11سمأIأكالذأثعااب

دطءءبطاللأديالملىلألدإسوءاأرحsابر3دفي2أاواللميىلص3yر

حwأسالرالسس

أللمi1طأولهضنمسلمhأ







الرسالةهذهخلتلماذاأدركنامتنصرةعناصريهوديةفيهايكنولماألمميينمنكانتسالؤليكي

بدونالتيرلركقضاياالمتنصريناليهومعارضاتعلىترذالتيالالهوتلقضاياالتعرضمن
االحتكاكاتعنالناتجةواالقحرافأتءاألخطاأننجدبينماغالطيةفيحدثمثلماالناموس

المسيحثمخصىطبيعةعلىالتأكيدبدورهاأنثأتوأفسسكولوصيفيالغنوسيينبجماعة

غيراليهودضدالتوعيةمعالبعاطةتسالويكيأهلإليالرسولبولسرسالةفينواجهلهذا
المميزةالتعالمسماتتحملولكنهاوالمحاجاةالدفاعطابممنخاليةتعتبرفالرسالةالمتنصرين

اآلتيالغضبمنإنقاذفاالعالمفيبالروحسمهأالذياللكوتالمسيحشخصيةسمولبولس

نصيبالثانيالمسيحءمجياألبرارقيامةءالسمامنالمسيححكمالحالصفيالقداسةعامل
ءبدمنذواضحالمسيحآالمخاللمنءالفداموضوعأنكمااألشرارومعاقيةالمناركالمؤمنين

الذيهومئاكلهاونوعوالروحيةاإليمانيةالكنيسةحالةأنهوإليهننتبهأنيلزموالذيالرسالة
الرسالةطبيعةيحددكان

تدتلكأموالحببالطفقليهيفغالتسالونيكيينإلياالولىرسالتهفيالرسولوبولس

إليهميوضلأنسبيلفينفسهحتىجملكماكللهميقدمأناستعدادعلىكانإذأوالدها

منالشصبهقريعةفهيلذلكبهأرواحهمقتعمقابلفيبهمروحهقتعبسببوذلكاإلذجيل

المباركةالكنيسةهذهفيوجدمافيهموجدالذينفيلبيأهلإليرسالته

فيجدااعتبارخاصذاتكانتوتسالؤليكيفيلييأيمكدونيةفكناشالعموموعل
بولسالقديسقلب

الذيالصحيحالتعليمبمقتفىوسلوكهمفهمهملعدممراجعةفيهكانالذيالوحيدوالعنصر

الكافيبالفدرلهمصححهوقدالثانيءالمجيهوموضوعلهمقدمه

يقودكانيlUفبولسواختيارمنءانتقاعنيأتلمكوزلثوسإلىالرسولبولسوذهاب

وهولبولسالمسيحيقولهماUOياثمخصالمسيحبلالقدسالروحهووسمعناسبقكمابولس
الالليلفيبرؤيالبولسالربفقالتهديدهموعنفيهوالمقاومةدهثمنومرتجفخائف

هذهفيكثيراشصعبالمألنليؤذيكأحدبكيفعوالمعكأناألنيتسكتوالتكلمبلتخص
IAilfأعالةبكلمةينهمأشهريعلموستةسنةفأقامالمدينة

اختارلماذاالياحثولوتمغنفيهاالخدمةزمانوحصركورنئوساختارالذيهوبفالإذا

otI



واإلسكندريةرومامنكلمعوبأستمراروحيولةثديدةصالتذاتأنهالوجدكورثوسلرب

وجضوبأوسرقاغربأالعالمكلإليتمتدجعلهاكورنثوسفياإلنجيلأفدامتئبيتفإنوأفسس
ئمارهاوأئتاإلنجيلكلمةفيهترتتفهووإنكورلثوسفياليهؤمجمععلىالربعينوكانت

المحيطةاألقطاركلفيلتبذرهاالرياحتأخذهاأنبدفال

رومايهوكلنزوحبسببكورنثوسفيتجمعقداليهؤكانمناعبرعددأنفعلمونحن
الجنسبنطيمميألاسمهيهودئفىجدكلؤيوساإلمبراطوربامررومامنظردواأنبعدإليها
كانيوصكلوألنامرأتهوبرشكالإيطاليامنحديثاءجاقدكانالصفرىاسيامالثمن

يعملوكانعندمأأقامصناعتهمامنولكونهإليهماءفجاروميةمناليهوجميعيمفيأمرأنمد
8Ironأعيخياميثنصتاعتهمافيكاناالنهما

وخاصةاليهومنكميرإيمانكورنثوسمجمعفيبولسخدمةنتيجةكانتوكالعادة

ييتهجميعمعبالربامنالمجمعرئيسكريسبسنفسهالمجمعرئشمنهموكاناليونانيين

واحدةبنفىاليهوVامأنإلي18اعواعتمدواآمنواسمعراإذالكورنثيينمنوكثيرون

بخالفاللهيعبدواانالناسيستميلهذاإنفائلينالواليةكرصيإلىبهوأتوابولسعل
كورنثوسكانتالتيأخائيةوالىبهانالجيباللهبتدبيرولكنrtو81Y1أعالناموس

فحصفلماوالمشالفيلسوفلسينكاأخأوكانكاليونوهومقتدرأحكيمأرجالعاصمتها

غاليونيفتحأنمزمعابولسوإذكانوطردهماليهؤالمفتعلهيعبابثوةلماألمرجليا

مسئلةكانإذاولكناحتملتكمفدبالحقلكنتاليهؤأيهارديخبثأأوظلماكانلولليهؤ

همظراألمورUذهقاضياأكونأنءأثصالستألننأنتمفتئصرونوناموسكمءوأسماكلمةعن
IFAtrأعالكرسيمن

وقدأضهروستةكاملةسنةكورنثوسكنيسةيؤسسظلالرسولبولسفإنوقلناقشوكما

وقداليهومكائداحتمالفيالعزيمةمنمزيداإليهوأضافاكورنثوسفيوتيموئاوسسيالوافاه

ويعلميحاججضغطوتحتالروحفيمنحصراالبولسكاننمابيكورنثوسوعال
بالروحمشدودامنحصرابولسكانمكدونيةمنوليموثاوسسيالانحدرولما
Aaأعيسوعبالمغلليهؤوهويشهد

كورنثوسألهلنفسهبولسيشرحهكورنثوسفيالرسولمىبولحالةعنتعبيروأوضح

بكالميكونألموكرازئيوكالميكثيرةورعدةوخوفضعففيعندكمكنتوأنا

tlil



4و23ك1والقوةالروحببرهانبلالمقنعاإلنسانيةلحكمة

كوزلثوسألهلويقولكورنثوسفيخدمتهعلىمكدونيةفيخدمتهيضمئم

4vyكلفيمكححبينكنابلالراحةمنءشىدنالجعيكنلممكدونيةإليأتينالمانحا

عرانااقضعينيعرئيالذياللهلكننحاوفداخلمنخصوماتخارجمنءشى
rrv6وه

منيوافئلهكانواحينمابأوالدهجدايتعزىكانالرسولبولسأننوضحأنهنايلزمولكن
ةخدمتهأخبارحاملينبعيد

التيبالتعزيةأيفابلضطبمجيئهوليستيطسءبمجيعرآناالمتضعينيعزيالذيالله

اععرفرحتإنيحتىألجليوغيرتكمونؤحكمبشوقكميخبرناوهوبستبكمبهاتعرى
rtv69

انيتاوالثالثةأبيوسفىرنإليالشفبالناخرجوابخبرنااإلخوةسمعلماهناكومن

Ifnroأعوتشجعضكراللهبولسرآهمفلما

عادفلماهناكالكنيسةليفتقدتسالوتيكيإليتيموثاوسأرعلأئينافيىبولكانوبينما

وذكرناهاسيقالتيولياالرسالتهلهميكتبأنهذااسصدعىسكورنثوإليهناكمنتيموئاوس

لنااثهبهااحخظوالتي

Uأيمملألمتجهابقلبهتركهمالمجمعفيالرسوليسمعوالنولىأناليهودرضى
ءبريأنأرؤوسكمعلىدمكملهمgوئيابهنفضومجدفىنيقاوموننواrذو1ألليؤالنيين

للهمتعبداكانيوستساصمهرجلبيتإليءوجاهناكمنفانتقلاألممإليأذهباآلنمن
المجييناجتماعمقرذلكبعدالبيتهذاوصار7و0eno6للمجمعمالصقابيتهوكان

لهمبولىومقابلة

tمLممرعلىكلهاوالكنيةكورنثوستاريخفيلدةخاعالماتأصبحواالذفياألشخاص

ومديحهبلقبهواحدكلرسائلهفيبولسذكرهمضدالدهور

أنفسهمرتبواوقدكورنثوسمقاطعةأخائيةباكورةأنهمإستفاناسبيتتعرفونأنتم1
1aIءالغرباالمسيحيينضيافةالفديسينلخدمة

جبروهقدهؤالهنقصانكمألنوأخائيكوسوفرتوناتوسإستفاناسءبمجيأفرحإنيئم2
ItIVIjAIوروحكمروحيأراحواإذ
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l41كوa1وغايسيهرشىإآلمنكمأحداأعمدلمانياللهأشكر
أجلمنعنقيهماوضعااللذينيسوعالمسيحفيمعيالعاملثنواكيألكالبرشعلىستموا4

التيالكنيةوعلىاألممكناشجميعأيفابلأثمكرهماوحديأنالستاللذينحياتي
jtrreروبيتهمافي

615روللمسيحاثيةاخباكورةهوالذيمايحبيبأبيتتوسعلىسلموا5
أنسنائيوسوصيباترسوياسونولوكيوسمعيالعماملتيموثاوسعليكميسلم6

rrرو

فيعليكلمأسئمماروإليالمرسلةهذهكاتبكورنثوسفيأفاقرتيوس7
J911yvرالرب

Yروrكلهاالكنيسةومضبفمضئفيغأيسعليكلميسلم8
9U1رواألخوكوارشالمدينةخازنأراستسعديكميسلمrY
منوكثيرونبيتهجميعمعبالربآتنالمجمعرئيسيسبسciواألهماألولوهووأخيرا01

81Aاعواعتمدواآمنواسمعواإذالكورنثيين

أنهوالمسئوليةاالفمخارمنءييقرربثالرسولبولسأناالؤليكوونثوسرسالةفيويالحظ
هذاالمجمعرئيسمدع

141كو1وغأيسكريسبسإآلمنكمأحداأعمدلمأنيافهأشكر

doنةمأوائلكورنثوسمنقسالؤديكيإلىالثانيةالرسالة
بدأحتىكورنثوسفيوبولستسالونيكيهلاألوالرسالةبةsلعكثرةهورضتمرلم
تيموثاوسيدعلىلتهواالتياألخبارمعبولسإحساسهووالسببالثانيةالرسالةلهميكعب

الثانيءالمجيبخصوصلهمبولسقدمهالذيالتعلمتأويلبسببمنزعجةهناكالكتشةأن

تعليماأئارواالذينمنهمأضيقالفكرذويوخاصةتفنعهملماالؤليأرسالةأنعلللمسيح
22تس2األبوابعلىهوأو6لىقدالمسيحبأن

لممكدونيةإليأتينالماننا1هكذاغادرتسالونيكيمابعدحالتهيصفالرسولوبولى

بيئخدمتهألنri7ءشىكلفيمبينمكنابلالراحةمنءشىلجسدنايكن

لتحماوهولألموروتهويلهمانفعاالتهمفيالمتزنينغيرءهؤالمنمقاوماتتخللتهاالتسالونيكيين

اليومهذاأنحذرتالميذهنفسهالربأنمحذرا111هتس1لهماالؤليرسالتهفيعنه
كانتوإنوإنهوحدهاآلبإالءالسمافيالتياللهمالئكةوالأحديعلمهاالالساعةوهذه

AU



علفاتقديكنلم4ألالربءمجيبسرعةأعتقدواأجمعينالرسلمنهافبئاالولىلكئنيسة

والالرسلالأنإألحياتهمءئناافيمجيئهانتظرواضدلذلكضطسنةعشرينسوىعو
إحسأساتهممنمةغرعلنتاثجءباستقراأخطاواوالاليومأونةبالالزمنبمحدلدأخطأوابولس

هواوهذالربةلمالفاوفرحوقبثوترميهمالمؤمننالتهابهيكانتالوحيدةالنتيبةبلهذ

أصاالمسيحقلبيفرحماعين

هكذاالعالمأنؤرهمبحأنهمهوشالؤليكيفيالرصولىبولستالميذمنحدثالذيولكن

وتطقلوامسئولياتهموأملواأعمالهمكركوافيهوالعملوالتعبم4للعيفإصريعاسينتهي
اليعملالمنأنالشانيةرسالتهفيبولسكانهذاوعلىوشربهممملهمفياآلخرينعلى

فاضطربتزدادلمجيئهبالنسبةالمزئفةوالرؤىالهلوساتبدأتكذلئه3Iشrيأكل

لمرففرصونشاتوالتفككاالنحاللضفاعلىوأصيحاإلشاعاتكرةهناكالسيحيالمجتمع
ورئفوابلأروحمنكأنهاكالماوسماعهموأحالماروئيتهمبرءعاباالوالنفوسالعقول

لةLالرهذهلهميكفاندعتهالتيتلميحاتههيوهذهأوهامهمليوكدوأالرسولبولسكالم
لحالةاعنتقريراوإعطائههناكمنrستيموثاءمجيسريعابعد

قتزعزعواالأنإليهواجتماعناالمسغيسوعربناءمجيجهةمناإلخوةأيهانسالكمئمهـ
أشالتزييفمناكأنهابرسالةوالبكلمةوالبروحلوألترتاعواذهنكمعنسرسعا
Jبأو4طريقةعلأحديخدعتكمألحضرددالسيحيومأقأيورساثل

r1rنى2الخا

ترتيبباليسلكأخكلتتجنبواأنالمسيحيسوعربناباسماإلخىأيهانوصيكمئم
3sتىrمناأخذالذيالتعليمصسعىويى

لمنناالخبنسأألكلاليدعملجهةمنبنامثليأنمجبكيفذمرفونأنتمإذ
ونهاراليألوكذبتعبنشنلكنابلاحدمنخيزالمجاناكلناوالبينكمترتيببالبملكن

3VAتسyمنكمأحدعلىنئقلاللكي
بالبينكمقىمأيبسلكونأننسمعألنناأيضاياكلفاليشنلأنيريدالأحدممانإن

بربناونعطهمنوصيهمءهؤالفمثلءمطفلونموليونهمثصيئابلاليشتغلونترتيب

301تسrخبزأنفسهمويأكلوابهدوءيشتغلواأقالمسغئعي

ضرىeIمراعطىلالرسوبولسأنولنلهمبالنسيةتسالؤليكيألهلالثانيةالرسالةهذهوذيمة
وهذهمجيئهيعادمنللتاكدثابتامعيارالتكونالربءيرتسبقالتيساسيةايهالعالماتمجمل
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هناومنتوضيحدونسريعامرورافمرعلهاهناأمابالتفصيللهموشرحهاسبققدان
اندونتأويلهافينتمادىأنمنأيضانحنيحذرناوهذألنابالنسبةمانوعاغامضةلتءجا

تحديدهوتسالونيكيأهلإليالثانيةالرسالةهذهبتختصقماأخصقولكنالكالمءورامانعرف
23تس2الهالكابنالحطيةإنسانالمسيحءمجيبقستالتياألساسيةللشخصيةبولس

منوالمفسرينءالعلماحيرممالنابالنسبةغامفاالرسولبولستركهالذيوالرسمالتحديدبهذا
مدعينبياأو3ملكاسيكونهل7الحطيةأوتفمصتهالخطيةتقمصالذيساناإلنهذايكون

عالقةلههل3فجأةسيظهرأم3سيولدأم3ولدهل3خارقةبقوىمدفوعاعالماأوالنبوة
اليهودمنهل3المسيجينمنهل3بألهيكل

كتبتاأنهمايوضحمماومثاعروتعليمالفةمتشابهتانتسالؤليكيهلالرسالتانتانAو
مكدونيةإقليميمنكلفيالرسولبولسخدمةحصيلةالحقيقةفيوهازمنيامتفاربتين

إنبلوكورنثوسوتسالونيكيفيلبيفيهماالكبرىالمدنخدمةعلىتقعحرلموالتيوأخائية
وجنوباوثصماألوغربأشرقامنهاينطلقالتيالقاعدةكانتكنألسمنفيهاأسسبمااثدنهذه

أنفسنانحنإنناحتىالثانيةرسالتهفيلهمالرسولبولىقولوهذاعديدةكنائسليؤسى

صرتمحتىاالوليرسالتهفيأيمالهمقولهواسمع14تسافهكنائىفيبكمنفتخر
فىليىالربكلمةأيعتقذنجتلكممننه1أخائيةوفطمكدونيةفييؤمنونالذينلجميعقدوة

مكدونيةليستأنهجمعنى1IwnتسIأيضامكانكلفيبلفقطوأخائيةمكدونية

العالمأظاروكلومصربلقطوأخائية

معقطباالسمعليهاعبرناالتيالمراجعةمنبنوعهتانصعهاأنيلزمالتيالبالدفمنلذلك

مثلكورنثوسءمينايهنخرياهيبالمسغمؤمنوشعبوكنألستiخفيها6ميمتأثه
الموانيمنوهيكخريساليونانفياآلناسمهاكنخريأوفيلبيءمينانيابوليس

وأنطاكيةواإلسكندريةأفسىمععالميةتجاريةخطوطفيبحريةاتصاالتلهاالتيالهامة
الرسولبولساستقلءالمياهذاومنباسمهاسكتنفوولهاإيجةجرموانيوكلوتسالؤليكي

سورياإليمتجهادفينة

هـرياأنطاكيةإدكونجثوممنالعالةطريقفيالرسولبولس

yبريسكالومعهسورياإليالبحرفيوصافىخوةاوعثمةكثيرأياماأيضافلبثبولسوأما

iAAأع4JنذرعليهنAكنخري1Aفيرأسهحلقمابعدواكيأل

lءالعدماتفديربحسبكانتقدالكرةاأليامهذهماAكانهألرأسهحلقام1شمهرا

at



عليهالذيألنفمولهيصعبهذاولكناكيألهوذلكصنعالذىأنإلييشرفدفالنصنذرليه

فيتخففبلأورثصليمقاصدايكنلموأكيالالهيكلفيأورشمليمفيضمعرهمبتقديإاليحكهنذرال
أفسس

ءاألجوافيفتععتغرقإمجةبحراآلخرمنءالشاطىعلىوأفسسكورنثوسبينالرحلةأما
اكيالمنكلهوتخلف9iVيوماI01إrمنحواليموأتيةالريحتكونعندماالمعتدلة

ولكنءالميتافيطويألتمكثفلمسورياوجهتهافكانتالمركبوأماأفسسفيوبرشصكال
الذيالموعديخصفيماكالعادةيحاججهموأخذالمجمعودخلونزلالقليلةالفرهذهانتهزبولس

بالمزيدهـلكلمهممعهميمكثأنمنهوطليواأئارثاعرهموبالفعليسوعبالربواإليمانلهم
بحسبفهوالعيدهذاأماأورشليمفيلحفورالعيدالرحلةتكيلبضرورةعليهالروحألحولكن
علحهـالمعدةالمركبوجؤهواإللحاحزكىماأنوييدوالخمسينعيدهوءالعلماتحقيق
أيضازكاهكماالميعادفيأورشليمإليلتعذروصولهعنهاتخئفلوبحيثالميعادفيوالوسول

تمماوهذااللهمشيثةحسبأطولكرةعندهمءوالبقاللعودةفرصةبوجؤالروحيإحساسه
أشهركاملةوثالسنتينعندهممكثإذالثالثةرحلتهفيبالفعل

وأقلعتقيرسئمروسإليوانحدرتموانيهبعضعلىوعبرتإمجةبحرفيالمركبوسارت
قيصريةءمينافيمراسيهاأرستحتىمنها

يدمنلألممسؤيةأولتمتءالميناهذهضيأيفاإجماننارحلةفيقيصريةننعىالونحن
القدصالروححلكرنيليوسبيتأهلويعظيتكلمكانبيتماالذيبطرسىالقديهورسول

الروحموهبةأنءوالسمااألرضسجالتفيوصاروتسخلالكلمةيسمعونكانواشالذبهيععلى
أيضأممايعلىانسكيتقدالقدس

uوآالأحزانالهحملتالرسولىبولإليالمفرحةاألخبارهذهقيصريةحملتبقدرماولكن

يونيةمنكاملتينسنتينالمدينةهذهفيسجنهتمقديسوعسمNالشهادأجلمنإكليالحسبها

م6يونيةحتىA0سنة

الرحلةهامشعلاورشليمنيالرسولبولس
بدأهاأجلهمنالذىومقصدهاأورثمليمإليالرحلةهذهغايةعنشيئاتاريخهفيلوقايذكرلم

ضعيفةواحدةكلمةإالAIIYاعاورشليمفيالخمسينعيديهعيأنوهوالرسولبولس

71مءللحالهكر01
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كلمةذكردونمرورابهامرأنهإألمنهاءنستقرىأنجمكنالعمقكلمنمجردةزيلة

أنطاكيةإليانحدرثمالكنيسةعلوستمصعدقيصرلةفينزلولماأاأورصصليم
إلىالصعودأواالنتقالهذافيالرسولبودسمعدوقايكنلموغالياArrأع

تاهـنحايخسحتأنيمكنماكلمنخاليةأورثصليمإليرحلتهكافت6أيضاوغالنااإالكتية
استفهامبعالمةتركتوهكذا

سووالأنطاكيةإلىانعدوثم

التعريجدونأنطاكيةإليشاألثمقيصريةإليأخرىمرةالرسولبولسانطلقأورثمليممن
العملمركزعثرلالثنيأورشليمكانتكمالهأنطاكيةوكانتالطركأفيكنيسةأيةعل

إرساليةلكلءالبدونقطة
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الثالثةثميريةلتب Jالرسبولمسرحلة



إلىكاسألسوإلسءم3أ1أطصjدكزوردأأأحالدكطلياصوو1صىقلر

دشاهماأكماأدااحمالبرشلم1ا91مهصسااللوساأكاودموراظءصدصإ
سالاثإالأااألمألمؤاسئىامررشلالطاماألاسءء1أئئأاحللأحؤالطJآ
1riإلااطسءألىءحلىاا11 ىدسء2دلص1صكاا



الثالثلفصل

الثالثةالتبشيريةالرسولبولسرحلة

الرحلةسيرخط

يدمغعيانوشاهدللحوادثكمسخللوقاالفديسبغيابيوحيالذياالختصارأيفااهن
بداشهامنأرحلةهذهقة

التالميذجمغيئددمجيةوفغالطيةةكورفيواجتازبالتتابمخرجزماناصرفمابعد
eMrrأ

خطنيةكنضكلعلىللوقوفافصكادرحلةكانتأنهانفهمالمخعحرهالواحدةااليةهذهمغ
اإليمانولدلدواليظللخقعةاطريقعلكمحطةالير

للرحلةالمIافقون

ودكنأورشيمفيتخلفأنهويبدوميالاسمعلالمتتابعةأرحالتأخبأركلفينعثرال
مناثاثةالرحلةهذفيالرسوللبولسمراضاكانأنهيبدوكماالؤكدمنتيموئاوس

كناسىعلومروؤذهابهلهليرتبمكدونيةإليأرصلهأفسسفيوهوبولسولكناأوله

مكدونية

فيزماناهووبثوأرسطوسuاوستيمويخدمونهكانواشالذمنائنينمكدؤليةإليفارسل

PIrrأعآسيا

الطريقفيزارماانهالمرجمحالكنأللى
لسزثمدوبةإليىطرصومنكلمزعلأنهبدالسورياأنطاكيةمنسيرهخطفي

تدوافالشرقيالشمالفيكالطيةنحوانطلقبعدهاذرةبيسيديةأنطاكعةفيواسحروإيقينية

أرسلهاالتيالرسالةطلعفينقرأماسببحهناككانتكنيسةمناكثرأنييدوإذكتألسها

منقامهأالذياالبالهواالمسيحبيعغبلبإنسانوالالناسمنالرسولبولسإليهم

ret



k1Ijrغلغالطيةكنائسإليمعيالذيناإلخوةوجمغألموات

أنتمافعلواهكذاغالطيةكنائسأوصيتفكماالقديسينألجلالجمعجهةمنوأما
61Iكوأيضأ

غالطيةتسمىلمدينةجغرافيذكرأيالقديمالكنسيالتاريخفييوجدayأالمحيراألمرولكن

هذهأنكؤليبيرالعالميرجحلذلكوحديثهاقدجمهاكلهاالحرائطفيكذلكمقاطعةاسقهيبل
وأهمهاالمقاطعةهذهفيالقاثمةالمددطاهمفيبألضرورةتفعغالطيةباسمتسمىالتيالكنائس

وكانتباسينوسومدينةالركيةالصغرىاسياعاصمةاآلنهيالتيarycnAأنقرةائنان

توليستوبويباسمأيضايسمونكانوأالذينالغالطيينقبائلتجمعمركز
المغاربةالغالطيون

elebyCالعظيمةاألمالمسماةالحكيمةسبلةعبادةمزكزأيضاأنمرةكانتكذلئا

rehtoMtaerGehtأسطوريةشخصيةوهيأنقرةمدينةفيمشهورهيكللهاوكاناآللهةأمأو

الحصوبةإلهةمعتبرةوكانتالميالدقبلالثالثالقرنإليعبادتهاترجع

أومدنءأسمانحوإشارةأياألعمالسفرفيلوقايذكرفلمأفسسنحوالغربياالتجاهأما

كولوسيمثلغبرعليهاقديكونأنيتحتمءأسمانجمعالرسائلمنولكنعليهاعبركنائس
رسالتهفيبولسالقديسأنولو1أفسعىودعلىوماوهيرابوليىالودكطوبجوارهاأباميا

منسغىأنهإآلكيةالوفيأوWولوسيفيءسواوجهباليروهلمإنهميقوللعيكوأهلإلي
مذاكانجهادأينعبمالولكنوجاهدأجلهم

أفسسفيالرسولبولعر
الوثنيةالمدينةأفسس

كلزاالصغرىآسياعاصمةوهيالعالممدنكبرياتمنكانتالمسيحقبلفيماأفسس
يونانيةمدينةمظهرهافيوكانتاألئينيأندروكليسالمدعوليناأءعظماأحدهوبناهاوالذي
وأفسسوالحضاراتالشعوبملكىوكانتتقريباشرقيةوعبادتهاوأهلهاطبيعتهافيولكن

معوالمواصالتوالتجارةبالخصوبةفامتازتومينائهاوأنهارهاأرضهافيغنيةطبيعةذاتمدينة
العالمءأنحاجميع
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المدينةفمسرحأئينابهاتفاخركانتالتيوالفخمةالضخمةباألبنيةمكتظةأفسسكانت

تتجمهركانتحيثاإلستادأواإلستاديومأوالملعبكذلكاأللوفيسعكانالذيالضخم

األرضأقاصيمنلهاتدعوكانتالتياأللعابلترىكلهاالمدينة

باصمالمعروفةوهيsimetrAأرطاميىاإللهةهيكلبنىكاننزاعبالاألبنيةأعظمولكن
وكانوالفضياتالمذكلباتببريقيتألقبغدعلىمنءالمينامنيرىكانوالذيanaiDديانا

أنبالقوذأفسسأهلبهيتفاخروكانالسبعالدنياعجائبأحددياناأوأرطامسهيكل
قاموالذي2أرطاميسهيكلمنأعظمبالفروإليالشروقمنمسارهافيترىالالشمعى

التنفيذفيوتالهسأموسمنjLثيئوpهوالمهندسبائهيتصميم

ميتاجينيسابنهبعدهومنsussonGfonohpisrehCسجنوسامنالذيخرصيفونالمهتدس

senegateM4المدنجميعلبنائهتبرعتوقدوباؤنيوسديمتريوسالمهندسانسلهواممد

فيهاشتعلتوقدالمتعصتونبحرفهقامحتىءالمانحوjتفعبناؤaأكملأنماولكناليونانية
ولكناألفسسيةدياناعبادةلتاريخمتقتاجدوأليعطيناوهذااألكبراإلسكندرولديومالنيران
رضىعليهاسمهيتقشأنوطلباألكبراإلسكندرزارهفلماوأكملناLTممبأفخربناؤهاعيد

إلىحتىديانالعبادةالمتعصبيناألفسسيينحمايةوتحتافتخارموضعوظلوشممءبإبااألفسسيون

الغوطيونافتحمهولكنبوليكاربوسبعدهومناألولالقرنختامفيالرسوليوحناالفديسأيام
لهيوجدفالالمسيحيةبانتشارمعالمهوانمحتاألساسحتىوهدموهالدانوبءورامننزحواالذين

منالكثيرفيهاكانوالتيالرخاميةأعمدتهبقايااستخدمتوقدتماماموفعهيغزفوالأثر

وكبقاومتحفجامعاآلنبتركيابأسطنبولصوفياآجيالكنيسةكأعمدةالكريمةاألحجار

yإيطاليافيالكاتدرائياتوبعضاألخضراليشبوهوالجاسبرحجرمنقوائملىع
المبنىهذابتقايابنيت

وكانتقريبامترال4x27أيقدما22وعرفقدمأ524الهيكلهذاطولوكان

إليهايAJأمنهاعموكلعمودا72Jاألعمدةعددوكانمترا02أيفدما06العمودارتفاع
عالمويقولوالفضةوالذهببالمجوهراتةمملوخزينةيحوىالهيكلهذاوكانالملوكأحدمن

فيذاتهبحدتمثالهاأنولوإنجلترابنكفياالنيوجدماكنوزيوازيمنيهLانLمأننيألمط
نفسهوالتمثالالينابيععنتعئركانتأنهايقالولكلنالصيدإلهةوعثلبدائيالهيكلداخل
فيضمناإلنسانترضعالتيالطبيعةخصبعنتعبيراالئدفيبشكلعديدةبروزاتتغطيه

dةه424224
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وباليؤالنيةmaemmamitlumالالتينيباالسمجيرومالقديسسماهاوقدنابيعها

ءالسمامنهطالتمثالهذاأنعتادهايعتقدوكانءاألئداعديدةأيapUxorIايي7

فيالقاديأخذهاالففةمنمصغرةوهياكلمصغرةتماثيلعملفيالفضةصئاعتتارىوقد

أ3دياناعيادةعلىيقومانأفسسوغنىالصناعمكاسبفكانتزيارتهمفيئاحوالبيوتهم

m1ألرطاميىضةهياكلصاخصاحديمتريوساسمهإنعانأنلألفسسيينالتيأرطاميس
الرجالألهالGوالعملذلئمثلفيوالفعلةخمعهمبقليللشمكسباالصناعيكسبكأن

1fro2اعالصناعةهذهمنهيإنماسعتناأنتعلمونأنتم

عبادلهاآلهةعليهاl4امووهياكلناLم1أسىقدالشيطانكانءالقارىعزيزيوهكذا
وألوانوبهالبأشكالوزتنهاوفلسفةءمبادىلهاوثبتبرزقهايرتزقونصتاعافيهاومرن

العالمفيبهتحصنقدالشيطانكانفيماالفكرأمعنودواإلنسانبنيمنالجفاللمتليخدب
لنفسهأقامالمسغولكنوالفنوطاليأسبهروألتم9وااإلنسانألصابالمسيحءيجيأنقبل
وستحهإصرائيلءحكماأحكمرجليعندعلمهمحاربالهورتىسمكصاديمنجماعة

وارتفاععظمةوكلبلهذهأرطامشعظمةليسليهدمالحيةالكلمةمستوىعلىالروحبأسلحة
بلوحسبدنفيديسومعاقدهالعدوحصونوديهدمبلوالمسيحاللهحقمعرفةضديرتفعوعلو
اإلفسانداخلليا

وجهعلىميسأرههيكلعليهارسموقدالهيكلمكاننفسفيأفىفينقوعثرعلوقد

3يتلهمنالشيطانهلمUأأرطاميىقتلالذىوكأننيرونصوةاالخرتبرزالوجهومن

وكتاباسماويةهياكلتحوىأرضيةهياكلثالثةفهيالحقيقيةكنوزأفسىأما
noirPبريونجبلعلىالرصوليوحناالقديستجر1

الجبلنفسعلىالرسولبولىبعدعليهأأسقفأولقبرتيموثاومى2

يدعلجسدهاوأصعدفارغالناتركتهحيثالنوروأمالمخئصىأئمءالعذراالقديسةتجر3
ماللكة

شروقمشتقبألأفسىءلهواماتنكتتهالذينايالفديسإنجيلفهوالكتابأما4

ممملهأنإليمنينورجماوشهوراوأسابيعأيامأغرولهاومؤعاشمسها

يتبولمءالسمامنالمخئصلتحذلريستجبلمإذأفسسكنيسةمالكعللحزتاياولكن
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هيوأينهذاكانلماذااليومحتىأحديعرفوالالتاللإحدىتحتواندفنتمنارتتزحزحت
2aلؤ

هtشةبأنعلما4م75سنةربيعحتىمهtسنةخريفمنأفسسفيبولسأقاموقد
الرومايةاإلمبراطوريهعرشنيرونفيهااعتلىالتيالسنةهي

رجلوصلهاكانفقدأفسسإليالرسولبولسيصلأنقبلءالوراإليقليالنرجعأنويلؤم
سسأفإليأقبلثملبىلىنظيراصاربالقعلالذيرأبثووهوLNالكنيسةأعمدمنسيصبح
طريقفيخبيراهذاكانالكتبفيمقتدرضغرجلالجشىإسكندريأبثوساسمهيهؤي
فقطيوحناسؤيةعارفأبالربيختصمابتلقيقويعلميتكلمبالروجحازوهووكانالرب
الربطريقلهوشرحLإليهماأخذاهوبريسكالاكيالسمعهفلماالمجمعفيمجاهرهذاوابتدأ
اإلخوةالهكتبكورنثسأيأخائيةإليإيجةبحريجتازأنيريدكانوإذتدقيقبأكثر

الذيغبالنعمةكثيراساعدlورنثوسإليءجافلمايقبلوهأنيحضونهمهناكالتالميذإلي

هويسوعأنيالكتبمبيناجهرااليهوديفحمباشتدادنaألبولسيدعلىامنواقدكانوا
tYAYعأالمسيح

فيأبثوسكانبينمافحدثكورنثوسفيىأبثفكانأفسسالرسولبولسدخلفحين

1mWأعأفسسإلىءجاآسيافيالعاليةالنواحيفياجتازمابعدبولىأنكورفثوس
يألهمبولسفابتدأيابثوسغالباتالميذوجودآسيافيبولسنظراسترعماوأول

يوجدأتهسعناواللهقالوا3آبنتملماالفدسالروحقبلتمهللهملاقتالميذوجدفإذ

عمديوحناإنبولىاليوحنابمعموديةفقالوا3اعتمدتمفبماذالهمفقالالقدسالروح

اعتمدواسمعوافلمامئعييحبالمسأيبعدهيأتيبالذييؤمنواأنللشعبقائألالتوبةبمعمودية
بلغاتيتكلمونفطفقواعليهمالقدسالروححلعليهميديهبولسوضعولمايسوعالربباسم

ifA11vأععثراثنينحوالرجالجميعوكانويتنبأون

فدخلبولىأمام45سنةأفسسفيكانابلؤسأنءالعلماحساباتبحسبومعروت
ليالسنينئالثDسنواتئالثهناكومكثrمه5ستةأوه4سنةالثالثةرحلتهفيأفسس

0213أعواحدكلانذربدموعأنعنأفترلمونهارا

5n334p4

CطصnaitsirhCehtfodiDdrofxOال80هء
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المجمعفياليهودمجاججولالرمولس
مافيومفنعاأشهرمحاتجاثالثةمدةمجاهروكانالمجمعدخلوحرارتهغيرتهوبكلتهوكعا

9Ynأعاللهبملكوتيححص

م6مأالطريقساتمينيقنعونوأليتقشرنمكاناليهودالفكرمنضيقيعندوكالعادة
الكنيسةليستقبلبيتهيفتحمنكورنثوسفيلبولساللهقيضلماولكنe99الجمهور

كانتغالبأمدرسةصاحبيونانيارجالاللهدفعهكذااللهمنالمباركيسطسوهوالفتية
عنهمبولسلاعتزاللهمنمالكوكانهوكنيستهبولسليقبلوالفلسفةاألدبلتعليم
نتيرااسمهإنسانمدرسةفييومكلمحاتجااليهودىالمجمععنفصلهمأيالتالميذأوأقرز

sunnaryTsالخدمةلبولسالثههئأوهكذا911أعقصارمسيحياعمدهقدبولسكان

لوقاالقديسوتعليقipIأعسنتينمدةذلكوكانكاملتينسنتينفيهااستمرالتي
مناسيافيالساكنينجميعيسوعالربكلمةسمعحتىهكذاكانأفسسفىبولسخدمةعن

I1أعويوتانيينيهود

بصورةالقدسالروحبحفورجداملحوظةوبصورةأفسسفيبولسخدمةامتازتوقد
بألسنةوتكثمهموتنبؤهموسأبتالميذعلىالقدسالروححلولفيرأيناهوهذاومجزيةفعالة

جسدهعنيؤتىكانحتىALLغيرالمعتاقواتبولسيديعلىيصنعاللهوكانoأخرىمرةثم
lpأعمنهمالشريرةاألرواحوتخرجاألمراضعنهمفتزولالمرضىإلىمازرأوبمناديل

أرطاميسعظمةمقابلفيوذلكItVI6أعيتعظميسوعالرباسموكان21jو11
الربوعكلفوقيسوعالرباصموارتفعوزالتسقطتحتىفستماالتيلألفسيينالتي

وحسبواالجميعأمامويحرقىنهاالكتبيجمعونالسحريشعملونالذينمنكشرونوكان

91أعبشدوتقوىتنموالربكلمةكانتهكذاالفضةمنألفاخسينجدوهاأثمانها

لهالقدسالروحومصاحنةالمعتادةغيرالفائقةالقوةهذهلبولىالثهأعطىلماذانفهمهذامن
لتفليلتؤازرهمالشياطينوكانتالسحرمجترفىنكانواأفسسفيالقومءفهؤالومجزاتبعالنية

هنهأخضعتالفائقةالقواتبهذهبولىاستظهرفلمابالمسيحاإليمانعنولصدهمالشعب
السحرةءهؤالهمآمنمنوأولسعةعنبالمسيحيمانللىالبابوانفتحالشيطانيةالمتمردةالحركة

الشيطانقىةاندحارعلىعلنيةضهادةكحبهمأحرقىاالذينأنفسهم

ADI



منألفينزمانهافياإلثجليزيبالجنيهفهويساويالكتبهذهبهفدرتالذيالثمنما

6بنساتعشرةتساويالفضةظعةحيثالجنهات

التزاماأفسسبمغادرتهثمنهبولسفعالثيطانفيهاندحرالذىالحريقهذابسببولكن
ساألبشقمنهابولسوخرجضشهاوصئاعاألصنامعتادمنزوبعةالشيطانعليهأقامإذ

Aمكدونيةإلىليذهبوخرجوودعهمالتالميذبولسدعأالشغبانتهىماوبعد

02أع

مرةلثالثافيلبيمكدونيةفيالرسولبولس
مرةلثالثلكوؤبثوسويكتي

2141كو2عليكماثقلوالإليكمآتيأنمستعدأناالثالثةالمرةهؤا4
4ALفقدتسبفتقدكدمةكلتقوموئلثةشثصاهدفمعلىإديكمآتيالثالثةالمره
قبلمنأخطأواللذيناكتباآلنغألدبوأناالثانيةالمرةحاضرؤأناكمافأفولوأسبق

r1ijYوك2أشفقالأيضاجئتإذاأنيالباقينولجميع

قبلبولسبهامrقVلكورنثوسثانيةزيارةعمالاسفرفيلوقاالقديسروايةمنسقطلقد

رسالتهفيوالواردةالسابقةاآلياتمنجداواضحوهذابصددهانحنالتيالثالثةالزيارةهذه
وزدئوسلكالثانية

ئالثأفسىفيمكثالرسولبولسأنالتأريخيةالتحقيقأتومناألعمالسفرمنوالمعروف

كلبدموعائذرأنعنافترلمونهاراليألسنينئالثأنيمتذكريناسهروالذلكسنوات
أنهوالمعروفمvoسنةربيعفينثوسلكاالوليالرسالةفيهاكتب5213أعواحد
إليكمكتبتوليارسالتهفيكبأتبدليلفقدتوقدكورنثوسإليقبلهارسالةكتب

1rg1j11إليكمفكتبتاالنوأماالزناةتخالطواالأنالةالرمفي

تحملولمللغايةضرةكانتألنهاالرسألدلحسابمناسقطتالرسالةهذهأنيتدوولكن

47305

vلماجداضكاتتتهااألعمالسنرفيلكىلئمىائانيةاوياؤهنهذكرعنتناضىاالتديىانالمعتتد
عنفىفيبولىوجودأئتاسنواتئالثلمذكاثباكانالوقاالقديىوانضحاعبجمزوكاقتسنرى

هـ7705

ileL



معيتعامليعنييخالطأنكورنثسكنيسةفيواحدأيعلىكنوعأنالواحداألمرهذاوى
فكانمسيحيايكونأنويحددالرسولبولسينتبماأنونزانأنهمعروفشخصأي

بولسفعادالوئنيينمعوالعاملةوالسكنالعملفيبمعنىجملةالزناةيخالطونالكيفتذمرهم

وإالالعالمهذاةزمطلقاليسهكذااالولىأنهاعندناالمحسوبةرسالتهفيوسعالرسول

فيأخادعوAأكانإنإليكمكتبفكتبتاالنوأماالعالممنتخرجواأقفتلزمكم
مثلتؤاكلواوالتخالطواالأنخاطفاأوسكيراأوشتاماأووثنعابدأوطماعاأوزافياالمسيح

111كوهاهذ

قيمةالأصتحاالؤليالقصيرهرسالتهفيبولسأرسلهماتصحيحالثانيةرسالتهفيتمإذوهكذا
ةالمفقواالؤليالرسالةأنهاالمحسوبةالقصيرةالرسالةلهذه

فيمكدونيةفيوهوكورنثوسإليالثانيةالرسالةأنهاعندنارةالمعتبالثالثةالرممالةكتبثم

م75سنةخريف

AروميةأهلإليالرسالةكتبمADسنةءشاوفي

المقدمةفيوبعثةكوزبثوسمنأخباوحزينة
لنفسهحزينةزيارةستكونإنماهذهالثالثةزيارتهأنكورنثوسألهليصفنفسهبولس

هوفمنأناأحزنكمكنتإننهAحزنفيأيضاإليكماتيالأننفيفيبهذاتجزتتولكني
الذينمنحزنلييكونالجئتإذاحتىعينههذالكموكتبت3أحزنتهذيالإآليفرحنيالذي

لكيVكثيربدموعإليكداكتبتقلبوكآبةكيرحزنمنألننبهمأفرحأنمجبكان
rsrttنحوكممنوالسيماعنديالتيالمحبةتعرفوالكيبلمخزنوا

يقحرفونOL9فيهاالمسيحيينأناألسبينحتىكونثوسنواحيكلفيساعأنههيوالقصة

منسخرواالوثنيونسمعهالماكريهةقبأليحوهيإيمانهمفبليقادوفهاكانواالتيالزنىقبأللح
اإليمانفيالذين

امرأةنانلتكونأنحتىاألممبينيسمىالهكذانىزنىبينكمأنمطلقايسمع
rو3co1تنوحوألموبالحريمنتفخونأفأنتمأبيه

إلىفأرسلوتضلحتتحققبعثةأمامهأرملالبدايةمورفيأهذهسمعUالرسولوبولس

338pticpoeraebynoC8مألحم
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آتميافيزماناهوولتثطوسوأرئتيموثاوسيخدمونهكانواالذينمناثنينكدونية

eAlrrأسوأأخبازووصلته

سمعمماأسوأكورنثوساألمورفي
واعتبرهاjJcألافيسمعممااألمورأسوأأنتحققكورنثوسإليالرسولبولسيصلأنوقبل

للنفسمذلةأموراونفسهلحدمتهبالنسبة

ومحاسداتضوماتبيبهمتوجدأنأريدكماأجدكمالأنجئتإذاأخاف

إذاعندكمإلهييذلنيأنيثاتوتشووتكبراتونميمأتومنماتوتحزباتاتوس

والزتىالنجاسةعنيتوبوولمقيلمنأظأواالذينمنكثيرينعلىوأنوحأيضاجئ

ysrlyjnفعلوهاالتيوالعهارة

جداقصيرةفترةإألفيهايمكثلمالتيالثانيةزيارتهفيسيققدالرسولبولسأنويبدو

أيضااشئيأوعندمممأمكثوربماأجتازبمكدونيةألنيبمكدونيةاجتزتمتىإليكمءوسأجي
أمكثأنأرجوألنيالعبورفيأراكمأناالنأريدلسصألنيأذهبحيثماإليتشميعونيلكي
S6158كIالخمسينيومإليأفسسفيأمكثولكننيالربأذنإنزمأناعندكم

المرةهذهفيولكنضيرةوكانتبهمعبوراكانتالثانيةزيارتهأنيعخحاآلياتهذهمن
بيهمشهطأربعةلئيأنيؤعبوربلزيارةمجردكالثانيةتكونأنيودالالثالثة

الصفأشهرطوالءوضابمكلدونيةمرورهبعدالثالثةالزيارةفيكورنثوسوصلفإنهوبالفعل

ءالشتاأولفيكورنثوسلوئملكورنثوسالثانيةرسالتهكتبهناكومنم7oلسنةهناك
بعدآهAسنةربيعفيكورنثوسوتركغالطيةأهلإليرسالتههناكمنكتبحيثمهvمسنة
الصيففيأورشليموصلحيثميلشىإليثمفيلييإليمتجهاروميةأهلإلىرصألتهكتبأن

Ar9سنة

فيلبيمكدونيةإلىاظلقتالتيالبعثة
الرسولبولسبiVفبلكوونجثوسوأخائية

إراستسصحتهاوأرسطوستيموثاوسيخدمونهكانواالذينمنائنينمكدونيةإليفأرسل

sutsarEy1أعIrTمعرهفسفكورنثوسمدينةخازنبيظيفةالقأللمهوهذاوإراسش

pooraebynoC9اه338
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منذلكعلىويستدلكورنثوسفيالحكوميةبخدمتهيقوملكيحاصلتحصيلكانيحوثاوس

عليكميسفمكورنثوسفيكتبهاالتيروميةإليرسالتهفيالرسولهبولمىرهذكالذياالسم
7خاوكوارتسالمدينةخازنإراسشعليكميسقمكلهاالكنيسةومضيفمفئفيغاسى
كانالذيتيموئاوسإليروميةمنالرسولبولىكتبهالذيالحطابفيكذلكitrrرو
وأكيالقرسكاعلىتمتمالثانيةالرسالةفيلهيقوJأفسمدينةأسقفبأعمالقاثماآنئذ
fOتيrكورنثوسفيبقىإراسشانيسيفوروسونجيت

lالرسوبولسبهاقأمالتيالرحالتمهأممنأندائمايتذكرأنءالقارىعلىوسنبغبم
اليهؤيةءلفقراوالعطايااألموالجمعمهGأيرعطهاالتيالبعثاتوباألكثر

كورنثوسأهلإلىاألؤليالركالة

بينكمأنeolhCم2خإليعائلةأهلمنإخوتيياعنكمأخبزتني4
بولسإليواءجاكورنثوسفيالكبيرةالعائالتإحدىوهيu151خصعومات
كورنثوسفيحدئتالتيالحادةاالنقساماتعنوأخبروهأفسسفيوهوكزيارةالرسول

إياهاتركهبعد

LJحملبواتوصيةخطاباتومعهمالرسوليعقوبعندومنيةالهومنتءجاجماعأتأوأل
الرصولبولسرسوليةقيمةمنمفئلينالرسولبطرسلشضىيتحربونوصارواالمدينة

الرسولليولسوالألحدءاالنتمابدونرأساللمسيحيتحربونجماعةثايخا
وبريسكاليالاعمدهالذياإلسكندرياليهويالفيلسوفألبوفسيتحريونجماعةثالثا

الذينأبولحزبكانأخطرهمولكنمتناحرةأحزأبثالئةإلىالمدينةانقسمتوهكذا
اصطالحاتمواسخداالمسيحيلحريمانتفسيرهمفيالحكمةالفلسفةبعنصريفتخرونبدأوا

أفكارعلأصالتعتمدالاليالمسيحيةالروحعلىخطربدأيةهذاوممانالفالسفةوألفاظ
الوثنيةاألصولذاتفةالفالواصطالحات

حزبكلداحضافيهمبولسصراخوإليك

tانقسمهلللمسيحوأنابطرسلصفاوأناألبوفىوأنالبولسأنايقولمنكم13احد
31و3rj21اعتمدتمبولسباسمأمألجلكمصلببولسألعل3المسيح

الهالكينعندالصليبكلمةفإنالمسيحصليبيتعطلفالكالمبحكمةألرالئث
أينءالفهمافهموأرضىالفالسفةفلسفةءالحكماحكمةمأبيدمكتوبألنهجهالة

حكمةاللهيجفلألمATالهذامباحثأين3الكاتبأينالفيلسوفالحكيم
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Svyالعالمهذافلسفة

ULJالجسدحسبفالسفةءحكماكثيرونلتأناإلخوةأيهادعوتكمنظروا
I162كو

الفلسفةالحكمةأوالكالمبسموليس6ليتاإلخوةأيهاإليكمأتيتلماوأنا0
2Iك1

هوالربفيئيحكمالذيربثيوممنأومنكمفتييحكمأنعنديءشىفأقلأناأماو
المؤامراتالظالمخفاياسينيرالذيالربيأتيحتىالوقتقبلءشىفيتحكمواالإذا

االخررلنإلىةءلحيساالمغرضةالخدمةالقلوبءويظمرآراالظالمفيضدهتحاكالتي
1frاللهمنواحدلكلاأبولساويعقوبأوالبطرسالمدحيكونوحينئذ

اليسوعالمسيحفيكانتبابولسوحتىءهؤالبكلالرسولبولسعالقةأنالحقيقةولكن

أنرفضكونحوسأهلمنقسملهيتعصببدأالذىهذاأبولسأنوالعجيبسائبةيشوبها

كثيراإليهفطلبتأخأيولمىجهةمنوأماعليهبولسإلحاحمنبالرغمإليهمثانيةمرةيذهب

تخصومامنسمعهمابسبباآلنيأتيأنالبتةإرادةلهتكنولماإلخوةمعإليكميأتيأن
I4tvy0الوقتتوققمتىسيأتيولكته

منفيهامماملرغبافإنهكورنثوسألهلأرسولبولسكتبهاالتيفالرسائلالعموبمعلىولكن
وإنالتيالرسولبولسؤودأنإآلالوقتذلكفيالمسيحيلاليمانالمقلقةاألمورعلىودر

لناحقظتقدويعلميذهبأنحينإليمؤقتةحلولموكأنهاعاجلةادpaرنظرهفيكانت
نوروحياةلناهيوأبديةراسخةوالهؤليةوإيمانيهروحةءبادى

اليونانءشاطىإليأفسسمنالثالثةالتبشيريةالرحلةبقية
يومحتىأفعسىفيبقيأنهكورنثوسأهلإلياالوليرسالتهفيالرسولبولسذكرلقد

بمكدونيةاجتزتمتىكورنئوسإليإليكمءوسأجيمvoلسنةالعيدذلكوكانالخمسين

لكيأيضااشتيأوعندكمأمكثوربمابمكدونيةاالولىالرسالةكتابةوقتاآلنأجتازألني
عندكمأمكثأنأرجوألنيالعبورفيأراكمأنأريدلستألنيأذهبحيثماإليتشيعوتي

oAكو1الخمسينيومإليأفسسفيأمكثولكننيالربأذنإنزمانا

الشمالإليمتجهامvoسنةربيعأيالخمسينيومبعدأفسسالرسولغادربولسفقدإذا

النواحيتلكفياجتازقدكانولمابرأمكدونيةإليليذهبوخرجأفسسفيوودعهم
5rrأعأشهرئلثةضرفاليوتانأيهألسإلىءجأكثيربكالمووعظهم
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الرسائلتكملهاألعمالسفرفيءمجيالذيوالمقطوعوالمتداخلجداالمختصرالوصفzlه
هوفمهمنLIiwallaفيحدثالرصوJبولسلناهـلكشف

جزيرةإليجزيرةومنمدينةjإمدينةمنمتنقالالثمالإلىانطلقفسىأتركأنبعدأوآل

بولسرافقالذيقننعلموالالتاليةالسنةفيعودتهفيحددكماوذلكترواسإليءجاحتى

مناثنانمعهكانأنهاسصاءشواطىإلياليونانمنالعودةرحلةمنءنستقرىولكنسفرهفى

رحلةفيفراقهوالعودةالذهأبفيراقأهأنهمايعنىفهذاوتروفيسىقيخيكسوماأفسعى

أرسترخستسالونيكيأهلومنبيريةمنأليريسوباترساسياإلياليونانمنةالعو

ؤدروفيمسقيخيكسآمياأهلومنوتيموثاوسدربةمنالذزبيوغايسوسكونألس
وه0204اعلرواسفيواذظروناسبقواءهؤال

حتىالرموللبرلسظألتابعئنوتروفيمسsucihcyTتيخيكسأنوالمالحظ

االتينقرأتيخيكسولمتابعةالموتإليحتىتضحيةكلمضحيتيئاألمانةغايةأمنيغالنهاية
الحبيباألختيخيكسءشىبكليعزفكمافعلماذاأحواليأيضاأنتمتعلموالكيولكن

ولكليأحوالناتعلموالكيبعينهلهذاإليكمأرسئتهالذيالربفيميناالثماسوالخادم
612Irأفقلوبكميعزي

معناوالعبداألمينالشماسوالخادميبالحباألخيخيكسبهاسيعرفكماحؤليجمصع
tiawAقلوبكمويعزيأحوالكملينرلتعينهلهذاإليكدأرسلتهالذيالربفي

421قي2أفسسإليأرسنئهففدتيخيكسLا
31تيإلتيقأتيأنبادرتيخيكسأوأرتصماسإليكأرصلحينما

ليمأورثفيوقتأخطرفيالرسوللبولسمالزماكانكيففنقرأتروفيسىعنأما
إلىأدخلهبولسانيظنونفكانوااألفسسيخمروفيشالمدينةفيمعهراواقدكانوانهم
PEMAYأ0الهيكل

4ITتيyمريضاميلشىفيتركتهأماتزونيسى

لحدمةحياتهماوضعالرسولبولسمحمالااللذينالجنديينهذينجهادلنايتضحوهكلذا
بلاسميهماونحفظالقدلسينهذينوبمرآنذكرأنبناويلمقبهمايليقوهكذااإلنجيل

كلهاالكنيسةوعلىجميلهماعلينا
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jileفيسولالرولس

ترواسننسىالونحنبحراترواسإلىالرسولبولسءجاوغيرعاالكريميناألخينهذينمع
الروحوقيادةافهنعمةتدبيربحسببولسكرازةفيأوروباإلىاسيامنوليااالنطالدثقطة

صفحةأنظروأعناإليناأعبرإليهيتوسلالذيوالمكدونيالرفالرأىقيهاالقدس

الروحوضعأوقلبهفيوضعولكنهالمدينةلهنهولىاالريارتهفيممثيرأالرسولبولسيتوقفلم
فيهايمكثأنالمهذهبولسصمملذلكالمدينةهذهفيكنيسةتكونأنتدبيرهفيأفدس

المسيحإنجيلألجلترواسجئتلماولكنواإلنجيلللمسيحئابتةخدمةليؤسسزمانا

لكنlacتيطساجدلمألفيروحيفيرأحةليتكلنلمالربفيبابليوانفتح
r22ItnIمكدونمةإلىفخرجتعتهمو

تيطسكلقلقفيالرسولبولسكانلماذا

3مكدونيةإلىويتجهقرواستركفيميسجعلهمما
يطمئنأناأأسبابلعدةكوbنجثوسiإأفسسمنتيطسأرسلقدالرسولبولسكان

عئببهاالتيوالخصوماتالشديدةاالنقساماتبسببروحهأزعجتالتيالكنيسةونأحوالعل
بسبببولسرسوليةضديعقوبوللقديسيطرسللقديسمتعصبينيةاليهومنيهومؤمنينورود

أبوثسخدمةبسببوانقحمامأتومباحثأتومنازعاثختانوالناموسبالالمسيحبإنجيلتبشيره
خرجتالذينبسببوفضاثحومذماوثشاعاتنلسفيةونظرياتءمبادىعلىأسسهاالتي

هيتلكللغايةمهمةاخرىجهةومنحهةمنهذاالكنيسةوسطالنجسةبرائحتهاسيرتهم
اليهؤيةفيالقديسينءفقرايذكرأننفسهعلىبولسالقدسقطعهمااللذانوالوعدالعهد

الحالالمتيعبمرةالكنائستهمنجعهيمكنماجمعتيطسمهمةفكانتالماليةبالمساعدات

الميعادوأزفتيطسمعميعادعلىنالرسوcJبولسأنويبدويةاليهوياافىقديسيلحساب
فتكقدالشحطانيكونلئالالفتيهالكنيسةأحوالخاالرسولبولسفكاربروحايلعبتولهذا
بها

خاصةترواسفيالمسيحبإنجيلالكرازهفيجهدهأضAJمنالرسولبولسجمنعلمهذا
الرديفيبالبوانضحونشاطبغيرةواالنضماماليهومنالقبولعالماتظهرتلما

تممهالذيمرأإليهمأردةقلبهفيواضعاترواسأهلوعتيطسعلىالقلقضعطوتحت

بكئيرذلكبعدبالفعل
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فيلبيمكدونيةفيالرسولولس
بحضورتيطسأؤمنهتنفرج
j02أعمكدونيةإليليذهبوخرجمودI

بولسأبحرفقدأباألساعىفيلبيمدينةبمكدونيةيعنيلؤماالقديسأنلماديالخظ

إلىمباشرةمتجهافيلبيءميناوهينيابوليسإليقرواسمنوتروفيستيخيكسومعهالرسول

ولكنمصدرقلقههيالتينحوكونئوسمباشرةذلكبعدينطلقأنالمنظرمنوكانفيلبي

الورشليماألموالجمعهئميحملكانuوأخاصةفيهامدةمكثالرسولبولسعندفيلبيألهمية

يكنلمفيلبيمكدونيةإليأتينالماألنناIفيلبيإليتيطسبوصولفجاةالقلقتيددولكن
منكورنئوسخصوماتخارجمنءشىكلفيبينمككنابلالراحةمنءشىلجدنا

جمجيئهوليىقيطسبمجيءعزاناالمتخعينيعزيالذياللهلكنبولسفكرفيغاوفداخل
حتىألجليوغيرتكمونوحكمبشوقكموهويخيرنأبسببكمبهاتعرىالتيبالتعزيةأيضابلفقط
Srو7ندمتأنيمعأندملستبالرسالةأحزنتكمقدكتتوإنألنياكثرفرحتإني

منيأخذبولسكانبلالرسوللبولسعطأللهافيسخيةكانتفيلييأنيالحظولكن

سلبتكورنثوسهلهيقولمااسمعأإكورنثوسفينفسهوعلىالخدمةعلىويصرففيلبي

أحدعلأئقللمواحتجتعندكمحاضراكنتوإذخدمتكمألجلأجرةآخذاأخرىكناسى
غيرثقيلنفسيتحفظءشىكلوفيفيلبيمكدونيةمنأتواالذكاإلخوةسدهاحتياجيألن

11AAjمموcوسأحفظهاعليكم

ا01كافيلبيأهلأنللهرصامنعامةبولسجمثاعرالمدشءالقارىيحسأنبدالوبالمالحظة
اأاءالسمافيأرواحهماثهحياءوالسخاوالعطفواللطفاألخالقدمألنةمنمستوىأعلىعلى

بولسعلىضغطواالذينالوحيدينلهمخدمتهءبدومنذجميعهاالكناشىدونمنكانواوالفيلبيون

ءسخامنمرتينإليهأرسلواتسالوتيكيفيوهوالبدايةوفيعطاياهميقلأنوبإلحاحالرسول
فيأفهالفيلبيونأيهاتعلمونأيضاوأنتمضيقتيفياشترمحمإذحنافعلتمأنكمغيرعطاياهم

إآلواألخذءالطاحسابفيواحدةكنيسةالركنيلممكدونيةمنخرجتلمالجيلاإلةءبدا

قبلتإذامتألتقدلحاتجيومرتينمرةإليئأرسلتمأيضاتسالونيكيفيفإنكموحدكمأنتم
إلهيفيمألاللهعندمرضيةولةمقبذبيحةطيبةراللحةنسيمعندكممناليءاألشياأبعرودضمن
فيأنرأيناانوسبقJttI0فييسوعالمسيحفيالمجدفيغناهبحسباحتياجكمكل
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فيلبي1مكدونيةمنأتواالذيناإلخوةسآلهاحتياجيألنءالثينفسحدثورنثوس
r1A

ءقراكانواأنهمتثيتفالقرينةءأغنياكانوافيلبيكنيسةأهلأنءالقارىيظنوال

وذلكواحدبآقوغناهمقرهميصفوهوالرسولبولساسمعءأسخيامسيحينكانواولكنهم
للكورنثيين

ديلةثاختبارضيقةفيأنهمكدويةكنائعىفيالمعطاةاثهنعمةاإلخقايهانعرفكمئم

حسبأعطواألنهمااسخائهملغنىالعميقوفقرمموفورفرحهمفاضبنولسألمت
النعمةنقبلأنكئيرةبطلبةمناملتمسينأنفسهمءتلقامنالطاقةوفوقأشهدأناالطاقة

Y5ynItللقديسينالتيالخدمةوشركة

وهييرةبتهمةالرومانيالقانونأماماتفمواأنهمفيعتقدبالناراختبرفيلبيأهلوإيمان
Iاإلجمانآالمتحتوفعوالذلكوعرمجديددينءإنثا

4A4لكمإذألجلهتتألمواأنأيفابكفقطبهتؤمنواأنالالمسيحألجللكموهبقد
تحت2وبسببهالذياليهؤنظرفيمحزمجديددينءإنشافتيرأيتموهالذيعينهالجهاد

و192فيفيئتسموناآلنإليوحياللأيامكلاالضطهاد

كوونجثوسألهلالثانيةالرسالة

تيطسبيدفيلبيمنبولسالقديىيكتبها

ءبناكتبهاوالتيفيلبيفيالرسولبولسكتهاالتيكورنثوسهلأثانيةالرسالةضوعلى

أنفسعطيعالرسوللبولىوسلمهاهناكالكنيسةأحوالمنتيطساستقاهاالتياألخيارعلى
عجالةفيتيطسفالهمانتبين

المالنئنةراألخباأوآل

للتوصياتضعالكنيسةفيالشعبفغالبيةينظرهكانللذيبالنسيةطيبةمنكثروهي
الحرموفبلوااقترفىهاقدكأفواالتيايااعنفعالوبانالصادقةالتوبةوقدمواواإلنذارات

موالالجمعسريعااستعداداوأظهرواأبيهزوجةمعاسرةيمارسكأنالذياألخعلىأوقعهالذي
منهمطلبكماأورشليملففراه

لحزينةIوألخباانياثا

ولمهاسمرارةفيواؤادتكبهافيفازدادتوالمقاومةةبالمعاربدأتالتبماألقليةأما

كلهاالكنيسةيينسرتالتياإليجابيةوبالروحالجماعةكلعبتعبا
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فىاندسواأشخاصيدعلىالثصيطانلهمصورهاياتهاماتالرسولبولسيتهمونبدأواقد

ولكنهموالناموسللختانمتعصبينمتنصرينيهودمأورشليمنأتواقدكاقواوسطهدا
لشبولىأنمدعيناساسهامنالخدمةيهدمونبدأوااألسلحةهذهالستخدامفرصةيجدوالم
أنباعتبارمنهمواالرتزاقواألنانيةوالذأتيةخدمتهفيباالحتيألو6لهموهالرسلضمنمن

ومتىوالخسيسالقبيحاتهامهمءإزابولس6Jاحتاالذياألمرلحسابهأصألهواألموالجمع
وأن1wكوI16أورسيمإلىإحسانكمليحملوابرسائلارسلهمتستحسنونهمفالذينحضرث
أندونويعألينفذوأليهدددائماوجبانضعيفأنهمعو5أفاضيعلىهـمنتفخبولس
مرددهوكماتعليمهفىمترددوهويأتيأنيجرؤوالكورثوسإليسيأتىبانهيلؤحدائمايوفي
معأمميأثمأليهودمعيهؤيايكونوبولسوستيموUيختنثمتيطسيختنانيرضىأعمالهفي

عليهموعليهممعهممعهماألمميين

هذاإلياألفرادءهؤالدفعتالتيi2االدالرسولبولستببنأنالمخمةاألمورمنوكان
أنعلىاسمكرالرسولفبولسبيضوحأيضانحننعرفهاأنالضرورةمنوأيضابلالسلوك
إبراهيمفسلمأأيضافأناإسرليليونألهمأيضأفاناعبرانيونألهمتمامايهؤءهؤالا

rsIyTأضلفأناالعقلكمختلاقولالمسيحخدامالهمأيصافانا
اخربيسوعيكرزاالتيكانإنفإنهفلسطينمن6تاليةإرتقؤهماألفرادءهؤالأنب

فحسناتقبلوهلمآخرإنجيألأوتأخذوهلماخرروحاتأخذونكنتمأوبهنكرزلم
الرسلأضلقيفاعنثعيئأأنقمىلمأنيأحعسبألنيتحتملونكنتم
rs45و

أورثمليمكنيسةمنتوصتخطابومعهءجاأورثصليممناآلتيالرسولهذوأنج
توصيةرسائلأوإليكمتوصيةرسائلكمونحتاجلعلناالمأنفسنانمدحءأفنبتدى

yriمتكم

11rrكوrنفهبالمسيحةtعلهنتtكنبأيفتخرأورسحليممناآلتيالرسولهذاوأند
sأيضاأناأفتخرالجسدحسبيفتخرونكثيرينأنبماباالفتخارالرسولبولسيصفهl

yIAI

وذلكالرسولبولسعلىوتفؤتبأهميتهويقنعهبمالكورنئييننفوسفييؤئرأبتدأهذاأنو

ألنكم3البشريةأيالكاذبةالوهميةوالشجاعةوالجرأةوالتعاليءواإلكراالحداعآباستخدا

يليهاوم043tصفيءماجاراجع1
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كانإنيأخذكمأحدكانإنيكلكمأحدكانإنيستعبدكمأحدكانإنحتملون
أخافولكنني1102كوUyوجوهكمعلىبممرأحدكانإنيرذفعأحد
المسيحفيالتيالبساطةعنأذهانكلمتفسدهكدابمكرهاءحواالحيهخدعتكماأثه
rsII

منالقادمينءهؤالأخالقجهةمناألوصافهذهكلبحسبالرسولبولسيقرروأخيرا

سبهالىشمكلهممغئرونماكرونفعلةكذبةرسلأنهمكورنثوسكنيسةإيمانلهدمأورشليم
Yvrالمسيحرسل

الورشليمتبرعاتلجمغمعهاوتكملكوزبثوسإليوسالةتحملبعئة
بولسثصكلحتىوالمحزنالمفرحتحملاقيالدقيقهإخباريتهتصليمتيطساكملأنما
المدينةهذهأهلإليالثانيةالرسالةومعهكونثوسإليليعودنفسهليطسبقيادةإرساليةالرسول

jالطلبةقبلألنهليطسقلبقيألجلكمعينهاالجهادهذاجعلالذيللهشكراولكق

فيحهتالذياألخمعهلناوأرعنفسهءتلقامنإليكممفىااجتهااكثرانكوإذ
فيلنارفيقاالكتائسمنأيضاهومنتخببلفقطذلكوليسالكناشجميعفياإلنجيل
nit1Iكالسفر

ااجتهاذأثاآلنولكنهمجتهدأنهأموركثيرةفيمرارااختبرناالذيأخانامعهماوأرسلنا

وأماألجلكممعيوعامليىفهوثريكتيطسجهةمنأمابكمالكثيرهبالثقةكثيرا
محبتكمبينةالكناسآوقدالهمفبينواحالمسومجدالكنائسىرسوالفهماأخوانا

rnYYtYجهتكممنوافتخارنا

11يعلمأحدالالممدوحانالرفيقانذاذrمن

فيهابماأخاليةكنألسكلإليارسلتأنهاالثانيةكورنثوسإليالرسالةنصمنواضحولكن
أيصأأثينابمافيهاaertaوباتريامحدوميجاوأرجوسnoicyCcسيسيون

1وكنخريا

واإليمانالمسيحفيالمطبعةالخاضعةلألغلبيةواحراماوئقةمحبهتفيضأنهاالرسالةمنويتضح

منالممعصحصينءسواوالمزئفينوالمضللينالمثاغبينعلالعنيفوالهجومواإلنذارالتحذيرفيهاوأيصا

شنيعةهدمأدواتوصاروالهمانضمواالذينأوفلسطين

934pىلهcraebynoC11
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إلليريكونإليحتىاليونانشمالفيتجوالهفيقصدايتعوقالرسولىول

كوزبثوسفيuJاوبانتظاوتهدئةللخدمة

باهتماميخدمهوانطلقاليونانجنوبليةأخانواحيإلىالبعثةرأسعلىسفرتيطسبعد
ابتدأهمايكملأنمواتيةفرصةلهوكانتوشمالهاLاوممكدونيةمنطقةفياليونأنثممالفي

الحصارعليهإحكاممنهرباعجلعلىالثانيةالرحلةفيمنهاالخروجإلياضطرالتيفيبيفي
إلىأيضاتركهثماالضطهادسببلنفسلتسالؤليكيتركهكذلكfwInwOصفحةأنظر
الرسولبولىنm1iVصفحةأنظرليناأإليواالتجاهسريعاالبحرفيوالنزولبيرية

لهمهتأكانفالوفتالحدمةهذهنقصعنيعؤض

انطلقانالتونفيللكرازةالثالثةاإلرساليةهذهفيأنروميةرسالةفيواضحةإثمارةوهناك

إلليريكونمقاطعةنواحيودخلالشماليةالجبالسلسلةواخترقاألدهـالتيكبحروباتجاهسماأل

المسيحيفعلهلممماءشىعنأتكلمأجسرأنالألنيشماالدرياتيكAابحرعلىالساحلومدن

منإنيحتىاللهروحبقؤةوعجائبآياببعوةوالفعلبالقولاألممإطاعةألجلبواسطتي
IAIj91روالمسيحبإنجيلالتبشيرأكملتقدإلليريكونإلىحوUاومأورشليم

رسالةفيمذكورةوهذهدالطيةوهيثصماالاألبعدالمنطقةوإليبلقطإلليريكونوليس

المناطقهذهإليأرسلهاالتياإلرسالياتتعدديكشفوهذاتيموئاوسإليالثانيةيولس

غالطيةإليوكرشعكيمىتسالونيكيإليوذهبالحاضرالعالمأحبإذتركنيقددلمجاس
الليريكونشمالفيهيكؤليبيرالعالمبحسبدلماطيةو41تيa2دلماطيةjإوتيطس

2مكدونيةمنالغربيالشمالفيهيmuciryllIإلليرلكونمقاطعةموقعأنومعروف
بأكملهاالمنطقةتفيدلماطيةدكلمةوصارتإلليريكوناسمضاعالزمنوكلفيالخرلطةأنظر

بولسقالهالذيالقولمنولكنبعدفيماوألبانياوكرواتياالبوسياباسمصارتالتيوهي

نحوممتدةإلليريكونأنلنايتضحنيكوبوليسفيءالششايقصيأنيتويأنهبخصوصالرسول

لمقاطعةالمقابلةsoripEإبيروسعةمقأطفيهينيكوبوليسألناألدرياتيكساحلعلىالجنوب

إلىإليتأتيأنبادرتيخيكسأوأرتيماسإليكأرسلحينماالخريطةأنظرباغرأخائية
بولسعلىيسهلنيكوبوليسومن3rتيهناكأستيأنعزمتألنينيكوبوليس

ودلماطيةإلليريكونإلىشماألاالنطالقالرسول

074PdibI11
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هذهفيالرسولبولسخدمةعنءبثصيمالرساثلوالاألعمالسفرجمذنااللألسفلكن

أندونءاألسماهذهlrإنماالرصولبولسإنويقولونالجهديختزلونءالعلماجعلممأالمتأطق

اللهيضتعهألالتاريخضئعهيiiفاعليهنوافقالوهذافيهاأوخدمدخلهاأنهيعني

ءالشتابؤدوفيكورنثوسiإطريقهفيالرشولبولسوأخيرأ
وأخائيةمكدونيةكنائمىعلىيطمئنأنبعدأنهالرسولبولسأمنعاتمنأمنيةهذهكانت

أناستحسنواوأخائيةمكدونيةأهلألنالقديسينءلفقرااألممهداياحامالأورشليمإليينطلق
إنaألمديوتونلهموإنهمذلكاشحسنواأورشليمفيالذينالقديسينءلففراتوريعايصنعوا

اكملثفمتىاأيضالجسدياتفيمجدموهمأنعليهممجبروحياتهمفياثشركواقداألممكان
jjoIrAYروأسبانياإليبكممارافسامضيالثمرهذالهموختمتذلك

إذالورثصليمزيارةواخرلألممزيارةآخرأنهاوإحساسعلمعلكانالرسولبولسوكأن

أحالمهفيكانتفرعاأسبانياأماأإاألممبينخدمتهيختمأيالثمرهذالهممجمإنهيقول
السماهـلةباورشيماختلطتقد

روماأهليخاطبفهوواليوناناسيافيأعمالهيختمأنهيقينعلىنTالرسولبولسنعم
منذإليكمءالمجيإلياشتياقوليAاليمألاهذهفيبعدمكانليليسىفإذاالنوأماهكذا

6ryروهكثيرةسنين

إلىفهويكتباااليهوjحياتهمنآخرلحظةحتىالرسولبولسحياةينغصىكانواحدءشى
فيمعيتجاهدواأنالروحوبمحبةالمسمحيعبنابراإلخوةأيهاإليكمفأطلبروميةأهل

jjoراليهوديةفينميرمؤمنينهمالذينمن6لقذلكياللهإليأجليمنتصحلوااد

كوؤبثوسفيالرسولبولس
الشمالفيرحالتهمنآتياالغربمنكورنثوسبوابةبولسدخللماءالشتادخلقدكان

sLشالذالمعاندينجهةمنبولسفلبفيالرؤياعبوسةعلىضيئاتضيفءالشتاعبوسةنت

مهددابلخطابمستوىعلىلعتابالأدقااالنوهوبوايتولمالذينلحطاةjLj1ينتظر
اكتباالنغائبوأناالثانيةالمرةحاضروأناكمالفأوأسبقففلتبقثسقدبالعقاب

3Nكو2أسفقالأيضاجئتإذاأنيالباقينولجميعفبلمغاخطاواللذين
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r1tطاعتكمكملتمتىعصيانكلعلىننعقمنتعدينومس3

الرسولبولسيصلهاأنقبلكورنثومىوصلتالشرقمناتيةفاتمةسحابة

جناحعلوصلتإخبارياتإليهمواوقإالكوزشوسأبوابالرسولبولسدخلأنما
بعثةبواسطةفيهامنعلىانقلبتالكنيسةأنتفيدغالطيةمنوآتيةالشرقياأفسسعبرالرعة

اإلجمانعنورئهمالرسولبولسلكرازةةالمضاتعاليمهاببثوقامتاليهوديةمنأتتنكدية
تدقوالوالسبتوالهاللوالناموسالحتانءمسحابلمسيحمنهبدألووضعواالنعمةبمسيح

ivاالضمحاللحدودودخلتشاختقدكانتعبادةنوافىمنوكيرهاقتموالتشم

واليهوأمميونوكثفمءبسطاغالطهفيالمؤمتينغالبيةأنجدابولسنفصىأتعبوالذي
أحضرتهمحتىفيهمتعبتالتيالنفسعلىوعسيرةكبيرةفالخسارةتذكراليتةفيهمالمتنصرون

lLللذيناستعبدتمأدهقعرفىنالكنتمإذحينئذلكنالمسيحمحبةفيلوموبالقديسيناللهم
إليأيضاترجونفكيفاللهمنعرخيمبالحريبلاللهعرفتمإذاالنوأماآلهةبالطبيعةليسوا

وأوقاتاثطوراوأياماأمخفظونجديدمنلهاتستعبدواأنتريدونالتيالفقيرةالفعيفةاألركان
JtA11عبثافيكمتتعبقدأكونأنعليكمأخاف3وسنين

نحوإيمانهمضربةمجردهيأورثمليممنالزاحفوناليهؤءهؤالصؤبهاالتيالفربةتكنولم

نفسهالرسولبولسضدموجهةهيوباألساسباالممثربلالمجانيوالحالصوالنعمةبالمسيح

إنأومسيحهخدمتهلسحقكمحاولةاألممبينيكرزبهالذيالمسيحياإليمانعناصرلتحطبم
وحقدهموعماهمولهمهمجازفيقدبلجازهذا

يدمناختطفوهموكأللناموسوليسوتصرالليهوفحرالهمحسيوهختنوهغالطئيوكل
فييفتخروالكيأنتمتحعتنواأنيرلدونبلالناموسيحفظونالهمئحشنونالذينbاألنيحالمس

JnrrIجسدكم

مرةلثالثكوزبثوسفيإفامتهءبدفييكتصيبولس

rsللغالطيينخطاليأول

اإليمانعنةالرهنالرسولبولسنفسيةفيأئرتكيفالوضوحبغايةيتبينالرسالةفاتحةمن

بالكتابةبادربهاأتيالجلةعنصرفىاضخانوالحالناموسعبوديةإليةللعوبالمسيحjvالصا

rsمام6صنيالرعالةهنهكابةظروفعرضاانسبئjيليا

rtمJالرسوبولسالقديى
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اإليمانعمقبعديعاهكذاالمؤنينتصرفبسيبالضيقوعنصرالخرابيستفحلأنبل

التيالجهالةعنصرمعيتناسببماالكالمفيالثدةعنصرأيضاوواضحبلوأتجوهعاسؤالذي

الذيعنسريعاهكذاتنتقلوقأنكمأتعجبإنيالصحيحاإليماننبذإليقلوبهماستمالت
أنويريدونيزعجوفكمقوميوجدأتغيراخرهوليسآخرإنجيلاليالمسيحبنعمةدعاكم

vوaJ6الميحإنجيليحؤلوا

كوزبثومىفياألخيرةالرسولبولسأعمال
نشاطويحصريحدأنهوcورنثوسبدخولهبولسالقديسعلنفسهفرضعملأولكان

فريقينكانواوقدللحقاستمالتهماستحالإنلألجمانالمخالفين

ذلكوبعدخلقيقانونأيمنأنفسهمأحثؤاالذينوهماألولالفريق
لهاقيمةفالضطالجسدعلمفروضةإنماالقوانينباعتتارأنروحانيونأنهميدعون

الذينالجددونالمتهووهمياوتعدوفظاظةبجاحةواألكثراعداألقلوهواآلخروالفريق

وسطهمفياندستالتيليمأورضمنالبعئةتأئيرالناموسإليclsبالنعمةالمسيحيةقبلواأنبعد

رسوليةجحدعلىيفومعاربتهموأساساألمملسيحعيمبالنسبةللناموسالعودةإليالدعوةحاملة
يهؤيةهرطقةباعتبارهبهيناديالذياإليمانوشجببولس

منوبالرغمالفريقينأيأنهمامنهماكلدعوةبطالنيؤكدوالذيالكلمنواألسوأ

بالناموسالمتمعكالمبدأوبيننيعوسوالقانوناألخالقعنالمنحلالمبدأبينشاصعالالبعد
مجرىعلىللسيطرةكمحاولةالرسولبولسمقاومةفيمعااتحداأنهماإآلمفرداتهفيوالتدقيق

الكنيسةفياألمور

إلىاإليمانيةوالنقاوةالهدويعيدأنهوعينيهنصتالرسولبولسوضعهالذيءثيالوكان
ءبسخااللهلهوقرهاالتيبالتعمةالكية

ضدالمتهودونبهايلعبالتيالشغبورقةيئطلوهكذارسوليتهصحةئتتأوألاتدأوهكذا

الرصولبولسعنداألهمهووهذاالمسيحياإليمان

أنقصىلمإذمنكمأمدحأنينبغيكانألنaألزمتمونيأنتمأفتخروأناغبياصرتقد
كلفيبينكمصنعتالرسولعالماتإنثحيئألستكنتوإنالرسلفائقيعنشيئا
rsrtttrtوفوابوعجائببآياتبر

كاندهانهlفيكمقويبللكمضعيفاليسالذيفيئالمتكلمالمسغبرهانتطلبونأنتم
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لكنناسنحيامعهفيهءأيضاضعفافنحنافهبقوةحيلكنهضعفمنصلبد
1roكو42rجهتكممنالثهبقوة

االنوهوإليهميذهبأنقبلالثالثةرسالتهفيلهمالرسوالبولمىكتيهوأنسبقالكالمهذا

الزيارةهذهفيلهمالرسولبولىقالهلمابالضرورةكنموذجاالياتهذهأخذناونحنبينهم

عامةالرسائلقيوالاألعمالسفرفيألاإلطالعلىءشيمنهايسخللمألنهاألخيرة

يكألاتمامسماويةمؤازرةإلييحتاجكانهذاهموفيبولسالقديسفإنالحقيقةوفي
ولكنالشيطانامرأةإيزابلمنعليهالمدسوسينالكذبةءاألنبيامواجهةفيإيلياعليهاحصل

سطانكلمنأقىىاللهسلطان

Dاللهدمكماللبنيانكمالربإياهأعطاناالذيبسلطاننااكثرشيئاافتخرتوإنفإني
42s01Aأخجل

اللهمعرفةضدالمرتفعالعلوهذاهدمفيالرسولبولسآؤرتعاديةغيرفوةأننعتقدلهذا

بينهمونالمندئءهؤالأماالروحبقوةالمسيحطاعةإليفكرهميستأسرأناستطاعوأفهوالمسيح
والحزىالعارطلنسهمفحتمامجيئهقيلانسحيواقديكؤلوادمفإنإيمانهمقلبدمأورثعدمن
jجواملحورين

فياألخيرةوأعمالهالرسولبولىرحلةبعدتما4Aنعلمأناالثشياقغايةفيكناوإذونحن

لناقيضاللهأنإألءشىعنتفصحالرسائلوالإشارةيعطيالJاألعماسفربينماكورنثوس
ياأيضاأنتأصالكنعموالدموعوالجهادالخدمةفيالرصولبولسزميلالرومانيكليمندس

العاملينوباقيأيضاأكليمندسمعاإلنجيلفيمعيجاهدتااللتينهاتينصاعدالمخلصثمريكي
43فيالحياةسفرفيأسماؤهمالذينمعي

بولىبعدكورنثوصأناليقينالخبريخبرناالحياةسفرفيبالحقاسمهالذيهذاكليمندس

ارةووشرفاوإيماناعقيدةالمؤمنينأنقىمنضارأهلهأوالمجدءالبهاحلةلبستالرسول

الزنىعوضكورنثوسكنيسةالفضيلةوسكنتوالطهارةبالتعففكورنثيمسءنساتهرتواث

المسيحيمبلغهوالصحةالنصوجمنبلغالكنيسةهذهإجمانإقكليمندسويقوليلةوأر

برمتهليكوفواالعالالسمواتفيبتولسومتعهمءالسمافيكورنثوسأهلاللهحيأIاألمثل

الرومانيكلمنمسرسالةراجع41
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حينمماالمسيحع

فدكورنثوستكلونالروماننكليمندسالقديسرسائلتحقيقاتوافعومنالحقيقةفي
الصحيحالراجحواإليمأنباJiأفيالقداسةنواةبالفعلأشست

23األعمالسفربحسبأثعهرئالئةسوىلكورنثوسالرسولبولسزيارةتألمولم

0فيبييدعلاهـلرسلهروماإلىالكبرىالتهومممورنثوسمنيكتيالرسولبولس
كيسةءأعفاإحدىقيامفرمةانتهزالورشليمالعؤةلرحلةيحضرالرسولبولسىبينما
محيطفيروماإليبالسفروالغنىوالصيتالشخصيةذاتاآلرملةفيبياليارؤاتكنخريا
روماإليرسالتهوكتبالخاصةمالهاأع

كىكنخريافيالتيالكنيسةشماسةخادمةهيالتيفيبيباختناإليكمأوصي
صارتألنهاcمنكماحتاجتهءضيأىفيلهاوتقومواللقديسينيحقكماالربفيتقبلوها
6روأيضاأناوليلكثيرينمساعدة

يماكانتالتيأساعدةوأماروماإليفيبياجلهامنقامتالتيالستعجلةيةLI1م1
فياللغةتضمرهماببحوذلكالقفايأمنبقفيةأمورخأصةفهيروميةأهلمنمحتاجها

منكماحتاجتهشىأي

منفوسهويعدمكانأنفوسهمفيلهليعآلأساسفهوروميةإليالرسالةهذهكتابةستبأمأ

جميعافيناالذيباإليمانبينكملنتعزىهءورجاIssiPJوعزحياتهوسارأحبهالذييمانل

ربايمانيإجمانكم

فيعامألكانالذيوالسليمالعالياإليمانمستوىالرسولبولسعلمإليتناهىقدوكان
ولكنعليهممتطفالأومتعاليانفسهيعتبرأقدونبعمقعمفابادلهملذلكروماكنيسةقلوب
تطألموقدمهروميةإليالرسالةكتبالرسولبولسألن3علينااللهرحمةمنكانهذاأليس
األجياللكنيسةكتهالقداموتإليحبسإليقبفىإليحبسمنبلهناكالكنيسةأرض

جوانبهكلمنالمسيحياليمانوعرضاوترتيناعمقاهاوكثررسائلهأطولفهيةالخالAللكنيسة
عأليةإيمانيةاختبارأتمع

siيلهاصفيرويةإليالرسالةعنءماجاراجع
اللهءضاإنيبسيصدرعنكالرطلهنهضرحاتفصيلياوقدكتنا
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معرفتهوالتوقيراالحترامألهلهايكناليالرصالةهذهلكتابةالرسولبولساستجمعفد

بإيجازبليغعقيدةشكلفياإليمانيةخبراتهفيهاوعرضبالمسيحالعميقة

مسيحئيإيمانلتكميلتصلحأنيمكنالتياإلعالناتكلالقدسالروحمناستلهمكما
وألولمكمألكاماليكونيكادباإليمانالتبريرلضيدةقوياتفسيرايعطيقيهااألركأنموظد
الكنسيالفكرمحيطفي06

وحياتهموتهفيبالروحبالمسيح3اy4اعقيدةيقدمئم

تصالحناإذوأنناباإلجمانالقلبفينفسهالمسغحلولعلىليحصلاإليمانخبرةفيويتقدم

بالنعمةمعهالحياةفيونملكبلبحياتهحتماستخلصىفنحنحياآلنوهواللهمعالمسيحبموت
منهالفائصة

عنوديةمنوحريةقيامةبقيامتهوهبناالذيالممخداللهابنهوأنهاستعلنالممجدةفيامتهوفي

بالروحناطقةتصديقبشعهادةلكواللهفيكابنالخاصوميرائهبنوتلشركةوأكلناقديمة

اآلبأبايانناديهلكيأبوتهفيالحقلناصاروقدافهءأبناأنناقلوبنافيصارخةبلالقدس

الحطيةبهانحاربأسلحةإليكلهاجسدناءأعضاتنقلبأنبدفالالعالممعحربفيوألننا
الجسدوصلبوالمعاناةاأللمداخلمنمبررةيذلكأعضاؤناكصصيرالمسغلحساب

إذالذيالمسيحصليبنفسإليورئيسهالعالمإضطهادوبواسطةالعالممنمدعوونفنحن

لمباشرةقيامتهقوةننالغلبتهبقوةنغلبوإذمعهصلبناأننانحسبالمسيحصليببقوةنجووه

كيفأجلنامنفماتبذلهبلابنهعليشفقلموالذيحياتناالمسيحفيهايصيرجديدةحياة
عنهيفصلنايقدرأنذاومRالذيذامنأجلنامنوماتأحيناوالذي3للحياةماكلمعهيهبناال

يومكلنموتنحنلذلئاإليهيوضلنابلعنهيفصلنالنألتبهمرحباالموتحتى3محبتهوعن

فتحييناميتنافيتسريالييحياتهعلىنتعرفموتناداخلمنألنناوالحببداع

ناطقةذبيحةأجسادناتقدمنحنهوذاالبهيميةالقديمالعهدذبائحوأشكالألوانوعوض
عندهومقبولةاللهوشكرترضيوتسبيحبعيادةيوميةعقلية

أمامسنقفكلناونحناآلخريننحنندينيهفالسالفةخطاياناعناللهسامحناوإذ

لثهحسابانفسهعنواحدكلليعطيالمسغعرس
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كورنجثوسمنالسريعةوالعودةاليهوبرمنلمكليدة

يصعدأنوهومزمععليهاليهودمنمكيدةحصلتإذثمكورنثوسفيأشهرئلثةفصرف
23اعمكدونيةطريقعلىيرجعأنرأيصارسورياإلي

المحيطةالبالدكلفيمعهوالذينهوجمعهماjترافقهالتيوالنعئةالرسولبولسمعوكان

ليمأورثفيينالقديعضائقةبهيفرجسيثايقدمأنلهتوفرإذسعيداالرسولبولسوكان

عدائهداعلىظلواالذينالمقؤينمعالهودأحبكهامكيدةخيرالرسولبولذنiإلينمأولكن
علىيتزاحموناليهودأنالمعروفولكنالمكيدةهذهوتدبيراتخطواتنعلمالأنناعححيحله

الترئصأنعلمeaerhcneCكنخريامنيقلعأنمزمعبولسبينماأنهكثفالالموانيسكنى
بولسوحياةبلفقطقلوبهماستهوتالتيهيالمجموعةاألموالوليستالبحرفيسيكوقبه

أحكمواأنبعدأيديهممنيولوأطلقكرسيهمنaillaGغاليونطردهمأنمنذمطلوبةكانت
القانوقحسبالشريعتهمجمقتفىاليخاكمأورشليمإلىعليهمقبوضاFA4بإعليهءنهالالحطة

وكاندمثقفياغتيالهدبزواوأنلليهؤقسبوفدغاليونفيهوخذلهمخذلهالذيالرومافي

اإليمانليؤسسأيديهممنوهربزلبيلالسورفيمنتدلىأنهلواللقيناأيديهمفيسقوطه
أوفصألمنهلنقرأمفتوحاأمامنااالغتياالتغططيزالوالءاألنحاوكلأوروبافيالمسيحي

القادمةالصفحاتفيضبلين

بالبحرالسفرفبدلةالعوسيرخطرتغعلبهالمحيطةاألمينةالجماعةرأياستقرواألن
آسياءثاطىئمفيلبيالسفرمنيكونسوهـالإليمباسرة

المخلصينهأوAمنويتمألالمحتةالوجوهرؤيةلهسيتاحإذالرسولبولسورخب
إليومنهاتسالونيكيبلغوأحتىوالمركبالركبساراللهلنعمةعمويستوبالروحويودعهم

أوالأوروبافيرحالهفيهاحظالتيالنقطةإليول3slopihولشأمفيبainollopAc3أبررنيا
ةyم

6112رو4ة02أعبيرروسابنretapoSسوباتيرتجمعمعهالرفقةوكانت
منيوسكوندسللىوأرسترخسsereBبيريةمنوهوموافى
رافقاهفدكاناآسيامسيحيمنوأخرينوتيموئاوسدربةمنsuiaGغايسمعتسالونيكي

fصفحةأنظرضىوتروفيتيخيكساليونأنإلى
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الذيودقةبترتعباألمواللجمعمشروعاالمجموعةهذهءوراأنوالمدنءاألسمامنواضح

المطلوبغايةبلغفدكانوأنبدال

أمافيلبيفىالرسولبولسمعهتخلفوقدفيلبيفيظرهمينكانلوقاالقديسأنوالمعروف

نحوترواصآسياشاطىءإليفستقتهمالمجموعةباقي

تعددمفيدبيفيالمسيحيالقصحويعبداالفصحعيدديحضرامعهودوقاالرسولبولستخلف

قدحناالمسيحبلهاوطالسماوباتأسباهوالوالتيهللخروجتذكاراتوالوذبائحخرفان

واصبتقواودماجسدامائدتعلوتناولواحقيقياضحابولسمعفيلييعيدتلقدألجلنابح
واحدااالثنانوصأرالشعوبمعالشعبوتصالحواحداروحاجميعا

الرسولفبولسأفسسنصيبمنالسالفةللسنةالسالفالفصحلكانالفسيردققناوإذا

صحالفإلياليهويالفصحمعالمنقلفيمحصوراوكانالفصحزمنعليهدخلافسسفيوهو

يقولكورنثوسأهلإلىرسالتهفيفكبالروحعليهوألخبمفرداتهالمسيحي
أيفافصحنافطرألنأنتمكماجديداعجيناتكوتوالكيالعتيقةالحميرةمنكمنقواإذا
بخميرةوالعتيقةبخميرةىليابالفرورةالعيدزمننqLلئعئدإذاألجلنابحقدالمسيح
Iv9والحقاإلخالصبفطيربلوالخيثالثر

نبسانfبعدأيالفصحقمرزوالبعدحتىلوقامعفيلبيفيالرسولبولستأخروقد

يتجاوزأنعزممىيولألنالحمسينعيدقبلأورشليمفييكؤلواأنيطلبونقلقينكأتواأنهممع
فييكونأمكنهإذاحتىيسرعtانAAآسيافيوقتايصرفأنلهيعرضالالالبحرفيأفسس

02iyأعالحمسينيومفيأورشليم

أملهأووعدهتحقيقفيالرمولبولممىنجحكيفلنرىلأليامتفريدةعملويمكننا
يوماiiالحمسينيومإلىالفصحمغكلهاةالمل1

فيلبيفيبولستوقفهاضهالفصعحعيدبعدأيامسبعةهيالفطيرأيام2
مو6ليةكانتالريحألنترواسiإالبحررحلةاستغرقتهاأيامخمسة3
f21أعترواسفيبولسصرفهاالمسيعة
2اعىميليشإليsoiخيوسجزيرةمنالرحلةاستغرقتهاأيأمأربعة5

أفىكناشىوقوسأساضةلرداعفيميليشىفيصرفايومان6و
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روسsoورابكوسباتراإليبولىاستغرقتهارحلةأيامئالئة
ITWأع

صفحةأنظر12frrأعصورإلىباترامنللوسولكافيانيومان8

lrtأعصورفيبولفيهابقيأيامستة9
l2vjnأعقيصريةإليبتولمايسالسفرمنفيممضيايومان01

الطارئةالتغييراتاحتياطفينجعلهاهذهيوماY1لناتيقىإيوماvrهواأليامهذهعمج
كماتقفمحيطاتماخرةوليستءشواطىسفينةهيبولسفهاأقلعالتيالسفينةواعتبارأن

سليمةبولسحساباتأننرىهذامنبولسإرادةتحتماداءتكنولمتريدكماوتقلعتريد
أقواماننقولههذاالمناسبقتالوفيمقصدهوبلغالمنابالوقتفيموبمقصخاهIبالمائةمائة
الرسولبولسبدقةيستهينوقءالعلمامن

وأفتبخوسيةليوااسقر

lهؤALفيلبيمنالفطيرآأيااليحربعدفيفسافرنانحنوأماترواسفيوانتظروناسبقوا

6و025أعايامشعةسرفناحيثترواسإليأيأمخةفيووافيناهم

ويسمعمجييهالرسولبولسحولالشعبواجتمعالمزجمنةحلتهاتدبسترواسبدأتهكذا

وهوبولسخاطبهمخيزاليكسروامجتمعينالتالميذكانإذLاألحيوآسبوعاأولوفي
02iأعالليلنصفإليالكالموأطالالفدفيجمفيأنمزمع

فييبدأالكنيسةاجتماعفإنIالربءعشاJالقديمالطقسبحسبهناوالمالحظ
قدالرسولبولسيكونوهكذاالفروببعدمباشرةالخيزيبدأكسروطذالسبتبعدالفووب

منطفاهوكانكمابهمتمسكاكانوالشبالمجتمينمعيتكلمساعات6حوالياستمر
حتىالكالمأطاللذلكاألحدأيصباحاالفدفيالسفرعلىمصممانSكAنحوهم
الليلمنعحف

إفتيخوسامممهسابوكانفيهامجتمعينكانواالتيالعليةفيممثيرةمصابيحألوكانت

suhcytuEعليهغلبطويالخطابائخاطببولىكاناذدعميقبنوممتثقألالطاقةفيجاال

وأعتنقهعليهووقعبولسفنزلميتاوحملأسفلإليالثالثةالطبقةمنفسقطالنومالشابعلى
وهكذاالفجرإليمحصيراوتكلمومملوكسرخبزأصعدثمفهنفسهنتضطربواالقائأل
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411الموساماإللنادliخسايآلمميأبر

طJاءبنافبالصونانيأامهـسناإاغرألاورحسقاسزلمiيمyإزلسإ
يهالانهJLاهـصلطنا

jلمسوامبولوليلالطماطذسلمJداللةيرةقلمدطبراطزهـلميى
الالاهقيإءثمءلماالايأللح

9Aممطأطا





واستدعىأفسسالىبولسيسالقأرلسلحيتميليتسءمينامابا

027أعلمجظيمأوإلىاباذلؤليودعهمنيالثنيفسوس
YA1صفحاةأذظرز





4Laالكنلالسمودلىعسىسلىوادهوافصممممهالطارلمموللق

TV1ماا

الرلممولىلىبولالمديسسالمسدعىحمصبملطميلجالهمتr9ارأطالل

الموترالودايهماطاباآمماوالمىأكالكصبلمحه
YAالهـظرق





ديصربإلىوجمئنابولسلىءرفقاشحسنالغسدنبخرتنم
2اعأ

3A7انظرصفحة

يدكلفيصربياستأهـوقدفيصريأفيهبرودلممشاسمرفأ

صديقااسمعلىولسميالميالدفنبسل22عامالكسبيرهمسرويرس

فيصرأوغسمطسعليماالفضلاحبو





igoYAYاعأبقليلةليستتعزيةوتعزواحيبالفتىوأتوارج

سجزةكوتهافيليىالحادئةلهنهمحيرااعتبارالنعطيأنالعزيزءالقارىأيهايلزمناهنا
السفروقصبجملتهالروايةأنتأكيداتعطيناوألنهابلوحسبالرسولبولسيدعلىجرت

قلمهوئينفسهفيوأثرراهمالنايذكرعيانشاهدبقلمهيبدقأللقه

الوعظوتالهاالغروببعدمبكرابدأتالخبزكسرسرإقامةأنالكالميبترتفيوالمالحظ
المحيةءعثاواكملوأصعدواالحياةw34والشابعلىبولسصلىأنوبعدذلكوبعد

ليماورثحنىقرواسالسفرمنيترقي

نفسهبولسولكنالرسولبولمىصحبةفيكانواالذينكلهاlejترومنالسفينةأقلعت

دتأتياألرضمنمنحنيرأسحولللتأنالسفينةعلىبدالyأفىكانببالوربماتخلف
أنظنتافيولكنذلكمنأقلاآلرصالطريقالبحرينمافيكيلومترا04حواليآسوسقبالة

آموسإليالبرطرغاألن3بولستخلفلماذااإلشكالهذاحليمكنالواألبعداألفصربحساب

بولسأن1فالمساالمركبتستغرقهالذيالوقتضعفيأخذفإنهحصانظهرعلولوكانحتى

انفرادوعلزيادةماعاتبضعمعهمجمكثأنآثرترواسفيالمسئولينبعضإلحاحتحتالرسول
أنمزمعينآسوسإليوأقلعناالسفينةإليفسبقنانحنوأمااسوسفيالمركبتنتظرهأنعلى
وأتيناأخذناهآصوسإلىوافانافلمايمعثيأنمزمعاهكذارتفقدكان4هناكمنبولسناخذ

41و0231أعميتيلينيإلي

enelytiMيليشيميتومدينتهاsobseLلسبوسجزيرةتجاهالجنوبنحوالسفينةانطلقتثم
وصلواحتىبأرجلهموساروارحلتهانهايةكانهذاألنالجزيرةءميناعلىالمركبووقفت

أخرىسفينةفيميتيلينيمنوابحرواواkئمميتيليني

إبحارالآخرمنيوموبعدآسياءوثعاطىخيوسبينالمضيقفيلعكاأخيوعىتجأهوأبحروا

تروجيليونمدينةفيوأقأمواونزلواآسياءشاطىنحوواتجهواساموسجزيرةإليوصلوا
muiUygorTAإضارةأرسلواهناكومنجنوباوميليتسشماألأفسبينءالشاطىعل

يتجاوزأنعزمبولىألنvميتيلينيإليوصلوايوموبعدالكنيسةقسؤسليستلكواأفسسإلي
فييكونأمكنهإذاحتىيرعكانuق4آسيافيوقتايصرفأنلهيعرضلئالالبحرفيأفسس

0211أعالخمسينيومفيليماورث
02vأعالكنيسةقسوسواستدعىأفسسإليأرسلميليتسومن

lU



Jوجهيالنeخيرlالوداlميليتسي

يكلمهمبولسابتداميأل02عنالتقلافسمنرحلةبعدالكنيسةقوسوصولLحا

المسيحدمبينجمعتالتيالدةالخالذهيةايتهقائألرقابهمفيتركهاالتيالرعيةعلىويوصيهم

هكذافغاالإلهياعنصزالدممنلتجعلكلمتينفيوالله

0382اعبدمهاقتناهاالتيالةكنيعةلترعوا

استلمتهالذيالوداعطقسبولسقذمبينهماهاضالتيالعنينبالثالثذكرهمأقوبعد

معركنتيهعلىجثاهذالJقلماوالساعةهذهحتىالرهبانبهواحعخظاليومذلكتالكنيسة

0263أعوصلىجميعهم

بولىعنقعلىووقعواالجميعمنعظيمءبكالوكانأتأللرالبالىمشاعرالحموععلوكلبت
السفينةإليشيعوهثمأيضاوجههيروالننهمU1قاالتىالكلمةمنسيماوالموتجعينيقتلوته

عيانكثماهدلوقأللقديسهوالوصفهذاأنءالقارىولالحظArو0273أع

باترا9iرودeكومإلى

جريرةعلىومروانحوكوسأبحرواالمحليةءالثواطىمدنلحدمةالتيالصيرةالسفينةوفي

ءالشماطىنحوأخرىمرةامجهواهتاكومنرودحاإليوصلوايوموبعدبغدعلىمنبطمس

نحومتجهةواحدهالبحارفوجدواعابرةكبيرةسفيتةعنبخوابألفراومن8rataPcباترافيلمنزلوا

3وصورحواليباترأبينوالمسافةصورفاحيةمتجهيناآلنلتنانأيaicineohPفينيقية

والرياحأبريلقيونحنمواتيةالرياحكانتإذاساعةA4فيالبحريالقياسحسبتقطعهاميأل
الشرقيالشمالياالتجاهفيبغدعلىمنقبرسجزيرةرأواالطريقوفيمعتدلةالنطقةهذهفيفيه
وتركناهاقبرسعلىاكللعناثموآقلعتاإليهاععدنافينيقيةاليعأبرةسفتنةوجدنافإذمنهم

حمولتهااىؤضمقهاتضعالسفينةكانتهناكصورألنإلىوأقبلناسورياإلىوسافرنايعرة
1y2irح

المحدقةبالمخاطريةنبووإنذارات6صورفيأيامسبعة

إلييصعدالأنبالروحلتولسيقولونوكأنواآأياسبعةهناكمكثناالتالميذوجدتاوإذ
2اغأورشليم

أخرىحمولةألخذلكيحمولتهاتفرغكانتكبuباالختياروليساضطرأرياكانالتوقف
المشاعروبنفسميليسفيحدثمامثلالرسولبولسصورليستقتلوالمسيحتيفرصةكانتولكن
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الموهوبونتقدمضدواضحةبالتنبؤالقدسالروحمواهبنجدأيضاوهاوالعواطفالمناظر

اليالمخاطرشدةوبسيبأورشليمفيتنتظرهالتيبالمشقاتالرسولبولسليخبروابالنعمة

ولكلنوالخدمةنفسهأجلمنأورضليمإليالذهابعنيتوقفانبولسترتجوارؤياهمفىلمحوها

مصيرأيمنخوقاأوجزعايرتدالأنالقلبعزمعزمقدوممانهذايعلمكانالرسوJبولس

لحمأورثفيالخمسينلحضوريومخطتهفييستمرانعليهوكانكانمهما

يشيعوثناجميعاوهمءالميناإلىذاهبينالمدينةبابمنخرجنااألياماستكملنالماولكن

بعضناوذعناولماوصليناءالشاطىعلىركيناعلىفجثوناالمدينةخارجإليواألوالدءالنسامع
IY5j1أعخاضتهمإليفرجعواهموأماالسفينةإليصعدنابعفا

قيصريةثمعطبتولمايإلى
ySrlJa11قضإسرائيلفيالقفأةحكمأياممنذقديمةينةrبطيمدن4حو

الصليييةالحروبفيالكبرىالمحطاتمنمحجماقالوسطىالعصورمنذكبيرصيتلهايرأث

فيهابنواحيثاعهـرأيfercAdnaejtSداجانصانيوحناالقديسباسمموهاأسالتي
ضخمةبحريةوحصوتاقالعا

البطالسةملوكAJنسبةبتولمايستسمىنتكالرسوJوحينمازارهابولس

لجبلمتاخمةوهيالكولونيالحكمعلىالحائزةالرومانيةنLLILAJإالرسولبولسأيامفيوكانت
الكرمل

لهامسيحيةكنيصةوجويفيدممااإلخوةعلىوسلمعكابتوبايىفيالرسولبولسونزل

قيصريةإليفارقىهائمواحدايوماعندهموبقيببولسسابقةعالقة

المبثرولالرفيلبىعندقيعريةفيولالرمبولس

الشهيدإممتفانوبرمعالسبعةمنواحد
بكورانتشارفيعنهفسمعالذيالمباركالرسولذلكضيافةفيمعهمنJكلالرسولبولسنزل

معليعقابلوحملهالروحانتخبهوكيف6aأعإستفافوصمعشماساانتخبيهفاإلنجيل

وعمدهأعغزةإليالموصلالطريقعلىالحبشةملكةوفلركنداكةالحصئي
rlAأشدودفيووجدالريحفوقمنكماوأنزلهالروح

unافهإلىيميهاوتمدتسرعثةوالحب61
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ستقبلهعقالنبواتيواجهالرسولولس

ثقةبكلألممlوعكمةوالسجنوالقيودالقبضفي
njأعيتنبانكنعذارىبناتأرجالفيليسلهذاوكأنItrمنتسلموةالنبوكأن
هوL4علةبالفرورتنيانالعذارىتهوخرىأسةءاألنيياأوالدعهدفيوكاننااالبنالييألب

تناضىولكنهبالماالمؤحمبولسنصببفيآت

Dqوهو121أعأغابوساسمهنبييةاليهومنانحدركليرةأيامامقيموننحنوبينما
المسكونةجمغعلالحدوثوسيكعظيماجوعاأنأنطاكيةفيبولىوجوءإلشاتنياالذيالنبي
IInrأع

الروحبنعمةالمشصموليناراألالرسلأيامايةوقبلالمسيحيبكورالعصرفيأنهنايالحظ
هذمنأغابوسوممانأكلمةوخدمواالرسلمناممتلموأذين1ءنيياابهاعةصرتالقدس

الروحيقولههذاiقاوورجليهنفسهيديوربطبولمئطقةوأخذإليناءصاwالموهوبةالطغمة
األمeأيدىإلىويسئمونهأورشليمفياليهوسيربطههكذاةالمنطقهذهلهالذىالرجلالقدس

فيالرسولبولسمجدلملهذاالمسغعناإلنجيلمفاطعمنمقطعانسمعوممأنناlyMأع
الصليبمشاهدمنلمثهدوإعاالمسغالمyتكميألفيهوجدبليفزعهماالوصفهذا

أورشليمإلييصعدالأنالمكانمنوالذيننحنإليهطلبنايتكلمالوقاهذاسمعنافلما
lrybأع

االتإلياالنطالقضرورةمنالمسيحرأىماالمسغإليانطالقهفينرأىالرسولبولسأما
أضلذاكالمسيحمعوأكونأنطلغأنءاشتهاالي3الربمعويكونينطلقأنييتأيشتهالم
3بيدهيقفلهكيفاالنطالقبأبانفتحلماواآلنjIrجدا

المسبحهىالحياةليربحاهناكمعهالحياةيعتبرونهناالمسيحمعيعيشونالذينهكذا
JI1فيهوربحتjدتعدننقلبيوتكسرونلبكونتفعلونامابولىفأجاب

lYirmأعيسوعالرباسمألجلأورثصليمفيأيفااموتأنبلضطأزبعأنليس
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الرابملفصل

األخيرةللمرةأورشليمفيالرسولبولس

فبررجلعندأؤرشليمفيينزلالرمولبولس
المسيحتالميذمنقديمتلميذمطmmمناسوناسه

بيتفيوذلكبفرحأورشليمفيالقدامىالتالميذامتنلهفقدبولسلقلبمفرحامشهداكان
السفرءزمالوبقيةلوقامعتالمينهكلهحولالتفحيثمناسون

القديسينوالرسلالرليقالميذحضرةفيالرسولبولس

فيكانالسنةتلكفيالعيالنمvoسنةيومنvYuفيالحمسينعيدعشةفيذلككان
AYمابو

lptAIأعالمشايخوضرجمغيعقوبإلييتكلمالوقامعنابولسدخلالغدوفي
وطبامعهماالجتماعوبطلبحضورهينلمهمدسالةاليلفيأرسلالرسولبولسأنيبدو
كانتأنهابدوالالمدةطهطيلةجمعهاالتيواألموالوالهداياالعطاياكلإليهمبولسىستقت

طفقعليهمسئمفنعدماالرسللدىومسرةوراحةقبولموضعكانتأنهابدوالوفيرة
دانتكاالفآصياlymifOأعخدمتهبواسطةاألممبينافهفعلهمابكلفشيئاشيثايحدئهم

غالطيةفيفيهاالثصمالومنةمحوفبمفيليةفيأسفلهاإليوبيثينيةبنطسأعالهامنللمسيح
وليكيةمييافياليمينإليوكبدوكية

ةوغالولشرةودزبةالقؤليةأبيسيديةأنطاكيةبكنائسهاالبالدءأسمالهموعرض
األعمالسفررواياتمنسقطتالتيوالكنائسالبالدمنوغيرهاوميليتسوأفسسوتروامى

طأةسهاه756
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إليسمالهمناتهأفيوجوالتهايونانءشواطىءواتتحاالمكدونيالرجلتصةعليهمعرضم
ونيابوليموأبولؤليةوبيرتةوتسالونيكيفيلبيبكنائسهاالمدنءأسماعليهتوعرضجنوبه
وغرمابوليسونيكووكنخرياوكورنجثوسألبانياودلماطتةيوغوسالفياإلليريكونوحتى
يعذاليكاءشيوالرسائلاألعمالسفرفيتءجاكماالروايةمنسقطتوكنائسمدنمن

إليواءجاباطلةوعباداتوعوائدولغاتأجناسمنوالربواتالالفبامؤمنونيحصىjو

والحقبالروحالحيويعبدوناللهوجهيطلبونووحدانازرافاتالمسيح

52اعالربيمخدونكانواسمعوافلما

متنقرةحماقدةوفريسيةمبتتةوخكهخاصرةتمثيلية

بولسقتلواالمسيحصلبوافىوالذ

وكانالناموسدتلعلىالمسيحقبلتفررسيةبشخصيالطمحشؤةأورشليمكنيسةكانت

إخضاعفيآمالهمكانتالصليبعثرةتحتالمدفونةأحقادهمأوجاععليهميجددالرعحولبولس

كانتفإنإبراهمبفخراألممويسحذلالرؤوسهامةفوقاليهوديليرتفعالناموسلمجدالمسيح

قوليبشكألبالمسيحفليكنوأنبيائهاوآبائهااوتراثاهل6ريمباألممتغزوأنعنعجزتقدهوديةال
الصليبأقدامتحتالناموسوأستذلامالهمالبولسهذابددلقديمسقالكائنانuكل

اإسرائيلمجدوأهانةالفريسيهيبةوضئع

وفيوكنائسهأعمالهكلمعهتموتأنبدالبلبولسمات4وحتىليهدأحقدهميكنلم

العالممنمكانكل

لحظةندمواواللهأعطوهاالتيالثركةجمينفييحنثواظفلمالثالئةعمدهاةواالرسلLأ
لهاستغلنوالمسيحفيهتمخدوقدنظروهالروحوبرهانبهعملوقدرأوهاللهعملألنواحدة

منهواستوثقواإليهانتهواقدكانواهذاللختانهمكمااألممإلىبالرسالةوخصه

المضضرينالفريسيينوقسوةالتعصبرعية

أورشليمكنيسةعلىملكت
آمنواالذيناليهودمن1رةربويوجدكمبولساألخأيهأترىأنتلهوقالوا

عناالرتداداألممبينالذيناليهودجميعتعلمأنكعنكأخبرواوقدللناموسغيورونجميعاوهم
hLكلعلىبداليكونا63فإذاالعوائدحسبيسلكواوالهمN3وأيختنواالأنقائألموسى

1vYrrأعجئتقدأنكسيسمعوننهمالجمهوريةمجتمعأن
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ولالرموبولسافهأمامذمتهوتبرلهيعقوبلقديس
ذلكمئلشيئامجفظواالأنوحكمناإليهمنحنفأرسلنااألمممنآمتواالذينجهةمنوأما

الدممنهيصقنئالالذياللحمالدمومنلألصنامدبحاسهمأنفعلىيحافظواأنسوى
لهالمحللينغيرأقرباثهمنيتزوجالذيوالزنا4مدمهيستفرغالالذيأيوالمخنوق

lrerأع

تصرمجهمفياقتصرواولكنءشيفيضدهليسواأنهمأمامهفئتهدالئخثصوالبولىهذافالوا
والسنتوالحصانالناموحامجفظواأنبالتالياليهؤعلأناليةمبئتينففطاألممعلىهذا

الكاملةبالحريةبولسايهانبينيفرقهوماوهذامقئاندونهيكماالعوائدوكلواألعياد

ءالسواعلىواليونانيلليهوديالناموسمن

الكنائسجميعفيبولستتعقبكأنتالتيالمسغاسمتحتيةاليهوالبعثاتكلبأنعلما
اإليمانعنكثيرينؤرذوابولسدوخواالنينالمتنصرينالفريسيينءهؤالمنكأنتأسسهاالتي
استغثوأءهؤالالنعمةعنوأضثوهمالرعيةفكروشتتواالرسولبولسعلىالبهائسوقلبواالفويم

الملوكياللناموسوحافظاناموسيآيكونأنبالجهدحاولالذيالرسوليعقوبطيبة
المؤمنينلصدقبلهمنموفدينأنفسهمواعتبروااصحمهواستغلوارضوافمايرضيهملكي2Aيم

األوقاتأعصبفيأورشليمكنيسةليقودالطبالرمولهذاقيضاللهبأنعلمااإليمأنعن

فهالراجعينلألمموملجاموسوانبالعوايدالمتمسكينلليهودملجألمقفبحكمةقادهاوقد

فمااألمممنأغصانولهاجذريهوديعلقامتكتيسةقادلقدءبسواسواثاطهوعدحسب
أنيوحناواللبطرسكانLمدورانتقالكنيسةكأنتإنهااألغصانأهانوالالجذرإليءأسا

فيالسيحكنيسةيصيبأنيمكنكانذا63يتيصرأنءالقارcوعلىيعقوببدونيقوماب

المسيحصنعمابسبهالفجوريعقوبعنليرذيعقوبلهاالمسيحيقملولمأورشليم

iVفييعقوببهقامالذيوالفغالالكنيرالدورنستصغرأناألحوالمنبأييمكن

وقبولرسمئارسوألبولسبولاألوليبالدرجةليماورسلكنيسةكممثلئخصياتحئله
غيركلهااللهومواعيدءواألنبياءواالباموسىفاعدةعلأؤسسالمسيدبLباإليمانكرأزته

كانماذاالعزيزءالقارىأيهاانظرمعيئماااليهوداعوايدوكلوالختانالناموصدونمنقوصة

ماوصفعنبالقلمأمسكبهادإنيورسوليتهبولسإليمانيعقوبرفضفرضنالوسيحدث

مداهااللهإآليعلمالوانقساماتاراتوخومآسنكباتمنسيأتيكان
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نجىومابجلدهبولسلينوومطل
مطالويكرهداتماوالثه

ولتفاترألفكهكذاحاراأوبارداكنتألليتئا

لؤ3فميمنأتقيأكأنمزمعانارأUحوالباردا

وأنفقوتطقرمعهمءهؤالخذنذرعليهمرجالأربعةعندنالكنقولالذيهذافافعل

حاظاأيضاأنتتسلكبلعنكأخبروامماءشىلشأنالجميعفيعلمرؤوسهمليحلقواعليهم
OYrrtYأللناموس

Uluلكياللهاليأجلهمنيصكواأنروميةأهلمنوطلبالرسولبولسصلىوقدعن
عندمقبولةأورشليمألجلخدمتيتكونولكياليهريةفيمؤمنينغيرهمالينمنأذقذ

للهالمجدأحلهامنوأعطىخدمتهوفبلتبسالمفعبزالثانيالجزءأماjjoروالقديسين

جداطويلةطويلةفرحلتهماليهؤيةمنغيرمؤمنينهمالذينمنيئقذأنأما

الخوفعلقائمةخطةفهيخقطوابماأيضامقتنعيننحنوالبولسواليدقوبيكنلم
يتتاسبحلهو1أيعلىولكنالخطروهناأسترضائهولةjiءالعدافرضكلقائمة

3العملوماالكنشةفيالقائمةاألغلبيةوعقلية

أورشليمكنيسةيصالحأنهيبولسغايةأنإذالواسطةتبررالتيبالغايةنأخذهلولكن
fcناموسبالكأننناموسبالللذينصرتهويفلالمقىمالحاكلعلىيكسبلعله
يصيرأنالمأحفما111rناموسبالهمالنينألربحللمسيحنامومىتحتإني

لحسابويحررهمالعييدءهؤالليكسبللناموسعبدكأنهالناموسيعبدونللذينوبالعكس
ااابكال3السيح

7Vo2يوoمAYءالنذرامعالهيكلالرسولبولسدالخمسينعيد
الهيكلودخلوتطفرمعهمالغدفيالرجالبولسأخذحينثذبالوعدلtسJابولسأوفيلقد

Iclrrاعالفربانمنهمواحدبهلعنيمربأنإلىالتطهيرأأيابكمالمخبرا

3التطهيرأيامكمالهىما
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كاقصياكلياألطلممارحالاالهكإلهسجااإكاموداوالوومزول
بولموأابمالفدلنابالرورزممهااسالاyaيإممبأاصمملىاإءلحصكه

طدلطلالمصاوركأى11دكحدالأحمالسصأiيلمإYصأtiأؤ
سجماباالبماربيالفياiأليحننهسكلابسازاولنهاببماالبهسهـوسارلدأل1ؤر
ممطبرلمكلاطافيالءtiiطماارسادمميمولمصالليساك5دالألأ

جماهللىيأل





أورشليمفيعليهااطجرممتوكلجدآدديمنقسمنثلعا

المخصتيماكنايةإلىالدخولايأجانبعلىتحظو

12vrأعالقديمالمهـبكلىفياسرائيلىلبني
RAIصفحآIافيكماا

روماالمرسولابولسمالقدللممفر

رومامدينامنبالفوتآتاالينابيعدالبولسااللدبسطكنب
7طصسفحاأنللر





فيتركأجلهوينذرمنيطلبهطلبأويقةضأجلمننذرااليهودينذرإنالنذرشريعةي

والrالمؤرخيوسيفوسأفوالوعلىالتلمودبحسسابوذلكيومأ53ةتطولشعرهخصك
ءانقاوعتدللرلبقدوسأنهيحتسباأليامهذهفيألنه62عدمسكراأونهرايذق
ءااألغنأحدإلييلجأفإنهلذلكعاديإنسانأيطاقةفوقوهيالنذيربذبائحيأشيالمدة

هىبائحslعليهموأنفقتطهرمعهملبولسقيلوهذأمانذرهليكملعليهليصرف
ذبيحةصحيححوليةحدةواونعجةمحرقةصحيحاحولياواحداخروفاللربقرباتفيقرب

ورقائقبزلتملتوتةأقراصادقيقفطيرمنوسلسالتذبيحةصحيحاواحدأوكبشأخطية

خطيتهذبيحةويعملالربأمامالكاهنافيقدوسكائبهاققدمتهامعبزيتمدهؤلفطير

النارعلىومجعلهانتذارهرأممهشعرويأخذماعاالجمةخبابلدكاالنذيرويحلقومحرفته

النذيرريعةثهنهالسالمةذبيحةتحتالتي

الهيكلاخل3الرسولبولسعلالقبض

ه91يومعنAetrAYIالرجلهوهذا

الهيكلداخلومكتمجتمغالعالمكلمناليهؤروالخمسينعيدالعيديومكان

اإلسرائيليبهذاوترئصاحقدااكثرهموهمجيدالبولسيعرفىنأفسسوباألخصاسايهودوكان
المار

المتطفرونومعهمتطهرانفسهليمذمالكهنةرواقنحومتجهاالهيكلالرسولبولسوخل

وهرعاديإنسانأىكاهلترهقالتيالذبائحلمانعلىالكهنةمعلالتفاقالنذرذوواألربعة
نلهاأنواآلخرونيعقوباحسكمافرسةاآلربعةالننورعنوهويقدمبظهورهأنهتقديع

معظهورتسهفييمينقكانوأصغرتوصياتهادقفييتممهإذالناموسجهةمنضدهالمعصبين

والمتطهرينالكهنة

بعيداكانأنبعدأيديهموتحتأمامهممغريرواأنعيؤلهميصآلقيالمحتىراوهأنفما
جماعةعليهفيئبواالرومانيالقانونوحمايةبأعوانهمحاطاالشتاتفيوهوأيديهممتناولعن

صارخيناأليأديعليهواكقواالجمعكلفاهاجواالمحاعركلمنللمزيديصرخونواحدوبنفميى
للشعبضدامكانكلفيالجميعيعلمالذيالرجلهوهذاأعينوااإلسرائيليونالرجالأيهايا

المقدسالموضعهذأودشالهيكلإليأيضايونانيينأدخلحتىالموضعوهذاوالنامومما
lrVYjAYأ

575pticpoeraebynoC3

fttالرصلبولسالقديى
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ئهغر4أيديبينالهيكلىخارجالرمولولس
الكتيبةامرونجدة22roدومعرنiالظلمةمانومساعتهمفكمانت

الداخليالهيكلخارجوجروهبولعىوأمسكواالشعبوتراكفقكلهاuدلنةافهاجت

4القتللعمليةااستعداوذلكالهيكلوباقياألممرواقبيناألبوابأغلقتوللوقت
أخذفللوقتاضطربتقدكلهاأورشليمأنالكتيبةأميرإلينجرنمايقتلوهانيطلبونهموبينما
lpأعcبولمىضربعنوالعسكركفوااألميررأواقلماإليهموركضمثاتوقوادعسكرا

اورشليمسكانمنثرتعصناامكانواالشتاتمناآلتينياحالأنيعلمأنءالقارىوعلى
كربتهمفييجذبهمكانالذيالحنينشدةبسنبوأرواحهمبدمائهمودينهممدشتهمعنيذودون

يىهؤوأيمجنوتةغيرةأيةءالقارىأيهافانظرومجنونةاعرطاغيةوسئمبرحةبصورةوطنهمنحو
فيرؤعهمالذيبولسالمنحقاةفريستهموكانتفرلسةأيةلوجوباستعدادهووالتنكيلللقتل

هيكلهمينخسهؤأوأخيرافخرهمكلمنجردهمخىوعو6لدهموآبائهموناموسهمدينهم
هذاالثهقيضأنwالولكنالعينينيعميشللدالتعصبومحذاالفعلذاتفيأمسكوقد

مكانهفيبولسلزقواالمشاكلاقتحامفيوالسرعةاليقظةهذهمستوىعلىاألمير

هوبناهاالذيفإنيوسأنطؤلماركايمتكراالصمهذاأخذتالتيainotnAأنطوتياقلعةأما

القلعةوكانتبالهيكلالمحيطةالمنطقةمنالغربيماليالثالركنفيأقامهاوقداألولهيرودس
عتقثالفاتبهاالقلعةوكانتالهيكلعلىتقحوكانتالهيكلداخليجريماكلتكشف

لحظةأيةفياالستعدادأفبةوعلىدائمةبصفةيتواجدمنهمجزءكانجنديألفلحوالي

وفيالمدرعينوالجنودالضبأطمنإمرتهتحتالذينمعميرأليساساتطلقالقلعةهذهمن

وإذاكتافهمعلىوحملوهبدروعهموحموهبولسىأنفذواالجهدوبكلالتجمهرموغفيكانلحظات
جنودهأيديبينفزمنئمسابقابثورةقامالذيالمصرفيذلكمنقبلمنخاعقداألميركان

فاقتادهجنديبيدمربوطةبيدهسلسلةكلبسلسلتينبولسوقيدالمرةهذهليسياساحترس

ابالمرةIوفمامنظزغيريديهكلتامنوهومربوطجنديان

FIYأع3qفعلذاوم3Lيكونمنترىيستخبروطفقبسلسلتينديفيدوأمرأن

التيالصالةوهياباسمالمصوفةوهيIجمفيالحارجيالهيكلداخلإفايتمللقلبالرجمالحكم4
قتلوالنينثيابحارطواضابولسوكانإسنانومىيسالقفهارجم
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ليسياسعلوحكمتهبعمخصيتهيالعجيالرسولاثيربولس

رومانيكموافىبهايعتزكانالتيبلغتهليسياسمعيتحدثالرسولبولسبدألحظاتوفي
ولمالمواطنةفيولدرومانيمواطنأيضاأنهبنفسهبولسعرفهفلماكثيربئمنالمواطنةاشترى
آواحتراودعالئقتتكونبدأتيظنهكانالذيالمحتالالثائرالمصريهذاليسوأنهلترها

دبرهاالتيالمكيدةمنبولسنجاةفيأوألاألعظماألئرلهاكأنبولسوبينالكبيرالضابطبين
ااءالعظماtكأالقلعةسلمفوقمنالشعبيخاطبلكيالفرصةإعطائهفيوثانيالفتلهاليهود

الشعبAsلالقلعةلممأعلفوقمجتجالرسولبول
أسفلالقلعةخارجالمتجمهر

طبقاتجميعيخاطبكيفالرسولبولسبهايحلميكنلمالتياالؤليالشهاثةهيوهذه
السياصيةولباقتهالنادرةبولسثمجاعةتظهروهناوأتقيائهاورؤسائهاعلماثهابكافةيةاليهواألمة

اغنابالاألمةهذهكلعلىبالحقواستعالؤهالفاثقة

ااعظيمفصارسكوتالشعبإليبيدهوأثصارالحلمالذرجعلىبولسوقف
eIY4أ

يديكترفعوأنتروحكلشموخويابسلسلتينمربوطوأنتحتىأبولسيالهيبتكال
أصغىفكيفظاللهءلندايضغولميسمعلموالذييتعبكأنقبلاللهاثغبالذيللشعب
الالقفاليقدصكوا562ابىمتمردشعبإليالنهارطوليدفيبسطت3إليك
rwrrإ11الوجه

1204اعقائألالعبرانيةباللغةبولسفنادى

ءعلماإأليصكنهافالالعيرانيةاللغةأمااألراميةهيالشعبعامةلفةأنءالقارىولينتبه
ذاتولكنهاتمامايفهمهاالشعبكانوإنقطوالطفسالعبادةلغةفهيوالكهنةاليهود

ااامياياليهؤيالمستوىمنأرفعمستوى

منهمءوالعظماالتوراةلعةصليةااليهوالعةالعبرانيةباللغةلهميناديأنهسعوافلما
l2أعaاlأحرىسكوتاأعطوا

قضطهدنيUتضطهدانتالذيالناصرييسعأنا
تينبشهاالرسولبولسأدلي

يدالشدوإحسأسهنورالشسىيفوقبنورجمظيممحاطاءالسمامنلهظهورالربعنولياال

1klIالنوروارتعبوانظروامعيكانواالنيناألرضعلىفسقطتالمسيحيععبهيبة



يسوعأناالمتجمهراليهؤيللشعبويقولالمسيحبصوتالشسبيخماطببولسكأن

اتضطهدنيلماذاتضطهدهأنتالذيالناصري

الناموسحسبتقيرجلحنانياجيدايعرفونهيهودقيلسانعلىويضعهاالثانية

إليئ6لىيعر4uالالواقفينمنفمنأورسليمسكانأيالسكاناليهودجميعمنلهمشعهود
انتخبكآبائناإلىفقالإليهنظرتالساعةتلكففيأئصزثحاولاألخأيهاليوقالiiقف
شاهدالجميعلهستكونألنكفمهمنصوتأوتسمعالمسغمسياالباروتبهصرمشيئتهلتعلم
خطاياكواغسلواعتمدقمتتوانىذاAواآلنوسمعثرأيثبهااليهوفيهمبماالناس

المتجمهرللشعبأيضاالمسيحبفميتكلمبولسوكأنiyrrrtWأعالربباسمداعيا
أأالربباسمداعياخطاياكواغلواعتمدالشعبأيهاقئم3تتوانىلماذاكله

والسمعالرؤيايقينوبكلجهاراهكذاللمسيحيثهدأنالرسولبولسبهيحلملمءشى
11بينهمبعكواهالمعروفحنانيابشهادةشعهادتويوثق

لبولسالربلهdقاماسمعمسؤآيماهنهبولسثهادةبالربسرولقد

أورشليمفيليبماشهدثكماألفكبولسياشوقالالرببهوقفالتاليةالليلةوفي

IYrrIأعأيضاروميةفيتشهدأنينبغيهكذا

الرومانوأضرافءعظماكلjI1IJLJقيصرأمامبلويقوضابطأمامليس

2222اعيعيشيحوزأنألكانألنهاألرضمنهذامثلخذ
هكذا1u01يوloاصلبهخذهخئههيهيفالوهاكماءالفارىعزيزيتماماتماما

Jاألرضمنهذامثلخذءالعمياالجهالةبنفسووالتشفيالحقدوبنفسلألميرقالوهاأيضا

غليلهمليشفواإرباإربايمزتئهولمأيديهممنفلتكيفالحزنهميايعيشيجورأنالكان
إليسأرسلكفإنياذهبليضاللألممالربأرسلهكيفعنابتدأيتكلملماهذاقالوا
lAfبعبالaأع

نورلهظهرالذيللمسيحثهدحينماوقبولبانتباهإليهأصغوالفدالشعبهذاحمقاعجيب

البارويبصرمشيئتهليعلماللهانتخيهكيفصمعواحينماوقبولبرفىوأصنواءالسمافيعظيم
اايعيشمجورأنألهنافإلياألممإلييذهبأنولكنفمهمنكلمةويسمعالسئاأي
ااااللهإليوصدتهماألمموذكزإالنبيئيتنبألمliمع
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تخفعفإمااألرضعلىأمةورائهامنحتىيقفأنمجتملالاليهؤيةاألمةءكبريألكن
إناإيعيشجموزأنالأاسفودونااألممكلياالجحيمفإلىاآللأقدامهاتحتاألمم

إلىنجسايبفىعليهميسلموالذياثراالببينتسبونيخوالكالبجميعأهمالغئفاألممءعوال
يتطقرأنعليهائماءالما

wcيهرقونhالصحيحةالترجمةويطرحونونيصيحنواjا

iyrrrrأعالجوJإغباوأويرمونئيابهم
افهعلتجدعفايسمعونحينماوذلكضطالكفةءرؤساعلتسريكانتالثيابتمزيقعاده

ماجدفقدقائالثيابحيئعذالكهنةرئسىفمزقالمجألفدممنتبرؤاذلكنيليكون

الموتمستوجبإنهujLوفأجابوا3ناAتجديفهسمعتمقدهاشهؤطبعدناحاج

باألرضيستيثونوهمأصابهمظلمتعبيرعنفهذارووسهمفوقءالهوافيالرابءإلقأأما
بضرباتالقلعةداخلئفصأنامرإنهحتىاألميرعلىأخالالذياألمروالحكامءوالسما

للقانونثمديدةنحالقةهذافيأنراجعهمبالسياطليضربمذوهولمالهميقولهكانالذيماليعلم
ونطقفحصأمرايدونiYYYأعkعليهمقصئيغيررومانياإنصاناتجلدواأنالروماني

القاتونهذاعلىوعجا2292أعتدهقدوألنهرومانينهأعلملمااألميرواخشى6مفاة
11والملوكوالوالةالقوادأعتىهكذائرعبالذيالروماني

بامتيازاتسئحهوأنسبقأنهإآلاألمأليدييسفمهأنسمحقدالربكانوإنوهكذا

أالقيودوبذاتالرومانبواسطةأيديهممننخاهفقدلليهوسقمهقدكانلزناأاألممأعظم

تحتللجميعليشهدالفرصةلهأعطيءولهؤالءلهؤالالتسليمبهذاأنهالكخطةكانتولكن
ربياأعمالكأعظماoLاقيوبالالحرةللشهادةوفرصةحمايةAالقيوفأصبحتالقيودصه

fIrمزضنعثكلهابحكمة

الرسالةعلوئضيفالقلمتحكأنحرجأيوبالالعزيزءالقارىأيهاجمكنكواالن
تعابوايهyrاآلمسلسلعلىتضيفرعثالحاديأصحاحهاهامىوفيكورنئوسألهلالثانية

ماوالسجونالفرباتفياألوفرالرسولهذاأصابماالكثيرةوالميتاتوالجلداتوالضربات

ءيجيأنقبلكونثوبىإلىلتهرسكتبالرصلبولىألناليهومنعينيكأماماآلنلهحدث

ااحدثمالهومجدثمحذأأورسليمإلي
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الجاؤلتبالهيكلالمحاكماتغرفةفيولالرمولس

yotمشةمايو1rعليهالمذفيأماملالستجواب
لفحصىأنرأىءالقضاإليبولسأمروليرفعكمحفقعملهاألميرليسياسيستكمللكي
إلينظرهلفتالذيهونفسهالرسولوبولسرسمياداليمومنعليهالمدعينأمامالرسولبولس

أنيمكنالذيالقاصوفكلقوالمحاكمةالفحصبعدإألالقيؤحتىأوعليهعقوتوقيعغالفة
نفسهليسياسهويكون

أنوأمرالرباطمنحلةعليهاليهوديشكيلماذااليقينيعلمأنيريدنذالندوفيiأ
er2203يهمAهوأقامفأخدربولسمجمعهموكلالكهنةءمجضررؤسا

لدىهدويشالهيكلفيويشهدللمسيحابهرليشهدهاثةةفرلبولساللهوفروهكذا

ااااألمواتمنبالقيامةلهيشهدالمسيحقتلواالذينأتفعهمالكهنةءرؤسا

بالجنوأوالمئاتI4بالضباءسواالكافيةبالحمايةبولسوعضداألميراحتاططبعا

بجوارواقفينأيضايكونواأنالكهنةرئيسخداممنبدالكانولكنالقاعةخارجالمدرعين
علليتعرفالحاضرينفييمنرممهالبدايةفيطفقلبولسالكلمةأعطيتولماالرسولبولس

سمابفاالتوصةخطاباتأخذءهؤاليدفمنالكهنهءرؤساوحتىءزمالمعظمهمألنشخصياتهم
المسيحيينلمطارثة

jUوبحسبتدغيقبكلالناموستحتعاثمهاالتيالسابفةحياتهكييزالرسولبولسابتدأ
رئيسحنانيافأمراليومهذاإليلثهعشتقدصالحضميربكلإنيوالضميرالناموس
الحائطأيهااللهسيضربكبولسلهلJقحينئذفمهعلىيضربوهأنعندهالواقفينالكهنة

Ipأعسuمللنامخالفأبضربيتأمرjأنتالناموسحسبعليئمخكمجالسأفأنتالمنعفى

ضربأكهنةرئيسخادمنفىوربماالكهنةرئيسنفسفاماموالمسغبولسبينكبيرفارقا

عدموهيهنابهاتعتلالتيالعلةنفسهيهتاكالعلةوكانتالضربةنفسوجههعلىالرب
فكانتالمسيحضلبوبنيةهناكأماأالكهنةرئشوالقداسةالعظمةبصاحبالكالملياقة

ماواقعومنبالصدقإأليتكلملمالمسيحأنمعynaيو3الكهنةرئشتجاوبأهكذا
هنااماالكهنةرئشىبمسامعليليقوالتمكالتزييفئوبيليسأنبدالالصدقولكنحدث
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إذالكهنةرئيمىأمامالتاموسبحسبكفريميسيرتهيمتدحأنينبغيكانفمابولسقتلبنيه
أاالكهنةرئيسإالالكهنةعضررئيسفيأحديمتدحأنينبغيال

وسطهمفيألقىعدداالصدوقيالجاتبيفوقالفرشيالجانبأنالرسولبولساطمأنuو
فمعروفاألبهرنصيرأالجانبلنفسهويضمنبعضعلىبعضهمينقسمونمجعلهمأنجمكنبما
الحديثبولسبدألذلكيؤمنونفالالصدوفيونأمااألمواتمنبالقيامةيؤمنونالفريسيينأن

هكذا

الرجالأيهاالمجمعفيصرخواآلخرفريسيونصذوقيونمنهمقسماأنبولسعلما9
حدئتهذاقالاولمأحاكمأنااألمواتقيامةءرجاعلىفريسئيابنفزيسيأنااإلخوة
والقيامةليسإنهيقولونالصدوفيينألنالجماعةوانشقتوالصدوقيينالفريسيينبينمنازعة

قسمكتيةونهفىعظيمصياحفحدثذلكبكلفيقزونالفريسيونوأماروحوالمالك
قدمالكأوروحكانوإنانسايهذافيرديثصيئانجدلسناقائلينيخاصمونطفقوا9الفريسيين

twY1أاللهلحاربخةفالكلمه

وبحسبسديدةبغضةالصدوقيينينغضونالفريسيينفإنءالقارىعزيزيوللعلم

مننفوسهمفيتأضألأشدللصدوقيينالفريسيينبغضةفإنءللعلماالكئيرةءواالرااألبحاث
أنثفياألعظمبوتهاورالفريسيةأبوهوغماالئيلقالهامتعلموأنتللمسيحيينمقاومتهم
نفسمنسلوكهتوضحمختصرةنبذةوإليكماجدAاالرسلآبأثنااألوائلالمسيحيينعنالدفاع

الموضوع

أيليهمفألقواغيرةوامتألواالصدوقيينيعةثهمالنينمعهالذينوجميعالكهنةرثيسفقام

وأخرجهمالسجنأبوابقحالليلفيالربمالكولكنالعامةحشىفيووضعوهمالرسلعلى

jوجعلواحنفواسمعوافلماالحياةهذهكالمبجميعالهيكلفيالشعبوكلمواقفوااذهبوا
جميععندمكرمللناموسمعفمكماالئيلاسمهفرشيرجلالمجمعفيضاميقتلوهمأنيتشاورون
الناسءهؤالعنتنخوالكملأواالنلهمJقائمقليألالرسليخرجوأمرأنالشعب

فالاللهمنكانوإنينتفضفسوفالناسمنالعملهذاأوالرأيهذاكانإنAألواتركوهم

وهموأوصوجلدوهمالرسلودساإليهفانقادواأيضاللهمحاربينتوجدوالئالتنقضوهأنتفدرون

v1tهأعأطلقوهمثميسوعباسمتكلمواالأن

الفريسيينبينوالتعاطفالجديةومدالشيعنينهاتينبينالكبيرالفارقيتبئنوهكذا

الصدوقيينأيديفييقونعندماوالمسيجين

atel



Uصراعإلىتوتحوبعضهاعلىمنفسمةرتاليهوعكمةقاعةاألميرأنليسياسرأى

كثيرةمنازعةحدثتولماgخاطفةبسرعةالموففانهىبعضضدبعضهماليهؤبينداخلي

إليبهوياتواوسطهممنويختطفوهينزلواأنالعسكرفأمربولسخوايفعأناألميرخشي
errأاأالمعسكر

رومافيتشهدأنينبفي
زميلوالسفررفيقمنوليسفريداوحيداوجلسأنطؤلياقلعةإليالرسولبولسأرخل

فيكقمهالذيولكنالظالمونحللهمصباحهانطفأالمستيلوكأنرحالتوالخطةوالعمل

لبولسالربضالالمجمعفيالمقاومةمننهارعصيببعدكورنثوسفيوبريسيهالأكيالبيت

هونفسه1و819أعمعكأناألنيتسكتوالتكلميلتخفالالليلفيبرؤيأ

كماألنكبولسياثقلluJالرببهوقفالتاليةاليلةفيعينهاليومذلكءمسافيبهوفف

أع4أيظروميةفيتشهدأنينبغيهكذاليمأورضفيليبماشهدث

الكلمةقيدتوالتضايقهتكنلمالقيودألنيديهمنالسلسلةبسقوطبولسيعدلمالمسيح
اأملهغايةكانوهذاالقيودهذهتحتمنرومأفيلهسيثهدبأنهوعدهولكنهفمهفي

يبشرقيصرأنقبليموتأنيخافكانولكنهبغيرهوالبالسيفالموتيخافبولسيكنلم
هاجلمالذلكللمسيحقلبهاوفتحاإلمبراطوهـلةبشرروحقدسيكونحينذاكألنهرومافلبفي

تخفاالقائالالرببهوقفالنجاةفيءالرجاكلوانقطعروماإليطريقهفيوهوالتحرعليه

lpvrtyأعفيمراأمامتقفأنلكينبغيبولسيا

الرسولبولسالكتيالجديدةمؤامرة

قداليهودمنجماعةكانتافهطمأنهأنبعدجفنيهءمكينامالرصولبولسكانبينما

حتىشراباأوطعامايذوقىاالأنكشاهإلفيهيهوهاثئركواوكأنهموفسبعهدصومافدست

تعثروااللكيبهذاكلمتكمقدالمسيحقيلوتمللهذيحةقتلهيكونوبذلكبولسيقتلوا
دثهخدمةيقدمأنهيقتلكممنكليظنفيهاماعةتأتيبلالمجامعمنسيخرجونكم

اتاذبيحةدإصعاأيليتورجيايرفعبصيغةتءجامةخديقدمحيث2وIVيو

والجملونالإنهمقائلينطقسياأنفسهموحرموا6لفاقااليهؤبعضرالنهارصنعLصا1لم
32أعأربعينمنأكثرالتحالفهذاصنعواالذينوكانبولسيقتلواحتىيشربض

liot



الدمويالمخططهذافياثشركواوالشيوخالكهنةءرؤساأنالموصعفيوالحطيرالخطرلكن

كمنقذينأخالقيالال
نقتلحتىشيثانذوقالIنماحزأنفسناحرشاقدوقالواوالشيوخالكهنةءرؤساإلىفتقدموا

تفحصواأنمزمونكأنكمغقماإليكمينزلهلكيالمجمعمعأنتماألميرأعلمواواالنبولس
lprrtis0أعلقتلهمستعذونيفتربأنفبلونحنلهعمابكثرتدقيق

النبيلالشجاعالصبيبولسأختابنمغامرة
كللمقابلةتصريحلبولسوكانالحبسفيبولسإليسزاJالحافيفذهببالمكيدهعرفهذا

إلىالقوادأحدمعالرصولبولسفأرسلهعلمهبماخالهوحألثالثابفدخلمقابلتهيريدمن
الشابفصرفوالمسئوليةالعدالةجهةمنالفضيةعلىوعطفاننالاكثرميراوكاناألمير

فارساسيعينالحئالةمنعندهمنأمهرمنةثأعألJالحاوفيبالموضوعأحدايخبرالأنبتوصية

المثاتقوادمنشقائدبفياثهبالرمحعسكريأيرامحمائتيمعودروعهمبأسلحتهم
يوضالبانواألمركأنليلالمنالثالثةالصاعةفيانطلقواراكبافعهمكانالرسولوبولس
بولسبخصوصجرىماكلتوضحرسالةومعهمقيصريةفيالواليفيلكسإليسالمابولس
7r6سنةيونسة2فيقيصرلةإليبولسووصلالرسول

المعسكرإليهمورجعوامعهيذهيونالفرسانتركواالندوفيأنتيبانرشىإليالعسكروصل

rrryorاح

ةامرأمعيعيعثىكانالذيفيلكسعلىيؤئرواأنقيصرلةإليبذهابهماليهؤحاولطوقد
مخادعاجبانارجألكانولكنهيهودية

ver7كانةيونية7الفاجرةاليهوديةوامرأتهالواليفيلكسيعظالرسولبولس
يهؤيةامرأةمعالحرامفييعيشوكأنقيصريةومقرهاليهؤيةعلىالواليهوفيلكسكان

كزوجة

عنمنهوسمعفاستحضربولسيهؤيةوهيامرأتهدرسآلمعفيلكسءجاأيامبعدثم
فيلكسارتعبتكونأنالعتيدوالدينونةوالتعففالبرعنيتكلمكانبينماوبالميماإليمان
بولسيعطيهأنيرصأيضاوكانأستدحيكوقمبعلىخصلثومتىفاذهباآلنأماوأجاب

diB6

7ف
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فبلسنتانكملتلماولكنمعهويتكلمكثرمرارارهيستكانولذلكليطلفهراهم
بولستركمتةاليهويؤعأنلريدفيلكسكانوإذلهخليفةفستوسبوركيوسفيلكس

lptYtrvrأعمقيدا

ملتزماأومتعففاالزانييكونأنيمكنومتى3الدراهمأعطوهالذينهماليهؤألنذلكأليى
الجديدالواليأماميشهدأنبولسعلىباقياكانولكن3باإلنسانيةخىأوبالواجبأوبالحق
أيفا

فيصريةسجننيسنتان

أنيظنضيهاوالرسائلاألبديةوالكرازةاإلنجيلوخدمةالمسيححسابمنصدئتذهيالم
كتبكماAءالعلمامنتقديركثيربحسبوفليمونوكولjسيأفسإليرسائلهكتببولس

عداهذااألممرصولروححامألاألمميلإنجوكانبولىوفكروبصرسمعتحتإنجيلهلوقا

ةقالللذييمكنوالبعدعلمنواالتينطبقاتهوكلالشعبءوجهاكلمعاليوميةالمقابالت

Wبإرسالءسوااهتمامهتوقفقديكونأن11كو2الكنائسبجميعاالهتمامعداما
كانالرسوبولسألنللوالرساباألختارويأتونيفتقدونرسألأونعرفهاVأخرىللرعا

يسعكبلوكانحزافكانءشىفيعليهققصئيغيركانAAممتازةبصفةالحبسفيموضوعا
ءيشامنءلىتكلم

فيلكسمنيتسلماليهوديةعلالجديدالواليتوسقن
مرورهفيأورشليموصلأنوماءالعلماتحقيقاتحسبآ06سنةصيففيذلككان
بإلحELالهودبادرهحتىمجكمهالذيوالشعباليالدعلليتعرفالجديدالواليباعتباره

وكانحيطةواعثرنظراأبعدكانفمتوسولكنAهأماللمحاكمةأورشليمإليبولسالستعادة

علىاظلعقدأنهبدفالئكواهممنهمليسمعقيصريةإلييذهبواأنهمبالحريعليهمأنهر
القانونبحسبأنهكماصدقهموعدماليهؤوبهرواغةبالمكيدةوعلمالرسولسبولملف

الدفاعمنبدوالالمواجهةمنبدفالعليهللمشتكينالحبستحتممانمنيسئمالالروماني
بالحكمالنطقثم

منكتالرصاثلهنهينيليهاأنظرعىموقدأخننابراريةكلWوهمءالعلمااالخرمنالىويرى8
Iارسبن

paraebynoC9ماش838538

أ90سنةورليةفيذلككانصيثفدjlالكاهنالعالمغتياتبحسبولكلن
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الكهنةرئيسذهبأنوممانلةنحوقيصمتجهاليمأورثغادرفئتوسأيامعشرةحواليعد
اليومنفسوفيئوسئفخلفالشاكينوكلومجمعه

كلوعرضاالثنينبينعتارافشتوسووقفبولسفندهابولسعلىسكواهمأقامؤUو
فأدرلىقيصريةإليواءجاالذينلليهوداسترضاأورشليمفيVuأالقصيةفحعىيعادأنبولس
بولسفرفعبفألقاضيهيكونبأنجديرايعدولمفستوسيدمنفلتقدالحقأنالرسولبولس

قيصرهيبةوتحتالروماننالقاتوقجمقتفىيقضيكمضقصوابهللواليليردصوته
أحاكمأنينبنيحميثقيصرواليةكرميjSلواقفأنا
انألنيجيداأيضاأنتتعلمكماءبمثيالصصدأظلملماأن

مناستضيفلستالموتيستحقضيئاصنعتأواثمأكنت

الموت

فليسءهؤالبهعلئيتكيممايشءشىبكنلمإنولكن

لهميسفمنيانيسطيعأحأل
5251111أعادغوايرافغأنأقيصزإلي

إلىيلجأواضطرأنالمحكمةآوأمااليهؤأماممنتهوضاعتنفسهيديفيالواليأسقطلقد
الحرجالقانوننالوضعهذاءإؤاالحرفكيفيةعنليكرمنهمالقانؤديينمتشاريه

قيصرإليدعواكقيصررفعثإلىفأجابالمسورةأربابمعفشتوعىتكلمجيتئذ
1formأعaاتذهب

بايؤالنيةيتةدعوايرافغأناقيصراليبولسقولأقيالحظأنءالقارىوعلى
فيالقضيةقياالستمراروفيفيدرومانيقضأللياصطالحyهوniAapcaaiaKcءدرر

هبخصوفىارأييتخذأنصالحياتهبكلالواليأوقففبهذانفسهليصررذمهاوطلبلuJا

كانالحقوهذاtruemerpuSالعاليءالقضاعندنايساويماأولقيصرالقضيةرفعسوى
االرومانيينغيرالوالةظلميتحأشوالكليالرومافتينللمواطنينقطممنوحا

المدينةءوعظماأختهوبرنيكيالملكاكرداصم6أللمسيحيشهدالرسوليبولى
ليستفشوسنAقيعرإليدعواهبولسرفعأنبعدحقيقيةحيرةفيالواليفستوسكان

بأيةعقوبتهمجريجيزباتهامواحدادلالعليهيقيمواأقاسطاعوااليهوفالجاهزةالقضيةأ
الوالييعتبروومانيمواطنوهوفتلوهلهمتركهفإذاكعلهعلىعازمونهمالوقتنفعىوفيعقوبة

iiI



يحاكمأنىيربولسفإنالؤمتنفسوفيالقانونأمامالمثرليةكلعنهمسئوالنفسهلروماني
هيرودالملكفبحضلذلكقتلهمئوليةهممجتلواأنشوقايتحرقونالذيناليهودمحاكمفي

محضرتقفيلفيبهيستعينأنجمكنالذيالمعينأغريباسفيفستوشوجداالثانيأكريباس
هLfiمباالخعحاركلضقوقدوالمسيحييناليهؤشئونفيخبيرابصفتهبولسضيةتحقيقات

بولسبسماعاغريباسالملكفرحببولسضيةفيعملهوما

ءاألمرامعاالستماعدارإليودخالعظيماحتفالفيبريكيوأغريبأسءجالماالغدففي

والرجالأغريباسالملكأيهاتوسفقالببولسفاتيفستوسأمرالمقدمينالمدينةورجال
أورثصليمفياليهؤرجمكلجهتهمنإليئتوئصلالذيهذاتنظرونأنتمأبعونمعناالحاضرون

الموتيستحقشيئايفعللمأنهوجدتفلماأناوامابعديعيشأنيبغيالأنصارخينوهنا

إليألكتبجهتهمنيقينءشىليوليسارصلهأنعزمتاوغععطسإلىدعواهرفعقدوهو
يكونالفحصصارإذاحتىأغريباسالملكأيهالديكسيماواللديكمبهأيتلذلكالسئد

52أععليهالتيالدعاويإليأشيروألأسيراارسلأنحماقةأرىألنيألكتبءشىلي
rrvr

ووالياملكايحمعحسدممبر61امللمسيحالرسولبولسشهاد
ءعظماوكلالدولةووجالعظاماوضباطاوأميراتءوأمرا

لسياسية1البالعاصمةفيصريةمدينةوأعيان

كلاستجمعلقدوبالدهوطنهأرضعلىواألخيرةالعظمىالرسولبولسفرصةكأنت
آلبائنااللهصارمنالذيبالوعدمبتدئاللمسيحيشيوانطلقفيهالذيالروحمتكات

هذاوماونهاراليالبالجهدعابدينعثراالثنيإسرليلأسباطعليهيعيشىكانالذيءوبالرجا
ااألمواتمنبالقيامةالمسياأنهوتترققءجاالذيالمسيحيسوعإألءالرجا

بالختراألمملتشيرعاهloوناءالسمافيلهظهرالذيالشسافيربلمعانللوجهشهدلقد

وكانم69سةوماتاليعينسنإلىعاشوفدم84تفاكقعينوقدكفعخالكىمقاطتهوملك1
صعنسآلjjjبرقهـيأختانولههيروسعائلةاخرأميرفيوكانريوصهفوسالمثايهوديخسايقاللم

فيصاضتبريكيفإنوللعلماألولاقرنقهايةحتىيوحنايىللقساعرأوعاشيورعليمخرابالثانيفرياسعاصروقد
خيتامرأةكاتةلهاألرومأللحيم41ضرببيتزوجهاأنثخموفديديهعلوتخزبتأورضليمحاربالنيتيطىمعالحرل

حضألبببؤخلالنيالوالىفلكلسمعوعاشتاسصفارتأختهادووسآلاما37utnAسسيفوسروايةبحسب
15ورضا



اللهإليالشيطانسلطانومنالنورإليالظلماتمناألممولرداألمواتمنبالقيامةلمفرح

المقدصينمعونصيباايااغفرانبهباإليهانينالواحتى

أعماألعامليناللهإليوالرجوعبالتوبةالسامعينلكلالمحكمةأماميكرزالرسولبولعوانطلق
بالتوبةتليق

Iهمأوالسامعونملذنهrونومنقالدةكأنهايديهفيوالسالسليتكلمبولسكان

يفذييولسوكأنضميرهيخزيليخفيالواليراجعهوحينماللسوديةيعذهمكموعوظين
أرادوحينمااضميرهلوصغالصخوكالمإليهيتكلمأنهضميرهمنبهامراجعةأثمدبولسراجعه

إليهردهقلبهإلىصؤبهالذيالسهممنئشعفيامءالعظمابلباقةكذلكمنهيتملصأنالملك
القيودهذهمنيعفيهأنعلىمسيحئاليصئرهاللهيقبلهأنءبألعامشفوعاءاألنبيابشجاعةبولس

11فقطالكارزينومجدضريبةهيالتي

ضيرةواليدفهمبصيرةمنهمالعينكانتولكنبولسةءببراالجميعوحكم
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الخامسلفصل

روماإليالسفر

9ofسنةاغسطسووماإلىقيصريةالبحرمنفيالرسولبولس
1صالحيتهاومدىالرحلةوات3أ

القرنبخارةأناليحاروعلمائهاكبارأدميراالتعنكبيربتحقيقيعلمأنءالقارىيؤسف

ءبحذاالسيرإليءباإللتجاعنهايتغأضونفكانواااليوصلةاستخداميجهلونكانواالمسيحياألول
ءلوااعءإزاالبحارالمكشوفةأعماقفيالخوضمنيرتعبونوكانوامدينةإليمدينةمنءالشواطى

فكانتالكوادرانتالزاويةرفيقياسمونلةأماأمكنماالليلفيالمسيرويتحاشونءالهوجا

خأسةسحيحةتعطىنجتائج9Vدقيقةغيروهياإلسكندرانيونهماستخدمهامنوأولبدائية
وطةالمضباآللةوهياختيرعتقدالزاويةسدسأيالسكستانتمزولةتكنولمالبحرفي

الرمليةاعةالالزمنقياسآلةوكانتهذاوالعرضالطولخطوطمنالسفينةموقعلقياس
الكفاعةعديمةوغيرها

همنواكااستخدمهامنوأولم051سنةبعدإآلالوجؤفيتظهراليحارفلمخرائطأما
الشسىتخصنيكانتاعندملذلئهالبحريةالهندسةأستخدممنأولقهمصورمدينةبحارة

والالشسىتكنلموإذالبحرفيالسيرعلىيجرأونالاليحارةكانبالليلوالنجومبالنهار

نجاتناكأفيءرجاكلأخيراانترعبقليليستوعليناواشتدكثيرةأياماتظهرالنجوم
واتجاهاتهاالموانيمواقعمعرفةعلىهشةsAةوقدرءذكاذويIالبحاركانلذلك722أع

01كع6pكلل

حياليرضالذيفاالمؤفيselrahCهبنروزسيرتثمارلىاألدميرالمنكألالمعلوماتهنتقديمفياضترك
1581yrruMصيثالمؤرخمحابوشمررصموإلثيرال

04pluaPcSfokcerwpihSعمdnaegayoV8فt
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المواقففيالشراعيةسفنهمفيادةفيمهرةوكانواءواألنواالرياحوأزمنةاإلقالعمواعيدانتخاب
العصيبة

يعطيالوهذاالدفةأواألسرعةنظمفيءسوادقيقغيركانالمراكبءبنافنبأنعلما

الميكانيكيةاآلالتغيابكذلكمسحقيمخطفياألمامإليلالندفاعالمثاليةالقدرةالسفينة
قدراتهممنكثيراأضعفوانضباطبسرعةراعالشلتحريكاليدوية

واحدمرصىأيهلبمناعثرتستخدمواليرنانيةالرومانيةالسفنكانتوللمالحظة

لوقاالقديسنسمعلذلكالسفينةمؤخرةمنجانبكلفيالمراصيمناثنانسفينةلكلكانإذ

t04اعالتحرفيإياهاتاركينالراسينزعوافلمابالجمعيصفها

هبينمأتتراوحفهيالرسولبولسركبهاكالتياإلسكندوانيةالمراكبحمولةعنأما

لكإليباإلضافةومعهابالقمحمحظةكانتالمركبأنلوقاالقديعىمننسمعلهذاطنوألف
llirنفسا

ووماإلىالبحرسفرفيبولسرفيقا

ذكوروهوتسالونيكيمنالذيالمكدونيولsuhcratsirAوأرشترخىاإلنجيليلوقاكانا
المأصورمعيأرنصتزخسعليكميسلم1lLورإليأيضابولسىمعمرحالاسيرأبصفته
S1بولصىستمواإيطالياإليالتحرفينسافرأنالرأياسعكرفلماأيضاالوقوربما

7t1أعيوليوساسمهأوغشالسكتيهمنمثةقائدإليآخرينوأسرى

أوألصيدون

وكانآسيافيالتيبالمواضعماريننسافرأنمزمعينوأقلعتااميتينيةأدسفينةفيفصعدنا

يوليوسفعاملصيداإلىلناأقباالخراليوموفينسالونيكيمنمكدونيرجلأرسترخسىمعنا
منهمعنايةعلىليحصلاحارسهبيدمربوطاأصدقائهإلييذهبأنوأذنتالرفقبولس

مدينةوهيأدراميوممدينةمنفهيدراميتينيةIالسفينةأماvvwأع
ءلتناقاعدةكافتوهيكرهاوقدسبقميسيامقاطعةفيذكرواضةوالاالصمخاملة

يصدرهاكانالتيريةlgاالمجلةفيnotseWJوستنالعالمتحقيقسببحالسفن

IAفهيوصيدافيصريةبينالعسافةL4أربممنأقلفيالمركبتقطعهاأنيمكنميأل
بتولمايسعكابمدينةبعلعلىنةالسفيمزتصيداإليطريقهمفيوهموطبعاساعةوعشرين

رةمسمدينةوصيدابولسلرحلةبالنسبةفينيقيةءشاطىعلىءاخرمينافهيصيداأماوصور
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5بسسلسسلنوصبأدطوأمروأمسحسكماجراةاطكىلىالمءئاسس

Yrrاماا

الراالفولكاطنح

بولسيسالفدكلرالفبفولهر

tilافيصمفانظو



روميةلى بولسرحلة



دش7طرءبئركاألورلمءحض6نرةضلى91أبرسسحلبسوألمؤىءكالتماا1أأفىم1صيبرألكالميريرإاألألاشطى
01الالvم7rو11ئملمأأل
لملم

ألاأrكدممدلميينرأداأك



723أعبالردقلولسليوسيفعاملصميداافىأفبنارالهآلضاصومالى

لبنانفيصميدأمدينآ

للمواكحبكمرلمىالبحارةيسمتخدمهمادbكفديهةدبنينميألنامديو





4وبلكنعانأرضحدودعلىفهياليهويالتاديخمدىعلىاألولونءاالباازفيها
قسملمااألمينىموخادميثوعحروبفيكرتكما19تكالفيضانأياممنذ

حياتهممدىيغزوهاأناإلسرائيليونيستطعلمالتيالوحيدةالمدينةوهي8يشاألرا
كماذكرهاهيرووتوديساواالlyاإلليافيمذكورةوهي11rقض

بقيهاءميناولكنحصوتهاالفؤسحطمولقدفينيقيةكلمالحيأمهرمألحيهاأنذاكراالمؤرخ
بحاله

وصنعأوالدهاويعلممرضاهايشفيترابهاعلىسارتالمسيحأقدامأنمىنتأنجمكنوال
1YAYهمتكثيرفيهاوالكالمرةمشالحلوةوقصتهاللكنعانيةالمعجزةفيها

فأذنيدافيءأصدقالهأنالمائةقائدأخيريوليوسالذىهوالرسولبولسأنيهمناواآلن

الذيبولسشضىفيايألوليبالدرجةلناأعطيأنهمحسوباومعروفاجميألهذاوكانبزيارتهمله
بناقلوعيونأنار

فبربههغت

Aمضاكانتياحالرألنقبرستحتمنالبحرفيوسافرناهناكمنأقلعنائم

evygأ

فيهبماالشرقيجزئهخاصةاألبيضالبحرعلتهبالسنةمنالموسمهذافيأنهومعروف

نحوبغربشماألمتجهينصيداءمينامنأقلعواأنفبمجردضماليةغربيةرياحالمصريةضمواطئنا

أنفاضطرواةالمضاالغربةالشماليةالخريفرياحالئديدهالرياحقابلتهمآسياءشواطى
جزيرةحولدارواثمالشمالمناآلقيةالعاتيةالرياحليئقوامانوعاقيرسمختليكونوااينحر

حالرليتكواءالشاطىوعحاذاةبمفيليةثمكيليكيةءضواطىكبيرمقابلقىسفيئرقمنفبرسى

تعوقهأنعوضالمركبلتسوقالرياحنفساستخدمواحيثماUغربياماتجافأصبحالمصادة

ليكيةميراأوضعلالنزولي

ميراباخمحاروتدعى

المئةقأئدوجدفإذليكيةميراإليفزلناوجمفيليةكيليكيةبجانبالذيالبحرعيرناماوبعد

72o9أعفيهاأذخلناإيطالياإليمسافرةإسكندريةسفينةهنأك

التجاريةلرحلتهاكنهايةمراسيهاوألقتليكيةميرافياألدراميينيةالسفينةرسثلقد

مهيأةاإلسكندرانيةهذهفوجدواإيطالياإليمتجهةأخرىسفينةعنالبدثمنبدالفكان
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ألناليوتانأهلقلوبفيعظيمةومكانةمباركةسمعةلهاوميراإليطالياالماشرلالتجاهحمولتها

ميرامدينةفيودفنباتارافيولذفدكانالبخارةوباألخصاليوفانثمفيعوسنيقوyالقديس
aryئورةء6شابطرسبرجسانمدينةإليوحملوهجسدهسرقواالروسولكن

Tجسدهعنعوظمعكتةأيقوتةلهموأرسلوااليونان

علىالموانيوأهمأعظممنهوecairdnAأندرياسوسممىميراءميناأنبالذممروالجدير

ترسوروماإليالقمححاملةاإلسكندربةمنتفومالتيالشحنسفنوجمغالصغرىآسياشواطىء
ءالميناهذاومنالصغرىاسياإليفينيقيةمنءالشواطىءهوبحذاسيرهاخطنبئءالميناهذافي

ءشواطىنحومتجهةطن0001تبلغاقيالكبيرةبالحموالتالحملةالسفنترحلأندرباس

المساعدةالرياحإلىبأإلضافةالغربنحوءالميناهذاءضاطىمنيتجهالماثيالتيارألنإيطاليا

الخطحسبمسارهافيكانتولكنهامصادفةيكنلمميرافياإلسكندرانيةالسفينةفىجؤلذلك

13الدالبحري

الحسنةالموانيإلى

iأعسكنيألوبالجهدصرنابقربأياماكئيرةلماكنانسافررويدأوl7

يقوللذلكبطيئةكانتالسرعةأنوواضحميالr1وكنيأسميرابينالمسافة

ومسيرتهمميرامنالغربياالتجاهفيالصغرىآسياساحلعلءميناوكنيأساوولد
فييسيرونكانواألنهمالمعاكسةالرياحبسيبغالياكانءفالبطلذلكالساحلءبحذاكانت

بصعوبةالحقيقةفيلواولذلكشماليةبيةغراتيةكانتوالرياحالشماليالغربياالتجأه

لتعطيهمالجنوبصوبمناشرةاالتجاهتغييرعليهمفكانأكئرالريحتمكناولمءالميناهذاإلي

ليهونءالماتيارمساعدةأساسعلىكاناألصليالسيرخطأنمعقولةدفعةنفسهاالريح

Iاحالرتدخلولكنمباشرةإيطالياإليومنهاالمورةجزيرةضبهصوبتمأماغربامباشرةاالندفاع

وهكذااآلمنالسريماالندفاععلىلهمماعدأهمكانالذىالمائيالتيارميزةدهمأالمعاكسة
كريتشرقفينقطةأضىnnmlaSسلمونرأسحولودارواكريتنحوجنوبااتجهوا

الحسنةالموانييسمىماإليوصلواحتىءالشاطىءبحذاكريتتحتواLوس

مديتةبهابقرالتيالحسنةالمواننلهليقامكانإليجئنابالجهدسلمونالهjتجاوزUو

vrأع4ديةلسا

53605
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أيوكنيدسميرابينواجهتهاالتياألسبابلنفسهيهناالسفينةواجهتهاالتيالصعوبة

حمايةعنبعيداالجنوبناحيةبالسفينةتقذفأنتحاولكانتالتيالغربيةالشماليةالرياح
ءالثاطى

المفنوحتينالروحيتينالعينينذيولالرمبولسمنإنذاوات

فائدةبالوللبحاوةzuلهالقائد

موسمقبلإيطالياإلييصلواأنهولوقأوالقديسالرسولبولسوكذلئاالماثةقائدتوقعكان

لموهمكئيزازماعليهممزقداآلنوهؤاالخريفبكورفيأقلعواألنهمءواألنواالعواصف

فيضوهالوقتمنكمالرسوليذكربولسلمكرتدالمسافةإآلفينيقيةءشاطىعنييتعدوا

متوقغوغيركبيراكانالزمنبمعنىإحساسهمولكنكريتبجنوبالحسنةالمواني

فيالوقتهذااإلبحارفيأنتننؤىروحيوبإحساسبلبولسفكرعلىتسيطرالذيولكن
للسفينةليسارةخعبدونيمزلنإنهبلخطرةمجازفةالمقاييسبكلهوالمكشوفالبحرعرض

أيضا1وبلوحدها

جعلمفىقدأيضاالصومكانذخطراالبحرفيالسفروصاريلطوزمانمفىولمأ

729اعينذرهمبولس

الالسنةمنالميعادهذاأنيفيداصطالحمغىقدالصوموقتإنلوقاالقديسوقول

شهربدايةبلغقدالمرحلةهذهفيكانpiقتكانائالسفرفيهيشتدفيوالبلفيهيبحر
مخاطرةالوفتهذافياإلبحارأنيؤكدونالرحالةوكلأكتوبر

Lحتىبهااإلقامةيلتزمواأنالواجبوكاننعمةفهذهالحسنةالموانيفيباقونوهمأم

اإلبحارفستحدثفيواستمرواجازفواإنأنهمارمحذبولسرأيكانهذاءالشتازمنيمضي
ليسكثيرةبفرروخسارةيكونأنعتيدالسفرهذاأنأرىأناالرجالأيهامزوجةخسارة

الرسولبولسأنننسىالأنوينيغيIFvYأعaأيضاألنفسنابلففطوالسفينةللشحن

11كو2العمقوالنهارفيالليلءوضاالبحرفيوالفرقالسفنانكسارفيمتمرساأصبح
لماإلبحارهذهسفينةفيالرسولبولسمركزأنعلىوقوعهقبلبالحطرإحساسفهو6Yو52

لهمسألهاأوأذنيهسذالكلولكنمعخاعداقبطانبلوالترحيلاالعكالتحتسجينمركزيعد
صحاحاإليتضافبأنأتعابأتليقبولسلعابأعلىيضيفأننوىالذيءالهواسلطانصاحب

كورنثوسأهلإليالثانيةالرسالةمنعثرالحادي
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xبولسلإلىممااكثرسأحبهاوإليالسفتنةرتانإليينقادالمئةقائدكانولكن

vrIIأع

حسابحسبالمثةلدقاوالومسخبلهملفئهمالبحارةوالمفينتهلرئىالسفينةصاحبفال

وضعبالمشورةاستخفافهمعلالجميعندمفهالذيسريعاالوفتأتىولكنومسئوليتهسمعته

ءشاطىأوصلهاحتىالرحلةإذارةفيالعلياالكلمةكصاحببولسلقيادةءاستثناوبالالكل
اخسارةبأقلاألمان

الجغرافيةوالدراسهلروالحفااألبحاثمنوالمعروفبقليلةليستفترةيعدالحسنةالمواننتركوا
وبقاياباسمهمحفورةآئاروهناككثيرينفيهاعمدمذةالحسنةالموانيفيأقامالرسولبولسأن
rبولسأسممجملدير

العاقيةالعاعفة

أوروكليدونUيقازوبعيةريحعليهاهاجتقليلبددولكن

لهايقالجزيرةتحتجرينانخملضرناسفمناالريحتقابلأنيمكنهاولمالسفينةخطفت
ifvriاعالقاربنملكأنقدرناوبالجهدحلعadكلؤى

هبتعنهاوعوضاتقلقهمكانتالتيوهيجأةالعربيالشمالمناالتيةالرياحتوقفت
اكةliAالرياتهبوكيفمتىنيعرالذينعرفوفيدافئةبنسماتلطيقةالجنوبريح

فيتغييربببسةمؤقتصحيححركةهيبلتدومالأنهاجيدايعرفونالجنوببنالمضادة

دائمةلتصيرتشتدوالتيالسنةمنالوقتذلكفيالسائدةالرياححركةولكنالهوائيةالضغوط

وتكتسحهاتعؤحتىقليألإآلتدومالفمزتفةالجنوبرياحأماالبارالغربيالشمالوياحهي
فيالتمرسالقلعلىالبحارةظنهاإذبخدعتهءالهواسطانفازرئشومكذاابعنفالشمالرياح
وأقلعواالمراصيفحثواIvrYاعJفيهالصشتوافينكىإليلتوصلهمكافيةانهاالمشورةطاعة

اإاللهبركةغيرعلى

رأسمنميالarبعدعلوهيxineohPفينكىإليتتهادىوالسفينةمعتدلةالوالحظلت
بيالغرالجزيرة

AUالشمالإلىالبحرمتجهةعرضفيودخلتءافواطىعنبعيدةالسينةدرقتأن

146pticpo03حم
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السفينةوصدمتالجفمرةطرففيالتيالجبالقممفىومنزوبعةعليهاوانقضتإأللفربي
وخابتسارهاضبطعلىالقدرةدوننفسهاتدورحولوبدأتمسارهامنفخطفتهابعنف

عنفأقمعنتعبرفنئاللريحأوصافألوقاالقديسيعطيوهناالسفينةدفةفيالتحكلمحكمة
أماأوالشديدالنؤءباألخصائيونايسيهموهواريحتبلغه

واصطدامهاCحيالرعفبينوهوتعتيرمجمعريحإنهافقالواعنهاالبحارة

مرجعجاجفيأمواجهالترفعبالمياه

نحوجنوباالريحمعفاتجهواالسفشةتنشطرالحتىاقليلالعاصفةيسايرواأنبدالكان
تحتهالجتتئواوذلئاالغربيالجنوبناحيةميألعشرينكريتعنتبعدوهيكلودجزيرة

رفعوهولمأالسفينةجانبعلىنIكألنهالنجاةقاربزميملكواأناستطاعواوبالجهد

شدةمنالقاربنملكأنقدرنأوبالجهدالمتينهبالسلبالسفينةيحزمواأنرينiIأصبحوا

Fvrltvtأعaالسفينةحازمينمعوناتيشعملونطفقوارفعوهولماالسفينةحركةوعنف

السفينةفتمزققاريجزفالمياهتحتعاليةأرضعلىالسفينةتقعأنمنحذرعلىوكانوا
يحملونكانواوهكذاالقلوعواأنزدالسيرتسفىيقعواأنخائفينكانواوإذ

ولكنالجنوبنحوعنوةالسفينةتجرفأنمنالرياحليمنعفهوالقلوعإنزالأماvrVIأع

إلىوتحطهاأعلىيإلالبحرترفعهافىاللججرحمةتحتوتصبحاتزانهاالمركبتفقدالقلوعبإنزال
ضابطبالأسفل

ومخطمهاتمشخأنوشيكةأفهامعناهفهذاطنألفتزنوحمولتهاثقيلةالسفينةولكن

فييفرغونجعلواعنيفننقيكتاوإذالسفينةتفريئيتحتمفكانالعاليةاألمواجضربات

السفينةزالتالولكنااالبحرافيالسفينةحمولةمئبجزءألقوالقدIpvYnأعالغد
منوكأنأعالسفينةأئاثبايدينارميناالثالثاليوموفيبعنفاألمواجتالطمها
يدخلوالمنفذالمتكلموهناالمجاالتثىفيتستخدميديةأثقالالسفينةتجهيزاتضمن

إنقاذهكنيمماإنقاعمليةفييتعاونونبدأواالجميعألنأيضاالرسولوبولسنفسهلوقافيهم

إليوتهيطفوقإليترتفعوالسفينةوصريرهابعويلهاالرياحوالهلعالفاغالجميععتملقد

والذيبالكليصطدمالكلحركتهأومثهحتىوالجلوسهوالوقىفهيملئهأحدفالأسفل

الوالكليعملالكلمجنونةوحركةصراخوجههعلىأرضاينةالسفتطرحهقدميهعلىيقوم

الثجراالفمنالمفتولالمتينالجل
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مبتلالكلالسفينةمألتالمياهمتوترةاألعصابزائغةالعقولمنهكةاألجسادعمل

باألجسامتعصفالعنيفةالباردةوالرياحالمياهمنهاتعتصروالمالبسمدرارامجري4والمطر
والسحبمعتمةءوالسماأاءبكورالشتافالوقتاعاارتترتعدوتجعلهابرودتهامنفتزيدالميتئة

نعامىوالنومفالالنهارفيليدخلالليلوامتدأياماالشروقعنالشسغابتلقدمتكائفة
والالشصىتكنلموإذءرجامنبصيصوالراحةشبهوالراحةوالشربوالأكلوال

نجاتتافيءرجاكلأخيراانترعبقليلليسفوءعليناواشتدكثيرةتظهرأياماالنجوم
vxأع

النجاةبشرى

ورأىسمعفىقمنواللهإللههكلصوماأنفسهمعلىالمسافرينوجميحاليحارةجميعظعلقد
سفرتذممرةه6أوكتب

lووسطهمفيبولسوقفحينئذكثيرصومحصلفلماGUJأنالرجالأيهاينبغيكان

أنأبثركمأنذركمواآلنالضرروالحسارةهذامنخسلمواكريتمنتقلعواوالليتنحنوا
اإللهمالكالليدةهذهبيوقفlألالسفيتةإألمتكمواحدةنفسخسارةتكونAIتسزوا
وهبئاقدوهؤأقيصرأمامتقفأنلكينبغيبولسياتخفالقاهلألأعبدهوالذيلىأناالذي
ليقيلكماهكذايكونأتباللهأؤمننيiالرجاأيهاسشوالذلكمعكالمسافرينجميعافه

ltvrIy6rأعجزيرةعلىنقعبدأنالولكن

وكأنهجزيرعلىنقعأنبدقولهمنخاصةبالنبوةيتكلمالرسولبولسأنواضح
لؤيةيراها

يصليبودسكانالرعدةأخذتهمقدوالكلوذاكهذاوصراخوالمرجالهرجزحمةفيوهكذا
المتزعجينءهؤالوسطاسمهالربجمخدأنيوماطالباءالسمامنلهأثرقالذيالوجهويطلب

اقيالجزيرةبنلعلىمنوأراهبالنجاةوعداوأعطاهالتشرىمالكبهوقفغرقبدونوالغرقى
أستحتضنهم

عمثريوماأربعةبعد

نصفنحوالنوتيةظنأدريابحرفيتائهيننحملونحنعشرةالرابعةالليلةكانتفلما

أيضاقاعواقليالمضوأولماقامةعرينووجدواالغاطسففاسوابرإليبوااقترأنهمالليل

822أعابؤأجلومنأصابناالذىالمطرأجلمنجميعناوقبلواتارأأوفلوامأل4



مراسأربمالمؤخرمنرمواصعبةمواضععلىيقعواأنيخافونكانواوإذقامةعثرةسخموجدوا
IYvrvrrاعالنهاريصيرأنيطلبونوكانوا

بحركةإحساسهمفيالبحارةمهارةفهذهءشاطىمناقربواأنهمالحارةأدرككيفأما
ودخولالحواسبتدريبيتأتىوهذاضحألأوعميقاالناطىكأنإنءبالماالسفينةاحتكاك

للجميعالهالكمعناهصخريةأرضعلىبعنفهكذاالسفينة

وفتهافي6دمعتللبحارةتمردحركة
أنمزمعونأنهمبعقةالبحرإليالقاربوأنزلواالسفينةمنيهربواأنيطلبونالنوتيةكانUو

الفأنتمالسفينةفيءهؤاليئقلمإنوالسمكرالمثةلقائدبولسقالالمقدممنمراسييمذوا
1vvrrwأعيسقطوتركوهالقاربحبالالعسكرقطعحينئذتتجواأنتقدرون

كروثخبزأأخذ

هوهذاقاثالطعايتناولواأنالجميعإلىيطلببولسكانالنهاريصيرأنقاربوحتى

أنمنكمألتمسلذلكشيئاتأخذواولمصائمينتزالونالمنتظرونوأنتمضرالرابعاليوم

UالIومتكمواحدرأسمنشعرةتسقطvأللنجاتكممفيداليكونهذاألنطعاماتتناولوا

هموأخذوامسرورينالجميعفصارجملوابتدأوكسرالجميعأمامافهوشكرخبزأاخذهذا
أعوسبعينوستةمئتيناألنفسجمغالسفينةفيوكتاطعاماأيضا

ءالياطىدخولهاإلمكانيةالسفينةحولةتخفيفمنمزيد

uالبحرفيالحظةطارحينالسفينةيخففونطفقواالطعاممنشبعوالماIأعأIvYArفقد
تجارةأولألتصلحتplaCوشربتماالبحرمنالحنطةشريت

يدفعواأنفأجمعواساطىءلهخليجأأبصرواولكنهماألرضيعرفونيكونواالنهارلمرoLلماو
قلعارفعواأيضاالدفةزبطواوحالتحرفيإياهاتاركينالمراسينزعوافلماأمكنهمإنالسفيشةإليه

المقدمفارتكزلفينةاشظطوابحرينبينموضحعلىوقعواوإذءالشاطىإليوأقبلواالهابةللريح
ifvTArtfاعمواجاعنفمنيعكككينحلكانالموخرفوأمايتحركالولبث

الرسولبولسحياةينقذالمئةقاثد

كانإذالمئةقائدولكنفيهربمنهمأحديسبحلئالاألسرىيقتلواأنالعسكررأيفكان

اوألأنفسهميرمونالسباحةعلىالقادرينأنوأمرالرأيهذامنمنعهمبولسيخلصأنيريد
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أنحدثفهكذاالعفينةمنقطععلىوبعفهمألواحعلىبعفهموالباقينالبزإلىيخرجون
lpvYrt11أعالبرإلينجواالجميع

م95نوفمبرسنةشهربدايةفيمالطةإليالرحملةوصولوكان

الرحلةلتقييمقصيرةوقفة

بحرفيتائهةظلتقىلهمبحدوهيمقصدهاإلىالسفينةوصلتكيفليتعجباإلفسانإن

صالحيتهاكلفاقدةوهيكلؤىجزيرةتحتجرىمالهاجرىأنمنذإعشريوماأربعةأدهـال
ااوالنجومالشسىوغيابالعنيفالنوءهذاضرباتتحت

لقدطولأوعرضبخطوطمعرفةوالساعةوالمرولةوالبوصلةالشرحناأنسبقوكما

أقهاهذاومعنىالبحريةالقياساترجالبحساباتميألA4منأقلليسالسفينةفطعت

ساعةوالعشريناألربمفيميأل6rأياالساعةفيونصفميلبسرعةتسيركانت

هنهأنءالقارىيدركروماإليالرسولبولسبرحلةالحاصةالحريطةإليواحدةوبتظرة

الصحيحاالتجاهمتجهةتكونتكادفهيوصالتقلبهوأنينبولسروحيقودهاكانuإالسفينة
ليلطمالشيطانمالكأعطيتدنفسهاهيفهيوالروعاتالمفازعهنهأماااإالطويلةرحلتهاطول

صدرمنقدأمرافكانقيعرأمامالوقوفأمااإلقالعقتلمرسومةكانتالنجاةولكنصفينتي
تمنعهأوتعاللهأنبقادرةءالسمافياواألرضعلىقىةوليستالققيرالعلي

فيكاننهأاإلنسانيصثقالالرحلةهذهمدىعلىالرسولبولسسلوكإلىواحدةوبنظرة

والساهرنفوسهموراعيوأباهمومشيرهمالقومكبيربلللمحاكمةالقيودتحتالمرحلاألميرموقع
الحسنحينهفييطعمهموالذيبلأجملهممنوالمصليعليهم

مالعهأهلضيافة

إحسافالناارومانييناليسواالبرابرةأهلهافقدمملعطةتلعىالجزيرةأنوجلوانجواugلما
AYأعالبردأجلومنأصابناالذيالمطرأجلمنجميعناوقبلوانارأأوقدوانهم3االمعتادغير

وليالحظالموتقاربءعنابعدالترحابهذافيسثايفيدوصفأيوالالكلماتتحفيال

النارقيمةوماناراأوقدوابأنهميرفقهئمغيرمعتادإحسانعنيتكلملوقاالفديسأنءالقارى
سفينةظهرعلىوهممستمرةوزوأبمءأفواوسطالمطيرةاللياليبردأضناهملفومولكنالضيافةفي
بقيتءهؤالفالنارلمثلنعمواضطرابوجوعحدودهأبلغإرهاقمعءالسمامواجهةفي
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التوأميناسمعلىالمكزسينوبوليكسكاستورهيكلطالل
الجوزاتعصمىعالمآلوعتللبحارةحامياناوديولسقوروس

مقبولممالقديمحاملةاإلسكندرانيةالمركبسافرتالتوأم

tnrIIأعإيطالحاإلىمالطة

ى34Cلتخليدقيماالذىتيطسقوسئرىالعورهمؤخرةوفي
م07عامأورشليمعلاستيالئه

5IVصفحةأنظر







اجتمعوايتذكركيفلوقامجتاجوهأنيمكنماوأعزيتمنوهأنيمكنماأعظموكأنهاذاكرتهمي

W4rcVrاناراليصطلوامعاا

بمكامنيأخذrrlJعلىمنظرأخاذحولهااجتمعواوكيفوحجمهاثحكلهاناروماأي

إحسانمنلهوياضيافةمنلهاياالعاتيالبحرءأنوافياللياليصقيعأضناهاالتيالقلوب

bةذافيPAحوعلقتالتيأنارهيكانتولكنيكفيبماوالشرابالطعاملهمقدموالقد

جهوهواالذيءالعنامدىعنالقليلةلوقاكلماتتفصحءالقارىعزيزيمكذاليقا

jtV8Iيضزهماليئامميتاثشربواوإنحئابئيحملون
الرسولبولسقولعلىبينكمضنعتالتيالرسولعالماتهذهأليست
rsrrr

يدهفيونشتتأفعىالحرارةمنالناوخرجتعلووضعهاالقضبانمنكئيرابولسفجمع
يتشهلمقاتلاإلنسانهذاأنبداللبعضبعضهمJفبيدهمعلفاالوحشالبرابرةرأىفلما

فكانواهموأماءريءيعضرربثيالنارولمإليالوحشهوفنفضالبحرمنولوتجايحياالعدل
شىلهيعرضلمأنهورأواكثيراانعظرواقإذميتابفتةأويسقطينتفخأنعتيدأنهينتظرون

IPAYrrtأعههوإلوقالواتغيروامفر

Jليزبولسطرشفيالشيطانارسلهوالذينعمةاللهيراهنقمةالناسيراهالذيهكذا

للخدمةبابليولسانفتحالحيةفبهذهبالنهايةاللهلمجدوسيبابولسلتكريمآيةاللهمجعلهموتاأو

بالمسيحلالجمانألوفورجمامئاتلرديومابزيارتهامجلمكانامالتيالنائيةالجزيرةهذهفي
لقداالفحعىعنطرقكأبعدوماربياأعمالكأعظمماالناسقلوبوتفريحأمراضءوشفا
فيصريةمنأقلعنهوكuأهلهاخدمةعنيكفلمأشهرئالئةالجزيرةطهفيالرسولبولسظل

جلها

تمأماتخلواالنمالطةأنالعزفيءالقارىويعلمهانذكرهاأنلنايلذالتيالعجيبةموراومن
األبدإلينسلهامعفاختفتلعنهاالرسولبولسالقديسإنيقولعبهاوثوالثعابينالحياتمن

بولسحيههكذاصليوتهقبلالربصادفهاالتيالتينشجرةوكمثل

ماناإلنابنأياممقيوموالمضيافاللطبفبوبليومى
اسمهالذيالجزيرةلمقدآضياعالسفينةمنفيهنزلواالذيالموضعذلكحولفيماوكان

معترىمضطجعاكانبوبليوسأباأنفحدثأيامئالثةبمالطفةوأضافناقبنافهذابوبليوس

yv



شالذالبافونكانصارهذافلمافشفاهعليهيديهوضع3وصتىبولبمإليهفدخلوسحجحمى
1PAYvاعولشفونىيأتونالجزيرةفيأمراضبهم

بيئيضعهمريضهjوكلMyابولسيتقاطرعلىالشعبومنظرالمسيحأيامفيوكأننا

يديهولنسبولسءلدعااستجابتمنهاالمستعصيةوحتىاألمراضأنواعوكلمعافقليقوميديه

منواحداليوماترواأنتشتهونفيهاأيامستأتيكانوفدالربعنهلقانوعهمنفريدحلمهذا
تشتهيهكانتالتيالجزيرةعلىوقعافيبولعىليىوكأنJv1YYاإلنسانابنايام
يسوعالرببلكثيرةسنين

هالجزلرةمقألمبوبليوساسمعليهحجرمنحوثالمنطقةضائرضهفيوجدلقد

مiفبرايرسنة8فيبالهداياعملينروماإلىالطريقفي
أيالجوربعالمةموسومةيةإسكندسفينةفيأقلعناأشهرثالئةوبعد

IpAY3أعإليهئحتاجمازؤدوناأظعناولماوجيعنيءالجوراحيثالتوأمين

لقدبلولوقابولسشخصفيالكنيسةأضافتلقداألبدإليلهاباقيةلمالطةحسنةذكرى

مؤمنيهاومملبوبليوسأرواحوفدسأرواحهموقدسأهلهااطهحئامعهمأضافتنا

بلصفةوهوليسيوسفورساليونانيةللكلمةسقيمةترجمةءالجوزافالجوزاعالمة6أ

البحارةشفيعاxulloPdnarotsaCj1توأميناسم

سيسلىصقليةجزيرةكل

مألطةفىضتتأنبعدلهامحأولفيصقليةجزيرةعلىسيراكوساءمينافيالسفينةأرست

المدينةفيلليهؤكبيراليزورمجمعاالرسولليولسذهييةفرصةكانتأبامثالئةراسيةوأفامت

هنهفيالكنسيالتقليدألنالسارةباألخياربشرهمأنهويقيناالشرقمعبالتجارةالمشهورة
نفسهالرسولبولسأشسهاالجزيرةفيكنيسةأولإنيقولالجزلرة

م6نةمفبرايرoetuPA1ثابوطيوليأهلضيافةفي
muiKehRccريغيونإليوأقبلنادزناهناكمنئمأيامثالئةومكمناسراكوساإليفنزلنا

eAYأ
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المرسومين3ديوسقورسالتوأميننفسهوAريغيونJالمدينةهذهشفيعفإنالجميلةللمصادفة
كاستوروهوخصيتانثالحقيقةفيsrehtorBniwTtaerGehTjlالسفينةمقدمةعلى

أحدعلىصورتهماأنظربوليكسواآلنالمسيحيةفيالمعروفقسطورالفديساسم

6المنطقةفيعثرعلهاالتيالنقؤ

إلىالثانياليومفيفجئناجنوبريححدئتواحديوموبعدواحدايومامبهواوهنا
وكأنالوقتذلكفيإيطاليافيأوليدرجةمدينةتحسببوطيوليوأعبوطيولي

وجدناحيثواسخافوماوالترحاببألفرحولوقابولىعلىفأقبلوامسيحيينالمدينةهذهأهل

أعأيامسيعةعندهمنمكثأنإليناظلبواإخؤ

حينماكلهمبوطرليمدينةأهلكانبلالسفينةبوصولالمسيحيونيأتيأنمصادفةوليس

ومعهموالهتافبالفرحالستبالهأالجميعيهرعءالميناتدخلبالقمحمحملةإسكندريةسفينةيرون

لوقامعواستضافوهبولسعلالمسيحيونتعرتهناالحياةقىتءلثراوالففةالذهب

ولكنبوطيوليفيأيامسبعةءبألبقالبولسيوليوسالقائديسمحانعجيباوليىوالعجب

3جنوةمعحياتإنقاذفيسيرسببااهذايكنألم

البريطانيباتحفالمحفوظةالنقديةالعملة

دبومفوروسالتوأمبنصورةاأليعهبهاوجأحدوعل
وبوليكسكامتورالقديسئن

eraebynoCGاكابمaء
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م06سنةمارسمناألولاألمبعروماإلىأتيناوهكذا
ءيشاحيثمابرجليهيدبحرارراAأتاVوروماالرسولبولىرأىقلبهتصوراتفي

يحةذبuاأورثمليمفيعيدفيومكمخلصهاليدينمقيديةليهافانافهفلبراتتفيأما
ذبحهاليسهلمقيدهالذبحاليتساقلومبالالتىالحرة

بالكلمةرومافيلميحهيشهدأنبولسأملمنتهىكان

بالدمالبنهيشهدبأنكرمهافهولكن

بولىعنأوالمسيحعنot2مزاكقلبيممسرالعارقدUJrقدداودكانإنسيان
االصلببحملمنكلأوعن

عينفيوالقيويقيدوتهاحتماللهloأوبحريةينادييUJقيترهمحرراليشركانفإن
وإكليلفمجدالروحجمنفيأماوتذليلسخقالنفس

اوألالسماواتفيلهاأحداتتسخلكانتأتيالعذابرحلةبعدروماإليبولسأتىهكذا
جسدهفيحامالاليومذلكفيلهاللهيعطيهالذيالمجدبإكليلصيرتهتكللتوحيثباول

رضاعلىحيالUنغصتالتيالثوكةواللرالمسيحبشبهيبهتعاساتالروحاني

رومامشارفحتىyaWnaipAأبياطريقكلالئستقبلونواإلضةابيومىفوفي
والثالبيوصفوبئإليالستقبالناخرجوابخيرنااإلخوةسمعلماهناكومن
IpACأعاطوانيت

ذاتبفنادقهامشهورةمدينةفهيولاأبيوسرنأمافىرالمثألياطريقعلوما
وحيثالعالمءأنحاجميعمناالتينلجميعهائلتجئعمركزوهيلليحارةطوسوقالواحدالطابق
IواLاوحيثومغاربهااألرضمشارقمنباآلتينوالتعارفللعتابلفرصةالسيحيونمجدكاق

وثرورهاالمدينةهنهقباليحليقبالمسعحيونءهوالولوالخيزالثكرويقبمونءالربأيستفيفون
اإلميراطوريةعلعارا

ولدمشةعليهويتعرفىاليروهكعقاطروااألضاعمألقدالرسولبولسءخيرمجيكانوقد

فيتقدمواءهؤالللمسيحوولدهميومأبهمتمخضالنينvأوالمنجمعرافيهمرأىالرمولبولس
بلوlGالطريق

رومافيمبتدأتواجدهمعلىاالنحتىءالعلمايسمكرفلمرومافيالمسيحيينبخصوصأما
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أنقبلالمسيحيةفيممانمنهمبعضاأنروميةأهلإلىالرسولبولعسرسالةمننعلمنحنلكن
مااللذينمعيوزبنالمأيئنسيبويونياسأندرونكسعلىسلموامسيحيابولسيصير

عاداكالوبرشممالأنوالمالحظ61vروفبليالمسيحفياقUكوقدالرسلبينمشهوران
علسلمواورسائلهبولستعاليمكلروماإلمحأملئنبولسمعكاناأنبعدروميةإلى

اللنهـينحياتيأجلمنعنقيهماوضعااللذينيسوعالسيحفيمعيالعاملينيالواعبريسكال
1رو6بيتهمافيالتيالكنيسةوعلىاألممكنائسبهغأيضابلأشكرماوحديأنالست

الكثيرونوهكذاالمشخعينوأكثرالرسوللبولسالمسكبلينأولهمءهؤالكانوطبعاه3

اسيافيبولىخدمهمالذينالشماتومنومطمهملبولستالميذهمرومافيالمسيحيينمن

األولمقرهمروماإليرجعوائميوساإلمبراطوركلويدعلىرومامنطردهمءشاأواليونان
رومافيالمسيحكتسةوكؤنوا

أفرغترومامنالمسيحيينواليهؤاليهودجميعبطردم94سنةاإلمبراطوركلؤيوسمنشوربعد
عرشنيروناكلىسنواتبخمىذلئاوبعدولكنالمسيحاسممنالعظمىالمدينة

بلالمسيحيونواليهؤاليهودوقدفقاحتوىمابكلالمنشورهذافماتالرومانيةاإلمبراطورية

روميةأهلإليالرسولبولسرسالةمننسمعم7oسنةءوبمجيروماإلياألممومسيحيو

المسيحيةبدأتم45شةمنذأنهوالمعروفمزدهرةكانتالسيحيةأنالسنةتلكفيالمسيحيين
5مارفيتنتعش

جهةمنالمسيحليسوعإلهيأثمكرأوألرومافيالمسيحيينإعانإلييشيرالرسولوبولس
الرسولبولسرسالةأنيالحظولكن18روJالعالممملفيبه35يناإيمانكمأنجميعكم

وجودمنبالرغمتشكلتقدالكنيسةتكنفلمروكنيسةمملمةمنتخلوروماأهلإلي

والواخ7رقديسينمدعؤلناللهءأحباروميةفيالموجودينجميعإليمتفرفينمؤمنين
علىسفموامثلالبيوتمبنبيتفيوصلواتهااتجماعاتهاتعقدكانتمنهمجماعةكلأن

الرسولبولىرسالةفيوالمالحظoو1rروبيتهمافيالتيوالكضيسةواكيالبرشكال

وجؤلعدموذلكهجماعاجماعاتالمؤمنينفيهايذكرالرصأئلجميعدونأنهاروميةأهلإلي
تجمعاتخسةفيجماعاتخمسعينأنهنجدوبالتدقيقالواحدهالكيسةفيالمتركزةالجماعة

هIروبيتهمافيالتيوالكنيسةوبرشمكالأكيالجماعة1
6101ورsulubotsirA1بولوسأرستوأهلجماعة2

7IIIرونركيسومىأهلجماعة3
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المحررينالعبيدعنهوتعبيرنركيسوسأهل9أرستوبولوسأهلكلمةانيالحظ

يعيثىكانالذيالملكاألولأغريباسهيرودسأخوهوبولوسفأرستوالعائلةأفرادوليس

هذامسيحيينارواوحررهمالذيناألتباعأوالعتيدءهؤاللهوكاقرومافيحركمواطن

أهلمنالذينwالرسوبولسلJقذاتهااسكيةالعائلةأسخاصفيالمعنىيتداخلالولكي
وهونركيسومكلوديوسطيتريومماهونركيسوسفإنكذلكأقباعكلمةتشبهوهي

أملمتنصقفيةبسببباإلعدامعليهحكمقدكانالعبدوهذاطيبريوسحزرهمحررعبدأصآل

نيرونأيضاأعدمهاالتيمهfسنةنيرون
فيلغونأسينكريتسالرابعةالجماعة4

امعهمالذينواإلخوةهرميسsabortaPcبتروباس
وأختهفيريوسجولياsugololihPفيلولوغىالخامسةعةالجما5

1رومعهمالذينالقديسينوجمغهsapmylOوأوليمناصى

يتبعونالكانواألنهمواحدةوواحدةواحداواحدامفردةهمءأسماكتبففدالباقونوأما
رومافيتجمعهمواحدةكنيسةغياببسببهذاكلفردافردايذكرهمأنفاضطرمعينةجمأعة

معنىنحلصةعابدةحارةواحدةروحتجمعهمكانتقدهكذاتشرذمهممنوبالرغمولكن

وكلبيتكلعلىمزتبلواحدةمرةالكنيسةمسامععلىتقرألمروميةإليالرسالةانهذا
جماعةوكلعائلة

قبلالخمسيناتفيوماالرسولبطرسزيارةإمكانيةبخصوصفكرةأيةنرضأنوينبغي
روماةلزيارالملحةرغتهلسبويقررأنالمعقولغيرمنهألنروماأهلإليبولسرسالةكتابة

يكونأوفيهاالرسولبطرسويكون111رولثباتكمروحيةهبةأمئحكملكييقولو

ألخرأساسيكرزعلىالأننفسهعلىبولسفيهقطعالذيالمبدأبببفيهااإليمانىأسقد
أكملتقدإلليريكونإليuاماوأووشليممنإنيحتىاللهجربقوةوعجائبآياتبقوة

علىأنجيلئالالمسيحسئيحيثلشهكذاأبثرأنمحترصاكنتولكنالمسحبإنجيلالتبشير
وI1روهآلخرأساس

بنحوعثرةأبيوسفورنعنتيعدفهيحوانيتالثالثةLينةاأم
وليسfالحاناتMأوالحماراتالثالئةهوفالمقصودالمعنىتفيدوالعؤرةالعربيةوالترجمةأميال

سالسلفيالقادمالمسيحسفيرتقبالالساخرونإخوةأسرعأيضاالمدينةطهوإلياIالحوانيت
8Iأعpوتشخعاللهسكربولسراهمفلما

AV



بعدهااآلتيةواألمجادولتهمالتياألتعابعنيتحدثونالروحنشوةفيمعاجميعاةالررLس

عنأوالعلياالراحةهاءوراiمyاالأوبعدهاوالقيامةالموتعنيخرجالالمسيححديثألن

إليدخلواحنىأخرىميألعثرسبعةيتحدئونظلواوهكذاأباألفراحءوالمجيالذهأبفيالدموع
3البرإليكعيرينوايرألمأبديفرحرؤوسهمعلىKانألتيتعبونواليمئونرومامشارف

لألميرالتكريموتقديموتسكمتسليمرومافي
uاAيقيمأنلهقابولسوأماالمعسكررئشىإلياألسرىالمئةقائدسئمروميةإلىأتينا
يسبقهاللهمالكبهانبولسذهبأينماأعيحرسهكأنالذيالعسكريمعوحده
ااعريهأسرقلوبولكنهأسيراكاننعمحراستهعلالمسثولينقلوبفيمكاتلهويعذ

الناسلقلوبسارقافقطكانUإالمسيحيعنيالفيمامتداخألأومتعدياقطيكنلم
المسيحلحساب

م26سنةمارسحتى06سنةمارسمنالرسولبولسفيهيقيمكمانالذيالمكان
البريتوربومعوالمaارومقلبفيالعامالمعسكرمنبالقربكانهذاءالعلماتحقيقاتسببح

muirotearPبجوارضرالياالتينلروشالعالموهوبتحقيقenitalaPiiiكاني

جميععليكميسلمفيلبيإلىرسالتهفيالرسولبولسقىلنفهمهذامنالقيصريهفيقيم
علووميةمنفيلييأهلإليكتبت4rrقيقيصربيتمنالذينسيماوالالقديين

فيالمسيحفيظاهرةصأرتوئفيإنحتىالرنفسفيأيضاقولهكذلكأبفرؤتسيد

gpljoاألباقيوفيلواليةLأجمعكنi1فيriفيالرسولبولىخدمةكانتهكذا
ؤوجةعمدأنهالتقليدوفيسنتينمدةالسغباسمالكرازةعنيكلمللعايةنشطةرومية

منالكثيرلنيجذبأناإلمنراطوراستطاعزوجةطريقوعنذلكبعدنيرونكعلهاالتينيرون
الواليةr31نيرونأسرة

اليهودوجوهالرسولبولساستدعى

82vIأعالهووجوهكانواالذينبولىاستدعىأيامئالئةوبعد

3روماليسنوطنوااليهودءجاومتىأينمن

اليهومنهمروماأقدامهموطأتمنأولأنيظناليهودتواريختحقيقاتبحسب

وكانهناكمجمعأولألنفسهمكؤلوامحيرونتبعهمالثانيالقرنوفيمقA11سنةالمكابيين
األحرارأيأمأnitأseالليبزلينيينمجمعباسمعرفىاالذينأورشليمفيجمثلهممنلهم
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VالرومانحررهمثمسرىVمروإلىأخذوانهمالمحررينالحقيقهفيهيلكن
منوتحرلرهممقrIسنةللشرقغزوتهفيyepmoPبومبيهوأسرهموالذيآ69أع

معظمهموكانالتجارةءورامنذلكبعدزادتأعدادهمولكناليهويفيلويؤكدهاألشر

الرومانيةالمواطنةأخذوامنهموكثيرونبانظاموطنهمإليالمعوناتيرسلونوكانواجداءاغنيا

الرومانيالفكرعلىتأثيركبيرلهموكانأيضاالرسولوبولسبلنفسهالمؤرخيوسفوسمثل

اليهؤأنوالمعروف8القوانينقهروهمالذينأعطواالمقهورينإنيقولسنيكافالفيلسوف
p9الرومانيينمنكثيراوا

تتزايدصارتبصورةإيطالياوكلروUفيمكروهينكانوااليهؤأنوالمتحققالمعروفولكن

إلىوعادواجراحهملعقواماسرعانولكنهم1نديدةبقسوةومعاملتهمطردهمإليأدتحتى

لهاتعجببمرونةمواقعهم

فيوالمساواةبالحريةيتمتعونكانوانيرونحكمبدايةفياليهودأناألعمالسفرمنوالواضح

وتحتائصرهمكانوفيعلنابهمواجتماعهألغنيائهمالرمولبولسدعوةمنواضحوهذاالحقوق

ها9Lارومفيمجامعسبعةالوقتذلكفيلليهؤوكانيحرسهالذيالرومانيالحنديبصر

الرومانيةالسلطاتسخريةموضعوكانواباإلقامةلهمسمحشالذيهؤيألفللستينخصصت
وسخطهم

53uivxtnAhpesoJ87651ppticpo7ألولء

dibLB

biأ90

البطيةالكنيسةوتعئدوأصمالبعةألذعواالذفىءائهداعيدأكطىأولفيالغربفيةالكتيوتعئد1
الحربءائناومالوابقسؤفاصملواالذينالمكاليهؤمنوهمضهرمرىمنالئامناليمفيءالثداءتذكارمؤالاالرئؤكسية

الملكفاخذأمهممعإخغستعةعلالوتجضهكذاحاحاألومطلعاالبماألصحاحالثانيالمكايينسفرفيمذكورونوهم
فيينالعترانسفرإليهااضاراليوهيامهمقتلواثمعنيفتعنيببعدالمبعهاماتواوقديكلرههمانطيوخى
ntrjorأمواتهنءتساأخذتغربجيوشهزمواالحربفيءأثداصارواضعفمنتقوواالفحمدمننجؤ

أضلفامةينالوالكيابجاةيقبواولمغذبواواخرونبتيات

لهمتيئدشالذالكايينالشعةهمذلكمنالمقصؤانivصالعبرايينلسفرضرحهفيوضكوتالعالماألسففيؤكدو
أألأنيفيداليونانيةااليةحسبفالمعنىبقيامةأمواتهنأخذتقساةأنالعرانيينسفرقياأليةvأ6سكTالكنيسة

قيامةحالةفىنهمJI1V4يماناباوماسوابواتالذينهاءأبخاأخنى
2ة003الطةاغطيوسوالقميس51عظةابرلنزيغرلغويومىاقديىاألولونالكنيةءآباايضابذلنافالوقد
الوحيدالعيدوهوا8baكهألوتعبأيضاأكطىأوالفيالرومانيةالكحيةلقيمهءالثداالبتءلهوالالتيالعيداوهأ

jءاذلبياغيرمنالقديمالعهدلىءلثهداتعيدالذيالكنيسة
مط9305
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نمكلفيلفاومأنهالمذهبهذاجهةمنعندنامعلوم

فيهناهوولماذاسالسلهوفيu3iلهمسرحبأناليهودءوجهامعبدأحديثهالرسولبولس
يتظرلئالالسنهدريمأوضدأمتهضدشيئاليشتكيءجاأنهفكرةليبعدنفسهعندافعلقدروما

معالخصومةهذهفامتأجلهامنالتيالعتةركزعلىثمدينهأوبالدهيخونأنهجهتهممنإليه
دعواهلرفعاضطروأنهI02أعالسلسلةبهذهموئغأناإسرائيلءرجاأجلمناليهود

جميعاءلألنبيااللهمواعيدأجلمنأيبقتلهطالبواالذيناليهودعتدالعدالةمجدلملماقيصرإلي

األمواتمنقاموالذيصلتالذيالمسيحيسوعأنهتحققالذيالمسياعنأصألولموصى
واألمواتءاألحيادتاناللهابنأنهفتبرهن

مكانكلفييقاومأنهالمذهبهذاجهةمنعندنامعلومنهألرومايهوءوجهاردفكان

ولكنهمبهيناديالذيالمبدأهذاعنرضاهمعدمإليضمنيةإشارةوهذهnrrrأع

5اذ1ممنكنسمعأننستحسنولكننافالواالحكموعدالةالحكمةمنوبنوع

نحنضدهءشىأىعنمشبقاالبالخالوأنهمفطمأتوهنفسهبولسجهةمنأماnrrr1LryJأع
ءرديءلثيعنكأوتكلمفأخبرناءجأاإلخوةمنأحدوالاليهوديةمنفيككتاباتنقبللم

enrInأ

أحدمنخبراوالرسالةاليتلقوالمأنهمبرلسعنتقريرهمفيدقينvاليهودءهؤالكان
البحرمقفالكانحيثءالشتابعدتصلسفينةأولفيربماروماإليوصلالرسولبولسألدعنه

مناألخبارعنهابتوكفيألهذاوكانقيصريةسجنفيسنتينىبولسوألنمتوقفاوالسفر

روماإليالذاهبينجهة

cAYrYأعالمنزلإليكثيرونإليهءجايومالهعينواvoئم

الثهبملكوتناهدارومايهوبرءلوجهايشرحالرسولبولس
ءالمساإلىالصباحمنبأمريسع
الكرازةفياألساسيمبدأهحفقوقدإارومافيللمسيحيشهدأنىبولأمنيةهيهذهكانت
اليؤالنيrأولليهودي

معثمنهالمدفوعاإليمانوأصالةالجآليةمننوعاالرسولبولسلشهادةالسلسلةأضافتلقد

المتعصتينعندالنقمةروحمنخقضتكماأعنهيدافعمنكرامةءإزأالذاتبكرامةاالستهانة

مضروبأمامهميتكلميiJءايئلالمستعدينالمندانعينحركةوشلتالفكروضيقي
jiيكونأنيمكنمزيدفأيذ
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منالسلسلةبعدفهللعواقبهيابغيربشجاعةليتكلمالسلسلةالرسولبولساستغللقد

قىةIالبنطيبيالطسأمامالحسناالعترافواعتراقهالمسيحشهادةمنيستمدبولسكانقيؤ

قوتهسعلىبولسحصلقدالشهادةعنأثناهوالالمسيحيرعبلمالذىتuqفقوةبعدهأما

أيالمسيحفيالحياةالحياةإألالرسولبولسأماميكنفلم112فيربحهووالموت
عينيهأمامالحيبالمسيحلليهويكرزنالرسوTJبولسالسيحفيهويعيشهاالتيوالحياة

األمواتمنالقائمالبكرأخاهمباعتبارهبهيعرفهمو

سماويتسجيلعلىحصلوكأنهcAYwryأعUءواألنبياموسىناموسمنإياهمومقنعا

منطوقةبولىفمفيالحجةكانتالوعمواسلتلميذينفسهعننفسهالمسيحهقاليما

المسيحمنومسموعةالقدسجالربفمبلوحسبءاألنبيابفمال

LقيلبمابعضهمفاقتنعaأعynrtYالتذرةواختطفتتءجاالثريرةءطيورالسماولكن
الواحدةتؤخذالرحىعلىتطحنانلتانوهكذايؤمنوالموبعضهمالحجريالقلبفيالملقاة
اااألخرىوتترك

Jiاإلنسانرقحجئتفإني52اعبعضمعبعضهمغيرمتفقينوهما
53ة1متحماتهاضدوالكتةأمهاضدواالبنةأبيهضد

sإشعياعندقنتهيالرسولبولكرازةنهايةبعينهاهيالمسيحكرازةنهاية
2ivwJtيوحناإنجيل

قدالنبيءعياإثقىلليتمبهيؤمنوالمptعدهذاآياتأمامهمصنعقدنsكأنJومع
فاسفيهمويرجعوابفلوبهمويشعروابعيونهميبصروالثالقلوبهموأغلظعيونهمأعمى

AYorAYأع
وقلالشعبهذاإلياذهبقائالالنبيءبإثعياناءآباالقدسالروحكقمحسناإنه

غلظقدالشعبهذاقلبألنتبصرونوالنظراوستنظرونتفهمونوالسمعاستسمعون

ويفهمواإنهمباويسمعوابأعينهميبصروالئالأغمضوهاوإعينهمئقيألسمعواإنهموبا
فأشفيهمويرجعوأبهمبقلو

يسمعونالوالذينيسمعونالذينبينالدهريالفاصليكرسبولى

ولماأاسيسمعونوهماألعمإليبالفعلأرسلقداللهخالصأنعندكممعدومايكنفد

rrv



Iأعبينهمفيماكثيرةباحثةولهماليهؤمضىهذا
اأاألفانالسنينمنولهااالنحتىجاريةالمباحئةتزالوال

ماحبالالسالسليديهيكرزوفيالرسولوبولسسنتان
إليهيدخلونالذينجميعيقبلوكانلنفسهاستأجرهبيتفيكاملتينسنتينبولسوأقام

lاألعماسفراخرماحبالمجاهرةبكلالمسيحيسوعالرببأمرومعفمااللهجملكوتكارزا

اليدويبالعملمثقأليكنلمالرسولبولسلخدمةللغايةوخصبةهادئةفرصةكانتلقد

إليهيصلوالشرابوالطعامالسالسلتعيقهافيدهأؤدهيقيملوالنهاريلالليشغلهكانالذي

المقلفةمخاطرهjuوغاالضائعةوأوقاتوغاطرهالسفرهموميحمليكنلمكذلدالقانونبمقتفى

والنعمةالقوةليمنحونشيطافغاألالروحكانحيثيقظةكحلمالدهرءورأمنسنتانهماللعاية

فيالمعينينكللهيسوقكانإذبنفسهالروحيقؤهاكاناليالخدمةقدرحاجةعلىءوالعزا
النجاةليقبلواالحياةسفر

فييلبيفأهلإلياألصحعلىأمالهاالتياوكتبهاالتيرسالتهفييقولوهواسمعه

Lوثقيإنحتىاإلنجيلتفدمإليأكثرالتقدأموريأناإلخوةأيهاتعلمواأنأريدئمروم

إنبلwو12Nفيأبماألماكنباقيفيالواليةداركلفيالمسيحفيظاهرةصارت

المكقفالرومانيالجندييدإلىبسلسلةمقتدوهوالمسيحباسمالمناداةعلىوجرأتهبولسشجاعة

يعمعونالذينكلجعلهذاالمعتقلهذاسلوكعنباخباريوميةالهسئولينوتزويدجمراقبتهرسميا

واكثرAذلكعلىيعفقوهواسمعهباإلنجيلبدورهمبالمناداةوشجاعةجرأةيشتعلونكرازله

1فيخوفبالبالكلمةالتكثمكلأكثريجترئونبوثقيالربفيوائقونوهماإلخوة

سنتينالقضيةنظرعكلتالتيوالظروفباباألم
يقدممجوزأنالالرومانينونالقاوفياالتهاممذعيءمجيعدمهوواألهماألولالسبب

معرفةعدمحقيقةومنلوجهوجهابينهماالمواجهةوتكونبحفوراثحكينإألالمحاكمةإلىالمتهم
أحديتحركلمأنهنستدلم06سنةالربيعأواءللفيوهوالرسولبولسعنءشىبأيرومايهؤ
للحضورالكهنةءرؤسامن

حتىأوللقيصرتقديههاقبلالقضيةبحثبهالمنوطالقاضيتفرعفهوعدمالثاثيالسببأما
VJاإلمنتهىالواليفيلكعىفيرأيناؤلحنالصغرىالقضاياهذهعننفسهالفيصرانشنالبسبب
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ومنلليهوداسترضاإآلمبررأيدونوهومقيدسنتينالسبنفيببقائهالمتهمإذاللفيالتعقد
القضاةلدىحزفةهيالقفايانظرفيفالمماطلةذلكءإزاعليهايحصلكانالتيالرضماويأجل

المنرضين

iVمسامعهمبلغقدأنهبدواللصالحهمليستالقضيةأنتمامايعرفونفاليهوالمرةهذه

لملسبيلهءإخالجمكنكانوأنهءبريبولسبأنالملكوأغريناسفستوسمنالقاطعالحكم
إليبهبعثالذيالتحقيقمحضرفيحتماذلكسجلفستوسأنمعناههذالقيصردعواهيرفع
بتاجيلاالتهاممكحيلطلبيستجيبالرومانيالقانونأنالمعروفومناألوغسطالسيد
األميالف3اتبعدنأئيهأماكنمنواستحضارهمالثعهؤتجهيزبحجةواءشامميفماالقضية

ذلكضاياعاضردراسةوافعومنواليوناناسيامجامعكلتجاهسلوكهفيمتهمالرسولفيولس

اشهراثرعلنياتبلغالواحدةالمرةفيالتأجيلفرصةأنعرفالزمان

رفعلطلبم11عنةصيففيروماوصلتالرسولهلنولس6لهامبعثةأولأنفرضناأفا

القضيةفيوالنظرالطلببينوالمدةم26سنةصيففييكونعادةالفضيةنظرفإنالفضية

سنةهيالقصاةأمامالقفيةإلعداد

أنالقضاةتعليماتبوبحنيرونحكومةأيامفيالقضائيةاتءاإلجراأعجبمنكانوقد

6لهامأيفيالدخولقيلkدبمفرفيهويحكمهبمفراالتهاماتمناتهامرأسكلفييعطر1

فييقعاالتهامدعوىعريضةواقعمناللرسوللبوالرسيالسنهدريماتهامأنوالمعروف
لؤوسئالثة

هذائعتترالرومانيالقانونوبحسباإلمبراطوريةءأنحاكلفياليهودبينقنهمهئجاوأل
نفسهلالبراطورمقاومةالفعل

التاصريينئورةرأسشصيعةمقذامثانيا

العبادةيحميالذيالرومانيللقانونرسميةغالفةالهيكلينخسأنيالفعلرعضثافا
رسيايةاليهو

إذالرومانيالفانونضدتصرفاألميرليسياسأناالتهامعريضةفيترتثشيثبتوأخيرا

5801
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لنظامالمخالفينلمحاكمةباستخدامهلناالمصزخقانوننابمقتضىالممهممحاكمةفيسلطتناعلىعدى

طتعابالرجمعليهنحكمأنوأردناأمكتاهأيضاالهيكلينجسأنشرعوقدعبادتنا
يأتواأنعليهالمثصتكينوأمرأيدينابينمنوأخذهشديدبعنفاألميرليسياسفأقبلناموسناحسب

Iyfr1nأعلقوانينهاومخالفةالرومانيةالمحكمةعلىتكيأليكونوهذاإليك

ئالثذاتالقضيةتكونالرومانيالقانونضدمخالفاتثالثعلىالقائماالتهامبهذا

القضيةأنيقحفيىوهذامنهاواحدةلكلالمناسبةاألحكامواتخاذمحتواهامنلتفريغهاجلسات

يتوافقماوهذام36سنةصيففيتنتهيأنبدفالم16سنةصيففينظرتقدكانتإذا

األعمالسفرفيلوفاروايةIم

اللهبملكوتكارزاهكذااإلنجيليوالقديىالمؤرخلوفاسجلهاايةآخرشمرحلناوينبغي
يمنعهأندونويعلميبشركانأنهبمعنىماحبالمجاهرةبكلالمسيحسئعالرببأمرومعلما
أحد

نثيدالسلسلة

ولراكيسمعكأنيستطيعكانذامنابولياآه

الحديدبسالسلالمثقلةيدكوترفعحالربحرارةتعلموأنت

3خامالدمعفيسخعواطفهتهيجأندون
الصدورخلعامنيخلعهابلخطفاالقلوبيخطفيديكفيالسالسلصليلكانلقد

وشموخاصدقاوجماألتهوربسلسلتكالمسغصليتتنتلقد
تريدكنتماiإترتفعأنعنيدكيقعدلةالسذثقلكانحينما

المغقلبإلىالعالمواتالإلبخفةلتنطلقمعهاترتفعالقلوبكانت

يدكمنالسلسلةتفكأنيشتهيواليراككانالذيذاتن
3الراجهوودكونعنقهفيلتربئ

أجلهمنأيضاتتالمواأنبلفقطبهتؤمنوااناللكمويبلقدتقولكنتحينما
أآمينيقولالسلسلةصليلكان

ويقيناصدفاتزيدهاللسلةكانتعكمتماوكلقلتماوكلبل

والسالملالحريةفيوالثباتالمسغاحزرناالتيوالحريةالثه13وأبحريةتعلمكنتحينما
يديكفي

Lارياتهاوأصدقتضحياتهاوأغلىمعانيهاأسمىللحريةأعطيت

يديكفيالسالسلرنينصوتعلللحريةدجديبمعنىصيغبولىياكلهاإلنجيل
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فيودبالمئلكأحرارايكونجواأنلهمتمنيتوالملوكالوالةأمامصيحكعندافعتحينما
ولدتهالذينسيماابنيألجلإيكأطلبيدكفيالسلسلةبينماابقاعبدأحررتلقد

قيوديفي

ااصدراإلنجيلعلىالدةسلسلتكصارتلقد

رومافيوهوالرسوللبولسالمرافقون

حولاألمتنةالنحلةإحاطةبهيحيطونكانواالذينالنعمةخداممنخلئةبهتحيطكانت
ملكها

لبولسأمانتهوصفعناللسانيفصرالذيالحبيبالطبيب42فلsfIلوقا
أمرافوطبيب4رحالورفيققلبهصديق

الصريحالصحيحاالبن11في111ك1فلتيموثاوس

61Iأفv7كحاجاتعلىوسهروخدمةمحبةرذقياألفسيخيكس
فيماواإلنجيليللخدمةالنأفعدائماليبقىقليالابتعدالذياالبن42فلمرقس

41تيYالنهايةحتىلبولسأميناظلوالذيبعد

4fكو42فلباألبديليفوربالزائلضحىالذيوبهادخدمةزميلديماس
أعأعf401كوقيؤسجنزميلsuhcratsirAأرفشزخعى

11rأعأرطايسصاغةثورةءأئناافسسفيبحياتهخاطرالذى

وهو32فلr7للمسيحوالخادموالفيؤالسبنميلsarhpapEjaإدفراس

الرسولبولسمرافقةعلىرأوقدبولىرحالتوزميلتسالونيكيمنمكدوني
ىإبفرودتوغيريكولومنالذيإبفراسغيروهوروماإلىالسفينةنفسفي

sutidorhpapEحبيبهاإلييديهعلىفيلبيعطاياحملالذيفيلتيمنالذي

إليهذهبمكانكلفيظتنساهلمالذيبولس

نعلموالالرسولبولسعليهعثرالذيفليمونسيدهمناآلبقالعتدذاكنسيئساوأخيرا

ورفعتهالوثنيينالعبيدأوساطلعنةمنالحانيةبولسيدانتشلتهوكيفروماإليوصلكيف

برسالةسيدهإلىبولسيردةأنوالجبواحدبانللمسيحوعتداحزاسيداليكونبالروح
هكذاللعبيدالمعاملةأدبتحملالتيالرساثلأجملمنبرسالةالكنيسةكحظىليقبلهاتعطاف

طلعالذيتيخيكسمعالرسولبولسأرمملهوقدوالقوانينللحفوقواحترامهبولسرقةكانت

نفسفييقيمالذىسيدهليدليسلمهsomisenOأسعيسىومعهبآسياكولوعيألهلافعكادبرحملة
لمدينةا
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رومافيايهولاألصرفيوهوالرسولبولسكتبهاالتيلرساتل
م26سنةفيرومامنحملت

مشاكلعنبعيدافيهمايكنلمالحبستحترومافيالرسولبولسضامااللتينأسنتيئفي

نحوتعاليمالمؤمنينمنكثيرانحرافءأنتاحاملةإليهتردكانتالتيواألخبارواالنفساماتاليهؤ

يخصفيماالهؤليمستوىأعلىعلىرسائلكتابةفيسبباهذهفكانتمنحرفةوربانيةفلسفية

واألرضءالسمافيماويمألكل29كوالئهءملكلفيهويحلاللهءهوملالذيالمسيح

vVالكليقوموفيه1016أتفيهينجمعوالكلالكلالخالق401أف
32فياألفضلالوفىفحومختعلةونظرابروحيةوحرارةوفرحأعبةمملوسالميةوكلهأ

ءهادىمستوىعلىلمشاكلهمحلوليمنتخلولم1rYفيللمسيحلالنطالقءواالشتها

فليمونإلىالرسالة1

الدافعهيسيدهإلىأنسيمسإعادةفيالرسولبولسرغبةكانتمماأنسيمسبيدأرسلت
سيدهمناآلبىالعبدألنسيمسكانواحدبانكولويصيوإليفليمونإلىالرسالةلكتابةاألول
لذلكوالعماداإلجمانقبولهفيالمقدسةوغيرتاإلنسانهذالبساطةربمابولسقلبفيمكانة

ويخدميعرفهبولسكانالذيفليموقسئدهإليرسالةومعهبليبعثفرصةالرسولبولسوجدها

والرقةالجمبIباالرسالةنضحتوقدrفلليتكفيالتيالكنيسةوإليةبيتهفيكنيسته

مناعركلثمالمساسعدمعلىديدالثهوحربولسخلقفيهاينكشفوالنبيلةوالعواطف
اإلحساسيستظهروفتهاالرومانيةالقوانينبحسبالمشترىعبدهعلىالسيدوحقوقالهاربالعبد

فليمونإلياإلجمانبعدأنسيمعفهويقدمللعبيدبالنسبةالقوانينحقوقمحصتوىفوقالمسيحي
أفضلبلبعدمافيكعبدال1فلقيويفيولدئهالذيانسيمسابنيباعتبارهسيده
ياivفل0عاجموالربالجسدفيإليكبالحريفكمإلئيسيماوالمحبوباأخاعبدمن

نظيريفاقبلهواألخؤةاإلجمانفيلكشريكاشريكاتحسبنيكنثفإناJUaللجما
علتيذلكفاحسبدئنعليهأولكءبثصيظلمكقدكانإنئماأاللبالغةيا7Jفل

JAI

منزألأيضاليأغدذسريعاحريتهوينالاالتهاممنسينجوبأنهواثقءرجالهكانبولس

vrv



سيدهإلىتبعوأنسيمسفرحةكانتوكم22لفJلكمسأوهحتبصلواتكمأننيأرجوأني
هوانطلقتيخيكسمعوبوصولهالرسولبولسوصداقةيسوعبالرباإليمانعلllilفليمون

كولوسيكهنةإليالرمالةفسلميخيكستأماسيدهإلي

مVمشةكولوشإلىالرسالة2

فيزاربولمىقدوكانيرافقهأنسيمسوكانتيخيكسبيدأفسسإليوالرسالةهيأرصلها
انحرافأخبارإليهوحملrvAأتقراسوهوسيWكنيسةمؤمنيأحدروماسبن
وتعاليمأخرىوخالئقمالئكةتوسطبخصوص21المسيحيةالفلسفةتعاليمءوراالمؤمنينبعض
السبتجهةمنyhposoehTبالثيئوصوفيةالمعروفةالنسكيةالربييناليهودبتعاليمغلوطةسرية

ومنالرسولبولسقلبالخبريشغلهذافكانواإلنساناللهبينالفراغتمأللكيواألعياد
يlالفراغكلويمألالهرطقةهذهموضغيناقشوأنسيمستيخيكسبيدرسالةلهمأرسل5ر
هوفالمسيعواإلنسانالثهبينفراغكليمألالذيهوفقطوالمسيحبالمسيحفكرهمفي

وهوءالمل

يرىمااألرضعلىوماالسمواتفيماالكلخلقفيهفإنهخليقةكلسابقأيبكر

الذيخلقفدولهبهالكلسالطينأمرياساتأمسياداتأمعروشاكأنءسوايرىالوما

الكلبهيصالحوأنءالملSمجلأنسزفيهألنالكليقوموفيهءشىكلقبلهو
قدالسمواتفيماأماألرضعلماكانءسوابواسطتهصلعبهبدمالصلحعامأللنفسه
عنوغرمنتقلينوراسخينسينمتأفاإليمانعلىثبتمإنجريتهجسمفياالنصالحكم

المكتومالسرءالسمامختالتيالخليقةكلفيالمكروزبهسمعتموهالذياإلنجيلءرجا
جمدغنىهومايعرفهمأناللهأرادالذينلقديسيهأظهرقداالقلكنهاألجيالومنذالدهورمنذ

إنسانكلمنذوينبهنناديالذيالمجدءرجافيكمالمسيحهوالذياألممالسرفيهذا
1كويسعالمسيحفيكامألإنساننحضركللكيحكمةبكلإنسانكلومعفمين

والعلمكنوزالحكمةجميعالمذخرفيهوالمسيحفياآلباللهسرلمعرفة
أحديكونالأنانظرواملقبكالمأحديخدعكملثالهذاأقولوإنماضألكيتث

المسيححسبوليصىالعالمأوكانحسبالناستقليدحسبباطلبغروروبالفلسفةيسبيكم

ايضااإلسكندرييناليهودالربيينلتعضبالتصوتغلوطةوهياليهوديمالعيلوهيالفلسفةهدأنءالعلمابعضيرجح21
sIالكابنيتعاليمبدفيماعرفتيي
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srrtفيهمملوؤوفيجسدياوانتمالالهوتءملكليحلفيهإنه

ظلهيالتيسبتأوهاللأوعيدجهةأومنأوشربأكلفيأحدعليكميحكمفال
المألئكةوجادةالتواضعفيراغباالجعالةأحدركميخالهفللمسيحالجسدوأماالعتيدةاألمور

العالمفيعائشونكأنكمفلماذأالجسديذهنهقبلمنباطألمنتفخاينظرهلممافيمتداخآل

حسباالستعمالفيءللفناجميعهاهيالتيعقتجوالوالتذقتمسالفرلضعليكمذفزض
tr2مابقيمةليسنافلةبعبادةحكمةحكايةلهاالتيالناسوتعاليموصايا
itrrr

م26سنةتيخيكسبيدr1أفسسإليالرسالة3

مراسلةمنالرسولبولسغرضكانلقدرومامنالرسولبولسيكتيهارسالةئالثوهي

يعرفولم36أفوالمكتومالدهورمنذالمحهعندالمحفوظاألعظمالسرهوكشفأفسسأهل
فيويتلخصى36اإلنجيلفيالمعلنالسروهو35أفبالروحءواألنتياالرسلإألأحدبه

المسيحشخصفيمعااتحادطريقعنوذطةوأمميهودبينتفريقبدونالتاسخالصخطة

هوهوالمسيحفيواحدالسزيأجسدامجعلهماينحلالإلهيسريبرباط1f1A1أف
االتحادوهذاryyrهأفوعرشكعروسيصيرانوالمسيحالكنيسةحيثالكنيسة

تدورحولijمزاميرفكللواألناثيدالمزاميرواثفواستحواكمبلءاألنبياعنهلضحكمالسري
والمسغالكنيسةبين3Jالمتجاالحبهتافهواألنشادنشيدوسفربلالسرهذا

االستعالنهذافيالممتدبولسفكرخطعنتكشفالتيالرسالةهذهفيالسروكلمات

بحرفوالمسغالمسيحيينبينالرسولبولسويربطالرأسالسرالجسدالكتيسةهيالواحد
يتغلغلوتوافقالتحامحرفباليونانيةهوالذيeمvuألئاiajاإللحاحكلعليهيلخواحد

يوخدهاحتىالطباح

lriلساالرهنهاممفيالبحثبضوعىءالقاوىذهننربنااناتالمJصلااصهاأنءالعلمابينإلنعليهفالمخق
قائهكلنيققرأحتىاسألإلسمAرذدونكيينIUjارسلهاالرصلبولسإنبلكيينالالوإليLالرهو

فشئيتفىكنشةفيترتاولكنهايمربجاعةلكلالرسالةهذمعهفيكونليفخدماتيخيكسإليهاارسلالتيالنواحي
أفىإليالرسالةباسم

القديعىفوكوكدأذسىاسمزكررنباألصليةرطاتالمرأىأتفررياللهباجيوسالقديىإلىذلكفييرتجعو
ترتليانوسوالعالتإبيفاقيوسواقديىجيرومالقمبىمنكلباسيليوس
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المسيحفيوهوالطباخمستوكطعلاقبادلالتواجدعنبهيعترخاصااصطالحاينحتما

idotpXVIkفيكموأنافئيأنتميوحناإنجيلفيالمسيحاستعالنمستوىعلى
4Iيو

بتمؤقالخاصةالتعاليمنفستحملوهيVIلوسيإليالرسالةكبيرحدإليتشبهالرسالةهذه
اختيارتمقدوفيهالعالمتأسيسفيفهوكائنعالمهماتصوركلعلىالمصيحيسوعالرب
وهناالعالميكونأنوقبليكؤلواأنقبلوتباركوابل01fاألبديةللحياةالمدعوينممل

دونكانتمهماالخالئقوكلالزمنعلىفائقةهيواللهسيحبالمالمخثارينتربطالتيفالصلة
اللهفكرفيوتبناهماللهأحبهمللذينبالتسبةالتعيينسبقالرمولبولسفيهاأوضحكماوسيط

فيوغناهولحكمتهاللهلمجديحItiفيزالفعليبالتكميليشتنلنحينماكلهوذلكالفعلقيل

أعمالهجميعاألزلمنذالربعندمعلومةlالرسلفيالجليليعقوبيؤكدهوهذاالجد
a1A1أع

بدمهءالفداأكملأنبعدالسمواتأعلىفوقالمسغبارتفاعأنهكيفالرصولويكرربولس

رأسالمسيحوصارقدميهتحتالمعاكسةالقواتكلاخضعتلمختاربهوالميراثالخالصوضمن
أنويكرريذكرالرسالةهذهفيوهو1rrةالكنيسماهالذيالجديدةالخليقةجسد

ويكشفه2سمانايأعمالكلتفوقنعمةفهواإلنسانتصورهوشقتمالذيالخالص

اللهجعلناإذالمسيحمعالحياةإليالحطيةموتمننقلتناالتي24اللهمحبةعنالرسولبولس
مجدهفيونشتركلنأخذ261السمواتفيوجلوسهوصعووقيامتهموتهفيءشركابهباإليمان

جسدليوتانيواليهوديفالشانلأبدياتحادواسطةصارالمسيحأنلألمموهويوضح
والرسلالمسيحعلمؤسسةروحيةواحدةوكنيسة2iاللهيلقديواحدةورعيةواحد
ءواألنبيا

نحومناللهميزوهوrrشخصياعليهاصتؤمنالذيالسرعنوللجميععامةيعلنثم
شركةعلىوحصولناوقيامتهأوموتهبتجسدهءسواالمسيحفيصنعهوماللهالمسيحينرةاستعالن

سئرإلىيدعونائموحبهالسماويوميرائهالمسغجسدفياهـلهوأمماالمفدييننحنعامة
3Iاللهءملحتىممتدةفهىقرارإليفيهانصلأنيمكنالالصيغؤرمحبته

عاواالتحLuالوحدهلتتم421والمحبةوالؤاعةالتواضععنبتعاليمالرسالةيختمثم

إيمانقياسحسب411الخدمةمواهبتعددالرسالةهذهفيالرسولبولسويوضحوبالمسيح



هوUلبلوغواتحادألفةفيالمواهببكلتخدملكيللكنيسةاللهءعطاغنىوحسبواحدل
القدسبالروحءاالمتالعلىالمؤمنينالرسولبولسيحضوفيهاحفاللمسيح

بهالذيالتكميلعنصرهوهذاألن50القلبمنوبالقلبالروحيوالترتيل581

المسغفيوحبهاسرهاكمالالكنيسةتبلغ

مسئوليةومجعلهتكريمأعظمويكرمهwه5v2الزيجةسعنالرصولبولسويتكلم

علىيستمرانويتحتميلزآوجسدونفسانيةعاطفيةجمحبةبدأيكاقإنفهوالرجلعلىكبرى
علىحيثوحسبالجسديةالعواطفعلىالوالتضحيةالبذلعلىالقائمةالروحيةالمحيةمستوى

األقوىالعنصرالرجلكانفإنوالحضوعالمناهمالمرأةوعلىواالحتمالالحبمعالبذلالرجل

أنعلىوالمجاملةللتوافقمسئوليةثراألكفهياألضعفهيالمرأهكانتوإنعطاةاألكثروذ
يحملالذيالنسلفياألبدإليوممتدبلضطالحياةبطولليسسرممتدهومجمعهماالذيالسر

المتجذرمنوالصالحالمقدسالمسلهوسالزيجةقسزمعاوتواضهماوبذلهماحبهماونتيجةآئار

خالدةكنيسةفهيءالماإلىحتىبأوالدهاممتدةوالكنيسةالكنيسةإليوالممتد

بولسبهايصفالتيالحربيةاألوصافهوالمدققءالقارىانتناهيسترعيالذيولكن
وأعوانهالشيطانضدالربحروبيحاربالمسيحليسوعجنديابصفتهالمسيحياإلنسانالرسول
JAجمدلولولكنحربيةءبأسماللمسيحالجندييستخدمهاالتيواألسلحةالمعداتكليصف

الشزاحءويسعكرىit7wإلخالخالصوخؤةاإليمانودرعالروحكسيفروحي
jIوأبسلسلةممسوكابيديدايراقهالذيالجنديجمنظرمتأئرالكانالرسولبولسأنذلكمن

النريتوريوماسمهالذيبيالحراإلمبراطورجمقرالمحيطةالرومانالجنؤقالقات

فيواقعاكانبولسسكنمفرأنبيفيإليرسالتهفيالرسولبولسلمنواضحوطبعا
المسيحفيظاهرةصارتولقيإنحتىاإلمبراطورمقرمنمرمىعلىنJهوأنالمنطقةذات

بالالتييةالمسمىهوكانالواليةارو131فيالبريتوريومالواليةداركلفي

muitalaPبولسأياموعلىنأهلهمحهبالباالتينمعروفاوصارعليهالمبنيالتلاسمأصألوهو
آاألحكاجمغتخرجكانتمنهحيثاألرضوجهعلىاسموأخطرأشهراالسهذاكانالرسول

وكاناألرضوجهعلىةالموجوالعماراتأخممنوكانالعالمتقزكافتالتيوالقرارات
العالمطرقجمغمنهتخرجالذيالقياسمركزالذهبيالحجرأسفلمنقاعدتهعلىيوجد

enotSeliMnedloGومنحديئادهوجواكشفوقدالالتينيواسمه
إلىالفرسانالبريدرجالأسرعيحملهااإلمبراطوريةيةالبربالرسائلتنطلقكانتالمركزهذا
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41مخكمدقيقبنظامالرومانيةودAاأطراتحتىوالعواصمليمAIالوالةالعالمأظارافة

م26سنةأبفرودتسبيدفيلبيإلالةالر4
الرسولبولمىأنومعروفرومافياألولسجنهءأثناالرصولبولسيكتيهارسالةاخروهي
السخيةالقديسينتبرعاتإليهحامألفيلبيمنأبفرودتىإليهحفرأنبعدالرسالةهنكتب

فكانتكاألولبيديهالعمليستطيعوالأسيرأنهعلمواألنهموالحدمةأعوازهعلىمنهاللصرف

نفسهألبفرودشأعطاهاوقدالمسيحيةوالصفاتالشمائلهذهمثللهااليالوجدةالكنيسةهي
مرضارحلتهفيعانىولقدفيلبيفيالكهنةمقذميمنكانوأبقرودشتهكنيإليبهاليعؤ

معيوالعاملأخيأبقروئسإليكمأرسلأنالالزممغحسيتولكنيالموتفبهقارب
أنهسمعتمألنكمومغموماجميعكمإليمشتاقاكانإذلحاجتيوالخادمورسولكممعيوالمتجند
يكونلالأيضاإيايبلوحدهإياهليسرحمهاللهلكنالموتمنقريبامرضفإتمريضاكان

أقلأناوأكونأيضاتفرحونرأيتموهإذاحتىسرعةبأوفرإليكمفأرسلتهحزنعلىحزلملي

قاربالمسيحعملأجلمنaألعندكممكرمامثلهكنوليفرحبكلالربفيفاقبلوهحزنا

2523فيليخدمتكميجبرنقصانلكيبنفسهمخاطرأالموت

الرسولبولسألنفيلييأهلوديعةبولسسلمأقبعدالرسالةبهذهاتجفرودتسذهبوهكذا

شهكنيخدمةعنالكاهنأنفرودتسيعطلأنيشصألم

أنيعلىظروفهمكلعلىويطمئنهأحوالهمليعلمأخرىمرةتيمو9Uسبإرسالووعدهم

Iأحوالكمعرفتإذانفسيتطيبلكيتيمو9uسصريعاإليكمأرسلأنيسوعالربفيأرجو
291في

ءنحومجيمتجهافيهافكرهكانإذوالمناقشاتالجدلمنخاليةالرسالةهذهتءجاوقد

المسيحهيالحياةليبالموتواستهانالسمواتفيلالفامةهوآمالروحهسمتلذلكالرب
االنطالقواصشهى11Yفيربحهووالموت

1r2فيجدالأضذاكالمسيحمعوأكونأنطلقأنءتهااشلي
34IفيDيسوعالمسيحفيالعليااللهدعوةجعالةألجلالغرضنحوأسعى
المسيحيسوعالربهوننتظرمخلصاأيضامتهاالتيالسمواتفيهينحنسيرتنافإن

127ptapoeraebynoC41
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أناستطاعتهعملبدسبمجدهجسدصوةعلىليكونتواضعناجسدضعكلسيغيرلذي
2وأل302فيءشىكللنفسهيخضع

Iبالصالةءشىكلفيبلءبثيالتهتمواافرحواأيصاوأقولحينكلالربفيفرحوا
4tفيIاللهلدىطلباتكملتغلتمالشكرمعIوالدعا

والشاملةالدقيقةالتعريفاتأهمأحدالرسولبولسأعطىمقدماتوبدونالرسالةهذهوفي
أعلىإليوارتفاعهالموتحتىوطاعتهباالباإللهيالجوهرفياواته91والهوتهالمسيحلتجسد
26فياإللهيبملئهالكلليمألالسموات

أناأنيبالربوأثقأسفارهاستعادةوامكانيةتبرثتهمنواثقاالرسولبولسكانكما
2irفيمريعاإليكماتيمأيفأ

علىتعرتبخصوصالرصولبولستصريحفيلبيIJLiهذهفينظرنابلغماأهمإن
جددمؤمنينوتعميداإلنجيلكلمةنتنرفيونجاحهبهيحيطالذيالحرس

Dوثقيإنحتىاإلنجيلتقدآإليأكثرآلتقدأموريأناإلخوةأيهاتعلمواأنأريدثم
رومافيالمركزيالرومانيالمعسكرقشالقاتالواليةداركلفيالمسيحفيظاهرةصارت
فيواثقونوهماإلخوةواكثرأجمعاألماكنباقيوفيالعسكرياإلمنراطورمقروكذلئ
I2ttIفيخوفبالبالكلمةاليهلماكخرعلىيجترئونبوثقيأرب

أثصخاصاقيهويعئدقيصربيتيخترقأناألديرالقدصالرسولهذاآزرالربولكن

جميععليكميسلمفيلبيأهلإلىتحياتهميرسلودكنههمءأسمايذكرأنعنيمسكمهتين
422فيقيصربيتمنالذينيماسوالالقديسين

األسبوعفيفربمابألوردلةيتغيربولىيحرسالذيJسالحLأنباالعنيغيبالأنينبغيثم
داخلكؤنحتىاآلخرءوراواحداالرسولبولساستلمهموهكذاثالثةأومرتينيتغيرواحدال
عنيغيبالكذلكالكثرمنهمعمدقديكونوربماالمسيحيالمستوىعلىإخوةالمركزيالمعسكر

العالقاتمعهمفدخلتقيصربيتداخلإلينوبتجيتهموصلتالحراسءهؤالبعضانالبال
هواآلنوقيصرقيصربيتlداخلمسيحصونمعمدونلبولسصاروهكذاالرسولبولسمع

إليوحؤلتهالصخريالرومانيالقلبإلياألسرفيوترنيماتهبولسصلواتنفذتلقدذيرون

إليهأبلغاييالمنحطةاألخالقيةءالمساوىمستوىءالقارىعلمولوومودةوحباعطفايقطرلحم
منأليضميرأييعكززمنهاالتيءحياعدمبكلالمؤرخونوصفهاالتيوالمفاسدنيروناإلمبراطور
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وتفكيرهموتصوراتهمحالتهمتكونأنيمكنذاRملعلمالقذرالسيدبهذاالمحيطينءؤال

عذبكنغرومافيكانبولساالقدوسالسيدعنوتعاليمهالرسولبولىبأخالقوانذهالهم

مرةألفإليهاد6ةمرمنهااستقىمناألجاجءالمtمنيزكةوسط

بعدداخلهالقصرأوخارجءسواحيةأنهاراوفاضتوارتوتاسكتالتيالنفوسهذهولكن
اكشفخىم46عامءجاأنفماالعلنيةشهاثهاأيضاضهدتالسريةشهادتهاشمهدتأن

تحترقضصموعامنهمفصنعالهءأبناوحريةنورالمسيحإلهاتسرتالتيالخالياهذهسنيرون

نوركانإنولكن1هالزمانذلكفيالفاتيكانقحداNبهمءليفيالنارفيهمأشعلإذبألهأدة

روماقلبتمنثقدوأرواحهمفتورشهادتهمالساعةبضعأوساعةبعدخباقدأجسادهمحريق
تقيألهيوهااإللهيةالنارالتقطتالفاتيكانجدرانوحتىالنريتوريومأساساتفيواصمتعلت

والمديدالمزيدإليالزمانامتدمهماوستتيأ

وحولياتمدوناتيقرأأنعليهرومابعدوالعالداروماعلىالطاغيبولسأئرفييشكوالذي

الرومانيللعصرأرخالذيمaeY1تاسيتسكورنيللوسالمدققالوئنيالرومانيالمؤرخ

أوجفيآنذاكالرومانيةالمدنيةصورةليرىسجنهمنوكرازتسجنهفيبولسعاصروالذي
يلقيئمالوحشيةوالقسوةميةوالبهيوالنجاسةوالوحلالفسادفيتغوصوهىفيةالفلحعصمورها

كرزالذياإلنجيلنوررانتثأنبعدمنوالعألمرومابهااكتستالتيالمعميحيةالمدنتةعلىنظرة
الفاتيكاناسواروبجوارالباالتينقصرجدرانتحتالرسولبولسبه

4بأل44كامهك4
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السادسلفصل

الرسولبولسحياةبقية

الرسلأعمالسفرنهايةبعد

األعمالسفراسمتحتخظهاالتيالرقىقصفحاتوطوىالململوقاالقديىألقىوقداآلن
خطواتهمألتالذيالرسولذلكإثرخطواتفيالمسيرلناتءأضاالتيالشمعةفقدناقدنكون

القديمالعالمأقطار

ومؤرخينكاتينواإلنجيليينالرسلإلهامنورعلىبعألليسخطانانتحسسأنعيناولكن

واإلعجارUCاإلالفاقدالرسلبعدفيماعصرناوهذاعصرهمهذاألنومعلمينوكارزين

فكارواألرواحاويقوالقلوبيمألالذياللهنوريفقدالولكنه

يعدماالرسولبولعكتبممانسعكرؤهإآلماصفراألعمالءانتهابعدمنلنايتبقلمواآلن

بهلةعليهمانضيفأيضاوبالشخلتيطسJسالةvJاموثلتيرسالتانوهمالوقاإليهانتهى

كنيسةعلىوصارأسقفاالرسوللبولىدلميذاكانالذىسكلمنيدتحتمنفلتتواحد

Lهذافيالسيرعلىتعينناالموروثالكنسياتقليدداخلمبعثرةكلماتعلىنعثركماروم
الطردق

1مYlسنةرس6Aالرسولبولسمراح4طلقامتى
األسرفيتحتسنتينقضىأنهالرسولبولسلسجنتتبعهفيلوقاالقديسمنتلقيناآخرما

باالنطالقهأمباإلطالقأكملهماهلفيحائررلنتربهاثمnrIأعروماسجن
واإلفراجةءبالبراانتهىقيصرأمامالرسولبولسدفاعإنيقولالتقليدفيالكنيسةصوتولكن

بينيتنقلحزاسنينعدةقضىوأنهاليهودقدمهاالتياإلداناتمنأيعلهشبتولم

ohtimSdivaD1ءكأه
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ثميهوديةإداناتتحتبعدليسولكنوسبنالقبضعليهوألقواعادواولكنهملكناش

عليهحكم

المأخوذاإلثباتاتهنهوأحدمقنعةولكنهاكئيرةليستذلكعلىواإلثباتاتاألدلةأنومع
كلمندسالقديسقدمهاالتيالتنهادةتلكوتقليدهأالكنيسةعزففيعليهايعؤلوالتيبها

بولسأنيقررفيهاوالتىالحأمسالفصلكورنثوسإلى4ولياالرسالتهفيم49سنةالروماني
فكانرومافيوهوهذاAكلمندسالقديهسبأنعلماIJالغربأفصىحتىمbالرمول
رومابعدأسبانياإلىسيذهببأنهالرسولبولسوعدسبقوبحسبالكتيسةفكربحسبيقصد

بولسوعدبخصوصوأماأسنانياإلىبألفعلمضىوالحرلةاإلفراجنالانبعدالرسولبولسأن

إليأذهبفعندماهكذاروميةإليرسالتهفيذلكءجافقدأسبانياإليجمضيبأنهالرسول
ذلكأكملتفمتىهناكإليوتشيعوتيمروريفيأراكمأنأرجوألنيإليكمآتيأسبانيا
82وD42روهأسبانياإليبكممارافسأمفيىالثمرهذالهموختمتأورتليمفيالحدمة
غرضهتممقدالرسولبولسأناعتبرقدهذاروcذلابقولهالرومانيكلمخدسالقديسفيكون
أسبانيابفالرةاألول

خاصالم081إلىتارنحهيرقىالذيالموراتوريالقانونفيعرضأفتأتيالثانيةالشهادةأمأ
الحوادثثاوفيلسعلىيقصلوقافإنالرسلأعمالبخصوصأإنهتقولحيثالمقدسةبألكتب

1rrrلوأيلبطرسكتنبؤالربأيضااخرموضوعفيكماعيانشاهدفيهاكانالتي
إليرومامغالرسولبولسوحلةئمقطئولكنهبطرسالقديساستشهادإلىيظهرماعلىيشير
rأسبانيا

مابحسبفإنهبنجاحنفسهعنبولمى2دامابعدالقيصرىيوسابيوسالمؤرخيقولكما

ثأنيةjiLejليءجاذلكوبعدباإلنجيلريبثثانيةذهبالرسولفانبالتشابعلناور3

القيصريليوسابيوسالكنسيالتاريخنيرونحكمتحتواستعثهد

فيثابتةتاريخيةحقيقةإنهايقولالذيالفمذهبييوحناالقديسمنشهادةلديناذلكبعد

بشهادةجيرومالعالمةيمدناكماأشانياإلىانطلقرومافيإقامتهبعدالرسولبولسأنيسةالكت

715htniroCdAtnemelC1I

كاء9405

وسلرفيقإتيقولولكتهعروفغيروكاتبهاميالنفيأمبروفالنمكتهفىمIVصتةفتاكالهامةالوفيقةهذ

م07vصنةتفريبايوسموتبعدرومافيوكتت6otvoifjروأسقف
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فيباإلنجيليبثصراللكيذلكوكاننيرونبواسطةرومامنطردبولسإنفيهايقولمائلة
4الغرب

سنتيبينماعاشوقدمبسوستامنثيؤذورالذياألسقفمنتناءجاشهادةأوضحلعلولكن
ornrEوقددراسةوزميلالفمذهبيصديقوهونجيللوسالمجأنطاكيالهوتيوهوم

مlrfأفسىمجمعفيأدينوقدالبيالجيةإلييميلكانولكنهبعلمهفائقةثصهرةعلىحاز
الرسولبولسعنويقوالمraDالقسطنطبنيةمجمعوفي

فستوسأمامالمحاكمهبعد4ولياالالمرةنيرونحكمءأثنامزلينزاررومابولسالقديسأ
أنأمرهسراحهنيرونأطلقأنبعدوهناكروماإليبالسالسلمكتالوسيقاليهوديةفي

بضيدةكثيرينوعلموعظوفدJjqLغادوبعدهاسنتيئرومافيومكثبسالمينصب

نيرونأمامحوكمأنحدثهناكهوماءوأثنازاررومائانيةمناصبةفيولكنالتقوى
01المسيحيةالتقوىيعلمt4وكالكبرالعقوبةحكمدرضدهو

عدمعلىبرهاناأحدقألوالمعترضيقملمبهاالموثوقيةالكنالشهاداتهذهءوإزا
صدقها

تصيرمعتمدةالرسولبولسسراحبإطالقالكنيسةة3شها
إليهمنسوبةانهايةالراعورسائلهباعتمادها

هذهصارتوبذلكالرعموللبولسالراعويةالرسائلنسبةصحةاعتمدتالعخليديةالكنيسة

ليكرزرومامنوخروجهاألولالحبسبعدةءبالبرابولسسراحإطالقعلىاألدلةأقوىالرسائل
ىأسنواتعل

بعدماتاربخليوافغالثالثالرسائلهكتابةتاريخصحةعلىالرأيبنااستقرماإذاواالن

تثبتوثيقةهيبالفعلالرسائلهذهتكوناألولصجنهفيرومافىالرسولبولىمحاكمةءانتها
وكتابةورحالتخدمتهواستأففعنهوأفرجحوكمالرسولبولىبأنالكنيسةتقليدصحة
ارسائله

4n937pء8اةpىهسpracbyuoC4

الحامىالقرنوأوائلالرابمالفرنأواخرفيالنربيةالبهةأوساطفيظهرتهرطقةيالجيسإلىنشةالبيالجة0
وقداإللهةابعمةعنجمعزلاكاحةالثرومةجمجهودأتالخالصنحويخطوانجمكنهاإلقسانانعلىالتأكيدفيأفكارهاوتتلخصى

مجامعفيالهرطقةهذهادينتوقدبالوالدةالريةإلىاقكلتفدادمخطئةانمنالنربيةةالكيبهتعثمULانتأنكرت
بقرطاجنةعقدمجمعفيم114صنةبيةالشالكية

4sehpEdAspoMfodoehT5ءحلألاءلم68505
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الرسوللبولسالمنسوبةالراعويةالرالئلكتابةاريخ
تيطسإلىوالرسالةتيموثاومماإليالرسالتينأنءالقارىيعرفأنينبغيالبدايةفي1
ونسقوالموضوعاللغةفيالرسائلهذهبينالكبيرالتشابهيؤيدههذاواحدتاريخفيكتبت

فيالرصائلالثالثهذهتتحدكمابولسالقديسلهايكتباقيالكنيسةحالةوفيالكتابة

قدالنقاطهذهبأنعلماالرسوللنولسالتيالرسائلبمهفيةموجوغيربهاعتاصرخأصهوجو

والمعارضينالنقادوحتىءالعلماجمغاستقرعليها

أثبثقدالرسائلبقيةفتكونالرسائلهذهمنأفيتاربخنثتتأناستطعناإذافنحنإذا
بالتاليتالميخها

لموهذاشخصياأبثوسعلىالرسولبولىتعزفأنبعدكعبتالرسائلالثالثهنو2

أبثوساسمهيهوديأفسسإليأقنلئمبدليلأفسسالرسولغادربولسأنبعدإآليتم
غادرهاأنبعدكانهذاأعالكتبمقتدرفيفصيحرجلالجنسإسكندري

كالوبرشأكيالهماأفسسفيوعمدهالمسيحياإلجمانأبثوسعرفالذيبأنعلمابولس

أنيلةطوبمدهذلكبعدنسمعثمالرسولبولسهووعمدماالمسيحياإليمانهنينعرفوالذى
رسالةمنهذاويتضحليهرزباإلنجيلالبشيريةالرحالتفيوسأبيستخدمبدأالرسولبولس

ءمثييعوزهماالحتىللسفرباجتهادوأبثؤسالناموسيريناسجقزتيطسإليالرسولبولس
ذلككانفمتى331تي

بولسيكرزلحسابأنهأيكلهاألعمالسفرفيأبثوسعنهذأيذكرلمأنهوبما3
سفرفىلمذكورةابولىأعمالكلءانتهابعدكتبتقدتكونتيطسإليlالرفهذهأوتدبيره

ألعمالا

عليهالقبضوبينفسسlالرسوبولستركبينالزمنيةالمسافةفييوجدالكذلك4

تيموثاوسإليأوتيطسإليءسواالرسائلهذهلكتابةفسحةأومكانأيروماإلىوترحيله

كتابةفيهاتدسقأنتصلحكلهاأرسولبولسرحالتفيتارنحيةمناستةأيةتوجدال5

الفزضهورومافيالرسولبولسسبنأنوواضحواحدوقتفيمعاالرصائلالئالثمنه

يضيىواحدوقتفيرسائلئالثكتابةافنراضألنالمطروحةالفروضجميعفيالمعقولأواضح
إثباقهفيوفشلواءالعلماآخرطرحهفزضأىعلىالخناق

كتابةالفترةهنغظتكيفرأيناكمااإلمكانيةهذهمنتخلواألولسجنهفترةولكن61
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الكنيسةلحووالمضمونةاللغفياالختالفذلكيؤكدوالذيقطالسالفةالرسائلألربع
وبيناألولسجنهفترةفيكتبتالتيالرسائلاألربمبينوذلكالتأليففيالرسالةوتزليب
خمسأوأربمعنتقلالكبيرةزمتيةمرورفترةsيؤمماذلكبعدهاكتبالتيالرسائلالئالث

التيبالصيغةومتطلناتهاالكنيسةلJحمعالرسائلمءتتالحتىءشىكلفيالتغييرمنسنوات
الرسائلهنهبهاكتبت

وتنظيموضصمامصةوكهنةأساقةرسامةترتيبحيثمنالتنظيميةالكنائسحالة7

فيامتدتالكنيسةأنصارخءبجاليوضحهذاكلفئةكلرسامةوشروطفئةكلعملوتحديد

أوتنظيمبالكانتالتي4ولياالالكنيسةعنتمامايختلفوشكلوضعذاتوأصبحتالعمر
اإليمانحديهثالكاهنأواألسقفيكونالأنالرساماتفيالرسولبولستدقيقكذلكترتيب

كذلكالستينبكثرةتفاسوالخبرةالخدمةوصارتالزمنفيدخلتالكنيسةأنهنايوضح
قداألرملةتكونوأنالسابقةواعمالهنأقدميتهنبحسبالكنيسةكشففياألراملاكتتاب

اتبعتالتضايقينعدتطالقديسينأرجلعصلتءالغرباأضافتسنةكمداألوAرتت

افارفضهنالحدثاتاألراملأما3السنينمنكمصألحعملكل

الهرطقاتأنهاواضحالرسائلالثالثفيالرسولبولسلهاتعرضىالتيالهرطقات8

ساعدهااثتدالتيالغنوصينلهرطقةيعرضالرسولفيولسالبدايةفيعصورالكنيسةمعتتناسب

أفصىوبلنتاالرسوليوالعصرالرسولبولسأيامأواخرفيالكنيسةعلىوطئتالسنينبمرور

الدنسالباطلالكالمعنمعرضاالؤيعةاحفظوستيموياالثانيالقرنفيتدميرها
الذياكيفالعلمالغنوسيةهـئCEoDGVyUOIIUVDOSUEW1االسمالكاذبالعلموغالفات

61tتيiاإليمانجهةمنزاغواقومبهتظاهرإذ

سنةبعدUحدوJفيالرسائلهتاريخءالعلماوضعوالتحقيقاتاألصاسهذاوعلى

6rقدبصفتهالرسولبولسيخاطبهالذيعمرتيموثاوحاأواليحصرهالتاريخهذاأنعلى6م
واألسقف42Iتي1بحداثتكأطيئتهنyالسنحديثوهوأفسعلىأسقفاصار

عدماتيموثاوسأناعتبرنافلوعاماوالثالئينالخمسةحدودفيعمرهكانإذاالسنحديثيعتبر

عاماvIعنيزيدآنئذالكانeivirtأعocسنةوالديهوهوعندبولسعلىتعرف

r1t1مكدونيةفيبولحمىمعألlحالحدمةفيانخرطبأنهعلماذلكمنأقلوليس

038pticpoeraebynoC6حمع
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كمام86سنةنيرونحياةءبانتهارسمياانتهتالتيالرصلبولسبخدمةمحصوريناالننكون

صحيحا1ستيموUاعمرافتراضيكونوهكذا7تارمخهفيويوسابيوسجيرومذلكيقرر

n11oVIفيمامحصوبئئاوستيموإليالرسولبولسأرسلهاالتيالرسالةتكونوبهذاسنة

منالرسولبولسخروجبعدأىتاريخيةوضرورةالتزامعنوذلكجدابقليلم86سنةقبل

يخدموظلIlCسنةرومافيالعبندخلالرسولبولسأنومعروفيلةطوبمداألولالسجن
عتهاإلفراجتمحيثمr6سنةللمحاكمةبعدهماقدمشتين

بالموتعليهحكمالرسولبولسأنيؤكدكثرةبتحقيقاتالمشؤالكنيسةتقليدبأنعلما

أربممدةالكنائسوزاروارتحلوكرزوخدمعنهأفرجأنبعدأنهيحتتموهذانيرونحكمتحت
األخيراالحكمفيهوتمعليهالفبضأعيدسنواتأوض

ولاالسجنمنولالرمبولسخروجكلترتبما

خمسأوأربملمدهالرسوليةكرازتهومارسعنهlفرجالرسولبولسأنيتضحعبقماكلمن
سنوات

ذافباأناكنتإذأفسسفيتمكثأنإليكطلبتكما13تي1وزارأفسى
مكدونيةإلي

موراترتيبتكتللكيكريتفيتركتكهذاأجلمن1cتيوزاركريت
أوصيتككماشيوخامدينةكلفيوتقيمالناضة

ذاهباأناكنتإذأفسسفيتمكثأنإلكطلتتكما13تي1رمكدونيةiو
مكدوفيةإلى

فتركتهتروفيمسماوأكورنثوسفيبفىأراسشى42تى2وزارميبيتس
ءافىجنوب

مريضاميليتسي

تأتيأنبادزتيخيكسأوأرتيماسإليكأردلحمينما3Y0تيبوليسنيكلووزاو
هناكأشتيأنعزمتألنينيكوبوليمإلىإليئ

jilرواستr4تيri1متىأحضرهعندكاربوسترواسفيتركتهالري

الرقوقسيماوالأيضاوالكتبجئت

مراراهألأديسيفورسلبيترحمةالربلينطأخرىمرةروماسجنإلىافتهىوأخيرا

تاهـمخيؤكداناللذانحماأيديابينياوالوئائقالمؤرخينجمغدون1وصايومابيوسوالمؤاخجيرومالقميس7
أنظرآvضةفيالرصلبولساسثهاد
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فوجدنياجتهادبأوفرطلبنيروميةفيكانUبلسلتيبسليخجلولمأراحنيئيرة

بولسسجنأنكمااألولبولسسجنفيقطيردلماالسمهذابأنعلما71و161تي2
Jفيأماإليهالطريقيعرفوالكليزورهكانمومنوكلجيداروماكنيسةتعرفهكاناآلو

جدايصعبحيثالعامعىالحبقيوالقيأوألبهايتمغكانالتيالحريةمنفمنعالثانيالسجن
وجؤهمكانمعرفة

ةءبالبراوالنطقاالودالرسولبولسعاكمة

نيرونأماموالتقاضيالمرافعةسماعبميعادالرسولبولساعلنسنتينمغأكثردامتأخيربعد
9حدفيباألقاليمالخاصةالقضايافإننيرونقيلسوالبكانالذيالنظامبحسبولكن

تختصواليةلكلقيصرلجنةأغسظسعينوقدضائيةلجاناخحاصمنكانتالمدنيءالقضا
المشيرينمعشخصيافيهاومجكممبراطوريسمعلتقذمفكانتالجنائيةالقفاياأمابقضاياهأ

muroF96محكمةفيالقضاياينظراأنوكلؤيوسطيباريوساإلمبراطورينعادةمنوكان

القصرفيالقضاياهذهينظرفكانغسطمىحذوحذانيرونيءبمجولكنالشهيرة
الeniالباالتينجبلقمةتمألالمنيفالقصرهذابفاياتزالوالاإلمبراطوري

وكافواعشرينعددهموكانمشيريهوسطممتدةرخاميةسدرقاعةفيمجلسفيصركان

slusnoCالقناصلةمنشانابينهممنوكانوتأثيروكلمةصيتوذويالقومعليةمنرجاال

التمثيلهذاوفيبالقرعةيعينوناروميوخضوالياقيالرومانيءالقضايمثلونقضاةئمالعظام

إذاألرضوجهعلىظهرتملكيةحكومةأعظمثصئونتدارآنئذكانتالمخكمالعاليالقضائي
الوقتذلكفيالعالممجكمونالذينالحكامفمكانوا

الهيئةفقدتدأخالقهوانحطاطاإلمبراطورنيرونسفالةبسببفإنهلألسفولكن

انتهىالذياألمرالدولةءعظمالدىالعاماالحتاردشوىإلينزلتبلهيبتهاالمهيبةالفضائية

بأمرتهنكلأنءالحكمالمورةوتخاليهقسوتهشببتوقدوسمعتهحياتهتحطيمإلياإلمبراطوربهذا
ولؤثاقبتىوأخاهالنريئةزوجتهقتلوالعشرينالحامسةسنففيدولتهإليءأساممااكثر

أاعبهثأمامالموسيقىويلعبالسيركيعتليكانLعندشعبهعينفيوتصاغراأمهبدميديه
وعبيدهبلjuzمشيررعتدءويكاضمعبهعندعاممصدرحزنأخالقهانحطاطوصار
8وخدامه
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الرومانيالقانونجمقتفيحاكمسامخاالرسولبولسوقفءGابالالملظخالزاتيهذامام

يكنلمالذىحنانالكهنةرئيسلدىمجاكممقيداوقفحينماالمشابهةدأثسيدهشابهوهكذا
بيالطسحتىأوهيرودسأوالمستوىهذامنأضل

حولهمنالقضائيةوالهيئةاإلمبراطوريالعرشأماموففحتىوهومقيدالرسولبولساقتادوا

فيالجالسسيدهلدىاألعاليفيساكناكانقلبهألنحولهللمناظرمنيكترثلمبليهتزلم

جدابعيدبعيدزمنمنذحياتهسلمقدكانوإذبثمرقلبتخطرعلىلمءأشياالسماويعرث

تظرهفينيرونيكنفلماأبليةلحياةوحفظهأحياهقدكانبلويحيييميتوحدهالذييدفي
ا1s26يبطلونينالذءالعظماءهؤالإألواحدامن

آلتيtكالرومانيةالمرافعةنظاموكان

المدعينمناالتهامسماعأوآل
االتهامشهوداستجواباالتهامثمهودفحصثانيا
الدقاعالمتهمرثالثا

فاعiuالنفيشهواستجوابرابعأ

ضائياعمالهذاوكانالطرفينكالمنالشهواستجوابالرومانيةالحكومةاستحدثتوقد

بهوريءممتازاكإجرا

المحققاعشوVuكماالقضيةملففيوصلتالتيالقانونيةاتءاإلجراخلفيةعلىهذاكل
فشتوساألول

باختصاروهي42vأنظرصفحةاالتهامبنودثرحناأنستقوقد
الرومانيالقانونمنحهممابحسباليهودببالعبادةيختصفيماأهالرفتنةأنهأوآل
عرففيوهنهاإلمبراطوربةءأنحاكلفيالسالمأزعجمماالناصريينلجماعةئورةقيادةثانيا

الموتوعقوبتهاالدولةضدكبرىجريمةتحسبالرومانيالقانون

الهيكلتنجيعىثالثا

منهمجمعوقدالشهوواستجواباالتهاموشهوداالتهامبسماعالمحاكمةابتداتوهكذا
االتهاموئقللALtومحاميهومعهالعكليديةبمالبسهالكهنةرئيسوتقدمالكثيريناليهو
iاaالكلمةالرسوللبولعمىأعطيتوهكذايدريأندونموقفهأضعفحتىالعقليحتمله
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إليحاجةفييكنلمإذالفصحىاليوتاتيةبلغتهدافعوقدءالسمامنالربإآلمعهيكنلم

ومنطقءالعظماهدوءوفياألعاليمنالقوةأتتهنفسهعنويدافعيتكلمأمرأنوحينمامترجم
قاعةوسطموجوعلىألقاهاترابمنكحفتةوجعلهاليهؤاتهامفتدءالقفاولغةءالحكما
وكماقلبهكلمناشتهىكمالسيمهيشهدلكيبالنعمةواتتهوفدالفرصةوالهزالمحكمة

تشهدأنينبغيهكذاأورشيمفيليجماشهدثكماألنكبولسيائقبفمهالمسيحلهاشتهى
erTIIأaأيضاروميةفي

بلعidilأيالنفيشهؤحتىوالالتوضيحمنمزيدايطلتوابأنأنفهمالقضاةيتعبلم
بكلالحاضرأوضحتوكماوأكرلباصوفستوسوفيلكسليسياسلدىسبقكمارأيهماستقر
فيئقةيريألهمونطقهالمهيببشخصهالسزيحيطوأنفمهمنتنطقةءاليراأنأمامهمءجال
اللهليلهمهمأجلهممنيصليوكيفوللوالةلرومااحترامهمدىبفصاحتهأوضحوقدتهءبرا

مناماوسلطاناوعربمكرامةيزدادأنيوآكلأدعيتهلالمبراطورفييدعووكيفوالعدلالحق

االسمعنءالغطارفعفقدإليهماليهوألمحوالذينيتزعمهمكانالنجنuالناصرلينكةجهة

شعوبكلوخطاةالناسلمساكينءوفداالعالمخالصأجلمنماتالذيالفاديالمسيحليظهر
األرضر

منيستغرقالذياألمرالمثهودوشهادةوالمدافعينالمئكينمناألقوالسماعبعدأنهوالمعروف
سمعقديكونأنبعدالذيمبراطورلمكتوباحكمهيقدمأنقاضكلاعتادكثيراالوقت
Sباالستشاراتغيرمقيدفكرهءتلقامنبألحكمينطقالمحكمةيدورفيما

وإعطائهقيودهوأمربفكإليهالمنسوبةالتهمكلمنالرسولبولسةءببرانيروننطقوهكذا

ءالسمانحويديهرافعابولسوخرجساخطيناليهووانسحبومأنيبىكموافىالحرية
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الرشولبولسحالت

حريتهة3واستعاتهءببراصدورالحكمبعد

أنعنهاإلفراجحالةفيخظطفدكانالرسولبولسفانirvصفحةوألمحناسبقكما

ضدالتحصياتمنالمزيدوإعطائهمإيهانهملتثبيتمشتاقاوكانتعاهدهاالتيالكناشيزور

الفلسفةجهةمنءسواهءصفالعكرالصافيالمسيحيةكأسفيتنصتبدأتالتيالهرطقات
الشرقمناالتيةالسحريةالممارساتأوبانيةالرالثيئوصوفيةأويةالغنومالمسيحيةأ

iرسيةigaMnaisreP

ونيكوبولسمكدونيةمنزاركألأنهالرصوليولىكتبهاالتيالرياثلواقعمنوالمعروف
jiأنظرصفحةومالطةوكريتوأفسعىاسيان

لدينايوجدالهذاوعنسنتينبهامكثوربماانيازارأسبأنهالتقليدمنمعروفكذلك

مقيدةمحدودةمعلومةوعلىالكنسيةالتقليداتعلىاعتمادناكلولكنالمفدسةاألسفارمنوثائق

ليشريذهبأنعزمقدكاقلالرسوبولسأنتفيدaItrjnrرويةأهلإليالرسالةفي

النواحيتلكإليمنهمئستوعحيثروماعلىمرورهءأتناأصبانيا

ovوألمحناسبقكماكورنثوسإليولياالرعالتهفيالرومانيكلمندسالقديسويقول

منأخذالسلطاتأمامسهدأنوبعدالغربأقصىإليحتىوسافركلهكرزللعالمبولسإقأ
أنونعلمألللكفاحمثلأعظمأنهه3بجهابرهناالمقدسمكانهإليورحلالحالمهذا

زارأنهاإلبهاممنبنوعضمنياتصرحالتيم59سنةفيالثهادةهنهمقالرومانيكلمنأس
استثهادهواكملرومافيئانيةمحاكمةمننىtعهأنءبجالقوضحكماأسبانيا

آخرإنأوسجلناسبقكحاأيضاهذايفيدمامAIسنةالوراتوريوثيقةتعطيناكذلك

فدكانأسبانياإليمنطلقازومالمدينةبولسمغادرةعنيحكيالذياألعمالسفرفيجزء
قد
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لسبالقديسواباء

ويوالتيلستباأنجبوافيأقدموجمربولسالقديسماالعلىسمبما
افىايألخيورحلتهفييظالمدصلم9خايقتادونالموبولميسالفاثلمها
سوخالحسمسط

وابآاوهذهعصبمجماوءمشالستجاأأإالمؤدعيىاللرب1

ليهاممخحيaبمالدإلمأليهأ



السوقأالرومانيةلساحة

أبيوممطفورنإلىالستقبالناخرجوابخحرنااإلخوةمممعولما
LAY01أع

كانالذيالمكانإليقديمايرتثكانتJالسوقأوJLالساحة

والمحامونالقضاةيؤمهوكانوالمناظراتالعامةلالجتماعاتنحصصا

قديماالرومانيةالمدينةفيموضىحأهمهيالساحةوكانتلرومانيون1
دوالمالمرمووالسياسياالجتماعيالمركزأنهاتعتبركانت3إ

إلىفماريةالحوايوجهاتوامراألمنةتخرجوالذيالرومانيةللحضارة
انيةالرومبراطوردةلمالحاضعةالنتعوبكل

المومنوناستقبلtأبيوسفورنlسماةوالالساحةهذهمثلوفي

ثصciaليرفعفيصرإلىطريقهفيوهوبولسالقديس
AIVصفحةأنظر







رومافيالثانيةللمرةبولىسجنموضوعذكرمنأولهولوساليرسالمورخفإناذلك
فيأخرىمرةفمبنفسهعنالرسولبولسدافعأنبعداهكدانيرونزمنفيواستشهاده

وبينمانيرونزمنفيواستشهدالمدينةنفىإليأخرىمرةبهءجيولكنالتبشيريةرحالته

وأنlVاألji1اكملأنهفيهائنأمتيموjqسإليالثانيةرسالمهكتبالمرةهنهسجنهفيكان
Iااألبوابعلىاستشمهاد

إنأقررالذيمV1صنةكورنئوسمنالذيبديونيسيوساستشهدقدوسيومابأنكما
rIاالزمننفسفياستشهادمااكمالوبولسبطرس

حدثماوبينالسيفبحدبولسموتوسيلةبينمؤئفهفييقارنترتليانالعآلمةكذلك
أععدانليوحنا

إليهاأثصرناالتيالمبوستيثيئوذوراألسقفثهادةوايفا

رومامنخروجهبعدالوعمولىبولرمائل

تيموثاوسإليةولىاالرسالة

مكدونيةفيكتبتم7iشةصيففيكتتت

بإدارةإليهيهدقدTانإذ1ستيموثاإلياألوليالرسالةمكدونيةمنالرسولبولعىأرعل
المسئولعةبتليشعركأنالرسو4بولسأنفtjal4yلمكناظأوكأسقفأفسسكنيسةئونش

وأنهخاصةبالرسالةيؤازرهأنفأرادتقريباسنةdrحدثاللظالكانإذتيموئاوسعلى

أنفأرادمبتدعةسحريةوممارساتبعلوماإلسكندريةمنأتؤامفسدوذأفسسإليدخلقدكان

قوانينأولتعتبرقمانيئعدةلهوضعوقدالدخيلةالباعهذهضداليقظةكلومجثهإيمانهيقؤم
لهالعامالسلوكلكيفيةعامةوعاياأعطاهكذلكالمؤمننشئونارةلالرسوليةصفةلهاكنسية

األخرىالرسائللبقيةممنموذجالراعويةالرسالةهذهلمخوىتوضيحأهنانقدمونحنوللمؤمنين

1Iبصعةخاصةهياالؤلىشالنهفيلتيمؤالوسالرشولبولسيعطيهاوصيةول
التعلبم

الغنوسيةتعاليمالمقصو13تي1آخرتعليمآيعلمواالأنماتوصيلكليأ
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الربيينتعاليمالمقصؤ11تيcJIحدالوألسابخرافاتإلييضغواوالjب

التلمووقصصاليهو

17تيII1يقولونمايفهمونالوهمالناموسمعئصييكؤلواأنيريدونج
الناموسعلىالقائمةيةاليهوالتعاليم

كمنالمسعكبلفيآتيةشيطانيةتعاليمبخصوصتيموئاوسعلىوينبهالرصولبولسيعودئم
نبأي

احاأروتابعيناإليمانعنقوميرتذخيرةااألزمنةفيإنهصرمجايقولالروحولكند
الغنوسيينتعاليمصارتبالفعلكلهاوهذه4تيشيافيوتعاليممضقة

أيامهفيواستشرتظهرتكيفرومانياكلمندسالقديسذلكبعدوصفهاالتي
إلخأطعمةتحريمأوالزواجعناالمتناعأوالصومعنءسوا

الجسديةالرياضةألنللكوىنفسكورؤضفارفضهاالعجائزيةالدنسةالخرافاتوأماهـ

أساسعلىتقوميهوديةممارساتدخولهناوالقصد47vتي1لقليلنافعة
الروحتنشطكأنهاجسديةوتمريتاتخرافيةءمبادى

تجتبالصحيحةالمسيحيسوعربناكلماتيوافقوالآخرتعليمايعتمأحدكانإنو

63jجماuءهؤالمثل

كطقىالمجتمعةللكنيسةالعامةالجهاولةالصلواتيبترتيصةخاوصيةثاني2
يومي

21تي1وتشكراتوابتهاالتوصلواتطلباثتقامأنءشىكلأولفأطلب
الليتورجياابهتختصىالتيالصلواتأنواعهيوهذه

نطلبفتحناللهيرحمنالكياطلبوامثلمكsnoitacilppusctcaltEoفالطلبات

ءالعثي

نصليفنحنقواللصالةالقداسصلواتمئلsreyarpcdxucaopnوالصلوات
ءشىأجلمن

موضوعأجلمنالقليةالصلواتوهي4ثاءلحsnoissecretnictEواالبتهاالت

لكينبتهل10واحد

بلغرضأيبالالتيالصلواتوهيcatntpaxbsمكماsgnivigsknahtوقثمكرات
والمجدللتمبيح

ألجلتقذموهيدائماكنسياتقليداالصلواتمناألربعةاألنواعهذهجعلالرمولوبولس
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إلخءورراالالمنصبفيهقالذينوجمغالملكأوشيةالملوكألجلثمالناسميع

الخاصةالصلوات3

طقسوهو2nتي1ةطاهرأياديرافعينمكانكلفيالرجاليصليأنأريدأ
الفرديةالخاصةالصالة

الكنيسةفيصوتهاالمرأةترفعالأنعلىLءالنساكذلكSب

الكنسيةاتالرئامنظام4

4هـهانظرصبتفصيلرحناهاثوقدr1Vjuتي1األسقفرصامةشروطأ
انظرصبتفصيلثصرحناهاوقد38Iتي1الشماسرسامةشروطب

الكنيسةفياليوميالتعليمنظام5

Vوالوعظةءقراالعلىأوأليفومالذي411تي1ذلكعلوداوموالتعليمنفسكحظ

المؤمنينقداسئمالموعوظينقداسمعروفااصبحالذيوالتعلم

المسيحيةالحدمة6

طهارةبكلوالثابأتالسنفيالمعتدماتوالسيداتوالشبابالشيوخومعاملةخدمة1

5eتي1

awIتي1وإعالتهنخدمتهنونظاماآلراملب

القمامصةالمتقدمينالقسوس7

الكلمةفييتعبونالذينسيماوالمضاعفةلكرامةأهالفليخسبواحسشاالمدبرونالشيوخأماك

الموعوظينوتعليمالكنيسةترتيبعنالمسئولونالمعخدمونالقسوسوهم1هتي1والتعليم

الكنيسةفيواحكمامتأديحيمجلس8
91هتي1شهؤأوئالئةشاهدينعلىإآلشيخعلىشكايةتقبلالأ

02هتي1خوفالباقينعنديكونلكيالجميعأماموجمخهميخطئونشالذhب

1هتي1عاباةوبالالتحيالفرضمقخاليةوالتصرفاتاألحكامتكونأي

للرسامةالمرثمعيناختبارمدة9

y22هتي01االخرشخطايافيتشتركوالبالعجلةأحدعلىيداتضع
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ألسيادممالعبيدمعاملة1
مؤمناالسيديكنلمإذالسيدهاحترامهمنيريدأنالعبدعلىيتحتمكأنالمسيحيةفي
سيداوليسللعبدأخاالسيدصارأيمؤمناكانإذاأما6تيالمسغكرامةتزدادحتى
62تي1أكثروخدمتهلهاالخراميزيدأنالعبديلزمفهذابعد

كنيسةأسقفباعتبارهلتيمؤالوسخاصةنصاتح11
Iوالؤاعةوالصبروالمحبةواإليمانالبروالعتوىدبعواهذامنبإنسانياأنتوأما

6tIlتي0دعيثإليهاالتياألبديةبالحياةوامسكالحسناإليمانجهادجاهد

61تي1المسيحيسوعظهورربناإليلوموالدنسبالالوصيةمحظأنIب

العلموغالفاتالدنسالباطلالكالمعنمغرضااإليمانيعةالواحفظتيموثأوسدياج
602تي1الغنوسيةاألسمالكاذب

تيطسإلىالرسالةوكتابةيتJإلىأفسسإلىمكدونيةمن
إليكممتبههذااألوليالرسالةفيوستيموUإليمكدونيةمنالرصولبولسكتبحينما

فيتتصرفأنمجبكيفتعلمفلكيءأبطىكنتإنولكنقريحيعنإليكاتيأنراجيا
ينويكانlأيندو1وه341تيgil1والحقعمؤالحياللهكنيسةهويlagllascSبيت
توخهضيرةمدهإألفيهايبقولماسياإليمكدونيةمناتجهولكنهأسبانياإليهـعاالبعيدالسفر
ءتيطسومعهكريتiإبعدها

علىتكنلمبلأسهاقدالرصولبولسيكنلمفيهاالتيفالكنألسكريتفيأما

مناوأةومنالكذبةالمعلمينمنتعانيوكانتاألفراداجتهادنتيجةبلالرسوليالتأسيسمستوى
سفرمنفعلمهومااليهؤياإلسكندريفيلويخبرناكمايهوديةجالياتفيهاكانإذأليهؤ

19ة2أعالحمينيومفياألعمال

األعمالسفرفييذكرلمفهوإليهالموتجهةالرصالةOSاحبالرسوللبولسالمرافقتيطسأما

حيثالثانيةتيموثاوسوإليالثانيةكورنثوسوإليغالطيةإليالرصاثلفياسمهكرولكنفط

جمعمسئوليةوأهمهاكبيرةمهامسلمهحتىتدرجولكنهمرافقأخكمجردالرصولبولىمعالدأ
وصفهوفدسولالبولسرسائلفيوردوأسفاركماخدمةصاررفيقذلكبعدولكنالتبرعا

تيطسقلبفيألجلكمعينهاالجتهادهذاجعلالذيللهثحكراولكنهكذاالرسولبولس
71و61كو28نفعهءتلقامنإليكممفىاجتهادااكثركانوإذالطلنةقبلألنه
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أقيمتوقدفيهاالقناصلأحدأختابنكانتيطسأنكرلتفيالمحفوظةالصقاليدتقول

كريتلجزيرةثصعارالاسمهوصارممطلة5همhortSباسمهكريتفيكبرىكاتدرائية

juرأىكمامتناثرةكناشفيهارأىكريتةجزيرإليتيطسمعالرسولبولستوتجه

للوجوفرسةلديهالرسولبولسيجدلمولماوتتظيمكياقللكنيسةيكنولمكذبةمعلمينفيها

الحدمةتنظيمأجلمنبالرسائليالحفهأنعلىفيهاتيطستركأمورهاليرتبالجزيرةفيمدة
فيهاوالتعليم

ليشتييكوبوليسالييغادرهاأنوقبلأفسىإليمتجهاالرسولبولىرحلأنوبعدلهذا
جهةمنلتيموئاوساألوليرسالتهمستوىعلىهيوالتيةالموعوالرسالةلتيطسكتبهناك
والوصيةالتوجيهحسبالكنيسةوربطوضبطوالشمامسةالفسوسوإقامةوالحدمةالعبادةتنظيم

الرسولية

مدينةكلفيوتقماألمورالناقصةترتيبتكمللكيكريتفيتركتئاهذاأجلمن
1تيأوصيتكاكمشيوخا

الكريتيينبينوخصوصاالمضلةالتعاليمجهةمنأيفامحذراوكان
الخانمنالذينسماوالالعقولونحدعونبالتاطليتكلمونمتمردينكثرونيوجدفإت

الربحأجلمنمجبألمامعلمينبجملتهابيوتايقدبونفإنهمأفواصمسأمجميالذين
إلييصفونالاإلجمانفيءأصحايكونوالكيبصرامةوئخهمالسببفلهذاالقنيح

للنجسينوأماللطاهرينطاهرءشىكلالحقعنمرتدينأناسووصايايةيهوخرافات
وضميرهمأيضاذهنهمتنخسقدبلطاهراءشىفليسالمؤمنينوغيرالمعمدينغير

1111تيداينكرونهبأألعمالولكنهماطهيعرفونبانهميعترفون

الكنيسةتوتيبجهةمنتيموثاوسإلياياوليالرسالةظعلىالرسالةوتستمر

نيكوبوليىفيئييثرسولابول
م76سنة11يشتولم

نيكوبوليسإليإلينتأتيبادرأنتيطسإلىالرسولبولسأرسلهاالتيالرسالةفينقرأ

إليالرسولبولسسلكهالذيالطريقأننعلمونحن31تيهناكأشتيأنعزمتألني
كيهوكلرداوبرشكالمميالعلىسلمأفسىهومن42تي2فيوردكماالمدينةهذه
تروفيمسوأماكورنثوسفيبقيسابقاالمدينةخازنوهوأراسشرومامنأخرىمرة
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ءالثتاقبلءتيبادرأقمريضاميليتسفيتركته

ذاهبهؤاوهاكwsنجثوسmثمميليتسإليأفسسمنمالرمسiبولسأنواضحإإ
نيكوبوليسإلي

نيكوبولبس

فيانتصارهلذكرىتخليداأقثأهاالذيفهوقيصربراطورأغسالسلبالنبةمجيدتاربخلها
نفتخرجمدينتنااللحنهـنيكوبوليسأهلويقولالنصرمدينةاسمهاوترجمةأكتيومموقعة
لمااثحوو0وعالرسولبولسرأواأسالفناألقبالحرينفتخرولكنلقيصرالنصرةموكانتألنها

ثواطئناإلينزل

بل4لقيصرالنصرمدينةاألليساآلننحنلدينامشقوتكونأنيلزماآلنفنكوبولش
تحتكانالذيالرسولبولسعلىقيضالمدينةهنهضيالرسوللبولسخيراالنصرمدينة
سنةيوليلىالحريقوقترومافيكانواشالذللمسيحديئقتاصةتنلوااثالنيناليهودعيونمرافنة

46Cالقانوننصىحسبنفسهارومافيلمحأكمتهمعليهمالقبفىمطلوباأصبحوالنين

tiابولسأنمعللجريمةاقترافهممكانفيالمتهمينمحاكمةفرورةمجددالذيالروماني
عىاكمارومافيالحريقأشلواالمعيحينأنهيوالجريمةمr6صنةنهايةقيلغادرروما

وذلكتادنحياتحققكماالحرلقهذاأضعلالذيهوهوألنهجريمتهمنليتملصنيرونذلك

الجديدالذهييوضرهالجديدةروماليبني

الحوادثلهذهمعاعرلموخالتارنحيالتسجيلنص
مda4سنةلثريرلتاسيتوس

رومالحورلقومعاصرلنيرونمعاصروثنيرومانيمؤرخاكبرتقررلرالعفلزالقارىأيهاوإليك
لئاتالحومؤلفهمنأخذناهتاسيتوحهوهو

منحيمأنالسخيةبالهداياأوالدينيةالحفالتإقامةفيءسواالقيمرهذايفلحلمولكنأ

فضيحةإنااأوامرهعلىبناةأحرقترومابانالسائدهالفكرةالروماثيالشعبأذهان
ابتدأهذاأجلمناآلخرلننثوالجرجمةطهيحرللكيوهوالصقةتزالالالعملهذا

يسمونالنينللشرممارصتهمبستبمكروهينكانواالناسمنجناأليمةبعذاباتيعاقب

حكمأيامفيالذيالمسيحمنمأخوذصماالوهذاالمسيحيونJيقالءدنيباسم

4605
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الحادثهذالرأوعلىاليهؤيةواليبيالطسبنتيوسبواسطةبالموتعليهحكميباريوس

الخرافةهذهنموحينإليأوقتضربةتلقتكؤنهاالتيالشيعةفإنبالموتالحكم
اوحديةاليهوفيليىجديدمنبقوةوانتشرتسريعاأخرىمرةانتعشتولكتهاالحطيرة

وكريهخاملهوJتستهويالتيالعموميةالنالعةرومافيوحتىبلظهورهاموطن

العالمأقطاركلمنيهافليصت

ترينوالمستهبالخالعةشالمشمنمجموعةلنفسهمجدأنالعهؤبخبثهسرعونيرون

معهمواودكمدانونأنهمكذبايعترضاأنالضغطتحتإليهمأوحىالذينءواليؤسا
روماالنارفيلواأثألقهموالواضحةأسبابعلىةبناليسبالقوةالمسيحيين

ىبأفللموتوفذموالهمالروماقيالجنسيكنواالحتقاوالتيالبغضةبسبمطوإنما
وحوثىجلودالبسوهمبعفهموالسخريةالهزءمهم3اعلىنيرونوأضافوحشية
أحياةحرفواامنهموعددصلبوهموبعضهمقنهشهمللكالبوتركوهمبرية

ولكيالليلءتميغالتمالنارليكؤلوافيهموأشعلواملتهبةبموادوهمغوآخرون
المناظرفيهاتهتجريالتيللجمهورحدائقهفتحالمأساويةالمناظرهذبرؤيةالشعبيمئع
العجلتينذاتعربتهيفودفكانبنفسهفيهايشتركوكاقالسيركألعابمعهاوجعل

العربجيئابفيوهووالرعاعءi11ALمعويختلطكرتة

بحنانهااإلنسانيةوتغلبتالصدووبالشفقةكلمألتالوحييةالمناظرهذهولكن

جرائمهمبسببشكبالتستحقالسيحيينءهؤالأحوالكانتوإنالمسيحييننحومن

بلبالعصالحأجلمنالضحاياوفعواأنهمالواضحمنولكنالعدالةيدوخبئهم
Iاواحدرجلوفستوحقدثقإلثمباع

معنيرونزمنالمسيحييناضطهادجهةمنروماعلىيقتصرلماألمرنياندرأقالمؤرخيقولو

منمكانكلفيخرىاالوالياتإليتسخبالوقتبمفيىأنهإآلالبدايةفيرومافيانحصرأنه

السيحيينلمحأصرةالمسمومالتيارهذافيهاسرىحيثاألطرافالمتراميةاإلمبراطوربة

غيريانةأنهامعتترةالوقتذلكإليكانتميحيةالمالديافةوأنةخاوتعنيبهمواضطهادهم
طويلزمنإليالمسيحيينباذهانعالقانيروناسمجعلمماالرومانيالقانونبحسبقانونية
وأتهالفراتنهرءوراءمختبىأترواياتعليهقامتوقدtsirhcitnAللمسيحالضالبحسبانه

osW6ءjcءمهاألعلطبق
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Wللمسيحالضذانهنفسهويشتعلنأخرىيظمرمرة

واألحجاراآلخشابفيليعولكنالتارأثعلواالذينبالحقهمالمسيحيونألشىولكن
السماويةأورشليمفيذهتيةومناراتفبابإليلتحؤلهاروماأهلقلوبفيبلرمادإليلتحويلها

حيثءالثتامنبالرغماألدرباتيكغئرمفيداالرسولبولسبترحيلالمدينةةyوأسرعلقد
للمواحاعتباردونتنقذقيصرأوامرولكنemusualCeroMرحالتالوتمتعالبحريقفل
برنديزيإليأبولونيةمنإيطالياءثصاطىإلياليونانءشاطىمنالرسولبولسنقلواوهكذا

mnuisudnurBالرييعقنلرومأفيصل

أوعبممابالجملةالمسيحيينيشملألنهللغايةومرعباعنيفاالمرةهنهبولسعلىالقبفىكان

إذتركنيقديماسألنسرلعاإليئءتجيبادرأنمنهمالمخلصينحتىبولسءرفقاقلوب

وتيطسباهرغالطيةإلياآلخهووكرشبعىتسالونيكيإليوذهبالحاضرالعالمأحب
4rتي2تركؤليالجميع1Iو49تي2معيوحدهلوفاهربادئماطيةإلي

فياألوثانففةصاخالنحاسإسكندرهوواإلئباتاتالشهووقدمبوثىالذىأنويبلر
441تيأحسبالربليجاثشروراكثيرةأظهرليإصصكندرالنحاسIأفسى

منأضلليسفهو1vYمرالرعيةفتتبددالراعياضربالجماعةتصفتوهكذا
أأالربتالميذمنلأيسواوتالمينهسيده

تحتألسيركانتاألوليوالسالصلفالقيورحمةبالالمرةهنهاالعكالوكانالقيودكانت

فيالرسولبولسووضعاروماإحراقبجريمةقيصرمنمباشراتهامفتحتالمرةهنهأماالفحصى
ولالوعالعسرمنوكانالمخيفةبكهوفهحدenitremالمامرتينسجنروماقلبفيالعامةسجن

بلبسلسلتييخجلولمأراحنيكثيرةمراراألنهأنيعيفوروسلبيترحمةالربلينطإليه
71و11تي2جدنياجتهادبأوفرطلبنيرومافيكانالم

فماكلهارومافييوجدمسيحيكلعلىمبدئياقائماالتهامألنجدالننتبهأنيلزمونحن

احتجاجيفيالحيستحتمنهمسجينمعوالواطفوالمحبةالعملjJيتبامنؤجذإنبالك

46tتي2عليهميحسبالتركوتيالجميحبلمعييحفرأحدلمولاا

131031ppIloVcrehCdnanoigileRيnaitsirhCrednaeNtsuguA71
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أفسسفيلوقامررللقديالممليديالقبرلxط
IoVصفحةأنظر





الوابمالقرلطمنحت

أسوارروماخاربمالموتحكملتنفيذيقتادالقديس
1IVمممفحةأنظر





بولسررالعديسستشهاد

للقديسكلثاليظهوحميترومافيالرلصولبولسديسالقتيكنب

اليدوفيالرومانيالوالمبقتلالالذيالسيفيدهفيظملوهوبولس

بابمتنرالدياالنجيلاألخرق





ولولسلىالقديمسنيسآ

الاأللسواعح
القديسينبالرلسلعاطاالمسيحرسموعليهاالداخلمنالكنيسآفما

هـوأندراوسوبطرلصوبولسلىلوق

2أنظرصفحتي





أنيلزمالرسولبولىفيهوقعالذياالتهامصحةمدىعنصحيحةفكرةنكؤنلكيذلك

أنالشيطانيةمهارتهبحسبنيرونعلكانتقريبانصفهاابتلعيlAروGحريقتهمةأننعرف
التهمةبهميلصقمنأنسبأنفوجدالشعبمنمكروهةوتكونحميثيةلهاليسجماعةفييئصقه

اإلخوةأكالدعوتكمانظرواالرسولبولستقريربحسبحيثيةبالنهمأوألحيونالمسيهم
اختارالمحةللءصصرفاكثيرونليسءأقوياكثيرونليسالجسدحسبءحكماكثيرونليسأن

العالمءأدفياافىواختارءيااألليخزيالعالمءضعفااللهواختارءالحكماليخزيالعالمجفال

1yiyكوG1أجسدذياليفتخركللكيالموجودليئطلالموجؤوكيروالمزرى

التيالتهمإحدىوأنمسيحيأتهمارومحاكمفيمسخلسوiابولىأنننسىالكذلك

حدهاوالتهمةفيهذه425أعالناصريينشيعةمقذامأنهاليهؤبهيلصقهاأنأراد

بولىفألفهاماالمسيحيينإليبنسالذيالحررشءإزاالجرعةوضعوأخذضدهاألتهامتشكل

عليهالقبضفياألساسيالععببهوكانفتنةبقيادةسابقمتهموافهمسيحيأتالرسول
روGإليوترحيله

االتهامبتوقيعكفيألهذاكاققدمسيحيأنهالخصيغرفانبمجردإنالمؤرخويقول
يستدعيكانالقفيةنظرفإنرومانيامواطناكانالرسولبولىأنباعتبارولكنعليهوالقبض

سنراهماوهذاالمتبصرةالقانونيةاالعتناراتبعض

وأغلبهءوراوالشهؤالمشتكونكانروماإلىالرسولبولسفيهرخلالذيالوقتوفي
الطويلوقتهاالقضيةتأخذولمالنحاسإسكندربقيادةكانشهووالالمشتكينوفدأنالظن

روماأسقفالرومانيكلمندسالفديسويقولللنظرمهئاةكانتوصولهبمجردبلكالسابق

القضيةتأخذلملذلكنيرونأماموليسالمحليينالوالةأمامالمرةهذهحوكمالرسولبولسإن
ءاستيفاعليهمكانولكنبالموتدارالحكمإصسلطةالمحليبللوالةيكنلمولكنكثيراوقتا
بينمنبالقرعةيختارونكانواالذيناألعلىءالقضالهيئةتحويلهائمأصولهابكلالمحاكمةكل

أوباإلطالقإنللحكمالسريةباألوراقأصواتهميعطونكانواالذيناليناتومجلسشيوخ
بالموت

فلمخطرةكانتالقفيةوألنالنوعهذامنالرسولبولسلها3التيالمحكمةكانت
الدفاعلهيرتبأنيمكنهكانقضائيوكيلوالالدفاعيقبلأنمحاأيوالحتىأحدمجرؤ
التركؤليالجميعبلمعيمجضرأحدلماألولاحتجاجيفيالرسوJبولسيقوللذلك

rov
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فالقذتاألممجميعويسمعالكرازةبيتتملكيوقؤانيمعيوقفالربولكنعليهمحسب
VIو461تي2سدافممن

واالبناألخيتخلىحينماالناسجميعيخذلناحينماءاالفتراويبرزقبحءالرؤسايتجبرحينما
ءسمافىالمباركالوجهيشرقالثمىنورحتىعنالتسدالفيومتتكائرسحبحينماوالصديق

امعكأنالشددالروحأذنفيلناويسزالقلب

يقولفهوهناالرسولبولسيفولهأنيريدماعليكيفتالءالقارىعزيزيولكن

Jبولس41تي2ممألاجمغويسمعالكرازهبيتتملكيوقوانيمعيوقفالربولكن

قاعةفيالحاضرينكلويسمعباإلنجيليكرزألنفرصةكانتالمحاكمةأنهنايفصدالرسول
والمناصبالرتبكلمنالمدينةءووجهاءوعظماووالةقضاةمنللمحاكمةرىالكبالباريليكا

بلوحسبفتنةأوحريقتهمةنفسهعنينفيلكيالصوتيأعلىيحالمساسميسمعواأن

كلمنبالرغمالرومانبعقوللصقامتهانمنالييودبهألحقهماالعظيقاالسمعغوليتفي

يأملأتيفصدالالرسولبولسأأ471تي2األسدفممنفالقذتءاالجتراهذا
041كرازتكميلذاتهاالمحكمةفيحقأفهيقصدولكنالنجاة

AUلذلكباإلعدامالحكمإليتؤديالتياالتهامعناصرالقضاةأمامالقضيةتستوفيلملبا
المضقينطرفمنالجانبيةالتحقيقاتتكميللحينأخلت

الؤيعةيسلمأنعليهكانولكناأأسداذاتهبحدهوكاناألسدفممنأنقذالذيولكن
ءالعممابرائدلتنطلققاعدتهامنءالفضامركبةلتحلاألوانوانصدرفدباإلقالعاألمرألن

قدحصرقدانحالليووقتاسكيبأسكباالنأنافإنيالعالالسمواتإليواألعظماألول
الذىالبرإكليلليوضعقدوأخيرااإليمانضظتالسعياكملتالحسنالجهادجاهدت
أيضارهظيحبونالذينلجميعبلضطليوليسالعادلالديانالرباليومذلكفيلييهبه

1Lnتي2

إكليالءالسمامالئكةلهصتعتويزيدعيةوبثقلهاالثقيلةالرسولبولسيودومنوكأنما

عرثاالمسيحلهصنعويزيدآالم4وبقياساليومذلكباستعدادالذهبمنجماالأشدذهييا
اإلنسانابنجلسمتىالتجديدفيتبعتمونيالذينأنتموعدكمابجوارهعليهمجلسمجدمن

االثنيإسرائيلأسباطنتدينوعرشاكرسياعثرشياعلىأيفاأنتمتجلسونمجدهكrميIع
182دامتعمثر
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الرسولألخبرلبولسIالسجنأيامءصدفا
ثبوتثماالرسولبولستحربةفيثبتلقداألولاألمينوالمخلصبلالحنيبالطبيبلوقا

حتىورامهورحلوهقيدوهالذينالوالةوبصرضمعمتحتالخطرةالرحلةهنهفيرافقهفقد
هذهمثلفيتسمحنت6SوهيالقوانينبهتسمحنتKكقدرمامنهبالقربوبقيالسحن

أإالحراسءهؤألأيديمنءالمجترىيخطفهإآلبقدرماالمحنة

وممتيموqإليالرسالةحملالنيوالعمركلهوالمخاطرالرحالترفيقالثانياألمينتيخيكس
أفإلى

عزأةوعراهبولسقلبفأراحالملئعدةرومأءسماوسطفيفجأةأثحرقآخروصديق
معسكرمنالرسولبولسشاليحثفيجاهدالذيبنفسهمخاطراآسيامنالذياليسيفورس

أديسيفورسلبيترحمةالربلينطسجنهفيعثرعليهحتىلقشالققشالقومنلمعسكر

فىجدفياجتهادباوفرطلبنيرومأفيكأنلمابللتيبسليخجلولمأراحنيكثيرةراألت
1Lniwتي2

اليدينمنليتباركواالعلياالمراكزفريءدقااألكيرمنجنالفيالرسولزاربولسكما

أسقفلينوسالحياةمدىبالروحليدكعهمالرطبسجنهمنزاداوليأخذوابالسلسلةالمثقلتين
جسبروماأساقةسجالتفيوبولسبطرسالقديسينبعداألولواألسقفوماالمستقيل

وهوابنبونساسبتميrYفياآلنلهويعيدونالقيصريويوسابيوعإيرينيئوس

ابنةتكونأنومجتملالسابقزوجةوهيكالوديأالعظامetaneSjiLضيوخأحد
وهذازارأسيانياعندماإنجلترازارالرسولبولسأنالمؤرخينمنإسارةوهذهإنجلتراملك

الحاصبحثهفيssegruBاألسقفمذكراتقيومدؤنإنجلتراكنيسةفيموجوعينهالتفليد

اAإنجلتراكنيسةبأصول

17730110138774512ppءeracbynoC81
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تيموثاوسإلىالثانيةالرسولبولسسالة

لهأرسلالذيلتيموثاوساشتياقهدرألحداثشياقالرسولبولسللقديسيكنلمولكن
سريعاإليئءتجيبادرأناألخيرةالبركةيعطيهحتىبالحضوريعمرعلكياألخيرخطابه

4تي2

اإلبحاأليقفلأنفبلءالشتاقبلءتجيانvow86ormجهدككلاعملبادر

سوائتيموعلالرسولبولسيداعبالخوفوكانبعيدانOكAتيموولكن4I2تي2

الرسالةلهوهويكبعليهمتسطةالفكرةهذهكانتجهادهفيويخوراالضطهاداتترعبهلثال

يخورالحتىوالتشجيعالتشديدمحورهاوكاناألخيرة

17تي2والنصحوالمحيةالقوةروحبلالفشلروحينطنالماللهنAIأ

اإلنجيلألجلالمشقاتاحتمالفياشتركبلأسيرهأنابيوالربناtهابثتخجلفال
18اللهقوةجسب

21يسوعالمغفيالتيبالنعمةابنييافحؤأنت

JI23أسيحليعمعصالحكحنديالمشقاتاحتمالفيأنتششرك
ننكرهكناإنمعهأيضانصبرفسنملككناإنمعهأيضافسنحيامعهمثناقدكناإن

2وr11ضاسينكرنافهوأ

toخدمتكتممالمبشرعملاعملالمشقاتاحتمل

رومافيالرسولبولسإدوذهبتيموئاومىجاوفهل

عنهفرجاثموشجنعليهوفبض
Iسريعاأتىإنأراكمسوفمعهالذيتيموئاوساألخأطلققدانهاعلموا

rIrvعب

ولماألياديعلهتلقلموستيموأنوأزمنتهاظروفهابكلالسابقةالرسائلجمعمنذطم
هناكإليتيموثاوسذهابوفيرومافيحدثقدهذاأننعتبرأنمفرأمامناليسواآلنئسجن

القتضوتمبهوشيلذلكبولصديقأنهنفسهعنأعلنNAالسجنفيالرسولبولسليرى

عنهفأفرجتهمةأيةعليهتثبتلمولكنالسجنواستوععليه

eraebynoCكؤليبيروالعالمالمدققالباحثيقول

Lألوبالموتالرسولبولمىعلىالحكمقبلوصلتيموejuأننفكرأنإلييقودناهذاأ

متأخراأتىقدكانإنألنهرومافيأيضاهوعليهقنضأنهيقررلكيضرورةناككان

loV



إيطاليافيالسلطاتبهتشعرأندونJالحافيآصياإلييعؤأنيمكنان

غيرتيموثاوسرؤيةفيتحققتقدالعاطفيةالرسولبولىرغنةتكونأننرجولذلك

مجيثهبعدبولسمعقفاهاالتيالمدهفإنالحكمصدورقبلأتىفدتيموثاوسكانإذاأنه
فإنهمارسأولفيوصلتهأفهافرضنالوالرسالةألنبالصرورةجداقايرةتكونروماإلي

ماتنيرونأنومعروفشهرمايونهايةفيأفسسمنآتياروماإليوصلفديكونبالجهد

بأيشهريونيةأولهيعدليسالحكمتلقىفدالرسولبولىفيكونإذالمA1سنةيونيةفي

Lالظروفكلمطالبيكلتوفيوهيإليهاتوصلناقدالتواربخوهنهاألحوالمنل

91ابالموضوعأحاطتالتي

العبرانيينإلىالرسالة

الظنونكلفوقيرفعهاالرسالةمذهفيوالنبويالرسولياإللهام
بينومنءاآلراوطرحالمنافثاتمنكثيراالميالديالثانيالقرنومنذالرسالةههنأتارتلقد

هنهمثلسفرحمليوجدلمكماالمناقشاتهذهمثلبسببهحدثسفريوجدلماألسفاركل

ائنانشأنهاعلوفييختلفالوالتيالمضيئةماتuاإل

أنفليعلمبتسرعأسفاراإلنجيلعلىالحكمخطورةمدىعنفكرةءالقارىjsليكونولكي
علالرسولليولسوبنسبهاالرسالةطهبفانونيةاالعترافرضتالعاليبوزلهاروماكنيسة

األسفارضمنالرسالةهذهبقانونيةواعترفتفبلتئماإكلهوالرابموالثألثالثانيالقرنمدى
الرسولبولسرسائلفيعشرالرابمبالرقمورقمتهأالمقدصة

رفضمنىloا69عZالرساهنهواجهتهعمامسعةفكرةءالقارىنعطيأناآلنوعلينا
فيمداركهوتنسعالرسالةهنهبخطورةيلملكيءوالعلماوالقديسينالكنائسكافةمنوقيول

بفكرثاقبالروحيةاألمورعلىوالحكمالعلميالتحثيقنية
ءواالراشخاصاالعصوروباختالفكلفيأنءالقارىيعرفأنيلزمءبديpSa3فتاأ

jءالمفيالواضحاإللهامعلاعتراضأدنىقدمواحدإنسانيوجدلموالتعصباتأل
االرسالةهذهفي

كاتبأنينوالمعتروالفاحصينوالباحثيئالقديسينجمغلفقالتأكيدوبنفسكذلكب
بولسهويكنلمإنالرسوللبولسبالضرورةومعاعرالرسلعصرمنهوالرسالة

الرسول

eraebynoC91محىp5كعا18705
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والشرقيةالقبطيةالكنيسةاسكبتهاالرسالةهذهأنالقبطيءالقارىيعرفأنيتحتماوأج
علىفقطالنفاشواذمرالقانونيةاألسفارمنقأنونيةرسالباعتبارهاءاليدمنذعموما
أكانيها

وتقدمهماالمقدعىالكتابوعلومالروحيةالمعرفةفيالعاليوزلهمالهماثمخصيتانيجدود

منإيرونيموسوجيرومالثرقمنأورمجانوسومااألسفاروفحصاللغةفيالمرموق

األمروواغاإلنجيليةالصحةمنيكونماأقربقيالryقهذانالنرب
iففجيرومJبرنابااولوقاأوبولسكاتبهايكونأنأعميحياإلشانيهمالإنهل

بدمنذالعاتخدمتهافيالكنيسةفيتقراوظلتالرسوليالعصرنتاجمنأنهابهااعترف

رسوليةرسالةفهيالزمن

وأنJJAابولسهوأمالهاالذيأناألحتماالتكلفحصبعدفقالأودمجانوسأما2

لغةليستواالنةلmaابولسهوفكرفيهاالفكرألنتالميذههوأحدكتبهاالذي

الرسولبولس

سوعيدااليدينولكنيعقوبوتالصوتءاآلباأبيإسحقحيرةأمامنحنوكأنما

ينألمنهمايمتدآفالذيعيسوأخوهويعقوبنtنفسهفياستقرولكنvYrrتك
البركة

همالرصلبولىللفديىهيالعيرانيينإليالرصالةإنقالواوالنينهـ
المدرسةمديربنتينوسالقديىمعلمهرأيرأيهفيتابعاسكندريأكلمندصالقديى

خاتمبطرسالقديساإلسكندريديؤليسيومىيسالقدأوهـمجانوسالزمانلهذأالالهوتية
القديسيديموسالقديسالرسوليأئناسيوسالفديىألكسندروسالقديىءاالشه

االمنافقاريوسحتىمصريالفرميأيالبوريij0uإيسيذالقديسالكبيركيرلس
الشرقءاياكلأينصيبينمنويضوبالسريانيوأفرامالبثاياونسخةالسريانءابامع

لبولسإنهاقالواءاسنثنابدونالكلالفديسين

إلىالرسالةبينواللغةواأللفاظوالكتابةاألسلوبفيالمتناقصاتبخصوص4Lو9

أممبابايعطيأنجهتهمنواحدjكاL39حضدالرسولبولسرمائلوبافيالعيرانيين
نitإترجعوالثديدةالواضحةاالختالفاتهذهإن51قالمثألفكلصندسلذلك
قالئم2االيونانيةإليلوقاالقديسوهوآخروتربهابالعبريةكتيهاأرسولبولس

6412القيصرييرساييوسالكنيخهـانكابرابم2
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فهوآخردونهاانذيأماالفكرهوصاحبكانبولسأإنبلالورمجانوس

التاديخيةلقالوئاإناقائألتقريرهفيأورمجانوسويضيف2االلهإألأحديعلمهال

اإلنجيلكاتبولوقاروماأسقفكلمندسمثلءأسماأعطتإليناانحدرتالتي
العبرانيينإليالوصالةلكتابةمقترحةءأسمااألعJLوا

بولساسموأعطىالعبرانيينإليالرسالةمناقنبسأوريجانوسأنوالمتحققالمعروفولكن
لكاتبها

الرسوللبولسأنهابهااستشهدأتأيهذامثلصنعالمؤرخالقيصريويوسابيوسز
عليهاالمتفقاألسفارغرخانةتحتأحيانايضعهابينما

معم093سنةالوديكيةومجمعم462سنةأنطاكيةمجمعمعاليونانيةالكنيسةءآباجميعح
إبيفانيوسرثمليمبماألIكيرلسالثافماللورغوساغريغوريوسالقديسين
جميعالموبسوستيوروئيثؤالفموذبيوالنييالنازينزياغريغوريوسباسيليوس

الرموللبولسالرسالةاعتبرواتهءهؤال

الغرليء3باط

لينوسبعدالثانيروماأسقفالروماننكلمنقصالقديسأياموممذءاليدمنهؤyعند

أيضاوهكذاالرسوللبولسأصيلةتعذولمقأنونيةالرسالةهذهتحسبلماألولالقرنفي
وأشطتالرسوللبولسرسالةعثرةئالثإألفيهايذكرلمالتيموراقوريوئيقةحستتها
أصيلةأنهاوالقانونيةVيعتيرالموإيرينيئوسهيبوليتسكذلكالعبرانيينإلىالرسالة
ترتليانوخرجااأصألمنهايقتيسلمإفهحتىاحترسكبريانوسوحتىالرسولليولس

قانونيةغيروأنهالبزالباأنهافاعتبرهأذلئعلى

ليرينمنفنسنتعندوحتىالرابمالقرنحتىالالتينءاالبامنالرفضهذاوظل

snireLfotnecniVميالنمنوأمبروسيوسنطبواتييهمنوهيالري
naliMfoesorbmAكاجلياريمغولوسيفوروس

الرسالةالمجتمعونءاالباسخلمسنةقرطاجتةومجمعمrrrtهيئوسنةمجمعفيولكن
ءاإلجراهذاعلوبناةوهكذاالرسوللبولىالتيرصالةدشرةالثالثمعالبرانيينإلي

Irالقيصرييوصالروسالكنيمالتاريخمحابراجع

loV



ةءبجراأنهاقانونية24IسنةبابارومأمنذسنةtneconnIاألولإينوسنتعتبرها
الفضلولهk5ابالدرجةوتقديسوإخالصكيمةوثوعزجمةسأللبرأيذاالباباهذاوكان
أيضاجيرومومتاعرةلهوالمناوئينأعدائهضدالفمذهبينايالقديمىمناصرةفيالففلكل
فيهابمارسالةعثرةاألربمهيارتالقانونيةالرسولبولسورسائلأيامهومنذمقاوديهضد

عتدالعبرانيينلرسالةوالرفضالشكوككلبالتدريجواخعنتذابتوهكذاالعبرانيينإليالرعالة
عامةالنرب

لبولسومتسوبةقانونيةالعبرانيينإليالرصالةأنعلىوالغربالشرقمنكلءآباوانتهى

رسائلباقياللتأوالنظامأواأللفاظفيءسواضكأليخالفمابهاكانوإنحتىالرسول
الرسولبولس

ILإليينتهواولمواقتراحاتهمنظراتهموتياعدتقرارعليستقروافلمالحديثالعصرنقاد
ءسواحل

3الرمالةهذهولالربولسكسيمنإلى

إليأورثمليملكنيةكميتاأقاثلفمناليوآوحتىوالضاسابقاءاآلرااختلفتأيضا
بلكورنثوسبلأنطاكيةبلالاإلسكندريةاليبلقالمنإلينفسهاروماإليبلالللقا

لرافناأرسلتأنهالJقمنإلىحتىتسالونيكبم

منكلهاالمجامعبلالكنائىلهنهفعألكتيهاالرسولبولعىأنهذايظهرمنلولكن
بولسفييعثرالاليهومنيقرأهامنكلإنحتىالراواسقإليهالمرملاسمأغفلهذاأجل

3كاتبهاالرسول

آخرفيوهيمرةلثانيالرسولبولسسجنءأثناوهوبدقةحددناهقدكتابتهاتاريخأما
فيعطوطقوالهيكلذكرأنيقينبكلهذايويدوالذيالعلياراحتهإليينطلقأنقبلأيامه
م07سنةقبلأيتمارسنرالتوالوكانتوقائمةموجؤةكانتهذهأنبوضوحيظمرالرسالة
م1sحيثاألرضوجهعلىمنوجؤهءوانتهابلفيهالعبادةوتوقفالهيكلخرابتاريخ
rالالربقىلحسبينقفىلمحجرحجرعلىفيهيئرك

ذكرلكانم07سنةبعديكتبوكانالرصولبولسهويكنلمإذاالكاتبفإنكذلك
المسيحييناليهودولكنيصفهالذيالجديدقياميزكيiهألحتماوالذبائحالهيكلعمرءانتها
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صلىايالمصصعبيماكعالطتاممآهـأسفاواugآتجارهلأخاJlأاةس

SJاسيبرحIلراواقفدالهـهاقرارلآءإكافنشاتygl
9لمvألممفهـخهـاصذيأأ



الرسوقبولسالعديسسمشهاد

السالدمواحة

الثالتالالبنابيعباسمالترابيسفدير

السابمالقرنإلىيرجع

طأميالناللدمسافدروماعنيبعدمكانوفيالموضعهذااهنا
بولسالفديسرأسخدتا

الرسولاستشهادف3هناالممامالمذبحوختد
TIV4صفحةأفظو







فيهوحوصروامVA1سنةالهكلخرابءبدرأواالرسالةهذهالرسولبولسلهمكتبلذين

فيويثيتهمإيماتهمليثددالرسالةكتبءهؤالإليalleP4بالمدينةفيوالتحصنلمغادرتهفاضطروا
عنالموتيمنعهالالذيعظماالكهنةورئيسةاإللهالوحيدةوالذبيحةالجديدالسمائيالهيكل
الضميراعلىالمرشوشوالدماألقداسوطريقالجديدوالحجابءالتقا

أقصىأوالسامرةأواليهؤيةأوأورثمليمفيءسواالمتنصرينلليهؤيكتبالرسولبولسى
الذياالضطهادبسيبالهؤةحافةعلومواوقديةاليهوإليالرقةءإغرايواجهونالذيناألرض

المستبكينالرومانومنالمتعابيناليهودمنمامAامنميداوالذىالحلفمنيالحقهم

المواهبiiVالذينأولئكالحياللهعناالرتدادمنيحذرالرسولبولسوالمترأسينوالمتعظمين
قيامةبالتوبةبالسيكونارتدادهمنالقدوسالموعدبروحوختموابالدموتقكصواوعاشوها

بروحهوالذيافهابندمدامىمنمستوىعلىيكونألترحمةبالغفرانبالذبيحةبال
خالصبعدلهيبقفلمالنعمةبروحازدرىوكمنأزلي

منينكلكمناليهؤيةإليالمسيحيةمنيرتدالذيذلكببراعةالرسولبولسسؤرلقد

إليالوحيداالبنذبيحةمنوالعتمةوالظلالشبهإليالنوروالنعمةعدمنالناضإليالكامل

ىءليتراالسمواتاجنازاألبدإليحيالمفداربهذاعظيمكهنةرئيسمنوعجولوتيوسماعز

1Lفيتنخسالموتيبتلعهئورليتطفرثمذبيحةإلييحتاجأرضكهنةرئيسإليأجلنامناطهم
اءالتقاالطهيرأيضاوعنعنليممنعه

هيبلخسارةبدونيرتدفهوالاليهؤيةإليالمسبحتةمنيرتألمنكلفإنجداكثروبا
Arوالوسيطالوحيداالبنألنهالوحيدالوصيطفهواكلدىلقيولناصاربالمسيحألنخسارةح
ءيلتجىالفعفمنأضعفوهوكاهنيدعلالوساطةفكانتيةاليهوفيأماوالناساللهبين

الوصيطهويوعالربولكنلعبدعيدللوساطةيتأهلحتىليتطهريذبحهتيسأوعنزةإلي

وبرهقداستهفيلومبالاللهإليوقدمناطهرناالعهدوبدمنفسهبذبيحةتوشطواألزلياإللهي
متيئينءألبناوحيدكابناألزليةوبعؤته

يلةأعناصرئالثةفيبولسيقدمهاوالرسالة

ويشوعوموصىءواألنبياءاالباووساطةالمسيحوساطةبينالمفاضلةألولiالعنصر
14عب

مقابلفيصادقملكيطقسىعلىاألزليالمسيحكهنوتبينالمفاضلةالثانيالعنصر
7هعبالالويالكهنوت
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عدمعقابومعهاالكارةيومفبائحمقابلفيالكفاهـلةسيحالمذبيحةالثالثلعنمر

والمثابرةالجهادعلوالحثالثاهدهوأمثلتهاإليمأنقيمةمقابلفياإليمان
rعب

نظامينبينومفاضلةعهقينبينمقارنةجملتهافيوالرسالة

القليدحسميالرسوللبوبىالثاقيالسجقمات
ذاكالمسغمعوكونانطلقأنءاشتهاليأ

الرسولبولس12فيجداأفضل

المظفرالمتعبالرأسعلالبراكليلووضعالزفافموعدحانلقد

الباليخارجقألمالرمولبولى
زمالتالمسيحيينكلفيهوغالذيبالتعنيبالموتحكمجنيتهالروماقيةبولسمواطنةإن

يمكبرأناللهنعمةتدبيربحسبعنهنصجوهذاالحزشالحادثهذافيالوتأحكامتقيكواالنين

كانواالنينالرومانيينالمواطتيئأنعل22سيفبضربةرومانيكمواطنالموتالرسولبولس
المقينةخارجإليبهميؤتىكانبالسيفيعذمون

أفلنخرجأضارهؤكماUامتماrروأسوارخارجالرسولبولسموتتموهكذا
ءميناtأوستياطريقكلهذاوكانr1r1aعبعاؤحاملينالمحلةخارجإليه
Lاسمهاالملكقسطنطينبيدالستشمهاثهتخليداعظمىكاللدرائيةبعدفيماشيدتحيثروم

وراألمخارجبولسالفديسكنيسةاآلنحتى

عرالtز187

dibI32

AsuiaCa42م

05نلول

suibesuEc

emoreJd

ritv



والشهيداوالنبياإلنجيليالرسولماتابولسات

ءالمامنءالمفيالمسيحووجهرسالةعشرةأربمللكنيةميراوئيقةوسقم
والحلوالحياةطريقلناتءأضابنورافهمتأللثةجوهرةعشرةأربمهي

أوستياطريقعلىمسكوبةءوثعاوقيودوسلسلةماقسطمع
العابدينبهليتزووزاداللكارفلنللسفرمرثداصارت

بعديتكلميزالوهوالالرسولبولمىمات

الرسولبولىمثلوأرسلهمالمسيحدعاهممنكلبينفليس

العالمءأنحاجميعفييرلمسوتهيزالال
يضامنويقيمهـدشخعويعلمويبكتيعزي
بيقينمرماهااجزلصيباكلخرقمبرروحيةسهامكلماته

نطقهاكمابالروحتنبضتزالالوكلماتهالسنينمنألفان
كارزبنوصنعتوضمائرقلوباوألهيتومنابرعروشاهرث

Wوقديسينءهداوثءعظمامنهموجعلتالتائبينمنماليينالحضيضمنقامت

البوموعالمالرسولبولس

قليياتحادعلىحصولهبرهانوأخالقأبأعمالهاحازتالتيالرسولJبونسحياةإن

سخلتءالسمامنوناظراالموتمنوقائمامصلوباحيواختباروجوبألمغوفكريوروحي
فغاألحيراححاضرااالتيالدهرومسغالتاريخمسيحمنكالباليدوسئمتهبلللعالم

فكروكتابديانةليستباإلنجلالكنيسةعيراألمملعالمسلمهاالتيبولسفمسيحية
المنظوروالقائمالحاضرالحيئآلمسيحيابلوحسبونظاموقأنونناموسئانةأووحسب

النعمةءوإعطاالطبيعةوتجديداألخألقيالتفييرعلىالقادالقوةانجيلصاحببالروحوالمعاس
العمليةوالعخوىوالعياوالقداسةبالفرحفردjكحيأةءلململةالط

طبيعتهوجددتبألفعليخزقىاعدهالهاعمليةمسيحيةالرسولبولسمنالعالماستلملقد
قداسةوقصصفائقةروحيةأخالقيةحيالحيهضعصمنتارنحابهاخاصاتاهـنحابقوةفيهخالت

علذلكواصتئهادبهلوبطولةبذلوأعمالءوفداكرازةوقصصى1Jحيj9قةصادوتقوى
وأعطتهاالمسيحبروحبأجمعهاشعوباطبعتالعالمكلفيوالكنيسةوالجماعةالفرمستوى

كصفاتفيهتغلغلتمسيحيةسماببالتأليمعهاالعالموأعطت

rv



الجديدهحياتهواكتسابهالحيافهكابنبالمسغالتصاقهفياإليمانيةبولىخبرةفإنهكذا

الخيرةهنهكارزكرزللعالمأقىىمنهصنعتالتيالنعمةفعاليةمعبالروحبهوالمتعدةمنه
األفرادمنويسخلمجمعيزالالالذيالعالمفيالمشحيالتاريخحركةءبدهيكانتاإلجماتية

ألنهاالمسيحيةتاريخعنالعالمفصلالمستحيلمنأصيححتىالحيهصوروالشعوبوالجماعات
لهحئةورةمحسارت

الثهملكوتمنكماقتربقدتوبوابقولهذأتهاستعالنوابتدأالمسيحظهريسوعحينما
قدذاتهافهاقتراباالقترابةهذاتجسيدهووكانبعينهالملكوتهذاتجسيدهوالمسيحكان

بوجههوأشاحالمسغالعالميعرفلمولكناالوجهوجهاافهفيالمسيحمعالعالمآنثذتقابل
11ايدرىأندونافهعنبوجههفأشاحعنه

بوجههءالسمامنلهذاتهاستعلنحيثليولسئمللتالميذأوآلالمغظهريسوعوعندما

بولسفقبلهلوجهوجهابولسمعواللهالمسيحانئذلمابلاللهفهواستعلنءالعالمنالمشرق
دعيالتيمموايهؤيتهومعهمجدإليمجدمنيتغيربالروحونئعينهاالصوبئتلكإليفنفير

هواالمسغمعصادقةLمقابلةMOاليوفيهالرسولبولسبواسطةالعالمدخلوهكذالخدعتها

العالميخاطبوهواسمعهيقينبكلجميعايستشعرهابولسكانوتفيييرومجدطبول
المسيحعننطلببتايعظاللهكانالمسيخعنءكسفرانسعى

أافهمعتصالحوا
rsa

انتهى

روميةأهلإلىالرمولبولسقفسيررمالةويليه

f1V
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