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ومؤئنةبالنعمةمسنودةالربيدمنحقوقهلينالوالقوةوالوضوحالنورمجالفيويدخلهيسوع

الفدسبالروح

هامانشيئانالعزيزءالقارىمنبإلخاحوالمطلوب

إليهالتقرفيصادقةركبةمعشخصيايسوعالربلمعرفةشديداشتياقلديهيكونأناألول

ءازافلبهمنويقوليسمعهأفيبعديمارسهعملياتصديقااللهمواعيديصذقأنوالثاني
ياربآمينوعدكل

يقولمنإلىمحاجاةرمالةأنهاقاثلفمنروميةلرصالةمعاييرءالعطاالمفسرونتصارعولقد
ألنهاللحياةرصالةفهيرأينابحسبولكنالهؤليشرحبأنهاالقاثلإلىتعليمرسالةأنها
فرحمنمضامينهابكلالحياةهذهئدخلهأنبالفعلقادرةوهينسانلماألبديةالحياةستحمل

كلمسبقااإلنسانفيهايتذوقالهألوالدروحيةحريةحقيقيةوحريةوحبوسالمونعيم
روميةأهلإلىرساتهفيالرسولبولسحالولسانالكاذبةغيراألمينةالصادقةاللهمواعيد

فيتكتبلمتالميذهقداميسوعصنعأخزكثيرةوآيابإنجيلهفيالرسوليوحناحالكلسان
71
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آمنتمإذالكمتكونولكيالثهابنالمسحهويـوعأنلتؤفواكتبتفقدهذهوأماالكتابهذا

والمعنىالممتوىنفسوجملىيقولوكأنهبولهكذاق13و02003يوبماصمهحياة
اكونحتىاللهمنليوهتتالتيالنعمةبسببكئذكرلكماالجوةأيهاجزئياإليكمكتبث
مقدسامقبوالاألممبانفرليكونككاهناللهإلنجيلفبايرأاألممألجلحالمسصعليخادما
61و151روهالقدسبالروخ

علىقاذماالرسالةهذهشرحفياليوموحتىاالولىالقرونمنذالالهوتينانشغالكانولقد

سيصيريكرزبهماأنالرسالةهذهفيبولـىققالفحيمالهاومكتألاألربعةاألناجيلمستوى

فيهالذياليومفيالصدقأشذصادفاكانكابجيلالدينونةفيبمقتضاهافهيحكمرادستويوعا
261روالمسيحبيسوعإنجيلىحسبالناسسرائراللهيدين

الهوتفيناصعةذزةهيالمسيحياإليمانخزايةفيكنزاالمحسوبةالوئيقةبلالرسالةوهذه

الحاصاللهبرزيإدراكفياألماجدالمسيحرسلمستوىعليهكانماعلىشاهدةالكنيسة

ليتاجروالألجيالاالتقوىيمزكوزثهأساسأيوعلىوكيفنعمتهوفعاليةالمسيحفيالئعقن
اللهءشاماإلىوتنموالنعمةوتزدادويربحوافيه

بدونءجاالذينوجمهنالفريدهذاإنجيملهبولسلناقانترعءعنابدونليسولكن

قدفعفقدوالسنهدريمالهيكلوسطوةالفريسيينمخالببينمنختانةوالسبتوالناموس

وضربوحبسسجونعنناهيككثيرةميتاتمعدمهروحهونقاوةإنجيلهصحةثمسىبولس
الولدانهولهامنيشيبوأهوالوأحزانوجلد

مجملروميةأهلإلىالرسالةتحملالذيهذابولسقبانجيلاإليمانمفاخرمنصاروقد

إلىصعدثوإغامجتمعينأرسلختمحازعلىالذيالوحيداالبجيلكولهمالمحه
والسبتوالناموسبدونبهأكرزالذياإلنجيلعليهموعرضثإعالنبموجـبأورشليمم

ءيبثعليئيشيروالمالمعتترينءهؤالفابئالمعتترينعلىباالنفرادولكناألممبينختان
كماناموسبدونوبالتاليختانبدونالغرلةإنجيلعلىاوتمنثأنـيرأواإذبالعكـسبل

عملاليهودالختانلرسالةبطرسفيعملالذيفإناليهودبينالختانإنجيلعلىبطرس

أعمدةانهمالمعتبرونويوحنابطرسفاويعقوبليالمعطاةبالنعمةكيمفابر3لألأيضافيئ

433اهأعراجع239غلالثركةيمينأعطؤدي

العادياإلنسانمستوىعلىالفهمصعبةباعتبارهاالرسالةهذهإلىينظرالبعضكـانوإن
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روميةأهللئفرأعندبولسكتبهاقضدأجلهممنكيبثالذينإليبهانعودأنعليناولكن

لجماعةتكتبلمفهيامميينأويهوداتجالكانواءسوابالميحااليمانحديثيكانواروميةوأهل
إلنجيلعرضهيبلالفلسفةأوالبالغةفيهاااليمانعنلللفاعمزتفهيوالليينالالهؤمن

األناجيلكباقيليستبولسقرسالةولكنبهايتكلحونالتيوبلغتهمءبسطالقومالمسيح
عرضهيبلوشواهدنادرةوحواسىفليلةإضافاتمعوأقوالهالمسيحجاةلسردبالقصةتكتفي

ءجاءومبادىومعافيوأمدافايسسأيوعلالمسيحإنجيلهومابولسقفيهيثمرح
وصيفتروميةرسالةتءجاهكذاوقاموماتالمسيح

وبقيامةبالصليبالمفرحةالبثارةءوبادىومعاننأهدافجهةمنأياألمرهذاجهةومن

بولسقإنجيلفابئتامولمنقاموكيصماتولماذاماتوكيفاألمواتمنالمسيحيسوع
سمعهامفرحةبثارةأتوىويقدميشرحالذيالوحيداإلنجيلربماأوإنجيلأوضحيعتترهذا

81رويموعالمسيحفىهمينالذعلىاآلنالدينونةمنءشيالسقطأنمنذاإلنسان

أرسالةهذهبولسقبهكتبالذيوالروحالقصدبنفسروميةرسالةيقرأأنءللقارىأوتيولو
إلهاموشدةالمعنىوقوةفيهاالذياطقلقوةواندهاشفرحبكلبلسهولةبكلمعناهاالحتوى

فرقدونإنـانكلاالبسانلخالصاالبهالمقاصدفىالمخفيةاألسراربروزوالله

فهيتلبوانفتاحبوعيئيرئتتىعامةالمسيحيةالمدؤناتأقوىأنهاالمحسوبةالرسالةوهذه
اللتهبةمقاطعهامنمقطعأيفيإنهابلفقطدراستهاأوتهاءبقراليسالحياةيرتغيعلىقادرة

أصابولقدمنهايروغأناستطاعقنقكاإلنسانفلبإلىمصؤبةناريةروحيةبسهاممليئة
بهتتباهىقديسإلىفحؤلتهالحطاياأشنعفيصاقطامستهتراشخصايوماالسهامهذهمنسهئم

القديسهوذلكوالتصؤتالالهوتوعاشكتحتقنقمةإلىالغربويرفعهالمسيحية
أكسطينوس

آالفسبعةبلغتالتيكلماتهاعددأحعواالرمالةلهذهالغربرجالعثقةشةمنوإن

اتفورسالةالرسائلمستوىعلىاليالكتاباتجميعفيتوجدالإنهوقالوا1كلمةوماثة

حجما

الرسولفبطرس0ولىاالالرسوليةالكنيسةمنذبهمعترفامرئابتفهذاأصالتهاحيثمنأما

01أعإولال3حععلي7عهيملململمالء4حأءثم3عهـ7
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ربناأناةواحسبوامقدمتهافيروميةألهلالتيتكونبالتاليوالرسولبولىقرساثليذكر

الرسائلفيكمالهالمعطاةالحكمةبحسبأيضابولسالحبيبأخوناإليكمكتبكحاخالعحا

وغيرالثابتينءالعلماغيريحزفهاالفهمعسرةءأشيافيهااألمورالتيهذهعنفيهامتكلماأيضاكلها

61و351بط2انفحهملهالكأيضاالكتبكباقي

الرسولبولسلحياةعامةنظرةعالةالركاتبثانيا

بولسقشخصيةعنلمحةاختصارشديدفيهنانقذمونحنيقينعنالرصولبولىهوق

القدروأعمالهوالهولهحياتهالرسلبولسالقديسكتابفيمجدالمزلديريدوالذيالرصول

الوافي

للرسوليةدعوتهقبلما

رسوالواختيارهالمسيحيةدخولهقبلبولقشخصيةينتكوفيدخلتأساسيةعواملثالث

أيومانيةوالراليؤنانيةالوثيةاألممبينالمسيحيخدمأنالعامةالليافةأعطتهالتيوهيلألمم

كلهالعالميزالوالواألدبوالفلسفةالثقافةمنجداعالمستوىعلىكانتالتياإليطالـة
اليومحنىهامنيشرب

اوأل

فيمولودألنهالتونانيةاللغةمعاليهودلغةاراميةاألصليةولغتهالجنسيهوديكانبولسى

كانالدييمستواهجهةومنالروماليماالحمايةعلىحائزةالصغرىآسيافيمدينةوهيطرسوس
فيمتخصصأيالالهوتفيدكنورهوايوملغتنابحسبوالفريسيئفريستةعائلةمنفريـا
زمانهفياليهودالربتينأشهركماالئيليدعلىذلكتعلموقدالدينلتعليموممارسالخوراةمعرفة

يقولإذالتقوىمستوىبحسبالتقليدعلىمحافظااليهوديالتراثعلىغيورابولسبوش
تعتبرتزكيةالشمهادةوهذه36فيلومبالالناموسفيالذيالبرجهةمنةنفعـهعنهو

منبولساكتسبوقدالقادمةالمستامملكةبركاتفيثريكايكودطأناليهوديةالعقيدهبحسب

أفادتهالتيالتوراةدقائقوثرحفهمفيبهايسنهانالقدرةالقوىفيوالممسارسةالدراسةهن
المتنضريناليهودأوالمسيحيةيهاجمونكانواالذيناليهودءإزاالمسيحيةحباتهفيمحاجاتهفيكسئـيرا
األمممنالمسيحيينتهويدأرادواالذين
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ثانيا

وهذهحرارومانيامواطناالرومانيةالحمايةتحتيونانيةمدينةفيمولدهبحكمبولسنشأ

أيديمنونجتهوعرضاطوالاإلمبراطوريةوسطالعريضةالمسيحيةخدمتهفىهائلةميزاتأعطته

صاحبحررومانيكمواطنالقانونيةحقوقهاستخدمإذلقتلهكثيرةمراتبهظفرواالذيناليهود

الرومانيالقانونبحسبرومانيةأويهوديةمحاكماتأيةءإزاشخصيةسيادة

ثالثا

قدمعلىتقفكانتقدعالميةفلسفيةشهرةذاتيونانيةمدينةوهيطرسوسفيولدبولس

يدخللمبولسقكانوإناليونانيةوالفلسفةللثقافةكمركزواإلسكندريةأثينابينالمساواة

والحكمةبالثقافةبفكرينضحنشأأنهإالكتبهاعلىوالأربابهاعلىالفلسفةتعلموالمدارسها

علىالخاصةالدينيةوفلسفتهيهوديتهبحكموالرزقواكتسابواالحتكاكالبيئةبحكموالفلسفة

جميعتءجالذلكفيهامااستصغرماوكثيرااليونانوآدابكتبعنينأىكانالتوراة

العناصرمنتماماتخلووهيتءجاواألدبيواللغويالفكريمستواهاعلومنبالرغمكتاباته

وكتاباتهاليونانيالفكرتشكلالتيواألدبيةالفلسفية

األراميوفكرهكالمهمستوىنفسعلىوعمقبطالقةيونانيةاليتكلمبولسقكانوهكـذا
العبريأصلهافيالتوراةمناستقاهاالتيباالنطباعاتبولسقكتاباتتميزتلذلكاليهودي

يجارىالاتساعافكرهآفاقاتساعءجاهناومنبالسبعينيةالمسمىاليونانيأصلهاوفي

األممبالدفيالمستوطنينالشتاتيهودمستوىعلىاألممبينللخدمةهيأهبدورهكلهوهذا

فيونشأولدآخررسولأوتلميذأييعوزكانالذياألمرأيضاورومااليونانمستوىوعلى

وحدهافلسطين

اللهيرضىقادرأنوغيرللخطيةمستعبداكانأنهنفسهحقيقةفينفسهيعرفبولسالقديس

مناآلخرينعلىوتفوقهوعلمهمظاهرفريسيتهمنبالرغمينقطعالأنينهوكانمخلصبضمير
بهأترا

نحنالفتيةالكنيسةاضطهادفيءاآلباوتقليدالناموسعلىوغيرتهفريسيتهبهطرحـتلقد

أشدبهمينكلالمستضعفينءالبسطابالمسيحيينوهويطيحم73سنةفيبولسشاولمعاآلن
ويطاردويشردويقتليسجنويسبحونيصلونمجتمعونوهمءوالنساالرجالعلىيقبضتنكيل
للكنيسةشماسأولإستفانوسقتلجريمةاقتراففياشتركأنإلىيجدفوالكيعليهمويقسو
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المؤمنينمواجهةفىوسطوتهوعلمهبذاتهمعتذمتعجرفلفرييمجنؤلةصورةفيهاشهيدوأول

عنويقاومهبولسيضطهدهالذيالمصلوبالميحهذاإآلشتدلهمليسالذيناألوائلالمسيحيين
ذلكبعدهواعترفكماالمعرفةحسبليـتولكنهاةملتهبنجبرة

عدمفيبجهلفعلتألنيزحمتولكننيوئفترياوئضظهدافامجقبألكنتالذيأنـا
131تي1إيمان

وصلبوهروساؤهقتلهالذيأنالمسيحيينءادعاهوشاولالمدعوبولسبهءيشهزىمااشدوكان

باسمهيناديهءالسمافيالمسيحظهرلهخـىالموتمنقامقد

أنتالذييسوعأناالربفقالسيدياأنتقنفقالتضطهدنيلماذاشاولشاول
وه94أعتضطهده

بولسفدخلبولسمعوحديثهبظهورهاألمواتمنالقيامةبعدظهوراتهالمسيحاكملوهكـذا
إاألمواتبينمنالربلفيامةورسوليخـاهدالرسلمع

مجردمنوالالرؤيامجردمنوالالصوتمجردمنالالرسلتحققكمابولقتحققلقد

الروحالربفهووالظهوروالرؤياالصوتفوقبشخصهذاتهالمسيححقيقةمنبلالظهور

وقامواعتمدبولسآمنلقدللحقمتعطشةنفسلكلالحقوالحاملبلبنفسهحقيقتهالحامل
فئهثاللهابنهوهذاأنالليهودالمجامعيكرزفيجعلوللوقتالذابنهوالمسيحبأنوكرز
االسمبهذايدعونالذينأورشليمفيالقكأالذيهوهذاأليسوقالوايسمعونكانواالذينجمشـع

12و902أعالمسيح

الذياللهنابالمسيحهووماتتضيالذييسوعبأنوبمتتربلوتحققبولسآمنوهكذا
الذيالصليبعلىموتهوقوةمعنىلهتحققوهكذاالسواتأعلىإلىوصعداألمواتمنقام

وللخطاةليحبهخبداوماتالخطاةأجلومنأجليمنضيحتأنهسابقابهءيصتهزىكان
وأدرك22غلألجلينفسهوأسلمأحبنيايمابديةالحياةلفيامةالخطيةلعنةمنلينقذهم

والموتالخطيةلعنةمننسانلمءفداذبيحةكانانهالصليبعلىالمسيحذبحمسعنىبولس0ق

وأزادالمسيحأكملهالناموعىعنهعجزماكلوأنالذمعاإلنسانلصالحة

الدهيرضىبالناموسوكأنهالناموسءورافيهجرىالذيالتيهمدكطبولسقأدركوهكـذا
بولسأفقمنالناموسعملفانتهىاسمهعلىومجآلفالذأوالديقتلبالناموسهوفإذا

وكرازتهبولسقعينيفيتنتهيثملءتتضاوتراثهابميراثهااليهوديةبدأتوهكذاوكرازته



32روميةرسالةرح

ءاآلباألمجادوالمكقلةومواعيدهالثهعهودلكلوالمكئلةوالحافظةالثرعيكوريثهاالمسيحيةلتقوم
12عبءشيلكلوارئاجعلهالذيالمسحشخصفيءواألنبيا

فييستغرقلموهذابولسقفلبفيالمسيحياإليماندائرةكلكئلتأنوبعدوهكذا

يوعالموعودالمسيتاهوهذاأناليهودويفجمالمجامعفييكرزقامأيامثالثةمناكثرالبداية

انطلقوراةسمعهماعلىالتوراةفىرقوقهيراجعقضاهاشواتثالثبعدثماللهابنالمسيح
منبدعوةالغربإليالثرقمنالمتسعةالرومانيةاإلمبراطوريةدائرةكلفيالملكوتببشارةيكرز

شخصياالمسيح
951أعإسرائيلوبنيوملوكأممأماماصميليحملمختارءإناليهذاألن
االرضأقصىإلىخالصاأنتلتكونلألممنوراأتمئكفدبالرلأوصاناهكذاألن

معينينكانواالذينجمـغوامنالربكلمةويمجدونيفرحونكانواذلكاألممسمعفلما
84و3174أعاألبديةللحياة
ستكونألنكفمهمنصوتاونحمعيحالمالـازوئثصرمشثتهلتعلمانتخبكآبائناإال

1وه3241اعوسمعترأيتبماالناسلجميعشاهداله
2212أعبعيدااألممإلىرسلكسافابياذهسث

أورشليمفيليبماثيهدتكماألنكبولسياثيئوقالالرببهوقفالتاليةالليلةوفي

3211أعأيضاروميةفىتتنهدأنينبغيهكذا
وجمارأبتبماوشاهدأخادماألنتخبكلكظهرثلهذاألنيرجليكعلىويفثفئمولكن
إليهمأرسلكاآلناناالذبناألممومناليهودالشعبمنإياكمئقذابهلكسأظهر

ينالواحتىاللهإلىالشيطانسلطانومننورإلىطلماتمنيرجعواكيعيودهملتفتح

626181أعالمقذسينمعباونصيالخطاياغفرانبيباالبمان

لألممئختاررسوالالرسولبولس
2212اعبعيدااألممإلىسارسلكفابياذهبليفقال

ومنمدينةإلىمدينةمنالجسدفيالشوكةصاحبالخيامهذاانطلقاإللهيالقولهذاعلى

إليهءأساربمابلولحسابهفيهيخدمكانالذيعالمهبهيشعرلمبالخالصيناديقارةإلىقارة
اإلنجيللخدمةيسجلكانبأسفارهأنهيدرييكنلمنفسهبولسوالقديسعليهتعزفمماثرام

منهاوبعملاألجيالكلقلوبعلىالعالملهسيطبعهاالتيالخالدةخريطتهاواالبىساليات
عيونهموبينعقولهمعلىيربطولهاعصائبالئزشلون
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مبادئهالروحينحهلتاويقئنمسارهالمسيحىللعالممجددكانبأسفارهأنهبولسرقيلىلم

مواقعويرسميخظطكانإنماالكبرىالمدنخلفوالحوارياألزفةفيبخدمتهووأفكاره
العظمىالمدنفيالكاتدرائات

أسماعهومألعلنالهقيلهذاقذرمجردنظرهمفيأئينافالسفةسمعهاالتيعظاتهكانت

القدربنفسإألتفوزفالاليومبولسقعظاتءإزاأثينافلسفةلئوزنالسنونءوتجياالياموتدور

62اعللخالصبشهدوهوأكريباسالملكمعقئئوسسمعهماوبعدوالنعليقالوزنمن
تيجانهمخالعينالكاتدرائياتفيالملوكيسمعهواآلنبولياتهذيأنتقزظوه42ا

لحسابليصالحهالعالمكلفييناديالمسيحلشخصالعادةفوقكسفيريسعىبولسفكـان

الثهمعتصالحواالمسيحعننطلببنايعظاللهكأنالمسيحعنءكسفرانسعىالثه
502كو2

آسيافىالناسءفبسطاالقومجمفيةأومنالشعبعامةمنءسواالقلوبءبسطائخطئهفلم

المسيحأوالثهكمالكتبلوهغالطيةوأهل4121أعزنمىمعلهمهبطوقدقزتساالبهنظروه
كإلهبهينادونوابتدأواعادوالحظةإلىفيهعثرواأنبعدمالطةوأهل441غلنفسه

فىبالقيودلئشلوهوبالهداياوودعهأيامدثالثةضيافتهأكرممالطةوعمدة8236اع
اروماإلىطريقه

علىوينعسونبهمتتهادىالصيدوقواربالجليلسمكصياديالتالميذمنظربينوشئان

البحارفيعبابيمخرالذيالخيامهذاوبينالعليلالليلنسيميداعبهمالمجاديفضربات

البحارعرضفياألمواجتشقوهيالعشرينبأشرعتهاطنألفمنهاالواحدةزنةبسفنرحالته
بهاتعصفالبحرمستوىدونماإليحتىوتهبطعثرمتراكسةإلىفتعلوثالطمهاواألمواج

القاعبصخورتصطدمواخيراعشريوماألربعةتائهةاألمواجعلىئحملءاألنواوتحظمهااألعاصير
بيانكسرتمراتثالثبحطامهائتشتئاءالمافييحالمرسولليبتتإرباإربافتمزقها
كلمةيصححأناآلنءالقارىوكل2ه11كو2العمقفىقضيتونهارايئالسفينة
مالطةءشاطىعلىالرابعةللمرةالسفينةبهانكسرتبعدهابولسقألنمراتئالث

فياألسفارمشقةمنعانىماعانىفقداألميالمئاتبلغتوالتيالطرقعلىأسفارهأما
السيولأهوالمنالقىماالقىوكمءتاالثوثليجالصيفقيظفيالجبالوأنفاقالوعرةالطرق
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نفسهلئقيتوييعهاالخياميصغيديهلعملفرصةالليليةمحطاتهوكانتاللصوصوانقضاض
كيرهوعلىنفسهعلىوئنفق

فهوإالجهدوالجهدالمعاناةزمالةكلهاكانتولكنهاالزمالةءعزامنبولسقيحلولم

ءوزمال52ة2فيكاالكا7كاادئ3لحالجنديةءداكاوزمال7عءأل5العملءزمالعنيحكي

43فيئاكاألاللحهلمبفكزوجالحرثنيرنيرءوزمال17كوالكا67هءكعبودية

هذهمنتمشفأنءالقارىأيهاوعليك401كوالكا7ءكالءثأل7هالسجونأسءوزمال

لعملنجاةثموقزارواختناقوصبروضيقجهادقصصمنهاءوراماءاألسماوهذهاألهوال
أخيرأإتجرياللهكلمةكانتبولسيسيرقكانمابقدروالفديسينلتكميلالخدمة

1ة3تس2مجدوتالذكلمة7صاللحه3الول3تجريلكيألجلناصلوااالجوةأيها

وسطهفىيخدمكانالذياالجتماعيالحياتيللمسخوىصادقةصورةيعطينابولوالقديس

ترابنضعلونتوقالذينالقديسينومجمعولىاالالكنيسةصورةيشكلكانوالذيلههوويخدم
لعيونناكخالأرجلهم

اإلخوةأيهادعوتكمفانظروا

بلءضرفاكثيرونليءأقوياكثيرونليسالجدحسبءحكماكثيرونليسأن

ليخزيالعالمءضعفاواختاراللةءالحكماليخزيالعالملمجقالمنكـماللهاختار
كليفتخراللكيالموجودلئثطلالموجودوكيروالئردرىالعالمءأدنيااللهواختارءيااألقو
16282كو1إيسعبالمسيحأنتمومنهامامهجسدذي
كورنثوسمدينةهيهذه

وقدقديمينمعدودينوصارواالمدينةهذهفيبولسقغيرهمالذينءلهؤالأخرىسورةو
العليااألمجادإليسبقونا

والذكورمضاجعووالمأبولونوال6فاسقونوالاوثانتدةوالؤالةالتضثواال

اللهملكوتيرثونخاطفونوالشئامونوالسكيرونوالطقاعونوالسارفون

وبروحيسوعالربباسمتبررتمبلتقدستمبلاغتسلتملكنمنكمنالسااكانوهكذا
6911كو1إلهنا

المخاطرمتحمالبالجهدويسعىيشقىكانءولهؤالبولقإرسالياتكانتالمستوىلهذا

كنيسةبدايةقامتللنفسالمفبضةالقاتمةالعشرةاأللوانذاتالعينةهذهومنواألهوال
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علىكانتالكنائسكلأنءالقارىكليخفىوالإالعهدذلكفياليونانمداثنأمكورنثوس
2ه322كووالسائدةالغالبةهىكانتفيهاالعبيدنسبةوأنالمذقعالفقرمستوى

األسفارصاحبوأنهلألمبمرسوالكانبولىقأنالعزيزءالقارىأيهاتسمعفحينما
هوحسبهاولقدبليبشركانمشوىوألييخدمكاناألوساطأيفىفاذكرواالبىساليات

أنأريدكماأجدكمالأنجئثإذاأخافإنيةاللاالبئمستوىعلىأنهالحظةفينفمه

عنيتوبواولمقبلمنأخطأواممنكثيرينعلىوأنوحأيضاجئتإذاعندكمالهييذلتني
12و2102كو2فعلوهاالنيوالعهارةوالزناالنجاسة

إلرسالياتهالعاموىالمسمعنمحاتصربولسقفممنتأخذأنءالقارىأيهاأردتإنأما

عليهماوكلمعهماكلاللصوصيسلبهونعزىونعطشنجوعالساعةهذهالىهوتقريرهفهذا

ونتعبإقامةلناوليسأيضاواليهودالطرقوقظاعاللصوصضربوئفكممالبسمن

ووسخالعالمكاقذارصرنافنعظعليايمزىفنحتملئضظقذفنباركلـثمبأيديناعاملين

1131كوآ1اآلنإلىءشيكل

الصادقواالتضاعوالبذلالحبفيحقأعظيمةأخالقايحملكانبولسقألنولكن

وعشراتألوفإليهاجتذبفقدوالتعملوالرزانةالحكمةمعالخدمةفيوالتفانيواالجالص
الفئاتكلمناالبديةللحياةومعينيننحتاهـلنبالفعلكانواالنينءاألتقيامناأللوف

لحسابللمسيحمقذساقربانابولسقمنهمصنعءهؤالأعالهاإلىأحظهامنواالوساط
كمذكراإلخوةأيهاجزئياإليكمكتبثجسارةبأكثرولكنالسماويالعرشمذبحعلىمماية

ئتاشرااألممألجلالمسيحليسوعخالماأكونخـىاللهمنليوهتتالتىالنعمةبسببلكم
61و151روهالقدسبالروحسامقةمقبوالاألممقربانليكونككاهناللهالبجيل

أعلىعلىأيضاءوأغنيابلالحالمتشريألشخاصالشعببينطفراتظهرتفقدكذلك

باستضافةقامواوبالتاليبيوتهمفيالكنائساحتضنواأنهمفنسمعيةوالتضحلالمنمستوى
الكنائسهذهفيبولسبهاقيتيفسكانالتيالرئةبمثابةفكانواءوالضعفاءالغربا

بيتهمافيالتيالكنيسةوبرسكيالمعأكيالكثيراالربفيعليكـملمئس
6191اكو

بيتهفيالتيالكـنيسةوعلىيئفاسوعلىالودكيةفيالذيناالجوةعلىسقموا
451كو



72روميةرسالةرح

وإلىمعناالمتجئدوأزخئسبةالمحبويةإتموإلىمعناوالعاملالمحبوبفليمونإلىهـ
2و1فلتكدفيالتيالكنيسة

6132روكلهاالكنيسةوئضيمئضيفيغايسعليكميسقم

ءوالعطاوالبذلالعامةالخدمةمستوىعلىحقاعظيماتسيداتالكناشفيظهرتكما

مجعلهاممارومافيوأعمالهاغنيةارملةسيدةوهيكنخرتابهشةشقاسةفيبيمثلءبسخا

هناكإلىمعهابولمىقلةرساحملتوفدروماإلىكورنثوسءبناكنخريامدينتهامنتتنقل

كنيسةفيكذلك614اعآسيامنوهي4رجواناالالحريربائعةليدياكذلك611رو
ءنسااألعمألسفرفيأسماهناللواتيالمقامأوالحيثيةذواتالسيداتمنبعفتسالونيكـي

كذلك714أعتسالونيكيفيبولسقإلىانفسنءهؤالالقومجمفيةمنأيمتقدمات
21ة71أعكرامةذواتالثريفاتاليونانياتءالنـامنكـيراتمنهنآمنبيرتةفي

لجروحالشافىكالبلسمفكانتالفقيرةالكناشهذهفيالرحمةمالئكةبمثابةوةالنهاتهوكـانت
الجددغؤزالمؤمنينءجرامنبرلسق

منالمحييالربالمسيحمنخاصةبدعوةدعوتهافهمنالمعيقالمختارالرسولهذانالولقد
أورشليميخاالقائمينالرسلعحثرمنلالثنيالتيالرسوليةالخدمةفىالشركةختمونالءالسما
علىصادقواوقداألممبينوالخدمةالمسيحمنالدعوةقبولهمنسنة41بعدوذلكم05سنة

بدونبالمسيحاالبمانأيالغرلةالكارزبابجيلاألممرسولبصفتهالشركةيمينوأعطوهإرساليته
12هواعإلخا2غلاليهوديةالعوائدوبقيةالختانأوللحمبتالتقدوالللناموسرجعة
إلخ

روماإلىوترحيلهقيصريةفىبسجنهالهتالتيالالثالتبشيريةبرحالتهبولسققاموقد

هناكالشهادةإكليلنالحيث

الرسولبولسىلتنقالتالتارنحيةالتوقيعاتثالثا

أنإليالمسيحمنرسوألتعبقأنبعدبولسقحياةفىالهامةالحوادثلحمرمحاولةهي
والمؤرخينءالعلمادراساتأسعقئنابقدرمامنهالكلتاريخءإعطامعرومافياستشهد

2لحياته

2ثمكااالولع3حهمءولكاهلمهءثيميم
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م53سنةنهايةحتىاضطهادبأولبقيامهم43سنةالكنيسةأفقفيظهوربولسءبد1

م63سنةوالرصوليةاإليمانواستالملبولأربظهور3

م6383شةوإيمانهجاتهلمراجعةالعربيةإلىانطالقه3

إلىوذمابهم83الحصارسنةمنللنجاةالسورمنوتدئيهدمشقإلىبولسقعودة4

خـىمنهخاثفأكانالكلألنالرسلمقابلةفيوإخفاقهاإليمانقبولبعدمرةاألولأورشليم
بالوجهغيرمعروفيظكولكنهللكنيسةمهوقلهوتوسطبرناباتدخل

الذيباإليمانليبثمرم93سنةرأصهموطنوهوكيليكيةإقليمإليبولسقانطالق5
وأتلفهاضطهده

سنةحتىأنطاكيةكنيسةيدخللمولكنم04سنةهناكوتبشيرهسورياإلىدخوله6

سنةسنواتلالثشديدااضطهادأوتحئفهانسطاكيةفيبولسقخدمةءبد7م14
م1434

م34سنةأغريباسهيرودساضطهادءبد8

لفقرامساعداتحاملينلهازيارةثانيأورشليمإليينحدرانبرناباوبولسالقديسان9

األممخدمةءبدولهمامرقسيوحناوانضمامم4وه44سنةالمجاعةبسمببيةواليهواورثمليم
رسميا

وهذام54سنةفيهاالكبيروالتبشيرقبرصإليومرقىوبرنابابولسإلثالثةوصول01

تاريخءبدمعيتوافقالذيفبرصفيالمسيحيةالكنيسةتاريخءوبدتبشيربةرحلةأولبد

مصرفيالمسيحية

م64سنةولتكأونيةبيسيديةالوامتدادهام54سنةبمفيليةياآسفىالخدمةءبد11

م84سنةاألمميدتهوفيالراكبينالمسحييناليهودمعالصدام21
سنةأورشليمفيللرسلمجمعأولوانعقادالنزاعلحلمرةالثالثأورشليمإلىالنزول31

سنةوتيموثاوسسيالسلوانسيأخذوبولسومرقصىبرناباعنبولسانفصال41

أوروباإليعبوواثموغربأوشرقاشماالتقريبأآسيامدنكلفيئالثهمانطلقواحيثم05

تبشيريةرحلةئعتبرثانيوهذه
إليثموأبولؤليةأمفيبوليسإلىومنهام15سنةمرةألولفيلبيفىبولسق51

بيريةوفيكيتسالو
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إليومنهاأثينابولسقوفنارةكلوديوسيدعلىم25شةرومامناليهودطرد61

لؤيارةالملخةبولسقونمبةبدأتالحينذلكومنذسكالوبأكيالقابلحيثكورنئوس
0روط

علىمرةألولتعزفوهناكم45سةفتهايتأخرولمأفسسإلىبولسانحدارق71

لمبولقأنكريحيةالمإليالمعمدانيةمنإيمانهتعديلبريسكالومميالتوليالذيأبولس
علىليسفمصعدهناكومنقيصريةإليالبحرطريقعنعائداغادرهابلأفسسىفييتاخر
أنطاكيةإليعادومنهامرةالرابمأورشليمفيالكنيسة
مدرسةفىخدمتهءوبدمههسنةىأفسإليبولسقوعودةتبشيريةرحلةثالثءبد81

م5575سنةسنتينلمدةتيرانس

م75سنةاليؤنانإلىثممكدونيةإلىأخرىمرةترواسترويمنبولسعبورق91
إلىحتىاليونانفيالكنائسوبقيةم85سنةمرةلثانيفيلبيفيبولسق02

مه8سنةربغنيروميةأهلإلىرسالتهكتبحيثكورنثوس
كلمساعداتومعهواألخبرةالخامسةالريارةأورشليمصوببولسانحدارق12

م85سنةأواخرفيلفقرائهاالكنائس

فتوسأمامثمم95و85سنةالكهنةرئتسحنانأمامالمحاكمةفىبولسق22
قيصريةسجنفيوظلبروماقيصراوغسطسالقضيتهزيخغتالتماسهعلىوبناةوأغريباس

سنتين

سنةروماإلىووصولهمالطةعندالسفينةبهانكسرتجثروماإلىاألخيرةالرحلة32

م16
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82

م36شةحتىمنتينلملـةالمسحيحدمبيتهفيأسيرائععقالرومافيبقاؤ0

م36شةعنهواالفراجاولياالالمحاكمة
البعضعندوالمعتقد

م36شةاصبانياإليرحلة

مكدويةئمكولوصيثماليهوديةإليومنهام46منةكريتفيتواجده

م56سنةاليونانغربفينيكوبوليسىالتثتىمدينةفيءالشتافيبولعىق

م66صنةترواسفىثمكورنثوسفيبولسق

الثانيللسجنروماإلىأسيراأخذومتهام76سنةمالطةفيبولسق
م86سنةالثهادةإكليلنال



روميةرسالةرح

الرسولبولحياةتواديخألهمجدول
ةاالليالجدولفيالسابقةالتواربخأهمتلخيصيمكن

المسيحييمانلبولسالقديقبول

يمورشلالبولسللقديسىريارةأول

الورشليمبولسللقديسزبارةثاني

تبشيريةرحلةأولءبد

أورشليمفيللرسلمجمعأولالؤرشليمبولسللقديـىزبارةثالث
تبشيريةوحلةثانيءبد

4ورشليمالزيارةرابم
تبشيريةرحلةثالثءبد

زيارةآخروهيورشليمالزيارةىخاس
فيصريةفيالسجن

روماإلىالنرحبل

رومافىبولللقديسسجناول

والسجنالقبضإعادةثمةءالبرا

دثهااالست

م63

م83

مه8

م8506

م0616خريف

م1636

3م3676

م86أو76

رحالتهفيالرسولبولسرافقواالذيناألشخاعى
3األعمالسمرمنومواقعهمتاكهمجهةمناليقينمستوىعلىجميعاوهم

3ههـه024أعبيريةمنالذيسوبانير1

024اعول3أ33ءدا3و3ءحهول4دا3وليكيتسالمناللذانسويكوئارشترخس2
132ردأل024اعكورنثوسفيبولسقمضئفدزبةمنالذيغايس3

إلىكورئوسمنرافقاهاللذانوه024أعآسياإقليممنوتروفيئصىتيخيكس4
األخترةرحلتهفيأورشليم

أخيراإليهانضمولكنه3131أعأوألبولسفارقوالذيالقيروانمنالذيمرقس5
411تي2و41كو

بولسرافقاقلمالوقامعسيالسكانوقد104هأعسلوانسسيالس6

33ء3الم393زلمهللثاصهلمءعاللم0153هو
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معهذهبثمئترةفي611أعاالنبةرحلتهفيبولـىقفابلهتيموثاوس7
الجنفيمعهوعاشروماحتىورافقهأورشليمإلىكورنئوسمن

فيلئىأنويالحظ128أعالسبعةةالشمامأحدفيلئسعلىتعزفقيصريةفي8
االمنحتىالسادساألصحاحمناألعمالصفرفيالواردةالبياناتكللوقاقأعطىالذيهو

عيانكشاهد

4الرسولبولسعاصرهمالذيناألباطرة
موتقبلست81إبراطوراظلالذيفيصرطيباريوسحكمأيامحياتهبولبدأق1

سنواتبثالثبولورقبعدأيم73سنةوماتالمسيح

م14سنةماتالذيكاليجواإلمبراطوالحكمفيطيباريوسخق2

م5سنةمسموماماتالذيكلوديوسالحكمفىكاليجوالخت3

م86سنةمنتحراماتالذينيروناالمبراطوركلوديوسخق4

5الرسولبولسرسائلتحريروأماكنتارفيرابعأ
الللغايةفعيقةحدودفيولكنءالعلماعندتتفاوتوالطبوغرافيةالتاريخيةالتوقيعاتهذه

تقديراتفيهاتتفاوتأيضاالرساثلترتيبكذلكاألحوالغالبيةفىالواحدةالسنةتتعدى

ناولكنتسالؤليكيبلالالقائلإلىغالطيةأهلإلىهيرسائلهأولمطأنقائلفمنءالصلما

بولىقعنكـتقنوأدقأشهروهوكوليبيرالمدققالعالمبرأيأخذنا

كورنئوسفىيهـتم25سنةاالولىتسالؤلينيائلالريعأولى
كورنثوسفييهـتمه3سنةاالنيةتسالوليكيالثانيةالرسالة
أفسسفيكيتتم75سنةربيعاالوليكوزلثوسالثالثةالرسالة
فيلبيفيجمبتم75سنةخريفالثانيةكورئوسالرابعةالرسالة

كورنثوسفيكيتتم75سنةءشتاغالطيةالخمامسةالرسالة

كورنثوسمنم85سنةربيعروميةأهلإلىالسادسةالرسالة
رومانيكيبتم26سنةربيعفليمونإليإلسابعةالرسالة
رومافيكيتتم26سنةربغكولوسيإلىالثامنةالرسالة

4االء03زءلم2و

وحهالولىيمزلملمككلءلالملمهي02برل360ص436
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رومافيكتبتم26سنةعربيأفسإلىالتاسعةالرسالة
رومافيكيبتم26سنةءشتافيلبيإلىرةالعايثالوسالة
مكدونيةفيم76سنةصيفاولمطاالتيموئاوسرةعشالحاديةالرسالة
0أفسسمنم76سنةخريفتيطسإلىعشرةالثانيةالرسالة

رومافيالثانيالسجنم86سخةربغالثالهتيموثاوسعشرةالثالئةالرسالة

سنةالعبرانيينإليعشرةالرابعةالرسالة

الرسولبولسعندالكتابةأسلولخامسأ

وأسمعبالجسدالمسغأرىأنأمريناشتهيتأ
أغسطبنوسالقديسالمنبرفوقوهوبول

6بلومروليمالعألمطيقول

اواليومتةالخدمةفيرسائلهفيهتقرألماليومحتىبولسماتمنذأحأوسبتيمرالم
كلوجهعلىكنيسةكلفيقلبظهرعنالمؤمنونأويتلوهاالوعظمنابركلميهايقتبس

مؤمنيوجدفلمكلهاالمسكؤلةفيوذاعبولساسمشاعالدهرمدىوإليوهكذااألرض
منهواقشعرتعرفتهالشياطينحتىبولسيعرفالاألرضعلىمكانأيفيواحد

3أنتمفمنأنتمأماأعلمهأناوبولسأعرفهفانايسوعأماوقالالحثريرالروحفأجاب

ذلكمنهربواحتىعليهموقويوغلبهمالشريرالروحفيهكانالذياإلنسانعليهمفوئب

915171احومجزحينغزاةالبيت

للناموسمعلمافريسياكانكونهالسابقةمؤهالتهمنيأتهلمالكتابةفىبولسقوتفؤق
اكتسبألنهولكنآخرسببأليوالواليونانيةالعبرانيةفيوضلوعهللسبعينيةاتقانهبسببوال

بولقزهنانفتحلقدالحياإللهيينبوعهامنملتهبةصادرةللكلمةرويةللمحيحرويتهمن

مشروحادقاثقهبكلالماضىفرأىقلبهوأعماقروحهآفاقءأضاالذيالمسيحوجهبنورواستنار
أعوازوكلالسالفةالنبواتكلتغطيساطعةحقاثقوالفيامةالصليبورأىءعنابالبالروح

مسنودةقريبومنبهـعيدمنتأئيهالمعرفةكانتيتكلمبولسقكانفحينمالهذااإلنسان
محمولةلسانهمننجريبكلماتيصؤرهافكانواكيدةمحققةوصهلةواضحةالـراهينئمـات

6الءعلمءءأة305
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البرإلىالمتعطـينفلوبلتستقرنيفكرهءيفيالذيوالنوروالحقالنعمةعلى

النعمةجقزتهمايصؤربكلماتهولكنهصياغتهمنيكنلمالدقاقالرقيقبولسقفأسلوب

أصغلذلكبالكلماتيالحقهانيحتطيعبالكادهووكانمزدحماقأمنورؤياهفكرهأفقفي
خـىبالمعانيالمزدحمالكئمهذالتفصيصجاهدةمحاولةهوبولسقلكتاباترينالمفدور

مزدحمةبالمعارفتأتيحينماالنعمةانفتاحمعالتعامليئعؤدلمالذيالعاديالفكريالحقه
القدربهذامتشابكة

الرههوتدخلهيذقلبولسقاسلوبفىالمعانيتباكاثفكفىالمقتدرالروحيوالمفشر

منفيهاماالعادياإلنـانيكتثمفأنبعدآيةأيةأنلهيتضححينماالقدسبالروحويحس

وشديدالصمقشديدالكالمطياتتحتمختئاآخرمعنىفسيلمحودتقعادلوجزلجميلمعنى

العمقعمقفيغائصاثالثامعنىيكتشفأنمنأيضادققأنهلوءماوالالقصدوبليغالفوة
بولقأنذلكبعدنقولأنيمكنهلئمومقاصدهقوتهعلىللتعرفأوفرروحيلجهديحتاج

وذكائهوعلمهمعرفتهمجردمنأوفريسيتهأوشعييتهأويهوديتهمنأوعندهممايتكلـمكان
وإبداعهوجذقه

يعرفونهاكماالبالغةكانتإنولكنالالكةفنيتقنبليغاكانبولقإنيقولون

فيليحتضنهالذهنإلىويقربهئعلمنالبديمالمعنىيلتقطالذياللفظوجمالاألسلوبسالسةهي

هكذابليغايكنلمبولسىفالقديسلإلبداعيديهبكلنايصققاالبسانليكادحتىورفقئشر

وتتحدىالكلماتتتعدىىبولقبالغةوالمعنىواللفظالكلهةبالغةغيرالروحفبالغةقط

األرضلهاتهتزبكلماتوعمالفكراالعقلعلىالمستحيليترجمكانبولسالقديصأعقول
الروحبالكةهذةإ361تي1الجسدقيظهرالثهاآليةهذهفيكماءسمااللهاوتصفق

عتؤويمصيقاإلنانعقليتحدىالذيالدقيقالرقيقبولسقاسلوبهووهذاالحقلبلوغ
المعاجمفيهاوكتبواءالعلمافيهاتاهونصفكلماتثالثمنسيطةبجملةفهذهالشيطان

بتساطتهاهيكماأخذهافالذيءوالمبادىاألفكارهاءإزاوتفزقتالمجامععليهاوانجمعت
دونهامنسقطالفكرومنطقالعقللبالغةئخضعهاأنحاولوالذيالقصدوبلغنجاالمتناهية

والقضيةنفسهوخسر

الـبييةالترجمةفىالقديمالعهدبأسنارإحاطةمنأي
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والمعانيبالكلماتاإلبداعبالكةكيرالروحوبالغةالروحبالكةهيبولـىقفبالغة
15وتتعذوتكشفهوتتحذاهتصدمهالروحوبالغةبالعواطفوتتالعبالعقلنلذذالكالمبالغة
والحياةللتوبةالحقةالتلمذةءشاإنمئتلمذااغراصفيتبعها

لتنفعلالعواطفيداعبوالوالقبوللالستحسانليستدرجهالعقلةيمالىالبولسق

وأيديهمجيوبهمويمالئونالناسوذيطلبونالذينءوالزعماءالخطبايفعلكمابالـصفيق

بغضبأمامهمترعدءالسمايجعلحينماالضميرومعهالعقليداهئمبولىالقديسوخـاجرهم
يرفلونملوكاالسامعونكانولوحتىالسلوكوخفاياالسرائروفجوروالزناةأطاةعلىونقمتهأدثه

والدينونةوالتعففالبرعنيتكلمبولكانوبينماالتيجانرووصهموعلىالمجدحللفي
اآلنأماوأجابحاالءاالستعفاوطلبالواليفيلكسارتعبتكونأنالعتجدة

4252أعأستدعيكوهيهاتوقبعلىحصلثومتىفادهحث

استودعهافيلسوفأويعترضهامنطقيعاندهاالالـتيءوالسماالخقبالغةبليغبولسق
اسميمختارليحملءإناليهذاألناالبجيللطاعةووالةملوكمعاألممليجزقلبهفيالمـيـح
951أعإسرائلوبضيوملوكأممأمامالحق

هيماأوالنبحثأنعليناوكتاباتهوكالمهبولسقأسلوبنقرظفلكينننبهأنويلزم
إليهميكتبأويخاطبهمالذيننحومنومشاعرهوتفكيرهذهنهمألتالتيبولسمقاصدق

فالقديسومقامهشأنهعلوكانائائصلجاونجيأوزعبمأوخطيبقلبعلىقطيخطرلمءشي
والحبهاللوصاياالمذعنةوالطاعةوالتعففوالقدأسةوالبرللحقالسامعئخععغأنيطلببولس

يضطقلمبمالينطقولسانهوروحهبولسقلبألهتتالتيالعلياالمقاصدهيهذهءوالفداوالبذل

المسـغإالقطناطقبه

عمافابحثمقامهورفعةأسلوبهوعمقومنطقهبولىقلغةعلؤشأنتعرفأنأردتفابرا

كيفنفهمأناآلنعسيراليسلهذالسامعيههوليريدهنهاللهيريدهبماصدرهبهمجيشكان
نجهلالاألنناالشيطانعنيقولهأوما261كو1المسغفكرفلنانحنأمايقول

لهءليضيوفكرهبولسققلبفييسطعكانالنورالذيهوهذا211كو2أفكاره
بنيعلىوالسخطالنورلبنيللحديثكفؤاكانلهذاإكشفالهويكشفهاالظالمخفئـات
الدكخدامأنفسنائطهزءشيكلفييقولكيفنفهمأنعليناعسيراليسواآلنالظالم

المسيحرائحةاألننا7و64كو2ولليسارلليمينالبزبسالخالثهقوةفيالحقكالمفى
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حياةواثحةوالولئكلموتموتراثحةءلهواليهلكونالذينفييخلصونالذينفيلتهالذكية
61و251كو2لحياة

رصيدمنأونفسهاليسارلحسابإخضاعداليمينفععلىالقدرةئؤتقلمبولسوالقديس
يرجعواكيعيؤلهملتفتحإليهمأرسلكاآلنأناالقياسهذاعلىأرسلهأرسلهالذيبلنفسه

6281أعاللهإلىالشيطانسلطانومننورإلملمخفماتمن

204خرهأمامهالثهوضعهالذيالوحيدالواحدبالثالالجيىكموالتزمبولسق

اللهيدمناألمانةبولسقفقيكالخالصعلىائتمنهالذيابنهالمسيحيسوعوهوه8عب
بالـروعزفهأمامهكامألاللهلهاستعلنهالذيالوحيدالواحدالمثلعلىمانةأغايةأميناوكان

وإألوالجسداالبنسر28كو1الدهرهذاءعظمامنأحدبهئعزتلمالذي33أف
عنيحرجلمفهوبولسطرفهاقالتيالمجاالتاتساعقدرفعلىإالمجدربوهوصلبوهكانواما

ؤصخالذيالمثال

فيفجمعوعيالربإألغيرهأحدظإليهايرتفعلمماإليالبشريةباللغةارتفعبولسق
أعشابعلىناطقةذبيحةللمسيحوقذمهماألممطوانفكلرسانلهصفحاتوبينكلماتهحضن

ألجلالمسيحيسوعخادماأكونحتىالمسيحآالمإألآالئتدانيهاالآالمعنتحكيئزة
القدسبالروحمقدساهمقبوألاألممقربانليكونككـاهناللهالبجيلرائباياألمم
معكموأفرحأشروخدمتهإيمانكئمذبيحةعلىانسكبكنتوإنلكنني161روه
271فيأجمعين

روميةأهلإلىالرسولبولسوسالةفيالتوراةسادسا
دراستهامنتمكنهعنتكشفكيف

القديسكتابفيشرحااستوفيناهاقدكنارساثلهكافةفيعمومابالتوراةبولسقعالقة

فيبولسالقديىإليهايستندالتيالمصادرعنوانتحتوأعمالهوالهوتهحياتهالرسولبولسى

ةروميةالةرفيءجابمااآلننختصولكن1ه8312صفحةالتوراةأتعليمه

وإسحقإبراهيمقصةفياستخدمهانصوصخمسةمنهاقتبسالنكوينسفر1

وعيسوويعقوب

بالومحايايختصانمنهمااثناننصوصأربعةمنهاقتشىاطزوجسفر2
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يينالالوسفر3
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المزاميرسفر21
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ويقشيءيشاقنيرحماللهأنجهةمنوفرعونبموسىواوران

ءيشانن

يطيعهالذيايبهيحيايعملهقنأناالموسلوصفاقتباصه

فقط

اليهودإلغاظةاألممقيلالربأنكيفاالبجيلنعمةيصف

اليهودمعفيهاشتركواالذيبالخالصاألممسيفرحكيفثم

والغضبالنقمةوحدهلتهأنثم

وكيفإسرائيلضدالنبيإيليهاشكوىمنهمانقميناقتباسه
اقهجاوبه

خالئقهمعاملةفىهالحريةمنهاقتبس

عليهويضيفأعدائهءإزاالمسيحيواجبمنهاقتبس

وقيبقهمعادثمباطاألسالعشرةاللهرفضيهـفمنهاقتبس
األممعلىذلككطتقأ

عامةللبشريةالعامالخالصالئهيقدمكيفمنهاقتبس
إسرائيلبدل

241حبيحيابإيمانهالبارأهورةالمثاآليةمنهاقتبس

باإليمانالبرقانونليسند

وعيسويعقوببينالمقارنةمنهاقتبس

معاتصففظومةمنهاسبعةعشراقتـاسانهمسةمنهاوله

غمزتالذيالنسانالطوبىيصفوواحدإسراثيلءمساوى

البشرجمغمحاكمةفىاللهعدلبؤكدوواحدخطاياهله
وواحدالبرأجلمنيتالمونالذينالقديسينلشكوىوواحد

تقشىكيففىيستخدمهااآلخرينيضطهدونالذينعلىلعنة

أصالوهوباإلنجيلللمبشرينوواحدالمختارالئهشعب

جهةمنواثنانالدأقوالأذاعتكيفءسمااللكواكب

أجلمناللهليستحوااألمميدعووواحدالمسياءمجي

خالصهم
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البيءإشعياسفرهوبولىعندقاالهتمامبأكثرفازالذيالكتابولكن

73

فيءإشباأقوالءإشعيالسفراثانيالجزءمنبولسقاقتبسالنبيءإشعياسفر
أربعةءاإثعيسفرمناقتجسكمابخطاياهمإسراثيلتعيير

نضينئمورضمهمإسرائيلإيمانعدمعلىليـرهننصوص

فيصنصماأيضاافتتسكماالبقيةخالصعودةفيهمايصف

دخولعننصوصوثالئةباإلنجيلالمبشرينأقدامحالوةفيه

ءمجيعلىونصيناإليمانبركاتعنونصاااليمانفياألمم
حدودبالالتياللهحكمةمنتهىعنواحداونصاالمسيا

هذهيقتبسكيفبالنعمةالمؤتدالرسولهذاذاكرةأيحافظةمنليتعجباالبسمانوإن

التونانيةواللغةاآلراميةاللغةفىءالعلماأدقتحقيقبحسبالذاكرةمننصاوالثمانيناآلربعة

واعيةذاكرةمنبأنهاينطقمماغيرحرفيةكلهاتءفجااألصلمنبالعينةءقراتبسهايقلمألنه
المسماةللتوراةاليؤالنيةالترجةمنمنهاسبعونءجاوقدبالنعمةمؤتدةإنهافكأوحديدية

ييهفيبولسقوكانمصدرهمانعلمالفقطواثنانالعبريالنصمنعثصرواثنابالسبعينية

سابقبسؤالأومكتوليكلمةأوكالمكتوبأوالكتبطبحسالمشهوربالقول
اوكداودالوحيتقتلالذياسمذكرمعوأحيانااللهيقولأو3الكتابيقولوماذا
موسىأوءإشعيا

يقتبمىلمأنههيمعناهابعمقالتوراةدراسةفيبتفوقهبولسللقديستشهدايـيوالحقيقة
والالتهويلوالالخيالناحيةنزوغفالمنهبالمقصودمحبوكةمطابقةعلىيكنلمواحداافتباسا
التطبيقفيأصالةعلىالمنتخبالنصفيأصالةبلبهاالنحرافأوللمعنىالضغطوالالتقريب

فيهاالمغروساليهوديةئربتهمنالنصينقلبولسقوكاناللهبحكمةينطقالبرهانليأتي
إنهبلإالأمنهالمقصودهوويثمرئمرأكانالحالفيفيزدهرمسيحيةأرضعلىشتالليشتله
حاألفينطقوالمبشرينالرسلعلىوئفبسهوكواكبهاءسماالنجوموسطمنالنصينقلكان

914مزأنظرنجومهأبكلءأسمابتنطقممابأعظماألرضأظاركلفياللهبتسبيح
وئنضرءايثمامنهايعتدالتواةخزانةعلىاؤتمنكمنكانبولسفالقديسى181روو

إبراهيميخصفيماالقائلهوبولسفالقديسذلكأجلمنقيلتوكأنهافتأتيءيشامامنها
لناحسبسالذينأيضانحنأجلنامنبللهلمحسبأنهوحدهأجلهمنيكـتبلمولكن
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تبريرناألجلوأقيمخطاياناأجلمنأشيتمالذياألمواتمنربنايـوعأقامبتننؤمنالذين
بماوأتعزيةبالصبرحتىتعليمناألجلكتبفكتبسبقماكلألن43252رو

نوعهمنالفريدااللهيالمنطقبولسقيستخدمهنا14روهءرجالنايكوناليهـبفي

فقولمكانهفىبالروحؤضعإنإنسانولكلومكانزمانكلفىللتطبيققابلالثهيقولهماأن

أصحةواجبةكسابقةللتطبيققابلءقضاحكموكل983رواألرضعلىبهمقضيئأمرالثه
والنفاذ

مافكلالقديمالعهدنبواتكلتحقيققمةعلىيقفبولسقأنننسىالهذاكلوقي

نلميحاتوكلتتحققرمانهافيؤضعتالتياللهمواعيدوكلمطتقأمامههوءباألنبياقيل

ويتمتتميديهعلىيكونأنالعتيدواألممالشعوبعلىالثهرضىعنالياالالوحيوتصصريحات
قعاتقعلىؤضع6ة11إشمعايوماسيرعيانكيفوالذئبالختلعنءاألنبياوحلم
روميةأهلإلىرسالتهفييفعلرأيناهكمااإلنجيلبعصامعامايسوقهوأنبليحققهأنبولس

يذعيكانكماليسالسمواتملكوتمفاتيحبالفعلومعهبولسقيقفهكذا

عنالقديمالعهدفيوتسخلكيحتماكلفمفتاحوتسليمالثهمنبدعوةولكنيوبنالفريس

شقعوسمعهالعينرويةبولسقورآهأتىقدوهوذاالمسياياتيحينماسيأتيالذيالخالص
2241اعفمهمنصوتاوتسمعالباروئئعرمشيئتهلتعلمانتخبكآبائناإلهذن4أال

إالمنهايرىوالئسمعالمحجؤزةكانتالتيالثهأسراركلعلىبولسقاستؤمنقدواآلن
ألغازاحاالتهاأحسنفيكانتوأشباهوصورتعبيرات

الذيالناصريهويسعأنهالبناؤونرفضهالذيالحجرالعينروىبولسقيرىاآلن
أعلىإلىصعدالذياألمواتمنالقائمالمسيحالمسياهووهووالكنبةالكهنةءروسارفضه

منأبهرءيضيووجههءالسمامنالروحالربكلمنعليهيطلهونفسهوهاالعـموات

سابقمادييرتصوأوتعبيرأيمنأكئربوضوحمعرفتهواستعالنظهورعنكنايةالشص

بوطمرومنظورةةومقروءمكتوبةأمامهاللهأسرارانفتحتكيفءالقارىعزيزي6فانظر

ءالسصامنبولسللقديسظهورالربأنوالحقيقةالبياضناصعةصفحةفيكمابآخرهاأولها

تالميذهأماموصعودهاألمواتمنقيامتهمنتقريباسنواتستبعدبالنورءالمضياإللهيبوجهه
يكونأنبولسقظنهالذيالثانيمجيئهوسرعةنيةعلىأكيألوبرهالمإثباتذاقهبحدهو

المسيحبفربشديدإححاسعنوشيكا
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عنقيلتالتيالنبواتكلسرتفكبولحقمعوحديثهظهورالمسغوقاخأننرىهكذا
ملكاأبوهجعلهالذيداودابنهوهووكولهوالمتألمالمتجسدالبدوكولهاللهابنكونهالمسيا

عملوالواحداألسفارقولكافةفييغذفلمواثانياألوليئهمجوعناألرضملوككلعلى

فيهالقدسالروحعملإلىباإلضافةهذاالروحيووعيهبولسفكرقأماموفمكثغيرواحد

الماضىليربطبولسقوعيأفقفىالمسيحتفعالقدالتفسيرمنولمزيداالستعالنمنلمزيد
التاريغليطابقالمنظورالمسيحشخصفيواألسفارالنبواتكافةبينليوخدبالمستقبلبالحافر

إلياألرضمناإلنـانمعاللهبتاريخوليرتفعالمنظورحيالالوافععلىآدمسقوطمنذسحيقال
وقديسيءواألنبياءاآلباأجسادبكافةوبسموتغييربالالباقيالخلودإلىالمتغيرالزمنمنءالسما

الموتمنفامللذيولهدفيناتشفعمحيطةحيةأرواحشهودسحابةإلىالقبورشكنىمنالعلي
وأقامها

فيبأنبيائهبهفوعدسبقالذيالثهإنجيلالحاضرعلىالماضييرىوهوبولقاسمع
منالربالخالفييتذكرثمالجسدجهةمنداودنسلصارمنالذيابنهعنقدسةالمالكتب

اللهابنوتعينفيقولهويسوعأنالهويقوليكتمهالظهييرةوقتلهظهرحينماءالسما

4و3و12روربناالمسيحيسرعاألمواتمنبالقيامةالقداسةروحجهةمنبقوة

الميحشخصفىعلنااللهبرظهركيفوحديثهالمسيحظهورفيبولسقاستعلنإذثم
فقداآلنوأماقالكتبهمفيءواألنبياالناموسفيموسىقالهماكلعلىبذاكرتهوعادالفادي

312روءواألنبياالناموسمنلىمثهوداالناموسبدوناللهبرظهر

بعيدأاألممإليسأرسلكفإنياذهبذن4االبسماعبولللقديصىالمسيحقالوعندما
محرومينكانواالذيناألممعنقيلماتذكركلعندمابالروحالرسولبولستهلل2212أع
كقنوكانالناموسأعمالبروالناموسبالهكذاالبرنالواوكيفالناموسوبرالناموسمن

باإليمانالبرأدركواالبرأثرفىيسعوالمالذيناألممإننقولفماذابيديهيصفق

بينماأعمالهوبربناموسهيفتخروظكالمسيحقتلالذيإسرائيلليرىحولهوتلقتبالمسيح
ولكنفقالوقتلوهبهاصطدمواالذيالمسيحفيالمستعلنالثهبزالحقيقيالبرعنتخقفقدهو

هوكماالصدمةبحجراصطدموافإنهمالبريدركلمالبرناموسأثرفييسعىوهوإسرائيل

9رويخزىالبهيؤمنقنوكلعئرةوصخرةحجرصدمةصهيونفىأضعأناهامكتوب
0333
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األزمنةكلغظىالذيالمسيحضوءعلىالقديمةاألسفاريشرحبولىقوقفوهكذا
وبالنهايةظاللهكلالمسيحعلىألقىالذيالقديمالعهدضوءعلىالحاضرالمسيححقيقةويئمرح
أنبنفسهنوىالذيالخالصعنووعدقالماكلفياللهوصدقاللهوأمانةاللهوعودكلصارت

أنهاوالمسيااللهبينالعالقةمنوتأكدوقلبهبولسقعينأماممحققةصارتاآلتيبالمشايكتله

باالبناآلببالمسياالثهنربطأتيالجوهريةاإللهيةالعالقةمنوتأكدابنهمعاآلبعالقة
المسيحفربوبيةبالربالثهمنعيالذيالمسغهوهوسفاربالربأفيعنهكييئالذيفالذ

المسيحفيجسدياالالهوتءملحككيفرأىوهكذابالالهوتواحدأاآلبربوبيةفىجعلته

أيه9روآميناألبدإلىمباركاإلهاالكلعلىالكائنالمسجحرأكماوكيفدتجلما
وايألمماليهودعلى

اتجاههمتجهاالزمانكئريمتدمتحركاحئايخاتاالقديمالعهدأشخاصفىيرىكانبولسق

الكانكماداودىمويعقوبإسحقإبراهيمآدمالمسيحشخصعموبالمؤكدالئابت

وعملهللمسيحإألرموزااألشصخاصءهؤالفييرى

اآلتيهومثالالذي3ال5ألءمئاألكانأنهبولسنظرقفيىءترافآدم
نسان0001محيياروحااألخيروآدمحيةنفسااألولاإلنسانصارآدمالثانيآدم41روه

74و154كوه1ءالسمامنالربالثانياالبساننرابيئاألرضمناألول

بهسيأتيالذياللهبرأساسعلىذلككانإيمانهبمقتضىاللهمنبرانالالذيلىابراهيم
المسيحأينسلهمنواحد

قذمهالذيللمسيحرمزاإاليكنلمالسكينخالماذبيحةأبوهقذمهالذيوإسدق
أبوه

للمسيحرمزاكانالمختارلشعبهرأساوجعلهعيسودونوأحتهاللهاختارهالذيوإسرائيل
القديسيناللهشعبالكنيسةرأسالحقيقيإسائيل

الرمزهوإسرائيلعلىملكاليكونومسحهالحسسانإخوتهبينمناللهاخـتارهالذيوداود

رفقائكمنأكثراالبتهاجبدهنإلهكالدمسحكذلكأجلمنالقهمسـحهالذيللمسيـح
15رؤاألرضملوكرئيسو19عب

كلءجاالذياألولالواحدالحقأووالعظمىولىاالالحقيقةهوالمحسيحوكأنوبهذا
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أولمىأدوارلهكانتققوفهمإبعدعنيصؤروهووباسمهعنهويتكلمواليمثلوهاألشخـاص
القديمالعهدفياسمهاكرشخصيمامنماولكنالظلفييةثانوأدوارهكانتمنومنهمناصعة
فكلهبعوربنبلعاموحتىفرعونحتىإالمعذوالخالصاآلتيالمسيحفضيةلتخدموظهرتإأل

ويشهديتكلمكلهاألصماألخرسالتاريخصارالمسيحظهرحينماولكنأخرستاريخ
فيدورهعنيحكيفيهوواحدةواحدوكلشهاداتهءأصداترددانوالسمواتكلهاواألرض
األرض3أكلفيلإلنـانالمحددالزمانفييحالميسوعحملهالذياللهبزاستعالن

تأرنحياالرسالةأصالةسابعا

أزمنةحققوقدالعصورمدىعلىالجديدالعهدمنالسفرهذانحطوطاتتاريخيشملوهذا

سكريفنروالعالمحمرأءول4هتشندورفالعالممنكلالمخطوطاتنساخةأيكتابة
أسأ4هم6اليتفوتالتقياإلنجيليوالعالمأكالإإيكوالعالم3ح3أ7عولع3

مصادرثالثةروميةسفرتداولتاريخويشمل

القديمةاليونانيةباللغةمخطوطاتاألول

أخرىلغاتإلىاليؤنانيةالمخطوطاتمنمترجمةنحمخالثاني
سيينالكئالكتابأعمالفيالرسالةمننصوصاقتباساتالثالث

الجديدللعهدالتيالمقدسةلألسفاراليونانيةالمخطوطاتاوأل
7روميةرسالةوتشمل

قسمينبدورهاتشملاليؤنانيةالمخطوطاتوهذه

قبلمامدوناتمنوكلهالمأالإالكح3أ4الكبيرةباطروفكيبدتسحمأ
العاشرالقرن

ببعضهامشبوكةوهيأعربيةباللغةالرقعةخطمثلالصفيرةباطروفبثقسمب
ثرالعاالفرنبعدوهي

األولالقسمنحطوطات
العاشرالقرنقبلفبماالكبيرةبالحروفمكتوبةرومـهأهلإلىالرسالةنصوصأي

7ثولألهه4وليء4إ0يرء3اكاكا3أععء4لمحعهشيهمعكااهلمأعء51لميمءولهيمكل

عممم
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نحطوطةغرةإحدىوهياليومخـىاوالمحفوظة

الميالديالوابمالقرنمنافيائنت1
نساختهاوزمنم4ء3أولأ4أالح5ولبالحرفالمرقمةبالسيناثيةالمعسماة4ولىاا

سانتديرمنتثشدورفأحضرهاوقدم053سنةوسكريفنرتئندورفتحقيقبحسب

ياروسفي3ز4ء3ال3بيترسبرجسانبمكتبةمحفوظةوكانتمصرءبـيناكاترين

بأكملهاروميةرسالةوتشملالبريطانيالمنحفمنهااشتراهائم

تحقيقبحسبيهـابتهاوزمنح40ع47أ3الول3المرقمةبالفاتيكانيةالمسسقاةالثانيةبإ

أرشيفهافيوتسجلتالفاتيكانبمكتبةوهيم523يكريفنرسبوبحم053تشندورف
نساختهازمنبعدمنهامنقولةأخرىنسخولها3351عامبتاريخ

الخامسالقرنمناثنتان2

زمنحققوقدم4عإولء8ول4أالول3ولالمرقمةباإلسكندرانيةالمسقاة4ولاالأ

بمكتبةمحفوظةوكانتم4ه0نةلحققهاوسكريفنرم574تشندورفنساختها

وقدالشمعآئاروعليهاالكنيسةداخلالخدمةفيمستخدمةكانتولكناإلمكندرية

الكنيسمةحيازةفىوكانتأرثوذكرومالخلقيدونيلوقاركيرلسالطريركأهداها
محفوظةاآلنوهيم8261سنةبابجلترااألولشارلالملكإلىكهديةسابقاالقبطية

كاملةاألسفاركلمعبأكملهاروميةرسالةوتحويالبريطانيبالمتحف
بحسبنساختهاوزمنم4ععه3العأحالمرقمةاالفريميةالمسماةالثانيةب

مؤلفاتهفيأفرآمالقديسيستخدمهاوكانسكريفنروكذلكم054تشندورفتحقيق

يـاريساألهليةالمكتبةفىمحفوظةاآلنوهي

الساديسالقرنمنواحدة3

تشندورفحسبئحقيقهاوزمنإحهولهالالول3كالرومنتانوسوتسمىالمرفمة

النصعلىوتحتويبباريساألهليةالمكتبةفياآلنمحفوظةوهيم055وسكريفنر

اليونانيةبالالتينيةوهي1117172103اآلياتمنهساظأالكامل

التامعالقرنمننحطوطاتئالث4
زمانحققوقدم4عثول3ولولعول3أ5سالمرقمةسانجرماننسيسمسماةولىاال

وهيمجهوللكاتبالمخطوطةمننسخةوهيم578وسكريفنرتشندورفنساختها
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أيالتينيةيونانيةأيجريكوالتينوهيبروشابيترسبورجسانمكـتبةفيمحفوظة
تينباللغ

تحقيقبحسبنساختهاوزمنم4عداولأصولأككهحالمرفمةأوجينسشالمستاةالثانية

محفوظةاآلنوهيألمانيامنمحهولإعلبتلىأحضرهاوقدم78ويسكريفنرهتشندورف

اليؤالنيالنضينمنكلفى1139اآلياتوناقصةبكمبردجالثالوثبكلية

والالتيني

نساختهازمانوحققم4عمهع3ولعأعداول3كيزلريانوسبوالمسقاةالثالثة

درزدنفياآلنوهيم009وسكريفنرم78هتشندورف

وطبقتينيةوالالاليوالنيةباللغتينهير5عكالمخطوطاتمنكألأنعلى

الترجةفياألصل

والعافرالتاسعالقرنينمننحطوطاتثالث
منروسياإليأحضرتوتدم4علمآل430العولأ3والمرقمةالموسكينسيسالمسماةأ

منوهيموسكوفياآلنمرجودةوهيديوناسيوسالقديسديرفيوكانتآثوسجبل

الناممعالقرن

التاععالفرنمنوهيم4عولولإعأداح3دآالرقمةاالنجيليكوسالمسقاةب

األنجييكوممكتبةفياآلنموجودةوهيم058نساختهازمنوسكريفنرتشندورفوتحقق

بروماسطينيينوغاألديرفى

التاسعالقرنمنوهيم4ع353لأالول3ءالمرتمةالبوريخيريانوسالمسقاةج
األصقفوهويمتلكهاالذياألسقفاممعلىوستاهارقالمنتشندورفأحضرها

بورفيري

الخاصوالفرنالتاسعاالمنالقرنمنمخطوطتانذلكبعدوظهرت

وقد89القرنمنوهي4هحعول4اله3أالعثهالمرقمةلوراوتسمىاالاولى

بعدوئذزسئسجللموهيآثوسجبلفىلورارهبانشركةأيلورافيوجدت
الخامسالقرنمنوهيله4ء8أ3أءول3أ5المرقمةباترينسيسالمسماةالثانية

مدينةمنبالقربالباتيرديماريهالقديسةديرفىباسيليوسرهبانمفكسابقاوكانث

الفاتيكانإلىوئقلتبإيطالياروشانو

بالغةبدقةوتفحصوهاحرفيةلغويةعلميةدراسةالمخطوطاتهذهءالدلمادرسأنوبعد
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المخطوطاتبقيةيخبعهارؤوسثالثإلىيمهاتضعلىاستقروا

والفاتيكانيةالستنائيةالنمخةعهاوتتباالبكندرانيةالمخطوطة4ولىاالالرأس
حواألفريمية

وعليهانيسةالكداخلالخدمةفىبالفعلمستخدمةكانتالتيوهي
وهواإلسكندريةبطريركاألساقةرئيسيدمناتمـساقطمعالثآثار
الكاتببيبنفرأيتهاقدوالقداسفييقرأها

مجموعةوتسمىغ3كيتبعهاواألهميةفياولىاالبعدوهيالثانيةالرأس
التيوهيتينيةوالالاليوناليماباللغتينأي5عح5سأأالنينالجسريكو

الغربكتاضفيمسنخدمةكانت

وهيوكسأ3حداثةاألكثرالنسخيتبعهاوالبيزنطيةالمجموعةوتسمىالثالثةالرأس

البيزنطيةاإلمبراطوريةكنائساستخدامعلىوقفاكانتالتيالنسخ
الشرقيةالرومانية

ئرجمتوالتيوبدقةحرفيااليونانيةنصوصهاونتبعمعهاننعاملالتياآلنهيالنسخوهذه
النسخةوزمنالنممخهذهزمغبينسنة003هناكالموالولكنحرفياالعالملغاتكلإلى

تغيبرمايحدثلمأنهعلىيطمئناماهناكفهلبولسويدقعينتحتمنخرجتالتي4ولىاأل
سنةالثلئمائةهذهإضافةأوحذفأوكلماتأوآياتفى

مفاجـأة

حع3ع3م8دابيتيترثسمجموعةاكتشافأحدثهالذيفيالتاالحدثالعالتمفاجأولقد

رسالةتحملماضمنتحملاليونانيةباللفةمخطوطةالمـالديالثـانيالقرنمنوهيرفى
وفيبولسقركسائلوفيهاالمقدسةلألسفاروثيقةأقدمالمخطوطةهذهاعـترتوبهذاروميسة

روميةرسالةتأتبمأنوالعجيب648رقمالبرديةوهيوحدهاالعبرانيينإليالرسالةنهايتها
35أنظرصالبرديةهذهفيجميعاالرسائلمتصدرة

أخرىلفاتإلىاليؤدانيةالمخطوطاتمنمتربهةنسخئانيأ
بينالتياليزالنيةمخالنمنأقدممخطوطاتمنالرابمالقرنتجلحرفياالمترجمةالنسخوهي

30303اليولهءديم42
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الراخالفرنمنالتىايدينا
رومهرسالةضمنهاومنجميعهاالجديدالعهدألسفارقرجماننصاناآلنعندنا

فيالمستخدمانالنصانوهماالتاوالفو1إةاإليتاالويسىتينيالالالنصاألولط
اآلنحتىالكاثوليكيةةالكني

3ح5أ1اليثيتاالمسمىالسريانيالنصالئاني

النصمعمدهشباتفاقمعأيتفقانالنصانوهذانالميالديالئانيالقرنمنوالنضان

للعقلمذهلةنقاوةاليونانيالنصبنقاوةيقينايزيدنامماالرابمالقرنمخطوطاتمناليوالني

القبطحةباللغةقبطيةترجمةالثانيالقرنفىأيالوقتنفسفيوظهرالقبطيالنص
منالتياليونانيةاإلسكندرانيةالنسخةمعوروحاوحرفانصامطابقة
باللهجةالمترجمالنصهماأساسييننصينفيتءوجاالخامسالقرن

0البحيريةباللهجةالمترجموالنصالصعيدية

اوالبيشبتاالسريانيةأوالفولجاتاالالتينتةءمواالمترجةاألخيرةالنصوصهذهكلولكن

الرسولبولنخةعنتفصلنامنةمائةهناكإذااالنيالقرنمنهيالقبطية
نفسهبولىقبنصأيدينافيالديالنصويربطالزمنيةالئغرةهذهلنايسذمايوجدفهل

نعم

الكنسئينالكتابأعمالفيالرسالةمننصوصاقتباساتثالثا

منوهااقتبالتيالثانيالقرنفيشواعاالذينالبهـئينالكتاباقـاساتتشملوهي

الثانيالقرنفيالمترجمةالنسخمناألقدمالنصوص

القديساقتباصاتمثلنفسهالرسولبولسنسخةمنربمااألساقفةافنبسهماإلينأتيوهنا

الرقعلىالمكتوبةالرسولبولسنسخةتكونحيثم59شةفيروماأسقفالرومانيكلمندس

سنة73منأكثرعليهايمفيىلمالغزالجلدأي

أيديثابيناقيرومتةرسالةمنكثيرةمراراافتبسم581سنةيكتبوهوإيرينيئوسالقديس
اآلنهيكمابنصهاوهيآية48يبلغاقتباساتهومجموع

روميةرصالةمنبرمتهامطودةصفحةاقتبسىم051منةالشهيديوسنينالقديس

الثالثاألصحاح
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الكافرماركبون

الرومانيكلمندس

روميةرسالةشرح

يستشهدسولالربولسرمالةمنكاملةنسخةيديهبينوكانم041سنة
والتزالالصحيحبنضهاآية83منهاواتتبسالمضقلةنظريتهعلىبها

اآلنحتىأمامنا

ماركيونضددفاعهفيترتليانالعالمةبهالنااحتفظوقد

ول4أليحأل3

أكثرمنأعمالهفيلناتركم091012نفسهترتليانأنعلى
رويةرسالةمنآيةمائة

إلىبلمنقولةكطوطةمنمنقولنصأقدمإليالنأتيوهنام59صنة
سنةروماأسقفكلمندسلناتركفقدنفسهالنصمنمنقولنص

روميةرسالةمنانصوكورنثوسأهلإلىالحاصةرسالتهفيم59
بولالرسولءأوإماليدخطمنمنقولةأنهايعتقد18223

نفسه

أيةأوالعربيةباللغةءسوااليومنقرأهاالتيروبةرسالةأنالعلمياليقينإلىنصلوبهذا
منذالكاتبيدوخظتهانفسهبولسنطقهاقالتيماتالكلنفىهيهـيحديئةأخرىلغة

تقريباسنة0391

البحثهذافىإليهارجعناالتيالكتبءالقارىعزيزيلكنقدمالحثهذاخئاموفي
ااأاأولألثول84ألول4ولحااع44ول598

ل3أ8ول4مء8ح5ولولمءهثمء

2يول0ثلىءلح4881م505ول

3عكه4ع05381هولءمشه5ثه

4ألإإأول35س78144و4835ءول054ءههول5هولول
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روميةاهلإلىالةالرمكعابةزمنثامنا

مناليهودطردعلىانقفىقدوكاننيرونحكممنالرابعةالـةفيكتبتالرسالةهذه

كرمتوسالمسيحيينضداليهردأحدثهالذيغبالثبسببسنواتستروما

نجوالهفيطريقهالربانجحأنبعدأورشليمإلىطريقهفيوهوكورنثوسفىذلككان

فيلبياليؤنانشرقلشطمكدونيةإقليممدنزارأنبعدالثالثةرحلتهنهايةفيالمفرحةبالبشارة

لذهكتابتهبعدثم0وكنخرياكورنئوسوأهمهاالجنوبفيأخائيةومدنوبيريةوتسالوليكي
افسسكنيسةرجالوفدقابلحتثميليتسثمترواسإلىبحرأأسرعكورنثوسفيالرسالة

فأورشليمقيصريةثمبتولمايسثمرودسإلىوانحدرالمساعداتمنجمعوهمامعهمكانوربما
استححنواوأخائيةمكدونيةأهلألنالفديسينألخدمأورشليمإلىذاهبأنااآلنولكن

لهموختمتذلكأكملتفمتىأورشليمفيالذينالقديسينءلفقراتؤريعأيصنعواأن

ءملفيءسأجيإليكمجئتإذاانيأعلموأناأسبانياإليبكممارافسامضيالثمرهذا
15292روهالمسيحإنجيلبركة

منالعودةبرحلةءالبدقبلروميةأهلإلىرسالتهكتببولسقأنذلكمنيتضح
الكاتبترتيويمىيدعلىوأرسلهاالمضيافكايسبيتفىوقتثذكانوتدأورشليمإلىكورنثوس

روميةإليلرحلتهاتعاكانتالتيكنخرياكنيسةخادمةوفيبي

منغيرهاإلىبالنسبةمحتواهاوزنروميةأهلإليالرسالةكتابةزمنتحديدفييفيدناكذلك

إلىيةالراعوالرسائلمثلالمتاخرةوالرسائلغالطيةأهلإليالرسالةمثلالمبكرةالرساثل

غالطيةأهلإليالرمالهبينالمحتوىفيالديدالتشابهمنبالرغمأنهنجدإذوتيطستيموثاس
بكئيراقلمضامينهاواتساعالفكريعمقهافىتبدولغالطيةاليأنإألروميةأهلإليوالرسالة

الكتابةزمنعنمتأخركئيرألروميةالرسالةكتابةزمنبأنالقوليزكيممالروميةالتيمن
والترتيباتالكنيالتقنينفىالتقدممنتحمليةالراعوالرسائلأننجدوبالمقابللغالطية

المضمونيبدوحيثروميةأهلإلىالرسالةعنتمامايغيبماللكنيسةاإلداريوالتنظيمالطقسية
قبضالتيالالهؤليةالقدرةارلفاعمنبالرغماالبمانيةاألساسياتفىمشتتكافيهايزالالالعام
ينحمروهكذاالعاماإليمانمستوىفىوالعميقةجداالهامةالموضوعاتزمامعلىبولسفيهاق
وأسفارهبولسقلخدمةالبيانياقفينقطةاعلىبينروميةأهلإلىالرسالةكتابةزمنأمامنا
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طريقعلىاألخيرومقرهذاتهاروماإلىينتهيحتىنزولهفييمتدالذيالمنحنىوبينوكتاباته
أوستيا

وكتاباتهبولسقتنقالتتواريختحديدفيءالعلمااليهاأنتهىالتيالتحقيقاتوبحسب

يرجحولكن1م185م55عامبينروميةأهلالىالرسالةكابةزمنيحددواأنتطاعوااسس

العالمويؤكد1ام75سنةءشتافيكانيهـابتهازمنأنفيتزمايرالراهبالكاثولتكيالعالم
وعلى21ميالدية95سنةوينايرم85سنةبرديسمبينكتبتأنهاجوديتالمدنقيسريالسو

31نيرونواليةءبدفيروميةأهلالىرسالتهكتببولفالقديسحالأي

رومافيالمسيحيةبدأتومنىكيفتاسعا
رسولإليهايسبقهلمأنهيقينوهوعلىكتبهاروميةأهلإلىرسالنهبولسقكتبلما

ولكنوهوأبوابهاأمامهفتحتأينماالبشارةفيعليهسارالذياألساسيالمبدواقعمنوذلك

آلخرأساسعلىأبنيلثالالمسيحشئيحيثليسهكـذاأبشرأنمحترصاكنت
لتبشيركممستعدليهومافهكذاقولهالصريحالمدأهذامقابلفىوضعنافإذا103روه
رسوليةوصايةأيةمنحرارومافيالمسيحيةأمريكون51رواأيضاروميةفيالذينأنتم

إليهمتمهيدألمجيئهبالرسالةيبشرهمرسولهوأولبول0قويكون

رمزياالمدعوعنرومافيكنسياتقليداروميةلرسالةماشرحهفيوقدلمساندايالعالمانويمدنا

هيالريونيسمىغالباالرابمالقرنمنكنصيكاتبوهوةإدعاأمبروزوأيباألمبروزياستر
ومنروميةأهلمنمواطناكانأنهويعتقدأمبروسيوسالقديساسمتحتروميةرسالةشرح

أهلهاوأنإليهابولسقءمجيقبلرسولأيتبدأببثارةلمروماكنيسةإنيقولروماكنيسة
المتنضرينالتهودطريقعناإليماندخلوااألمميينوأنبينهمكيقترسولهعجائبأيةيروالم

410رومافيالكنيسةقيامبدايةتفيدوثبقةأقدمهذهوئعتبر

وءطهـهولع3ل4حألءعيكلمهكالكااحلمكالاللم0339ه0

051حهاله3سهاءلملمر3382

لهعأهأعأيهـالطثامحز012

2ع5كمءإحهيهمهايمعلم51لمعه05كه

31ثاهـول4ألول4ه4اءهء022

34ول4الول4ثءاكة8ءهحلملم05الممماح730ولهأه4ثعحهيمارلمءءلمبولم
كااللملمكلال
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الالهؤليينمعظمعندايقليديسميهاالتيرومـهأهلإلىبولسقرسالةنجدلهذا

كتبهاقالتياألخرىأرسائلكافةدونوأصالةبعمقالبثحارةأركاننحويبولسإنجيلب
بشارةبالفعلتكونأنقضذهافهوبولس

وقتفيلهمالرسولبطرسبشارةفكرةحالباييحتملالرومافىالمسيحيةوضعأننجدهنا
سابق

الذيناليهودرومماحجاجمنفوجأولأيديعلىرومادخلتالمسيحيةأنعامبوجهوالمعتقد
فيهؤلدتالذيأالداليومذلكعجائبوشاهدوام03سنةأورشليمفيالخمسينيومحضروا

ذلكحضرواالذينالشتاتيهودمنالحاشدةالجموعوسطالرسلأيديعلىالمسميحيةةالكني

وحجاجثعوبالبألسنةالمجتمعينوكلالرسلتكمأعجوبةباذانهممعواوسباعينهمورأواالعيد
فيهاةولدواالتيروماأهلبلغةالرسليتكلمكانكيفحتماسمعوااليهودروما

صارهذافلماأورشليمفيساكنينءالسماتحتأمةكلمنءأتقيارجـاليهودوكان

الجمتعنجيهثبلنتهيتكلمونيسمعهمكانواحدكلألنوتحئرواالجمهوراجتمعالصوت
فكيفأميينجليليينالمتكلمينءهؤالجميعليسأترىلبعضبعضهمقاثلينوتعجبوا

ماوالساكنونوعياليونوماديونفزليونفيهاولدالنيلفتهمناواحدكلنحننسمع
نحوالتيلييةونواحيومصرفيليةووفرمجيةوآسياوبنتسوبهدوكيةبةواليهوالنهرينبين

وعربكريتيونووطناجنسارومانيونءودخاليهودالمستوطنونوالرومانيونالقيروان

اللهبعظاثمبألسنتنايتكلموننسمعهم

أنإسرائيلبيتبهيعيقيخافليعلملهموفالصوتهور2عثعراألحدمعبطرسفوقف
وقالواقلوبهمفيئخسواسمعوافلماومسيحاربمأتمصلبتموهالذيهذايسوعجعلالله

وليعتمدتوبوابطرسلهمصالاالخوةالرجالأيهانصنعماذاالرسلولساثرلبطرس
فقبلواالقدسالروحعطيةفتقبلواالخطايالغفرانالمسيحيسوعاسمعلىمنكمواحدكل

2514أعنفسآالفنحوثالثةاليومذلكفىوانضمواعتمدوابفرحكالمه

جنسا51وهمجميعاالحاضرةالشعوبعددعلىاآلالفالثالئةعثوائيامناتقنحنلوفاآلن

عادواءهؤالتقريباشخصمائتااليومذلكفيواعتمدواآمنواالذينروماسأهليخصألصبح
أوروبافيمسيحيمجتمعأولوكؤنواالوعدبحسبمعهمالمسيحوكانالسازةباألنجـارروماإلى

علنيةبصورةيؤازرهاالفدسالروحكاناألولىالمسيحتةاألفواجأنجيدانعلمونحن
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الوثنيةأواليهوديةاألوساطفيءسواالتبشيرفياألولىالجماعةهذهطتنثفحتمارإعجازية
اإليمانقبلواالذينأنأيءودخاليهودمنهمكاناألعمالسفرمنسمعناكماأنهصاخصو

فيالكنيسةنواةكانتإذابخسأوالرومانيوناليهودمنهمكانروماحجاجمنواعتمدوا
يكتبكانالذيالوقتوفيفاآلنمستحيينرومانيينأيوأيمينمتنصرينيهوداءالبدمنذروما

تقلالزميةفنرةقطعتقدالجماعةهذهتكونم75سنةفيالرسالةالرصولبولسالقديسفيه

الرسالةكتابةوقتكيرةآالفاصارواقدائمتينأنبدفالقرنربمعن

ءأنحالكلالعالميةالتجارةمركزكانتالعصرذلكفيروماأنندركأنعلينايتوجبكذلك

روماإليالعالمبالدكافةمنالمسيحييننزوحفاحتمالومؤشنةئهيئةإليهاالطرقوكانتالعالم
لفذالقضاثةحتىأوالسياسيةأوةالمهالقضايالكافةأوللتجارةءسوا6حتماواردأمر

واليونانآسياكنائسىكافةمنبولسيدقكلآمنواالذينالمسيحيينمنخصوصاالمنازعات

لماهناكومنةسالصلفيوهوأسيرروماإليوعولهعندالسخقبالهمجيئهمسرعةيوكدهوهذا

الحوانيتوالثالثةأبيوسفورنإليالستقبالناخرجواروماإليالوصولخبربخبرناأاإلخوةسصع
أهلمنالمسيحيينءهؤالأنهناوالمالحظ8251أعوتشجعالثهشكربولرآهمفلما
روميةإليوصولهقبلحتىبولىيقابلواقخـىأمياللعدةيلةطورحلةمشاقتكبدوارومية

اتصاالتهناكأنيفيدوهذاوصولهقبلوصلتهمبولسقأخباروصولأناوأليفيدمما
يحتفظونروميةأهلمنالمعيحيينءهؤالأنثانيامالطةفيمقيمابولسقكانبينماحدثست

بولسللقديسوقويةصادقةبنويةبعاللق

بهاحئمتوتكتالتجماعاتتمثلهاكانترومافيالمسيحيةأنبالتاليإلينايوحيهذا

األصحاحفيناطقةواضحةتبدوالحقيقةوهذهالرزقوشئلالمهنواختالفاألجناساختالف

فيككناشجماعابئجماعايتيذكرهمفنجدهلجماعاتاهذهإلىبولسقرسألةمناألخير
الثكلذويئسكنالثهالمزموريقولكماالواحدالشكلذويتجمعكنيسةوكلالبيوت
بولسيذكرقفمئال866زبضتفىالواحد

علىسفموابيتيهمافيالتيوالكنيسةوبريسكالأكيالبقيادةايهولىالجماعةأ
التيالكنيسةوعلىيسوعالمسيحفىمعيالعامقننوأكيالبريسكال

وه613روبيتهمافي

أرستوبولسأهلمنهمالذينعلىسقمواةأرستوبولسأهلالثانيةالجماعةب
بلاألسرةءأعضاليسيفيدأهلمنواصطالح6101رو
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يظنكماهووأرستوبولأرستوبولىبواسالةالحررينالعبيد

هتاكعيدهوحزرروماإلىنزحأغرياسهيرودسأخو

طيباريوسوهو6121رويركيسوسأهلمنهمالذينالثالثةالجماعةج
حررهمالذين0عبيدوالمقصودنركيسوسكلوديوس

هرماسفليفونأسينكريشمنمكولةمعامؤتلفةجماعةوهمالرابعةالجماعةد

6141رومعهمالذينواإلخوةوهرميسباسبترو

القديـينوجميعوأولمباسوأختهنيريوسجوليافيلولوغوسوتضمالخامسةالجماعةهـ
6151روسهمالذين

بولسققبلالمسيحفيكانوامنمنهمأنهريظلهمأوصافاوإعطاثهبولسقكالمومن

افرباوههمومنمعهخدموقنالسجنفيمعهكانوامنومنهم
كانأنهإآلفيهتجتمعالذيبيتهاوكيانهالماجاعةكلمتثرذمةأنهاولوالجماعاتوهذه

الرسالةألنخاصةوظروفمناسباتتحتمعاتجمعهماألخويةوالمودةاأللفةمننوعهناك
مراراوقرأوهابأخرىأوبطريقةاجتمعوامحاومعاجميعالهمأرسلت

وكلباسحهواحدكلكرواالذبنولألفرادجماعةلكلالحارةالتحياتهذهواخمنولكن
القاحبولىقذفىغثزعليهاالتيفقطهيءاألسماهذهأنبوضوحيظهرباسمهاواحدة

البالدفيكرازتهءأئناطبعامنهمواحدبكلجمعتهوظروفسابقةمعامالتواقعمنوذلك
رومافيأخيرأفاستقرواهمأمابهاطافالتيالكثيرة

أهلتخصالءاألسمابهذهالخاتمةهذهأنءالعلمايظنأننالبالخطأمنانهنحدهنامن
لوكانتإذواضحاألمرولكن0أفسسإليمرسلةكانتأخرىرسالةمنمقتطعةوأنهاروما

وألوفائاتأهلهاكلويعرفويزيدسنتينبولسفيهاقعاشوأفسسأفسسألهلفزشلة

بولسقنسيهمهلااالقونيقولوماذايكونوماذافقطاسما62ءهؤالمنهميذكرفكيف

3أهملهمأو

هكذايخاطبهمإذءهؤالروميةجاعاتإلياالوليتحيتهفيبولىققولمنيفهمكذلك
رواينقديسغؤينطالئهأحئاروميةفيالموجودينجميعإليالمسيحيسوعمدعوو

مماروميةأهلوليسروميةفيالموجودينبأنهميخاطبهمأذ4ءالقارىويالحظ7و6
فكيفرومافيومقيمينأخرىبالدمننازحينبلمستوطنينليسواكالبيتهمانضمنايكشف
3أفسسعلىهذاينطبق
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منمأخوذة61األصحاحالخاتمةهذهبأنالظنعلى1هبروسالعالميدترضكذلك

ريسالةمعيتوافقأنيمكنالكئيرةأخرىكنائستحياتبولسقإرسالانبقولهألفسىرصالة
عديكمتسلمالمسيحكنائسوحدهاورومادروماتكونأنالمعقولبلأفسسإليةمرسد
6161رو

حتىوميةكنيسةخزانةفيبقيتأنهاروميةأهلإلىالرسالةوأصالةصحةيؤكدوالذي

منهاويقتبسىتعليمهفيفيهـستخدمهابجألتهاالرسالةهذهليجدم56سنةالرومانيكلمندسءبر

تكشفولغتهكلمندسكتاباتإنالباحثونويقولكورنثوسأهلالىرسالتهفىكاملةآيات

قلبظهرعنروميةرسالةيحفظكانأنهعغ

بدأتهذهبولسقرسالةوصلتهاأنومنذروميةكنيسةأنبروسالعالمويرجـحبل

61كلمندسزمنإلىحتىوالصالةللوعظالجماعةالتئامعنداليوميةاالجتماعاتفىتقرأها

الكنيسةروحفيتغلغلوثابتقديميهوديطقسهمااليوميةوالصالةاليومياالجتماعبأنعلما
واستمرتالنهارمنالثالثةالساعةصالةوفتفيةالكنيسؤلدتفقدوالدتهامنذالمسيحية

فيالبادةفاستمرتالهيكلأحرقأنإلمطالهيكلداخلواعيالصلواتتمـارسالكنيسة
المنوالنفسعلىالمنزليةالكنائس

بينتتداولوصارتمعالجمعتقدكانتبولسقرسائلأنظهرم69سعةوبحلرل

أهلإلىاولياالبولسقرسالةمنيقتتسكانالرومانيكلمندسفالقديسالكنائس
71كورنثوس

المكؤنةبولسقلرسائلتالكودكسالمجموعةأن2لهاول2زنتسجالعالمويقول

بعدوذلكالمدينةهذهفيونتولمجمعتأنهاوهويعتقداإلسكندريةفيظهوترسائلعثرمن

81إسكندريهوالتحريروفنالحواثيفيالتعليقفىاألسلوبأنواممتشفمعالمهادرسأن
البولسيةبالمجموعةالحينذلكمنذيتوسالثانيالقرنأوائلمنذتقديرهبحـبهذاؤلئم

هذهوعنمفردةرسائلعلىيعثرتلذلمالمجموعةهذهفيونتأنومنذمعداه3ع8حالماداول
ذلكبعدالنسخكلأخذتالنخة

و30الىاءحلم02و2ر7

61أا12

7أ4

ا0كاللولءء3لىالمهءء91ر04ااصهـ727ء72
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إليالرسالةعلىوتحتويالثاننالقرننهايةوتارنحهامخطوطةأقدمءالعلمايدإليوصلوقد
عثرالتيبيتيسترئمجموعةني64رقمالبرديةوهيكلهاالرسائلنهايةفيوحدهاالصبرانيين

وذلكالعبرانيينإلىالرسالةوقانونيةبصحةاعترفبلدأولهيمععرأنومعروفمصرفيعليها

م081منذسنة

سالةكأولالقمةمتصارةتأتيالمخطوطةترتيببحسبروميةأهلإليالرسالةأنوالطريف
روماوالمنشااألصملالغربيةالموراتوريمخطوطةأنحينفي91بولقرسائلجمموعةفي

ويطستيموثاوساألفرادرسائلوقبلالمجموعةآخرفيروميةأهلإلىبولسقرسالةفيهاتأتي

إليالرسالةأصالبهايوجدالحيثرسالةعئرةثالثعددهايبلغوالمجموعةوفليمون

األولىالقروناألربعةطوالترفضهاروماظلتالتيالعبرانيين

روميةأهلإليبالرسالةاهتمتالتهيروماوليستاإلسكندريةتكونوهكذا

وذلك02اليومحتىالكنميالتقلبدفيدخلالذياألمرالرسائلبيناألولىمكانتهاوأعطتها
جمثابةأنهااإلسكندريةءعلماعندوخاصةءالبدمنذمعروفةألنهابلحجمااألبهرلكؤلهاليس

بولسللقديساإلنجيل

روميةأهلإلىرسالتهالرسودسبولكنميلماذامحاشرأ

ظاهرفتحسبروميةلرسالةدراستهيبدأأنقبلبهئلتمأنءالقارىيهمخطيرموضوعهذا
أنالحقيقةولكنلرومالزيارتهبهايمهدكانأنهببساطةيقالأنيمكنبولسقوكالمالرسالة
أعلعلىوإنجيلتاخالصيااتجاهاتحملكماخظيرةوسياسيةروحيةاتجاهاتتحملالرسالة

األهميةمنمستوى

نيرونءاعتالبعدروميةأهلإليرسالتهكتببولسقأنوذلناسبقكمامعلومأوآل

سنواتستيوعىكلوبواسطةرومامناليهرطردعلىانقفىقدوكانسنواتبأربمالعرش
الؤشييالرومانيالمؤرختقريربحسبأوالمسيحيينضداليهودأحدثهالذيالشغببسسبب

وبريسكالكيالأقويتدومعاوالمسيحييناليهودفطردكرشئوسيدعىقنضدتاسيتوس

يخدمانوظآلكوزشوسفيبولسقمعوتقابالاليهودمعوطردامسيحيينكاناأنهمايظناللذين

والكاـوءلماك

02أأل324
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وهكذارومافيحدثمابكلبولسأنجراقاللذانهماأفسىفىومعهبولسقلحساب

الجوهدوءبعدأخرىمرةواليهودالمسيحيينباقيمعوبريسكالأكيالبعودةبولسقعلم

المهارةمنبكثيرحكمهابتدأقدكانالذينيرونيدعلىاالجتماعيالوضعوانضباطالسياسي

التياأليامأحسنمنكانتأنهاقيلحتىاالمبراطوريةكلفىاالمرفاشتبالشاصيوالحذق
قيصريويوسمنذاإلبراطوريةعاضتها

حثهوالرسالةهذهلكتابةبولسالقديسكلإلختالتيالكثيرةاألسبابضمنفمن

بمنطقمعاالسلميالتعايشإلىعودتهمابعدالمتنصراألمميوالجانبالمتنصراليهوديالجانب
كلعلىالرجعةخطلتقطعالمحبةمستوىرفععلىوحثهمبلثتركالموالخالصاإلنجيل

بهمللمنوطوالطاعةوالخضوعالدولةءورؤسالكامااحتراممعحدوثهاالمحتملاالخـكماكات
عاليةدرجةعلىيحتسحثوالذيالرسالةفيالسياسيالجانبهوهذاكانوالضرائبالجزبةجمع

فيوضعبولىقأنقطبالناعنيغيبوالالدولةمعالكنيسةتقبللبالنسسبةاألهميةمن
نيرونيدإلىحتىأيضاووصولهاالدولةيدفىوقوعهاامكانيةالرسالةههذيكتبوهواعتباره

عنيعرفهأنمجبمااستوفيكماالثهمنأنهامسئوليتهعنيعرفهأنمجبمافتهااستوفىقدفهو
الحياةفيالمشحيينءهبادى

ينثررسالةأنفرصةوجدهاولكنهرومازيارةبولسقنتةفيكانأنهعحيحياثان

الرسلباقيإياهاستودعهوالذياألممبينالخاصةخدتهعلىيسوعالرباستأمنهالذيإنجيله
الغرلةإنجيلاساسعلىباألممنحتصةرسولتـهتكونأنعلىالثركةيمينإياهمعطينعاتقهعل
المعوقاتضوءعلىمحتملامرلهموصولهعدموافتراضإليهميصلأنقبلوذلك27كل
السابقةالكئيرة

وهوءوإطرامديحمعظاهرهافيمتواضعةرقيقةهادئةبلغةبولسقلمميقوللذلك
علىاستلموهماغيرهذاختانوالسبتوالالناموسأعمالبغيرالجديدبإنجيلهتـشيرهميسضمر
والختانوالسبتوأعمالهالناموسبضرورةوأذهانهمقلوبهمفيرسخقدكانالذيالخئانإنجيل

العواثدبقبةو

العالمكلفيبهرشادىايمانكمأنجميعكمجهةمنالمسيحبيسوعإلهيأشكر
8روا

بقولهلزيارتهمالملخةالشديدةرغبتهصببويعطي

121رووإيمانيإيمانكمعأجميناالذيباإليمانبينكملنتعزى
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55

لهمفيقوليلغيهويكادبلإيمانهمعنإيمانهيميزوكأنهيعودولكنه

51رواأيضاروميةنيالذينأنتملثبشيرعمستعدليهومافهكذا
3اإلنجيلبشارةإلىيحتاجونالعالمكلفىبهئتادىإيمانهمالذينيكونفكيف

131رواألممساثرفىكماأيضافيكمئمرليليكونيقولثم
ثمروأيالثمرهذامثلناقصينيكولونالعالمكلفىبهئاذىإيمانهمالذيقأنفكيف

13هذ

آتيأنافهبثيثةمزةليريتيعتأناآلندمىصلواتيفىدأنمامتضرعالهميقولثمهـ
11و101رولئباتكمروحيةهبةحكمأمنلكيأراكمأنمشتاقألنيإليكم
خطرعدمفييكونونالعالمكلفيبهئناذىالذيإيمانهمعلىلمادااللهيشكرمنأنفكيف

3الثبوت

اإليمانيفزقويعودباإليمانبينكملنتعرىيقولأنبعدمعنىوماكيفثم

إيمانانهماإذلـإيمأنيإيمانكمإلىهذاالواحد

فيهوقولهحسببمكرسامعيهيأخذالذيالمتواضعالرسولهذارقةتنكشفوهنا
2161كو2

إذا

وإيمانهماالموسأعمالطبدونبولسبيناديالذيبالمسيحااليمسانفعالإيهانانهما1

وكلوالختانوالشتالناموسحفظأساسعلىالمتنصريناليهودمناستلموهالذيبالمسيح
اليهودعوايد

برلنوالبالمسيحاإليمانبانجيلتبشيرهمهيلثباتهميقصدهاالتيالروحيةالهبةإن2
إيمأنأيالنالختانوبدونالسبتوبدونالناموسوأعمالالناموسبدونالذ

اوآجألإنحتمأمعناهووصاياهالقديمبالناموسالثهعبادةمعيشتركمسيحي
تورطواالذينغالطيةألهليقولاسمعهالنعمةوفقدانالمسيحمنالسقوطهوعاجال

الوضعهذانفسفى

للحقتذعنواالحتىيذةتعوأيسحرالكمعملزقاكمقنءاألكبياالغالطيونأيها

هذامنكمأتعلمأنأريدمصدوبابينكمالمسيحيسوعتمزيقدنكمعيوأمامالذبنأنتم
ابتدأتمأبعدما3ءأغبياأنتمأهكذاااليمانبخبرأمالروحأخذتمالناموسأبأعمالفقط
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عنتبطلتمفد3الناموسعملدبالجاآلنئكـتلونبالمسيحاإليمأنبالروحأ
54و313غلالنعمةمنسقطتمبالناموسررونتتبالذينأيهاالمسيح

أنخطيرتصريحفهذاأيضاروميةفىالذينأنتميركملتبشمستعدلهميقولحينما3
السبتءوإلغاالناموسبرضبشارةإلىتحتاجالمسيحلفبولسابقافبلوهاالتيالبشاوة

الالثهبزلنوالقابلةثابتةبالمسيحباإليمانالبشإرةتبقىحتىاليهودعوايدوكلوالختان

أيضأويصلبونهاللهابنمجحدونوجعلهمباليهودأؤدىالذيالناموسبريهددها

الثالثةالعناصرهذهوبسببيائهإلىايمهامنرومتةرسالةتقومالالثالركائزهذهوعلى

روميةتفلتأنومهموماوحائراوقلقابلروماإلىيذهبأنمشتاقافقطليسبولسقكان

عنتعوقأنهرأىلمالذلكبالمسيحااليمانمنتفلتأنمستقبلهايكونوهكذاكرازتهمن

المسيحمناستلمهماوكلوإيمانهوروحهوقلبهفكرهكلفيهاوسكببالرسالةاصرعالذهاب
الناموسمنخفوأبااليمانالئهبرالبرهومالهمليشرحباإلعالن

إلطاعةورسالةنعمةقبلنااسمهألجلبهالذيعلىيشذدرسالتهمستهلقيتجدهلذلك

لستألنيويركزيعودثم6و15روأيضاأنتمبينهمالذيناألممجميعفياإليمان
أعمالبدونيؤمنقنلكلالناموسبدونللخالصالةدتوةألنهالمسيحبإنجيلأستحي

إليمانبإيمانأياليمانبإيمانالثهبومغققفيهألنلليؤالنيئمأوأللليهوديالناموس
رسالتهمستهلفيذلككل71و161رويحيافباإليمانالبارأمامكتوبهوكمافقط

ناموسبدونالبمانبااللهبزإعالنهوالمسيحإنجيلأنئشآلدا

روميةأهلإلىلرسالتهكتابتهأساسهيالتيالوحيدةالجوهريةالحقيقةهذهأنوالعجيب
خـىالثانىالقرنمنرومتةأهلإلىبولسقرسالةتصذرلشرحقنككءالعلماكلتفوت

واللثباتكمروحميةهبةأمنحكمقولهلمعنىينتبهوافلم12ءاستثنابدونالعثرينالقرن
فيالذينأنتملتبشيركممستعدقولهلمعتىانتبهواوالوإيمانيايمانكمقولهلمعغىانتبهوا

الفرلةالنجيلكرسولأيضافيكمثمرليليهـكونقولهلمعنىاننبهواوالأيضارومية

فيلذلكرومةنيعقائديةخالفاتعنبولللقديىاخباروعملتربماانهدا3باوراأللمانيإلعالماعتقدلقد2
رصالتهيكتبهولماذامباشرةتفيدالتيإلرساكفيالمذكورةالحقائقإلطيتبماأندونبالمسغاإليماناركانفيهاليرضحرصالته

أحدمناخبارايتظرأندونرويةاهلإلي

3ول4ألهـهـ44إهءأ
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ليضعروميةأهلإلىرسالتهوكتبأسرعبولسقانأيالحقيقةهذهإليءالعلماانتبهولو
اليهودعاداتكلأوالختانأوالسبتأوبالناموسعالقةأيةمنخلوابالمسيحااليمانأساسلهم

أنفسهمشغلواكانوالماذلكإليءالعلصاانتبهلونقولالمسيحياإليمانفيثتاتهمليضمناألخرى
لمسيحئيرسالةكتببولىقهلفيهايتناقشونالصفحاتوعشراتبأكملهافصولبكتابة

حلولأيةإلىيصلواأندوناألمميلمسيحأماليهود

عبادةعلىيعيشونكانواالمتنصرينالبهودألنمعينةلفئةيكتبلمبولسقأنوالحقيقة

همكانواالمتنصريناليهوأيديعلىتنضرواالذيناألمموأنبالمسيحااليمانبجوارالناموس
العوايدوكلوالسبتوالختانالناموبرعبادةهعبالمسيحااليمأنمنهماستلموافدأيضا

واليونانآسياكنائسمننزحواالذينأتباعهمنقلةعداماللجميعكتستبولسفالقديسى

بولسقمنالصحيحاإليماننسقمواءفهؤالرومافيواستقروا

سفرياتهمنانقىفدىبولقأنالرسالةهذهفيهكتبتالذيالزمنتحديدمنوواضح

وماأورشليممنإنيحتىالغربإلىبصرهير2فابتدأالكبرىبهدائنهالشرقحولالتبشيرية
فإذاآلنوأماالمسيحبإنجلالتبشيرأكملثقداليونانغربشمالإلليريكونإلىحولهـا
1روهكثيرةسنينمنذإليكمءالمجيالىاثنياقولياألقاليمهذهفيبعدمكانليليس

32و91

أسبانياإلىحتىالتبشيرفيطموحاتهواقذتبلباتهتشغلالتيهيفقطروماتكنولم

فيممئلةإليهترنوالتيالنواحيتلكرسولهوأليس3األلتبثيرالربمنعومدفهوالولماذا
يصزحوهواسمعه619اغوأعتامكدونيةإلياغئرالرويافيدعاهالذيالمكدونيذلك
إليوتشئعوتنمروريفيأراكمأنأرجوألنيإليكمآتنأممبانياإلىأذهبفعندمابذلك
142روهجزئيامنكمأوألتمألتإنهناك

إليذاهبأنااآلنولكنرسمايرسمهاوكأنهقلبهفىوضعهاالتيللخطةيكررتصورهوعاد

التيالماليةالمساعداتالئرهذالهموختمثذلكأكملثفشىالقديسينألخدمأورشليم
وفي83و152روهأسبانياإلىبكممارافسأمضيأورشليمءلفقراالكـنائسمنجمعها

المباركةالخدمةهذهءوراكانبلوحمسبأورشليمءفقرامساعدةاألساسيقصدهيكنلميقةا

3األضدالمتعصبينرينالمتنقاليهودقلبتالئبالسخئةالماليةالمساعداتهذهمثلأنفيأمل
وبالتاليالغرلةوأهلالختانمناإليمانأهلبينوأخويروحيتوثيقبعمليقومكانأنهبمعنى
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ضدقأورشليمفيالكنيسةمتعصبيإليباالضافةاليهوديحملهكانالذيالسخطروحتلطيف
بالباإلنجيلالمبشرأيالغرلةأهلإلىاإليمانرسالةيحملالذيالوحيدالرسولبصفتهبولس

منهمطالباروميةأهلإليرسالتهفيبولسقاألمريكشفههذاختانوالسـتوالسنامو

أورشليمفىاليهونياتمنخيفةيتوجسكانأنهيدوإذبعينهاألمرهذاأجلمنالصالة

منالصلواتفيمعيتجاهدواأنالروحوممحبةالمسيحيسئحبنابراالجوةأيهاإليكمفأطلب

أورشليمألجلخدمتيتكونولكياليهودمنمؤمنينغيرهمالذينمنأثقذلكيالثهإليأجلي
كانفقدالسفنتثشهيالبماالرياحتأتيقدولكن13و103روالقديسينعندمقبولة

هذهقيودهوفىوالسجنالقيودإليبهانتهواحتىعملوامافيهعملواألنهمتوجسهفىحقعل

سالسلفيسفيرأروماإليهمءجا

يغيبالأنفينبغيروميةأهلالىرسالتهبولسقكتبلماذاعننبحثكناإنولكن

بولسقخدمةحساباتفىاألزلمنذموفموعةفروماباألساسرسالةهيروماإنبالناعن

ءشركا3األأنبالسزغزفنبمبإعالنأنهلألممفيهابنهليعلنأمهبطنمنالثهأفرزهالذي
نعمةموهبةحسبلهخادماأناصرتالذيباإلنجيلالسيحفيموعدهونوالوالجسدالميراثلط
7و6و33أفقؤلهفعلحسبليالمعطاةالئه

يسئحإليهمورسالتهدعؤلهمركياروميةأهلإليرسالتهمستهلفييكتبوهواسمعهلذلك
بينهمالذيناألممجميعفياإليمانالطاعةورسالةنعمةفبالاسمهألجلبهالذيربنايحالمس
رومافيأنهيحلموكأنهكانبولفالقديس146روالمسيحيسوعمدعووأيضاأنتم
تءجايتحتمكلمةأنويالحظ9112أعأيضاروميةأرىأنيتحتميرددفكان

ذلكاكدوقدداالحتميةأوالضرورةبتحديدتعنيالترجمةوهيينبغيالعربيةالترجمةفي

وقفالتاليةالليلةوفيمنهوتحققالرسولبولسوسمعهأعماقهفيخاطبهالثهمنمسموعصوت

تشهذأنينبغييتحتمهكذاأورشلتمفيليبهاشهدتكهاألنكبولسيأثقوقالىالربب
3211أعايضأروميةفي

جهةمنداخلهفييعتملكانالذيااللجاحبنوعتتسمهذهرسالتهفىصوتهنبرةنجدلذلك

إليكمآتيأنقصدتكئيرةمرارأأننياإلخوةأيهاتجهلواأناريدلستثمإليهمالذهالب
131رواألممسائوفىكماأيضافيكمثمرليليكوناآلنحتىوئنمث

يهيجقلبهفىالرسوليالعاملكانإليهمالذهابعلىإلحاحهفيبولسقأنوالعجيب



95روميةرسالةرح

أنمشتاقألنيالرسوليةالبركةيمنحهمأنإأليبغييكنلمفهوالحرءالعطاجهةمنبالشوق
أياألممرسوليةبركةبهايعنيالتي11روالثباتكمروحبةهبةأمنحكملكيأراكم
الناموسمنخلوأالمسيحيبااليمانالتعليم

أنهمعروفوهواألبروزياسترالمدعوكتبهاوئيقةمنإليناوصلتسجيليؤكدهوهذا

يهؤهناككانالرسولبولزمنفىأنالثابتمنإنهالواحدبالحرففيهايقولهيالريون

احتفاظهممعبالمسيحاالعترافالرومانيينفعقموامنهمبعفقتنصرقدكانرومافيقاطنون
فيكانوأالهودءهؤالحتىأنههتالريونأبروزياستريقولآخرموضعوفي22بالناموس

32عجاشبأوئجزآياتولمالرسلمنأيهناكيذهبولم22دخالةيهودااألصل

روميةأهلهمأومنرسالتهالرسولبولسكتبلقنعشرحادي
أبحاثسببالـؤالهذاكاناألمممتنضريمنكانواأماليهودمتنضريمنكانواهل
بولسقأننجدرومبةأهلإليالرسالةلروحبدراستناولكنءالعلمابينمتباينةءوآراكثيرة

صريحاالكالملهميوجهكانفلألممءسواحدعلىواألمماليهودمنبالمسيحالمؤمنينيخاطبكان

بل1131روخدمتيأمخد3لألرسولأناأنيبمااألممأيهالكمأقولفابيهكذا
يرنثللرسالةالعاماالتجاهتحملالتيالخلفيةأنيتضحرسالتهمسنهلفىمعاالجميعيخاطبوحـما

فيااليمانإلطاعةورسالةنعمةتبآاسمهألجلبالذينزاعبالاألغلبيةلهماألممأنإلم
6و5روآالمسيحبسوعمدغووايضاأنتمبينهمالذيناألممجميع

والتقوىالروحيالنضجمنمستوىأعلىعلىرومافيكانوا3األمنالمتنصرينأنويبدو

ليمنحهمبلباإليمانيبشرهملكياليخاطبهمبولسفالقديساليمانهمومثمهوداوالصالح

القدسالروحبعطيةإيمانهمعلىيحتمأنبمعنىالثهإلىباناقرإيمانهمحصيدمنوليقذمثباتا
الكيسابقاعئرعنهاوالتيرسوليةكنيسةروميةأهللبصيرمعرفتهملتكميلالرسولية

أنكمإخؤليياجهتكممنمتيفنأيضانفيوأنا111رولثباتكمروحيةهةأمنحكم
جسارةبأكثرولكنبعضابعضكميئإلرأنقادرونعلمكلومملووونصالحامشحؤلونأنتم

أكونحتىاللهمنليوهتثالتيالنعمةبسببلكمكمذكراالجوةأيهاجزئتاإليكمكتبت

322ك4أسة73كهـ

2وءحهلم305و6
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مقبوألاألممقربانليكونككاهنالثهإلنجيلئبايثرامما1ألجلالمسيحليسعخادهأ
14161روهالقدسبالروحمقذصأ

علىوتتكليهودباتسمىأنتهوذابوضوحالمتنصريناليهوديخاطبأنهنجدالمقابلوفي
الذيإذافأنتالتاموسمنقعلمأالمتخالفةراألمووتميزمشيئتهوتعرفبالتةوتفتخرالناموس

أكلمألنياإلخوةأيهاتجهلونأم12و81و271رو3نفسكتعفمألستغيركتعفم
71روبالناموسالعارفين

األصليةالزيتونةجهةمناإليمانفىوهممعا3واألاليهوديكلمبولس0نجدقكذلك
الزيتونةأغصانوطعمتاليهودأياألصليةالزيتونةأغصانكطغتوكيفالبزيةوالزيتونة

فعلىإيمانهملعدمظعوااليهوديحذرأنفلألممعةالطبيبخالفالطيباألصلعلىالبزية

إيمانهموبعدماألممدخلبزلتهمأنيشجعولليهودسئفظعونوإالااليمانعدميحذرواأناألمم
حتىمعاواألمملليهودهناوالكالم3موثبعدمنحياةإالوإيمانهمبعودتهميكونفكمئطغوا

اآلخرضدالواحديفتخرأواآلخرعلىأحدبستبهرال

العالممثلاليهومنكانتاألغلبيةإنيقولالذيالفكرإلىانحازواالذينءالعلماأما

الناموسضدبولسقتعاليمتركيزعلىالتقريرهذافياعتمادهمقكان42زاهنئيئودور

سطوةعنيتكلمبولسقبأن2موريجونالعالمعليهمويرد0فقطاليهوديقصدوكأنه
لليهوديموتصاربمثابةللناموسالصليبعلىالمسبحموتألنالمسغبموتإلغائهثمالنامرس

ثقالبهمتخظىولألممحملهعلىفادرينيكونوالمئقالعنهم2رفلليهودءبحواسواةواألممي
221رويهلكالناموسفبدونالناموسبدونأخطأقنكلألنخالمهميقرضكان

فيحتمااألممنحنيذيخلناللعاموسكمخافالصليبعلىالمسيحموتأنثرىونحن
علىالناموسهوحكماللعنةموتقبولأيخثمبةعلىالر2المسيحتحئلألنالناموسمواجهة
أعلملمأوذلكعلمتءسواالناموسبحكمءخاطىرجلكأكيوأناالحاطى
كنتكأنيبمعنىوأحكامهالناموسبيتخطىوبهذاأجليمنالخطيةموتلعنةتيلفالمسيح
وقمتذلكعلىءبناومتالناموسحكمالمسيحمعوقبلثالمسيحموتلحظةفيالناموستحت
والخطتةالناموسمناءئبزالمسيحمع

42اع23040اول314ء4ولءإاهلمهعلالع3ء4كامءيملمء9وهبيال22401015

52هولاليال33اللمعءلم25يمعوليهرههديم4ممم
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والناموسالمسيحي

الفاالمرسيهوداكناواليهودانالكونناالناموسأحرارمنأننايحيينكملنايتهأقد

الخاصالقانونهوالناموسفإنالرسولبولسيوضحوكماالحقيقةفيولكنعلينالهعملطان
سلطانتحتوقعناقدنكونالخطيةسلطانتحتوقعنانحنفلووعقوبةوتحديدامعرفةبالخطية

الثهقانونأصالهوالناموسألنالزاماالنامومىحكمدخلناقدنكونأيحتماالحطيةقانون
نحفظأنعليهـناوليصىيهودالسناأننامننجالرغمالخطيةمعالتعاملأجلمنوضعالذي

الناموسيناعليتسخبلهذاالناموستحتمولودوالمسيحبالمسيحآمئاألنناولكنببيودهالناموس

ماتهالذيالموتطريقعنبهواتحدناعليهوتعزفنامصلوباالمسيحأخذناأننامنفبالرغماضطرارا

موتهفىالكاملباشتراكنافإننالمؤلهاعتمدناتالجسدنافيالموتهذاحكموأخذناأجلنامن

فىاشتوابهاأومعهالقيامةحقوالتبعئةالضرورةبحكماليصيرللتبرثةالموتطكـمواخإلنا

أأنثالذيبالموتالحكمهذاوباألماسلكناألمواتمنقامبهمااللذينودمهجسده
تبرأناقدنكونوقباقهالمسغبهوتبإيماننافنحنالناموسحكمأصالهوةءالبراأيالتبرير

وملكناوعدثاباخثيارناأخطاناإذاولكنحكمهتحتتلذولمالعاموسمنوبالتاليالخطيةمن

حكمأيالمستحتبريرعناقطيالمسيحصصليبمنونحررناالمائتجسدنافيالخطية

عليناالموتحكمالشئناتفرصةللناموسأعطيناقدونكونةءالبرا

بلالخطاياعنذبيحةبعدتبقىالالحقمعرفةاخذنامابعدباختيارناأخطأناإنفإنه

72و0162عبالمضأدينتأكلأنعتيدةناروكيرةيخـفدينويةقبولط

الجسدحسبليسالسالكينبسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلنالدينونةمنءثيإذاال

الخطيةناموسمنأعتقنيتدبسوعالمسيحفىالحياةروحناموسألنالروححسببل
حسببلالجسدحسيليسالسالكيننحنفيناالناموسحكميتملكيوالموت

4و2و81ورلروخا

خأضعأهوليسإذدثهعداوةهوالجسداهتمامالنموتهوالجسداهتمامالن
أنيستطبعونالجسدفيهمفالذينيستطبعالأيضايأنهالنعمةاللهلناموس

68رو8الثهئرضوا

831روفستمؤلونالجسدحسبعشتمإن

إماتطيعؤلهللذيعبيدأنتمللطاعةعبيدالهذواتكمتقذمونالذيأنتعلمونألستم
661رو0للبرلثهللطاعةأوللموتللخطية
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632روموتهيالخطبةأجرةألن
وصارواءالفدانعمةالسماويةإالموههوذاقواالمعموديةمرةاستييرواالذينألن

يمكنالوسقطوااآلتيالدهروقواتالصالحةاللهكلمةوذاقواالقدسالروحءشمركا

ويشقرونهثانيةالدهابنالنفسهمبصلبوناإلراديةبالخطيةهمإذللنوبةأيضاتجديدهم
646عب

فيروماكنيسةفيقاثماكانوضععنلمحةم532صنةتوفيالرومانيهيوليتسويعطـيا
الجماعةجسمعنمنشقةكانتولكنهايهوديةسماتلهاالمسيحيينبينشيعةوجووهوأيامه

ظلتولكنهاروماكنيسةداخلفيومتوارثةعالقةظفتاليهوديةصبغةانيوضحمماككل

62الزوالالىمآلهاكانلذلكالجماعةفياالندماجعلىقادرةغيرمنحصرة

األضعفهوكانروميةكنيسةفياليهوديالعنصرأننتيقنتجعلناالتياألسبابوأمـا

هكذا72ك40عجوديتالمدققيسريالسوالعالملنافئجملهاواألفل

فيالمتنصريناليهودشيعةيخصءشيايعنرومافىاليهودمـعجمءرؤساجهلمن1

كتاباتنقبللمنحنلهفقالواملحوظةاوغيرظاهرةيقةكانتأنهايزكدروما

ولكنناءرديءبثيعنكأوتكلمفأخبرناءجااإلخوةمنأحدوالاليهوديةمنفيك

فييقاؤمأنهالمذهبهذاجهةمنعندنامعلومألنهترىماذامنكنسمعأننحتحسن
22و8212أعطبعارومافيعدامامكانكل

المذابحبهذهقطسمعنالمااليهودهملوكانوارومافىللمسيحييننيروناضطهادإن2

والبقليلالءشيفياليهودإلىمنتميةغيركانتالمسيحيةأنواضحولكنالدموية
بقيتاليهوديةالجماعاتبينماللموتولمدذموابسهولةالمسيحيونأفرزلذلكبكثير

سويمشهالمسليمة

حولهملتقينكانواالذينالكئرةأنبولسقيوضعحفيلبيأهلإلىبولقرسالةفي3
يقاومونفكانوايهوديأصلمنكانواالذينامااألمميينالمسيحيينمنكانوارومافي

قليلةيقةكالواءوهؤالوالختانوالسبتاالموسءإلغاجهةمنطبعاتعليمه

62أهإهاألالفىوء50لم37ه502

72ك40ء1ءهءأ343
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أبهعاألماكنباقيويدأرالواليةكلفيغالمفىظاهرةصارتوئقيإنحتى
بالكلمةاليهلمعلىأكثرمجترثونبوكقيالربفيواثقونوهماالجوةوأكثراألمم
عنءفهؤالبالمسيحيكرزونمتنضرونيهودوخصامحسدفعنفومأماخوفبال

13161فيبالمسيحينادوننحزب

للميحيينرومافيكتبمرقسالقديسإنجيلإنيقولالذيالتقليديحصفيما4

كتبأنهيوضحوهذاالقديمالعهدلنصوصاقخباسأيمنتمامايخلوفاالبجيلهناك

هناكةالكنييمثلكانالذيالكلأوالكثرةوهمهناكالمسيحيينلألمم

رسالةكتابةزمننسنة03بعدكتبهاالتيروماأسقفكلمندسالقديسىرسائل

أيمنيخلوتمامامتنصرأمميوفكروأسلوبروحعنتكشفروميةأهلإلىبولسق

مجموعةمقدمةفينراهنوالعألممارناكالعالميؤكدهوهذالليهوديةانحيازأواتجاه

جرهاردطبعةالرسوليينءاآلبا

القدشحآلدهفدكانوالذيللفصحالتعييدبخصوصاحتدمالذيالجدلبخصوص6

قاوأالذيأننجدنيسان41أياليهودفصحمعليكونأفسىكناثىكلفييوحنا
ميحيوهماليهودفصحعنبعيدميعادفيالفصحجعلعلىوأصزبشدةالتقليدهذا

العكسبلمسيطرعنصريهوديأيمنرومافيخلؤالمسيحيةعنيكشفوهذاروما

الصرفرومانيةأيمحليةكلهاءبأسمامآليةنجدهارومافيالسراديبفإنكذلك7

واستمرتبدأترومافىالمسميحيةأنيفيدممالخذكارموتاهميهوديةءأسسمابتخقلها

الغالباألمميبعنصرها

م75سنةإليهاالرسولبولسرسالةزمنرومافيعمومأالمسيحيةحالةثرعثاني
المسيحيةفياألولالخمسينعيدبعدأيم3سنةفيروماوصلتالمسيحيةأنفرضنالو
بهايحتفظحادثةوهناكقرنربممنيقربمارومافيالمسيحيةالحياةعلىانقضىقديكون

أيإلىلناتوضحفهيآنثذالمسيحيةحالأياألمرهذافىبالذاتتعتبرذاكرتهفىالتاريخ
ففيوالملكيةبلالحاكمةوخاصةالمدينةفيالراقيةاألوساطبينالمسيحيةذنفاقوةبلغتمدى

بلوليوسأوليوسزوجةولهأ35أحولهـاستناجبومبونياالسيدةعلىكلبضم75سنة
إلىوضئهاإنجلترابغزواضطلعالذيوهواالببراطوريةفيالعظامالقوادأحدإداولدا5إداأدا3
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الرومانيالمؤرختعبيرحدعلىوذلك82خرافيديناعتناقبتهمةوذلكمإ34سنةروما

وهكذاواعتمدتالمسيحيةاعتنقتأنهاالمالبساتكلمنيفهموطبعاتاصبنوسالمعاصرالوثني
القديسبسردابالمسمىروماسراديبأحدفىمنقوشااسمهاوؤجذكشهيدةوماتتعليهاممبمق

92كآلليسئحس

الطبقاتفيوخاصةالقومجمليةمنبعفيىقلوباجتذبترومافيالمسيحيةأنيفهمهذامن
حتىباإلنجيلليكرزمقبداروماإلىذهابهعندبولوجدقكيفنفهملهذاالحاكمة
فيلبيإلىرسالتهفيمنهنسمعههذاقيصروأهلهبيـتإلىمفتوحاطريقهوجدالقيودتحتومن

صارتؤئقيإنحتىاإلنجيلتقذمإليأكئرآلتقدأموريأناإلخوةايهاتعلمواأنأريدثم
الربقيواثقونوهماإلخوةوأكثرأجمعاألماكنباقيوفيالواليةداركلفيالمسيحفيظاهرة

إلىرسالتهنهايةوفى12141فيخوفبالبالكلمةالتكلمعلىأكثرمجئرثونبؤئقي

واعتمدواااليمانقيلواقدنفسهنيرونايقيصرعائدةمنبعضاأنصراحةبودسيذكرقفيدبي
422فيمسيحيينوصاروا

03إليهارسالةبولسقكتابةءأثناروميةفيالكنيسةعليهاكانتالتيالعامةالحالةأما

ومظالمكثيرةخلقيةموبقاتتحتتررخكانتروماانالمؤرخينكتاباتمنعادةفالمعروف

الذينترونفحتىفريدةحسناتمنيخلويكنلماألمرأنالحقيقةولكنوثذوذهمالقياصرة

فيأنقطعاالمعروفأنإألحالهإيىانتهىممافبالرغمم45سنةاالمبراطوريةعرشعلىترتـع
بأنهارومافىوالسياسيةالمدنيةالحياةرصفتروميةرسالةكتابةرمنفيأيحكمهبداية

بالعدالةتتصفالحكومةكانتحيثقيصريويوسموتمنذروماعاشتهازمنيةحقبةأسعدا

بالخشنىاألقاليمتعاملفكانتالقانونتةوالدقةبالحزمصالحيتهاتمارسوكانتوالحكمة
بلغتقدوكانتأوتعسففسادأيعنالرادعةالعقاباتتهديدتحتمنضبطينحكامهاوكان

باالنضباطالرومانيالبوليساشتهروقدوالوعيءالسخامنتهىالمسابقاتإفامةفيالتشجيعات

احترامبكلرسالتهفيبولسقذكرهمالذينوهمروماالعاصهةفىخاصةالنظيرالمنقطع

حقوقهمالجميعفأعطوااللهمنمرتبةهيالقاثمةالكائنةالسالطينوالرئاساتوتقدير

2ءأال3يمعيهـءلمء53233

92هأكايحلملمهيمح3أكح2لمال3ء8010وة5عءهءال2ة

03يمعالأعحعمألمأه0حعهييولاه5ألهإولآء54كءألمعو
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كانواالحكاممنوكـثر3117رواإلكراملهلمنواالبهرامالخوفلهلمنالخوف

نسحعونحنواردأالمـيحيةاألفكارالستقالاالستعدأدكانلذلكللفلسفةعاشقينأوفالسفة
فيالمسيحفيظاهرةصارتؤئقيإنخـىحيةالمسفبلواقيصريرونبيتءأعضامنبعضاأن
بيتمنالذينسيماوالالقديسينجمغعديكميسقمأجمعاألماكنباقيوفيالواليةداركل

422و131فىصرقي

كانالذياليهوديالعنصرمنألترومافيالمسيحيةبدايةأنبالناعنيغيبأنينبغيوال
الثرقمنمجيثهعندبوبيالرومانيالقائدأسرهمحينمامق36سنةمنذرومااستوطنقد

ومجمعانفوذذاقوياتجمعاءهؤالكؤوفدتحزرمعظمهمولكنرومافيعبيداوصاروا

مجامعهمانتشرتجدأثمعددهموازدادبالتجارةاشتهرواوقد69أعالليبرتينيينمجمعمىيس
منهمأنننسىوالرومافيباسمهممعروفاحيايقطنونكانواولكنهمرومامنكثيرةءأنحافي

اليهوديالعنصرهذاعلىنامترومافيالكنيسةبدايةفانلذلكالكبيرهيرودسعائلةكانت

صفحةأنظرآخرموفمعفيذكرناكماروماإليبهانزحواثمأورشليمفيأوالالمسيحيةتقتلالذي
94

كلوديوسيدعلىرومامناليهودطردسببفيعنهنسمعرومافيمسيحيينلوجودذكروأول

اليهودبهاقامثورةعقبكانذلكإنيتونيوسسوالرومانيالمؤرخوليقإذم25سنةقيصر

فىاألواثلالمسيحيينضدفامتالثورةهذهأنتماماوأعتقدكرشتوسيدعىشخصبسبب

جميعاعادواماسرعانولكنامرأتهكالوبريأكيالمنهمكانالذينالتاريخذلكفيروما
منذروماكنيسةورثتهالذياألخالقيتوىالمعنفكرةيعطيناهذابعدئذالكنيسةوازدهرت

علىجداديشةروميةرسالةفيبولسقنسمعوحينماجدافظالمتحالهوديالتقليدعنءالبد
نفورممبسببالكنيسةفىاليهوديللعنصرموخهاكانفذلكللحكامالمسيحيينطاعةضرورة

الوئنيينالحكامضدورثوهالذي

والمفسرينكبارالالهؤليينيدعلىروميةرسالةخشتاريخعثصرثالث
روميةالةرمشرحفيالكاتببهااستعانالتيوالكتب

3761درهامجامعةفيالالهوتأستاذح3احامإع4كرانفيلدالعالميقول

والذيروميةأهلإلىالرسالةمثلوالمستفيضةالدفيقةبالدراساتحظيتوثيقةتوجدلمأ
فىذكرهعلىنأتيأنيصعبوالذيإنعرفهالممابكثيرأقلوالمؤلفينالمؤلفاتمننعرفه
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لهذهشرحمنممألمماوخصبغنىئظهرمدىأننتمئاهماوكلالمجالهذا
13الرسالة

أيضااخرينمعالعالمهذاذكرهعمامختصرةسريعةلحةنقدمأنمتحاولونحن
م81542هالمصريأوهـبحانوسللعالمهورويةلرمالةوصلناضرحأقذمإن1

3891هأهولمولمثمأ84ءالفيلوكاليافيمنهمقتطفاتتءجاوقدأ

الفاهرةطريقطرهديرفياكئشفتالتياالكتشافحديةالبرديةأبرزتهالذيالثمرحب
منصفحة82وتغطي57ه3ءاألجزاتحويوهيم1491سنةحلوان

بهايكتبالتيوالالتينيةروفينوسهوكاتبهاألنالالتييةباللغةوهيالبردية

ودراستهافحصهاتموقدعليهاويعتمدواضحةجداالمبكرالزصهذافيروقينوس

أيامهأواخرفىأوديجانوسوجودمعيتوافقكتابتهاوزمن23شمادويكالعالمبواسطة
مميؤاتوتحملاألهميةغايةفىإنهاكرانفيلدالعالمعنهاويقولبفلسطينقيصريةفى

أوريجانوسذهنعبقريةمنتكشفهماأوالرصينةالالتينيةلغتهاجهةمنءسواخاصحة

لغتهوبحسب

0ول34ءول3ول4اله9هحإدألإعإصيع8ولثأولسول8ءححمهطأ8أ8مماولها843ح

آهءأإألءأ9ء53ولءإالأ8ح9أ7ء4سءإالح6845إه3إألزءولع

ول4سولأألحولء40196ساول5484ح83ألء5ذأل

فيوستكوتالعالمالقدردرصهاوبنفس
أآهحعأه51171ا81

وصلناالرابمالفرنومن2

أريوسيئينصفوكانم663سنةماتقيصريةعلىالذيأكاكيوسشرحأ
يوحناىللقديمعلماكانوقدم093سنةماتطرسوسعلىالذيديودورشرحب
الفمذبي

و01حعح3بم45الحجكاءديمألها03

23يح4أءاامالول3ول4اطعلما3زأل3آه35أع3حه8ولهولولهااول3سوول55او9

ك2أأ4ألألح43ا41ءءأا23
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0م01393البوليناريوسشرحج

م313893الصيتالذاخالعايممصرضريرلديديموسشرح

أنطاكيةقيالصيتوالذاخءالراالفمذهبيبثرحالزمانأتحفناالرابمالقرننهايةوفي
سنةإلى783سنةبينماالفترةفىعظاتشكلفىألقاهاوقدم743704

وهواألخالتيةبالنصائحمزدحمةفديركواعظالفمذهبيعنتكشفوهيم793

لناتركوفدالشرحفىأبرأأواشاذاوئححبالمقدسالكتابشرحفىيفدامبطل

خأصةبصورةقدمهااييكالطيماإلىالرسالةمنهاوكانبولسقرسائللكلشرحه

كلالضغطفيقويالرمزيةإلىيميلمتميزالهؤديوهوكعظاتوالبافيكشرح

سثرحعظاتهيحتهلءواألخطابالعيوبالخشهيرفيعنيفوالسلوكبةاألخالقيةالنواحي

الالهؤليةبول0قأعماقتتئععليهيسهلوكلماتهمعناهعلىويعفقاليونانيالنص
روحيةرؤيةزوأدبيلغويمدرسيروميةلةلرسوشرحهالفحةحتىمعهويتسلق

يخاهلهوالأعلماعندبهمتميزيؤخذشرحوهوالبحريةبالطبيعةدرايةعنيكشف

المشاكليتعمقالثهول4لولة4ثع814ولالعايتئنحكـمبحسبولكنأحد

أنطاكيةالهؤدتيشانشأنهمريعاعليهايعبرفهوالالهؤدية

053كيليكيةمنيسطيأبسوثيؤدوراألسقفشرحأيضاأنطاكيةالهزلييومن
ذرحمنءأجزامنهابقيولكنضاعقداألسفارومعظمهاكلعنكتبوقدم824

القرنمنبالالتييةءأجزامعوالـانبةاولىاكورنثوسمنءوأجزاروميةرسالة
ويحاولمدققوهويلأحرمتميزاسلوبولهالرسولبولسرساثللـقيةالخامس

بولمىالتجاهاتإدراكهفىالشراحبقيةويفوقالالهؤليةاالصطالحاتشرح

يةواألخر

والوضوحبالدراسةيخازم444يسنةماتاالشكندريالكبيركيرلالقديسشرحز

04تمألمقطوعاتفهتبقىفقدكامالليسىوالمثرحاألدبيالتذوقمنيخلوولكن

أذ8ولعمينيمجموعةفيعمودا

االولالفمذهبيالقديسعدووهوم004سنةعاشجابااليرسساوشرحح
أيضاكيرلسسوالفدي

ثيثودوريتمثلالفمذهبيشرحمنمأخوذةكلهاشروحاتظهرتذلكبعد



رومةرسالةشرح6

الحاديالفرنبلغارياأسقفثثويخالكت76947هالدمثقييوحنا363854
عثر

م603373السريانيأفرآمللقديسرومتةرمالةشرحوصناالسريانيةالسكـيسةومن
م3981سنةفينيسيافىمطبوعةالالتينيةباللغةترجمةلهاتوجدولكناألرفيةباللغةولكن

ومن

ا

هووصلناماأفدمفإنالالتينيةةالكني

وهواألصليللكاتبالمزيفاالسموهوألمبروزياسئرغيرهامعروميةرسالةشرح

كتاباتمعاندشتكتاباتهألنهكذاتسقىوقدرويةكنيسةفيالشماسهيالريون
اسمهلشخصروميةلرسالةثرحايذكرأوريجانوسولكنشكلهاوأخذتأمبرومحيوس

الشرحأنالوسطىالقرونمنذغرفقدولكنهومنيعرفوالهيالريون

أمبروسيوسباسمالشروحاتهذهتسميةرفضمنأولهووإرازموسألمبروسيوس
ترجيحذاتأبحاثتوجدولكنالحديثةالعصورفيوذلكأمبروزياستراسمعليهاوخلع
عرةلالثشروحاتوهي33وئنضريهودياوكانإسحقيدعىلثخصإنهاتقول

هيفتهامماوأهمم473973نةسبينمايكونأنئحتملكتابتهاوزمنرسالة
وئضجالمدرسيبأسلوبهواضحتيازامذورويةرسالةوشرحالقديمةالالتينيةلغتها
0وبالغةإمجازمعالتعبيرات

فيللغايةكبيرةذوأهميةوهوم453034هيبوأسقفأغسطينوسللقديىسرحب
يهابوفيم493سنةوكتبشذراتإألفهيوجدوالرومةلرسالةثرحالتاريخ

ة31روتهاءبقراحياتهوتغئرتروميةبرسالةتأثركيفيذكر821اعترافاته

روميةرسالةشرحفيءاآلباحقبةتنتهيوهكذاإلخ31

لعصرالياألهمبةبذاتليستولكنالشروحاتمنكثيرفهفظهرالوسيطالعصرأما
ءاآلبا

انهالتحيثولهآع3ولأاإلصالحوعصرولءأ3ءحالنهضةعصرإلىنأتيوهنا
مدرسةعميدوهواهوللإهحأمثالروميةرسالةشرحعلىالمواهبالمتعددةالشخميات

وقدأكسفوردجامعةفيم7941سنةكعظاتوقدمهم67419151بابجلترابولسالقديى

33حهآأس4ءهءأ2أل5او33



رويةرسالةرح

للغابةشئقةواضيعهاوإنجلترافيالنهضةبدايةعنتكشفوهي2781سنةظبعت

96

الكاثوليكيةالكنيسةخلخلتالتيم38416451لزلرمارتنحركةتءجاوبعده

صنةطبعتروميةرسالةأعمالهأهمولكناألسفارمنشرحماوشرحبااليمانوانفرد

العقائديالفكروصالبةالتحيزعلىالوطأةشديدةأنهاإالاستنارةمنفيهامماوبالرغم9151

داعأيوالمعنىبالكانالذيالنزاعهذاواألعمالاالبهانبينالعقيدةفيالمريرالنزاعءوبد
هذهنزيلحتىوإلحاحودفةبصبرالموضوعهذاعالجناوقداألعمالعنااليمانفصليستجلفإنه

هذاءبديكونأنويكفيأفادتمماأبهروأضزتالسنينمنالمئات0هذاستعصتالتيالعقدة
تمزقالذيالمريماالنحاللهذاإليبالغربانتهىالذيهولؤلريدفيعلىااليمانعقدفياالنفراط

بلإلقديمإيمانهاعنثيئاتعرفالوأمريكاأوروباباتتعقيدةألفمنأكثرإليااليمانفيه

أعمالوالإيمانالإلىواالعمالاإليمانبينالنزاعانتهىوهكذا43المسيحعنوال

م79410651إولحهولمالنكتونفيليبشروحاتتءلوثرجاشرحبعدومن

م90514651إهأألولكالفنجونطغكذلكم0451سنةروميةلرسالةشرحهوطبع
الجاإلعلرجالشرحأقوىالعالمهذاشرحوكانم9351سنةروميةلرسالةشرحه

كاثوليكتينلعالمينروميةلرسالةشرحانظهرالزمنيةالحقبةهذهوفى

وهو7ول4عول3حءولشتيندنفانالمدعوم3ولاعأال8سأ8أ4ءبيداكورنييوساألول

م4161سنةمؤلفهطغجيزويتيراهب

م3161وفاتهبعدم4161سنةمؤلفهظغوقد435أال3كإستيوسافاني

المقدسللكتابلثرحهماالذكريسشقانإنحليزيانعالمانالحقبةهذهفيظهركما
النزعةملكيوكانأكسفوردكليةزميلام061066هيهـولثيول4ثءول3ألاألول

الكتابشزاحيعتبرأبوكلوم3561سنةالجديدالعهدلشرحموسوعةأولخروجعلىساعدوقد
اإلنجليز

بولىقلدرامةحياتهمشهورأوقففيلسوفم23614071هأولسأءالضاني
األلمانيةإلىأعمالهوئرجمتممتازويثرجهرسائلهوكل

روميةرصالةضرحعنالكتببمفىوطلب099مبرسنيلندنفيبهرىدينيةمكتبهالكتابمذاكاتبدخل43
أوروبانماالصرفةسارتوهكذااالقديمأفيأمالجديدالعهدفىرومتةالةرهلبالرالالالموتقمعنالمـولةفابتدرته



روميةرسالةرح

إغفالهمايمكنالألماالنعالمانظهركما

قديرأكانالتيالالتينيةباللغةاإلنجيلشرحم78612571أولءول8إعولاا

بندرمماوهذامعأوروحانيمدرسيمختصروأضحمدققلوئريوهوعالياثمرحهوئعتبرفيها
حدوثه

بخاثةوهوأمستردامإلىبازلمنانتقلم39614571ء44أحولقشتابنالثاني
أصدروقدبجمعهاوأغرماآلبائيةالنصوصاستخدموقدءالعلماأعاظممنوئعتبريكلأل

م2571سنةأمستردامفيضرحه

الثروحاتبهذهنمأخذأننستطيعالالتقليديأيالمحافظالكنيللفكربالنسبةولكن
والشرحللتحرروالدعوةاألسرارومقاومةالمنحرفةواألفكارالعقائديايحديإليالميلفيهاظهرإذ

منيخهاممابالرغمذلكالرسالةكاتببوللفكرقولشىصاحبهلفكرتعضبهفيالمتغالي
أحياناوإلهاموعمقالمعية

العلميةاألبحاثذاتالشروحاتظهرتالحديثالعصرعثرالثامنالقرنوبظهور

المفاهيممنكثيرأصححتجديدةومعانيحقائقعنكشفتاليالممتازةيةاللغووالدراسات

الحديثالعصرءعلماشروحات

سنةروميةرسالةشرحفيكتابهلمحغ49611671أهولاالهتايلورجون

جهدأقمىشرحهفيبلغالعبريةاللغةفيضليعوهوعالمصفحة944في6671
مالبساتكلفيهايشرحجداطويلةبمقدمةللشرحفقذمإنسانيتصؤرهأنيمكن

ومنبهيرةمواضيعرووسمقدمتهافيويشرحروميةرسالةإليوينتهيالرسسائل
بهيربحثفيالجديدوالعهدالقديمالعهدكلفيواسنخداماتهالبرمعنىبشرحضمنها

وردتالئىالمصطلحاتبشرحوينتهينواجعدةمنالرسالةويشرحويعودللفاية
بها

956في6181سنةروميةدرسالةشرحهطبعألهء43ا4ولعهالدينروبرت2
نهضةهذاكئابهأحدثوفدالعمليةوالروحالروحيءبالدفشرحهيمتازصفحة

فرنساكلإلىالروحهذهبعدهاانتقلت6181سنةسويسرافيروحية

بدأتوروحهمفألهبتالطلبةعلىالفاهاالتيالمحاضراتمجموعةهوالشرحوهذا



روميةرسالةرخ
17

ودفغااليمانيةالمعرفةعلىقامتوالتيباسهسميتالنيالكبرىالنهضةهذهبهم
ماالنعة

أخالقذومتدينهالجامعةأستاذ99717781ول5ألاالءثوقك3

شديدأوخارجهاألمايافيأثرهوكانكلهالعالمشهرتهطبقتعاليةوروحيةدينية

مرةمنأكثروئرجمت4281سنةأدمالهتتوظيأمريكافىخاصة

فيشرحهقدم813310816481طزءولفرتشاأللمانيالعالم4
عالموهومنهافتبسواوقدبعدهأتواالذينالثصراحجميعلهيدينءأجزاثالثة
زمانهفيبحاثةأقوىشكبالوكانالجديدالعهدفىاليونانيةاللغةقوانينثئتلغوى

مايرشوحسلسلةبدأتبألمانياهانوفرمن00813781ولولولءالء3يرط5

وتديزميلهمعمايرويعنبرالوعمففائقوسهرودأببقوةوفاتهحتى2381سنة

معاوالشعتيالعلميالشرحعصرمفتتحيناألسفاربشرحفاموامنأعظمكاء3ء
المقدسىالكتاببشرحوتاماللغويوالفحصالدقيقةالعلميةالقواعدأصولدستوىعلى

فيالفربدةالدرةفكانتروميةبرسالةبهاختصفبماهوواختصزمالئهمعكله
طبعةخسينطبعهاوأعيداإلنجليزيةإلىمؤلفاتهكلئربتوقدعصرهبعدوماعصره

صفحة855فىتقعروميةورسالةكلهانفدتولكنها

بسويسرابازلثمبرلينفيأستاذالهوت08716481يمءءوتدي6

الجديدالعهدأسفاركلعلىمختصرةمؤلفاته

روميةشرحفيرسالتهطبع308712581دا8ه80ء5موزسستيوارت
لثرحفيهامدينوهوامريكافيوانتشرتاإلنجليزيةإلىئرجمت2381سنة

0الكثيراستحدثولكنهالإهداحئولك

ؤليوجيرسيبرنستونفيأستاذأمريكي03797187810ولق48ئجهو8
كلدرسالذينلأللمانيدينصفحة617في5381سنةروميةلرسالةضحهطـع
عبقريتهمنبكثيرأيديهم

لإلنجلشرحهيهثازكنتربريعميد0301811781ول31ه3برألف9
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روميةرسالةشرح

ماكلفيوالرجاحةالصحةتحدوهالمدرسيوالتدفيقوالتمييزوالعمقبالقوةوالرسائل

بالتونانيةالجديدالعهدوبيدهوحدهنقحوقدكتب

أسقف881ه6081عش08ء3ه384طوردزوورثكوستوفر

بدراساتهيمتازوهوألفوردالعميدإنجيلمنأقدموهوباليونانيةإنجيلهولهلنـلكن
ليعامستوئعلىمدبزامدرسياأديابكونهويمتازوشرحهاآلبائية

طبعةأخرجبأكسفورداليونانيةاللغةأستاذ71813981هلءجويت
ويعتبرطسثيألح11كامبلطبعهالوأعاد81ههسنةروميةلرسالةشرحه

جميلأسلوبهغاماالحديثالمستوىعلىإنجلترافىمؤلفأولروميةلرسالةشرحه
حديثوفكره

متسععلميادنبرهفي6581سنةروميةلرسالةشرحهأعمدرهولهطبراون
صفحة936فىويقعومدقق

فيالدلفياوواعظالالهوتأستاذ2810881لالكهالماحبلومر

وشرحهالهؤلي0781سنةنيويوركفىروميةلرسالةصدرشرحهفديرومعلمالشهير
صفحة646فييقعممتازتعليمي

فىطبعتهأخرج81ه9سأ8ول84الندافعميدءااللما8هـفوجهان41
بولقلرسالةمدققةدقيقةدراسته4781سنةوطبعهاتوسيعهاأعأدثمالتاريخهذا

شهرتهامدوئعتباليؤالنيةواإلنجيلالسبعينيةعلىاعتمدماهرأستاذبحذقولجـادئه
للنصوصالدقيقاختيارهعلىوقيمتها

أستاذنتاجوهي3781سنةروميةرسالةعنمذكواتهأخرج03اعاالكل51
االهتماممنالكثبروتستحقمتصلةعمبقةودراستهمتمكن

ويعتمدفائقةبعنايةالرسالةيشرحبرتشمندوسليكليةفيأستاذ03ءع4بيت61
مراراطبعهاوأعيد7781سنةطبعاتهأولىظهرتالمنهجيالالهؤلياالتجاهعلى

أوليظهرتيسرابسوبنيوشاتلأستاذ5332181910مهءجوديت71

صفحة035فيوئقع9781سنةبالفرنسيةباريسفيروميةلرسالةشرحهطبعات



37روميةرسالةرخ

1881سنةوطبعتاالبجليزيةإلىوترجمت

وأصولدرايةعلىيسسوفرانكوالهؤلياناول4عاأألتوايرعمعوجوديت

الكمالأضىكامالمنهماكلثرحوئعتبرمتقارثروميةلرسالةوشرحهماألمـانية
علىشرحهماوئعتترمعاونيههاءأساتحتولكقالدقائقألدقوالشرحالتفسيريصطي

للغايةقليألنقدهماويعتبروالدراسةالبحثوأصولالعلممنتوىمأعلى

طغيسرابسوجنيففيأستاذ1318149810اولول3ءداولءهـألترامير81
ولكنجوديتمنلألخذيميلولكنالشرحفيكسابقهم2881سنةروميةعلىشرحه

برأبوتفزدالشرحفىصلبةمواقفله

شرحهولهكمبردجبجامعةهولردليرئيسولءأليء5ثاللالءمول91

فيوتقع9781سنةظهرتانيهألولم4عةإطهآعع3ءامه3مجموعةفيلرومية

مستوفىولكنهسبقهعقنوشرحهبشخصيتهينفردأنيقمدرسيأسلوبهصفحة034

مشهورمعفقوهوالكنسياإلنجليزيللمستوىممئالالعلميمستواهفيويعتبرالشرح
5م3أ354و3أألمجموعةفييعفق

كرسيأستاذ2814981ااااولك3ء44شيدتجوليم2
الهؤليعقائديوشرحهيوركبنيوالمتحدةالالهوليةالدراساتبكليةاإلذجيلشرح

صفحة934فييقعوالكتابومدفقعلميالوعظيالمستوىإلييميل

فيروميمالرسالةظهرشرحه0لندنشمامسةرئيسي0م45ه4جيفورد12

طبعهاوأعيديراسهاكانالتبمم1881سنةعكءح8اء33مول0مجموعة

منمستوىوعلىإنجلترافيظهرروميةلرسالةشرحأعظمجيفوردفرحويعتبرمنفردة
وبعتبرأحدثهاإليأقدمهامنعليهالسابقةالشروحاتكلمؤلفهفييحصروهوالفطنة

المتمتزالرحلهذاشخصيامدينهوأنههدالمالعالم

أخرجالخاصالملكةوكاهنوستمنستروهوكاهند3اء058ءجورالعالم22
ثموالثانيةاألوليالطبعةصفحة665منمجلدينفي9881سنةروميةلرسالةشرحه

عديدةمراتأعيدت

بتأليففامالذيوهوبدرهامهاتفيلدأساففةرئيس5ولء88ولالهبارمببم32



روميةرسالةشرح7

م0981سنةلندنفيعإداأ5مءه3دمجموعةفيروميةلرسالةالثصرح
وعميققييوشرحهاواألسلوبالرأيفيومننردةالوجوهكافةمنصحيحةوهي

شرحهمانشراانجليكانإسكؤلالنديان3ول4ال4ولء4ايهوهدالمسانداي42
هوالقرنأرباعثالثةشرحهماوظلصفحة54فيويقع5981سنةرومةلرسالة
أنمنأعظمالعالمكلفىوربماإنجلترافيالسفوهذادارسيلكلاألساالمرجع
كاملمفصملدتيقشرحلقياميةاألساساالتجاهاتكلفيحجةفهوأستاذأييقزظه

لدىحجةولكنهيشتهونكمالوثررحلثتقييمهلعدمالبروتستانتدنهنأىوقد

والعالمالدارساليهايحتاجالتيالممتازةالسماتكليحملالحقيقةفيوهوالكاثوليك

0ءلقارىوا

العشرونالقرن

علىوكلهامجالهفيمنهاواحدكلمتخصصةثروحاتظهرتاالولىالعالميةالحربحتى

ءللعلماالعلميةاألصالةمستوى

بعتبرهوألمانيافيم6091سنةرويةلرسالةشرحهأصدرامأءءقمهليتزمان1

بجدارةاللغويالفحصوباألخصىالقئموالبحثللمعرفةيئجماوالدارسونالباحمثون

بألمانياليبزيجفي0191سنةشرحهأصدرتزمططزاهن2

كمبردجفي2191سنةباالبجليزيةشرحهأصدر33أل013باوي3

بألمايااليبزجفي3191سنةباأللمانيةضرحهأصدرنأولاولمكوهل

مدرسةومؤسسمديرفرنسيدومينيكانيراهبط88ءولالجرنج5

علىوالحكمالمدرسيالفكروصحةالعلمفىعهبتضيمتازالمقدسللكتاباورشليم
6191سنةباريسفىبالفرنسيةولياالكبرىالخربقبلثرحهصدربدقةاألمور

11ديمىول04أإيمهمجموعةلهأصدرتول31ء4ووكاألءجارنيألفريد6

صفحة223فييقعالعلميةالدقةفياالختصاروغايةفيكايةوهوروميةسالةلشرحه

جداالصغيروالبنطجدآالصغيرالقطعمن

برثاسةاولء3ولح7أ3ءهثهمجموعةلهأصدرتوقد444اءولرلدل7
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وبالرغمالعلمياالتقانفىغايةوهورويةلرسالةالممتازالدقيقشرحهشاففيليب

والبظالصغيرالقطعمنصفحة652فييقعوالنفعالدقةبالمفهوالشديداختصارهمن
جداالصغير

إعالحيسويسريالهوليول13ه4بارتكارل
مباشرةاولياالحرببعدأصدرشرحهالالهؤبيالوسطفىقنبلةالالهوتيوناعتبره

3391صنةرتهوسكنزبواسطةاإلنجليزيةوترجمتهبالمانياميونيخفى9191سنة

33ء8باريتالعالمويقرظه0البروتستانتيالالهوتتاريخفىتحولكنقطةواعتبر
الالهؤليةالثقافةمنعنهيخنىاالئعتبرجزءتهءقرابأن

كلمثلمضيئاخرجيقولونوكما2391سنةظهرمؤلفهمي4ءادودد

صفحة542فىيقعللغايةمختصرالمضيئةدوددكتابات

شتونجارتبمدينة5391سنةباأللمانيةشرحهأصدر9ءاطء3ولشالتر

جؤشجنفى5391مشةباأللمانيةشرحهأصدراولطداههألثاوس

بأكسفورد7391سنةباإلنجليزيةشرحهأصدر1اولكبرك

فىوفائقارائعااتدأ83910سنةصدرنحتصرشرحه0ألمانيالءبرونر
ضعبفاوانتهىوأسلوبهعلمه

العالميةالحربءأثيا0491سنةأصدرثرحهفرنيمكائوليكيداولال01هوبي
باريسفىالئانية

تربهتهوصدرتجوشجنفي291سنةباأللمانيةشرحهأصدرالولنيجرن

فىيقعمدرسيوغيرومتبحرعميقوهولندنفي2591السنةنقسفياإلنجليزية
صفحة74

سويسرافي5491سنةظهرالذيروميةلرسالةئرحهئعتبروكدااهءولجوجلر

متمرسفديمكاثوليكيوهوالحديثرالفىظهرتالتياألعمالاعظممنواحدا

بأجمعهالالهؤليبالتقليدفيم



روميةرسالةشرح7

وقدروميةرسالةعظمةءاستجالفيأمريكامنكيرةمساهمةهركنوكس71
4591تحأوألع33عع33أإء0157ومجموعةفيثرحهصدر

35ءأإألءحمجموعةفي4511سنةأيضاصدروقدآلماء3ولثالهنتر81

وجيدمختصروموفدنفى

أدنبرةفى5591سنةباإلنجليزيةشوحهصدر6الرباركلي91

جوتتجنفى5591سنةباأللمانيةشرحهأصدراولحء054ميتشل02

مستوفيمدرسيكاملمختمردفيق7591سنةالندنء4م0باوبت12

صفحة192فييقعحديثالفاصركل

منواحدوهوجزلينعل9591وسنة7591سنةباأللمانيةصدرلهاهه05كوعى22

أنهكرانفلدالعالمعنهيقولمتكاملراحروسيةرسالةشرحفيالمزلفاتخمأ
العظيمعملهليكئلالربيبقيهحتىالصالةمنايستحق

مجلدينفييقع9591سعةروميةلرسالةأصدرشرحههأالول33الموريجون32

يستحقبنسلفانيافيالدلفياوستمنستركليةفيالهوتأستاذصفحة496فى

األموعلىحكمهوصحةودثهعلمهلترارةاإلعجاب

فييقعمستوفيعلمينحتصرقيمحديث3691سنةداهزبروس2ا
صفحهـة172

بالفرنسية7691سنةسول4ء13ألكامبييه52

جامعةماريسانتبكليةاالبجيليالنقدأستاذولطءلاهحبالكمتى62

عامةفكرةيعطي2791سنةروميةلرسالةثرحهصدرباسكوتالنداأندروزالقديسى

فيصدرشرحهوقدالحاضرالعصرفيءالعلمالدىالمستجداتبحسبالرسالةشرحعن

نفسهبالكمتىبرئاسةحموللما3لأهـاألسمولالمسماةللمجموعةالحديثةالطبعة

أللفريدروميةوسالةشرحالقديمةطبعتهافيأصدرتقدكانتالتيالمجموعةنافسوهي
جال



77رومتةرسالةوح

إلمطئرجموقد4791سنةباأللمالـةشرحهأصدرءهولولكايسمصان72

بعضفيواإليمانالتقليدعنيخرجالدقةكايةدفيقتحليلي9791سنةاإلنجليزية

فحة824قييقعالمقدسالوحياحترامعدمفىالوطأةشدبدالنقدكثيراتجاهاته

سنةمجلدينفيباالبجليزيةرومبةلرسالةشرحهأصدرء3ولء41ممكرانفلد82

فيسلكوقدولء3ول8أدهإءأأح18مول384المجموعةفي9791وسنة5791

علىالكلياالعتمادوهوالشرحفىاإلنجليزيةللمدرسةالتقليديالمسلكوتفسيرهشرحه

ءوللقارىلنفمهخاصةإنجليزيةترجمةكلهاالرسالةبئجمةقاموقداليؤالنيالنص

الدتيقالعلميالتقليدعنفيهايخرجولمالتراجمأدقمنوئعتبرطبعا

وباألخصالكتابشرحواالذيناألساتفةمنالعظامهامدوءعلماكلمثلمحافظ

153يوحناإنجيل

القديسينوباألخصالمواففمنكئيرفىاألوائلءاآلباشروحاتعلىاعتمد

يوضححمماوأوريجانوسوأغسظينوسالسرياننوأفرامالكبيروكيرلسالفمذهبي
فيلتضثفهاأللمانيةالمدرسةءعلمامنكئيرعلىاعتمدكمااولىاالاآلباثيةبالروجكهتم

واتساعهاتصنيفهافياالولجةالدرمنتعتبرعموماومراجعهاأللمانيةاللغة

أصدرضرحهوقدبأسترالياأول4إ7لكليةسابقعميدعأهولال8130مورشليون92

صفحة875فىيفعالحوايثيكثيروموشعوعميقواضحباإلنجليزية8891سية

لهاوسجلنامةطأخذتالتيفهيروميةلرسالةثرحنافىإليهاكدناالتيالكتبأما
صفحاتهاعدد

873و473و3سصيوحناالفديىإنجيللثرحالمدخليهابأنظر3ه





روميةإلىالةالرمعنعامةكرة

الرسالةعنتكاملةنكرةءللتارىنتدمأنهناأردنا
فىوربماواحدةرؤيةفيويجمعهاواحدةمرةليقرأها

مضمونهاويشوعبروحهاليتعهقواحدةجلسة

كاتهامقصدليبلغإلهاماتهايعيشوربمابل

باالبجيلالمناداةفيهايتجلىحيثالئهمنالفعقنالرسولياإليماندناتحملوئيقةإنها

كللخالصاألجياللجميعالئعقنفاموسبدونالمسيحبيسوعباإليهانالثهبرإنجيلالخالد

الرصالةءإلمالوهويستعدبولسقوقلبروحيمألكانالذيهواالبمانوهذاالشعوب

بإنجيلأستحيلستألنيأيضاروميةفيالذينأنتملتبثيركممستعدليهومافهكذا

ففقنفيهألنللبزالنيأوألثملليهودييؤمنقنلكلللخالمىاللهقوةألنهالمسيح
15171رويحيافباإليمانالبازأمامكتوبهوكماإليمانبإيمانالذبر
24حب

هيكللتمألالعناصربقيةتنبثقللرسالةالقائدةالفكرةئعتبرالتيالواحدةالمقولةهذهومن
الرسالة

يخوضأنقبلولكن18أصحاحاتثمانيةروميةرسالةفيالثهبزعرضويستغرق

حتمتالتيوليااألسبابإليينزلوعملهومصدرهاللهبربالتعريففيبولسق

المـغبيسوعالذيءبالفدابااليمانالبرهذاعملفيالئئقناإلنجيلبواسطةللخالصباستعالنه

ول114االعحاح
ةاألرضعلمطروحاينزفواإلنسانطالالذيالعالمليل
علىتفاصتلدونسيعبربولسقأنباألكثرنعتقدكنامصيحأوفيلسوفأومؤرخكأي

أيسماعهايششزمناخالتيةبأوساخمتلطخاالسفليالدزكإليسقطالذياالبسانمخازي



روميةرسالةشرحعاكرة

جزاحكطبيبينبريبولسقولكنالمخازيهذهعلىالتعرففيخبرتهبلغتمهماإنسان

كانواأممأالوحلفيالمطروحالتشريةعوارجسدعنالحتاوويرفعالعفنةالجراحويفضحيكشف
نوعهووماواللعنةالغضبتحـتاإلنسانسقطلماذايوضحلكيوهذاالعالمكلفييهوداأم

التيالقباثحأقبحذكرعننفسهبولس0قيمكلملذلكيعانيهالذيوالروحياألدجميالموت
حدعندالتوقففيءوالرجالالنسانأملوالءحياوالخوفبالاإلنسانيقترفها

بلفقطيفعلولهاالالموتيستوجبونهذهمثليعملونالذينأناللهحكمعرفواإذالذين
133رويعملونبالذينئسرونأيضا

الهالكمعسباقفيمجريالعالموكأن

أندونلألممالقولموتجهايرفةاألولاألصحاحلهيخصصأنبولقاعتنىهكذا
مدىأيإلىالمؤمنينوغيرالمؤمنونيدركحتىوشذوذهمفباثجهمخطاياممعدداباالسميذكرهم
هذانزيفلوففحتميةضرورةللخالصالمستحيسوعربناإنجيلفيالدهبراستعالنأصبح

مذبحعلىوروحهونفسهجسدهبتمزيقنفسهفياإلنسانمجريهكانالذياألبديالهالك
الشيطان

أووسطؤلهاإللحاحهاتقديرناكانفمهماحازماواقعياموقفاالخطيةأماميقفبولوالفديس

اقترافهمفىتخزواالذينوقوعمقدارندركأنيتحتمأنهإالاالبسانإرادةعلىتفولهاتصور
اللهكضبتحتللخطية

خطاةمجردئحسبونالإللحاحاتهااالستجابةفىويتبارونيةافعلفييتمادونالذينألن

حجزبعينههووالباطلالحطيةءوراانسياقهمفإناإللهيالحقعلىمتعدينئحسبونبلوحسب

اللهعلىيتعاونأويقاومونوكأنهمنورهءوإطفامعالمهلطمسواعيةأوكيرواعيةومحاولةللحق
الحقيحجزونالذينوإثمهمفجورالناسجميععلىءالحسمامنمعقنالثهغضبألق
181ورثمبال

تصورمجردليسوهووضياعهاالبسالطبؤسهوقمةفهذااللهغضبتحتابساناليقعوأن
مدىويدركقلياليتيقظحينماالحياةفىوحيرتهءالخاطىاالبسانبؤسواقعإنبلذظريةأو

وسقطاإلنسانخلقمنذاالرضعلىاالبسانقضاياأخطرلهووالتعففوالبرالحقعنسقوطه

يشجرأنذاتهبحدكفيلالخطيةفيتماديهءجزامناللهكضبتحتاإلنسانسقوطإنبل
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بكتاحياتهيهدموأنهنفسهضديعملوبانهبلوفقدهاللهعنابتعدبأنهفقطليساإلنسان
يديه

الثانياألصحاح
باالسميذكرهمأندوناألممإلىمشيرأبأكملهاألولاألصحاحبولمىيستنفذقوكما

هكذااألممخطاياأنهاضمنامحسوبةوكأنهالهمينسبهاأندونبهمالخاصةخطاياهممعددأ
وأبرزهاخطاياهميعذدويبدأباالسميذكرهمأندوناليهودإلىمشيراالثانياألصحاحيبدأ

المستررالمستوىعلىعينهاالخطاياهذهيقترفونفيالذيالوقتفىلألممدينونتهمهووأخطرها

منلهموقرمماأورجوعتوبةبادرةأيةودونءحياأوخوفدونالعظيميهوهعبادةءغطاتحت
يقولفلألمماألممفجورعلىالواقعالمقدارنفيساويمااللهغضب

الحقيحجزونالذينوإثمهمفجورالناسجمـغعلىءالسمامنمعقناللهغضبألن

2وه81رواالحالقدونالمخلوقوعدواواتقواباإلثم

ويقولاليهودنحوويلتفت

واستعالنالغضبيومفىغضبالنفكتذخرالتائبيروقلبكقساوتكأجلمنولكنك

25روالعادلةهالدينونة

يقفاأنفبلأوألاللهعدلأمامءبسواسواثمعاواليهودفياألممتيبولسدتىمجمعوهكذا
إرحمتهأمامياسو

91ة3رواليؤالننثمأوألاليهوديالمريفعلإنسانففسكلعلىوضيقشدة

201رواليؤالنيثمأوالاليهوديالصالخيفعلمنلكلوسالموكرامةمج

اللهأمورألنخطاياهمفيكااكاهفى0370عذرأياألمميينعنبولسقيرفعوكما
عذربالإنهمحتىوالهؤلهالسرمديةقدرتهبالمصنوعاتفدركةالعالمخلقمنذترىمنظورة

بودسقيرفعأيضاهكذا12و12روكالهيشكروهأويمخدوهدمالذعرفوالماألنهم
الخطاياهذهيفعلونهمبينمااألمماآلخرينيدينونألنهمخطاياهمفيعذركلاليهودعن
تدينمافيألنكيدينقنكلاليهودياإلنسانعذرأيهابالانتلذلكءالخفافيعينها
21رواألموربعينهاتلكتفعلتدينالذيأنتألندنفسكعلىتحكمغيرك

علىهيالتيخطاياهمذاكراباالسمإياهمذاكرامواجهةفياليهودإليبولسقيتفتثم

6مرويـةرصالةشرخ
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ويتكلاليهوديبهيتفاخرالذيوالعضذتذالبولسقيشعطثم3األتجاحاتمـتوىنفس
والختانالناموسعلىمعتمدأالناموسظلفيءيخطىالذيأنويزيدبلالناموسوموعليه

ويدانبلوامتهانهللناموساحتقارهعنويدانالخطيةعنيدانإلبراهيمابنكانهبافتخار
خطاياعلىالتهودخطاياتزددمإنوهكذااليهودخطايابسببعديهفيجذاليهودإلهاسمألن

الدهاسمألن3اللهتهينالناموسأبتعأليبالناموستفتخرالذيتوازيهااألقلعلىفهياألمسم
42و232روهومكتوبكمااألممبينبسببكمعليهفئحة

13112الثالثاالصحاح
منفرضيةاحتجاجاتمواجهةفىالثالثاألصحاحفيللدخولبولسيمهدقوهكذا

هذامثلاليهودجانب

لألممدينولتيبسببخاطئاأحتسباليهوديأناأنيأيكذلكاألمركاقإقالسؤال
3البراهيموانتسابناالختانقيمةوماإذاالناموسقيمةفمااألنجاسالحطاة

فيالثهاربزلوضعتوالمواعيدوالختانالناموسأنوهوبولسعندقمضتزالجوال

ولكناالموسوصايابمقتفىالصالحوعملاللهأقوالتتميمأماعىعلىوذلكالشعوبوصط

اللهصمدقهل3األممعينفىبكذبياللهبريزدادفهلواإلثمالكذببلالصالحيعمللمإذ

3والبركةالخيرلمواعيدتتميمهالهمنالشروروننتظرنعملهلبكذبييزدادمواعيدهجهةمن

أجمعللعالمبةبالنالمزةالنهائيةالحقيقةإلىبولىقيبلغوهنا
كونافقدالنناالبتةكألأفضلاليهودأنحنإذافماذا

الخطيةتحتأجمعينواليونانيينالتهودأن

واحدوالبارليسأنه

اللهيطلبقنليسيفهممنليسى

معاوفسدوازاغواالجمغ
إواحدوالليسصالحايعملمنليس

شفاهـهمتحتالثعابيناألعاللسمقكروأقدبألسنتهممفتوحقبرحنجرتهم
وسحقاغتصابطرقهمفيالدمسفكإلىسريعةأرجلهمومرارةلعنةمملوءوفمهم
عيؤدهمقذاماللهخوفليسيعرفوهلمالمالوطريق

الناموسفىالذينبهيكلمفهوالناموسيقولهماكلأننعلمونحن
3691رواللهمنقصاصتحتالعالمكلويصيرفمكليسخذلكي
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تجميععملفهذاأدثهمنفصاصتحتالعالمكلويصيربولسقيقولوحينما

للتبرلرواحدحكئمذلكبعدالجمغليحسملمتساوءخاطىواحدواقعتحتشمولي
إليسيتحولأنهإألاإلنسانعملمعيتناسببماكضبأنهبداوإنهنااللهفقصاصالمجاني
231يمالعدلالحكمعلىتفتخرالرحمةبالنهايةوهالعملمعيتناسببماتبرلر
1123روالجميعيرحملكيالعصيانفيمعاالجميععلىأغلقاللهألن

المسيحبيسعبأإليمأناللهظهوربزالعالمظلماتوسطفيأدثهنووإشراق

االاولالحياةالستعادةاإلنصانجمروحونفمميد
312131الثالثاألصحاحفيهناؤلناال

بااليماناللهبرواألنبيااالموسمنلهمشهوداالناموسبدونالثهبرظهرفقداآلنوأما

22و312روفرقالألنهيؤمزنيناككلوعلىكلإلىالمسيحبيسوع

هذهئعتبرإذووميةأهلالىرسالتهفيالمركزيةالفكرةبلغقدالرسولبولسيكونهنا
كيانفيالمسيحدمالحيأةبدميدفعالذيالرسولبولسالبجيلالنابضالقلباآلية

فيهتردىالذيالموتمنالقيامةليعطيهاالبسان

بزوزمناإلنسانبؤسزمنبينالوصلنقطةبهفيعنياآلنوأمابولسققولوأما
اإلنسانزمنالبروزمنالبزسزمنالزمنينبينأوتفصلتقطعالاآلنكلمةولكنالئه

كانالذيهالبرءاختفاحالةعلوئحهيواللهاإلنانبينالغربةحالةتمهيولكنهااللهوزمن
العلنيالوجودحالةفىوهوالدهبرلئغتنمعروفوغيروغيرئشتغقنظاهرغيرولكـنهموجودا

انفنحالثهبزفانآخروبمعنىأيضالإلنسانالداخليالكيانوفيبلالمنظورالظاهرفيوالمستعلن
ألنهموالحديدبالذلموثوتينالموتوظاللالظلمةفيالجالسينعلىعلنيةبصورةءالسمامن

بكلدخلاإلنصانفإنوبالتالياوا7101مزالعلتيمشورةوأهانواالثهكالمعصوا
الثهبرأعماقهفيواستقبلاللهنورإشراقةفىكيانه

جديدأيكنلماألبزأنبالتالياليهودولغيرلليهوديوضحأنبولسقعلىكانولكن

النصلهذاأنأيضاكابـمانومعهفابـىجواشوهواأللمانالقدسالكنابصراحأئمةأحديرىأنللنايةيوسفنا1
وأوفحأجملمنأتبنفهيرىءالقارىأنحينفيغموضاوأكرهارومةرسالةولفيفصلعبأعهر31313

01أع35ءأ36ء2شةء4ألولمح848مألهوله22روميةرسالةول
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اللبرعنأعلعواءاألنبياوكذلكالهبرعنيعلنكانالثهأعطاهالذيالناموسألنغائباأو

برحؤلواألنهمالناموسفىالذيالثهبزيدركواأنعنعجزواايهودولكنمخخلفةوطرقبانواع

أعمالبأدائهماالفتخارمنالمتأتيأنفسهمبرإليالناموسفيالثهوصاياطاعةمنالمـأتيالله

لنوالوليسءوبهرياوضاللةمصدرنيهلهمبالنسبةالثاموسأعمالفصارتبالدقيقالناموس

0للحياةللبريكونأنمنبدالوالموتللخطيةلهمالناموساروهكذابالثاموساقهبر

وليسالناموسأعمالهيلليهودكانتواليضاللالتيهنقطةأنءالقارىينتبهود
741روروحيوالناموسوعادلةصالحةبولىعندقوالوعحاياالناموسألنالناموسى

الناموسلهمجعلتالتيهيالناموسأعمالفيبالتدقيقوالـاهيالذاتوتمجيداالفنخارولكن
عارللموتأنللحياةيكونإنبدل

الناموسمنلهمشهودأا

الثهبرعنمعلناالمسيحظهوأيالمسيحبيسوعبااليماناللهظهوربرأنبولسيؤكدقلهذا
بدونكأنهوالاالموسخلفمنوالالناموسضدءمجىلمبمؤلهنسانللسيكملهالذي

عنالتثنيةسفرفيموسىبشهادةطبعاوذلكءواألنتياالناموسمنلهمشهودأءجابلالناموس

جمغيشهدكما91و8181تثبهالثهيتكلموالذيفيهالثهاسمالذيالتبيالمسيئاءمجي
االعتمادوهيتتكررلناليهودفيهاسقطالتيوالتيهالضاللةنقطةولكنالمستاءلمجيءاألنبيا

الناموسشهادةعلىيعتمدكانوإنوموتهالمسغءبمجيظهرالذيالثهنجرالناموسأعمالعلى
العاموسأعمالبدونالمجانيةهالنعمةعلىتمديعولكنالناموسأعمالعلىقطيعمدالفهو
بثركلأمامهايتساوىالتي

يكونالناموسأعمالعلىيعتمدالبالمسيحباإليمانالدبزبأنالقائلةالمقولةوفىوهنا

واحدأوالتبريرللجميعواحدايكونااليمانألنءبسواسواثاليهودمعاألممأدخلفدافه
بالنممة

اإليمانبناموسبلكأل3األعمالأبناموس3ناموسبأيانتفىقد3االقتخارفأين
االموسأعمالبدودنباإليمانيتبرراإلنسانأننحسبإذا

أيضالألممبلى3أيضألألممأليس7ضطلليهوداللهأم
7203رو3إباإليمانوالفرلةباإليمانالختانسيبررالذيهوواحدالثهألن

بأنعلمااألعصالعلىالقائمالناموسزمنعلىبولسقأنهىفاضيةيمينيةوبضربة
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نثبتبلحاشاباإليماناالموسأفئئطلبقولهأعمالبدونيوجدواليقومالالناموس
ثهيودأمءجاالمـحألنجاهزالجوابحيثكيفسائلفيسال313روإالناموس

حقوأنهاللهمناالموسأنيثئتالناموسمنلهوهومشهودالمسيحءومجيالناموسمنله
مرصىءجالماذانفهمومجملنابلالميحءبمجيتنبأألنهصادقاكانهنفمومىأنويثبتبل

رسالةأنيعييفهذابالفعلالمسيحءمجيثممثلهكنبئيالمسيحءمجيإلييشيرموسىكونألن
بلالناموسلينقضءمجىلمأنهالمسيحقولجاهنامنوتكملوتتضحالمسيحعندتنتهيموسى

جاالذيالمسيحفىإألمنهمأحديفهمالءاألنبياوكلبلىفموسىلذلكموسىبدأهماليكمل
بهوتنتأواقالوهماليحقق

الرابماالصحاح
ءاآلبامنلهمشهوبرألي

بشهادةبالمسيحاللهببريمانلماليهودمعارضيبولسقواجهالثالثاألصحاحفي
أواثنينفمعلىألنالئالثةالثهادةيقدماألصحاجهذافيوهناءاألنبياوالناموس
إبراهتمشهادةوهيءنبياأمنوأقدمالناموسمنأعلىشهادةوهيقضيةكلتقومئالئة

ءاآلباأبوبأنهالمعروف

فيهيرىبلباإليماناللهبرلعملبدايةأوءللفدابدايةالمسيحءمجيفىيرىالبولسق

هنابولىفالقديسالماضىفيالتاريخوحركاتأعمالكلوكتلتإليهاانتهتالتيالنهاية
الخالصألنيحالمقولفبحسبتاريخليهودابتدأأنمنذالسحيقالتاريخإلىبصرهيرفع
العملياتتبداإبراهيموفىإاليهودبدأأنمنذالخالصءيبتدى422يواليهودمنهو

أنمنذيبدأءفالفداالعالموكللألممبلخسبلليهودليسالحالصتاريخفيالعظمىاالولي
حيتماإبراهيممنيبدأواإلجمان0األولعالمهمنوفصلهنالكلدانيأورمنإبراهيمهالاختار
بحياةحياةكاتصالبالئهإبراهيمفآمنالميتجسدهفيتدلثالجاةليرىعينيهعنالذفكث

األولياإليمانبذرةهوهذافكاناألبديةالثهبحياةالميتهيكلهأعماقفيالجديدةإبراهيمحياة
كلهالعالمفيليحققهاالمسيحءجاالتي

بااليمانأوالدهئواخعيالذينوكلبلسبطاعشراالثنيضلبهفييحويكانالذيفإبراهيم
أبوكمبالكيانوالبالزمنالالمسيحعنبعيدانفسههويكنلميروهلمولواألمممن

أماقالمسيحفممنأتتهادةالثهذه65يو8وفرحفرأىيومييرىبأنتهفلإبراهيم
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43روبرالهمتفخميبالذإبراهيمفآمناللهببرامنقنهوأولإبراهمأنفيرىبولس
مؤمناللموتذبيحةابنهبتقديمأوبالجسدئضاتوهونسلإقامةبالحياةاللهبوعدإيهانهنيءسرا

لبراستعالنأنهالمحسوببالمسيحاإليمانبعينههوهذاوكانالموتمنيقيمهأنفادراللهبأن

األمواتمنبالقيامةالثه

وكامالفعالبارأرجالإبراهيموكانتقوئةكلهاكانتإبراهيمأعمالإنيحاججبولىق
كانفانعملالتيالبارةالكثيرةاألعمالمنعملبأياللهبزينللمولكنهأعمالهكلفى

الذياإلنسانألن0الثهلدىليسولكنيفتخرأنفلهالتقيةاالرةبأعمالهيفتخرأنالبراهيم
أساسعلىبلنعمةكأنهالهبتخاللكناألجرةلهئعظىعملهصالحلعملأجرةيطلب
سذدهاإنوهيهاتعليهاللهصالخديونيسددالصالحةبأعمالهاإلنسانأنأيدئتأنها

باألعمال

فإنالفاجريبررأنقادراللهبأنيؤمنولكنالصالحعملعنعاجزاإنسانوجدإنولكن

منيقيمأنقادرهالبأناإلجمانيساويالفاجريبرراللهبأنااليمانألنبرالهتحبيخإيمانه
الموتمنكاإلقامةمستحيالأمرأكانالمسيحيأتيأنقبلالفاجرتبريرألنالموت

موتهمنءسواالموتمنيقيمقادرأنافهبأنآمنلماباإليمانبزالثهنالإبراهيمولكن

السكينفر2ذبيحةمنهطلبهحينماالموتمنوحيدهابنهبإقامةأونساليعطيهبأنهوالجسدي
ينخيقادرانالثهأنعالماهذامثلبهوتءعابىغيرليذبحرفتهفوق

يزالالوهولأعماوبدونبااليمانإبراهيمأنشديدةرجعةاليهودعلىيرجعبولسهناق

ناللمائم0البنهبالنسبةالموتمنالفيامةيوازيومابللنفسهالحياةوعدياإليماننالالغرلةفي

االيمانلبرتشمهدإبراهيمفختانةإذااإليمانلبزكختبمالختانطقساللهأعطاهاللهبزباإليمان
االيمانلخسابكانتالختايةأنيثبتاللهببرواإليمانبالحياةوالوعدالموتمنبالقيامة

باألعمالأيضانحنافتخارنايسترحتىيعملكانالتيأباألعمال3إبراهيمافتخارفأين

نحنآمتاإذاحتىالموتمنويقيميحييقادرأناللهبأنامنحينمانالهالذيااليمانببزأم
اللهبرلننالالخطيةموتمنمعهأيضانحنئحييضاويقيمناأنهالموتمنالمسيحأقامبتنأيضا

االيمانهذابسببأنبرالهيستحالذيإبراهيمإيمانجهةمنبولسىقبوضحكذلك
كانناموسبأعمالوليسالختانوقبلالغرلةفييزالالوهواألممبميراثالوعدالثهأعطاه
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أباليكونالوعدحسبباإليمانالبراهيماأوالدمجعلهمالذياألممإيمانيبرزوهنايعملهاا

هوكما411روابرأيضاإيمانهملهميحشتكيالغرلةفىوهميؤمنونالذينلجميع
ءاألشياويدعوالمولىئحييالذيبهآمنيالذاللهأمامكثيرةألممأباجعلتكقدإننمكتوب

471روموجودةكأنهاةالموجوغير

بوذالهناوإبرايمموجردانكطباإليماناللهبزأنبولسقيثبتكلهبهذا

أممجمغنسلكفيويتبارككعم3ولبالمفردنسلهأفيالبراهيمالوعدوكانالوعد
أياالبنأيبالمفردالنسليأتيأنإلىءارجىالوجمدأنأي2281تكاألرض

األرضأممتتباركفيهالذيالمسيح

بلكثيرينعنكانهاألنعالوفييقولالنسلهوفيإبراميمفيفقيلتالمواعيدوأما
361غلالمسيحهوالذينسلكوفىواحدعنكأنه

وعدالذيالمسيحالنسليأتنأنإلىتنفيذهأرجىالوعدهذاأنهناهالقارىيالحظو

زلكإنبولسقيقولللمسيحإبراهيممنالطويلالزمنهذاأرجىلماذاؤالوالسبه

اللهأضافولهذايمانلإبراهيمبعدالمتعافبةاالجيالصالحيةعدمأيالتعدياتبسبب
بولسيضعهاقوالمسيحيأتيأنإلىالصاطةغيراألجياللتهذيباإليمانعلىزيادةالنامرس

هكذا

3شالنامفلماذا7

مرئبالهؤجمذقدالذيالمسيحالشسليأتيأنإليالتعدياتبسببزيذقدالجواب
391غلوسيطيدفيبمالئكة

بولسققولمنواضحفهذابومؤ3كمهدبالناموسعملنجصوصأما

أنالعتيدااليمانإليعلينائغققهـاالناموستحتمحروسينكنااإليمانءجاقبلماولكن
42و332كلباالبماننتبررلكيالمسيحإلىمؤدبناالناموسكانقدإذايعقن

الناموسمنلهمشهودااإليمانبزظهورأنبولسقيوضحالواعيالدقيقالدفاعبهذا
إلمسيحبيسوعباإليمانالبرهذاأنعلىإبراهيماآلباأبمنلهمشهودأاأهوظهرءواألنبيا
الشعبتهذيبكملحتىالناموسبدخولتعظلوفدالثهنعمةلحرائنئشتودعاموجوداكان

لقبولهومستعدارهلظمستعداوأصبحوتأديبه
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يرىمباركةسماتالحقيقةفيوهىبالثهإبراهيمإليمانخاصةسماببولسقيعطيثم
األمواتمنالمسيحأقامبقناليمانناسمابنفسهاهيتكونأنيضبغيأنهابولسق

ءالرجاعلىآمنءالرجاخالففهوعلىأ

نحوابنكانإذصارئتاتاقدوهوجسدهيعتبرلماإليمانفيضعيفايكنلموإذب

سارةمستوحوالئماتئةسنةمائة

لثهمجدامعطياباإليمانتقؤىبلالثهوعدفيارتابإيمانبعدموالج
أيضافعلهيقادرأنهوبهوغدماانوتيقند

48122روبرالهيستحضاأيلذلكهـ

أجلنامنوكتبزمانهفىوقيلوقتهفيغملهذاأنيعتبربولسوالقديس

سسحشحثالذينأيضانحنأجلنامنبللهيمحتحأنهوحدهأجلهمنئكتبلمولكن

ألجلوأقيمخطاياناأجلمنأسلمالذياألمواتمنربنايسوعأقامبتننؤمنالذينلنا
42و432روتبريرنا

عليهيكونأنيعبغيوماإبراهيمإيمانسماتينتدوفيالمدهشالحبكءىالقاويالحظ
إيماننا

رجاونايرتفعأنيتحتمهناءالرجاافخلعلىهياألمواتمنالمسيحيسوعالربفقيامةأ
أفكارناطبيعةفوق

منألجسادناأورثتهوماخطاياناكثرةنعتبروالاإليمانءضعفانكونانينبغيالونحنب
وفسادموت

االبمانفينتقوىحينمابل6161مرخقصواعتمدآمنقنالثهوعدفينرتابوالج
بإيمانناالئهنمجد

المفعولنافذالمحهوعدأننتيقندأ

الذبزنلناقدبالمسيحبإيمانناأنهـ

الخامسصحاحاا

يسعالمسيحفيالجديدةالحياةسمات5111

خطاياناأجلمنأسلمالذيالمسيحبيسوعباإليماناللهبرعنإعالنهفيبولسقبلغأنوما
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لهذابالتهليلالخاصاألصحاحدخلحتىالرابماألصحاحنهايةفيذلكتبريرناالجلوأقيم
ءورجاونعمةسالممنبالمسبحبزهمنافهعليناأفاضهمايعألدويعفيهويعطمهالبر
ومصاطةوخالصبةووصر

باإلجمانتبروناتدفابئ

المسحيسوعبربنااللهمعسالملنا

مقيمونفيهانحنالتيالنعمةهنإليباإليمانالدخوللناصارقد
الثهدءرجاعلونفتخر

والصبرتزكيةصبراءىينثالثهببربااليمانالضيقأنعالمينالضيقاتفيايضانقنخر
يخزيالءوالرجاءرجاوالتزكية

لناالفعالىالقدسبألروحفلوبنافيانسكبتتداللهمحبةألن
الفضيمنبهنخلصبدمهاآلنمتبررونونحن

بحياتهنخلصمصاتخونونحن

11أروهالمصالحةاآلنبهنلناالذيالمسيحيفحبربناباللهايضانفتخربل

3األإنسانخطاياوهويعألدالسابقةاألصحاحاتفيبولسقبينالعزيزقارئيياوشئان
غفسبتحتواقعوهوعامةاالبسانحالةعلىقلبومرارةوحزنباكتئاباليهودإنسانخطاياثم

وهوالخامىاألصحاحهذافيبولسقوبينيطانالثمذبحعلىقرباناحياتهدمينزفالذ

قادتهوكيفاللهابغبإيمانإفسانكلاإلنسانحازهاالتيالثهبزمفاعيليصفبالروحمتهفل
الذهعاالبديةالمصالحةفيلئدخلهالمسيحبدمالغضبتحتمنلئخرجهيديهكلتامنالنعمة
تدومحياةلشركة

أخرىمرةلنرىأئطكأوفغئقدفالحجابالنسانالجديدةالحياةيصفهنابولسق
يعودالالثهأوالدحريةفييهرحبلمؤدبتحتيحيابعديعودالالثهنعمةفيمقيموهواإلنسان
كغيمةلتصبحالخطيةيمسحالذيالمسيحدمبلالعقوبةوبرسمخطاياهعليهيعاناموسوخلقه
زوالإليصيف

والنعمةاللهعلءالرجاكلبلالمكلءبإلقابلإعمالرصيدعلىبدقائمةحياتهتعدلم

صارتالغضبتحتاالنحصاروبعدوأقامالسالمءجاوالعداوةالحربفبعدحينهافيتأتي
ووقوفاللهإليودخولةءجرالناصارعنااللهلوجهالحاجبالحجاببعدوواالنعامالمصالحة

لومبالأمامه
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اآلثاموتؤالالخطاياوئغشلالبريسكنالمبتةواألعمالالخطايابهمومالمحتلالضميروجمؤض
القدسبالروحقلوبنافيانسكبتقداللهمحبةألنالثهجمدءرجانفتخرعلىالخزيوجمؤضى

اليهىذاتهاالثهمحبةوالمحبةومحبوبينءأبناصرناأننايشهدالذي185لناالئعظى

كلونصدقءشيكلونصبرعلىءشيكلنحتملئحعلناالتيوهيجديدمنإنسانينناتهذب

إذواتناوننىءشيكلونبذلءصي

52112الخاهساألصحاحفيؤلنا
الموتومعهاالخطيةدخلتكيفبينمقاونة

ئنشىالتارفيالحياةالبروبعهدخلوكيف
آدمفيالخطيةدخولتاريخعنغتصراليعطيالخاسىاألصحاحبقيةفيبولسقانشغل

يسوعالمسيحفيالجديدةالحياةسماتبولسفسجلأنبمجردألنهالمسيحفىالبرءومجي
الناموستحتوالعارالحطيةفيالنسانالقديمةالحياةسماتئبالحددأنوبعد5111

تحتعصرينإلىانقسمقداالبسانحياةتاريخأنبوضوحظهر3منوجز2و1أصحاح
لذلكالمسغتحتوالحياةوالبرالنعمةوعصرادمتحتوالموتوالعصيانالخطيةعصررأسين

والخياةالبردخلوكيفوالموتالخطيةدخلتكيفنوضحأنعليناأصبح

آدمغتوالعصيانالخطيةععر

وأعطىللخلودمقبأةبذلكوكأنتونطيعددتسمعالثهعلىمنفتحةطاهرةطبيعةأخذآدم

الخلودنحوويمتدطهارتهتدوملكيكفؤلذلكوهوويطيعيسمعأنعليهوكانوعحيةآمالله

فدخلتوأطاعلهوسمعالشيطانعلىانفتحلماالوصيةخالفوعمدمعرفةوعنآدعولكن

والطاعةيالسمعالشيطانعلىواالنفتاحالذوصيةغالفةتشيالخطيةأصبحتوهكذاالخطية

طهارةققذبهذاالشيطانعلىاالنفئاجطبيعتهفىوتقبلالثهعلىاالنفتاحآمقتذوهكذا

الخلودنحومسيرتهبالتاليوفقدوالطاعةبالسمعالثهمنيستمذهاكانالتيطبيعته

التوقفوهووالموتالثهنعمةمنالحرمانوهياللعنةعقابوأخذالحكمتحتآدمووقع

الطبيعةدخلتالتيالمفسدةالعناصرهذهتأملناولوآدمخطيةكانتهذهالخلودمسيرةعن
والشهوةوالنظروالفكربالسمعالشيطانعلىاالنفتاحثمالمخالفةثمالطاعةعدموحيالبشرية

كلأننجدالئعمةوتخفياللعنةصدرحكموبعدهاالطهارةفقدانثمباألكلالتعأليئم
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أسماهماالبثريةالطبيعةداخلتشكلمجتمعةوكلهابالموتحتمأينتهيالعناصرهذهمنعنمر

اإلنـانطيعةداخللحسابهاسخلتهالذيالخطيةقانونأيالخطيةناموسبولق

الشيطانعلىففتحةبلالثهعلىمنفتحةغيرطبيعةعينهاالطبيعةهذهزيتهآدموستم

الحياةأيالخلودعنتوقئفهابمعنىللموتقابلةاللهنعمةمنخاليةأنهابمعنىاللعنةتحتطبيعة

وأصليةخطيةفعلالالخطيةأفعالمنفعلأممطلذرشهيسقملمآدمولكناألبدية
نفعلهألننااآلنعليهنحنئحاكمالذيوحدههوالخطيةفعلألنفرعيةخطايافعل
انامولأوالطبيعةداخلعاماعنصراأصبحتالتيالخطيةعلىنحاكموالحزةبإرادة
الحطيةطبيعةبلالخطبةأفعالليسآدمعنورثنافنحنبولسقيسميهكما

هكذاالخاطثةالطبيعةعنآخرمعخراموضعفيبولسقيقوللذلك

الحطبةنأموسإلىوتشبينيذهنيناموكهمجاربأعضائيفيآخرناموساأرىولكني
733روأعضائيفيالكائئ

محددبشكلالخطيةناموسدخلهاآدمعناإلنسانورثهاالتيالبشريةالطبيعةأنأي
اإلنسانطبيعةوالاإلنسانطبيعةإلىالعدوالدخيلالناموسهذايتحوللمفيهاوسكن

عدوفهوالتقوىناموسوضدالطبيعيالناموسضدئعملساكناظلولكتهاليهتحؤلت
وهيالطبيعيةاإلنسانخلقةعنغريبةهياإلنسانطبيدآلفيالرابضةالخطيةأنأي

طبيعةعنغريبةهيكماتبقىولكنالحربعنتكفواإلنسانداخلتحارب
الرسولوبولسنساناطبيعةعنغريبةتبقىادتومهماملكتومهمااإلنسان

الـحأخذهوهذاألتهضدتعذأنهوبالمحفهوالخطيةجوهروتلناتجاوزناإذأوالحطيةطبيعةأوالحظيةعنعرأما

فهتختصالذيوهواآلباقامامرناوفيمنهنحنوتبرأناعةكفزوهكذاوقتهودإنهبهوماتالصليبعلىجسدهفي
المقدسةبالمعمودية

وأخذالكاهنلدىرصميابهاإالكرافالمطلربوهيلهامعزضةالريةالطبيعةتزالفالأفعالهااوالخطبماأعمالأما

الغفرانأيالجل

تحنالخطهفعلأماالمؤمنيننحنعانهائيأورفعتالممغعهاكفرإلتهفدالعصيانوهيالقاتلةالخطيةفطبيعة
يفعلالشداللهمنهومرلودقنكلاإلنجلييوخاالقدييقوللذلكالغفرانعنهونأخذبهنقرفعنهمسنولون

اللهمنمرلورألنهءيخطىأنتطيعيوالفيهالقدوساللهروحززعهألناللهضدعصيانللموتخطيةخطية
اسماهاكالثهلبكونإلنهفدالعذيايالخطبماطبيعةمجملعمأليقترفبمعنىالخطيةعحلهنا39يو1شد

الخطيماطببعةألنيستطبعوأليوخـاالقديسيقرلإزمنحيلأمرهذ611أيرهللموتخطبةيوخاالقديمى

اللهضديستخطأافعاأليفعلأنبمعنىءيخطىأنبمكنولبهـهالجديدةطيعتهفيتغذولمالـغعنهاكقرايترفعت
19ايولهئغقرعنهااعترفإذاوهذه
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هكذاالمسيحلهاتعزضنماحيالحاطئةالطبيعةههذماهيةيوضح
والموتالخطيةناموسمنأعتقنيقدسوعيالسيحفيالحياةروحناموسألن
82رو

سدافيالخطيةدانالخطبةوألجلالخطيةجسدئهثفيابنهأرسلإذفالله
3رو8

جسدأسماهاالتيالحاطئةاالنسانطبيعةأخذالمسيحأنالوضحغايةهناواضح
للخطبةينفعللمالمسيحفيالحطيةجسدانتحددفهيئهشكلهةاماالحطية

الخطيةلجسدحامألكانأنهمنبالرغمالحطيةيفعللمفالمسيح

فعلقبلالحطيةجسدآدمعناالبسانورثهاالتيالبشريةالطببعةهيهذه
بمقتضاهوئحاكمنصنعهنحنفالفعلالخطبة

انالشيطعلىبحواسهامنفتحةاللهنحومنمنغلقةبمعنىخاطئةطيعةزيته3سفمفآدم
ينخاعأنقابلوفكرالشيطانلهايزيفهماتشتهيأنقابلةوعينونفسلمشورتهمفتوحةذنوبا2

النعمةمنخاليةوالموتاللعنةتحتطبيعةبمكره

اجتازوهكذاالموتبالخطيةواألولآدمالواحدباالبسانالعالمإليالخطيةدخلتوهكذا

وأخطأالعالمدخلتالخظيةولكنإالخطيةفعلواأيالجميعإخطاإذالناسبغإلىالموت
بمعنىأخطأوافالكلأفعالهاأنواعبينيمئزأوالخطبةهيمابعداالبسانيعرفأندونالجميع
يوجديكنولمبخظيتهمماتواوالكلاللهتجاهالمنغلقةللنعمةالفاقدةوطبيعتهمتتفقأفعاالمارسوا

ءجاحتىلهاالرادعةوالعقوبةأفعالهاأنواعهيوماالخطيةهيمايحددقانونأيناموس
أخطأواالناموسظهورإلىأيموسىإلىآدممنأخطأواالذينفكلالناموسءوجاموسى
ضدهفخسبتالثهلهأعطاهامعئنةوصيةعلىتعذياكانتآدمخطيةألنآدمأخطأكماليس
عليهمملكذلكمنبالرغمولكنوصاياعلىيتحاواأندونأخطأواموسىإلىآدممنولكن
الحياةمصدرالثهتحباهواالنغالقورثوهاالتيالخاطةالطبيعةمنالنعمةفقدانبسببالموت
والخلود

الناموسألنالخطيةموتمنالناموستحتالذيتيعفلمذلكبعدالناموسءمجيأنعلى

يالتعبندتحتويحصرهاالحظيةليحددءجابلالخطيةموتمنيعفيوالالخطيةيمنعال
الطبيعةسيجددقنءلمجيتمهيداواألخالقيالسلوكيباألدباإلنسانويؤدبالضميرليدزب
بزمتها
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المميحوالبرغتالنعمةعمر

هكذاوالموتالخطيةدخولعنالمشولهواالبـانكانكماأنهيظهزانبولسقيحاول

أنوهوهامادبيلشبوزلكوالحياةالبرءلمجيالواسطةهوأيضأاالبسانيكونأنبدال
ولواإلنسانطرفمنيأتيانبغيينفالنصالحالعالنةوأفسدالذمغتخاصمالذيهواالبسان
الذيهوالثهولبسالذمعيتصالحالذيهوفاالبـانالشخعيوبتدخلهاللهمنثمنهبدفع

هلنفسصالحناالصلحفيالفقالالعاملالحقيقةفىهواللهكانفإناإلنسانمعيتصالح

لنفسهالعالممصايحاالمسيحفيكاناقهألطهوالصحيحولكن81كو2
معتصالحوا000المسيحعنءكشفرانسعىبقولهبولساكثرقيوضحهاكذلك91كوه2
ليتصالحوبدمهوبإنجيلهوبنفصهنفسهفىاإلنسانلتدعوءجافالمسيح02كوه2الثه
الثهمع

اةليواالموتأووالبرالخطيةبينالمقابلةيحعلأنيحاولالرسولبولسنجدلذلك

االبنباعتارهدئهممثلواحدبانوهوللبشريةكممثلالمسيعهووالئانيآدماالولبانسان
فيقولالوحيد

113كوه1األمواتفيامةأيضابابسانبابسانالموتإذفابه

إنسانكلمةعلىبولستأكيدقمنءالقارىليتب

122كوه1الجميعسمحتاالمسيحفىهكذاالجميعيموتآدمفيكماألنه
21روهالعالمإلىالخطيةدخلتواحدبابسانكانما

ارتواحلببرهكذاللدينونةالناسجمغإلىالحكمصارواحدةبخطبةكمـاافابئ
81روهالحياةلتبريرالناسجميعإلىالهبة

الواحدبإطاعةأيضاهكذاخطاةالكثترونخعلالواحداالبسانةبمعصيكمساألنه

91روهأبراراالكثيرونسئخغل

فيضينالونالذينكئيرافباألؤتىبالواحدالموتملكقدالواحدبخطيةكانإنألنه

71روه0المسيحيسوعبالواحدالحياةفيسيملكونالبروعطيةالنعمة

يقاصقأنيمكنالعصيانآدمفعلهالذيأنصارخارفعاالمعادلةبولىقيرفعوهنا
ابالمسيحفعلهمابعظمة

فمنالهبةاوأللدينونةواحدمنالحكمألنالعطيةهكذاأخطأقدبواحدكماوليسى
61روهلتبريركثترةخطاياجرى
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عصيانخطيةعلصدربناثالمرتحكمأننجد4ولماالاألصولفيدخلنالوأننابمعى
عملهاأنإالالمسيحيسوعوهوبواحدتءجاأنهاولوالتبريرنعمةأمـاواحدأخطأهاواحـدة

وتبولبهااإلنسانخطايافضحفيتستبالذيأماإأخطأواالذينلجميعالخطاياجمغسيشمل
الـاموسفهوالهاثلةكحزلهاوإظهار

بالمقابلتفاضلتالنعمةفإنالخطيةمنهاتفزختالتيالهائلةالكثرةهذهمنبالركمولكن
جتاتجتهالكيجداوتزأيدت

02روهبالمسيحجداالنعمةازدادتبالناموسالخطيةكثرتحيثولكن
المغلوبمنأقوىيكونأنبدالالغالبألن

المسيحلحسابالراجحةالكفةذاتالمتوازنةالمقابلةهذهفىالرمسولبولسقينتهيو
منهابدألليسودالمسيحصليبعلىوذلكوالموتالخطيةآدمقضيةءانتهاإلىوالنعمة

أبديةوحياةتبريرحكم
المسيحبيسوعاالبديةللحياةبالبرالنعمةتملكهكذاالموتفيالخطيةملكتكماحتسى

12روهبنار

أنهوالمقابلةهذهفيانتباهنايشدالذيولكنالمقابلةهذهفيحقارائعاكانالرسولبولس

قتاميلمفاالحزنأشدحزينةفالبدايةالحطيةضدالمزةالحربهذهمنرابحاخرجاألنسان
أبديةحياةليحيااللهبزعلىمحموألاإلنسانيرتفعحيثومبهجةمشرقةالنهايةولكنالظالم

الذيالعظيمعملهواقعمنالمسيحمنبولحاستلهههاقالتيالفائقةالنصرةآيةولكن

األخيرقولههياالبدإلىعنابسطزلهاالخطيةانحجبتبهوالذيلخسابناعمله
خطيةياسلطانلثفأين02روهجداالنعمةازدادتالخطيةكثرتحيث

سالسافىاألصحاح
الخطيةمناالبسانبتحريرهنامشغولالرصولبول

أنءرجاعلىءنخطىنظلأنيمكنأنههذامعنىهلقالآخرماعلىيعقببولسىفالقديس

3ستزدادالنهايةفيالعمة

3النعمةتأتيلكيالخطيةفعلعلىئقإلمانيمكنأوهل

بهجةفيوعاشواونالوهاالنعمةعرفواالذينجهةمنليسخطرفييكونالنعمةالهوتهنأ
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هذهغليالذيإنماشروئبهشركلءإزاوالقاطعةالحاسمةوففتهاوصالبةوقوةوفرحهانورها

للخطيةوالمروجونالنعمةءأعداهمالوهميةالثغرة

العالمصلبءسواالصليبوباالمالفعالالمسيحبابمانالخطيةعنأوتعانىالذيألن
بالجسدالتألمعذابوزاقالممدوحةالوبةمرارةعانىوالذيالعالمعنالنفسصلبأوللنفس

يتصؤرهاكيف3بعدالخطبةفييعيثكيفونكوسهرودموعبصومالحطيةعنللك

المؤمنيننحنعالتتناليستعرضالسادساألصحاحفىبول0قيدخلالعجيبالمدخلبهذا

فحملمعهوضيئناوضيحتالنهاركلئتاثاجلهومنمعهوئئناأجلنامنماتالذيبالمسيح

فيذلككلآالمهونكملتالمزلناوالمعهوتألمناوتالمعارهنحنوحملنااللعنةأجلنامن
فيكامنوفسادوأخالقوسلوكمعوخةعتيقةطبيعةمنلناوماعندناماكلفيهامعهتبادئناشركيما

بولسالقديىمقدصةجديدةلطبيعةوالالزمةلهالتيالعناصركلهووأعطاناالعتيقانساننا

ينبغيفماذاليستعرحئائنظققاالصمليبوفيالمعموديةفييحبالمسواتحادنااشتراكناواقعمنيأخذ
صارطبيعةيحالموفىالمسيحمعوالقيامةالموتكترالذيالمسيحياإلنسانعليهيكونأن

جديدة

المسيحمعشئنانحنإذبلالنعمةلنالتزدادءنخطىهيابعدالمسيحيعنداألمرفليص

البرفيهاكنيجديدةحياةنحيافهلتمالمسيحمعوقمناوالذاتوالعالموالجسدالخطيةعنمتا

خليقةفهوالمسيحفيأحدكانإنإذا64روالحياةحذةفيأيضانحنلكنسهكذا
صالحناالذياللةمنالكلولكنصارجديداقدالكلهوذامضتقدالعتيقةءاألشياجديدة

81و71كوه2المسحبيسوعلنفسه

نقيمالذيالحياةفعصيرونتنقمنحياجمانالشنقيمالنعمةوفيالصلحفيالذيناآلننحن

لنتصؤرلحظةالذهننرفعأنيكفييتقالردمألناحؤلهالذيالمسيحبزمنهوالروحىأؤدنابه

645يوأبديةحياةفلهدميويشربجسدييأكلقنالمسيحمنحياتنانستمدكيف
إاليخرجالفالدمتتصؤرهاأندوناآليةهذهعلىتعبرالأنالعزيزءالقارىأيهاأرجوك

وتاليمتعذيبءورامنالبشريةعديهاتحضلتالتيالنهائيةالحصيلةهوفالدمبـالذبح
بزالمسيحدمفىنشربفنحقاتضاعهوبروبرحبهطاعتهبزنتاجهوالذيصلبهثمالمسيح

كانفابئوانضاعاوحباطاعةوحياتناوفكرناأعضائنافيويستقركياننافيليستقزالمسيح
منيةالحنستقيدمهنستقيحينمافنحنالحطيمامنحررناالصليبعلىلآلبطاعتهببزالمسيح

إرادةتتلفهاأنلمحرضةهوجاةحريةليستالمسيحبهاحررناالتيفالحريةطاعتهببرمتحدةالخطية
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للذيوذلكالطاعةببزأوبالطاعةومتحدةقائمةحريةبلالجـدويفسدهاأخرىمرةاإلنسان
فالخريةموتأثملهاعبوديةأنشأتالخطيةطاعةأنيرىبولسوالقديسوقاماجلنامنمات
والالحياةهوعينهفهذاالمسيحفيالثهلبزتعتدإذاالبسانلسعادةوياللبرطاعةخـماءتنثى
فتفرزخطاياهعدلهفييمرالمسيحفيالثهيبررهفالذيرحمتهمععدلهالتحامهوافهبزأننضى

صكويعطىجميعاشهايغسلالرحمةيمزرعلىثمإصليبعلىكمامفضوحةتناصحهوتبرزكل
ةءبرا

األصحاحهذافىبولسققولمعنىنفهمهنامن
الخطيةتملكتالإذاربنايسوعبالمسيحدثهأحياةولكنالخطيةعنأمواتاأنفسكماحسبوا

بلللخطيةإثمآاللتكمءأعضاتقذمواوالشهواففيتطيعوهالكيالمائتجسدكـمفي
61131رولثهبرت3اكمءوأعضااألمواتمنءكأحيادئهذواتكمقدموا
681روللبرعبيداصزلمبالدمالخطيةمنعتقتماوإذ

للحياةالذيالبرعبادةبعينههوبولسعندقللموتاتيالخطيةفالتحررمن

ربنايسوعبالمسيحأبديةحياةفهياللهبراللههبةوأماموتهيالخطيةأجرةاألن
632رو

غلبالذييسوعبالمسيحالذبربالحريأوالمسيحبزأنبولقمننفهمأيخرةكلمةوفي
بااليمانذلكالمسيحدمفىونشربهالمعموديةفينلبسهنحنالصليبعلىوالموتالخطيةبه

وأفكارمتزرةبرءوأعضابارةحياةإليفياالمسيحبرليتحولوأرواحناونفوسناادناأجفيليستقز
لنهايةباو

اللهلزنعنلنصيرالصليبعلىألجلناخطيةخطيةيعرفلمالذيجعلألنه
512كو2فيه

ففالهوبرالمسيحيسوعابنهفيذاتهمنلناالثهمنحهالذيبؤالفهألن

السالفةالحطاياعنالصفحاجلمنالظهاربرهبدمهيمانبماكمارةاللهقألمهالذي
اإليمانمنهوويبررقنباراليكونالخاضرالزمانفيظهاربزهإلالدهبإمهال

62و352روأبيسع

فزيادةباألكثرالنعمةازدادتالحطيةكرتحيثمابولىقفالفحينماإذا

الجسدعنحقيقيبهوتالنعمةنأخذونحنوآالمهالمسيحدمثمنهاكانالخطيةعلىالتعمة
وثعهواتهباهوائهوالعالم
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السابماالصحاح
بواسطةفيناالثهبرلقبولالخطيةللنحررمنالسادساألصحاحخضصقدبولقكانان

كتمالخطةعيذكنتملماألنكم1تولهمنواضحوهذاوالجـاةالقداسةالكتسابالمسيحيسوع
األمورتلكنهايةألناآلنبهاتستحونالتياألمورمنحيئذلكمكانثمرفأفيالبرمنأحرارا

جـاةوالنهايةللقدامةثمركمفلكمللهعبيداوصرتمالخطيةمنعنقتماإذاآلنوأماالموتهي
6222وريةأبد

الناموسمنلتحرربولسقيخممصهأنالطبيعيمنكانالسابماألصحاحوفيفاآلن
الخطيةإبطالعلىمتوتفموسالنافابطالالخطيةمعالتعاملهوالناموساختصاصكلألن

القانونينتهيأنالمنطقمنيكونوالجرائمأتعدياتكلوانتهتأوقفتإذاأنهمثالنقولكأن

كلتنخهيأنغقويةبطريقةفعألتتمافابئالقضاةوئسزخالمحاكموتتوقفباتالعقوقانونأي
ولماذاالعقوباتقانونيكونفلمنبأسمائهاالجرائموكلبأنواعهاالتعديات

حريتناكلنلنافيهاجديدةحباةعتبةعلىالخطيةمنتحررناأنبعداآلنيضعنابولسق

بهئحاكئمالذي878لميكهالعقوباتقانونيكونفماذاالموتوخوفوعبوديتهاالخطيةمن

بلوسلطانهاعبوديتهامنوأعتقناالحنطاياكلمنتحررناقدكتافإنلهجوابالسؤال

والعقوباتوالقانونالناموسفلماذاوالموتاللعنةوهيللخطيةعقوبةأضىمنأيضاوأعتقنا

وإذالذبرويحكمهاالثهبرأساسعلىتقومابيالجديدةالحياةأوالحياةجذةفيلهامحلالإذا

ةبالروحالقاطعتأكيدهيعطيبولسوق681روللبرعبيداصرتمالخطيةمنأعتقتم
410ة6روالنعمةتحتبلبعدالناموستحتلشمألنكمتسودكملنالخطيةفابئ

ولىقدالباترةالناموسأحكامزمنأنيفهماأنمعاواليهودياألمميلذهنويمهد

يحاكمهاقاصصنعتهفىوهوبرجلقزوجةامرأةلذلكمصقرامثاألبولسقأعطىوفد

وكسلومتيهاكالمهاوفيحتىويقظتهاونومهاوترحهاوفرحهاوثربهاأكلهاالنهارفيطول
فهيماتقدمزرعمرهاالذيالقاضىالزوجبهذاوإذاالعقدبمقتضىتطيعهأنفعليهايديها

ويرحمهايحبهاآلخرصارتإنحزة

العقديلغيالموتألنشكرالله

منأقيمفدللذيآلخرنصيروالكيالمسيحبجسدللناموسفثمقدأيضاأنتمإخؤلييا
74رودتهلئثمراألموات

7مرومبةرسالةشرت
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يرحمالمناكفقاصمنزمجةتحتالمظلومةالمرأةموضعيضععناالمثلهذافيبولسق

يقولولكنهظلمهمنلنتحررنحناالموسموتايطتيقفىيكونالقاضىبموتاننظنوكنا

قولكنالمسيحموتفيشريهناواقعمنطبعاللناموسمئمقدهونحنماتالذيان
نحنتكونالتطبيقفيالتي3ماتتالمرأةأنيقللمبولى

بليمثلمألنهماتالناموسأنبولقيقولأناستحالةهناكأنءالقارىفليفهم
مقدسالناموساألبدإلىالباقيةالدكلحةهوالناموسألنفقطالمعيحفىأكملبلأبطل

هوحقاماتالذيولكن41و721روروحيالناموسوصالحةوعادلةمقدسةوالوصية
لهليسالمؤمنحياةمننهائيأوسلطانهكيانهانتهىقدالناموسيكونفبالتاليوالموتالخطية

زوجهامنتحررتفالمرأةالنعمةتحتبلالناموستحتلسمتمألنكمقطسيادةاالنـانعلى

قابرمؤدبمجردبلزوجأليسوهوزوجاعليهانفسهفرضالذيعليهاالدخيلالظالمالقاضي

انصلحتفلئازوجةلهتكونأنلتصلحوالسياطبالعصيئيهذبهالكيالحقيقيالزوجأرسله

عريسهاالمسيحوهواألزلمنذلهالمخطوبةالحقيقيلزوجهازوجةتكونأنضتحتبالـاموس
تحتضنهالتحتمنومرقتعملهأبطلالذيالناموستركتإنزانتةليستنحنفالمرأة

والثهالمسيحمعالمخقدةوسعادتهاالحقيقيةحريتهاوتعيثىالنعمة

الناموسالروحوليسالجسدطريقعنفذلكبالناموسارتبطقداالبسانكانإنكذلك

تحتالواقعالحنطيةجعسد3جسدوأي41رو7الخطيةتحتقيتغفجسديأناأماروحي
أحرارانصيراالالخطيةجسدماتإنفماذاخطاياهجزىمنالناموسمنوالعقوبةالخأديب

االموسمنالحالفي

فيهممسكينكتاالذيالخطيةجسدماتاذالناموسمنتحررنافقدأنوأما
76رووالجسدالناموسالحرفبغثقالالروحبجدةنعبدحتىبالناموس

الرسولبولسعندبالحنطيةالناموسعالقة

بينالغريبةالعالقةفي7731السابماألصحاحمنالثانيالجزفييحوضبولسق
والخطيةالناموس

فىءجالماالعجيبالتوازيعلىليرذذلكوهويسألخطيةالناموسهلأوأللءفيتسا
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أيفاألولبالنالياالموسمنتحررناوبينالخطيةمنتحررنابينوالسابمالسادساألصحاحين
فهلباإلنـانحتتاتيوالزمانالدهرمصيبةمنوخالصإنقاذانهمعروفالخطيةمنتحررنا

3هوخطيةهلأوكالخطيةالناموسهلمنهمخزرناأنناونفرحنسعىأيضامعيجةالناموصى

كيفولكنبالخطيةعزفناالذيهوالناموسأنيدثلءويبتدى0حاشايردبولسق

الدفممنصدرتولىاالصورتهأننجداإللهيالفانونأواموسللناولىاالاألصولتتتعناإذا

ضجرجمغمنفائالآدماإللهالربوأوصىهكذأالمحزمةالثجرةمنيأكلأنمنحذرآدملما
تموتموتامنهاتأكليومألنكمنهاتأكلفالوالثرالخيرمعرفةشجرةوأهماأكالتاكلالجنة
71و261تك

فقالتةالثيطانمنقئممععلىورددتهاقلبظهرعنءحواحفظتهافقدالفرعيةبنودهوأما

منهتأكالالاللهفقالالجنةوسطفىاتيالثجرةثمروأمانأكلالجنةشجرثمرمنللحيةالمرأة

علىاللهمعليتعامللإلنـانؤضعالذيللناموسصورةأولهذه33تكتموتالئالتمشاهوال

لننبيهاإلنسانفيحركةأولأأنثبالفانونالمنعأنحدثالذيحدثالذيفماأساسه
آيةبحسبأومرنموبممنعكلأنالمعروفالسيكولوجيالقانونبمقتضىالنرغيمطحاسة
الجاهلعندطبعالذيذالظالمفيالمأكولالخفيةوخبزحلوةالمسروتةالمياهاألمثالسفر

كلاألرضمناالبهالربوأنبتشهياكانالجنةشجركلأنذلكعلىودليلنا971أم
شجرةأيةمنبأفضلالمحزمةالشجرةتكنودم29تكلألكلوجيدةللنظرشهيةشجرة

الشجرةوأنللعجونبهجةوأنهالألكلجيدةالمحزمةالشجرةأنالمرأةفرأتءشيايفي
كانفماذا36تككلفأمنهاأيضارجلهاوأعطتوأكلتثمرهامنفأخذتللنظرشهية

ءاإلغراعاملأنىننالكماممنوعةأنهاإألاألشجاربافيمنأكـرالمحرمةالشجرةيميز
الممنوعاتنحواإلنسانفيتتحركاتيالرغبةفيلينفخالمحزماتفيوينشطيعملالشطاني

انجذبإذائجربواحدكلشهوتهعنمـئولفاالبسالطيخلقهاالولكنفيهاينفخونقول
141يمشهوتهمنوانخدع

الناموستمللملوالشهوةأعرفلمفاننيليقولبولسقالفكرييطلقهذامن
البثريةالطبيعةمنءجزألنهاالعامبمفهومهاالشهوةبولسيقصدقالهنا7رو7تعشتإ
حمارتريبكتئنتالمثلالناموسعليهاينصالتيالممنوعاتشهوةبولسيقصدقولكن
ذلكالناموسيقولأذبمجردأنهالمعروفةالسيكولوجيةالخبراتففي120هتث0271خر
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حماربسرقةليغرينيالشيطانيدخلوهناحياتيقيرأيتهحماروأجملأحسنتريـبـيحماريصبح

سطحعلىفصعديومأالنجيداودقلقداودفصةوإليكحميرعثرةعنديكانولوحتىقريتي
فىرآهاامرأةاجملعينهفيفصارتجارهامرأةوكانتتستحمامرأةعيناهفلمحتليتمتىالدار

النبيناثانفأتاهالحربفيزوجهابقتلأمراغتصابهاليضمنولكنواكتصبهافأرصلحيات
الشهوةضيفهءجاجداكثيرةونعاجغنمكيألهرجالإنقثلهلهليقولالربمنمرشأل
موتاداودفقال3الرجلهذأبشأنتقولفماذاوذبحهافقيرأرجالوكانجارهنعجةوأخذفأرسل

21و11صم2الرجلهوأنتالنبيففاجأهيموت

منمرةمائةأشدالممنوعاتيشتهياالبسانوأنمركوبالممنوعأنءالقارىعزيزيتأفرأي
نتهخطيةكلءإزاجارفةوشهوةميالاالبساننفسفيالناموسأسسهكذالهمايشئهيأن

ويكشفهااإلنسانفيالدفينةالخاطئةالميرليفضحانالناموسوضداإلنـالةيأتيهاالأنعليها
عينيهأمامله

فرصةمتخذةوهيالممنوعةالخطيةولكنهكذاباختصارشديدإنمابولسقيضعههذا
بدونألنبولسقيرىوهكذا78روشهوةكلفيئأنشأتالمنعبالوصية

وهيالبشريةمتسعةبرؤيةيرىبولسوق80رو7ميتةالخطيةءمجيأنقبلالناموس
عائشااالموسبدونفكنتأناأماهكذاعليهاأوئفزضالناموسيأتيهاأنقبلصبؤتهافي

األنأنافئثاإلنسانفكرفيالوجودإلىبرزتالخطيةعاشتالوصيةتءجالماولكنقـال

79رو0عمدعنخطةءيخطىقنكلعلىبالموتيقضيالناموس

للموتلينفسهاهيللحياةالتيالوصيةفؤجذثريقولوالتححاأللممنءبثيوهنا
يرذبولسق731روموتأالصالحصارليفهلمتنكرأيسالوحينئذ71رو

تصيرلكيموتابالصالىليئثميشةتظهرخطيةلكيالخطيةبلحاشاوالسائلنفسهعلى
731وربالرصيةجداخاطئةالخطتة

أنشأالذيهوالناموسهلونجيبأيضانحننسالهذأبولسدقولنشرحأنوفبل
كانتوإناإلنسانأفعالمنفعلوالخطيةالثهمنهوالناموسألنمشحيلالجرأبالخطية

رصدفىينحصرالناموسعملولكنخطأينشأالذمنأنويستحيليطانالثمنبتحريض
حياتهمستقبلمعتتوافقالشريرةركباتعنتصدرالتياإلنسانأعمالكلكشفأووإظهار
حتىاإلنسانسلوكلتصفيةبالموتوالحكمرادعةعقوباتإيقاعئمالذلهيريدهاايياألبدية
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لتليقلمـتوإهاورفعاطبيعتهفيتجديداليعطيهاللهرسمهالذيالعظيمالعملمعالنهايةفييتوافق
معهاألبديةللحياة

طبعايكونإ731روموتاالصالحصارليفهلبولسقلسؤالنتعرضهنا

حتىتأديـابلموتاءينثىلمبولقيقصدهكماالناموسهوالذيالصالحأنالجواب
اناإلنيبلغحينحايسوعبالمسيعاللهبزقبولوهواالموسمنأعظملصالجوذلكالموتوإلى

الناموسكانفإن342غلالمسيحإلىمؤدبناالناموسكانقدالالئقوتأديبهتسهذيبه

يناسبهاماياخذاإلنسانضميرفىالخطيئةلحمرهوفالسببوموتاعقوبةوئئشئأقاسيابدأهكذا

والكشفالسهروالمتابعةمنبلالكراهيمامنبلالبغضةمنبلبعدفيماالشهوةمنال

جدأخاطثةأنهانسانلالحطيةئظهرأنهيواحدةبنتيجةالناموسينتهيوهكذاواإلخضاع

الناموسىعجز

كيفليبيق7152السابماألصحاحمنالثالثالجزءفيبولقيدخلوهنا

اإلنسانجسدضعفبسببجهادهفياإلنسانيساندأنعنالناموسعجز

الشخصيةبصفتهيتكلمأخذيشمرحبولسبدأقعندماولكن

ماأعرفلـتنيألالخطيةتحتبـغخسديأناواهاروحيالنامرسأننعلمفإننأ
اوه741روأفعلفاياهأبغضهمابلأريدهماأفعللستإذأفعلهانا

بولسأمكمسيحييتكلمبولسقهلالكنائسوانقسمتالالهولـيرنانقسـمهـا
الاالموستحتيهوديانسانهلنسألنحنولكنناالناموستحتوهويتكلماليـهودي
الحادثالتمزقهذافيهويكونالخطيةنحومنالدقيقةالحساسيةبهذهيتكلمالمسيـحيعرف

ليدركالروحيةالبصيرةفيالنفاذهذالهاليهوديوهلالشريروالفعلشنىالحاالرادةبين
الروحىاإلنسانهوالباطنواالبسانالباطناإلنسان

ماتقدالعتيقوجسدهالجاةةجةلهفهورسولطكمسيحييتكلمبولسقكانوإن

منالشقياالنسانأناويحىيقولفكيفالعمةتحتوهوصارجديداقدلهءشيوكل
نفسهعنيتكلمالبولسقإننقولنحنلذلك742روالموتهذاجسدمنئئقذني

منبلغهماواقعمنمشنيرإنسانبفميتكلمولكشهكيهوديوالكمسيحيالحياتهعنوال
جاهداويسعىالناموستحتأنهويتصورداثمااللهإلىيتطلعأنمدعوكابسانالناموستهذيب
بلغهمماكاناوهذوقديسأكالتهوصالحاوتقيافاضاليكونأنعليهالناموسبهيلخمالئرضي
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اقهنحوصرخالحيرةهذهمثلقيوهوالذيالنبيءإشعيامثلءاألنبيامنكثيربالفعل

5451إشالمخفمقإسرائيكإلةيائحتجحثإلةأنتحقا

وتنزلالسمواتتثقليتك

أخطاناإذسخطتأنت

برناأعمالكلمنخسجمآةكثوبكنجسكلناصرناوقد

4616إشتحملناكريحوآثامناكورقةذبلناوقد

ينتهريستجيبفاليطالبهالجسدإلىاإلنسانويعودوتشجيعاتهالناموسبوحيجاهؤةاالرادة

متأججةالنثةفيجدوشعورهووجدانهنفسهأعماففىيبحثالخطيةمعمتعاهدةفيجدهاءاألعضا
يسندمامجدفالوالهاالكاهواليشناهودالتلفيويفتشيبحثالناموسإلىفيعودالقداسةنحومن

النواهيإألالناموسمنيسمعفالضعفهيعينأنالناموسيستصرخبكلمةوالضعفه
والالنذورءوإيفاوالتضحياتوالتقدماتوالتطهيراتوالغسالتتفعلوالافعلوالتحذيرأت

الطيبةلإلرادةلتستجيبالجسديةقدراتهيرعماكلهافيهامجد

أفعلفإياهأبغضهمابلاريدهماأفعللست

أجدفلستالحسنىافعلأنوأماعنديحاضرةاإلرادة

افعلفإياهأريدهلستالذيالشربلأريدهالذيالصالحأفعللست
عنديحاضرالشؤانتىئالخأفعلأنأريدحينماليالناموسأجد

75112رو

فيجدالناموسيقولمابحسبالحقيقيةالفضلىالحياةإلىيتطلعالذياإلفسانيقفوهكذا

وليقفالعاموسللتنفيذالجسدنحومنمعونةبأيةيمتدالولكنفقطالمطالبعنديقفالناموسأن
فصالمفصوالالحسنىاإلرادةفيمحصوراالناموسبقيلهذاالعملعلىالقوةيعطيوالاعمل

لستأفعلفإياهأربدهلستالذيالثمربلأريدهالذيالصالحأفعللستالفعلعنتاما
71و791روفيئالساكنةالخطيةبلأناذلكأفعلبعد

الجسدفىالشهوةتلهبقوتهابكلالخطيةوتبقىاإلرادةيلهبالناموسيقفوهكذا
اللهبناموسألسرفابيةالمتصالحغيراالنسانداخلباالنقسامرافاالعتإلىبولسقينتهيو

إلىويسبينيذهنيناموسيحأربأعضائيفيآخرناموسأأرىولكنيالباطنساناإلنبحسمب
عبوديةإلىاإلنسانينتهيوبذلك32و32رو7أعضائـيفيالكائنالخطيةناموس
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هوهذاالضميرفىاللهناموسالفاضلبالناموسالتشبثولهبلأإالناموستحتوهوالخطية

ئجينوالبأمرالذيالناموسإالأمامهوليساللهنحويسعىوهواإلنسانبلغهالذيالتمزق

خالصليرسلاللهنحومنالناموستحستوهوالمكتومةاإلنسانصرخةيصورهنابولسق

القداسةليتبع0بضميريرتاقيأنيوذالبسانبالنسبةالناموساستمراراستحالةيصؤرهوأومسيحه

النزولعلىويستحثهالثهيحرجوكأنه

43رو7الموتهذاجسدمنينقذنيمنالشقياإلنسانأناويحي

باسمهايصرخالتيكلهاللبشريةبلبولسللقديسليمىءالسمامنحاألالرديأتيهوهكذا

لكئيالوحيدابنهبذلحتىالعالمالثهأحبهكذاالمسيحيأتيأنقبلحالهاممثالبولسق
اآلنوأماةبولسقوبلغة61يو3األبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنقنكليهلك
إليالمسيحيسوعبباإليمانالثهبزءواألنبياالناموسمنلهمشهوداالناموسبدوناللهبرظهرفقد

رو3الثهممدوأعوزهمأخطأوايعالجمإذفرقالألنهيؤمنونالذينكلوعلىكل
1232

القداسةنحوباإلنسانيمتدأنعنالناموسعجزكثفهوبولسعندقالقصدكلوالقصد

يةامعهدالمتعاالجسدضعفمعنفسهعجزالناموسمهيحأمركانالمسغءمجيوأنوالبر
الناموسمنءيبثينتفعقادرأنالجسدوالالجسديسندقادرأنالناموسفال

بعديحيلهلكيالناموسلعجزالمحكمالحركيالتمثيلهذافيإبداعالمبدابولسقأباعلقد
وتوقتفالخسنىاالبىادةحدعندسثهـوارهأكملأنبعداالستيداعإلىجدارةعنذلك
وحدهالمسيحشأنمنبلشأنهمنليسفهذاوفعالشأنهمنليسىفهذاالصالحيفعلأنأما
ه1يوهشيثاتفعلواأنتقدرونالبدوننويفعليقولالذي

االنسانفىالمسيحعمليدورحولالذيالقادمحاحلألبولسقبهيمهدكلهوهذا

قصراخختامفىولكنوالخطيةدالجحغالباروحيأإنساناليجعلهالضعيفالجسدذيءالخاطى
جسدمنينقذنيقنالشقياإلنسانأناومجيمعاالجسدوضعفالناموسعجزجهةمنبولس

منالمسيحلهاسئعلنقدوكأنهفحأةيعودالناموستعاللاحـةصرينعيوكأنهالموتهذا
المسيحبيسوعأشكراللهمهألءالصعدافيتنفسالحرجالوقتفياالبسانلمعويةقادمأءالسما

52رو7ربنا
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قشمقنعليتحتمكانأنهمعالحدهذاعندالحابعاألصحاحينتهيالولكق
عجزعنالتعبيرفيالنجاحقمةبولسقفيهبلغالذيالحدهذاعندينتهياناألصحاحات

أصالهيآيةأضافلألسفولبههيسوعبالمسيحتماماحينهافيتءجاالتياقهوإجابةالناموس

أناإذاتقولألنهاءاستثنابالوالالهوتيينءوالعلماءاآلباجيعأربكتالثامناألصحاحتتبع
مباشرةقالأنبعد7052روالخطبةناموسبالجسدولكناللهناموسأخدمبذهنىنفسي

البليشكويزالاليحالمفيوهوبولقأنالشراحفظنربناالمسيحبيسئحاللهأشكر

ذاتهبحدهذاأنمعءالخاطىالفهمهذافيسقطواالجميعأنوالعجيببالجسدالحطبةيخدميزال

بالمسيحباإليهاننالأنبعدشخصيانفسهعنالرسولبولسوتعبيراتءمبادىكلمعنهائيايتنإفى
ءاألعضاوخدمةهواتوالثالجسدوإماتةالسمواتفيالتيوالسيرةالجديدةوالحياةالجديدةالخليقة

فهلالروحيةبالعبادةحيةذبيحةالجسدوتقديمالقدسللروحهيكالصارالذيوالجسدللبر
بالجسدالخطيةبولعمقيخدمكلههذابعد

فيأتيالخطيةناموسبالجسدولكناللهناموسأخدمبذهنينفسيأناإذأاآليةشرحأما
الثامناألصحاحقيشرحها

الثامناألصحاح
الروححسبوالحياةالخطيةنأموسالتحرومن

شأنمنير2ولليجئرعجزالناموسخصيصأالمسيحءجاكيففىبولىقخضصهوقد
ناموسبدلالثهناموسليخدمالصالحةاالرادةمسايرةعلىقادراللروحخاضعاوبجعلهدالج

حقارانعةومعوناتبتشجيعاتويشذدهالخطبة

األصحاحفيولىاالاآليةلتكونالسابماألصحاحمن2هاآليةننقلأنيلزمءشيكلأول
هكذافئقرأالئامن

الخطيةناموسبالجسدولكناللهناموسأخدمبذهنيينفأناإذاا

سبحليسالسالكينيسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلنالدينونةمنءشيالإذا2
الروحبحسبلالجسد

كلهبهذايكونهذاوعلىالصحيحةترجمتهاءكاهن47ولىاالاآليةفيإذأولكن
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اآلنيكونلذلكفترجمتهاءله7تا7الحانيةاآليةفيإذأأما302الثثال

501

األصحاحفيالناموسعجزعنيلماكلتجمعولياالاآليةكاآلتىيكونوالمعنى

أناإننيكونكلههذاوعلىهكذاةالثانيةاآليةفيالمسيحلعملوأساساسببالتجعلهالسالف

اآلندينونةال11اصحالخطبةناموسبالجسدولكناللهناموسأخدمبذهنيكنتمابعدنفسي
داخلالخطيراألنقسامانقضىالمسيحءبمجيأنواضحوالمعنىيسوعالمسيحفيهمالذينعلى

ناموسسطوةأمأمعاجزاووقفالففيلةوناموسموسبىبناموسالهبالذيالذهنبيناإلنسان
ذلكيكونكيفوالسؤالللموتالجسدءأعضافيالعاملالخطية

فيالحياةروحناموسألناإلنسانداخلالمسيحلعملشرحهأولبولسيبدأقهـا

والموتالخطيةناموسمنال8التهـغكالأل75حزرنيصحتهاأعتقنيقديسوعالمسيح
3ذلككانكيف82رو

بقزلهاللهعالجهالجسدضعفءإزاالناموسواجههالذيالعجزأنيشرحبولىيبدأقهنا
نفسهالخطبةجسدشبهفيابنهأرسلإذءالعالمنالمنسكبةورحمتهجدأالمتفاضلةونعمتهالخاصة

بينماالموتأيالكليةعقويتهاتقئلإذالنهاثيحكمهعليهاوحكمالجسدداخلالخطيةفواجه
منقامثمالبشريةأيغيرخطاياحملألنهبالفعلوماتجسدهفىوذلكخاطئاليسهو

وكلالموتومننهائباأفعالهاكلومنكطبيعةذاتهاالحطيةمنمقتدرتخقصممجدبجسمدالموت

لنهلنولدوروحهونفسهودمهجسدهنفسهأعطاناثمبالروحيحياجديداإنساناصائراضعف

بالروحالجديداالبسانفننالبالروحجديدةوالدةباإليمان

يعطيوالالقدوسوروحهاللهبربمساعدةالروحباهتمامبالروحيحيااالبسانبدأوهكذا

البالفعلأنهمبالروحللعالينممئزةعالمةبولس0قويعطياهتمامهلتكميلفرصةللجسصد
فهذاالمسيحروحأواللهروحفيهوالذيفيهمساكنايكوناللهروحألنللجسدبمايهتمون
روحوهوالمسيحروحألنولكنمائتاالخطبةجهةمنيكونفيهوالجسدفيهعامالاللهبريكون

يعودالالقيامةيعيشوالذيالمسيحفيامةمعقيامةحالةفيأوحيايكونفهوفيهيكونالقيامة

اللهروحيبدأوهكذاالجسدأعماليميتفيهالذيبالروحبلشهواتهحسبليعيشللجسدمديونا

حقيقيكأباللهلمخاطبةبقوةفيهموينطقدتهالتبنيإحساسإياهممعطيااللهأوالديقود

73أط1هأهلمءلم5ولهسمحأع5273
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فهوالناموسوخذالنالخطبةأحزانعوضبالمسيحنسانليصيرالذيشسجيعوالتءالعزاأما
األصحاحنهايةحتىبولسقفيهويسنغرقالوصففوق

مباعينكناأنبعدالوحيداالبنالمسيحمعالسصواتفيلنامحفوظدذكاوالدميراثناإن5
الخطيةتحت

فينايسنعقنأنالعنيدبالمجدغامزإحساشالقلبداخلالحاضريوازنهاالزمانآالمإن5
الياموسفيءأوعزاءرجابدوناآلالمصض

بالنسبةالمغلقالمستقبلصضأيضاوشخلصبالفعلخلصنابأننانشعرالحيءبالرجاإننا5
الناموستحتكانتالتيللحياة

صفنافيكلهاءالسماوهوبمثابةفيناويشفعضعقاتايعينالروح5
والمؤذياتالتجاربتفذالماللهيحبونللذينللخيرمعاتعملءاألشياكلأنالكلياالقتناع5

الثهمنغضبعالمة

بهنتألمماهوجعلملذلكعليهجرىعلينامجريمافكلإخوةبيئبكرهوالمسيحإن5
االرضعلىءغرباوحدنآلسنانحن

يستطيعمنحمايةفياألنناقيمةأووزنبذيضدنايقوممنكليعودفالمعنااللهإن5
يحميناأن

أجلنامنبذلهبلابنهعلىيشفقلمالذيألنلناسيعطيهفهوحتمانحتاجهماكل5

الخقيقيالغنىءشيكلمعهاليعطيناكيف

بردناالثهألنأوعليناضدنايشتكيقنوكلوالظاهرينالحفئينءاألعدالكلقيمةال5
جيشمنأقىىالثهفتزكيةناوسيبز

نعتبربلالمسيحمحبةعنيفصلناأنيمكنالموتحتىالزمانهذاأتعابفيءشيالإن5
انتصاراتالضيقاتكل

منالثهحبوبينبينناتفصلأنقادرةاالرضأوعلىءالسمافىقوةتوجدالوبالنهاية5

يسوعالميحفينحونا

الثهبزاسهـتعالنإطارفىالمسيحيباإليمانأحاطقدبولسقيكونالئامناألصحاحءبانتها

المسيحبيسوعباإليمان
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التاسعصحاحاا
المسيحبيسعباإليمانالثهبراسنعالنمنفيحرمهاإسرائيلأمامعثرةيقفالناموس

غايةألنالمسيحوعبيصباإليماناقهبزالجمالنالخضوعيرفضالذيهوالناموسليسولكن

برإعالنبهلتقاومبالناموستحصنتالتيهيإسرائيلولكن14روالمسيحهيالناموس

عاجزالناموسأنبهليوضحبولسقيقدمهآخرنموذجوهذاالمسيحشخصفيوالمحييالخيالثه
األفضلنحواإلنسانيقودأنعنذاتهبحد

الحالصبصخرةاشرائيلاصطدام

ذلبنفعلألنهلماذاالبرناموسيدركلمرالبنامرسأثرفييسعىوهوإسرائيلولكن

مكتوبهوكماالصدمةبحجراعمطوافابهمالناموسبأعمالىكانهبلباإليمانليس

9رويخزىالبهيوهنقنوكلعثرةوصخرةحجرصدمةصهيونفيأضعأناها
1333

منبكثيرلهامقدولكنهالمرةيقةالحقبهذهاألصحاحيبدأأنبولسقعلىسهاليكنلم
فيالنينضعوراليهوديؤذيالحتىوذلكالقلبوبتوجعبلالنيةحسنءوإبداواللطفالرقة

جمغقلوبعلىلتنزلبابقانمنتخبةوكلماتهاالمحاجاةعنبعيدةسالميةرسالةفالرسالةروما

وسالمابردارومافيالموجودين

بعدجديرةليستفهيالمسيحرفضتإسرائيلفألنخطرامبدأيطلقأنهنايفوتهالولكن

كلهاالبثريةبهاارتبطتانييةالقوالمحبةرمزالمباركءاآلباأبالمجيدإسرائيلباسم
أوالدبلإسرانيليونهمإسرائيلمننالذيكلليسإنهفيقولواالسمالشخصهذافىبالثه

أيحقااالشرائيليينهميكولونبالمسحآمنواالذينفكلباإليمانكانوالموعدفقطالموعد

أنعلى98رونسأليحسبونالموعدأوالدبلالثهأوالدهمالختانةالجسدأوالدليس

ستؤمنألنهاستخلصإسرائيلبقيةأنيقطعبولسق

متراثكعالمةالختانناموسغيروهواالختيارقانونوهوآخرفانونأبولسقيدخلهنا

الذيمنبلاألعمالمناالختيارليسحمسيالئهقصديثبتلكيفيقولالوعدألوالد
مدعوفهويؤمنمنكلوطبعا911رويدعو
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فال951روفءأتراقنعلىفءوأتراأرحمتنأرحمإنيلموسىالثهفالهماويكرو

لتهبليسعىلمنوالءيشالمنلشىجسديميراثءدعابااللهعلىنمسهيفرضأنأحديستطيع
بهيؤمنقنكلفقطوبااليمانبااليمانوجاهزةحافرةاللهورحمة9610رويرحمذيا
933رويخزىال

األممقذمالمسيحبيسوعباإليمانالمعقناللهبزورفضهبالناموسوتحضنهإسرائيلعنـادءفابئا

كلفىباسمييناذىلكيءيشاقنيويقءيشامنهويرحمأنهفعألليثبـتعليهم
جميلةفازةيصنعكفخاريرحمةآنيةعلىمجدهغنىيبينولكي71و681رواألرض

آمنواالذيناليهودمنليسإياهانعندعاناأيضاالتيللمجدفأعذهاسبقفدالكنيسةوهي
والتيشعبياألممشعجيليسالذيسأدعوأيضاشعهوفييقولكماأيضااألمممنبلفقط
أنشعبيلستماألممرواقفيهلهمقيلالذيالموضعفيويكونمحبوبةالوثنيةمحبوبةليست
93263روالحياظهءابنائذكونهناك

أثرفييسعوالمالذين3األإئنفيقولنحنابتدأناحيثمنبولسقينتهيوهكذا
يدركلمالبرناموسأثرفييسعىوهوإسرائيلولكنباإليمانالذيالبرالبرأدركواالبر

فييسعىوهووإسرائيلكاآلتيهاوصحسقيمةهناالترجمة130و03روالبرفاموس

لتسذلكفعلألنهلماذابالناموسذلكتتمجمفىينجحلمالناموسفييالذالبرأثر

923روالمسيحالصدمةبحجراصطدموافإنهملذلكالناموسبأعمالكأنهبلباإليمان

المرشلهوانهطميقولوبدأالمسيحطقزالناموسوأعمالبالناموسمتمسكونوهمأنهمبمعنى

الناموسأعمىهكذاوقتلوهوأهانوهإليهوأخطاوافأخطأوهإلبراهيمالثهوعدالوعدحسبإليهم

الدهوربصخرفاصطدمواأعيهم

العالثراألصحاح
اللهبرعليهمفؤتالذاتيالبر

ومقاوممعاندشعب

القبرالستعالنبالنسبةاليهودلوضعالشرحمنبمزيدالثانيلألصحاحيتعرضهنابولسق
يحالمبيسوعباإليمان

2اروفهغيرةلهمأنلهماشهدألنيالبدايةفيبكلمةخاطرهميطيبأنفبعد
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تؤذقيإسامعوفةبدونأممـتيوالغيز12روالمعرفةحسبأجسولكنمنهموينزعهايعود

يخهلونكونهالافيتفلعندهمأعرفةمفعايخرههـاوآذتآذتهمولكنهاالغيرتؤذيأوالنفس

برمجهلونكانواإذأنفسهمبىسفيومححمورينمثمغولينكانواألنهملماذااللهبروقيمةمعنى

اللهيزكيكيفبديهجةفهي3أروالثهلبريخضعوالمأنفسهمبريثبتواأنويطلجونالثه

لالخضوعوباالليلتهالخضحمعنىيعرفالنفسهبتزيهـةوالمشغولنفسهبتزكيةمشغولهوقن

وتمججدتبريرقيللمـارادمرمجامجاالمالهأعفيوجدواألنهماالموسمحيطفيتجـشدوالذلكالله

غايةاالنعندهوينتهيباإليمانالمسيفيالثهبرإلىليرضلاللهوضعهالناموسأنمعذواتهم

014رويؤمنقنلكلللبرالمسيحهيالناموس

يعملاالنسانأنيستلزمقانونيانجالناموسالذتيالبوعلىالحصولأننجدبالمقارنةأننـامع
يستطعلمولالربطرسبثهادةالمحالحيزفىاللهجعلهوهذافانونياالناموسأعمالكل

اللهبزإلىيلتجئواأنيتحتمأنهويدركوايعجزواحتى101هأعنحملهأننحنوالوناآبـا

ولكنالهاويةإلىالهبوطوالءالسماإلىالصعوداالبسانيكقفالالذيباإليمانالذيالمجاني
بفمكاعرفتإدطألنكنكرزبهاالتياإليمانكلمةأيقلبكوفىفمكفيمنكقريبةالكلمة

9و018روخقصتاألمواتمنأقامهاللهأنبقلبكوآمنتيسوعبالرب

فيكامنةفبتتةيـةوكأنهاالخبريصدقوالمالمفرحةالبشارةكلمةيطيعوالمإسرائيلولكن

خبرنادققنربياالنبيءإشعياعليهميشهدبولسوالقديمىالقاسيالشديدعنادهم

بالنجوةنفسهعلىويردالبشارةخبريسمعوالمهللءويتسابولسيعودقثـم3501اش

0181روأقوالهمالمسكؤلةأقاعيوإلىالرسلصوتهمخرجاألرضجمغإلى

أنهممعناهفيماءإشجاثمأوالبموسىمستحثهداويرديعلملمإسرائيلألعكويسأليعودثم
المـيحقولحسبوإغاظتهمالعارتهملألمموأعطيتمنهمأخذتقدفهيالمعرفةعدماذعواإذا

234امتأئمارهتعملألمةويعظىمنكمغيناللهملكوتإنتماما

يطلبؤليلمالذينمينوجدثنفسهاللهصوتفيحزينةبنبرةاألصحاحبولسقومجـم
بسطثالنهارطولإسرائيلنحوالمقابلوفيعنييسألوالمللذينظاهراوصرثاألمم

12و0102روومقاوممعانداليهودشعبإلىيدقي

فيتعظللمايحوعالمسيحفياللهببرااليمانأنعلىالتأكيدفيبولسقينجحهكذاواآلن
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إلىسهألطريقهوجدومقاومةبعنادأنفسهمببرالـديدتمسكهمبسببالمختارللثعبطريقه
عنهيسألوالمالذيالبزفيهواستعلنواوهيطلبلمأنهممعالمسيحعلىتعؤفواالذيناألمم

عثرالحادىاألصعاح
اشرائيلجميعسيخلصهكذا

بينالفديماللهشعبهتمحامألالنبوةمستوىإلىاألصحاحهذافييرتفعبولسالقديـس
االبتهالبصيغةيتكلمعثرالسابماألصحاحيوحناإنجيلفيالربكصالةتضرعوفيضلوعه
ومنهمءاآلباولهموالمواعيدوالعبادةواالشتراعوالعهودوالمجدالتتـتيلهالذيالـسبمنالواثق

الهمالذينوه94روآميناالبدإلىئبازكاإلهاالكلعلىالكائنالجسدحسبالمهـيح
لكيعثرواهلاإلجابةيقينفيويسأل013روالمعرفةحسبليولكندثهكيرة

الذيشعبهجهةمنقلبهفياللهاستودعهالذيبالسريبوحثمحاشايقولنهائيايسقطوا

هكذاأيضاشعبهجهةمناألخيرةاالئامسردانيالالثهاستوحكماأحته
القساوةأنءحكماأنفسكمكدتكؤلوالئالالسرهذاتجهلواأناإلخوةأيهاأريدلـتا

جميعسيخلعىوهكـذاملؤاألمميدخلانإلىإلسرائيلجزئياحصلتقد

62و53ارواإسرائيل

فياللهبراستعالنمنحرمانهمإلىأذتالتياألصبابمنبولسقبهحملهمممافبالركم
وتمسكهمالمعرفةوعدمبالجهلووالمقاومةوالعنادالطاعةبعدموصفهممنبالرغمويسوعحالمح
اللهألعكفأقولستحجلعندههذاألنرفضهمقدالذيكونأنيحتكثرأنهإالأنفسهمببر
لكيعثرواألعلهمفأقول2و11رواإشعبهاللهيرفضلمحـاضاشعبهرفض

1111روإلغارتهملألممصارالخالصبزلتهمبلحاشاقطواي

عمانبوةهذهتكونأالاألمملخالصسبجأإسرائيلزلةتكونأنسـمحقداللهكـانفإن

فإنيعفيهمعليهمجلبماجمغومنفيشفيهمإليهويرجعونالزقةعنيوبونحينماسيـتم

هورفضهمكانانملؤهمبالحريفكملألممغنىونقصانهمللعالمغنـىهمزلكسانـت

1وه1121رواألمواتمنحياةإالبالهمايكونفماذاالعالممصالحة

إبراهيمشجرةجذرأوأصلومنإسرائلمنئخيتكيفيرتصوفيبولسقيدخلثم

التياألممأصولمنفروعمكانهالئطقمالرديئةاأليخرةاألجياكالمباركةويعقوبوإسـحق
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أنالبراهيمافهبوكةوتتمفتردعامةالنسانجيواحأصللتصيرورديثةفزةبدورهاكانت

ملؤاألمميدخلوحينما3ا1جميعوستباركتباركتالمسبحوهو3ع3ولهـنسلهلهابنفي

وبمراحمولكنتركتلثئخئظةإلىكانوإنالذيالمحتوبالشعبعلىاللهمراحموتنفتحتعود
ولحلثقالأرحملثأبديوبإحانلحظةعنلثوجهيحجبتالغضببفيضانصأجمعلثعظيمة
كلمتهعلىساهرألنهالميعادينىوالالوعدبخلفالوالرب8و457إشالرب

بالبروقاصىأمبرئتمئمألنه32حبيحييهالسنينوسطفيووعدهلئجرلها121إر
982رواألرضعلىبهقفضياأمرأيصنعالربألن

تحتيدخلوالئالالذيؤدبهبهنأحديشتالحنىمحذراويقوللألممبولسقيلتفتئم
إنقلكاللطفوأماسقطواالذينفعلىالصرامةأماوصرامتههاللطففهوذاعينهالتأديب

11روسئطفموناإليهانعدمفييثبتوالمإنوهمسئقطعأيضافأنتوإألاللطففيثبث

تثبتلمالياأليخرةاألجالتلكاألممعالماآلنالعالمواقعهوهذاأليسثم32و22
3الموبقاتكلوصنعتالذعلىوجأفتوالفسقالرذيلةوعبدتالفضيلةوجحدتاإليمانفي

إلمرائيلتارنحاويرسملهأعطيتالتيبالبوةعليهتجرأماأجرأبولسقيسجلوهكذا

ينحققبدااآلنوهوذااأليامءملفييتحققوالعالم

والقطعالتأديبمعميعادعلىاآلنبانوافاألمم
للعودةاستعدادعلىوقفواواليهود

عشرالثانياألصحاح
1اليوميةوالحياةالمسيحبم

ويهوأمممنالعالمحالرسالتهفىبولسقشرحمابعد
الزمانءملفىاللهبرواستعالن

األمموقبلتهاليهودرفضهوكيف

اللهبزءقضابحسبالمستقبلأبامعنهمشتمخضماورسموالنبوةبالرؤيابولسقارتفعثم
يحالمفيقنالمستبزالثهإلىبنايعوداوخالإسرائيلالدهورلرجعةوكلاألزمنةيغطيالذي
بيوميومحياةمستوىعلىبرالثهمراحمقدرمنأعظمتحقيقمنعلينايتوجمبماليرىيسئح

أنالمسيحياإلنحانبولسقيوعبيبالمسيحالمحهبرنالتنعلىالمتولمجبةاألعمالقائمةفعل
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ذبيحةأجسادكمتقذمواأناللهبرأفةاإلخوةأيهاإليكلمفأطلبعباديةذبتحةجحدهميق
211روالعقليةعبادتكمالثهعندمرضيةمقدسةحية

عندمرضيةمقدصةحيةذبيحةأجسادكمتقديمالتحديدبهذابولسبدأقلماذاوالحؤال
الثه

بزبهافنلنااآلبعندمقبولةمقدسةحيةذبيحةجسدهالمسغقذمماءإزاأنواضحهيا
نقذمأنعلينايومكلونعيشهالعمليةاليوميةحياتناالبرفيهذاقىةنستعلنلكيهكذاالئه

بمزاميرقلبييحوتسبإنجيليةواعيمابصالةالثهحبمذبحعلىالجسدبذلنوامهايومسيةعبادة

الناطقةالليتورجيةالحدمةأيالعبادةهـيهذهالدوامعلىوشكريلوتهدروحية
ميقالحياةمنهاهذزالتيءالخرساالجوانيةالناموسذبائحفعوضءأله31ال7ء7زا7

اليوميةاالبيةالصالةفىبالحدمةناطقةعافلةذبيحةالمسحذبيحةفيالئهبزنالالذيحيالم
سمىلذلكقديسهلأياالبسانلتتريراللهبزمفاعيلأولهواهذالكتسيةأوالفوديةءسوا

باسممقدسةذبيحةهياليوميةفالليتورجيةمقدمةذبيحةالناطقةالعبادةهذهبولسق

للنقديسالمسيح

والمقدسةلتبقىللعالمماعنالمقدسةالذبيحةليفصلمباشرةبولساستطردقوبعدها

الصالحةالثهإرادةهيمالتختبرواأذهانكمبتجديدشكلكمعنتغيروابلالدهرهذاتثـاكلوا
شكلوليسالمسيحشكللهالمسيحيأنبولسقيرىهنا212روالكاملةالمرضبة

االبجلبكلمةذهنهفيتجآديحللمعثرتهواقعمنللعالمعمايوميتغيركلأنفعليهالعالم

الربمعوالحليثوالتأمل

منخروجهبعدالمسيحياالبسانيتابمبولمىقوكأنهنايالحظأنءالقارىوعلى
الذياليوميعملهفيالعالمليواجهالمقدمصةالحيهالليتورجيةذبيحةوتقديموالتسبيحالصالة

قيطالبهوهناالعالمشكليكؤنونالذينالناسأصنافبجميعاالحتكاكعليهيفرض

األمورأوعلوالحكمالتفكيرفيأسلوبهوالمسزاتهواللغتهالالعالمشكللهيكونالأنبولى

يستلهمروحيجديدذمنلهيكونأنالمسيحيعلىيتوجبأنهبولسقيرىقناالتصرف
وسطفيبمقتضاهايتصرفأنينبغيالتيالكاملةالمرضيةالصالحةالذإرادةهيماخاللهمن

هبقداليحتفطالعالم
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بعفهامترتبةوصايافائقبالهاميكتبإنمابولسقأنتالحظءالقارىعزيزيوهكذا

لخياةيوعالمحيحفيلناالموهوبالذبريحكمهوالنىغايتهولهمبدأهلهمنهاكلبعضعلى
مقدسة

قاماتهممقاديربحبالناسعلىيقئمهالئهأنكيفااليمانعنبولسقيتكغثم
االيمانتقسيموإنمعينةموهبهفياختصاصهلهإيمانمننصيباأعطيإنسانفكلالروحية

ويكئلونببنهمفيماالناسيتكاملحتىلإلنساناللهبزعطيةفيعظمىلغايةهوالمواهبوتنوح

اتحادفيوالمواهبءاألعضامنعآلدواحدكقوامالمسيحلتظهركنيسةجسدفىءكأعضابعضابعضهم
الخالصخالةلتكميلللعالمالمسيحتعالناسبغرضالحياةنواحيجميعيشملعمليوانسحام
الثهببرالعظمى

عثرالثالثاألصحاح

2العامةوالعالتاتالمسيحي
الشخميالخلقيالتسلحاألخويالسلوكالدولة

الهوتهفىأماسيةءكمبادىبولسعندقالبدبعالوصاياتسلسلالحظ

ناطقةعاقلةحيةكذبيحةالعبادةاألول

الدهرهذاشكلعنالمتواصلوالتغييرالشخصياالستقاللالثاني
جممنواحدكجسدالخدمةلتأديةمواهتهمطريقعنالمؤمنينالتحامالثالث

بالدولةاالنسانبطترالتيالعالقاتالرابم
والجايةالجزيةالدولةتجاهالمفروضةالواجباتالخامس

عامةالمؤمنينتجاهاألخويالسلوكالسادس

هراتالثلتكميلخططتدبيرأوالظلمةأعمالفىاالشتراكعدمالسابم

الدولة

الثهمنئرتبينالقهخداموهموتوجيههاللهتدبيرتحتهمالحكامانيعتبربولسق
بمعنى92هاعالناسأكثرمنالدئطاغأنييبغيأهمآخرمبدأالمبدأهذايوازنولكن

فمخالفتهالةيعبدالأنتجتروطلبأواللهكأنهالعبادةلهيقآمأنالمواطنطالبإذاالحاكمأن
أيضاوواجبابلفقطحقاليستتصبح

8مرومةرسالةشرح
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ديونةتحتيقعيقاومهمقنوكلاللهلتدبيرمقاومةومقاومتهماللهطاعةمنهىفطاعقم

الحكاممنالخوفترفعالصالحةاألعمال

االنتقاميقابلهاالشرلرةاألعمال

اإلكراملهلتنفاإلكرامالضميرأجلمنبلخوفعنليسللحكامالحضوع
لهلتنالجبايةالجزيةلهلقنالجزيةللدولةالتيالحقوقبحسببالكاملئشنؤفىالضراثب

317رويةلجباا

األخويالسلوك

فالآلينالشخصيةالروحيةالحريةعلىءلالبقا318روءبثيألحدمديؤلينتكونواال

ولوحئىاكئرأجحتأنفعليئجيدةفهيالمحبةديونأماالروحيةريةامنئثممقكانمهما
منكئرةوتمفعسلوكالكلتضبطفابهاالسيادةلهاوكانالمحتةنشطتإذاأقلأخحبكنت
الناموسكلوتكئلالخطايا

الخلقيالتسلح
أقربدائماواآلنللخالصيقظةساعةدائماهياآلنفالساعةاإلنسانيسرقالزمن
أمسمنللخالص

جهادونهارهاالبساقليلهوالجهالةفيالماضى

كانأنهيبلو3111روإآمئاحينكانمماأثزباآلنخالصافانبولسقوقول

وهوكمالهقربقدأونزبقدفالحالصإذااالفقفيقاتمةضيقيأيامالمبهمإحساصهبحبب

ألنرووسكموارفعوافانتصتوانكونطـهابتدأتومتىقالعندماالربيحاكـيهذافي
1282الوتقترلينجاتكم

بالصدقبالنورأيحوالنسبلياقةللسلوكوالنهارءوالخفاالسرفيالحزيألعمالالليل

ءالسنرضااألمورتدبيرعنواالمتناعالمسغصفاتاالبسانيلبسوأنوالوفموحوالصراحة
الجسدثهوات
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عثرالخاداالصحاحمنوجزءعشرالرابماألعمحاح

3العامةوالعالقاتالمسيحي

واألفكأرالرجعيةوالعوايداياهؤجةوذويءالضعفاتجاهالروحيالسلوك

أحأليدينوالأحإلعلىأحيحكمفالبالروحالثهأوالدحرلةالحريةعلىتقومحيةالم

علىاآلخريندبنونةووضعوتواضعذاتهأخلىالجميعمنأصالحروهوالمسيحولكناخرأحدا

معاووحدتهومنفعتهوصالحهاإلنسانخالعىنحومناآلبعمللتكميلنفسهيرضولمذاته
وخاصةاآلخرلنهمتحملفهيالشخصيةاطريةمنإليهتدعوممابالرغمفالمسيحيةالدهوفي

غايةألنوالسلوكالتفكيروالعملوفيبلفقطالجسدفىليسوالماكينوالمرضىءالضعفا

النموذجفهولذلكالخجميعقوةهوهووالمسيحالتجميعياالنانوحللىهيالمسسيحية

نفسهإنـانكلعليهايبييأنتحتميالتيالنواةهوالجماعةوحياةفردكللحياةاألساسي
هوفيهالمسحوجودالخبارمدىالميحيتواجهتجربةأخطرفإنلذلكغيرهويتقبل

اآلخرلنلبنيانوحبهبذلهومدىلألضعفقبولهمدى

عليكمفمونيالذينأجلمنوبذلتموأحببتمسفمتمإنالمسيحوصتةببحألنه

همتذلكيصنعونوالخطاةفالعشارونلكمفضلفايأجلكممنويبذلونويحبونكم
74و64

أنفينابالمسيحءيااألقونحنعلينافيجبالروحيالخطنفسيتغبولسوالقدي
ألنالبنيانللخيرألجلقريبهمناواحدكلفلئزفيأنفسنائرضىوالءالضعفاأضعافنحتمل
أيضاالمسيحأنكمابعضابعضكملوااقب3ا1روهنفسهيزفيلمأيضاالمسيح
هذاءاورمنإليهاينظرالتيالغايةعنويصرحبولسويعودق17روهأاللهلمجدقبقتا

لكييحوعالمسيحبحسببينكمفيماواحدااهتماماتهتمواأنوالتنريةالصبرإلهولئعطكئم
6و15روهواحدوفمواحدةبنفسالمسيحيسعربناأبااللهتمخدوا

باتحادأصراتهاممأترفعأناألممنحومنبرلسوقوالمسيحالئهإرادةمنتهىهوهذا

الذلتستح

هذااقهقصدالئاتءباألنبيابولسويستشهدق
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19روهالسمكوأرتلاألممفيسأحمدكذلكأجلمن
11روهاليهودشعبهمعاألممإيهاطلوا

واليهوداألممبينللوحدةمكرساودـدكانبكاملهاألصحاحهذاأنضمناينكشفوهنا
المتنصرين

111روهالشعوبجميعياوامدحوهاألممجميعياالربستبحوا

أنمعتبراذبائحكمقألملألممبخدمتهاللهيمجدوكانهأيضأوينهللبولحىقيفرحبهذا
العجولعوضالناطقةالعاقلةالذبيحةالدمويةغيرالجديدةالذبيحةهياألمموتراتيلنسابيح

فيويشتركالذباثحهذهتقديمكليدزبهملكيلألممكاهنابولسقاقامالربوأنوالتيوس

ليكونككاهنيهاللإلنجيلمباجممرااألممألجليحالمسليسوعخادمااكونحتىدثهتقديمهأ
161روهالقدسبالروحمقدصامقبوالوعبادتهمتسابيحهماألممبانقر

المباركةالرصالةطهفياالبيةتعاليمهبولس0قيختمبهذا

المسيحييناليهودمعالشعوبوجمغاألمممنظرإلىيصلعندماالشاملة

ذبائحهامةمقاألرضءأنحاكلفيوللمسيحدذوترتلتستحوهي
نهارليلمقدساقربانابالحمد

يزالوالتمقدنعمفنقولهذهبولسقرؤيةعلىتعليقناأما

يتم

عشرالخامساألصحاحبقية

الشماليةاليؤنانحدودأفصىإليأورشليممنمدنهاربنالتيالخرلطةحدودبولقيوضح

آخررسولفيهايخدمكانأوخدمأنسبقمدينةأيخدمةعدممبدااتخذأنهموضحاالنربية

أيإنجيلهبحسباالبمانيزسيأنيقبليكنلمأنههوذلكفيوالسببالختانرسليقصدو
ويكوناليهودعوائدمنأياووالسبتوالختانالناموسدونبالمسيحالبشادةأيالغرلةإنجيل

هذايكنلموطبعايهوديةأسسعلىالمسيحإنجيلأرسىقدالوفتنفسفيالختانرسلمنغيره
منأربالمسيحبهكقفهالذياألمرحدودبطاعةالتزاماولكنهالخاصمزاجهمنأوفكرهمن

2212أعبعيداأممااإلىرمصلكسافابياذهبءالسما
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يهرأنيودوأنهأمانيالتبشيرالذمابفينيتهكلتروميةفيللموجودينبولسقيكشفثم
إليهاطريقهفىبهم

منأورضليمإلىللعودةالغذةيعدكانالرسالةلهنويهابتهءأئناأتهبولسقيوضحكما
صوفهناكللقديسينيسفمهاأنبمجردوانهأورشليمءلفقرامساعداتحامألاليوالنفيرحالته

سنتينفلسطينفىفقدتعوقالسفنتشتهيالبهاالرياحتأتيفقدلألسفولكنإليهمينطلق
فينحيراالمرةهنهولكنروميةإلىغادرهاأنهوصححقيصريةسجنفيسجيناقضاهما
سالسل

0رسالتهبولسقيختموهنا

رعثالسادساألصحاح

الشرحمعرضفىبالتدتيقإليهصعنعودكما15و05صفحةفيعنهتكلمناأنسبقوفد

وإرسالبالتحياتيزدحمالذياألصحاحهذاروحهوبهمناالذياآلنولكنلألصحاحات

وماذاالمسيحأجلمنالعنقووضعوالخدمةواألسرثهادةوالالمسيحبرائحةالمعظرالسالم
وعملهالمسحفيااليمانوهوالرسالةجموضرعيخنصفيمامنهنستخلصأنيمكن

األشخاصبينءصوااألصحاحهذافيالمذكورةالعالفاتءالقارىعينأمامنضعأنويكفي
والروحاإليمانمفاعيللنرىوالكنيسةاألشخاصبينأوبولس0وقاألشخاصبينأووالمسيح
اآلخرلنوإيثارعميقوحبوئيقإيمانعالقاتعنتنتموالتياألشخاصءهؤالمنبغنىالفائضة

المز2بالواوالشكروالرضىماآلفيالمتهللالفرحمعوالموتالسجنحتىوالبذلالذاتعلى
أناوليلكئيرلنمساعدةعمارتللقديسينيحقكماأربفيتقبلوهاالكنيسةخادمة

2و611روأيضا

أناستلاللذينحياتيأجلمنعثقيهماوضعااللذينيسوعالمسيحفيمعيالعامتئن
4و613رواألممكنائسجمغأيضابلأشكرهماوحدي

615روللمسيحآسياياكورةهوالذيحبيبي
كثيراألجلعاتيتت

قبليالمسيحفيكاناوقدالرسلبينمشهورانمااللذينمعيالمأسوزئننسيبيئ
الربفيحبيبي
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المسيحفيمعناالعامل

المسيحفىالمزكى

الربفيالكائتيق

الربفيالتاعبتين

الربفيكثيراتعبتالتيالمحبوبة
الربالمختارفي

عليكمتسفمالمسيحبهائسمقدسةبقبلةبعضعلبعضكيمسلموا
بكمأنافأفرح0الجميعإلىذاعتطاعتكم

آمينمعكمالمسيحيسوعربنانعمةسريعاأرجلكمتحتالشيطانستسحقالسالموإله

الربفيعليكمأسقم
كلهاالكتيسةومضتفمضئفي

فيالمسيحيااليمانوترشخعمقمدىعنتحكيالتيبالعالقاتالمزدحمالعرضهذامن
عنقيهماوضعاللعقلالشدهلالفاديالباذلالحبمننادرةحاالتبلوغوالمذكورةالجماعة

بولستربطكانتالتيالعالقاتووضوحقوةبكلنستشف614روحياتيأجلمن
التيءالفداوقوةنالوهالذيااليمانوبرالمسيحأساعىعلىءاألمناءاألوفياءاألجاءبهؤالالرسرل

عنولىالعصوراالفينيسةالكتتكلمكانتفحينماوعمالفعالحياتهمومألتفلوبهمتغلغلت

الجديدةللحياةناطقةوافعيةصورةهيفهذهإحئيواقعمنتتكلمكانتالقديسيئشركة
المسيحيينبينالجماعه

جسدفىمتوافقةءأعضأبمثابةبأنهمءاألحباءاألمناالمؤمنينءهؤالبولسقوصفوحينما

والحالمايكنلمالرسولفبولسالمسيحهوجسدهوبلودمهالمسيحجسدمنيغتذيواحد

التعبيربهذاإليهأوحتالتيهيحيةمثلإلىناظراكانبلالطبيعةءورامافىمتأمال

ءجامالكلتصديقاأوصدقهاكختمروميةرسالةفيعثمرالسادساألصحاحءمجيهكذا

قنرومافيبولسقعليهميسفمالذينبينكانفإنوحبهوعملهالمسيحإيمانمفاخرمنفيها

هوإليهمالريسالةفيبولسققالمافكلإذأبولسققبلالمسيحفيكانواللمسيحرسلهم
ليكولواحقأالرائعةاألمثلةهذهدعوةعنبولسقفولةءقراعندكناوإنمستوأهمعلى

وبالوالموعدالمسيحعنءغرباكانواأنبعد291أفالذبيتوأهلالقديسينمعرعية
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هنهحالاستعرضناأنوبعداآلنولكنوعليناعليهمهذانستكثيرفكناالعالمفىاله

عليهمونباركنصدقبلنستكثرنعودالوفعلحقعنالمشحفلبستاعتمدتالنىالجماعات

حالناعلىونبكي

األولالقرنوفيوالمسيحبولسوعندقرومافيالمرأةحالعلىنظرةنلقيأنيفوتناوال
الرسولوكدالكنيسةفىمركزمرموقعلىاشوتفالمرأةنرىمانصدقنكادالونحنللمسيح
عاملةشماسةايخادمةمركزهاكان3االولالزمانذلكفىكانتوقنكانتفماذاوالمؤمنين

بولسمععاملةايضابولسوقالكثيرينتساعدللقديسينيحقكماولكنالكنيسةفي
بالروحومقدسامقبوألاألممقربانليكوناألممقربانلتقديماألممفيبولسقعملالرسول

فمعلىشكرهاإموتمنرسوالاتدتبولسقحياةاجلمنعنقهافوضعتالقدس

فيكنيسةولهاإالعالمكناشجميعفىاألممكلفىالكنيسةفيئقرأكذكصولوجيةالرسول
اسمليقرأعئرالسادساألصحاحفيالثالثةاآليةإلىيعودأنءالقارىوعلىرجلهامعبيتها

كانتالتيكنيستهاروحكانتأنهاليفهمكيالزوجهااسمقبلمذكورابريسكالأوبيرئمكا
إجبينهاعرقمنعليهاتصرف

عندمريممعمرثاوظيفةأخذتوكأنهاكثيرابولسقأجلمنتعبتالتيومريم
عندقبرسيسشخصيةفىالمراةتبدووهكذامعاوالخدمةوالطاعةالحبفجمعتالمسيح
الربفيأتعابوذاتمحبوبةبولس

ولياالالكنيةعلىالمرأةبفضلواعترافاصادفأووفاةالثقاتكريماروبةرسالةتحملوهكذا

وياحملتهاالتىمياألختفيبيأنروميةالةرسفيالمرأةفضليكونأنويكفبملألمم
والمتوسطوأدرياإيجةئربحرغباليونانكورنثوسمنفيهسافرتثراعمركبعلىحملهالهول

فيبياحتلتلقدالظروفأحسنوفياألتلعلىأسبوعينملهـةمضننسفربعدأوصتيافيلترسو
يذكروالروميةأهلإلبولسقرسالةيقرأذاومنالمسيحعندالمجدليةمركزبولسعندق

إ3لهاتذكاراالعالمكلوفييخبياسم





117رو

1871رو2

18123رو3

االولاألصحاح

األممحالة

سوفئحويطرحالمسـحويقدمإنجيلهويقدمنفسهيقدمالرسولبولس
0روهميةأهلومنها3لألإرساليته

تبثيرهموهومنهاالقصدوإعالنتمناهاطالماالتيلرومازيارتهمرضوع

ناموسبدونبالمسيحبااليماناللهبرنوالعلىالقائمالئزلةبإنجيل

خطاياهمفيعذرلهمىليألناألممخطاياعلىالئعقناللهغضب
مرفوضلذهنفأسلمهميبدوهلماللهعرفوامابعدألنهم

عدلحسبيوجبكانالشنيعةخطاياهمءإزاهوالمختفيوالمعنى

مويخلصطبنفسهينزلأووكبريتبنارأوبالطوفانيبيدهمأنإماهال
ووعدسبققدكانألنهالثانيالحلآثروقدلهمالمجانيبزهمعلنأ
812تكاإلنسانويفنييعودلنأنهالطوفانبعداالبسان
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اللهالئفززالبجيلرسوالالمدعوالمسيحليسوععبدبولس
المقدسةالكتبفيبأنيائهبهفوعدسبقالذي

جهةمنبقوةاللهابنوتعئنالجسدجهةمنداودنسلصارمنالذيابنهعن

موأتأمنبالفيامةالقداسةروح

3األجمغفياالبمانإلطاعةورسالةنعمةقيثناأسمهألجلبهالذيربناالمسيحيسوع
المسيحيسوعمدعؤوأيضاأنتمبينهمالذين

قايسينمدعويناللهءأحباروميةفيالموجودينجميعإلى

0المسيحيسوعوالربأبينااللهمنوسالملكمنعهة

دعوتهمركزومنللمسيحالخاصتعئدهواقعمنيكتبانهبولسيؤكدقالرسالةمطلعمن
القديسفيهاللهأعلنهالذياللهبابنثرليبالبطنمنأفرزلهاالتيمهنتهومنكـرسولالخـاصة
مسؤوليةليحملأوألاسمهيذكرولكنالرسالةهذهءورامنءشيلهيكونأنينفيبولس

اآليةينهيالكذلكالمسيحاسمءوضياوهجتحتاسمهويذيبيعودثميكـتبماوشرف

بعديقدمثمالثهإنجيلومنبعهاأصلهاإلىويردهابأكملهاالرسالةيبرزموضوعأنبعدإالولىأال
الصورةتحملالتيطبيعتهفيأوألوغايتهومادتهاالبجيلموضوعباألساسهوالذيالمسيحذلك

محعمأالثهابنااللهيةحقيقتهأيضاتحملوالتيداودنسلمنيهودياإنسانابصفتهالبشوية

الذيبولسعندقالمسيحغيسهوهذابشزيألهالالذياألمراألمواتمنقيامتهمنذلك
أرادفيهالذيواحدبآنلثهماكللهالذياالبهوهونسانللىماكليحملإنسالمبهيكرز

وقادالذنحوالجديداتجاههالعالمأخذبهوالذياإلنسانتستطعهلممانسصانلميحققأنالله

التيانثصاراتهكللالنسانمعطيامنهءجاالذيموطنهءالسمانحونصرتهموكبفيالبشرية
أصائبهآمنقنلكلالقدوس4ولىاالصفتهمانحاوالجسدوالخطيةالتنرعالمعلىبهاانتعصر

المقدساللهشعبأبكاركخيسةقديسينإخوةبيناليكرالقذوسهو

طبيعةعنيكشفأنالرسالةاولمنذقصدبولسقأنالمقدمةهذهمنجداوواضح
عرعدمابالرسالةمعهيمخاطبلشسبيطرحهبالمسيحاإليمانعنالصحيحالتعليمكونهاالرسالة

221
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يهزأأوأمميينيخصالوهواطجميعيتكلمأنهتمامايتضحالكالمطبيعةومنإليهمالمسيرعليه
رسرلهوأنهأساسعلىولكنإنـانلكلالحياةدستورليكونمستقيماحرااإليمانيطرحهوبل

األمروختانوسبتناموسمنخئوااللهبزللنوالاليمانوحيدامصدرابالمسيحيكرزالذياألمم
71و161اآليةفيسيكشفهالذي

اللهالمفزؤإلنجيلوالرالمدعوالمسيحليسععبائولس1ا

المسيحعليسعبدبولس

أقعىإلىيرفعهسيدهيرفعأنيريدبليتصاغرأنيريدالبولسوالقديسداهةءهلحعبد
أشراأوقسرأتأتيقدوالعبوديةالمعبودمركزليحتلأحداإليهااالنسانيرفعأنيمكنقمة
إنالعبادةأعظموماالعبادةحذبلغإذاالحبأعجبوماحتافيهاوقعبولسقعبوديةولكن
قولكنإنسانأيبهيلتزموالمسيحلتهالعبدلقبأنصحيحالمحبةتباريحعنكانت
إاسمهخئلشرفعلىمؤتمنااألبدإلىليصيرثمينبئمنششترئكعبدبهيتباهىكانبولس

يعطيهيحزرهأنوأرادأمينعبدلهيكونالذيأنالرومانتقليدبحسبوالقديمفىكان

يذكرقحينما61األصحاحفىسمعسنكماالخاصالشرفىلقبهاسمهنهايةفىيحملأن

فىأيضايذكركمايزكيسوسأهلأرشتوبولسأهلباسمالمحزرينالعبيدبعضبولس

شرفالعظامءاألمراأعطاهمعدكلهمءهؤالقيصربيتأهلفيلبيإلىرسالتهنهاية

كعربونالفدوسوحهلىأعطىفهبنؤتهأعطىودمه4جسدأعطىفقدالمسيحأمالهماسمهم
اللهمجدفيميراث

هذاالممبحيسوعللربخادمايذغىأناألرضعلىإنسانينالهأنيمكنشرفأعظمإن

ألهدثهوكهنةملوكااليجعلناالخطيةوهوانذلتحتوقعتالتيبشريتناقذمنرفعالذي
بربوبتتهواالعترافصليبهوحملاسمهبخدمةوبماذاكيف16رؤ

نسعىإذايقولوهواسمعهاإللهيةدوافعهابكلالرسوليةبمهمةيشعركانبولسوالقديس

02كوه2اللهمعتصالحواالمسيحعننطلببنايعظاللهكأنالمسيحعنءكشقرا

وأعطي1ه9اعالمسيحاسموحملاللهكلمةعلىاؤكنأنهبولسعندقتعنيأرسولفوظيفة
ويعظويتكلميخدمبولسقكانالشديداإلحساسبهذا0بااليمانالمناداةالقدسبالروح

أخجلاللهدمكماللبنيانكمالربإياهأعطاناالذيبسلطانناأكثرشيئاافتخرتوإنفإني
018كو2
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المسيحعاليس

112متفخقصليعنيالمالكبفماآلبمنلهتعيقالذياالسمهويسحأ
شوعالذأييهوهياهمقطعينمنأراميةكلمةوهياسمهفيعصلهعنالثهاعلنفقد
األولفيشوعءاألساخاللمناللهمسارعمليالحـظأنءالقارىوعلىخقصناأيهوشعنامن

أيالجديديشوعوهاويرمجهمالميراثأرضلهمويقتـمكنعانئدخلهمأنأعطيموسىعبد
هذهعنيكشفالعبرالينوسفرلألرضبالنشةلاألويحثوععنهعجزمابالروحيحققيسوع
ذاك48عبآخريومعنذلكبعدتكلملماأراحهمقدقوعكانلوألنهالديعةالمقابلة
اللهابنوهذالموسىوخادمأعبداكان

منهكذابهوالمتنتأاللهمنبالدهنممسوحأيمسياالعبريةالكلمةمنالمسيح
بعدالبهجةغرقثوقد47مزهرفقائكمنأكثراالبتهاجبدهنإلهكاللهمسحكذلكأجل
األمواتمنبالقيامةالقداسةروحجهةمنبقوةالذابنتعينهكذاالقيامةصفةبأنهاذدك

62رو8كثيرينإخوةبينهوبكرااليكون14رو

رسوألالمدعو

رعيالقد1سفيحبالعربيوئنظقوئعرف3طاأثكاـبالعبريةكا7هءعرسول
دعاهموأذينأيضادعاهمءفهؤالفعينهمسبقالذينفوقمنصادرباختياربتكليف

واألمرباألمررسولفهو803روأيضامخدهمءفهؤالبزرهموالذينأيضأبزرهمءفهؤال
حياةلهليكونفتقتلهنفسهفيهوئصادف

6291أعالسماويةللرويامعانداأكنلمأغرياسالملكأيهاثممن
تكليفااعتبرهاإذحياتهفييملكماوأثمنأعزبولسعندقسموليةالردعوةباتـتلقد

بيسوعبلبإنسانوالالناسمنالرسولبولسأرأساوالمـبحاآلباللهمنآتياسسماويا
11غلاألمواتمنأقامهالذياآلبواللهالمسيح

الثهالففززإلنجيلأ

لدأياءإلم072لحالففزر

المفرزأيضاتفيدعبرانيةكلمةفالفريسيروحيةبههارةباأللفاظيـئالعببولسقما

رصللكلمةتكرارمجزوهياألطهاراليحونالرصلالقديمةةيالعرباللغةفنقول1
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ألنهاألضيىتءاآلباعبادةحسبأفرزنفسهأيئصارفرشقدكانوإنفهوشرسزي

الثهأفرزمنندأنهإألالـديدةاالموسيوالتدفيقالحرفعلىنائماوتعليميانسكياطرلقاكـان
وإنفهوالمتالحرالروحعبادةحسبالخالصإنجيللخملوتخضصالبطنفىوهوبالروح
51اغلنجيللمالبطنفىوهووأفرزهسبقالثهأنإالللناموسأفرزنفسهفدكان

الروحذالنفسهالقدسالروحصوتمينأخرىمرةأفرزالكلمةهذهنسمعونحن
312أعإإليهدعوتهماالذيللعملوشاولبرناباليأفرزواالقدس

الثهمنفوقمنفالدعوةالمفرزكلمةمعمدعوكلمةنضعأنالمهممناآلن
بشريوالدملإلهيفالسلطانالناسبينواإلفرازمن

معبعيدزمننذبدأتأنهاءالسامنأربدعاهأنبعدبدعوتهأحـقبولسق
النبيالبىمياالدعوةفئلينويتمئلبولسقبهميهيمكانالذينءاألحباءاألنبيامعإرميا
الربكلسةفكانتءالسمامنأتتهاليدعوتهنغماتهاعلىيتسمعوكانأذنهفىيطنكـان

نبئاجعلتكدذسئكالرحممنخرجتوفبلماعرفتكالبطنفيصؤرتكقبلماقانالإلـيئ
تفوتحتىقليلةكلماتفينفسهيحصفيمابولساختصرهاقهذهوه14إرللشعوب

أميبطنمنأفرزنيالذيالمحهشزلماولكنإرمياقامةإلىيعلوأنيخجلفهوءالقارىعلى
كلمةعلىيركزوااللهامالدعوةبانطباقينطقأروحولكن1اكلنعمتهبودعاذب

يالفىأنحاولسبولوالقديسخدمبولسفالقديستنباقدكانإنفإرمياالشعوب

والعجيبتماماواحدوأبنىالمعنىولكنأفرزنيعندهفجعلهاإرمياعندقذسئككلمة
وأقربالعربيةمنجدآقريبةهيأفرزنيلقولهالمقابلةالعبريةالكلمةأنوفلناسبقكما

333فرشيكلمةإلى

كلمنوحيداكتفهعلىاألممءلواوليحملجيلهبينغقمأليكونأمهبطنمنأفرزهفاقه

منتهىليحتقصييدريأندونالفرشيةوامتهنفأفرزنفسههوأماإسرائيلبنيأجيال

منتهاهيديهعلىالناموسفيبلغالخالصسعىمنفيهينخيهالذيلليوماستعداداالناموسقوة

حياتهكزشاللهأنهيالبطنمنأفرزهالثهأناقتناعهضوءفيحياتهإلىبولسقونظرة
وتعليمهطرصسفىوضبؤتهالـاتفيمولدهكزسفقدالبطنمنكزسهقدكانفإنبرقتها

حيثالبطنفيوهواللهمنالغلياالدعوةكلمةبولسقعلىوقعتلقدغماالئيلرجليعند
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وبنيوملوكأممأماماسمينحتارليحملءإناليهذاألنهفأعةسبقءكـإنـااختيارهتم
يختىيبئنالكيأناةبطولاللهأعآهكيفيرىكانتعبيرهوحسب510ة9أعإسراثيل

42و932روإياهانحندعاناأيضاالتيللمجدفاعذهاشتقثدرحمةآنيةعلىمجده

الثهإلنجيل
وهيك030إحباإلنجليزيةوالكلمةلنصكترجمةالمفرحةالبشارةالمأل3مذ751االبجيل

وكالوقيامتهالمسيحموتبينتجمعالمفرحةوالبشارةينطق5هح11الله405مقطعينمن

بهماو452روتبريرناألجلوأفيمخطاباناأجلمنأسيمالذيللفرحهماالحآلين
البرثموالحرلةالعتقنلنامعا

صيغةفىولكنءإشعيافيالقديمبالعهدواردةإيفانجليونالبشارةهياإلنجيليوكلمة
تثرينالفاعلاسم

يابقوةصوتكارفعييونءاألألكاعءإكايل2الهمبئرةياعدياعالجبلعل

يأتيبقوةالربالستدهوذاإلفلثهوذايهوذالمدنقوليتخافيالارفعيأورشليممبشرة
يحمعبذراعهقطيعهيرعىكراجقدامهوكئتتةمعهأجرتههوذالهتحكـموذراعه
04911إشضعاتالمرويقوديحملهاحضنهوفيالحمالن

بالخيرالمبشربالسالمالئخبر5الألألمءإلحهلمع57داالمبشرقدميالجبالعلىأجملمـا
257إشإلفلثشقكقدلصهيونالقائلبالخالصالمخبر

يحدمهاأنأعطيالتيالخالصبشارةأنهالسابقةدراستهمناالبجيلىبولحقعرفهكذا

هوالقديمفيءوإشعياءاألنبيارويةبحسبومضمونهاإلنجتلموضوعوانفيهاالمحهبزويعلن

جديداعهدااستنيريقومىإلهلثملكقديأتيبقوةالربالـيدهوذا
2عظيماأبضزنورأالنصرةإلىاطقئخرجبثركلعلروحيمنأسكب

فهذاالثهإنجيلأنهاإلنجيلوهويصفبولسققولعندكيرايقفءالقارىوليت

فيالثهبرهووالبرالمسيحبيسوعمصدرالخالصفالثهبودسقالهوتفهممفاتحأحـدهو
الثهزتقههووالصعودالثهبقوةهيوالقيامةاآلبالثهألمرطاعةهووأوتبسوعالمسح

461و2102ت282يؤ1313إر061و257و0401إض2
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يمينيعناجلسهووالجلوس29فىاصـمكلفولتىاسماوأعطاهأيضا
بحـبهواالطاالنسانفيالفدسالروحبتأييدالقلبفيالمسيححلولوحتـى131عب
361أفاآلبمجدمجدهغنى

وإعجازيةفائفةبطريقةلبولالمسيحاختيارأهميةءالقارىأمامنوضحأنهنايلزمناولكن
فهواالربعةاألناجيلسائردونهذابولىقإنجيلوأهمهبللألممالخالصبابجيلللبشارة

الخالصطريقمنكلئانخاهبلللعبادةفانونأالـاموساعتبارعلىأنهىالذيالوجداالنجيل

تحتلـتمفيودباللألمموالخالصالعبادةطريقفتحوهكذاالختانوأبطلالسبتوألغى
الـيحفيهمالذينعلىاآلنالدينونةمنءشيال61روالنعمةتحتبلالغاهوس

1رو8المسجحالروححسسببلالجسدحـبليىالكيناليسوع

وهمباإلنجيلروماأهليشرأنبولسأرادقلماذاالخالفيبفهمءالقارىبنتبهلوثم

التزامهمكاهلهمعنيرفعلكيذلكأليسبولستعبيرقبحسبلهمشهردوإيمانهممؤمنون

ويطلبويصلييـتاقكانفقطهذاأجلفمناألمممنومعظمهموالختانوالـبتبالناموس
والسبتالناموسمنخفوأبالمسيحليبشرهمإليهميذهبلكيالفرعىكلوينتهزاللهمن

هذهأرسلفوراالذهابيستطعلمفلمااإليمانعنعظلتهمالتياليهودعوايدبقيةووالختان
منوالعبادةااليمالنعناستلموهمايصححإنجيأللهملتكونرومـةأهلإلىإلتهمالرسالة

المتنضريناليهود

المقذسإلالكتببفيبأنبيائهبهفؤغذشتقالذي12

قدلهماآلنبهيناديوالذيعليهاستؤمنالذياإلنجيلأناألممأذهانينبهبولسق

ألجيالالروحكتسليمنبيبعدنبيءاألنبياباستعالناتهونظقءالبدمنذأساساتهوصمغث

وأنجيائهالقديسينلرسلهوهحتتدمكتومكـراألزلمنذالمرسوماللهيلإنجفهوالـابقةالدهور

البثربنوبهيعزفلمأخرأجيالفيالذياألممخالصيخصفيمابسزةيبوحواأقبالروح
ؤلوالوالجسدالميراثفيءشركااألممأنبالروحوألـائهالقديينلزشلاآلنأعلنقدكمـا

حسبلمبالمعطاةاللهنعمةموهبماحسبلهخادماأناصرتالذيباإلنجيلالمسميحفيموعده
357أفقوتهفعل

ربألتالماللكةمنأعلىفهرإاللهاممإالبعادلهالفهوافهلمجدرلهوأاسمكلفوقهوالذيإالصم0
0ءالساوكلالمالنكة
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كمنرىوسوفوعالتصلةالقديمبالعهدإلنجيلهأنالعاماالنطباعيعطيهنابولسق
4123كو1ءلألنبياخاضعةءاألنبياوأرواحالملقمينءاألنبتاأفواهمنإلهاماتهيتـمد

أنهكلهاالبجتلعلىالضوءفهويلقيبهفوظسبقالذييقولحينمابولىوالقديـى

يقفوهكذاالقدوسالموعدروحهوفمهفييتكلمالذيالروحوحتىاللهلوعدتحقيئ

إلهاماتهالقديممنيستجلونالرسلكلمعبولسقيقفووتحقيقهالوعدبيئليصلاإلنجـل

بالصبرحتىتعليمناألجلكيمتفكيحتسبقماكلألنوثـاتهعذقهالواقعلـيزيدوا
14روهرجالنايكونالكتبفيبماوالتعزية

الجسدحسبجهةمنداودلنعارمنالذيابنهعن13

ابنهعن

الكنيالتقليديضعهنابولسقوتعترعنهاالبجيلكلطياتهافيتحملجملةشبه

يدمواعكلفيهتحققتالذيأالبنهوفهذاتوضيحإلىتحتاجالكحقيقةواحدةمزةأمامنا

102كو2بواسطتااللهلمجداآلمينوفيهالنغمفهوفيهاللهمواعيدكانتمهمااألنالله

بالنغمتحقيقهافيهتجداللهمراعيدكلألنكاآلتيوصحتهاسقيمةهناالعربيةالترجمةلكن
آميننقولأيضاوفيه

فصدبولسقأنالشراحمنلكئيريبدوابنهعنالمختصرالقولهذابولعىقوئول

مباشرةيأتيابنهعنشرحأنالحقيقةولكنشرحبدونأمامناالنعريفهذايضعأنهكذا

إسرائيلملككمشااالستعالنيوضعهمافيأوالهؤلهناسوتهيخصماءسواالكالممنيتبعيما
األربابوربالملوكملكالوحيدوكاالبن

فيالمسيحوجودسبقعنصرمجةإشارةاللهابنأيابنهينبولسقفولفيولكن

أخرىمواضعفيأوضحهالذيبولسقالهوتبحسبباآلباألزليةعالقـة
83روالخطيةجسدشبهفيابنهإذاوسلفالثه

كلمعهأيضايقئنااليهـفأجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىئمشفقلمالذي
23ة8روءشي

44غلالناموستحتمولوداامرأةمنمولوداابنهالثهأرسلالزمانءملءجالما

الخطوطيفعإنمارسالتهافتاحفيوهوبولسقأنبالناعنيغيبأنينبغيالهذاكلوفي
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الباقيفهوتجسدقدكانوإنالذفياالبنأنهالمسحيحصفيمااللهبإنجيلارتهلبثاألساسية
أنهأساسعلىاالبنعنئقالماكلنفهمأنيحتملكلذاالزلنذهوكمالئهابناهوكما

علىئفهمأنيتحتمهناصارفكلمةصارالذيالثهابنبولسقفقولاللهابن

اآلخرالوجهوسالجـدحـبداودنـلىصارمنأنبعدلتهابنابقيوأنهاللهابنأنهأساس
فهواألزليالذابنإنجيلواحدبانهوبهياديالذياللهإنجيلأنبولسيؤكدقحينما

العظمىالمهمةبهذهللقيامسمائيةبدعوةوأرسلالبطنأفرزمنقدهولماذااعتـارايعطي
أجلهمقأرسلالذيبعلؤشأنرسالتهشأنعلزيربطأبدادائمابولسفالقديس

الجسدحسباوفىفىنسلصارمنالذي

ألء57لم4لالهرصا

منصارفدكانوإنفهوهكااهـحالحهلحاتعتنمعالمقابلفيلتأتيبولسوضعهاق

ارأفهناالقادمةاآليةفىءسيجيماوهذااللهابنهوأنهتعيقالذيهوفهوداودنسل
حالتهكلجديدةحالةأخذأنهيقالأنواألفضل3أخرىحالةإليحالةمنالقلأنهتفيد

فهويزيدوالينقصالفالمطلق0االذليالمطلقثأنشيئامنهتنقصأوشيئأعليهتزيدأندون

يفقدأندونالكمالكلألنهينقصواليزيدالوالكلأكلءوملالكلفيوالكلالكل

منلهمابكللثهابناوبقيلتهابناوكانالذابنأنهأساسعلىعليههوعمايتغيرأولهما

المنظررغيراللهابنحالةمنانتقلأنهتفيدهناصارفكلمة0بالتهإلهيةوعالقةشخصبيالهوت
ابنأوكمعيالداودبنوتهفيفتاخلتهبنوتهحيثداودكابنالجسدالمنظورفيالثهابنحالةإلي

مثلالحبيبأنارفضوليالعقليةاألنظارعنحينإلىدئهبنوتهاختفتماتفلمااإلنسان

لتهبنوتهاسئعلنتاألمواتبينمنقاملماولكنتصورهاحتىالعقلعلىوامـتع4ميت
وتحددتوألليت

وظهورالناسوتالالهوتءباخنفاتختمىولىاالنجدتعتنمقابلفيهيصارفكلمة

كانالذيواستعالننحتفياكانالذيورفتفيدتعيقاثالةأماالذابنضخصذاتفي

أنقبلكانالذيالذابنبعينههوهواالبسانكابنوظهرتجسدالذيأنتحددحيثقننمعغير
أخلىالذياللهابنهوأنهالهوتهضوءعلىللمسيحماكلاسئعلناألمواتمنفالقيامةيتجسد

33أللهحهلثره4ولءهاءألم6

اآلالمأبوعقيئقالالذيالقبطيالنصىبحب7312مز4
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دهبتجلكيليقوموماتليموتتجسدأنهلئعليئليقوموماتوأطاعالعبدشكلوأخذذاف
لهمايمطيناوبقيامتهالياخذما

الجسدحسي

صاربشراأنهبالرغمبشرمنأعظمهوالمسيحأنمباشرةيكشفذاتهبحداالصطالحهذا
أعظمظلإنساناصارولماإنسانمنأعظمأصألفهوالجسدحسبإنساناصارقدكانإنألنه
نزاعبالإلهاأيإاللهأبنفثعيقالروححسبأماحتمياالنكميلءجـالذلكإنسانمن

حياةبقوةاألمواتمنوفامماتفلمامنظوربجسدإنساناصاراللهابنهوالذييكونوالمعنى

جسدآصارقدكانالذيالدابنهوهوأنهتحذدجديدة

قكونولكنللكنيسةالرسللقنهالذيالكنسيالشفاهيالتقلجدمنهنابتكلمبولسق

ماالمسيحمناستلهمبولسقأنءينبىفهذاوشخصهالمسيحوأقعصاثرمنكامريرددةبولس
الموروثالتقليديالحقهذاعلىيصادق

يامنادياللمسيحصراخهفيتيماوسابناألعمىوأفقالمسيحأنالعلمكالمنعلمنحن

ربهوداودابنأنإلىالمفهومبهذافيرتفعالمسـحأما174مرارحمنيداودابنيسوع
مزمورفيءجامابخصوصوتالميذهالمسيحبيندأرالذيالبديمالحوارفيوذلكواحدبانداود

تخصأنهاواضحةاإلشارةفهناحالكلعلولكن215373مرأنظر1111داود

اتضاعتصويرالحالةوليسالمسيانيةملوكيته

معالنبيلناثانواحدةاثنتانفهماالشأنبهذاالمسيحفيتحققتالتيالنبراتبخصوصأما
ءإلشعياواألخرىداود

أيامككمقتمتىداودلعبديوقلاذهبقاثألالنبينائانإليالربكالمكـان

يبنيهومملكتهثبتواأحثائكمنيخرجالذينسلكبعدكأقبمعآبائكواضطجعث
هذامنليستمملكتيمملكتهيكرثمتاوأناأقيمهأيامثالثةفيألسميبيتأ
41ا2ووه74صم2ابنالييكونوهوأبألهأكونأنابدايإلىالعالم

روحعليهوعلأصولهمنغصنويبتداودأبيىيجأعمنقضيبويخرج
2و111إشالرب
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يسناالموامنبالفياتيداسدالريمحبجهةمنبقوالةابنوتعتن14
ركلبماالمسيح

هءكااهـسثي5تعئن

الفمذهبيعهايقولو5هداليحددومنهاحدودوتني8مهعالكلمةأصل

6إالجميعمنبهيعترفأويقيميظهرأوأويعئينيعنيإذأيحددمنىماأ

صارالذيأوالالذابنفهوأألول4أحح4تحققيفيدالعلمالدىاسنقرالذيالعنى

منقاملئاالذابنأنهوتحذدفظهرعادولكنكابـاننحئفيةصورةفيتجسدأيجسدا

فيتءجاالتيالكلمةنفسوهيفاسئعلنتفجانحوكانفيهالذيالقداسةروحبقوةاألموات
دتانااللهمنلألكاالم073لحالمعيقهوهذابأنهدوذثالتحديدأوالتعيينلتفيداألعمالسفر

لشخصجديدءئيحدوثيفيدالالتحديدأوالتعيينهنا0124أعواألمواتءلألحيا
جلوصهبمعنىأصأللههويخماوضعهأوهوتتهتحديدأولهكاالتحققمجردبللطبيعتهأوحالمسي
حقيقتهكشفتبلجديداشيثاللمسيحتعطلماألمواتمنفالقيامةالدبنؤةعرشعلى
فيهالتيالهوتهفوةوهيبشريتهفينحتفيةكانتالتي152يواوالحياةالقيامةهوأنا

اللهتوةفهيعظمىإيةمعجزةاألمواتمنالقيامةباعتتارأنقطتفارقلموالتي

منبهاقاماتيالذاتيةبقزلههوكمااألمواتمنفاملمااللهابنأنهبقوةتعيينهءجالذلك

الروحيقللمبولسوالقديسالقداسةروحببولسعنهاقعكنروالتيعظيمبجاللالموت

عنهالمعترالحاصالهولهأنالحقيقةولكنالثالثاألقنومهواقامهالذيأنيفهموإالالقدس
الذيوهوفيهكانولكنبالقيامةيستحوزعليهولمفيهكانوقدقامبهالذيهوالقداسةبروح
أنيفهمأنوالخلطالخطأمنبأنهعلمااألمواتبينمنأقامهانإلىفسادبدونالجسدحفظ

يقولحينماأنهعلىبالروحيعملالمسيحأنوالواقعالحقيقةولكنالمسيحفىويعمليؤئرالروح
ولكننسانابظورللىالواقععنيراتعبفهو64رواألمواتأبينمنأقامهالثهإنالكتاب
يقاللهذااآلبمعاللهوهوفيهواللهاللهفيفهوفيهحالىواآلبواحدواآلبهوأنهالحقيقة

أضتهاأنسلطانلم471اتسوحدهوسلطانهباليادتهقامموأنهيقالكماأقامهالدأن
81ايوأيضاآخذهاأنسلطانولي

ءصأيالول33أءهءا09كه64

6ح99هعهـهءلملمكاـا4هلمح
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استلمتفيدولكنهاداودنسلصارمنمقأبلفيهياللهابنتعيقفعبارةوهكذا
وسلطانبمجداألموأتمنالقيامةقوةتفيدبقوةكلمةوهناهلالبنؤةأيلههوماعلنا

الذيالقدأسةبروحإلهيةقوةفهيالعالمفيقوةأيةتعادلهاالاألمواتمنالقيامةفرةألنإلهي
دخيلةالمـحفيالطبيعتينقضيةلتخدماآليتينبينءالعلمابهاانشغلالتيالتوازيوعمليةفيه

بالتقسيمخلقيدونيةمجمعإلىانتهىالذيالكنسيالالهؤليالنزاعاالتخدموالبولـىقعل
بولسفالقديسالتجدإليهصارالذياالتحادتمسارخةبصورةلمسيحاللتينالطبيعتينبين

بالظهوراألرضىالجسديةأرحلةطيتينإلىوليسىمرحلتينإلىطبيعتهوليسالمسيححيأةيقشم
منبالقبامةالروحيالسماثياالستعالنأوبالظهورالروحيةوالمرحلةداودنسلمنبالميالد

حقايتهالعالناألموات

المسيحفيواالتضاعالهوانحالةيخدملكياآليئينبينالتوازيقمرءالعلمـامحاولةوأيضا

بالعكسوربمابولسفكرقفيبالذاتهناواردةليستأيضاهيوالمجدالقوةحالةليقابلها

الملوكيةوعدخاللهمنليستعلنداودناحيةهابهااتجهبالمتالداألرضيالظهورفمرحلة
تعيينهئمالمسئافيواحالمهاإسرائيلءلرجاقيقاتحوذلكاألبدإلىكرسيهاوتثبيتستانيةالم

ليصيرلهالذيدتهاألسمىالبنؤةجمدأيلهمااستالمهتفيداألمواتمنبالقيامةهلابنا

العالمهذامنليستمملكتيقاطبةوالبشرلةهروارضايهملولكلعلىرثيسا

وحسبإسراثيلوليسكلهالعالمتحقيقألخالصوذلك8163وي

كماأللحلح7م06جسدأصارهيلتستدأودنسلمنصاوكلمةأنننبهأنيلزموهنا

ألع7هلم073دافقطءالمجيتفيدولكنهاأعولالكينولةلتفيديوحناالفديإنجيلفيتءجا

يفيدانالالروححيثمنتعتنوالجسدحـيثمنصارالفعلينأنأي4ح3ءعول4ء4

الذيالتحركيفيدانولكنالالهوتوطبيعةالناسوتطبيعةللمسيحالطبيعيةالكينونةحـالة

هنابولسقوأنخاصةطبيعتهوليسالذابنباعتبارهثمكمسياالمسيحيةهوعنكشف

وخدمتهنفسهينسببالئاليبولسقألنطبيعئهفيولشخصهفقيالمسيحهوقنيعزت

لطبيعتهوليسالمسيحثمخصلهذهرسالتهمقدمةفىوإنجيله

القداسةراحجهةمنبقوة

فيالمسيحهوقنتوضيحبلالقيامةعامللتوضيحليسالتعبيرهذامناألساسيالقصد
فيهوصارتإليهاصارالتيبالتجسدإنسانيتهليعلنداودنسلمنميالدهلنامزرفكما0خصهث
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أنتحتمالقداسةروجهةمنقولهافهنالالهؤليةحقيقتهالليصؤربسرعةالمقابلفىعاد

إذاربـاالمسغيسوعهومنعنالصورةيكملالذاتيةقولهإلىوئثيرةبشخصهملتحقةتكون
كانالذيهوتهأوالمستتراإللهيشخصهوأدخعالنظهرريفيدالقداسةروحجهةمنفقوله

رهبةوالخوفبالبالجسدليظهراراديااحتجبفد

بقوة

فيوذلكبقوةافهابنتعيقهكذاتءجاألنهاذاتهابحدالقيامةتتبعوالالتعيينتـغ
كذلكاالبسانكابنبالجسدالظهورفيالتنازلكانفكماداودنسلمنصارمقابل

وهذهبقوةءجالتهبوتعناإلعالنهذاانأيقهبنوتهاستعالنفيبقوةالتعاظمءجابالمقابل
إكانائإنـاناختصاصاتمنليستأصالهيالتياألمواتمنالقيامةفيوضحتالقوة

وئزهنةمعئرةوفيهلهكقوةخاصةاألمواتمنالفيامةتكونأنلزملهذاأخرىمرةنقوللذلك
الهؤلهأيلتهبنؤتهعن

74ة73عهلالناكالأل67القداسةجرجهةمن

أفضلحسبئترجم43
بحسبكماأنهبمعنىكاكا4كاالجسدبحسبداودنسلصارمنمقابلفىتماما

الطبيعةإلىواضحةإشارةوهنا0القداسةروحبححبهوكذلكداودابنهوالجـد

أخذهالذيالجسدبحسبفهذاداودابنصارقدكانإنأنهبمعنىشخمهفياإللهيةالروحية

عنداألساسيدفالقصالهؤلهأيأصاللهالذيالقداسةروحبحسبالثهابنهوولكنههلنف

بنالالمسيحيسعثخصبالتعريفهواآليةهذهمنبولسق

األمراتمنأفامهالقدسالروحأنأواألمواتمنأقامهاللهأنئقالأنيمنعالهذاولكن
عملالمسحيمثلهاالتيالثريةاتجاهفياذبهاخئمقعملاألمواتمنالقيامةأنيثبتفهذا

اإلنسانلحسابحسبتبالجسدالمسيحقيامةألنبالضرورةالثالثةاألقانيمفيهاشـركـت

التقوىهوصعظيموباالحماعبالقيامةيؤمنقنكليتبررفيهلكيالقيامةقيبزرهفاآلدي

قداستهأعلنالقدسوإلروح361تي1الروحتبؤرفىالجسدفيظهراللهالفدا

آمنقنكلدتهالتبتينيناللكيلثهبنؤتهأعلنبنوابقيامئهيؤمنمنكلفداسةيستعلنلكي
الحياةلينالالقدسوالروحوأالبناآلبباسميعتمدحتمافهواعتمدمنفكللذلكبقيامته

األمواتمنبالقيامةالجديدة
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4غ78كاهلألملح37ثأل7األمواتمنبالقيامة

المائيناألشخاصبينمنالقيامةالحرفيةوترجمقا

الموتمنقيامةلشىفهواألمواتكلمةفيالجمععلىيشأدبولىقأنيالحظهنا
بالقيامةلتكونمجمعهاولكنذاتهفيعصررةالمسحلقيامةفرديةصورةتكونهذهألنوحسب

قيامتهإليهتؤوللماويحصرهالذهنيمهدحتىعربيالتصخاألمواتبينين9أواألمواتمن

ةءالبداهوجدارةعنبولسقبدعوهلذلكإخوةبينكبكيرآخاهمالذيناألمواتقيامةمن
فيكمساكنااالمواتمنبسوعأقامالذيروحكانوإن81كوألاألمواتمنبكر

فيكمالساكنبروحهأيضاالماثتةأجسادكمسئخيياألمواتمنيحالمأقامفالذي
11رو8

فهوداودنسلمنالمسيحءمجيعنيتكلمعندماأنهبولسقالهوتفىدائماويالخظ

المسيحعنيتكلموحينماأبديكمللبلليهودالموعودالمسئاأنهحقيقةإلىمباشرةإشارةيريش

العهدفىءاألنبياإسخاتولوجياءبدوتحقيقالربيومهمجيإلىمباشرةإشارةيشيرفهوكمولو

7الدهورواكتمالاآلتيللدهربالنسبةالقديم

األممجمعفياإليمافيإلطاعلورسالةنعمةقيفنااسملألجلبهالذيه1

قبآلنعمةيقولفكمسيحييننفسهعنثمعامةالمسيحيينبفميتكلمهنابولسق
مواهبلناولكن216األصحاحفىقادمةآيةتوضحهوهذاورسالةيقولنفسهوعن

لناالمعطاةالنعمةبحسبمختلفة

نعمةقيفنابهالذي
جهودأليأوتحقاقاالسبحسبئعظىالوالتييؤمنقنلكلالمجانيةاللهعطيةهيالنعمة

فقروبمقتضىمجدهغنىبحسبيعطيأنرأىالذياللهوهوواحدجانبمنفهيزاتية
بيسوعالذيءبالفدابنعمتهمجانأمتبزرينالدجمدوأعورهمأخطأواالجميعإذاآلخرين
المسيحبواسطةهواللهنعمةقبولناأنيوضحبولسقأنويالحظ42و332روالمسيح
اآلخرينمعنالبولسفالقديسالصليبعلىأكملهيالذءبالفداتمأنهمعروفالمسيحوتوشط

07هـءأءىهولهيهم02
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قأنوالمالحظأيضاالرسولميةواالختيارالنعيينمنبنوعتيلخاللهامنوالتيءالفدانعمة
ومعهاللرسوليةعيفقداإلطالقعلىبينهمازمنيافارقالواحدوقتفياالئنينقبلبولس
يناديبولىقظللذلكالجديدالعهدأسفاركلفياألولءاالشثناهووهذاالمخانتةالنعمة

بعملأوبجهدهيالهاأنيحاولواحدكلوجهفيبصرخويكادبلحياتهطولالنعمةبمجانية

ووههيديهتحتخهدوااسالذينبدمملظختانويداهللرسويةيدعوهأنصمموالربالناموس
عنصفحهوغنىرحمتهوقوةأناتهطولبولـىقفيالئهأظهروهكذاللغايةرديئةبحالوهونعته

بهذايبثرأنبوليستطيعلكيكلهوذلكإيمانهوعدمجهلهعنوتغاضىبلالسالفةالخطايا
كلههذاأساسوعلىكله

أناللخدمةجعلنيإذأميناتنيخيانهقزانيالذيربنايسوعالمسيحأشكروأنا
فيبجهلفعلتألنيرجفتولكننيومفنرياومفعطهدامحدفافبالكنتالذي
غيالمسيحفىالتىوالمحبةاإليمانمعجداوبنانعمةوتفاضقثإيمأنعدم

2141اتي1

األممجميعفياسمهألجلاإليمانإلطاعة
الرسولبولسبهذيرأذيالفريدالشكلبهذاالرسوليةواختياوالمجانيةالخعمةإن

الطاعةالنعمةسلطانوبكلبلهوادةبالللعملبولىققلبفىالمتفجرةالقوةهيكانـت
هوحالهمنأرذلوالاسوأيكنلمللغايةوالرذيلجداءالسيحالهمبأنعالمااألممبيناإليمان
بتبعأنعديهجدأتفاضلتلمابولسالعمةألزقثفكمادمشقطريقعلىوهوبودس

للربيأتيأنبالنعمةإنـانكليفزمأنقلبهفيبولسوضعهكذاالرب
بكلإنسانكلومعقمينإنسانكلينمنذبهنناديالذيالمجدءرجافيكمالمسيح
أيضاأتبألجلهالذياألمريسوعالمسغفيكامالإنسانكلنحفرلكيحكمة
17292كوبقوةفيئيعملالذيعملهبحسبمجاهدأ

وهيبالطاعةاالبزامسلطةيملككمنإلطاعةكلمةعلىويشدديركزالرسولوبولس

المسيحومحبةالسابقةسيرتهةءرداأمرينواقجمنحقايملكهاوكانفيهالتياللهنعمةقوة
مننأتنبولس0قإقناعفقوةه01كو2المسيحطاعةإليفكركلمشتأسرينالفائقة

معاجداالفائقةاللهنعمةوقوةجدأالرديئةخبرات

تأهيلعنيسلالمخنارالوحيدالرسولهوأنهشعورهوافعمنهذايكـتببولسوق
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لكمأقولفإنيويفتخربهايعتزكاناتي3األلخدمةالنعمةأمربمقتفىاللهمنوالمعيق

1131روخدمتيأمجدلألممرسولأناأنيبمااألممأيها

اسمهاألجل

والطاعةواإليماناإلنجيلأنءالقارىأوسامعاليظنالحتىبولسقمنمبدعةرجعة

أوإاسمهألجلهوذلككلبلكألكغايةاألممعنددملهاينتهيوالنعمةوالرسالة
المسيحبيسوعللتبئيقعتتنتاسبقإذأفسسإليرسالتهفيبذلكبولسقويتغنىيقولكما

لتذجلنكونالمحبوبفيعلينابهاانعمالتينعمتهمجدلمدحمشيئتهمسزةحسبلنفسه
عندالرسوليةخدمةأنصحيح21و6و15أفالمسيحفيرجاوناسبققدالذيننحنمجده

إاسمهألجلبالنهايةولكنهالألممهيبولسق

فابنااسمهأجلمنولكنوتبجيألتقديرارأسههامةفوقاألمميرفعبولسوالقديحس
يسعأجلمنلكمعبيدابأنفسناولكنربايسوعبالمسيحبلنكرزبأنفسنالسنا

45كو2

المسيحيسعمدعووأيضاأنتمبينهمالذين6ا

ألنهماإلنجيلوفياألممأيالوئنيالعالموسطفيهىروماألنالمكانفيبينهم

جداتئفاوتكانتوإنبولسدعوةمستوىعلىدعؤلهمتأتيوهناالمسغبيسوعبالكرازةمدعوون
الدعوةكرامةولكنكرسولطاالبمانإطاعةلدعوةوهذاكمؤمنيناإليمانلدعوةءفهؤالالرتبةفي

المسيحإنجيللدعوةطاعتهمبسببوقديسونمكزمونبولسنظرقفيفهمالداعيكرامةمن

الثهمنالئمولكمنعمهقديسينمدعؤيناللهأحباةروميةفيالموجودينبهيجإلى7ا
المسيحيسعوالرثأبينا

األمميخاطببولسقأنه1اآليةفيلوجدالمالحظةفيودققءالقـارىالحظلو
شمولهفىالمتنصريناليهودليضمبولسقيستدركهناأنتمبينهمالذبناألممجميعفي
رومتةفيالموجودينجميعإلى

قديسينمدعؤينالثهءأحبا

األمرهذافيوالكالمالمختارنحوشعبهمنيهوهبقلببزحتالتياالولىالمحبةيضمهنا
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لليهودهافالكالمأجلهومنيوعالمـحفيالـيدوماواألكئرواألنوىالثانيةالمحبةإلىكثير

بهمالرسولفلبربطتالتينفسهاهياللهمحبةالمحبةوهذهالواحداالبجيلفيواألمـم

يكزمفهوفديإتينمدعوبولسقيقولوحينمااحتهمأحتهوالذيدعاهمدعاهفالذي
باقهلاللتصاقالعالموصطمنواكزالإفرازدعرةهىاللهالتاعفالدعوةللقداسةالتيدعوتهم

قديسينليكونوامدعوونفهمإذاللقدأسةدعوةبعينهاهيوهي

العابدوالقلبوالطهارةللتقوىاللهروحقبولإلىدهصالتخغتتعدىالتقديسأووالقداسة

هوتقديسبالمسيحواإليمانقداسةبولسعدقالمسيحيةأنءالقارىعلىيفوتوال

اهمقديسونبالمسيحوأؤمنون

بهيوصفالقديمالعهدمنذنبويتقليدالعليئاللهوقديـيالمقذسالشعبولكن

ضيقبعداللهشعبسيملككيفالبيلدانيالالروحيصفهكذابالتهالمتمسكاللهشـعب

لشعبئعطىءالسماكلمختالمملكةوعظمةوالـلطانوالمملكةأبديةمملكةويكونوناأليام
772داأبديملكوتملكولهالعلييقدي

والتئيوالمحجةواالختيارباإليمانالعليلتهشعباوصارواالوعدهذاالمسيحيونورثواآلن

هيوالمملكةالعليقديـيلقبورثواوهكذاالمسيحيسوعابنهشخصفياللهبهاخضهمالتي
فلوبنافيوهوقائملناتسقموالعربوناللهملكوت

سأل15ءاءإل7وسالملكمنعمة

هوكانأنهويبدوالكنسيةالليتورجياعمقمنإفخاريستيءدعاهيزكااكالالنعمةوهبة
هبة9ألنللثعباألسقفمنئفقىكانولكنولىاالالكنيسةفيالسائدالمسيحيءالدعا

ألنيهكذابولققولفيوردتوقدممأ44كالأسقفيةأورسوليةهبةهيالنعمة
111رولثباتكمروحيةهبةأمنحكملكيأراكمأنمشتاق

منيعطيهاالبولسوالقديبالتهااليهانءإزاتنسكبالتياللهمحبةهيأصلهافيوالنعمة

112فيالمسيحهيالحياةليحياتههوأصبحالذيالمسيححضورءملمنبلذاته

اللهمحبةنعمةهيبولسيهبهاقالتيفالنسة202غلفيئيحياالمسيحبلأناالفأحيا9

والمسيحاللهنعمةفهيالمتعددةالعطاياذاتالمسيحفىلهالموهوبة

حيثالمسيحيسئحشخصفيحضوراللهءجرامنالنفسهافتوجدحالةهوالسالمكذلك
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يشعرهالذيالسالممنبكثيرأعلىاللهفسالموالشريرالعالمضغطةكلاننأعنترفع
فهوالمسيححضوربسببوالنفسالروحأعماقفيمقيمةحالةألنهالنفسيةالراحةعنداالبسان

مناينزعهأنيقدرءثيأيوالأحدالألن6122يوالمسغقولبحبينزعالسالم
85393روالمسيحفيلناالئياللهمحبةوعنالمـغعنيفصلنايقدرأنءشيوالأحدال

والروحالنفسداخلبقوةسزيةروحيةإقامةفىموجودنفسهالمسيحألن

وقدلنايكونأنالثهمنالمسيحلناطلبهمعيارروحيوآخرأعلىهيالحالةهذهأنىننوال
فيهمأناوأكونبهأحببتنيالذيالخبفيهمليكونوسأعزفهماسمكوعزفحهمكان
7162يو

وسالمالمسيحفيوالعقلالفكرومجفظالعقليفوقبأنهالسالمهذانوعيعرفبولسوق

47فىيسعالمسيحفيوأفكاركمفلوبكممجفظعقلكليفوقياكالله

تؤازرمنهماوكلمعاتوجدانمتحدتانعطيتانأنهماوالسالمالنعمةمضمونمنوواضح
ءقارىلكلنعمتهغنىءسخابحسبيهبهمااللهليت0اإلنانقلبفىاألخرى

معزفأإنجيلهوقذموإنجيلهبرسالتهمعزفانفسهقذمقدبولمقيكونااللـئاحيةوبهذه

والموجودينبروماوبالتاليباألممكرسولالمهنتةعالقتهموضحاثماللهوابنالمسيابالمسيح

يسئحوالمسعيحاآلباللهتذلبمنالسالممعالنعمةفيهمباثفيها

الرسمالةكتبأجلهمنالذيالغرضفىبولسقيدخلذلكبعدثم

الرسالةمنالغرض118511

لألممالوحيدالرسولفهوروماعنمسئوالجمأدبفينفسهيعتبربولسالقديسى

منالشرقيالجزءأيإلليريكودطإلىحتىأورشليممنخدمفدكانفإنجميعأعاصمتهموروما
نظرهصؤبفقدالمسيحالسمكنيسةفيهيؤسسلمبعدمكانفيهاتلرولماألممإمبراطورية

وشرحالغربنحوالمفتوحالبابألنهابلاألقلكأنهاالبرومامروراأسبانياإلالغربناحية
إليهمالطريقالربلهيفتحأنبصلواتالدهمنالتصريحيطلبكانكيفلم

بطولهاالزمنيةالمدةههذإليهمءالمجيعنعؤقتهالتياألسبابلهميشرحكثيرأدبوفيثم
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مشيعنالتنازلحدتبلغالتيالرفةمنبكثيرهومخـاطبتهملهنستغربالذياألمرولكن
جميعافيناالذيباإليمانبينكمالنتعرىةلهمفيقولبولسقعننعرفهاالتيبرسوليتهاالعتداد

الرسلبينمهوزئنللسسجحرصوتئنوجودأنيبدوولكن121رووإبمانييمانكما

أنالقدامىالمميحتالميذمنأنهمايفيدمماأسيحفيفبلهكاناأنهماعنهمايقولروماأهلبين
أندرونكوسعلىسقموااألعلىالمـتوىمنرسوليتهلغةفرضعنيخجمجعلهالذيهوذلك

قبلالمسيحفيكاناوقدالرشلبينمشهورانمااللذينمعيالمأسوريننسيبيئويونياس
617رو

فهوالرسولبولسأماالختانرسلمنفهماالمشهوئيلنالرسوتئنأمرمنكانمهماولكن

معنىنجهلالونحنرسوليتهمنهبةرومايمنحأنتلزمهفالضرورةلألممرصوالالمعينالوحيد

الناموساوالسبتأوالختانبدونالميحإنجيلندمةفهيهنابرسوليتهالحاصةالهبة

8الفريـيينوغنرمجاتالناموسقيودمناللهأوالدحريةهبةهيأي

قيظهرالذياللهبزعناإلعالنلتشملتمتدبولسقيكرزبهالذيالغرلةإنجيلهبةثم

ومدىبولىقعلىالروحإلحاحمدىنفهمهذامنءاألنبياكافةمنلهمشهودايسعالمسيح
بالمـيحقدئشرتتكنلمروماألنالرومانحوالطربقلهيفتحأناللهعلىبولسقإلحاح

أيايخانإنجيلهورومافيبهالمعمولاالبجيلألنولكنفغالفيهاوااليمانيشرتقدفهي
عبادةونوافلوتطهيركسلمناليهودعوايدكلمعوالختانوسبوتهوأعبادهالناموسبوصاياأتمسك

المسيحبظهورظهرالذيللخالصبالنسبةفيمتهافقدت

كلعليهالروحوتثقيلصلواتهوكاذتكثيرةسنينأفققهالذيبولسقهتمكانهنامن
جذورهاتضربلئالوملحقاتهاالموسمنهناكالمسيحيااليمانفيودفكفىئسرعأندفعههذا

صلواتيفيدائمامتضرعاأذكركمانقطاعبالكيفتولهنفهمهنابعدفيمااتالعهاويصعب

أنفصدثكيرةمرارأ01و19إروإليكمآتنأناللهبمثيئةمرةليريتيأناآلندمى

فيكماايضافيكمالناموستسئطمنالمسيحياالبمانمعوقاترفعثمرليليكونإليكمآتي

يـتعلنهكانالذياإليمانألنالمسسحفيالثباتتعطيهمبتوةاإليمانهبةلهالـامعينيخـحكانالرصولبرلسى8

اإليمانأنالريالةعروضقينرىوصففغالداخليباقنناعالفدسالروحوبفعلفبهميحبحضورالمإبمانهولسامعي
نأخذاذيمكنفالوئئالبمرفوعهالميحعنينفملالذقيالنقالالحياالكالنهوكانلـامببرلقيسفصهكانالذي

بعداالموسبأعمالويىباإليمانفيناالعاملهوالمـيحيكونأندونبالمعنؤمنانيمكنوالالمـحنأخذأندونااليمان
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ليهومافهكذااآليةهذهفيليهومماقولهمعنىونفهمبل131رواألممسائر
الثهفوةألنهالمسيحبإنجيلأستحيلستألنيأيضاروميةفيالذينأنتملتبثميركممستعأ
مستعدهووالذيخاصةلبولسالذيهوفما61و151رويؤمنقنلكلللخالص

بالربالنقيالحرااليمانأي3الغرلةإنجيلبحسبلألممبرسوليتهيختصماإالبهللتبثسير

والشهوروالسنينباألوقاتالتقئدومنوتعقيداتهالناموسوصايامنالخاليوالئقامأيتيسوع
نعبيرهبحسبالذي3لألبولسىإنجيلبحسبالمسيحيااليمانقوةهوهذا3تدقىوالتضقوال
للخالصالثهقوةهو

بهىيناإجمابممأنبهييكمجهلمنالمسحبيسعليالذياقإلهيأشكزأوأل18
العالمكلفي

فإيمانهمااليمانتعليمهمنتةمنرسالتذمةبولسقءيبرىءشيكلوقبلأوأل

إلىالحاذقالروحيسهمهبولسقيوخهالبدايةومنإذاالعالمكلفيلهومثهودبهئعترف

إذوالحمدالشكرفللههذاقبلبالمسبحإيمانلهمكانفإناإليمانتلقينولشاإليمانتنقية

والطريقأسهلالجسديةوالوصاياالناموسعنبعيداالخالصةالعمةإلىإيمانهمتوجتهأصبحقد

الناموسأساسعلىالمسيحأخذواالذينالختانأهلالمتنصربناليهودجهةمنهذامفتوحإليه

الزوالمعميعادعلىوهووشاخعتقالذي

لئعتقواالفرجأتاهمفقداليهودمتتصريأيديعلىالمسيحاقتبلواالذينالؤشيينجهةمنأما
يدللتهومحاولةأيةمنانهائي

علىكلهاالرسالةمضمونإليلتدخلءالقارىأمامكشفناهاآليةءورامنالدفينالقصدهذا

بولس0قنورمع

حينماهبالعالتتهعنبول0تعبيرقيفوتناأنيمكنفالواللغةالكالمتركيبجهةمنأما
ةيقول

3ثيأهـ5لبملمالهإلهي

ألنإلفهفهومملوكوعبدمالكسيدبلإليهومضافمضافصيغةفيليسالركيبهنا

هذهبعالفتهويتياهىيحكيوهواسمعهالوحيدابنهوهودمجداغالبثمنوققكهقلكهقداللة

القائالأعبدهوالذيلهاناالذيااللهاكملالليدةهذهبيوقفألنههكذاوالمسيحبالته
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نفـهباعبولىفالقديس42و7232أعفيصرأمامتقفأنلكينبغيبولياتخف
اضتراهالذيلته

يسسوعربناأبوهوالذياللهيرىالمـغيـوععدنفسهيدعوالذيبولس0قأنعلى
حسبالشريرالحاضرالعالممنلتنقذناخطاياناألجلنفـهبذلالذيايضاأبوناأنهالمصيح

14لط3هههـء55اكا3ء8اللمث7وابينااللهإرادة

فالثهإجبارأوفرضأوفهرعنليىومسزةحبعبادةوالمـغاللهيعبدبولفالقديس

نعتدهإلهامعاوأباإلهالناصارالنينميراثووزشاابنهشخصفيلناحبهيختىأطقزأنبعد

حبهفينتفانىوأبا

انقطاعبالكيفليشاهدابيهإنجيلفيبروحيأعمذةالذياللهفإن
كرعذأ

في5لألنا3372س5اللالمالهبروحيأعبده
ديةالتقلابرتيباتمعالموضوعةوالواجباتالفروضبحسبالعبادةبيئيفرقبولسق

إساسعيلىبالروحعادةليجعلهابهايرتفعبالجسدعبادةفكلبالروحالعبادةوبينالمسفمة
بدوناولىواالكرتةاألولىبدونفالثايةالجدختانةمقابلفيذنواالللقلبالختانةنظرية

والسوعالمسيحفيونفتخربألروحالثهنعبدالذينالختاننحناألنناوقداسةظقارةالئانية
فيالذيايخانواليهودياهوليىالظاهرفيالحهوديألن33فيالجسدعلىنتكل

اللهمنبلالناسمنليمىقذحهالذيبالروحالقلبخـانبلختانااللحمفيالظاهر
92و282رو

االبسانروحبهاتنفردالتالقلبعبادةبروحيأعبدهقولهمنيقصدبولسهناق

أوءادعاأومظاهرأيةمنتخلوألنهاجداصادفةعبادةفهيللناسبهايظهرأندونداخلهفي

الداخلفيالثهوجودبإحساسللنعمةوخضوعقلبانسحاقيقةافىهيافخار

ابنهإنجيلفي

والقيامةالموتجهةمنبالمسغتختصالتيةارالاألخبارأيالمسيحإنجيلأصبحلقد
لتهيقدمهاالتيوتقواهوكرازتوخدمتهبولسقعبادةبنودوحدودهياكملالذيوالخالص

الناموسوبنودحدودعوض
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أذكركمانفطاعبالمميفليشاهد
أمامللصالةوقفكلمادائماضميرهفىكانومافكرهقيكانماعلىاللهيستشهدبولسق

انقطاعبالةبقولهعنهيعحرهذانحيلتهفيذكرروماءجاأوكلماالثه

18فيالمسيحيئحءأحشافيجميعكمإفىأشتاقكيفليشاهداللهفإن

كورنثوسإلىآلتلمعليكمإشفاقاأنينفيكلالثهأسنشهدولكخي
132كو2

شاهذالثهطمججمقةفيوالتعلمونكماتمفقكالمفيقطنكنلمفإننا
25تس1

201تس1المؤمنينأنتمبينكمكنالوموبالوببربطهارةكيفواللهشهودأنتم
اكذبلستأنييعلماألبدإلىمبـاركهوالذيالمسجحيسوعربناأبوالله

1113كو2

102غلفيهأكذبلستأنياللهقدامهوذاإديكمبهأكتبوالذي

أويعلمواأنودونأنهلهمليؤكدروميةأهلإلىرسالةفيهااللهيششهدبولسوالقديس

إليهمللذهابالثهيئةمثلهيعحئفأندائماطالباهالأماميذكرهموكانبصفيكانيطلبوا
حسبامامهالخدمةطريقويغلقيفتحكانالذيهوأدسالروحأذنعلمونحنننعولكن
وتدبيرهاللهندمة

فيبالكلمةتكلموأأنالقدسالروحمنعهمغالطيةوكورةفريجةفياجتازواماوبعد

616أعآسيا

617أعالروحيذعهمفلمبثينئةإلىيذهبواأنحاولواميسياإلىأتوافلما

إليكمآتتنأناللهبمشيئلمرةيتيشرليأناآلنعمىصلواتيفيدائمامنضرعأا1

كماروماإلىطريقهالثهيسقللكيالصالةفيالدائمبالتضرعبولسقإلحاحكانهنا

عاصمةرومافيالبشارةجهةهنكاهلهتثقلكانتمسئوليةواقعمنكانسابقاذكرنا
عوايدمنايوالختانوالسبتوالناموسبالالذيالفرلةإنجيلبانجيلهكالهالعالم

خالصأنيرىكانبولسقألناألمملحدمةلهالمسيحدعوةبحسبهذااليهود
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ومتيقناعالمأالتهودإلىرجعةدوفيالمسيحياإليمانقبولعلىفصوىبدرجةيتوقفاألمم
المسيحييمانلممزجفالبالزواليهعلحمكمقدكانوطقوسهمتمالتهبكلالناموسأن

التوقفإلى3ايابينالبثارةيعزضلمولىاالكنيسةفيبدعةهذهوكانتباليهودية
بولسققلبفيبتأججكانالذيالعجيميسراإللحاحلنايظهرهنامن0الزوالإلىبل

انقطاعبالاألمرهذاكوويذوشفععيصليكانكيفنفسهعلىباللهوستشهد

شرحهمءفجاءاستثاوبالالشزاحبهغعلىنهانيافاتاألمرهذااناألسفغايةناويؤمسف
ودارواولفؤاوحسبالكلماتمفهومفيللخوضمستميتةكمحاولةبولـىعندقااللجاحلهذا

وصذقبولسقغيرةحقيقةمعقطيتناصـبالمصظعاشمألالشرحباتحتىمقصدأيبال
غيربالمسيعإجمانهمفييكولواأنيوذهمأنهضترهفيماعلاللههادواستشنيتهوإخالصدعواه
أعمالهبكلللناموسبعدمديؤلين

لثبايكمروحيةيتةأمنحكملكياراكمأنمشنالماألني111

عثرشخصآستةحواليسوىرومافيالموجودينكلمنيعرفيكنلمبولسقأنصحيح

كانإيمانهمأنيرفهمالذينعنيذكرانهثموحسبالعددلمذاالثوقهذأكانفهلفقط

روحيةهبةيمنحهمأدطيشتاقكانفقطءهؤالإلىفهلالمسيحفيقبلهكانبعضهموأنصحـيحا
3لمباتهم

والذينسيقرأونالذينرومافىالموجودينجميعيخاطبكانإنماهنابولسقإنالحقيقةفي

والمتخقمصةالخاصةالفريدةرصولتهواقعمنيتكلمالرسولبولسالهـةهذههيفماسيسمعون

تدخللمأياألممرسولطريقعنتدخللمرومادخلتالتيالمسيحيةأننعلمونحنلألمم
اذاختانوالسبتوالناموسبالأذياالبجيلالغرلةإنجيلبولسانجـيلطريقعن

والسبتوساالحفظإنجيلايخانإنجتلأساسعلىقائمرومافيالقاثمالمسيحيفااليمـان

قبلالتهؤدرورةضيحملذي1لألمميصلحأنيمكنواليصلحالالذيالناموسوعوايدوالختان
المسغقبول

الفرصةتواتيهأنالزمنوعلىاللهعلىيلخبليشاقالـتيالرسوليةبولسهبةأنإذاواضح
عوايدوالختانوالشتوناموسبدونببرالمسيحاإليمانهيرومالمؤمنييهبهالكي

ولدومإبمانهميثبتأنيمكنبهذالليهود
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وإيمانيإيمايكمجميعأفيناالذيباإليمافيبينكملنتعزىأي121

معقولرهوماإليبلغتالتيورقتهالرسولهذاتواضععلىوتعجبءالقارىأيهاانظر

هذاليسالحقيقةفيولكن33المسيحبإنجيليبشرهمأنيريدمنبايمانيتعزىأنيريدرسول

وذاتقطراتيالمهذبةالعذبةبالكلماتفالرسولالمعقرلعينالمعقولهوبلرتةوالمنهتواضعا

بالمسيحااليمانهنا3وإيمانيإبمانكميقولفهوبصيرةذيلكلواضحانقدايخفيولطفا
األممرسولإيمانعنيختلفجعلتهأمورأرومافييعاني

إلىبهمينتهيتعزيةأسماهبحوارتجذهمورئتهأدبهفيبولسقأنالكالممنواضح

انملنرماأمراأخذالمسيحومنبإعالنالمسيحمنأخذهالذيبودسإيمانهوإيمانهميصيرأن
661كو1أبشرالكنتإنليفويليبشربه

رسوليتهتحقيقإلىيبلغلكيالتوددوهذااللطفهذاهنابولمىالقديسىيقذممافبقدر

آخريكثفلبلدأخرىمواضعفيتجدهبقدرماالمسيحمنتعقمهكماالمسيحبإيمانبالكرازة
يرتفععلووكلظنؤالهادمينوجبروتباعتدادرسالتهأمردتنفيذيدينالسدطاذعنالنقـاب

عصيانكلعلىننتقمألنومشعدينالمسيحطاعةإلىفكركلوئشتاسريناللهمعرفةضد
6و015كو2طاعتكمكملتمتى

فيبهينادىأنهروماأهلاليمانبولشهدقوأنسبقلقد3روماأمرفيالرقةفلماذا

كثيراعليههاليشكربأنجدبرفهووفاعليةمتقدةكيرةيحملبالمسغإيمانفهوالعالمكل

يهبهمقولهبحسبأوعليهاألخيرةلمساتهيضعحتىأكعربلطفبولقتفزبئبأنوجدير
الناستعاليمفئعزعهفالالمسيحصخرعلىمؤمسماصالحاإيمانهمليصيرالرسوليةالروحيةهبتمه

بهاوتعصففتئلىاألياموتبلوهاالروحتستسيغهاالأوفئنسىالضميرينقدهابأنكفيلةووصايا
يبقىالذيالدهورصخرالصخرعلىالمسيحكقولفهوبالمسيحااليمانأمافئطوىالبدع

إليكمآتيأنقضذتكثيرةمراراأننياإلخوةأيهاتجهلواأنأريذلسثثم1311
سائيراألممفيكماأيضائمرفيكمليليكوناآلنحتىوفيغت

لهاالسفرورتبيلطوزمنمنذحمسابهاسوالكانرومافيكـرازتهانيكـرربولسق

لحظةإلىأياآلنوإلى9اآليةشرحأنظرفوقمنالمنعيأتياألخيرةاللحظةفيولكنمرارا
اللهمغبهاإلذنيأبلمالتنفيذولكنموجودانوالقصذالنيةفانالرسالةكتابة
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األممسأثرفيكماأيضاثمرفيكنمليليكون
بابجيلهالكرازةباشرةوهوروماإلىذهابهنأساسأالقائمالقصدعنالنقابيكشفهنا

الناموسنلههوددثوهوناموسبمونظهرالذياللهيربـاإليمانالتبشيرأيباألممالخاص

يهودأالعالملخطاياكقارةألثهبذلهالذيالثهابنالمحيحبيـوعباإليمانالمجانيالبرءواألنجـيا

العميانفيالجميععلىفاغلقأحدعليهمجصلأنيستطعلمالذيبالنامرسالبرجمؤضوأمما
الكرازةثمرأيفيكمئمرلياليكونبولسقأسماهوهذاباإليمانالجميعالذيرحملكي

3األساثرفيحصلكماناموكابمونبالمسيحاإليمانوهوباألممالخاصالغرلةبابجتل

ءوالجهالءللحكماوالبرابزألنيبنلليؤمديولمإني141

هوثمرفيهمعلىوحصولهاألممبينبابجيلهكرازتهاحتـببولسقأنءالقارىيالحظ
وهكذاالعادةفوقبمواهبوآزرهورسالةنعمةوأعطاهوكالةعلىوكلهفالمسيحالمسحيحلحساب

الكنتإنليفويلتوجيباعليهمتوجبةألوانهمبكافةالوئنيينكافةبينبشارتهأصبحت

مابغايةمعهمابحيقحلمإنعليههتايصيراألمملكافةعليهزئنهو961كو1أبحصر

تعنيولىاالأنمقثح2151كر2انفسكمألجلوأنققأنمقيقولكمايستطيع
ميتاتيومكليهوتتعنياالنيةأنفقواوترحاالوماالوسهراصحةيملكمـاكلصرف
فيلهمذخرامجدأالمسحلدىرصيدحسابيزدادوينققينميئبقدرماهذاكلفيوهوكثيرة

الجهادجاهدتقديقولنيرونسيفمعميعادعلىوهوأيامهآخرفينمسمعهلذلكءالسما

البرإكليلليومغقدوأخيماالمسيحساباإليمانحفظتالسعيأكملتالحسن
8و47تي2العادلالدتانالرباليومذلكفيلييقئهالذي

اوالثريةالحكمةواقيازالثقافيةالقاماتوتعددالجسياتتعدديذكربولسقأنأما

أالميازاتهذهثلمنءشيعلىيعتمداليبثربهالذياإلنجيلأنيوضحلكيفهذاكيابها

قنلكلروحيةجديدةطبيعةيعطيالذيلإلنسانالجديدةالحياةإنجيلألنهغيابهأوالـثرية

جميعابهاترفىبلةالطبيعالمواهباصتعدادعلتعتمدالروحيةومواهبيغيممعفرقاليؤمن
ءياأقوكثيرونىليالجسدحسبءحكماكثيرونليسأناإلخوةأيهادعوتكـمفانظروا

العالمءفافواختاراقهءالحكماليخزيالعالمجهالالثهاختاربلءشرفاكثيرونليس

كليفتخراللكيالموجودليبطلالموجودوغيروالمزدزىالعالمءأدنيااللهواختارءيااألقوليخزي
16292كو1أمامهجسدذي

01مروبةرمالةضرح
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أيضاروييةفيالذينأنتملتبشييرعئستعأليهومأفهكذا151

روميةرسالةشرح

فماومعلمينءوأنبيارسللآلخرينهوماكلعنلبولسهوامتيازمامحعورفيهناالكالم
علىوالالناموسأعمالعلىيقومالالذيالغرلةإنجيلإالببولسالخاصاالمتيازهذاهو

بيسرغباإليمانلالنسانالموهوبالخاصاللهبرالمجانيالبربلبالناموسالذيالبرلنوالعيال

قبهبشرماهذا452روتبريرناألجلوأقيمخطايانااجلمنأسلمالذيالمسيح

البروظدحتىالحسنةالمحاربةأجلهمنوحاربالكناثصىعليهوأسسالبالدجميعفيبولس
الدملكوتحسابمناألخيرهذاألغىحتىوقويوزادبالناموسالبرفوقباالبمان

مواربةبدونروميةإليالذهابعمليةعنءالغطارفعبولسقأنهناءالقارىويالحـظ

وإيمانيإيمانكمجميعافيناالذيباإليمانبينكملنتعزئالمعسولةاأللفاظاستخدامبدونو

معنىوما0أيضاأنتملتبشيركممستعدالضحىفيالشمسوضوحواضحةصريحةوجعلها
جذبماعئقماوإبدالوإحاللبلوتعديلبلجذربةمراجعةإلىيحتاجإيمـانهمأنإألهذا

الشسدامتمايدومبرإلىكالسرابوبربابهانوأعمالبروححرفوخدمةبنعمةناموس
الشسىتزولأنبعدو

إنجيلههوهذالبولسالذيهوهذا

البشارةأياالبجيلاسممنالفعلهيتبشيركمكلمةأنءالقارىيالحظو
5فىألأللماعكاأكاهـلها

عندالمسيحإنجيلهوفماقوتهويكشفيبثمربهالذيإنجيلهعنيفصحبولسيبدأقوهنا
بولسق
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ودالربولسالقديبحسبالمسيحإنجيل71و1161

741

الرسالةقلب

يؤمنقنلكلللخالضاللهقؤةألنهالمسيحبإنجيلأستحيلستاألني
لليونانيئمأوأللليهودفي

الفاسقالجيلهذافىوبكاليهبياصتحىمنألن

أليمابمجدءجامنىلهيـتحياإلنسانابننإنءالخاطى

883رالقدبسبنالمالئكةمع

أتومرقنآنـتبمنعألمألتىأخجللـتلكـنـني

31ألتي2البومذلكإلىوديعتييحفظأنتادر

المسيحبإنجيلأسنحىلست
األمريتعلقولكننبشربالمسيححينمابالنقصنشعروكأننانفسياخجألليستالمسألة

فنحناإلنسانلخالصالثهقوةالعالمكلمنأعلىقوةلمصدرشهادةذاتهابحدهيبشهادة

نبثربقوةؤلحننستحيفكيفنفسهاالخالصفوةلهتحملبلإلنسانالحياةتحمللقوةنشهد

مصدرقوالذياإلنجيلمنفوةيستمدأنهإلىراجعيستحيالبانهبولسوافتخارقالخالص
والحياةالحالصقوة

يقخربولسفالقديس0باالبجيلوعملهاإلنجيلبينمؤفتةتفرقةهنايضعبولسوالقديس

أفقمستوىفولىنرفعهاأنيحبالتيالقوةتلكللخالصاللهقوةذانهبحدهوباعتبارهباإلنجيل
كلهاكرازلهفكانتوكنيسةمديةكلفيالمراتمئاتأهينبولسفالقديسوموتناحياتنا

واإلحساسءوالشفاالفوةمنهيسنمدكانألنهالذبإنجيليفتخركانولكنهودموعاجروحا

منيستجلمولكخهمرضهمنويخجليستحيكانبولالقديسمنتمرمنأعظسمأنهالدائم

شذدنهوالتيفيهكانتالتياللهقوةتبقيولكنماتبولسالقديسأبدأوصليبهالربجروح
حياتامنأقوىللخالصالذقوةالعالممنهايغحذيأشارهفيباقيةوهيسعيهأكملحتى
الدهبإنجـليـتيلملذلكمعهاوتعايشبولسعرفهاقهكذاالعالمكلمنوأقوىوموتنا

كلماتهفيالعاملةقؤلهواستعالنفتهالذياللهباستعالنبلبمعجزاتهليساللهقوةهوواإلنجيل

الحتاةفيالكاملواستعالنهاالحاضرالخالصقوةفياألبديةالحياةسرنسانلمتسليمهوفي



روميةرسالةشرح71و161رو41

كلهاالرسالةعموصوفسيكوناللهقوةفيهتظهرالذيالمحالهوالذيالخالصأمااألخرى

اجعلهإنجيلهعلىفتتلمذالثهقوةتعوزككانتإنالعزلزءللقارىنقولهاكلمةولكن

43ة8أميومكلساهرآلييسمعالذيلالنانبىطووالنهارالليلدرصك

العالمأهلمنءالحكماعندتثيربامصلوبالمسيحالكرازةإناختبارعنيقولبولسالقديس
نفسهيفديأنيستطعلموالذي3الصليببلعنةعليهخيهتممنئخقصايكونكيفاشمنزازا
حماقاتيرتكبوجعلتهببولسبدأتوقداليهودمنتبدأالصليبوعثرةاآلخرلنيفديكيف

عندهمفالصليبءوالحكماباليهودمليثةوروماءالحكماعدأماوالمسيحيينالمسيحضد
يخقصأنالثهاستحسنبالحكمةاللهيعرفلماللهحكمةفيالعالمكانإذألنهجهـالة
عندناوأماجهالةالهالكينعندالصليبكلمةفان112كو1الكرازةبجهالةالمؤمنين

181اكواللهقوةفهيالمخقصيننحن

فلنخرجالمجدإلىالموصلالعارطبعأإالمسيحعارحملبمثابةالصليبحملاعتبربولوق
أننجدالمنظورغيرالسزيالمقابلفيولكن3131عبعارهحاملينالمحتةخارجإبإذا

بامصلونكرزبالمسيحنحنولكنناالمسيحقوةأعطاهمقدالصليبحملواالذينعشدالصليب
الثهوحكمةالثهقوةفبالمسيحويونانيينيهوداينللمدعووأماجهالةوللتؤالنيينعثرةلليهود
132كو

لستويقولءالحكماوفيهمأليهودوفيهمروميةألهلبولقيكتبتحاماالمعنىبهذا
االفتخاريضمروهوالمسيحبإنجيلاستحي

للخالصالثهفوةألنه

والاللهألسرارامتعالنأوالللمعرفةكالمأليسأساسأحالمسفإنجيلءالقارىليننبه

اإلنجيلأنهوفاألساساألساسليستولكنهاواردةكانتإنفهذهيموالتقوللتهذيبتعيما
الفكروالوعيفيالمستوياتكلعلىتعمليؤمنالذيفيتعملاقهقوةالن7لم5توة

كبرىتغيبرعمليةعلىقاثماإلنجيلألنالجسدفيحتىوالشعوروالنفسواإلرادةالمسيحي
برحالةإلىولعنةخطيئةحالةمنلحتاةموتمنلحسابناالمسصيحجـازهاالمسحيحبواسطة
يؤمنونالذينتؤازرخاصةبنعمةالخاصالذعملتوةهرالننييرهذاومصالحة

توىوسيؤمنالذيمسخوىمستويينصكللىتعملالمسيحإنجيلفيالمذخرةللخالصاللهوقوة
ألنناالنساناالمحييةالمخفصةالقوةرفضأوحياةرفضهواالنجيلفرفضيؤمنالالذي



71941و61رواروميةرسالةرح

اولئكواللموتموترائحةءلهؤاليهلكونءتالذوفييخلصونالذبتفيلئهالذيهـةالمسيـحرائحة
61و251كو2لحياةحياةراثحة

انفليعلمبهوااليمانأـحإنجيلفيالخالصلقوةحيةعمليةصورةءالقارىيأخذولكي
التيالقوةهذهاألمواتبينمنالربفيامةقوةفىواضحةبصورةتتركزاالبجيلفيالخالصقوة

التيالمفرحةالبثارةموضوعفهياالبجيلنيالخالصقوةبعينهاهيالموتمنالمسيحأقامت
لهاتطلبالولكقوفلبكبلكيديءملاآلنوهيآدمسقطأدننذاإلنسانيطلبهاكان

وهوالفدسالروحهوالقوةهذهفيللخالصفالمامللغيركأولكتظهرأنهاتنتظروالعالمات

منأيالجديدةالحياةمجيابدأمنإاليحتهوالنـانلالجديدةالحياةروحأيالخالصروح

وقامخطاياناأجلمنماتأنهوئانياالمسيحيسوعبالربأواليؤمنمنأيبالخالصيؤمن
األبديةالحياةأعطاناوأنهلتبريرنا

للخالص

التبنيونوالوالمصالحةوالففرانءالفدايثمملألنهالخالصعنالتكلممجالهناليس
بحدهيالتيوالقيامةوالتبرلرالصديبعلىنفسهبذبيحةالمسيحاكمدهاالتياألبديةللحياة
إدئهبرعملقوةئمرةهوفالخالص0بالمستحبااليمانالنسانصارالذيالثهبرعنتعلنذاتها

اإلنجيلفىالمسيحعملهومابالمسيحاإليمانفيالمستودعة

اقهأمامىءوتراالسمواتفيالعليااالقداسإليبدمهالمسيحدخللماالعالمدخلوالخالص

الروحومؤازرةبالشفاعةمواتالفيلنايكضلهالمسيحيزالالأبدياكلفدافوجدألجلنا
االبسانحياةترينفالخالصالدهرمتتهىإليخىيخعذليتكاالخالصسيظلحيثالقدس

وسبقءبالرجااآلتيالدهرحياةقرينهوواحدوبآنبالمـحيؤمنقنكلاألرضعلى
وصارواوالخالصاللهبرالماويةالموهةوذاقواالمعموديةمزةاسئنيرواالذيناألنالتذوق

اآلتيالدهرالة7لمءإلحوقواتالصالحةالذكلمةوذاقواالقدسالروحءشركا
المسيحفياللهأكملهالذيأالصعملمفاعيلهياآلتـيالدهرفقوات6و65عب

السمواتفىالروحمستوىعلىمستعلنة

ألنصادفتناكلمابأولأوألحقهانوفيهاوسوفوخصبةكنيةبولسعندقالخالصوكلمة

ويكفيتوةموقفكلوفىمعنىالسمواتفيولهامعنىاالرضفيلهامعنىمجالكلفىلها

هنااأليديةاطياةرسالةوالخالصللخالصاللهترةهوبولىعندقبرقتهاإلنجيليكونأن
وهناك
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لليونانيأوآلثملليهودىيؤمنقنلكل
مقابلفىالمسيحبواسطةاللهبرباستعالناسئعلنالمجانيالذبرثمرةهوالذيالخـالصهذأ
يخلصيومنقنفكلماضيهوالاالبسانمؤهالتعلىيعتمدالاإليمانحيثاالبسانإيمان

للبربهيؤمنالقلبألن6113اعبيتكوأهلأنتفتخلصالمسيحيسوعبالربآمن
01ة01رولطخالصبهيعترفوالفم

تاهـلخبمقتضىولكناللهعندمنليسالترتيبفهذالليؤنانيثمأوآللليهوديفولهأما

األمرمسالةلشولكنلألمممفاليهودطريقعنثملليهودأوالفيضألنهنفسهأالص
انتهىوالناموسبعدفيماناموسالرمهواالخياراالختيارتاريخفهوذاتهبحدفقـطتاريخ

ضدالمجاهداإلنسانصراخرفعالذيفهوالخالصطريقتمقدماالناموسلواللذلكبالمسيح

ازدادتوحينماءالسمامنببزهوأتىالربفسمعبالرحمةوالئطايبالمغلوببصوتالخطية
ناموسبالالذينليشملوتجاوزالناموسوامتذالنعمةسلطانزادالناموسبحصارجداالخطية

جهةمنامتيازاتأومواهباعتبارأليةدونيؤمنمنلكل1بولسقيقولوحينما

الناسأطوارهاماتفوقرائعةبصورةللخالصاللهبامتيازعملضمنايرتفعفهنااالبسان
أوقوةتحذهأنمنأفوىالثهخالصجعلإذالناموسذلكفيبماوامتيازاتهمومقدراتهم

احتوىبماالزمانفهويخترقجنسأوأومكانزمانيحدهأوساناالنجهةمنفمعف

فوقلناسئستعلنوتفوقهوشمولهوجاللهالحالصفعظمةلذلكايابديةفيعملهليستقر

االنسانعلىليسودءالسمامنفائقةبقوةأصالءالسمامنآتعملفالحالصثربا

اأبديةاالحياةفييسنقرلكيالثهنحواإلنسانانطالقمعوقاتكلويصارعوالزمنوالحطية
الثهحضرةفي

انعتقناوقدأنفسنانرىحينمااآلنالزمنيالواقعمستوىعلىوئيوإنالحالصوعمل
وففالخالصمقدمةإآلهذافماالجديداإلنسانصورةولبسنافمعفناومنماضينأمن

الذيالحالصختملنرىالعتيدةالدينونةفيالوقوفعندقدراتهوأعظمهائهبأجمليرى
ونرىالبركةئظقلنسمعالمسيحجقىفيالثهيمينعنللوقوفأقلناوقدجباهناكل

المعذالميراث

ايمانهيتحسسأنعليهومواعيدهقوتهوعملالحالصفعلفيشكيساورهمنوكل
خالصنافيهنحملالذيالمقدسءالوعاهوفايمانناالخالصيكوناإليمانيكونفحيثما
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الم6ورةعإبهجفياطالصلناىءتراواالتضاعوالبذلبالحبإيماننازتناوكقما
القلبفيالمسيحلحضرةبالمجدوهنافوتسبيح

أبديةوحيأةيراهومسيحيعيثهواقععنيحكيبلنظرياتعنيتكلمالبولسفالقديس
أعفماثهفيتدب

يحياالبارفباإليمانيأمامكتوبهوكماإليمافيبابمافيالثهبرفئقنفيهألن71ا

منالمعلناللهبرألنكلهبولسقالهوتهمفتاحبلبرقتهاالرسالةمفتاحهياآليةهذه

خالصأجلمنالسمواتأعلىفوقومرفوعاوئقامامجاالمشحيسوعابـةشخصفيءالسما
آيةوكلعنوانكلفوقنفـهويفرضبلاإلنجيلهيكليشكلوحياتهاإلنـان

3اللهبرهوما

التعرلفهونفسنسانلمبالنسبةيتموكيفالثهبرهوماتوضحالتيالتعاريفثراإن

فيإنهءشيالمناإلنسانيبررأنأرادفالتهالبرهكذاءشيالمنالعالمخلقفالتهبالحلق

وحكمتهوعلمهالثهإرادةعلىوأخيراأوألداعتالخلقكانفانجديدةخلقةالروحيالواقع
حسنةبعررةاإلنسانوخعقحسنةصورةوعلىءشيالمنوالعالمأياةالمجادوجهوتدبيره

لخلقأوإليجادوحبهوتدبيرهوحكمتهوعلمهاللهإرادةعلىكلئآاعتمادااعتمدالنبريرهكذاجدأ

0العادةفوقجداحسنةصورةعلىبالروحنسانافي

الخلقعمليةيفوقاإلنسانتبريرفابئللخلقبالنسبةايالتعريفهذالباقةمنبالركمولكن

ءالفناإليماالوحيواناتوبحرأوطيراوسماثأرفعاءلثيمنيخلقاللهفكونإوهدفاعمقا
الخطيةمختواقعفهوسلبيةحالةمنبلءشيالمنليسإنسانأيبرراللهوكونءشي

ءشيالمنالعالمخلقمعنىيفوقفهذا6بد11إلىمعهالحياةرتبةإلىليرفعهللفسادومستعبد

إالمراتفا

شديدأجذرياوتطهيرأغألفرهويطيغسملهأناإلنسانالهيبررلكيأوأليلزمأصبحهنا
بلتقدستمبلاغتسلتملكنمنكمأناسكانوهكذابالتبريريليقحتىكيانهكليثمل

6011كو1إلهناوبروحيسوعالربباسمتبررتم

بعسلهالبرالوجودفيماالبسانوليساللهبرهوالجديدأوالقديمالعهدفيءسوافالبر
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يبررالذيهواللهولكنوحرفياصحيحاالتتميمهذأكانمهماالثهوصايابتتمجمهوالبتقواهوال

اصطالحفهواللهبرأمااللهببرولكنبارايصيرأواالبسانفيتبررالخاصبزةءوامناالبسان
ءااللتقاهذاعنيعترومعاورحيمعادلاللهأنمعاهشرعيأوفضائينعبيرفهوللغايةسهل
لقولبا801مزه

3علبـاالدهرتسخطإلىهل

دورفدورإليخضبكتمطبلهل

شعبكبكفيفوحفتحييناأنتتعودأال
خالصكوأعطنارحمنكربياأرنا

ثماتالوالسالمالبرالتقياوالحقالرحمة

11و1و7و6و85مزهيظلعءالسمامنوالبرينبتاألرضمنالحق

والحقالحقعلىاالتستقرالفالرحمةالبرتماماااللهوعنداللهفيوالحقالرحمةهـا

ألنهاتننمرحتماالظروفأحلكالصخروفيوسططريقهاتشقدائماوالرحمةالعدلهو

تبررناقدفإذإحتماالسالموالبرمعهالبرنتجالحقمعالرحةانفقتفاذاالدهمسـزة
1روهاللهمعسالملناباإليمالن

هذاوخطيةعباطالءوهومملونسانللىبالنسبةالعدلأوالحقعلىالرحمةتستقركيفولكن

اللهأماموأوقفهوالخطيةالباطلاإلنسانعنرفعالمسيحاكملهيالذءفالفداالمسيحبصليبتم
لومبالالعدلالحقأمامأي

منالبرالبرانسكبوهكذااللهمنالرحمةينالأنبألعدلاالنسانتأهلوهكذا

فتبرأءالفداوأكملاالرضعلىالمسيحتجسدحينمااألرضفيأشرقالعدلأيوالخقءماالس

عدلحكمتحتوقعهوإنينجوأنمالكأوإنسانيستطيعالصادماللهفعدلبالعدلاالبسان
فيقولذلكعنأيوبويحكيالله

51ة1هأيبعينيهطاهرةغيروالسمواتيأتمنهمالقديسوههوذا

481ايحماقةسبينمالئكتهوإلىيأتمضهمالعبيلههوذا

ألنهاخلقتهأعمالعليهاتقومالتيالموازبنهيألنهاضرورةالذحقأيالثهعدلوأمور

يستطيعالالذيالمطلقالصحيحفيأبدأدائمأفهيقطالخطاتقبلالوهياللهبحقتنطقكلها
تبلغأنالمستحيلومنبليمكنالوموازينهوقياساتهاالبسانعدلكلألنقطيعرفهأناالبحان
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2ع3هالصفرخطأمنبدفالأقصاهاالتكنولوجـاوبلغتالعلمتقدممهماالمطلقالصحيـح

يستطبعذافقنالمطلقالصحيحفهوالذعدلطأماالصحةلزمتإذاالتصحيحمنبدوالء353
أمامهيقفأن

تنءئبزىوعدلهأحكامعنهيرفععمنفيرفعالهيظهربروهنابرحمتهيتدخلاللهولكن
951روفءأتراتنعلىفءوأتراأرحممنأرحمءيترى

كلاستوفيقداالنسانيكونأنبدالولكنجزافافءيتراوالجزافايرحمالالثهولكن

تصزتفكيفبعبنهالمشحيلهوهذابلممكنوهلذلكيكونفكيفاللهعدلأعتبارات

أوبهيخففرحمتهمقضخمرصيداللهعنديكونلكيفاآلناالبسانلدىالمستحيلءإزاالله

ابنهمفالحقتستوفيأنبدالألنهاجداصارمةوهيالصارمةعدلهأحكامعنبهيعفو

عنيرفعأنبنفسهتولىاللهأنبمعنىصرامتهاتحتاالبسانوقعالتيعدلهأحكامفيهمستوفيلي
اإلنسانفألنالثهعدلصرامةيتلقىالذيهونفسهاالبسانيكونأنبشرطالخطيةلعنةاإلنسان

عدلفيهوأكملككلاإلنسانجسدأخذأياللهابندتجاللهعدلصرامةعلىيقوىال

عددأمامامبرءالمسيحفياإلنسانوقفوهكذاالخطيةعنأوتءوجزانةاللعبقبولالله
فبدأتالعدلتتمالصليبعلىاالبنماتأنفمنذإلومصاربالألنهاللهبرلنوالالئقاالثه

الفاجرإوتبزرالموتحكممناإلنسانونجاوتتباهىالعدلعلىتفتخرالرحمة

وفاماللهعدلاكملأنبعدالمليبعلىأالبنماتأنيوماالرضعلىاللهبرظهروهكذا

اللهعينيفياالبسانفتبرر

اإلنـانتبرروهكذااللهبرهوهذا

البرلكلمةمفهومانيوجد

بدونبااليماناإلنسانينالهالذيهووالالمباأللفالمعزفالثهمنالذيفالبر1
الناموسأعمالبدونبالتاليونأموس

312رو0الناموسمنلهثهودامالناموسبدوناللهبر

382روالناموسأعمالبدونباالبمانيتبرراإلنسانأننحسبإذا

بابمانهوالبارالنبيحبقوقآيةفىءجاالذيوالالمباأللفالمعزفالبرنفسهوهو

قدراتعنفائقابزايعتبروهذابولسوبهااستـشهسدالتي24حبيحيا
طوبىبولسبهاقواستثهدالنبيداودوضعهاكماتماما0وفهمهوطبيعتهاإلنسان
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البروهوالناموسبعملأيبعملهاإلنسانيكتسبهأذيالبرهووهذاايماخالقيالبر2
أنيسححيلالبرهذااالبسانبقدرةمصنوعبرألنهاإلنسانمتناولفيالذيأعادي
ءوادعاكذبابلبرايكونالوإألعملبدونيكون

بعملإلهيبرفهووالمسيحبالثهباإليمانبلاالبسانبعمليكونالاللهبرأننرىوهكـذا
العالمعينفيأخالقيبروهواالنسانيوالجهداإلنسانيبالعمليصنعفهواالبسانبرأماالله
وفضاثلهبجهدهاإلنسانيكتسبههالذياالنسانبرهوعندهمبهالمعترفالبرفـانالفالسفةاو

يسوعربنابصليمبأيعملأيبدونوناموسبدوناإلنسانينالهالذياللهبرأمـاالمعمولة
32ة1كو1بولسقأوردهكماوجهالةخرافةوالفالسفةالعالمعندفهوالمسيح

اإلنسانبرهوفيهعنهاالمنصوصباألعمالواجتهادهللناموساإلنسانطاعةفإنواآلن

بول0بهاقواستشمهدموسىقالهاكماأوتحياوانتاعملالناموومعيارها

استعالنأوإيمانأورويةإلىتحتاجالوهدهه01روبهاسيحيايفعلهاالذياإلنسان

علىليسبرفائقفهوأعمالوالناموسبالواللهمنالذيالبرأمابهايحـيايعملهافالذي

إألفهمهعلىالحصوليمكنوالالبشريعقلالعلىفاثقبلفقطوأعمالهاإلنسانقدرات
يعملالالذيأماواإلنجيلبولسقتعاليمكلفيكماباالستعالنباإليمانالذهنبانفتاح
45روبرالهسبيحفإيمانهالصليبكلالفاجريبرربالذييؤمنولكن

ءالفداعيلعلأوألقاثمفألنهالبشريةوالقدراتالعقلعلىفعائقااللهبريكونلماذاأمـا
لومبالبولسقيقولكماأوةءالبراموقفليوقفهاإلنسانأجلمنالمسيحأكملهالذي
كلتفوقالتياللهرحمةنوالثمبالفكروالبالعملالاإلنسانيدركهأنمستحيلوهذااللهأمام

أرحمقنأرحمإنيعنهاالربيقوللذلكاستحقاقهفوقألنهاوذصوراتهاإلنسانإمكـانيات
إألرننالأنيستحجلونحنالمحةبرمفتاحهوهذا3391خرفءأتراقنعلىفءوأترا

مجاناأخذناهاونحنأخذهاإذاإالئهايحأويفهمهاأناإلنسانعلىيستحيلةوالرحمبالمسيح
0بالمسيح

يأكلهليحياألمعنىومايحياباإليمانالبارالبريحييفهواللهمعياربرأما
تنحئهدالتياألعمالالبرأعماليعملأنهيعنيبل3األرضعلىأيامهتطولهل3اموينويشرب
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أباكمويمجدواالحسنةأعمالكميروالكياللهلصالحتنتهدالتيالصالحأعمالاللهولبرلته
61همتالسمواتقيأذي

اعمل4ولىاالفيفتعملاللهبرلتنالآمناللهبرأماتحياوأنتاعملاالبسانفبر

موسىناموسخالفقنتموتوإالاعملاالبسانبرجهةفمنأوألآمنالثانيةوفيأوأل

إنسانعملوهوذئنهنافالعمل82ة01عبرأفةبدونيموت

نعمةهنافالعملاللهأعمالويعملفيحيااللهيتبررأماميؤمنفالذياللهبرجهةمنأمـا

نسلكلكيفأعدهااللهسجققدصالحةألعماليسوعالمسيحفىنحلوقينعملهنحناللهعملوهو
201أففيها

الذياللهبرإلىوالناموسباألعمالالبرأياإلنسانبرمناالنئفاليستحيلألنهعلما

302رويتبررأمامهالجسدذيكلالناموسبأعمالاألنبينهماالخلطأوبـااليمالن

يعملالويتبزرأنيؤمنقنعلىيستحيلإذحتمياألعمالإلىاللهبرمناالنتقالولكن

األعمالمننوعينهناكأنونتحققونعينفهمأنيلزمكذلك

بضيقوفزةبطبيعنهاتكونوهياللهأمامتبررهأنهايظناإلنسانيعملهاأعمال1
وتهبطاإلنسانيتراخىوإألمتكررةمستيرةوعزيمةشديدجهدإلىوتحتاجيتضمها

بالعوزإحساسهيزدادجهادهيزدادكلمابلوالراحةءالعزافيهايوجدأنوفكروحه

والفقر

المسيحأنوبإحساسهبالمسيعوتعفمهفرحهبشدةويمانهابحرارةنسانايعملهاأعمال2
بنعمتهواختارهودعاهأحتهالمسيحوأنمنهاستحقاقبدونالصليبعلىخطاياهغفـر

مندمهسفككقفهالذيلحتهوكثمرةهوصالحهبمقتضىبلفيهصالحءلتنيليس
النعمةتؤازرهااألعمالوهذه202غلألجلينفسهوأسلمأحبخيأحمله
وعزيمةواصراراحرارةيومكلتزدادتنقصوالتزدادصادقةأعماالتكونلذلك

تواضعفيمللبالخدمةفيمتواصلصومفيسهرفيالمستحيالتبهـاويؤتى

لعملفرحايزدادوجاهداإلنسانملعوكلماحدودبالوعقلباللذلفيحفيقي
األعمالهذهيعملالذيهوبنعمتهاللهأنروحهأعماقفيومححسأكثروجهاداكثر

231في0تعملواوأنتريدواأنفيكمالعاملهواللهألن
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ةاألوائلالبريةءآباخبرةتؤكدهبالنعمةالمؤازرةاألعمالمنالنوعوهذا
كانءسواالعسلشهدومنالعسلمنأحلىنسانلأددهعملمجعلالقدسالروحانأ

اللهأموركلفإنالصدقةأواآلخرينخدمةأوالسكونأواللياليسهرأواألصوامتعب
75عظةمقارأنباحلوةلهتصمير

كلمنالذيحبألنوهونهايتهإلىبدايتهمناإلنسانآخريثبتعمالأعقمكـموأناا
وفرحاعظيمةقوةاللهيعطيهذلكوعنددهويتعئدنيتهكلومنقدبهكلومننفسه

الرلطنيرجملوالسهروالهذيذأيضاالجسدأتعابوكلاللهأعمالجميعلهفتحلو
حلواخفيفايصيرعليه

هيبلأعمالكممنأنهاتظنوافالالفماظةالمواهبهذهأوالدييانلتمافابئ
6و81رسالةأنطوليوسأنباأأعمالكمجميعفيمعكممشثركةمقدسةقوة

قوةاساسهوالثهفبراإلنجيلفيبالمسيحالمعلنةالثهقوةهوالخالصكانوإن
فياسئعلنتفوةبلللهصفةليسفبراللهوباإلنجيلاإلنجيلفيوالففالالفعلنالحالص

يؤمنقنكلماناالفمتناولفيالقوةهذهلتصيراألمواتمنباقامتهيسعالمسيح
باإليمانقيامتهفبكذلكموتهفيكماالمسيحمعمتحدابلمشتركااألمواتمنبالقيامة

تحتبالخضعيتمالقوةهذهونوالللخالصاللهقوةهوبولسنظرقفاالنجيل

فيءالسمامنالمعلنللخالصالدهفوةهوبرالدهكذلكإباإليمانيكونالذياإلنجيلقوة
هوبالعماديكونالذيوفيامتهالمسيحموتقوةتحتفالخضعومقاماميتاالمسيح
بلالمعموديةاإليماناكتسلتملكنمنكمأناسكانوهكـذاالخالصالىالموديالتبرير

إلمحخابروحويسوعالربباسمبالحالصاللهبرنلتمتبررتمبلالقدسبالروحتقآلستم
611اكو

اإلنجيللقوةخضعناإذاباإلنجيلالخالصقوةنوالهواإليمانأنهذامنلفهم
خضعفعلاإليمانأنإلىناانتبإذااصللخلقوةذاتهبحدهوالمسيحبإنجيلفاإليهالط
إلىااليمانبقوةبلغناافابئوقيامتهموتهالمذخرفيالمسيحفيالذيبرالدهكذلكنجيللم

نلناأجلناومنلناهوأصالالذيوقيامتهالربموتفيإلذيالخالصعمللقوةالخفمع

يحبتواأنويطلبوناللهبريحهلرنكانواإذاألنهماللهبروبالتاليقيامتهوقوةالمسيحموتقوة

موتفياستعلنالذياللهلبرنحنخضعنافادا013رواللهلبريخضعوالمسهمأنفبر
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الذياللهبزلقوةحناخضوإذاالخطيةمنالعققوهوالمسيحفيالذياللهبركابةنلنايحالمس
األبديةللحياةالتبريرنلنااألمواتمنقيامتهفياسئعلن

فيللحياةوقوةالمسيحموتفيللففرانقوةسيحالمانجيلفيالمعلناللةبرهوهذا
المسيحمعوقمناالمسيحمعمتناأننافنحسبالفعلياإليمانيبالخضعننالهماالمسيحقيامة

باإليمانلناالممنوعالمجانناللهبرةبق

للبربالعبوديةقيامتهأوالمسيحموتفيءسوااللهلبرالخضوعيسميبولوالقدبسى

للخطبةعبيداكنتمأنكمللهفشكراللبرللطاعةأوللموتللخطيةإماتطيعونهللذيعبيدأنتم

عءأعضاقدموااآلنهكذاللبرعميداصزلمالمسعيحموتفيالخطيةمنأعتقتموإذ
البرننالأنبعدأنهالعزيزءالقارىأيهاهاالحظ91و81و661روللقداسةللبرعبيدا

البرأعمالنعملأنيتحتم

تسودقوةفهواللهطميعةمنهواللهبرانأخرىمرةينتبهأنءالقارىمننرجوهوالذي

ذاتكقوةوقيامتهالمسيحموتفيالحاصبلناقذمواللهلهاويخضعيقبلهاقنكلعلى
اللهبركلنحصلوحينئذوملكتناعلينادادتالقلبمنبالروحلهاخضعناإذاسيادة

قيامةفيالذياللهبرعلىونحصلالمجانيالخطايأرانغفوهوالمسيحموتفيالذي

إللهلنعياالمسيحهعوقمناالمسيحمعلتناوكأننااألبديةللحياةالقيامةوهوالمسيح

اللهبرفيهقبلناالمسيحقبلناإذااللةبزلنوالواسطةصارلناالمسيحأننفهمبهذا
بالضرورة

ءوفداوقداسمةوبرأاللهمنحكمةصارلناالذييسوعبالمسيحأنتمومنه
03كوأ1

12كوه2فيهاللهبرنحنلنصيرألجلناخطبةخطيةيعرفلمالذيجعلألنه

انفتحقدالثهبزيكونإذاالثهبرقوةيحملبولسقيكرزبهالذياإلنجيلكانفإذا
132اكوبولس0قيقولكماوأممايهوداكلهالعالمعلى

مإول74لألفىإمكاا75قإلإيمانمن

إيمانإلىكقوةيدفعهيبلغهإيهانفكليؤمنالذيفىءسواواالمتدادالحركةروحهناواضسح

مجدمنعينهاالصورةتلكإلمطلتغبرمرآفيكمامكشوفبوجهالربمجدنـاظرينوأعمقأعلى
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ضيقتناخفةألن381كو2الروحالربمنكما8ه4515ةلح7مجدإلى
اإليهانفىواالمتدادالحركةتكونأو471كلى2أبديمامجدثقلفأكثرثرالناءتنخنىالوقتية

ءنئيكليفحصالروحوزنعلوأعمقأعلىمستوىإلىمستوىمنااليمانينتقلاذنفسه

فيالخالصتاريخأنوواضـحعمقإلعمقمنأي21كو1اللهأعماقحتى
حركةانالقصديكونوبالنهايةجيلإلجيلمنوصفاوضوحأويزدادويمتديرتقيالكنيسة

الجديدةالخليقةءملالىحتىغايتهاتبلغحتىتنقطعلناإليمان

إعالنهينحصرالمسيحإنجيلفياللهبرأناآلبةهذهمنذهنناأماميتحددالذيولكن
أنبولسقاستطاعملهمةخاطفةوبلمحةاإليمانمنومزيدبااليماناالنجيلفيواستعالنه

42حيحياوالباربإيهانهحبقوقنبوةمنةءواستضاقوةذانحئصرامعياراالمجدألهذايجد

باروالليسأنهمعروفألنهالبرمنتمامابولسومقصدقمءيتالالالنبويالتعإرهذاولكن
يحيايمانهباوالبارحبقوقفيتءجاوقدذاتيبرنانلوليس301روواحـد

فكأنالباربرعلالباروالعلىوليمىذاتهاللهمنالذيالبرعلىهوبولستركيـزقولكـن

هووهذايحيااللهببرالمؤمانلحبقوقبالمقابلباالنجيلجديدبمعياريقولبولسق

وفعألحقااإلنجيل
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اللهبرتدخلاستوجبمماالفضبحذالعالمحالةبلع

ميانلاليهودأوعنداألممعندءسوا
181302

اللهبرأعوزهموالكل

951

تمهيد

رؤبةعندهجمعابولسعندقالالهوليالفكريالحطفييتحكمانكاناأساسيانعامالن

ثانياأصأليهوديأنهأوألوهمامعهاويتحاورفرببومنبعيدمنيراهاواحدةبؤرةفيالعالم

رضيعابنكانهايخدمهايملكمابكلعليهاوانكفأرسالتهوأحثكافةلألمـمرسوألعيأنه
0وأممهويهودبولسعندقفالعالمحضنهيكبرفي

عنصريبرزأنأرادحيثروميةأهلإلىرسالتهخطوطذهنهفىورسمبولسفكرقوحينما

يغيراإلنجيلبواسطةلكيالمسيحبدخولالعالمدخلالذيالبرالمسيحبيسوعبـااليماناللهبر

ءالوراإلىبولسعادق02كوالنفسهالكلبهيصالحوأنويهودأأممـآاألرضوجه

افهبربدونبالحريأوالمسيحبدونللعالمصورةليلتقطماهركرشام

تبكيتايكونأنيقصدلمفهولألممواللليهودالموخهغيرالجزهذافيبولسقوبأسل

بصورةبالعالمحتىوالبلباليهودوال3باألالالتشهيريقصدلمكماأحدلتوبةمحزكاأوألحد
معنوية

مناإلنسانورثهاالتيالبشريةالطبيعةهوبولحىقعليهانقضقالذيالهدفكانولكن

تحتأوعورتهافكشفليسترخزيهاءجاالذيبالناموسالمرركشاليهوديثوبهافىءسواآم

غضبتحضدوءبهـاالثنينليضعشيئامخهايخفولمعوارهاأبرزكلالذيالمتهتكالوثنيةءردا

وباجكامهال

الالذيالغضبحألاللهموازينفىالبشريةحالةبلغتكيفالرسولبولسىيوضحوهكذا

يستخدميعودالأنلإلنسانالهتعقدوقداإلعدامفامااللهعدلبحسبتجاوزهيمكن
الغضبهذائمناالبسانعنليحملبخفسهالدهيتدخلأنوإما812تكأبداالفيضان

ويبرئه
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ناقديقدمهاأنيمكقصورةأفبحفيالجشويةالطيعةحالعنكشفعندمابولسوالقديص
بشارةومعهكرسولالبشريةالطبيعةهذهءورامنيقفكمنكانالبصيرةونافذالصبرنافذ

ويغرسليقلعاللهبروحزمجقبلوالعالجالتطبببأدواتمجقزوكطبيبالجديدةالطبيعة
فيمشرطهفيوثقبقدرماومقتحمءجريالمنتنةالقروحكشففيكخإرفكانويبنيويهدم

لالغتسالضامناكانألنهوأفرزهاإالالبشريةبهاافتضحتفضيحةتركيلمءوالشفاالعالج

بنيعلىءالسمامنالمعلنالثهكضبصحةأسبابكلأوألاستوفىلقدوالتتريروالتقديس
الفاجروليبررغضبليمحوكلءالسمامنالمعلنبراللهبعدهايطرحلكياالثم

األممخطاياعلىالمعلنالثهكفعب1181231

مججرونالذينوإثمهمالنايفجوليجميجعلىالسمامسنمفتناللهغضقاألن181
باإلثمالحقء

هأاألههـ55فغقناللهغضب

الكالمتركيببأعادةولكنفجوةأحدثتا8اآليةإلى71و61اآلياتمننقلةهناكإن
هكذااآلياتبينمسئبةاستمراريةهناكأنيتضح

مغقناللهغضبألنللناسالمهبر8هئا353مغقناإلنجيلفيأيفيه

يكونالكلماتباختصاروالمعنىوإثمهمفجورهمبهيععلىءالسمامنهئاسإ

فردلكلبةباكءسواوذلكءالسمامنئغقنالذكضبألنبااليماناالبجيلفيمعلنالثهبر
بجملتهشريالالجنسعلىأوبمفرده

ليمسالبرأنيوضحوهذااشتعلقدالغضبألنفذلكأوأليستحقنهنااإللهـيالبروكون
أعلنالبرإننقولدقةأكثرتفسيرادناأوإذاالغضبليتالفىأعلنالبرهناألنالعدلهو

لمأسبابهطالمايتوقفالالغضبولكن0رسالتهفيبولسقإليهينتهيماوهذاالغضببطلل
بالدينونةمنتهاهسيبلغوالفضبالبرمنكألأنعلىعامألليظلأعلنفهوالبركذلكتتوقف
دوامءإزاالصافعلدوامعنيعئربولسوالقديسيؤمنالوالذييؤمنللذيبالنسبةاألخيرة

هكذاالدينونةفيالحكمساعةإلىحتىالغضبفعل

0اللهقوةفهيالمخلصيننحنعندناأماجهالةالهالكينعندالصليبكلمةفإن
181كو1
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261كو2لحياةحياةرائحةولثكواللموتموترائحةءلهؤالستظلالمسـحورائحة

فهوءالسمامنولهكانا393إمغقناللهغضبألنالقوليحتويهالذيالمعنىأما

دخلتوهكذاتجاورهايمكنالبصورةاللهموازينفيفعلردأحدثتزادتلماالخطيةأن

كلالثهعدلقلقعنلتعلنواحدةمرةانفتحتءالسروكأنما0الغضبحدودالموازينمؤشرات

العريةفيإعالنكلمةمعنىأصلهذاأبوكاليبتالروبويةبصورةإنمااإلنسانمصير

باإلنجتليكونوذلكالرؤياؤهبواالذينااليلحظهالرؤيويإعالنكاـههولاليااللح

مناللهغضبعناإلعالنأيضايحملءالسمامناللهبرعناإلعالنيحملالذيفاالبجيل
ءالسما

زمنوبنفسالمضارعفيبليالمافىأعلنأوحدثغضبعنيتكلمالبولسوالقديس
ءاألخطاأنبمعنىالهغضبممعقنفيهالذياالنجيلفيمغقنفالبرالثهبرعناإلعالنفعل

كأنهاالقريبوالالبعيدالماضىفيليستاألصحاحهذافيهنابولس0يذكرهاقالتيوالخطايا

بلغقدالفلسفيفالتقدمنهارالمعرفةوضحفىءأخطاهيبلالدهأومعرفةهالبرلغيابنتيجة

متقدمامبلغاذلكفىوبلغواصفائهووصفالدهوصففىالفالسفةهتمكلوتركزإدراكـاتهأوج

تتعارضصارخصوراحقوقهوعلىمعرفتهعلىالتعديمنأيضابلغوافقدذلكمقوبالرغمللغاية

معرفتهممع

شخصيةصيغةفيالجملةاليضعءالسمامنالذئعقنغضبيقولحينمابولسوق

عناإلعاللطيضعولكناللهعندالحقيقيةللمحبةتدميراذلككانوإالغاضباللهأنعاطفية
موازينولكنأخالقيايغضسبالالحقيقةفيفاللهإآلليسواقعةحقيقيةبصورةالغضب

حتميبأنهفينذرالناسخطاياتجاهحدودهاتجاوزتأنهافيهاالمؤنصريتحركالتيهيعندهالعدل

نسانلماللهمحبةعلىأواإلنسانمستقبلعلىتطغىالحتىللخطيةتحجيمءاجرا

8102تكجداعظمتقدوخطيتهمكثرقدوعمورةسدومصراخإنالربوقال
631تكأماميأتتقدبتنركلنهايةلنوحالدهفقال

نوححالةفيالذمنمعلننغضسب2وامنءجاالذيالخطيةضدالحسمءاجراأنيتضحولكي
هذاجازإنوالندماألسفغايةفىوهواالبادةءإجرااتخذأنهنسحعختهيمسلموالفيصان
يصيبمماىوألبأساأشدااللهيةالطبيعةفيصورةأخذاللهأشفانوقطعااللهكلالتعبير

كلواناألرضفىكثرقداإلنسانشرأنالربورأىقياسهايصعبولكنالبشريةالطبيعة
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فيوتاسفاالرضفيإنسانالعملأنهالربفحزنيومكلشريرهوإنماقلبهأفكارتصؤر
6و65تكتلبه

نقرأالغضبمنتهىالغضبتحتوقعواللذيناللهيعملهبماالغضبحالةنقمشولكي

ذوائهمبينأجسادهمالهانةالنجاسةإلىقلوبهمشهوالتأبأيضااللهأسلمهملذلكاهكذا
يليقالماليفعلوامرفوضذهنإلىالدأسلمهممعرفتهمفيالدئئقواأنيستحسنوالموكما
82و142رو

الألنهالدهغضبعنيعتريالذالالهوتيأوالروحيالتعبيرعلىنعئرأنالعسيرمنلذلك

تحتهالواتعالغضبعننحكياليهينفسهاإلنسانحـالةولكنغضسباللهعنديوجد

هذامرفوضذهنإلىاللهأسلمهمالهوانءأهواإلىاللهأسلمهمشهواتهمإليأسلمهم
فييحسالاإلنسانولكنإلهيكصبإنهنقولأنيمكنوالالغضبحـالةعنئعبيرأقصى
بلكفبحالةفياللهأدنمرفوضذهنوإلىالهوانءأهواوإلىشهواتهمإلىلهماللهتسليمعملية

يبقىولكيالغضبحالةعنبمعزلهوليبقىهذاكلإلىسليمهمبتبعيدمنيأمرالثهوكأنيبدو
خلقالذيوالعالمنسانلحبهفيدائما

قتولولكنإلهيأنهيفهمحتىسماويةطبيعةلهليسىءالسمامنمغقناكونهوالغضسب
تالنييمكنالأنهيفيدءالسمامنمعلنأنهبولس

فالعالقةنعم3تحتهيقعالذيالغضبطبيعةوبيناإلنسانطبيعةبينعالقةمنهلولكن
خروجإآلحقيقتهافياللعنةومااالبساننالهاالتياللعنةمفاعيلأحدهوالغضبألنفائمة
منيعانيهوهوالمسيحفممننسمعهللغايةمروتربئهوانحالةقيودخولهاللهلدنمناالبسان

كأسمنالمسيحشربهاآدملعخةصرخةهذه143مرهتركتنيلماذاإلهيإلهيأجلنا
موقاكانتوالثمالةالثمالةحتىالغضب

أنعلىبهوالحصقواآمنواالذينأجلمناللهمعحسابهماالمسيحصقىاللعنةمعوالغضب

أهذهالمسجحتصفيةرفضواالذينبقيةحسابالديانفيهيصفييوماللغضب

سحابيوموقتامظالميومودمارخرابيوموشدةضيقيومسخـطيوماليومذلك
دهيحلالذيالديخونةفيالغضبيومهوهذا61و51ة1وهتافبوقيوموضباب

يتربواولمجورهمفيواستمرواوقخرواأناتهوطولالمحةبسلطفاستهانواللذينبولسق
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دينونةواستعالنالغضبيومفيكضجالنفسكتذخرالتائبغيروقلبكقساوتكأجلمنولكنك

6و25روأعمالهحسبواحدكلستجازيالذيالعادلةهال

والخالصللتوبةفرعمايكتسبمنفيهيكتسبومحذدةسروفةنهايةنحوزمنيايتحركفالعالم

الغضبليومالغضبمنرصيدآيكتسبمنفيهويكتسبالحالصليوم

ئسخريهمأجلمنصراخهموسستمصرفيالذيشعبيمذلةرأيتقدإنيالربفقال

أنهاوكيفاللهموازيننرىوهكذا8و37خرالنقذهمفنزلثبأوجاعهمعلصتإني
أناللهعندعادلهوإذالمظلومينعندالرحمةأوالظالمينعندالعدلجهةمنءسواجداحساسة

منيسوعالرباستعالنعندمعناراحةتتضايقونالذينوإياكمضيقامجازيهميضايقونكمالذين

قأسماهيومفلهالتمآذةالفعليةبصورتهالغضبأما7و6اتس2قؤلهمالئكةمعءالسما
25روالغضببيومبولس

كا54كاا7اإةكاأ7وإثمهمفجورالناسجميععلى

جميععلى

امتناعتفتدجميعووالسخطالنقمةبروحواالنقضاضالسلطةيوضحهناهعلىحرف

الدينونةمنظرمنمقتطعةصورةإنهاومفزعةخطيرةجدهىكمالجملةشبهوهذهءاالستثنا

0والتوبةباالبماناللهلبرالرافضخالصهعنالالهياإلفسانإلىالزمنغئرطريقهاتاخذ

الذينمءكاه4ءإالئقوىعكسكلمةوهيكاهلم5إ7الفجوريفعلونالذينأما

اللهحقوقعلتعدياورهمئحتسب

تجاهالخطايايقترفونالذينفهمكااةإالظلموصحتهااالثميفعلونالذينوأما
اإلنسان

باإلثمالحقيحجزونالذين

ويعاللالذحقيحفيوفجورهمإثمهمأنإذدتهالمقاومةالفئةتحتيضعهمالذيهووهذا
الحقلمعرفةوالمذعينيحالمالسموالحاملينالمؤمنينعندصارخبوضوحتظهرالعمليةوهذهرحمته

ءاالستهزاالحقضدأيضدهويجلبويعظلهبلفقطالحقيحفيليسوفجورهمإثمهـمفابئ
الناموسأبتعذيبالناموستفئخرالذياليهوديبولسقبهخاطبمانفسوهذاوالشتيمة

42و232رواألممبينبسببكمعليهئحذفاللهاسمألناللهتهين
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اللهوتهينالحقتخفيعثرتهوالمبسمرفإنوالحادمالمسيحيعلىينطبقنفسهواألمر

يسمعوالمالذيناالممحالةعلىالتطبيقنواجهحينماولكنوسهلواضحالتطبيقهنا

3الوضعيكونماذاوالمسيحواللهوالحقباالبجيل

منذءالبدومنذكانائااإلنسانأنوهويجهلؤلهكئيرونخفياعاماليدخلهخابولسق

لدنمنخرجفأإلنساناللهبرهبةإحساساروحهأعماقوفينفسهفياللهجعلاألولامنسل
عنيحرجلمالئهولكناإلنسانكارثةكانتوهذهصحيحهذاآدمبخروجعنهوتغزبالثه

طرفمنالصلةهذهعنتحكيمباشرةآدموبعدءاآلباوقصصقطهجرهوالاالبسان

اللهألنفيهمظاهرةاللهمعرفةإذبولسقأسماهالخفيالعملهذاأوالظاهرةهذهالله
لهمأظهرها

01لهمأظهرهاالثهألنفيهمظاهرةالثهمعرفةإذ191

ا7سكا7مكاي47ءكالأل75أظالرهاوهرةظا11

ذاتهفيفاللهالفطرياإلدراكلغةةالعلمأوالملقنةالمعرفةوليسالمجـاشراالدراكلغةهذه

المنظورعلىيعينالذيالماديبالعقلليساللهوإدراككمائهئذزذالولكنيذرئركاملمدزك

0للحواسيظهرأنيمكنالخفيهالألنالفطريبالوبربلالمقاس

المخظوراتفيالمعلنةالمعرفةبلاالبسانداخلفيالباطنيةالمعرفةيقصدالبولسقولكن

نباتمنالخليقةمعالؤليقتعاملهوفيحولهمنوالطبيعةءالسماإلمطنظرإذافاإلنسانخفئتا
خضعافابئءيخطىالبحشءنئيكلءووراءنيكلصغالذيالدهيدركوإنسمانوحيوان

أنههوحياتهفىاإلنسانيقترفهماأخطرولكنفأكثرأكثراللهوجودعنيعلنبدأاإلحساسلهذا

فيتجاهلبهواالعترافالخضوعئثإليالحمولهالحياةواقعمنعليهيتعرفويبداباللهيحسعندما
كلأحسقعندماهنامنالدهورتبدأءبدمنذنالقديسيكلحياةقصةأنعلىووجودهصوته

لهويعلنويضمهإليهيقترباللهوبدأوخيهويطيعلهويخضعويمجدهيكزمهفبدأباللهمنهـم

ويفينخبرةعنيتكلمفهوباللهعالقاتهوفيتوراتهفىبولسقخبرةهذهفأكثرأكثرذاته
المكتوب

88صللمؤلفيوحمنايسالقلإنجيلثرحيهـابأنظر01
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المواقفأحدفيوضوحبأكثرالفكرهذاشرحبولسىوق

باعتبارهماوبرنابالبولمىذبأئحيقدمأنأرادالوثنكاهنهذاتفعلونلماذاالرجالأيها

هذهمنترجعواأننبشركممثلكمآالمتحتبشرأيضانحنءالسمامنهبطتآلهة

أنهمعفيهاماوكلوالبحمواألوضءالسماخلقالذيالحياإللهإلياألباطيل
مثمرةوأرمنةأمطاراءالسمامنيعطيناخيراوهويفعلشاهدبالنفسهيتركلم

71و4151أعوسروراطعامأقلوبناويمأل
هياكلفييسكنالواألرضءالسماربهوإذهذافيهماوكلالعالمخلقالذياإلله

حياةالجميعيعطيهوإذءنئيإلىمحتاجكأنهالناسبأيادييخدموالباألياديمصنوعة
األرضوجهكلعلىيسكنونالناسمنأمةكلواحددممنوصنعءنئيوكلونفسا
انهمعفيجدوهيتلمسولهلعقهماللهيطلبوالكيمسكنهموبحدودالمعينةباألوقاتوحـتم

714282أعونوجدونتحركنحيابهبعيداألنناليسمناواحدكلعن

قدزتةيئبالقضئوغافذزكةالعالمخثقفتذئرىالمنظوزهغيزأموزةالن102

غذليبالإئهمحتىوالفؤتةشرقدئةال

57ئاهكاالكألممدركةكاكهـهإكاترىمترادفانفعالنيأتيهنا
الرؤيةهذهخاللمنولكنبالعقلوئفهمبالعينئرىومصنوعاتهاالخليقةفياللهفأعمال

كخالقالهؤلهوهيبةبعظمةالهفيهيظهربالروحواجآخرادراكيتمالعينية

وبيئئعبدأنينبفيالذيالثهبيناإلنسانيفرقأنذلكمنالذينتظرهاالتيوالنتيجة
آلهةليجعلهاوليساإلنسانليستخدمهاخلقتوالتيصانعهاتخدمالتيفيهاوالمصنوعاتالخليقة
فكانتاآللهةلنفسهاإلنسانصنعوالخليقةالخالقبينالتفرقةعدمبسببولكنلهاويتعبد

اختراعفيالتفكرالزنامبدأاألنالحكمةسفرويقولالسفليالدركإلىوتسفلهانحطاطهبداية

21ة41حكالحياةفسادأنهاوجدثماألصنام

شرحهوئرىالمنظورةكيرفأموره91اآليةتشرحالعشريناآليةأنينتبهءالقارىوليت

لهمالمنظورةكيرأظهرهااللهألنفيهمترىظاهرةاللهمعرفةإذلقوله

والهولهالسرمديةقدرتهبقولهذلكبعدفشرحهابولسعادقالمنظورةغيروأمور

أخرىضدكلمةأيمضادةفهيبالتتابمترىوالمنظورةغيرالكلمتينوقوعأما
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والوعيالروحورؤياوالعقلالعينرؤيابينللتفريقبالنسبةاألهميةفيغايةهناالحقيقةولكن

فحينمابوضوحبالروحئرىالوقتنفسفيولكنئرىالفهيوالعقلبالعينليتإذااللهفأمور

نبحثالروحيبالوعيوانطلقناالعينأغمضناإذاولكنالثهنرىالفيهاوماءالسماإلىنتطلع
للشمسالعينرؤيةمنيقيناأشدوجودهويكوننجدهفيهاالثهعن

بجبروتهتنطقفالحليقةالمنظورغيرالخفيبوجودهالخليقةحاضريهناالله

هيوهذههـ7013لحاإللهيةالطبيعةوتعنيالهوتههوكاا4هناالمنظورغيرف

عنلفتخوهيالجديدالعهدأسفاربهيعفىالكلمةهذهفيهاذكرتالتيالوحيدةالمرة

29كوجسدياالمسيحفىحكالذيالالهوتءملعنكرتالتيهـسء7

العقليوليسىالواعيباالبرراكفهيهناالرؤدةأما

توضيحيتكرارهووالهؤلهالسرمديةقدرتهبالمصنوعاتمدركةالثانياآليةونصف
بشمسهاءالسمافيوالمهيبةالهائلةالمصنوعاتوبقيةوالبـحرواألرضءفالسمـااألولءللجز

وزالزلوعواصفوأنهارووديانجبالمناألرضوفيوشدمهاومجزألهاونجومهاوأقمالىها

والهؤلهالخالققدرةعنتحكيهذهوبراكين

وهو1االبسانداخلالروحيةالخلقةفيالدهبثهالذيالخفيالعامليفوتناالأنيتحتمأنهعلى

لينالستريةالصلةهذهحولهالعالمفيالموجوداتوافعمنالروحيبالوعيوإدراكهاللهاستعالن

فكرمنبلصنعتهأعماقإلىالصاحيدمنوقاثمتمدذهبيخيطاحتمفهناوالخليقةالخالق
هذاالدهبخسمةيتنفعسالذياإلنسانلروحاللهروحمناللهبقوةيفكرالذياإلنسانلفكـرالذ

أسراراإلنسانبهايترجمالتياألداةهوواالنساناللهبينيصلالذيالسزتيالخفيالعامل
حولهمنالخليقةفياألعاجيب

7هالالالهلحعذربالإنهمحتى

علىورمتحيلأنهعلىيبرهنمبولقألنبالتهالجهلعلىمنصتأهناالعذرليس

ويوجدويتحركيحيابولسقكقولفاالنسان3نفسهماناالفيجهلهلخالقهيجهلأناالنسان
بالله

أظهرهاالتياللهمعرفةعلىتكابروابليعبدوهلمعرفوهلماأنهمجهةمنعذرلهمليسولكن
أعطاهمقنعلىثائرونأنهميثبتمايعملونذواتهمالىوارئذوايعرفوهالمكأنهموتصرفوالهم
أعطاهمالتيالحياةنفخةعلىثائرودنبلفقطبنفسهالمعرفةليس
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الجلهوعينهالتقسفهذا27تكحيةنفسافصارآدمحياةنسمةأنفهفيونفخ

بالتهاالبسانروحيربطيزالالالذيالشرير

العقوبةتحتالمتهمبدخولموذناالحكموقتالقاضىينطقهاقضاثيةكلمةعذربالو

أمامسيقفونأنهمبهايقصدبولس0وق0الخالقدونالمخلوقعبادتهمفهيالجريمةأوالتهمةأما
اللهمعرفةوداسواالخالقعلىوتعدوابهاعتذواماءإرانطقوالمنطقبالالديان

عذرأيهابالأنتلليهودوهويقولهاسنسمعهاقليلوبعدلألمميبولمسيقولهاقوهنا
نفسكعلىتحكمغيركتدينمافيألنكاألممييدينمنكلاليهودياإلنسان

21رو

تحتفوقعبالثهاردرائهفياألمميدانواليهوديالخالقلتهباوازدرىاألصنامعبدفاألممي
اللهاسمإهانةفياألمميصنعهمانفسوصنعنفسهوبزربذاتهاعتذاللهوهويعرفألنهالحكم
وصاياهعلىتعذياتهمبسبب

وأظقتمأفكاليهمفيخيالوابلكإلليشهـزوةأويمخدوهدمالثهممرفوالماالنهم112
الغبيقلثهم

عرفوالماعذرألنهمبالفهمألنهماآليةتبدأإذعذربالإنهمالقولعلىالردهنا

عطيةهيالروحيةالصحيحةالمعرفةألنالمعرفةهوثمرالحقيقةقيهذايشكروهأويمجدوهلمالله
صاحبلحسابلهائمريكونأنفيتحتملهمأظهرهاالثهبولسققولحسبالثهمن

إلىكلهالتنتهيغتلفةوطرقبأنواعنفسهعنالمعرفةويعطيأعطىأصالفاللهألهمهاالذيالمعرفة

أنوالواجبالحقفمنثمرالحسابهلهموهبهاالتيالمعرفةهذهتطرحلمفاذاوشكرهتمجيده
تمجيدإلىاللهتمجيدمنالحالفييرتدألنهاإلنسانعلىوباألهذافيكونالمعرفةهذهاللهيرفع
ويعبدهاوطواطمأصنامالهايعملوالخنافسوالتماسيحوالقططالقرودتمجيدإلىحتىأونفسه
عذرإلهليسالحماقةهذهوهوفيبهالءويتفا

منكلأننحدالمسيحيةوفيبلالمسيحقبلفيماالوثنيةعلىوقفاليستواألصناموالوثنية
هوماكلعبادةإلىيرتدوالشكرفإنهالتمجيدمستوىعلالصحيحةالمعرفةللهمعرفتهفىيخفق
الذاتأوالمالأوالجانأوالسحرأوالطواطمأوبالخرافاتءسوااللهليس
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سهةلحكاه7سأللهءكاأكا7أويشكروهيمخدوهلم
نوعوهذامجدهعلوعنتحكيالتيالمجيدةأعمالهفيبالوعيأدركوهالذيشخصهفييمجدونه
بتفوقاإلحساستحتحتمااناإلنساتضاعيقابلهممجداإلهاالئهيبدوحيثدثهالشخصيةالعبادة

تحدالالتيوعظمتهالثه

ءجرامنالتأثيريةالعبادةهونوعوهذانفوسهمعلىانعكسفعلكردعملمافييشعكرونه

إليهوالتقربالشوقإلىتوصلالتيالعاطفيالمتهللالتسبيحعادةوهيوعنايتهالثهخيرية

وهذاأعمالهأجلمنالخيراتكصاحشكروهوالعرفوهأنبعدكإلهمخدوهالولكنهم

تجاهلعخدتوقفواليتهموياأعمالهلحنيراتوسلباألوهيتهلمجداحتقاراعليهممحثيذاتهبحد

سبأنالنتيجةفكانتتجاهلهمفيقادواولكنهمبالصستخيراتهوسلباللهالهوتيةواحتمار

الباطلهيفالحماقةباطلةأفكارذويأيحمقىفصاروافكرهممننورهشعاعالد

افكارهمفيلحلمللهـ7حمقوا
الباطلءورافساروااياباطيلمستوىإلىانحطتأفكارهمأنيعنيالكـتاببلغةوهذا

الباطلءوراوسارواعنيابتعدواجورحـتىمنآباؤكمفيئوجدمـاذاالربقالهكذا
إلىينزلالذيأنبمعنىه2إر3لمإكالئأكاألهـ7حمقواباطالوصارواثله7لمإكااللأل

أحمقايصبحالحماقةمستوى

ومنلم3إ5بظالونباطلونهماللهمعرفةنقصفيهمالذينالناسجميعألن

الصاخفعرفوااألعحالإلىانتبهواوالالكائنيعرفوااناستطاعواماالمنظوليةالتالصا
فيالنورينأوالراكدءالماأوالنجومدائرةأوالسريعةالريحأوالروحأوالنارظنوالكنهم

31حكآلهةأنهافاعئقدواالعالمسياسةتخدمالئيهيوالقمرمالشمءالسمـا
2و1

4911مزي101474باطلةأنهاساناالنأفكاريعردالرب

باطلةأنهاءالحكماأفكـاريعرفالربهيكمااآليةهذهاقتبسبولسىوق
02كو13لم4كا155

وتقييمهللهالصحيحتقديرهفىأويتهاوناإلنسانيفقدأنبمجردأنهتؤكدالشواهدىهذهكل

الفالحفتجدالروحيةاألموروزنادالئفكيررجـاحةالمقابلفىيفقدفإنهالمنظـورةألعماله
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درجةفيهمقنتجدالمقابلوفيودرايةوتفهمبعمقوأعمالهاللهمجدعنيحكياألقيالصعيدي
الثهعنالكالميتحاشوقومحامينوقضاةومعلمينفالسفةالمعرفةفيالعلياالمراتبوذويءالحكما

أيمنخالينسطحيينتجدهماضطواراعنهاتكلمواوإذابهاونيحالألنهمأعمالهأومجدهأو

فيبالبنانإليهائشارالتيوفطنتهمذكائهموعمقحكمتهمأننرىهناانفعالأوصحيحإدراك
لهممالهمفأبقىلهمامنهمسحبالدهألناللهيخصمامنهاانسحبقدالعالمأعمالمجال
لهالذيمنهموأخذلهتكرسواالذيللعالموما

الفبيفلبهموأظقتم
الروحيالوعيإلىوالموصلالروحيواالجساسوالعواطفالشعورمركزهوهنالقلب

والعواطفالمشاعرترئداللهمعرفةنورشعاعاإلنسانمنينسحبأنفبـمجردنسانلم

ألنوالمحسوساتالمادياتآفاقفيلتنحصروالروحللهفيماالراقيالعاليالمستوىمنواألحاسيس
نوراللهعنهيغيبوهكذا0تمييزبالكاأيال0357كبيايفيصيرالقلبوفطنتهوعيهيفقدالقلب

الدهنورعنبعيداالظلمةدائرةفيفينحبسوالعالمالذاتإلىويرتد

ءجهالصارواءحكماأنهميزلمحمونفئموبينما122

النزولدرجاتفىبولسيبدأقهنا

الدنيويةحكصتهمأنهيوتجاهلوهاللهمعرفةمنسقطواالذينءهوالفيهايقعالتيالخديعة

أرضيةحكمةإآللهمتتبقىاللهمأظهرهاالتيمعرفتهالدهيسحبإذولكنهيكمالهمتبقى

أييستطيعءحكمايزالونالأنهميظنونفبينماينتبهواأندونالجهالةمجالفىتحصرهمكةفار
مناللهمعرفةتنسحبإذوهكذاوالحماقةبالجهلعليهميحكمأنباللهصادقةعالقةلهإنسان

الحلقيةاالنهياراتءتبتدىوعيهممحيط

الذيأثيناوآلهةالفراعنةاإلنساقيصوربشئلتفنىالالذيالثهقخذوأبذلوا132

النمساحيئوالزحافاأبيسعجلوالدوالالصقعوالطيولييفى

60191مزمسبوكلتمثالوسجدواحوريبفيعجالصنعوا

فيالهوانليقابلالعبريالفكربحسبالدهعبادةفيالكرامةبمعنىيأتيهناهلحالمجد

األصنامعبادة
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حمالتهمعلىيحكمالحارجفىعملإلىالداخلفيالمظلمالفكرمنوالحصاقةءالغبانضحهكذا

حماقتهمصنعمنآلهةليعبدوااللهعنبصائرهمتنعميإذإليهابلغواالتيجهالتهمويفضحالقلبية
الحشراتحتىأوالزواضهأوالحيواناتأوالناسبشبه

األولاألخالقيالسقوطهذافيولكنواضحأخالقيانهيارفيأسفلإلىانتقالدرجةهنا
وسلوكهأخالقهلهوثنعابداإلنسانفصارمصيرإلىالدهعلىكتعااإلثملهمتحول

االلتصاقلمستوىاالنحطاطوإلىوالخلودوالجاللالمجدذيباللهااللتسصاقبدلالخاص

التطلعمناألنتقالاالبساناختاروكأنما0الزوالإلىمالهاالتيدونومابالحيواناتالعبادة
األصناممعآمالهوكلوحياتهوأعمالههأفكافئفنىبوطابالزوالاالرتباطإلىصعوداالحلودإلى

وأليمةمنحطةمأساةكانتولكنهااالولىاإلنسانمأساةإنهااللهدونمنليعبدهااختارهاالتي
العظيماالبسانناريخفي

بينأجسادهمإلهانةالنجاسةإلىلوبهمدشهوايئفيأيضااللهأستقهمالذلك142
ذوايهم

شهواتإلىالثهأسلمهمقلوبهمشهواتحسبآلهةألنفسهموعملواالثهعناشـقفواإذواآلن
وإذاللهماستعبادهمستتولىالتيمشهؤلهميدإلىصنمتهمالتييدهمنيىيدمنقلوبهم

أللهغضبنخيجةكانللخطايايخعلهموالالخطيةليصنعوايسئمهملماللهأننالحظأنوعلينا

كانواماليعملواأسلمهماللهانبلخطيةفيسببامعهمالدهتصوفيكـونأنحـاشـاعليهم

اتعوهكانوافلوقلوبهمشهوةهمفأكملواعنهميدهرفعاللهأنوضوحاأكئربخعجيرأويشتهونـه
وعنايةجفطمعرفتهومعفيهممعرفتهالبقى

ذواتهمإلىفيهاالئهيسفمهممتابعةاالنهيارفيدرجاتئالثهنا
142التجاسةإلىنلوبهمشهواتفىالثهأسلمهمولىاال

162الهوانءأهواإلىالذأسلمهمالئانية

82ة1مرفوضذهنإلىاللهأسلمهمالثالثة

الجسدنجاسةمستوىعلىالثهسفمهماألولاالنهيار

النفسءأهوامستوىعلىالذسقمهماالنهيارالثاني

المرفرضالذهنمسئوىعلىالئهسفمهمالثالثاالنهيار
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وذهنيةونفسيةجسديةأصنافهابكلالخطايافيضاندخلالثالثةاالنهياراتهذهوتحت

171

تدخلحيثالخطيةتاريخيستعلنبلاليهوديحاصروالاألمميحاصرالهنابولسىالقديس

التاريخمجرىفيسيانالكلبأصنامهمءوالحكماوالفالسفةبأصنامهمواليهودبأصنامهاالوئنية
اللحظةحتىالتاريخعنيتكلمكانبولسوقالعصيانتحتوقعوالكللآلخريسلمالواحد

آلدمالمنسوبالئاريخهذا0الؤدنيالعالمغليانفيازدهارالخطيةقمةعلىوهويعيشهاكانالتي
آدملخطيةيالحريأو

تمييزعنبلغتناتاريخيةصورةفأولإسرائيلصنميةبتاريخضمنامربوطبولسقوذهن

أسلمهمتسليمأولاللهباشرحيثإسرائيلبكورتاريخفيءجاالصنميةالعبادةمناللهعبادة
ءثألة53الالثه

اللهفرجعأيديهمبأعمالوفرحواللصنمذبيحةوأصعدوااأليامتلكفيعجألفعملوا
ذبائحليقربتمهلءاألنبياكتابفىهومكتوبكماءالسماجندليعبدواوأسلمهم

رمفانإلهكمونجممولوكخيمةحملتمبلإسرائيلبيتياالبريةفيسنةأربعينوقرابين
71434أعبأبلءوراماإلىفأنقلكملهالئسجدواصنعتموهاالتيالتماثيل

شهوةفيفسقطوامعرفئهنعمةعنهمرقغتقضائيةعقوبةكانإسرائيللشعبالثهتسليمهنا

الدهيتركحيثاللهغضبنتيجةهيوهذهكاذبةآلهةوتماثيلءالسحانجومليعبدوافلوبهم

أنهويعلماالبسانيرتاعلكيوالخارجالداخلفيالفسادفيلحقهنفسهلشهواتويسلمهاإلنسان

وهوالقاتلهواالبسانيكونهذاكلفىولكنءالعدايناصبهأواقهبدونيحياأنيستطيعلن

أخطأهومنذهوءوالفضاوالهالكالفسادمنهليستقياللهيثركهواشتهاهتمناهمافكلالقتيل

اللعنةنفسهعلىويجلبالنعمةنفسهعن2يراللهوصيةيحتقومنكلآدم

حريتهلينالوهمعنللهالعبوديةأغالليقطعحينماواالبسانالعالممنظرهووهذا
تحقاقباسلعنتهفينالالكاذبة

ذواتهمبينأجسادهمإلهانةالنجاسةإليالثهأسلمهم
ههـإكامسةلنجاا

فيالنجاسةوتشملالطهادةعدمةفهياليهوديةاللغةفيإيجابيتعبيرللنجاسةليس

91هغل2112كو2الواحدالجنسشذوذأوميالجنالشذوذأنواعكلبولسقتعبيرات
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هذافيوردبولسعندقالنجاسةعنتدبيرأسوأولكن47تس351كو3هأف

معجسدهيهينوهولإلنسانمنظرأشنعأنهعليهبولسقتعليقوكان72اآليةفياألصحاح
وكلماضاللتهمءإزاالعادلالقصاصأوءالجزاأنهمحسوبوهذاذواتهميينآخرجسد
ألجسادهمإهانتهمفىسقطوااللهأهانوا

هوالذيالخايقرونالتخلوقتذواووائقؤابالكذبالثهخقاستئدلواالذين152
أميناألتلإلىئبازو

3ال7ألالهـم41لالالثهحق

العاموعيهمفىلهمالدهاظهرهاكمالهماللهحقيقةاستعالنمنهااقصد

لياه5الة19الكذلي

فهوعيناطقئخفيموجودةغيروهميةشخصيةباعتبارهالصنمواقععلىينصبالكذبهنا
الكذبفىالمسيروهيالضاللةإلىيقودولكعهكذبأطوليسالكذب

المخلوقعبادةبالكذبالخالقعبادةالحقاستبدلواكيفبولقيشرحثم

مباركهوالذيالبركةفأعطاهالسلولثهذامنبالثهفاستغاثالرعدةأخذتهبولسوهناق

يهوديكللسانعلىمقولةوهيالمستظيزالثمرهذاتصورعنهليطردقالهاآميناألبدإلى

االلبيعياالسيئماكاسئئدلنإناثفمألنالقوافيءأهواإلىالثهققفمأفلذلك162
االلبيقةيخالفعلبالذي

ئلوبهمشمهواتتولهفييكنهكانبمابوبمقصزحالنهايةنيوهكذا
استبدلنهمنسابانوهوالهوانءاهواذواتهمبينأجسادهماهانةالنجاسة
فالمرأةالتوضيحعنبولسقوكنىالطبيعةخالفعلىبالذيللجنسالطبيعىاالسـعمال

بالحشمةسيرتهائلأنيضبنيتوختمهما

الهـطةمكاـا5ثهمإنا

رجالكلمةذلكبعديذكرلمكماتماماداأل7أم5ءنساكلمةبولسيذكرقلم

واقعوالتشمهيرألفرادوليسلبنسهنامصؤبةالضربةألنهـكامم97لحذكوربل17ملح
بولسبدأقلماذاأماوذكورأإناثاككلالبشريةبالطبيطةحافتوالنقمةالعامةأجسادالعلى
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محرفالجملةمدخلفيتحصلاليؤنانيةواللغة0الفضيحةفداحةيصفلكيفذلكباالناث

التماديوصففيتمادياإناثهمإنحتىهكذاصحيحالتترجمبيةالعرالتربهةفىسقط
المصيبةفى

47المالهوانءأهوا

هووالهوانالهوانمنظرفىوحبسهاالشهواتانحرافاثكلالنعبيرهذافىبولسقجمعلقد

شرففيليبقىالئهعبادةأمانفييبقىأناالبسانرفضفإذاألسفلالدركيبلغعندماالقسبح
جنسهنحوفضيحةليفوقينفسهلهوىاللهأسمهوذكورهإنائهفضيلةعلىولئبقيخلقته

ففقدتخلقتهطبيعةعليهانقلبتالمخلوقإلىالخالقمنعبادتهاإلنسانقلبلماوهكذا

هذهأنلوءبالفنامهدداباتاإلنسانوكأنالذكروكذلكخلقتهامنالطبيعيالقصداألنثى

تسفلمصيبةاماالحرامقيولونساليعطيأنيمكنفالزناكلهبالجنححاقتأوكئمتالمصيبة
بالكبريتوالرمدوالدمارالعارإآليعطيفالالدكورمعاوبينمعااالباثبينينااللهو
والنار

سريعاللحياةكتصفية01ولأ3االيدزوبأااليامهذهفىاللعنةلهذهالتاريخوأضاف
القبرحتىالرعبيتبعها

بعدهمبشهويهماشتعلواالظبيعبماألنئىاستئتاكتالييهينااليهورأيفمأوكذلك172
الفجقصاليهمءتجزاأنفميمهمقيونائيينذكورابذكورءالقخشافاجميينلبعفبى

اآليةتبدأأنينبغيفهكذاحتىيترجمو6ءالحرفأهميةالعربيةالترجمةفيسقط
الضيقبإحساسوذلكالتماديعنالتعبيربولسبهاقويقصدالذكورحتىكذلك

الكشفإألالجةالمإلىسبيلمنليسولكنئفرففالموضوع

هلح9بشهوتهم

فيهويشتركللرجلالطبيعيةالشهوةعنمنحرفالفعلهذاألنحيوانيةفمهوةعنتعببر

شبابمنجماعةاجتماعبسبباونثالمناعةفقدانمرضباسمالطبفيئعرفوالخطيةهذهعنالـاجمالمرضوهو1

إلىومنهابالدهمإلىونقلوهاالحبوانهذافيالكامخةالعدوىفحملواأدريقباوصطفىالقرودوهيالنوريالأثىمننوعمعمريكا
عارائاتابجعلهاخىشفاةالحطيمالذهيريدالاللهوكأنالعالمءعلماجمغدؤخوتللهءشفاالالمرضوهذاالعالمءأنحاكل
العالمتاريخنهايةفيأشمشكرنالتيالعظمىالمخازيكأحداإلنسانعل
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األخرىالحيواناتكافةدونوالحميروالقرودالكالبمنكل

روميةرساثهشرس

أنهاليونايةباللغةيوضحفإنهالتعإربهذابشهؤلهماشتعلوابولسقيقولوحينما

طبيعةعلىدخيلةحيوانيةسهوةولكنهالطبيعيىالجنحوظيفةءألداكيرطبيعيةبضهوةاشتعال

اإلنسان

ألكاهلهن777ءالفحشافاعلين

قبيحاايغذكرهاسرامنهمالحادئةاألمورألنالفاضحالقبيحالفعلهوهناءالفحشا
بالتجريمالفعلهذااتهاممنيزيدالوصفهذا21هافكااكام7

الفجقضاللهمءجزاأنفسهمفينائلين
ددتركهنتيجةباإلنسانحلالذيالعقابإلىالحلقياالنحطاطهذاشمناعةكلإرجاع

الكريهةهذهءالفحخمافعلةشناعةفيالسقوطعليهمحقالحقعنفجقدرضاللهمإوفاقاءجزا
وفعالاسما

وجودلهاليسبالتقريبفكلمةالعقابفىاللهموازيندقةتفيدهناالثجقوكلمة

مغطياالعقابليقعحسابألفالتكلفةيحسبميزانوالعقابالخطيةفبيناللهموازينفى
إفراطأوتفريطفيهليسكطاالخالية

تشبعالشهوةفهيلهامالزمالخطيةهذهعقابأنيدركأنالوحلهذانقعفىالساقطوعلى
هوجمزاجهتفسدعافيتهمنهوتسحباترانهتسلبهقرضاالجسدتقرضءتنطفىوالتهدأوال

إدأهذاوالدمارالعاربهتلحقأنبعدإآلاإلنسانتتركوالأخالقهموازينبكلوتخلوذوقه

الفاجريعلىءالسمامنالمعقنالغضبهووهذاإتزكحه

ليفقلوامرفوعذهألإليالثهأسلقفممعرفتهمفيالثهئئفواأنيستخمممئوالموكما182
مااليييق

الئواكاهلمهلحمنمشتقةصإمماهةلمكاه7يستحسنوا

ووردت11الئقةغيرأوالئقةعملةأنهاالعملةعلىالخكمفيعادةتسحخدمالكلمةهذه

أط8الألم115ء0لم85عه4هلمء
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تبدووهكذا410إد75مرفوضذهنلفظةفيالالئقغيرأيعكسهااآليةهذهفىكلمة

قىيبأنأويستحسنوايقبلواأويرضوالملمابمعنىوتقابلطتادفيهااآليةهذهفياليونانيةاللغة
علىأوامرفوضأوحسنغيرأومقبولغيرأونميرقزفيزهنإليالثهأسلمهمذهنهمفيالد

كعملةاللهيعاملوالملماهكذابولسقذهنفيمايكونوالمرفوضةالمقبولةالعملةمستوى
إرمياصؤرهاكماتمامأرديئةأيمقبولةغيرعملةذهنهمالثهجعلهكذاجيدةأومقبولة

عامماهةلمكا75رفضهمقدالربألنكاـئذغؤن510ةهإلمكالم7574مرفوضةفضةتديها
ذلكبعدالعقابتضعالتييستحسنوالمكمابالبدايةأيضأهناونالحـظ603إر
طاعتهعنوالبعداللهعنالجنوحمعالمساويالتوازيعلى

درجاتثالطهكذانتبيقالمتواليةاالنهياراتسمتناهالذيأوالمتتالىالسقوطهذامن

المفتوحبالوعيأوفكريةأوطبيعيةالعامةائلجالواللهعليتعزفاإلنسالناالولالدرجة
يشربويبدأسرفتهفىأويبقيهلهيتعثدأوالربيتبعأناالبسانيرفضثم

االبسانيةصورةلهاالتياألصنامفغفىفيسقطللهمضادةأخرىمعارفمن
لهاويتعتدالحيوانيةأوبهبالث

الرديةالهوةفيستمرئوااألرضيةأجسادهمفكرإلىيسفمهمأياللهيتركهمالثانيةالدرجة
العودةويرفضوا

0ءكالماكنهريشربونهاعديهمالخطيةفتنفتحمرفوضزهنإلىاللهمهميسدالثالثةالدرجة

أفكارهقاعدةاإلنسانذهننحومصؤبةالعقوبةتأتنالدرجةهذهفىوهنا
كانتفإنشخصيتهمكؤناتمنيملكماوأغلىأعزوهووتصورات

ليسقطالجنسفوىعناإللهيةالحراسةفكناحيةاتجهتقدالسابقةالعقوبة

حكمةعنالعتايةاللهيرفعفهناالحيواناتشهواتأشرفياالبسان
الشريرةتلبهتصوراتكلفىساناالبليتشردالذهن

وهمالدهويعرفونشيكليعرفونبأنهميكابرونتجدهمالسقوطمندرجةآخروفيوحتى
باجتهادالخطيةيخدمون

فليسالمؤمنينوغيرللنجسينوأمابالئهالملتصقةالمعرفةذويللطاهرينطاهرءشيكل

ولكنهماللهيعرفونبانهميعترفونوصميرهمأيضأذهنهمتنخسىتدطاهرأبلءفي
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مرفوضونصالحعملكلجهةومنغيرطائعينرجسونهمإذيمنكرونهبـاألعمال

61و151تن

متفاقمةأخالقيةحالةفييصبحإذمعرفتهفياللهئبميأنرفضالذياالنسانينتهيهكذا
النورفييرىفالالعمىإليالرؤيافيئزييفإلىبسصيرةإبصـارلضعفضسفمنالحثرفي

االبسالنيملكهماأسمىوهيللبصيرةفافدينالخعمةمنمهجورينالظهيرة

قومأألنتخطثواوالللبراصحواالجيدةاألخالقئفسدالرديئةالمعاشراتفإنتضلواال
43و33اكوه1كالألالألكاإ7باللهمعرفةلهمليست

اليليقمااليفعلوا

الالئقةبأفعالهانسانواالبسانالالئقةغيراالفعاليفعلأنفالبدفعلانالاللقغيرالذهن
وجودهلحقيقةفاقدآيصيرالئقةأفعاللهتكنلمفإنالناسبينالعالمفيمكانتهيأخذبهـاألن
الدأماموجودهلحقيقةفاقدألنهالناسبين

خشدأوتئالقشحؤلينبوخئوقووظقعوزالإثمكلمنقفلوئين3ا62ا
مدجمينمتغظمينثالبينددهمبيضينففتريننماميناوسووقكراويخصاما

والليضؤوخوالتحفلوالققمبالفيللوالغيرطائعينشرورائبتإلعين
رحقة

المعانيبتسلسلرأللغايةدقيقاالنساخةفىخطأالمقدسوالكتاباللغةءعلمااكتشفلقد

وصحتهانساخةكخطادخيلةهيرناهم7ء51كلمةأناكتشفواإذالخطاياسردفىواألوضاع
زفعوقدايونانياإلنجيلمناألخيرةالطبعاتتءجاوقدباألذيةمولىوترجمتها75يالم

داألذئةالمولىأوالمؤذيصفةوضععنهاوعوضاالزناصفةمنها

ثالثالىاآلياتهذهفياألخالقيةالموبقاتكلتقسيمبسهولةيمكـنأصسبحوهكـذا
مجحوعات

4وخبثوطمعوفرأذيةإئمكلمنمملؤدينكلمةوتجمعها4ولىاألالمجموعة
وسوءومكروخصاموقتلحسدمشحؤلينكلمةوتجمعهاالثانيةالمجحوعة

مئعظمينثالبينالدهمبففينومقتريننماميناثنيناثنينوتأتيالثالثةالمجموعة
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والرضىوالحنوبالعهدوالفهمبالللوالدينغيرطائعينشسرورأمبتدفيمذفي
0رحمة

الصوتيالؤرنحفظمحاولةاثالئةالمجموعةفيالسيثةالصفاتهذهازدواجيرجـحوالذي

مثلاثنينكلبيناليؤنانياللفظفيوالتركيبي

كذلكاهـالهالهأء57الوقتلحسد

ال7ع3الهالكاه7هـم7الهعهدوالفهمبال

العامالوزنمننوعاالصفاتهذهبولسبهاقسردالتياليوالنيةالنغمةفينجدالعموموعلى
فىوهذاكاكياأديكياإدكاؤشتهي4ةإتبدأولىاالفالمجموعةالمحبوكالنثرمن

وهوالرصينةواللغةالمحبوكالكالمموهبةفىالحادبولسقذهنحضورعنفكرةيعطيناالحقيقة

قرأوالتيسمعهاوالتيرآهاالتياألخالقرزايالكلالثعماملةالمثسعةالعجيبةالمجموعةهذهسردي

مواطنيهاأخالقدرسوالتيعاشرهاالتيالشعوبعندعنها

التفسيرفيحقهاونوقيهاالمنحرفةاألخالقيةالصفاتهذهفينخوضأنبودناوكـان

بهيقومأنينبغيوهوعملبولسقيقصدهالهذاأنوجدناولكنالنفيأيالسيكولوجي
والنفسانيةاالجتماعيةالسلويهـاتفيالمتخصصون

الالمؤتيسنوجئونهذهمثليعقلونذينالأناللهخكتمعزئواإذالذين1023
0تعقلونبالذينأيضأيسمرونبلفقطيفغلؤنها

ومجتسبهاالسابقةاآلياتفيذكرهالذيلسلالمسغيرجديدةخطيةيستحدثبولسهنساق

عنيكمونوالالروحيالموتهوانحرافهمثمنأنيعرفونالذينأنيعتبرإذشناعةأكئر

منسواداأشدتكونحالتهمفإناألفعالهدهممارسةوتشجيعاستحساننحويتمادونبلالفعل
وحسبيفعلونالذين

فىوهيخطورةوأكثرأثحدالناسإفسادفىتأثيرهاأنواضحعقوقهافيالمتماديةالفثةوهذه
واالنحطاطالخلقياالنهيارفيوبالتاليهدتحذدرجةأعلىبلغتقدتكونالصورةوبهذهالحقيقة

منغبنوتستحسنهبلاترافهكلوتساعدتقترفهتقترفهخطرماتعرتوهيألنهااالبسانـي
هجرانبسبباالبسانحالةإليهبلغتماوآخرالخطيةعالمفيالخلقيالحضيضقمةهناالتلذذ

الثه

21مرومبهرسالةضرح
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يقولحينبولصققولإلىفلينتبهالناسمنالصنفهذاقخةمدىءالقارىيدركولكي

بلويعملونهابليرتدعونالفقطليسيعملهالتقبالموتالثهحكميعرفونإذالذينإن
3أيضايعملولهابالذينويسرون

3ءهؤالمثلبلغهيوحوأخالفيادبيموتوأىبجاحةائة
يميتأنعوضولكنالطوفانقبلمابحالةتذتهرناالحالةهذهمثلأنرأيناوفىالحقيقةفى

والموتةالخططوفانمنالعالملينقذالحياللهابنماتحيكلالله

المسيحيولدأنفبلالتاسحياةكانتهذه

االتهاميوجهابتدأبولسقأن8123عددمنخاصةاألصحاحهذانهـهايةفييالحـظ

وأخطاثهمشذوذهمأهمذاكراكعئنةاألممالوثنيينأخذولكنهككلالنسانعامةبصورة
اليهوديئخذولكهككلاإلنسانعلىعامةبصفةبالهجومالثانياألصحاحءيتدىبـالـالمبهكذا

األصحاحمن71العددحتىباالسميذكرهمأندونولكنفضائحهمأهمكاشقاكعئنة
0الثاني



الثافيالصحاح

اليهوفىحالة

اليهودمحاكمةمعيار2111رو1

يمتزهملمالناموسامتالكهم22161رو2
الناموسعلىاليهودتعأىكيف27142رو3

يبزرألالختان25292رو4



الثانميألصحاح

اليهودحالة

خاطفةبتهمةيستهثهبولسقولكقاليهوديناحيةمصوثاألصحاحهذاأنصحيح

هـناذكرهاالتيالخطاياسلسلةعلىأيضاهوبذهنهمرالذيوالسامعنفسهءالقارىنحويوجهها
تنياويبتدرهالخطاياوحلفيوالساظينالمنحرفينءهؤالعلىساخطانافدامتملمألمشمئزا

الحطاياهذهتفعلألنكنفسكعلىواحدبانتحكمغيركتدينفيماألنكانتبهءهؤالتدين

منتفلتفكيفزانيابالقلبحثيحفإنهآمرأةإلمابشهوةنظرولكنيزيئلمفالذيبعينها

شمهاخطيةهيفالخطيةالكلفيأخطأفقدالوصايامنواحدةفىأخطأوالذي3اكهغضب

35رو3نقولفماذاالكئيرأوالفليلمنهشيرئثقاتل

األخالقيكالفيلسوفاألخالقيينءالحكمامنألوفآنذاكبالعالميوجدكانولكنتقول
الهندونساكبمصرأخناتونوجماعةسينكاوالحكيمءالفضالالرواقيينجماعةكوأتباعهزينون
منليسذلكعلىوالردبمصربمريوطوالثرابيوتاباليهوديةاألسينيينالعبادوجماعةوكيرها

بارالثمرفعلعنيمتنعتنواليكونناموسماالناموسيحفظتنوليسبصالحالصالحيعرف

والليسصالحايعملمنليسمعاوفسدوازاغواالجميعيسعىلمنوالءيشالمنوليس

الجميععلىأغلقالله332رواللهجمدوأعؤرهمأخطأواالجميع321روواحد
ئدادبالناموسالناموسفىأخطأوالذي23ة11روالجميعيرحملكيالعصيانفيمعا

هيالناموسغايةألنيهلكالناموسبدونالناموسلدونأخطاوالذيأحدأيبررلموالناموس
ملكوتيدخلربياربيالييقولمنكلليساليهودهومنالخالصألنللبرالمسيح
712متالسموات

81
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اليهودمحاكمةمعيار12111

181

تحكئمغيركتإلينمافيالنكتإلينقنكلاإلفساأيهالذربالأنتلذلك

بعييهااألموليتلكتفعلتدينالذيثأنألنكمكنفمعل

شهاقكماتمامايدينقنكلبالقولالدينونةتحتالوقوعفيالتعميمهنانالحظ
فحورالناسجميععلىالدهكضباألولاألصحاحفىبولس

فجورمنفيهيقعفيمااليهوددينونةتحتاألممييقعوكما

فئجةالثهاسمألنالفجوربنفسفيهيقعفيمااألمميدينونةتحتاليهودييقعكذلك
242رواألممبينبسببكمعليه

عذربالإنهمحتىيفجرونفيمااألممالعذرعنبولسقرفعكماكذلك
102

يدينمنكلاالبسانعذرأيهابالأنتيدينونفيمااليهودنالعذرعبولسقيرفعهكذا
21

بهالثهأغضبومماصتعمماأحديفلتالحتىواليهوداألممبولسيحاصرقوهكذا
المسيحكالممنلوقاقإنجيلفينقرأهاآليةلهذهشرحأوضحإن

إليصعداإنسانانالمثلهذااآلخرينويحتقرونأبرارأنهمبأنفسهمواثقينلقوموقال
اللهمهكذانفسهفييصليفوقفالفريصيأماعشارواآلخرفريسيواحدليصلياالهيكل

أصومالعشارهذامئلوالالزناةالظالمينالخاطفينالناسباقيمثللستإنيأشكركأنا
عينيهيرفعأنءيشاالبعيدمنالعشارفوقفوأماأقتنيهماوأعشركلاألمسبوعفيمرتين
نزلهذاإنلكمأقولءالخاطىأناارحمنياللهمقائالصدرهعلىقرعبلءالسمانحو
931ةالو18ذاكدونمبررأبيتهإلى

اآلياتفيوضوحبفدهمابوضوحذلكبعدعينهااآليةلهذهشرحأيقألمنفسهبولسقكذلك
األصحاحنفسمن7142من

تحديددونيدينتنكلكانمنكللألنسانموتجهةأنهااآليةهذهفييالحظ
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أيضاواآلخرينوضميرهاللهأماماإلنسانبهئحاكئمعامقضائيقانونفهناجنسأوفئةأولهوية
بالرجمعليهاوحكمواالخاطئةالمرأةأدانواللذينالمسيحبقوليذكرناوهذاعذرايأوتمييزدون

النتيجةفكانت87يوبحجرأوألففيرجمهاخطيةبالمنكمكانتنالناموسبحسب

فييحكمالذيالقاضيعلىيتحتمإذكقضاةاستقالواأيالربحضرةمنجميعاخرجواأنهم
الوحيدالدتانهوالمسيحأصبحعينهالقانونهذاأجلومنبهامتهماهويكونالأنماخطية

ألنهكلهالعالمخطاياعنالوحيدالشفيعهوأصبحكماخطيةبالكانألنهواألمواتءلألحيـا

كلهالعالمخطيةحمل

هوليسبعدهاومااآليةهذهمناألسايصيالقصدأنءالقارىذهنننئهأنينبغيولكن

االبسانأنعنيكشفأنهوبولسقصدإنبلالدينونةعنتعليملصددلسنافهنانونةالدي
مابنوعالخطاياهذهمثليفعلبأنهذائهبحدمتهمهواليهوديوباألكثرإنسانأي

اذحقضوءعلىنفسهوراجعويالفكرالضميرفىهودتقلو

اآلخرينمنأكثرالغضسبتحتويحصرهماآلخرينيدينونالذيندينونةثقلمنيدفيوالذي

والحياةبالحقالصحيحةمعرفتهمأساسعلىيدبنونفهمتدينونأساسأيعلىالسؤالهو

عندهمأنومععينهااألمورتلكيفعلونأنهمينكشفعندمالذلكإاللهعدلودفاثقالفاضلة
أعظمخطيتهمتصبحالموازينهذهمثل

3لماذاسلفماعلىخطيرتعقيبفهيالذلكاآليةفيواالالكلمةسريأتيهنامن

التيالقليلةالمعرفةعلىأصالتقوماألولاألصحاحفيبولسذكرهاقالتيطاياالحكلألن
العامالروحىالوعيفيلهالدهيستعلنهوماالخلقةمظاهرمنالطبيعياألممياالبسانيستشفها

هوثموبوصاياهبالهأدقومعرفةأكثرعلمأساسعلالخطاياهذهيدينبالذيبالكفمااذا
33يعملها

مثليعملونالذينأنالدهحكمعرفواإذالدينهكذامتصلةءالقارىأمامانضدونحن

تفعلإذالدهباحمكامأكثرالعارفاإلنسانأيهاعذربالأنتلذلكالموتبستوجبونهذه
0عينهااألمورتلك

منوأسقطوهالذلككلمةلزوميةبعدمقالوانالذيالشزاحمنناواندهاشتعجبنانبديوهنا
الشرس
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فيهايسقطتماماجديدةخطيةيستحدثبولسقأنعمومااآليةهذهمنبهنخرجوالذي

أماموطرحهاالضمبرفيفرزهاوعدمخطاياهعنالتعاميوهيخاصةواليهوديعامةاإلنسان
بينمامبررااالبديبيةإلىفنزلالفريسيمنالذبزسرقالذيالحاذقالعشارذلكمثلالله

عنالتعاميهوالخطاياجمغمنوأخطرالخطاياجميعففوقءالقضادينونةإلىالفريسيانحدر
بهالئحاكتماإلنسانيحفظهاوكانمالهاالئعرضأواعردونالضميرطياتفيوإخفاؤهاالخطايا

قيمةهنا1113كو1علينالمحكملماأنفسناعلىحكمنالوكتاألنناالدينونةيوماللهأمام
بالخطايااالعرافقمةهناالتوبة

هذهمثليفعلونالذينعلاتئثخشهيالثهدينونةأننعدئمؤلحن22

قضيةكلفيوالحقبالحقويقضيحقاللهأنوهيبهائسقماقضيةيطرحهنابولسق
نظامأيعلىوالالناموسعلىيلئحالبولسفالقديسطياتهافيالقضيةثحملهعليهئعرض

عمليظهزونالذينالضميرويعلمهاالجميعيعلمهاقاثمةحقيقةيسخلبلآخرقضسائي
أومشنكيةبينهافيماوأفكارهمضميرهمأيضاشاهداقلوبهمفيمكتوباالناموسبدونالناموس
251رومحتخة

فيهتتدخلالالدياإللهىالحقبمقتضىهيالخطاياهذهيفعلونمنعلىاللهفدينونةإذأ

فاهيرالحقبمقتضىوالحكملقاأمامكاألمميفاليهوديالناساختالفاتجهةمناعتبارات

نعلمنحناحتجاجبالالجميع

أنكتفعلهاوأنتهذهمثكيفعلونالذينتدينالدي4اإلنساأيهاهذاأفتظن23
3الثهدينونةمنتنبو

يستثنيقنكلكلوالتهكمالتشهيرمنبنوعبولسقعليهويركزاستنكاريهناالسوال

وهناقالناموسأوإبراهيمإلبانتمائهمتذرعاالخطاياهذهمثليفعلوهوالدهحكممننفسه
ةلكمأقولألنياأباإبراهيملعاأنفسكمفىتقولواأنتفتكرواوالالمعمدانقالهمادديبولس

قدواآلنالبراهيمأوالدالألممالتيالحجريةالقلوبالحجارةهذهمنيفجمأنقادراللهإن
الناربلقىوتتقطغجبداثمراتمصنعالشجرةفكلالشجرأصلعلىالفأسؤصعت
01و309مت
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اليهوديمنيتخذولكتهعامةاالبسانعلىالممؤاليكررطرحبولسقأنهتايالحظ

أيتستثنيأنيمكنخاصداعتباراتفالإنسانكلعلىيسريالكالمولكنواضحامثاال
ءاستثناالحقفيوليسالحقبحسبألنهاالئهدينونةمنإنسان

إلىيقتاوكإنمااللهلطانعالمغيزأنايهوطوليوإمهايلللطبينىتستهينأئم24
التوبيما

كنتمنكنثاالبسانأيهابكمحدقانخطران

هذهمثلتفعلكنتإنكانسببأليالذدينونةمننفسكتستثنيأناألولالخطر
السابقةاآليةفيتءجاكماالخطايا

هذافيالعقاببهمينزلالكؤلهالخطاةعلوصبرهالثهبرحمةتستخفأنالثانيالخطر
اآليةهذهفيءجاكماالدهرعلنا

فيالخطاةمعالثهبهايتعاملوالرحمةالخيرمنمستوىأعظمعلىالدفىطبيعيةصفاتئالث

منومزيدالغضبمنمزيدإلىضدناتتحولوإألاالعتبارجدافينضعهاأنيلزمالعالمهذا
العتيدةالدينونةفيقسوة

أناتهوطول7أله9احتمالهوإمهالهالشفقةوهوأل35هلحاللطف
كامءههـاللمكاا

أناتهويطيلوالحنوالرقةفىغايةاهينتبهأويلتفتأندونءالخاطىمعالدهفمعامالت

يلتفتلعقهاصالنيالتأديبوأحياناوالتوجيهالنصحعواملبكليحاصره1ليتوبعليهفائقبصبر

ءالخاطىيعلمهالماوقتففيالنهايةإلىليسولكنويتوبفيتحثموالحنانالرقةهذهإلى

مصيبةمنلهاوياالعناية2ردورفيويدخللهالممنوحةالسماحفترةتنتهي

فهذاانتبهلهويقولأناتهولطولاللهللطفءالمستمرىءالخاطىوجهفىيصرخلسبودتىهنا

ليستفهيخطشكفيباالسترارتهينهافالضدكسحخسمثاألناةوطولالصبروهذاالاللف

توبتكلحسابفقطهيالشيطاقلحسابلتستغلها

ينسىأنلطفهغنىفيوأدخلهبرحمتهعليهاللهأشفقالذيءالخاطىاالبسانمصيبةإن

تغاضىفإذاطبعاالتوبةوهياالبسانعندوحقوقامطالمتواأللطافوالمراحـمالنعـملهذهأن



581اا21روروميةرسالةرخ

ءاالعتبارالستيفادونغئهفيباالستمراراللهخيريةواستمرأوحقوفهامطالبهاعناالبسـان

شهادةالىتتحؤلأنانهوطولوإمهالهاللهلطفغنىفانالنعملهذهثمناعليهالمفروضةالواجبات

خطاياهمنقسوةأشدللندمعواملوإلىالدينويةيومفىضده

يخاطببلالتوبةإلىاليهوديالرجليقودوالاإلنسانيعظالبولسقأنهناالحسظ

فيعليههاألطافوغنىبمراحميستهترالذيبالتاليواليهودييتوبأنيريدالالذيءالخاطى

كأنكأيعالمكيربقولهاالبسانذلكمثلويواجهيتعظأنيريدواليلالطوالماضى
فادحةفالعقوبةلذلكمعكاللهمعامالتحقيقةتتجاهل

يومفيغضبالنفيمكتذخزالتائبغييروقليكقساؤتجكأجلمنولكنكه2
العادللالثهدينونةواستعالفيالفضي

اإلنسانحياةفييومان

حيث62كو2خالصيوماآلنهوذاصالخاليومأنهالمحسوباآلنهويوم
مقبولوقتفيحاضروالقبولمسموعةوالصالةحاضرةوالمعونةلحظةكلفيمعاالخالص

62س2خالصيوماآلنهوذامقبولوقتاآلنهوذاأغحتكخالصيوموفيلسمعتك

التاثبينغيرالقساةينتظرالذيالغضبيوموهواألولاليومفاتهللذيفهونبمالثااليومأما
ظالميومودمارخرابيوموشدةضيقيومسخطيومايومذلك9النبيفيسهيقولحيث

أخطأواألنهمكالعميفيمشونالناسوأضايقوهتافبوقيوموضبابسحابيوموقتام
15171صفالربإلمط

جورالناسجميعكلءالسمامنفعقنالثهكضب181فىبولسقصؤرهاليومهذا
بـاثمهم

األناةوطولواإلمهالاللطفيوماليومالمعروضةالفرصةعنويتحدثبولمسقيسرعوهنا
ةالمعةوالديتونةالمعلنالغضبمحذويحلرفعسالذيالمنحنيةوالركبالتوبةيوع

منوالهروبالتوبةوتأجيلباطالالعمروتسويفاآلناذحقوقيإهماليسئيبولسق
فيعرفهااليؤنانيةالكلمةأماكاأةء74كافساوةيسميهاالنفسومواجهةالصالة

الالذينهكذاالشرايينيصيبالذيسكلروزيسالتصلفهيالعاليالدمضغطأصسحاب
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يتقشىوالقلبصحتهاتفقدفالحياةالدهلطفاماميلينون

روميةرسالةشرح

خطيةبعدخطيةيومبعديوماتتراكمالقساوةأنيشرحالونانيبألتعبيربولسوالقديس
التائبكيرقلبهءوعافيالغضبكاألهـهداءإي5إيؤخراإلنسانوكأنماوتزدادساوةالقفتنمو

اليهودمعيتكلمبولسقأنيفوتناالهناالغضبيومالدينونةيومليستعلنبعنـايةويحفظه
معاندشعبإلمطيدفيبسطتالنهارطولالرقبةقساوةوغلظالقلباوةبقسالمشهورين

0112روومقاوم

11لملحهءأأللحالفضطيوم

ينتهييوتمالتوبةيابئقفليوتأناتهطولويتوقفالخطاةمعاللهلطفتاريخينتهييوتم

صفحاتهآخرالتاريخيقفلحيثالخطاةلحسابخصيصاالمفتوحالخالصويومالمقبولالوقث
الدياننفسهيعلنالخطاةعلاألناةالطوبلاللطيفحيثإومعناهوجودهويفقدعملهويتوقف

المدانيسمعهإذالذيالحقغضبإألاألناةيلالطواللطيفيحملهالذيهذاغضبأيولكن

ماكلاستوفمتالتيالعدالةءوقضاالعادليةدينألنهاالدهلغضبالمستحقأناآميننعميقول

لقدجدوىدونوسنيناوشهوراأياماالمماطلةعنوالتغاضيالفرصءإعطامنتستوفيهأنيمكن
العادلةالدينونةبودسأسماهاقلذلكاألناةطولمنعندهاماكلالعدالةأطالت

التيهياألعحالوكاناألعمالبمقتفىالحكـمثحـيواحدةكلمةفيإةمماءإ5
صاحبهاستدبن

العملفيبصبرالذينأماأعمايىخشميواحدكلسيجازيالذي1ا26
بدجمةاأافبالحياهءوالبقاوالكرامةالقخديطلمونالضالى

ثملميظاولونبلللحقونيطايروالالتحزلأهلمنهمينالذاوأم
أوالاليهردكماثراليفعلأنسافييىنقمكلعلوصيقيثمدوغضيفشخ
ثمأوألاليهودفيالصالخيفعلتنلكلوسالموكرامةومجداليؤالنبمئم

محاباإاللهعندليممقياناليوناني

جدوىدونلهاالحلولإيجادأمكنماوحاولواالبروتستانتهوتييالأرلكـتاآلياتهذه

فىواألعمالاإليهانوضعوهيألنفسهمالبروتستانثخلقهاالتيالالهوليةالمشكلةبسببوذلك
وسيلةالناموسفياألعمالتكونكأنالناموسألعمالبولسجحدقمنتأثراوذلكمضادة

المسيحوفيالصالحفيحتىاألعمالعجزفشواللتبرير
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األعمالمعيتعاملبلواألعمالاإليمانبينيقارنالاآلياتهذهفيبولسقولكن
جانبفيموضالصالحيعملونالذبنحيثالصالحوغيرمنهاالصالحأساسعلىوحدها
طاوعونتالذينالتحزبأهلفأسمماهمالصالحيعملونالالذينوأماالدهأيالخقيطاوعونالذين
االثم

اللهدينونةيوميكونوالحسابالثصفيةبلالزمانهذافييقعالوذاكلهذاءالجزاأنعلى
أعمالهحسبواحدكلفيهاسيجازيوالتيالعادلة

سيجازيالتيالصالحةاألعمالأنكاآلتييكونالالهؤليينواجهتالئيالمشكلةوحل

إألعملهافينجحقديكونأنيستحيلوالكرامةالمجدبصبرطالبينيعملونهاالذيناللهعنها

باإليماناللهبرنالواأيالمسيحمعالشركةمستوىعندهمااليمانبلغالذينالمؤمنونالصالحون
بالمسيح

اآلياتهذهفىبالمرةوالبرااليمانذكرعنبولسقامتنعلماذاذلكبعدالمسؤالأما
إستحسنواالذينالهتجاهلواالذينعندالفجورأعمالمحاكمةبصددبولشقألنالجواب

الماليفعلواوثهواتهمغرائزهمإلىأسلمواوبهذاالعنايةعنهمفزفعتمعرفتهمفىالدهيبقواالأن
بالعدليدينولكيالعدلمسئوىإلىالدينونةفياللهمحاكمةير2لكيبولسفالقديسيليق

التيالصالحأعمالالمقابلفييضعأنعليهلزاماكاناإلثمطاوعواالذينءهؤالأعمال
الحقطاوعواالذينالصالحونأتمها

جحدهمأيواللهللحقجحدهمالتحزبأهلمنهمالذينعندويقابلهمستترهنافأإليمان
المستتروضعهفيأيضالإليمان

العملتزكيةفهنا0اللههوتركاالثمعملوسراإليمانهوالصالحعملصريكونوهكذا

الثهتركهوفضحاالثمعملوفضحاإليمانتزكيةهيهيالصالح

إاللهليساإليمانعدموإفحتماصالحعمللهااليمانإننقولأكئراألمرنوضحولكي
فىهمالذينعلىاآلنالدينونةمنءشيالألنبالدينونةيرحبونفالصالحونقسراالباطلعمل

81رويسوعالمسيح

أعماأللهمفأعذالدهسبقالذيناألمناالمؤمنينستزكياألعمالحسبفالدينونةلذلك
الدينونةءلقضاتتبعهمفاعمالهمالمؤمنينلغيرولكنفيهاليسلكواعالحة
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الذينالصالحلعمالبالنسبةهكذابولسقافأوردهاالدينونةيومفيالمحاكمةنتيجةأما

وكرامةمحدمعاألبديةبالحياةاللهمفسيحازيهوالكرامةالمجدطالبينبالصبرالصالحأكوا
وسالم

معوالفضيبالسخطالثهفسيجازيهموالتحزبالشقاقاثارواالذينالتحزبألهلبالتسبة

والضيقالشدة

مجازاتهيحددواحدكلفعملمحاباةاللهعندليسأنيئحققوهكذا

عملفيأوالصالحعملفىسوااليونانيعلىاليهوديتقديمعلىدائسمابولسوإصرارق

واضحفسببهوذاكهذاعنالمجاكاةفىثمالشقاق

اليهودمنالخالصألنفضلأصحابهمفاليهودالصالخفيأما
أكضالمعرفةامتيازاتأخذواألنهمأوفريهمفاليهودوالضيقالسخطفياما

الصالحروغالصالحبينمقارنةعملبصددهناليسبولىفالقديسءالقارىليئتبهولكن

منذبولى0قصدقولكناإلثمعمليذمأوالصالحعمليفضللمكيالعظةناحيةينتديأو
يسوقهمأنيريدهناوهوشهواتهمالشباعتجاهلهوآثروااللهمعرفةعنانصدواالذينفرزهوءالبد

اعماللهمالذينأقحملذلكاللهعدالةعلىالحفاظأساسكلوإنحاالغضبغتالدينونةيومإلى
أيهاعذربالأنتلهاعذرالواالثمالفجـورأعمالأنيكشففقطلكيصالحة
3لكعذرفأيالصالحيعملمنيوجدتعملهالذيالشرءإزاألناإلنسان
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يمئزهملمالناموسإمنالكهم122161

981

تهيذالنامويىفبدوفيالناموليبدونيأخطاقنكلألن21ة2

فبالنامويريدانالنامويرفياخطأقنوكل

قنكلأنبإحكاميحكيكلهاألولفاألعمحاحسبقماتشرحهناكاءألن
أصحابأنيحكياآلنحتىالثانياألصحأحفيءجاماوكليهلكالناموسبدونأخطأ

منحاملهانحميالبجملتهاالتوراةأيفالناموسيدينهمبلالناموسيزكيهمالالناموس

لنالدينونةألنالصالحةاألعمالهوالغضسبمنويحميهيزكيهالذيولكناآلتيالغضب
سيانالناموسخارجأوبالناموسءسوااألعحالأساسعلىبلالناموسأساسعلىتكون

لهيكنلموقنناموسلهكانقنفيهاسيتساوىإذعادلةالدينونةصارتوالحقبالصدقوهكذا

الناموسلحاملوالللناموسكرامةوالالشريريدينهوالعمليهيزكالصالحفالعملناموس

الشربرالعمليدينأنههيالوحيدةالناموسقيمةألن

صاحبهعلىواإلحتجاجالشكايةقدرةلهضميراأعطياألمميأنبولسقيوضحوسوف
أيضا

الضميرمنوالئانيالناموسمناألولاالتهامأمامواألممياليهودييتساوىوهنا

الذينبلالثهأبرازعنذهمسبتكلالنامومقيسمعونالذينليسألن231

ئبررونهمبالناموميىيعملون

يبررالذيهواللهولكقتبررهماللليهودوهتتكعطيةذاتهبحدالناموسأنهـاواضح

الناموسبدونيبررهفاللهصالحاعمألاألمميفعلإنإذاالصالحبالعمل

الناموسفيهومابالطبيعةفعدوامتىالناموسىعندهمليسىالذينأمئمااألنه241
النفسهمنابوشهمالناموسىلهمليسإذءفهؤال

فىمايفعلقنكلكذلكيهلكالناموسفبدونالناموسبدونءيخطىالذيأنكماأي
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ذلكفيوالمثلعملالذيالصالحبالعمليحياالناموسفبدونالناموسبدونوهوالناموس

كزديليوسفيواضح

التاسعةالساعةوفيصاتماكنتالساعةهذهاليأيامأربعةمنذامميكرنيليوسفقال
صالتكشمعتكرنيليوسياوقالالمعبلباسأماميوقفقدرجلوإذابيتيفيأصلىكنت

13و0103اعالثهأمامعمدقاتككربئو

نجسأودنسإنهماإنسانعنيقولالأنءالسمامنلهأعلنالذيبطرسقئعليقوكان

يئقيهالذيأمةكلفيبلالوجوهيقبلالالدهأقأجدأنابالحقوقالفاهبطرسففتحهكـذا

3وه0143أععندهمقبولالبرويصنع

وهبماالذيالمكتوبكيرالناموسقلوبهمفيمكيحوبأالنامويرعمليظهرونالذين251
الءمشتكيةبينهافيماوافكازهمضميزهمأيضأشأهداإنسانكـللضميرالله

عاذرةاألصحءعتالةاواإلثمعملعلى

الدهمنأعطيإنسانكلإنيقولولكنعاماطبيعياناموسأهناكإنيقولالبولسق
وقصدقالمكتوبالناموسبمستوىصاحبهعلىويشهدويدينويحكـميقودأنقادراضميرأ

يدينإلهيعاملتحتاألممإدخالبلالمكئوبالموسويالناموسشأنمنالتقليلليسىبولسى
والقصدضميرهووهاللهيتلمنيدينهمالهأمميكلكذلكيهوديكلالناموسيدينكما

يدينأوشالنامبدونأوبالناموسالصالحبالعمليبررعندماءسواعادلةاللهدينونةأنالنهائي
الناموسبدونأوبالناموس

ءجاتنوكلويعقوبوإسقإبراهيمالقديسينولاالءاآلباأنيتذكرأنءالقارىوعلى

وكانتضحائرهمتقودهمقلوبهمفيالمكتوببالناموسيعيشونكـانواموسىخـىبعدهم

حمىفييحفظهمالقادرأنالمكتوبغيرالناموسهذاوسمووقوةصدقعلىثمهدتالصالحةأعمالهم
درضاهلفديرا

أومحثجةمشتكئةبينهافيماوأفكارهمضميرهمأيضأشاهدأبولسقيقولوحينما
عليشهدانواألفكارالضميراإلنسانأعماقفيعاملينيبرزفهوعازرةاألصع

اإلنسانداخلفيولهاالدينونةتأتيبحيثالدينونةيوماللهففيمعايقفانوأفكارهأعماله
االبسانيتقبلهابلالعدلمنتهىعدالاإلنساندينونةتصبحوهكذاءشيعنهمايخفيالمؤيدان
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تحتالعالمويميركلفميستألكللكيبالقولبولسعتهاقيعئرالتيوقتاعةاقتناععن
391روالثهمنقصاص

الذياإللهيمالرسولذلكمميرالفداخلصوتهعلىاللهحفاظأجلمنللهالشكريكونوكم
موقعهعنلحظةكلفيالنساأليحكياإلنسانبقيماباقيفهوتحطمهأنالشرقوىتستطعلم
يعملهيالذالصالحالفعللتزكيةمعهويثهدالخطاعندمحتجاضدهثهديالثهمن

المسيحبيسغإنجيلحسميالناسيىسرائزاللهيدينفيلالذياليومفي261

ءلألحياالديانهوالمسيححيثالمسيحبابجيلبلالناموسبمقتفىالدينونةتكونلنإذا
واألموات

أمورفيالمقروءالناموسفاعليةعدمدىومالناسلخطاياتصويسرهختامفيبولسهناق
لضمانالدينونةعندالعيانشهودكأحدالضميرودخولاألقوالفوقاألعمالشأنوعلوضونةالدي

فطالما0الدينونةتتمبمقتضاهالذيوالقانونالديانشخصيةعناالعالنءجاحينئذءالقضاعدالة

الذيهواالنجيلصاحبيكونفحتماالدينونةبهاستنمالتيساسيةاألالقاعدةهواإلنجيل

إنجيلعليهينصالذيللسيحالئانيءمجيبالفمنيإيضاحوهناالدينونةبأعمالسيضطلع
بولس

فىأساسيكعضوواستردعهالذسبقالديانعنكرسولالضميرتحديدلىبولحسقواحتياط

ليقفشرعيلعهوالدياندينونةتحتناموسبالالذينإدخالجعلالروحيةاإلنسانخلقة

قأوضحقدوإذءالقضابنودبنفسءالقضاعدالةتحتجنبإليجنبااليهوديبجوارالوثني

الصالحةاألعماليعدمالإنسانأياإلنسانوأناألعمالبمقتفىستكودنونسةالديأنبولس

األعمالعنالدينونةتأصبحكماناموسلهمليسالذينعنالناموسلهمللذينفضلالأصبح
علىالضميرمثهديبينماالناموسفيالذينعلىشاهداالناموسيقفحيثبهامشقماالشريرة

ناموسبالالذين

فحتماالعتيدةللدينونةةالقاعدهسيكونالذيهوالمسيحإنجيلإنبولسققالطالماولكن

بولمسيعودقأساسيكعنصربدونهاومعهااألعمالفوقوالتبريراالبمانعنصريدخل
شيئايغئرالالدينونةشأنفيباإليمالطوالتبريراإليماندخولولكنقادمةأصحاحاتفىليوضحه

عنعردخولأننرىسوفولكنءالبدمنذئحتمتقدالتياألعمالبحسبالدينونةواقعمن
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األعمالدينونةمنشيئاينسخأندونالصالحةاألعمالسيزكيإنماالديونةفىباإليهانالتبرير
الشريرة

الناسسرائراللهيدينأ

هناشريرةوأخرىصالحةأعمالتوجدكماظاهرةغيرأعمالوتوجدظـاهرةلأسطتوج

األعمالمنظهربجوارماولضميرهوفكرهاالبساننيةداخلفيهوماإلىستتغلغلاللهدينونة

األعمالظاهرعلىتكونالديخونةأناليهودلفكرتصحيحهنااالبسانكيانكلتشملفالدينونة

الداخليشرحهبقدرمااالنسانيشرحالالظاهرألنالظاهرقبلالخفييهمهاللهولكنفقط

والالمظاهرتغرهفالاللهأماكاماعادلغيريكونوحكمهبمقتضاهاويحكمالمظاهرتغرهاإلنسـان
منيحكمحكمإذافهواإلنسانبداخلماويعرفاإلنسانأعياقيكشفألنهبالوجوهخذيأ

حتىالوقتقبلءنئيفيتحكمواالإذاوالداخلالخارجمنباإلنسانمجيطالذيالكليالواقع
الدهمنواحدلكلالمدحيكونوحينئذالقلوبوئظهرآراالظالمخفاياسينيرالذيالربيأتي

45كو1

الصالحةاألعيالصففيستكونفبقدرماالقلوبءوآراالظالمخفاياتشملاللهوديـنونة
لذلكدوافعهالتفضحالشريرةاألعمالعلىالضوءستزيدمابقدرودوافعهاأعماقهاعنتكشف

لهإذالمذهلةصالحيتهومدىالفاضيإلبرازعدلجليلةوإضافةالدينونةعدللوازمنالزمةفهي
وتبازكتعاتىالديانذلكتمجدوالنياتوالقلوبالضمائرمخبئاتكشفعلىالقدرةهذهمال

ساحةسئخقىإدانةأشرالناممماوأدانهاالفستطيربشزهاظهرتشريرةأعحالمنكـمولكـن
عجزأوالحيرنيةجووضبلالثرنيةثبوتعدمالقديريكتشفعندماإدانةأيةمنأصحـابها

واليسوعلهافقال3عليلثالمشتكونأولئكاهمأينامرأةيانصرمنفيهماإدراكصاإلنسالنى

11و801يوأيضاتخطئيوالاذهبيأدينكأنا

بالروحالمستنيربضعيرهالمسيحىيقفعندماكديانالدهبمحاباةيقولأنأحديستطـيـعوال

إالضيرهءيضيالالذيالمسيحيضرمعوالحساسيةاالستنارةدرجاتأعلىبلغوالذيالقدس
فبقدرماعسيرجذحسابهالمستفرسيكونالضميرألنفضلهمنلهاللهأتاهخافتنوربصيص

علىءوقضاالقليلإآلمنهيطقحتفلنالقليلإآليوهبلمالذياأمسئظاتحثوزنـاتمنأخذ
أنقبلبولسقإليهينتهيأنيريدالذيهوهذاالعدلأشدعادلءقضالهومتوىاهـذا

العجيبالخالصمجالاإلنسانعلىينفتححيثالمسيحبيسوعبـاإليمالطاللهبرعملفييدحـل

البشريالعملفوقاللهبرويتعالىالعدلفوقالرحمةتفتخرحيث
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الناموسعلىاليهودتعذىكيف1271421

إأيضالليهود

اللهتهينالناموسابتعذيبالناموستفتخرالذي

31

وتفتخربالدهالنامولمعلىوتتكليهإلياتسمىألتهوذا42ا27

النامويرمنمتعقمااألموزالمتخايفةوتمتزمشيئتهؤدعرف

الظلقإلقيوئورللذينللئفتافيقائاأنكوتثق

الناموييفيواتئالعلمصورةولكلألطفالوفقتمءلألكبياومقذب
نفشكئعلئمألستنميزكئعفمالذيإذافانت
أتسرقىقاليميرزأنالذي
أترفيئزتىالأنتقولالذي
الهياقيأتسرق4األوثاقتستكرةالذي

الثهئهينالناموشأبتغذيبالنامولشتفتجزالذي

مكتوبهوكمااالممبينشكمبمعليهيجذفاللهأستمألن

حتىالناموستجاهسلوكهمضوعلىاليهودعيوبكشففيبولسقمعندخلأنقبل
بنايليقاللهومعرفةالناموسوابالتوراةمانتفافياليهودبهئنىالذيالهائلاالجفاقمدىيظهر

قالهمابعضنجمعهناونحناألمرهذابخصوصفيهمالمسيحرأيعنفكرةنأخذأنأوأل

فىاليهودعنبولسقبهكتبالذيالروحأنلناليتبينترتيبدونمتعددةمواقففىالمسصيح
نفسهالثهأيلرزخغإألهوإنرسائلهكل

المعرفةبخصوص

31مرومبةرسالةشرح

اليهودسلوكعنالمسيحأقوال
والناموسالتوراةتجاه

أنتمدخلنمماالمعرفةمفتاحأخذتمألنكمالناموسيونأيهالكمويل
1125ادومنعتموهموالداخلون

تحفظوهأنلكمتالوامافكلوالفريسيونالكتبةجلحىموسىعسسيعلى
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األعمالبخصوص

رومةرسالةشرح27142رو

واليقولونألنهمتعملواالأعمالهمحسبولكنوافعلوهفاحفظوه
3و2ة32متيفعلون

يسقطانأعمىيقودأعمىكانوإنعميانقادةعميانهماتركوهم
141همتحفرةفياكاله

الكأسخاوجتنقونالنكمالمراوونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويل
3252مت0ودعارةاختطافأمملوآنداخلمنوماوالصحفة

مبحممةلتبوراتشبهونألنكمالمراوونيونوالفريسالكتبةايهالكمويل
وكلأمواتعظامةمملوءداخلمنوهييلةجمخارجمنتظهر
3272متنجاسة

داخلمنولكنكمأبراراللناستظهرونخارجمنأيضاأنتبمهكذاأ
3282متوإثماءريامشحونون

والشبثالنعنعتعشرونألنكمالمراوونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويل
واإليمانوالرحمةالحقالنامسوساثقلؤلركتموالكـمون

3232مت

الجملويبلعونالبعوضةعنيصمؤنالذينالعميانالقادةأيها
3242مت

راملاابيوتتأكلونألنكمالمراؤونوالفرورميونالكخبةأيهالكمويل
3241متأعظمديخونةتأخذونلذلكصلواتكمتطيلونولعفة
والبرالبحرتطوفونألنكمالمراوونوالفريسيونالكتبةأيهالكـمويل

منكمأكثرابنألجهنمتصنعونهحصلومتىواحدادخيأللتكسبوا
3251متمضاعفا

لصوصمذارةجعلئصوهوأنتـمدغىيـالصالةبيحتبيتي
1231مت

هوالأدمنانتمإبراهيمأعمالتعملونلكتـمإبراهيمأوالدكنتملو
4و863يوتعملواأنتريدونأبيكموشهواتابليس

والمجدبعضمنبعضكممجداتقبلونوأنتمتؤمنواأنتقدروقكيف
44يوهتطلبونهلستمالواحداإللهمنالذي
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فيعظيماإخفافاأخفقواأنهموأعمالهماليهردمعرفةبخصوصالواقعيةالمسيحشهادةمنواضح

وسرقةللشعبواستغاللماديربحمصدرإلىحولوهمالقدوالناموسالتوراةمناالنتفاع
الناموسواتخذوااألخالقيةالموبقاتكلليعملواهاءورايحتفونستارةالناموسوجعلواونهب

أخيرةكلمةوفيوالمجدوالكراماتالتحياتوتقحلالذاتوتعظيمءللكبرياعليهيصعدونسلما

لصوصومغارةتجارةبيتللصالةالذيالدبيتحؤلواأنهمسيرتهمكلتشملالمسيحلهمقالها

ابنإليتحولواثمحقهصاحبهاللهيعطواأنورفضواالكرمنهبوااللهكرمفيءباجراالمسيحشتههبم
دتهالرجعةدونمباشرةلحسابهمليعملالناموسأيبالكرمليستقلواوقتلوهالكرمصاحـب
إويالثه

بالروحإنمانظرهوجهةمنالمسيحشرحهمايشرحكيفمنهلنستمعبولسللقدينأتيهنا

قرسائلبعدكتتاألناجيلألنهناالمسيحقالهمماشيئايعلميقرأولملمبولسقبأنعلمأ
سنواتعثربأكثرمنبولس

وإباحيينوأثمةئجاراالدينونةتحتالكلبولسقأدخـلكيفسبقماكلفيرأينا
بعلمهمالمتعاظمينءسواخطعلىومعهمالخطاياأنواعكلفيالمتمرغينأصنافوكلومتمردين

صانعونفسءالخفافيوهماآلخرينويدينونبفضائلهميتعالونوالذينءوحكـمافالسفةمن

اإلثمونفسالخعدي

مثلهمكانالذيموقفمنولكنالحاقدالناقدمركزمنالاليهودإلمطبولسقيلتفتواآلن

تبالتصرفناجميعاأيضانحنالذينالربرحمهكمنويبتنرويحذرويعقميتكلمولكنوأكـثر
كالباقينالغضبءأبنابالطبيعةواألفكاروكناالجسدمشيئاتعاملينجسدناشهواتفىبينهم

23أفأيضا

وتممزمشيئتهؤسفوتفتجزبالثهالناموييعلىوتئكلتهوديمتسفىألتهوذا81و271
الناموييىمنمتعلماالمتخايقةاالمور

لمألنكأشكركاللهمأبالذاتواالعتدادءالكبرياصاحبهنفسفييثيراليهودياسمكـان
نحتوناللهإلىواألقربوالعالماألممفوقأنهئعنياليهوديفصفةأممياوالامرأةتخلقني
والكلمةحسنا0بخيراتهاآلتيالدهرلهوالمذخرواألرضالوعدصاحبإبراهيمابنمطقر

نخريكلقبالملقبأي5753لمكهاليهودياتسمى

8ولكمأألحهوليم3ع5هلميءي13010ديمكا472
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الناموسعلىوتتكل

اليهودييسمعأنبمجردأنهالمضقلةاليهوديالفكرخصائصإحدىيكشفهنابولسق
سابقابولسقشجبهالذياألمراللهرضاعلىحائزانهنفسهيعتجرالسبتيوميقرأالناموس

همبالناموسيعملونالذينبلاللهأبرارعندهمالناموسيسمعونالذينليسألنبقوله
عليهاتكلالذيموسىعلىالكاذبءالرجاهذاكشفوالمسيح231رويبزرون

عليهالذيموسىوهويشكـوكماالذكيوجداآلبإلىأشكـوكمأنـيتظنواالاليهود

5يوهرجاوكم

3ة1يوهبهكتمئكمالذيالكالملسببءأنقياأنغلتالميذهقالحينماوالمسيح
بينالجليليعقوبقينقدهالذيهذابوحسالخوراةسماعفياليهودظنهلماتصسحيحاكـان

بينوضتان22ايمنفوسكمخادعينفقطسامعينالبالكلمةعاملينكونواولكنالرسل
636يووحياةروحهوالمسيحتعليمبحسبالمسيحكالمألنوالناموسالمسيحكالم

جديدااإلنسانمنهيولدورحم686يوعندكاالبديةالحياةكالمبطرسبحسبوهو
132بط1األبدإلىالباقيةالحيةالهبكلمةيفنىالممابليفنىررعمنالثانيةمولودين

الكاكاءكا4لثهباوتفتخرأ

حسناافتخارهموضعهالفكانالواحدللهبعبادتهاألممبينيعتااليهوديكان
هومابينداثماليفرقشديدةنقديةبصورةيفتخركلمةيستخدمبولس0قأنويالحـظ

الالرلبقالهكذاالنبيإرميامنمأخوذواألسلوبوخداعكشهووماالعبادةفيحق

ليفتخردنبهذابلبغناهالغنييفتخروالالجباربجبروتهيفتخروالبحكمتهالحكيميفتخرن

أشربهذاألنياألرضفىوعدالءوقضارحمةالصاحالرلبأناأننويعرفنييفهمبأنهالمفتخر
42و932إرالربيقول

8هـصلممشيئتهوتعرف

اللهمشيثةعنلتعئرالمطلقةبالصيغةةالمشيكلمةيستخدمالالهؤليسبولقأسلوبفي
الخبرةبمعنىالمشيئةوتعرفبالثهوئفتخرهكذاةاليونانيةفيفهيالئهكلمةذكردون
اللهمشيئةمعرفةفي

ةإممالملمحه5الح8إةا4ءحماهلفةلمتخااألموراوتمئز

مخلصينتكونوالكياألمورالمتخالفةتميرواحتىفيلبيرسالةلمبولسعندقتءجـاوقد
دراسةعنفيهاءواإلفتاالدينقضاياويقصد101في0عثرةبالو
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الناموسمنمتعفما

كاتشيزمكلمةمنهاالمشتقةمتصرفافعألتأتي7ءالهدس7هلحمتعلماهنا

وموضوعةمقررةكانتاالموسيةالمعرفةألنالدينيالتعليمكتابأيالمعروفةحعءأ3
ظهرقلبعنللحفظكتبفى

ومعئمءلألغبياومهذدالظلملقيونورللذينللعمتاياقائدأنكؤشق2و291
الناموشفيوالحقالعلمصورةولكلألطفالي

للعميانقاثدايصبحالناموسكاتشيزمأتقنفالذيعليهاومترتبةبالسابقةبوطةمراآليةهذه

ومعلماالعلمفيالمتعؤفينأيءلألغبياومهذبااألممأيالظلمةفيللذينونوراالجهلةأي

حسناالصغارلفصولالمجمعفيمدرسأيلألطفال

بغيرصورةمجردبأنهافينعتهاالحقفيالمعرفةهذهأصالةمنوثقتهاليهوديافتخاريفرعوأخيرا
الناموسفىوالحقالعلمصررةولكبقولهأساسلهليسوتصورجسد

7لمهءأإكالأل7صووة

ولكندهالواضحشكلأيصحيحةطبيعيةصورةبوصفهاليستءجـاهناصورة

بالقلممالمحأوكاريكاتيرمجردنسميهاالتىالطبيعيةالصورةمنمشؤهةصورة

هذهعلىينقلبوهناولكنوحسنجيدهذاكلفىيقولبولسقوكـأنهذاكل

المصيتةوأسقمصدرمالمةويجعلهاعينهاالصفات

يشرقالتكيرزأنالذينفشكأتعئئمالستكيزكئعلمالذيإذافانت22و212
أتسيرقاألوثاقتهـستكيرةالذيأتزنيأئزتىالأنتفولالذيأتسيرق
3الهياكل

الذينمنأجهلفصرتتتعقمولمغيركعتمتلنفسكبهئنتفعلمحصلتهالذيفالعلم
كانوإنعحيانقادةعميانهماتركوهمبالتصديقهذاعلىيردالمسيحوكالمئعفمهم

141همتواحدةحفرةفىكالهمايسقطانأعمىيقودأعمى

سرقةأيةندركأنعليناصعبهنابالسرفةيدكأتمداليدعفةعلىتحرصالذيأنتثم
تأكلونقبالتصديهذاعلىيردوالمسيححالهميدركونالذينيكلمبولسقولكنيقصد
3241متصلواتكمتطيلونولعقةاألراملبيوت
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لصيقةالزناتهمةهناأتزنيوالسريرةالسيرةوقداسةالجسدطهارةعلىتحرضالـذيأنتثـم
ومعايرةتعإركعقةالنبواتجميعفيالكلمةهذهمنأكثرفليعسالجهوديةواألمةواليهودباليهودي

الصورةبهذهالمصيبةهذهتفنئميأسبابعنندريوالجميعاوالشعباألمةلسلوك

أجدادهمصنعكمااألوثانسرقةأباحواقدكانوأاليهودأنيبدوأتسرقهااألوثانتذمالذي
وأعطىوثياباتماثيلهيئةعلىغالباذهبوأمتعةفضةأمثعةالمصربنمنطلـبوامصرفى

63و2153خرالمصريينفسلبواأعاروهمحتىالمصريينعيونفىللشعبنعمةالرب

صفةفيبولسقاأدخلهباللهالمفتخراليهوديبهاخرجالتيالثالثالعللبهذهوهكـذأ

لصوهوبالتقوىيتظاهرلهالةبامتسربلوهوالعلميذعييفعلواليقولالذيالمراثـي

بولسققولعلىالربيصذقهذاوفيالحلقمنحلالداخـلمنوهوالطهارةويتصتع

نجاسةوكلأمواتعظامةمملوءداخلمنوهيجميلةخارجمنتظهرمبيضةأقبوتشبهون
3272مت

وشديدةواضحةالمطابقةنجدبولسقماقالهومااليهودعنالمسيحقالهلمامقارنةبنظرةواآلن

يجدفاللهأسئمألن3الدهتهيقالنامولشابتعديبالناموليتفتجريالذ42و232
هومكتولبطكمااألممبيربسبيكمعليه

يصيربهافتخارهحيثبسلوكهالناموسعلالمتعذيدائرةفياليهوديبولسيحصرقهكـذا

أهانفقدالناموسعلىلوكهيتعذكمابوالناموسباللدالمفتخراليهوديكانفانوغنئمااغتصابا

عليهمخافيةتكنلماليهودفخطايااألمممنالذينذلكالحظوقدالحقيقةفياللهاسمبذلك

اليهودإلهاألمماحتقرلذلكاليرمكماوعنادءوبريابستصلفيقترفوفيطكانواألنهم

مجاناشعبيأيخذحتى3الربيقولهناليماذاالنبيءإشعيامنذلكيقتبحسبولسوالقديس
255إشيهاناسمييومكلوداثحاالربيقوليفتخرونيصيحونعليهالمتسلطون

واآلنكاآلتيوتربهتهاالسبعينيةمنيأخذبولس0وقالسبعينيةمنليستهناالخرجمةولكن

الربيقولهكذاوؤئيركأنتتعخبمجاناأخطشعبيألنالربيقولهكذاهناأنـتلماذا
األممبينداثماعليهئجذكتاسميبسببكمألنه

الشتاتفيأوالسبيفي3األإلىواءجاظمابولسققولبوضوحيصورالنبيوحزقيال

حيثخطاياكبسببإآلالسبيإلىجئتلماذاأيهناأنتلماذابقولهءإشعيافيتءجـاكما
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أرضهمنخرجواوفدالربشعبءهؤاللهمقالواإذبأعمالهمالقدوساسمينخسواواءجا

واءجاحيثاألممفيإسرائلبيتنخسهالذيالقدوساسميعلىفتحننـثاللهغسضب

بلإسرائيلبيتياصاعأناألجلكمليسالربالسيدقالهكذااشرائيللبيتفقللذلك
فيالئنخسالعظيماسميفأقذسجئتمحيثاألممفىنجستموهالذيالقدوساسميألجل

حينالربالسيديقولالربأناأنياألممفتعلمبأعمالكموسطهمفينجستموهالذياألمم

630232حزأعيهمقدامفيكمسأتقة

وليأتاسمكفليتقدسوقدوسعادلأنكونشهدرأيناقدالقدوساالبىالربأيهانعم
عئنراالثنيلتالميذهيسوعالربتعليممعنىنفهمهناومنإاألممبنيمنشعبكذحنملكوتك

بينالصالحنعملأنهبناالمعنىيكونحيثاسمكاليتقدستبدأأتيالذيأباناصالة
اللهاسمفيقدسواالصالحةأعمالناليرواالناس

يبزرالالختان25292روإ

صارفقدالناموسقفتغذيأكئتإنولكنبالناموليعملتإنينقعالحتانفابئ252
لمحرتةخمتائك

زالكاغمنت

صحةهومقياسفالعملوالالحقةالسالفةاآلياتكلفيبلاآليةفيالمفتاحلمةالكهي
يةوالمعنواللفظيةالبالغةفيالمستوىرفيعةاآليةهذه0والناموساللهالسمالحاملوصحةالناموس

الناموسيتعدىسلوكككانانأمانفعذوفالناموسلسلوككالمقياسهووسالنـامكانإن

األممبيناليهودإلهاسمعلىئجذدثولهذااللهاسميوضعالمقياسنفسوعلىءهرافناموسك
والناموسبالتهوافتخارهمادعاثهمعاليهودسلوكءسوبسبب

فابئختانضههوجميعاالشمعوبدونبطهارتهوأفتخارهدذانتمائهوعالمةالتهودييهوديةومعيار

غرلةأينجاسةختانتهصارتفقدخـانتهنجسهو

ذهنيةوبينالناموسحقائقءاستجالفيبالروحالمنفتحةبولسقذهنيةبينمفارقةهنا

وبمجردالناموسكماخئمهوالختانإنيقولفاليهوديالناموسحرفيةعلىالمنغلقاليهودي

فالناموسخداعهذاالفيقولبولسالفديسأماللناموسومكمليهوديفأناالختانأنالأن

ولممختتنابهثفإنبالناموسغيفثإننفعذايصيروالختانأعمالهبتكميلحقانـاموسأيصير
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هناالطقسيةالنجاسةفياألمممستوىعلىأيغرلةهيبللهاقيمةالفختانتكبالناموستعمل
االرتفاعوبينمدابمستوىعلىبالمكتوبالتمسكبينوالروحالحرفبينالخطيرةالمفارقة

كسلوكالطهارةوبينلثهوالتبعحةللطهارةرسمأوكرمزالختانةبينالروحمستوىعلىبالمكتوب
للهالتبعيةيثبت

بولسوقخالصوشهادةالئهإلىدخولتذكرةأنهااللحمفينتهبختايفتخراليهوي

والالئهترىولنختانتكتنفعكفلنبوصاياهوتعملالدهبأوامروتسلكطاهراتيعثقلمإذايقول
يتمسكأنهليقنعهيملكماوآخرأعزوهوالختانفياليهودييحاصرهناىبولحالقديسخالصه

قولكنالسمواتفيمعهستدوموكأنهايتكلعليهاالتيختانتهمجدويسلبهوالسراببالوهم

كانإنينفعالختانإنيقولفهوختانتهضديعملالذيالمختتنيذمبلاطتالطيذمالبولس

لليهودييكونأنينفيآخرموضعفيبولسوالقديسووصاياهالناموسأعمالإلىيوصلالحتان

بلالناموسيحفظونالهميختتنونالذينألنالفضيلةعملجسهةمنالختانوراينةأية

631غلجسدكمفييفتخروالكيالمسيحيينأنتمتختتنواأنيريدون

جتافأألعرتتهئخشحيققااالناموليأحكاتميحفظاألغزككانإناذا72و262
فيالذيأنتتديمكالناموسقتكاللوهبمالطبيعلمنالتبمالفرالوتكون
الناموسقتتعذىواطتالالكتال

الناموسبرأحكامتتوجمإةلدأدالمالناموسأحكمام
الناموسباعماليلتزملمهوإنلليهوديالختاننفععسدمبولسقيهـكعثسفولسكيهنا

إنيهودياليسالذيأيالعالمفيختانةبالالذياإلنسانجعلإذالوضعغكسقالفاضلة

ابنايخمتشاأنهبمعنىختانالهئحسحبختافتهعدمأيغرلتهفابئالناموسبفضائلعملهو

والختانبالكخابيفتخرالذيابيهوديتديناليهوديكيراالبسمانختانةعدموتكونإلبراهيـم
الناموسفضائلعلىيتعدىهوبينما

ملتزمااالبسانيكونأنيطلبالدههوأنالناموسفياألصلأنذلكمنيقصـدبولسىف

كلاإلنسانيتحموكيفساثلسأالفإذاءبالثهعالقةفياإلنسانيصيرحتىالفاضلبالعمل

بقولهحاالهذاعلىبولسىسيردقاللهمعفاضلةعالقةفييصيرأحتالفاضلةالناموسأعمال

كانفإذابهيؤمنقنلسابءثيوكلالناموسأعمالكلأكملالذيالمسيحبيسوعبااليمان
بااليمانيحسبإذلهبالنسبةلهاقيمةالالختانةأصبحتااليمانهذااألمميأيالمختونلغير



25292102روروميةرسالةرخ

يحصلدمالذياألمرالنامولماعمالجميعأبهملكيهودياللهشعبمنواحداختانبدونو
كيرجداالكاملاليهوديمحلالمسيحبيسوعباإليماناألمميحلوهـكذااليومحتىبهوديعليه

فاضلةعالقةعلىللحصوليستخدمهأناليهوديأخفقالذيالناموسمحلاإليمانوحكإالموجود

هبال

أكهلولكنهغتتنغيرالطبيعةبحسبوهوأيالغرلةفىوهواإلنسانفانبالتاليثم
الناموسيتعدىولكنهبالكنابويفتخرالحنتانةبشكليتمسكيالذاليهودييدينالناموس

والكتاب

فيالظاهيرفيالذيالجتادوالهويهوديمليسقالظاهرفياليهودبمأل92و282
البالروجالقلبوخئالمهواليهوديءالخفاقياليهوديبلخثانأاللحم
الثهمنبلالناليمنمقليمدخهالذيالحتادهوبالكئال

علىهما82اآليةفىوالخئانفاليهوديالبالغةمستوىإليبولسقيرتفعاللغةفيهنا
موضعإلىصفةمنبولسيعيدهماق92اآليةوفيقيمتهاالفاقدةالفخريةالصفةمستوى

يمدحههالأنإلىتصلجداعاليةقيمةذيحقيقيموضوعاليالقيمةالفاقداالفئخارىمستوومن

7عء8ال8والخفالظاهرا

والذيباللهالمفتخرهوالناموسعلىوالمتعديالناموسأعماليهوديهوالظاهرفياليهودي

واألذنبالقلبنحتونغيروهواللحمبخنانةيتعاليالذيهواألممبينالثهاسمعلىفمجبسببه
اآلتيالدهرإلىعبوركارتختانتهأنويعتبر715أعلهماستفانوسالحثهدكقولا

يقعاالثنينبينوالفارقعالنيةويجازيهاللهليراهبالناصرسيعملالذيفهوءالخفايهوديأما

ضدالمؤئنالمنظورغيرالجوهرإلىالمخادعالبشريالمظهرمنوالختانباليهوديةاالنتقالصميمفي
الدلدىفقطمنظورولكنالبشرلدىالمنظوروكيرالخداع

والالناسمنممدوحةظاهرةصفاتتوجد82ولياالاآليةفيأنيريءالقارىيالحظولو

للبشرغيرظاهرحقيقياموضوعايرىحيث92الثانيةاآليةمقابلفيحقيقيموضوعيوجد
البشريوالرئفاإللهيالحقبينالفارقهوالواقعفيهذاالكمنوممدوحظاهرةصفاتوليس
غيربهيقصدفالءالخفاأمااللحمالظاهرفيفيبقولهبولسعزفهالظاهرفقدفيالذيأما

فيولكناآلنللهيستعلنالمنظورالذيكيرااللهيالسرفيالوجودبلوحسبالداخلفيأوالمنظور
كلهاللخليقةيستعلناآلتيالدهرفيأيالنهاية



روميةرسالةشرح25292رو02

3القلبفيالختانةهيماثم3الثهمنمذخهالذيءالخفافياليهوديهوقنولكن

الثهمنمدحمهيهودي

3ءدا4أيهوديينطقالعبريةباللغةفاليهودي1باأللفاظيلعبهنابولسق

وهذاالثهيمدحهوالذيللهاحالمألهوالحقاليهوديوكأن4الهودايائنطقوقذحه

يمدحيحمدإياكيهوذابالمدحيهوذاأقرنءاآلباأبوفيعقوبالقديمالعهدفيالمعروفهو
ابناوولدتأيضاوحبلتاللهمدحأساسعلىيهوذادعتهوأمهبل948تكإخونك

الده92530تكالوالدةعنتوقفتثميهوذااسمهدعتلذلكالردأحمدالمرةهذهوقالت
الذيالحقروحالقدسبالروحيعيلهءالخفافييعملهوالذيءالحفافىيعملالذيوحده

تيكالذيهوءالخفافيفاليهودي4171يويعرفهواليراهالألنهيقبلهأنالعالميستطيعال
وقبولبالعمادلهيتموهذاومتبنىومقدساومحبوبانحتاراأيبالحقفصاريهودياالقدسالروح
الناموسبأعمالبهتزكىيأنيمكنهلمفيمااللهأماميتزكىبهالذيااليمان

2كومعهوالقيامةالمسيحمعبالموتالبشريةخطاياجسمخلعفهيالسقلبختانةأما
فياليهودعنداللحمفيالظاهرةفالحتانةالمسيحفيواألنثىالذكرفيهايتساوىالتي21و11

فقدالمعموديةوهيالمسيحفيالجديدالعهدختانةأماالرجلعلىوقفاكانتالقديمالعهد

بالددهنفسهمقأزليبروحالذيالمسيحدمقئمحةوقبولءالسواعلىواألنثىللذكرصارت

941عبالحيالهلئخدمواميتةأعمالمنجممضمائيطهرعيب

عندماالموضوعءملوتركالقلبختانةوءالحفافياليهوديالعنوانجطبولسىق

المحاللهويفسحوقتهيحين

منهاقصدواوالتيالقلبختانةفيءاألنبياباياتثهادستاالفيتبارواالشزاحانويالخظ
44ءاألنبياقالهوالذيإلسراثيليتحققلمهذاولكنالشرائيلاألعلىالمثل

الفهوهنابولسالقديصىأماأيامهءتحيحينماالقدسالروحعملعننبوةكان161تث

ءمجيإلىالحاجةكانتلماوإالالنموذجياليهودييوجدالألنهالنموذجياليهوديعنيتكلم

الجديدوإسرائيلالثاننآدميكونأنثعئنوقدالمسيحهوالوحيدالنموذجيفاليهوديالمسيح

بلرآناقدإبراهيميكنلمولوباإليمانإبراهيموأوالدبالحقالثهشعبلنكونولدنامنهالذي
اكهوورثةالثهوأوالد

33501سألمء0حلماكا5



الثالثألصحاح

ءأمنايكؤلوالمألنهمالعقابمنئغمهملماليهودامتيازات318رو1
الدينونةتححتالوقوعفىاألمممعمتساووناليهودة902ة3رو2

ءبالفداكنعمةللجميعبااليمانخهوقبالمسيحاللهبرظهور31242رو3

أكملهالذيالكفارةعملهوةالمسيحيالالهوتكضث62و352رو4

اللهبرإلظهارالخطاياعنللصفحبالدمااليمانثمالمسيح

بدونللتبريربااليمانالعملءوبدبالناموسالعملتوفف37213رو5

الواحدبااليمانواألمملليهودواللهالناموسأعمال



العقاليمنتغمهملماليهودامتيازات318

ءامنايكولوالمألنهم

إذااليهوديقيمةهيوما

أوالأماوجهكلعلىكثيرتافيانفعهواومااليهوديفملهوماإذا318
أفلعلأمنأتيكونوالمتوئمكانإنفماذاالثهأقواليكلأستؤمنوافألنهم
كاذباإنسافيوكلصادقاالثهليفئبلحاشااللهامانةئبطلأمانيهمعدم
حوكمتمتىكاليألوتفيميتتبررفيلكيهومكتوبكما

الفضييجلميالذيماالثهألعل3نقوكفماذاالدهبريبئنإثفناكانإنولكق

إنفإنهذاكإذالعالتمالدهيدينفكيفحاشااالنسانبدسهطاتكلم3ظالم
أماءكخاطىبعذأنااقاأفىفلماؤالمجإلهبكإلبارداذفدالدهصدقكان

الحيراثتأئيلكيالشيئايئينفعلنقولأنناقوميزئموكماعلينايفترىكما
عادالدينونتهمالذين

هواليهوديكانإنهكذاالسؤالبصيغةءيجبولسفقالهماكلعلىالفعلردوكأن

فلماذاحقوهذااللحمالالقلبختانةهيمالحقةالحتانةكانتوإنءالخفافيفقطيهودي

انعلىئصىالتيالحمانةولماذاوالعلنالظاهرفيأعمالهاكلأمةوهياليهوديةاألمةاللهاختار
3الربأمرحسبالئامناليوموفياللحمفيتكون

وكلصادقااللهوليكنيتبرراللهأنبدفالللهجهمهولليهودموجهاليسهضااالتهام
كاذباانسان

ألفيلمدىافهاستامنهمفقدفضلذاتفهيلهااللهاختيارضوءفيياليهوديةاألمةأما
تدبيرفبحسباللحمفيالحمانةوأتاالمقدسةأسفارهأبمطأقوالهعلىالمسيحإليموسىمنأيسنة
ءجاولكنهوعطاياهوحبهمراحمهمنعليهماللهأغدقوقداالختيارهذاختمفهيالسابقالله

يكونوالمءهؤالمنءبمكاكإنالمقدسةأسفارالثهذنبفماالعقوقإآليجدفلمالثمريطلب
أقيالهفياللهأمانةئصيبأمانتهمعدمهل3اختيارهولحتمالختضادهاواألسفارلهذهءأمنا
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هوواإلنسانأبداصادتاسيظلأسفارهكلفيالثهقالهماوكلفاللهحاشا3تبطلهاأو3وأسفاره

هوختمامحسنماداثرةووعودهوكالملىالثهدخلوإذادائماكذبهأعمالعنالمسئولوحده

ويعمليقولوماقالماكلوالبارفىالمزكىوحده

ويهينونالفلبفىاإلثهـمالظاهرويخفونفىبالفماللهيبررونالقومءهؤالاللهيتركهلفاآلن

763مربعيداعنيفمبتعدقلبهوأمابشفتيهيكرمنيالشعبهذابهيفتخرونالذياسمه
يدينفلماذا3بزهنتبالخطيةهلأو3اللهبريخدماليهودإثمهلاالممتقولوماذانقولقماذا

وسعبهخطاياهمبسبباألممعلىالغضبالثهجلبوإزا3هذافالقن3العالمبقيةالثه
الناسأعيفييزدادانوبرةاللهصدقأنممكنوهل3ظالمايكونأالفسمادايعيثالمختار

حتماأيضاوعدلهبلاللهدينونةإن31والتدليىبالكذبويمجدهلهخدمتهيمارسشعبهبينما

إبراءتنثمىالخطيةكانتإنمحتواهمايفقدان

بأنكئيرينوكانواناقدوهعليهطلعإذنفسهاثارشجونقدكانموضوعابولسيوردقهسنا

قحقفيالقذفهذاإنالحقيقةوفيالخيراتتأتيلكيالسيئاتلنفعليعلمبولسق
هذامثليفيدقدبمابولسفيهاقتكلممواقفلعدةالناقدينءهؤالفهمعدعالييرجعبسولس

أنظر02روهجداالنعمةازدادتالخطيةكثرتحيثهكذاعلمفقدالجاهلاالتهام
أنظر2روهالخطيةتكثرلكيدخلفقدالناموسوأماكذلكموضعسهـافىشرحها

الخطيةناموسبالجسدولكنالثهناموسأخدمبذهنيينفأناكذلكموضعهافىشرحها
وياالخطيةيكزمبولسقأنءالجهالفهمهذامنموضعهافيشرحهاأنظر752رو

للشناعة

العلنبةاللهخدمةءوراءبختبىأناإلنسانمقدورلىليسأنهذابولسققولمنمعيىنأالءالقارىعزيزيواآلن1
يسلكوالحئهاللهيعطيالءالحنافىوهوبالكالمهدتمجيدهكانومهماالظاهرفىاجتهادهكادمهمايةالكخسممارسـاتهاو
3وفكريتلبيبنجاساتاذكرامةتزدادأمبكذبيهالمجديزدادهل3والتعففوالبرقرىبال



2

39

3902رو

االمممعمتساووناليهود1392
الدينونةتحتالوقعفي
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أجمعينواليونانييناليهوذأنشكونافدألنناالبتةكالأفضلأنحنإذأفماذا
الخطيإلتحت

فماذايقولإذالحوارهذامنسبقماعنمقطوعةتكونتكادمعلومةبولسقيعطيهنا
ةالحطيتحتأجمعينواليونانييناليهودأنشكوناألنناالبتةكآلويردأفضلأنحنإذا

3المسيحيونهلاألممهلاليهودهل3نحنالءهؤالهمقنواآلن

أفضلوضعفيهىأنهانحنكلمةمعنىفيمنحصراالرديكونأنيلزمذلكعلىوللرد
اليهودمنأفضلوضعفيفهويهوديإذااليهودبفمإآليتكلمالبولحسقولكناليهودمن

أخفقالتياألمانةليحملهاللهأفرزهقديهوديإنهاصلىاب3هوفمااليهودمنأفضلليسولكن

نعيدواآلنالناموممماعلىوتعدوااللهأوامرخالفواالذيناليهودوهمءأمخايكؤلوالمقومفيها
اليهودعنيتكفمبولسقأنيتضحوهنا3أفضلأنحنإذافماذابولسقبفمالسؤال
والذيناليهودمنبالمسيحآمنواالذينفيهكانعاموضععلىينصوالسزالاإليهاندخلواالذين

ليساليهودمنآمنواالذينآمنبراللهاسئعينلماولكنالخطيةتحتءبسواءيؤمنواسوالم
بولسقوحالةمنهمفضلدوناألفضلالوضعفيفصارواآمنواألنهمولكنأفضلكانواألنهم
المسيحببراإليمانمفتاحإلىبولسقيصلوهناجدابذلكشهدتالمسيحلهيظهرأنقبل

قبولهفياستحقاقأوفصلالبشرمنألحدليسالذيالمحانن

الذيالقولتحقيقإلىوصلقدبولسقيكونبهذاأنهإلىءالقارىفثيلأنينجغيواآلن
كلعلىكثير3الحتاننفعهواومااليهوديففثلهوماإذااألصحاحسصتهلفيقاله
ومنأقوالهعلىواستئمانهمبهماللهعالقةواقعومناليهودءهؤالمنألن3كيفوشه

إلىوالتراثالميراثوحفظواالعهدحفظواقدبذلكيكؤلونالختانمنهاالتيأوامرهعلىئشديدهم

المسيحفممنهوالقولطوهذا413يواليهودمنهوالخالصسيحالممنهمءجاأن

منمهوداولكنالناموسبدونالمسيحبواسطةاللهبرءجاالمرةهذهإنيقولبرلحسقولكن
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بقواأنهمعلىالخلفإلىبالمسيحيؤمنوالمالذيناليهودتراجعهناوإلىالناموسمنله

لىوفاقدينلنابالنسبةفضلأصحابوسيظلونلهمبالنسبةوفقدوهلنابالنسبةفضلأصحاب

أكثروبصورةبهفيؤفونأخرىمرةإليهيقبلهمبأنفضلهملهماللهيردأنإليألنفسهمبالنسبة

األبدإلييزالونوالعلينافضلأصحاببذلكفكانواالمسيحسقمونااليهودإننقولوضوحا

لهمويرداللهيقبلهمحينمازمانإلىولكنعلينافضلهمقيمةففقدوابهيؤمنوالمهمولكـنهم

بهفيؤمنواذاتهئالهزلهمبأنعليناوبهيلهمفضلهم

واحدباروالليسأنههومكتوبكما

اللهيطلبقنليسيفهمقناليس

21

31

41

61

71

81

معاوفسدوازاغواالجميع
واحدوالليسصالحايعملقنليس

مكرواقدبألسنتهمقبرمفتوححنجرتهم
مشفاتحتاالصاللسم

ومرارةلعنةمملووفمهم

الدمسفكإلىسربعةأرجلهم
وسحقاغتصابطرقهمفي

يعرفوهلمالسالموطريق

عيونهمقداماللهخوفليس

702جامنمقتبسة

412مزمنمقتبسة

352ز

41ز

مزه

957إش

63ز

353و3

سبعينية9

0413مز

017مز

161امو
957إش

658إش

سبعينية1

والفديسالتقريبيةمواضعهافيعليهاعثرناالتياآلياتهذهبولسقاقتبسالذاكرةمن

تحتأجمعينواليوالنييناليهودأنشكؤالقدألنناوقالسبقماعلىليبرهنبهايستشهدبولس
اليهودعلىبالمالمةالحافلالسجلهذاعلىبتعقيبهالقصدهذاويؤكدأيضاوهويعودالخطسيي

بقوله

بهفهويكلمءوالمزايرواألنبياالتوراةالناموسيفولهماكلأننعلمؤلحن391
فصاضتحتالعالمويصيزكلتمكليستذلكياليهودالنامويرفيالذين

اللهمن

فمكليستذلكيالعصيانفىعليهمأغلقفدالجميعأنإليبولسقينتهيوبهدا
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كلويصيراألمموبالتاليالناموسفىعليهمالثههوحكمهذاألناليهودجهةمنهذا

اللهمنقصاصتحتالعالم

الحاجةأشدصارفيالعالمأنالرسالةأولمنذلهيخططكانماإلىبولسقينخهيوهكذا
الواقعةالضعيفةاإلنسانطبيعةبسببالخطيةعالجفيأخفقالناموسألنالدهبراسضعالنإلي

أنهاليهودعلىبالدينونةالخافلالسجلهذامستهلفيونالحظالحطيةعبوديةوتحتاللعنةتحت

الكميوينسيبزرالذيالبارءلمجييمقدبذدكوهوواحدوالبارليسيلشح

معرفةبالنامولشألنيتبرزأماقهالجسدذيكلالناموشباعماليألنه303

الحطيل

الذيناليهودعلىالتوراةفيالدهبفماللومءإلقامنوخطيرةكبجرةنقلةبولسقينتقلهنا

تقذفحناجربلصالحعمكوالالدهطلحتوالقفتمفالإفسادأشدباللهعالقتهمأفسدوا
للقتلتجريوأرجلبمرارةيلعنوفمالسمومتلفظوشفاهماكرةوألسنةاأللفاظمنالنتن

ألنالشالومطريقيعرفونوالشالومشالومالنهارطوليقولونوالنقمةلالغتصـابوتحايل

وجههممنمنزوعاللهخوف

يقدرأنلمألنهشالنامعجزحقيقةكشفإلىلليهودالناموممهمالمةمنينتقلبولسق

ويدينفقطالخطاياعلىليحكمرضعالناموسأيأألنهلومبالاللهأمامليقفأحدايبزر
الفوةوحدهلهالذياللهبربظهوراالثنينلمعالجةوتمهيداوالخطاةالحطيةلمحاصرةوذلسكالحطاة

جديدمنيولدبأنءفاطىاوبتبريرالشمسوهجتحتصيفسحابةئمخىكحاالخطيةلمحو

إلومبالالدهأمامليوقفه

المسيحبيسعباإليمانالثهظهوربز1312421

ثمالوثنيالعالمفيوتغلغلهاالحطيةانتشاربذكرروميةأهلإلىرسـالتهبولابتـدأق

اليهوديالعالمفىوتغلغلهابانئشارها

منيخبغيكماباللهالطبيعيةالمعرفةتسعفهفلمالؤلنيأياألولالدالـمنصفأما
فلماليهوديأيالثانيالعالمنصفوأماالكونباياتالخارجومنوالضميربالوعيالداخل
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أنبخالصةبولسقانتهىوهكذابمقئضاهالعملوالينبغيكمابالناموسمعرفتهتسعفه

اللهبرتدخلأجلهمنالذياألساستمقدوهكذاسبوحالخطيةلمعرفةهيالناموسفائدة
وضرورتهالمسيحيسوعربناالستعالنالالزمالتمهيدمنرسالتهفيانتهىقدبولسقيكونوهنا

منمزيدإلىالناموسيةاوالطبيعيةءسواباللهاإلنسانمعرفةانتهتإذاختارهالذيالميعادودقة

صالحليسواحدباروالليسالخطيةسلطانتحتالجميعصارحتىالخطيةفيالتورط

جداطالالذيليلهفيالعالمودخلمعاوزاغوافسدواالكلاللهفاهئمليس

اآلنهذااآلنولكنالجديدالبشريةفجرعنباإلعالنبولسقءيبتدىوهنا

التحولنقطةهواآلنحدثفالذيرسالتهيكتبأجلهومنبهبولسيبشرقالذيهو
جهةمنليسحؤلالوهذاءالسواعلىواألكياليهوديبشقيهاالنسانعالمتاريخفىالعظمى

حياتهومستقبلبالتهعالقتهجهةمنبلذاتهفييخصهماجهةمنحتىوالفيهيعيشالذيعالمه

البهجمالليليلمةكانالذى

عناحتجبأنبعدالجسدفيظهرفاللهءالسمامنانطلقفقدحدثالذيالحدثأمـا

5451إشالمخقمقإسراثيكإلهيامحتجحبإلةأنتحقاالسالفةاألزمنةكلاإلنسان
إذسخطتأنتهاؤشزلالسمواتتشقليتكعزلتهسنينوأنهىوفئلفجأةهءسماشق

كريحوآثامناكورقةذبلناوقدبرناأعمالكلعدةوكئوبكنجسكلناصرناوقدأخطأنا

بسببوأذبتناعناوجهكحجبتألنكبككليتسيتبهأوباسمكيدعومنوليستحملنا
بكلبلبزهبكلبلثقلهبكلاالبسانعالمالثهدخللفد7و6ووه461إشآثامنا
للناموستلدفلمبنشوبونلوجهوجهاساناإلنمواجهةصارقياللهأيضابروحهوبلحبه
الحياةأشرقتلماالخطيةومعهالموتوسقطالروحهكلمااطرفانزوىلقدمكـانةوالمكان

خطاياءورايعتشأنالناموسهئمكانالموتمنويقيمويحيييغفرالذياللهبرومعها
ببرةاإلنسانقلبيسحرضيأنالثههتمفصاررحمةبالالموتحكموئطئقعليهليحسبهااالبسان
عملهماوكلنفسهإلىجدابهويقرويقألسهبيديهويغسملهئصالحهخطاياهلهحاسبكيرالحاص

سابقامعلوماكلهكانعالنيةهكذابرةظهروكيفبولسيذكرهاقالتياآلنفياثه
لهومفدبهاكرفأيضاوالناموسئكرارألهوشهدوامراراذكروهوقدءاألنبيالدى

0خطاياهيكشفواإلنسانيئبعأي

1مرويةرمالةشرخ
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النامولمنلهمشهوداىالنامولبدوفياللهبرظهزفقداآلنوأما

ءواألنبيا

ال181رووإثمهمالناسفجورجمجععلىءالسمامنمعلناللهغضبأنكانفكما

الخطيةيفعلونالذينبينفرقوالبالوجوهيأخذالالثهءقضاميزانألنويهوديأمصيبينيفزق
بيسوعباإليهاناللهبرءالسمامنظاهرايستعلنفجأةهكذاالناموسفيأوالناموسىبدون

الناموسفيوهميؤمنونقنبينفرالبالمسيحيؤمنونالذينكلوعلىكلإلىالمسيح

البرفيفرقالكذلكالغضفيفرالفكماناموسلهميكنولميؤمنونالذينوبين

أألالكماآلنأما

للتفريقأماحرفأمامهبولسقيضعإذولكنبالزمانغتومزمانظرفاآلن

بالناموسمربوطاالسالفالزمانكانفإنمجملهبماالزمالنميقزمانظرفاآلنأصبح

زئطوقظغفكاكبلبالمرةناموسالاآلنصارمنذعنهرجوعالربطا

ليشفيالناموسبدونءجافالبرالتعديبسبببـالـاموساقترنقدالغضبكـانفإن

وعادلمقذسفالناموساللهبزعنكريباكانأنهالناموسعننفهمأنحذارولكـنالتعدي

فيالذيالبرينالأنأخفقالذيهواليهودياإلنسانولكن41و721رووروحيوصالح

أنأرادالذيآدمكأبيهنفسهعينفيبارأليصيرلنفسهعليهيستحوذأنحاولألنهالناموس

اليهوديهكذالمماتهفجعلهالحياتهكانـتالتيالوصيةفكسروالثرالخيرعـارفاكـالدهيكون
ليسذلكفعلألنه3لماذاالبرناموسيدركلمالبرناموسأثرفييسعىوهوإسراثيلولكـن

أنفسهمبريثبتواأنويطلبونالدهبريجهلونكانواإذألنهمالناموسبأعمالكأنهبلبااليهان

9روإيؤمنتنلكلللبرالمسيحهيالنامولسكايةألنالمسيحبظهورهاللبريخضعوالم
4و23013و13

أخفقالذيبالخاموساللهبربيندقيقةمقارنةوضعإلىيهدفالحقيقةفيبولسفالقديس
لوكانوايبلغوهأنلليهوديمكنكانالذيالناموسبدوناللهبروبينتحتهءاالنضوافياليهود

الناموسىفىكانالذياللهبرمجبهلونكانواإذألنهمالناموسفيالذيممااللهلبرخضعواقد

إليهالناموسانئهىالذييحالمسفياللهلبريخضعوالمأنفسهمبريثبتواأنويطلبهون
3ة01رو

ينقدقعندمافكرنا4يزفالالناموسنحودائحانظرتنالنايصححالذيالمفيدوالدليل
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يؤمنمنلكلللبرالمسيحهيالناموسغايةألنالواضحقولههوأعمالهبولس

يوضعلموسالناأنبمعنىلحسابهويعملللمسيحليمقدؤضعالناموسأنأي0140رو
كايتهبلغقدالناموسيكونالمسيحءجاإذاحتىالمسيحلحسابليسلبلليدومأوليبقى

الناموسأعمالتنتهيهنافإلىونهايته

باإليماناللهبرظهرفقداآلنأماأعالهاآليةهذهفىبولسققولبوضوحنفهمهنامن

وحتميةمطدقةضرورةالناموسبدونحقيقةتأتيهناالناموسبدونالمسيحبيسوع
الناموسوالإالناموسمعالمسيحصليبيجتمعانفمستحيلواحدبانوواقعيةومنطقيةزمنهية

03يو3أنقصأناوأنييزيدذلكأنينبغيةالمعمدانقولفابئلذلكالمسيحصليبمع
قبلوماالمعمدانزمانحالعلىينطبقبقدرماالمعمدانشخمىعلىليسالحقيقةفيينصث

سيفبحدوتوخذرأسهالسجنفيالمعمدانئلقىأنوحتىبلجميعاءوأنبياناموسمنالمعمدان

القديمالعهدثوقفعنتعئرالدقةفائقةرمزيةنبوةكانتمابقدرجريمةهذهتكنلمهيرودس
وتحتالزمانسجنفيوعاداتوتقاليدوناموسأحداثمنبهايتعلقوماالنبوةعهدودخولبرمته

831عباالضمحاللمنقريبفهووشاخعتقماوأمايرحمالالذيالتاريخستف

تاريخفيتحؤلنقطةكانتبقدرماالعارجريمةخشبةعلىالمسيحبصلبالحكـمكانوهل
بلوغإلىإشارةهناالناموسبدونفكلمة3الناموسعصرءبابهاكلهاوالخليقةوالعالماإلنسان
المسيحبظهورالعظمىغايتهالناموس

ألنقفىجئتماءاألنبياأوالنايوسألنقضجئتإنيتظنوااالالمسيحقوليصدقوهنا
نقطةأوواحدحرتيزولالواألرضءالصعحماتزولأنإلىلكمأقولالحقفإنيألكملبل

81و71همتالكليكونحتىالناموسمنواحدة

منقريبوهووشاخعتقالناموسوالناموسبدونئقالفكيفمعترضاليتقول
حققوألنهالناموسأكملالمسيحألنواضحالردوكلماتهاللهترتيبوهواالضمحالل

حتىيزولالةاشترطهالذيشرطهالمسيححققفقدبحروفهالناموسفيالذياللهوعدكل
قدالصليبعلىالمسيحقالهاحينمابالفعلالمسيحفىالكلكانوقدالكليكون

زوالهفتحتمأكمل

بشرائعهئطاتثنغذفلملهتكميلبلالقديمالعهدضدليسالجديدهدالأننفهمهذامن



روميةرسالةشرخ31242ول1

أعمالضدليسبالمسيحباإليهانوالبرالمسيحفيجميعاأكماناهاوكأتاوجمالهابكمالهانتمتعبل
أكملناهاوكأنناوبهالهابكمالهانتمتعبلبنصوصهائطاتحبتلذفلملهاتكميألبلالناموس

أنالعتيداإليهانإلىعلينامغلفاالناموستحتمحروسينكنااإليمانءجاقبلماولكنجميعا

3032كليعقن

عنبقولهيكزمهبلالناموسضديتكلمالأنهأيتأكيداهذاقولهيزيدأنيريدبولسوق

يشهدالناموسكانفإنأيضاءاألنبياومنالناموسمنلهمشهودأنهالناموسبدونالذبرءمجي
وقولحتماالناموستكميلهوالمسيحيسوعبإيمانفالتبريرالمسيحبيسوعباإليماناللهبرلظهور

واحتوتحوتمابكلالمقدسةاألسفارجمغبهيعنيفهوهناءواألنبياالناموعبولسق

وكلالعهدينوحدةأيديدوالجالقديمفىالمقدسةاألسفاروحدةعلىبولـىيصرقهنـا

أمابقولهأنهإالالعهدينبينالموخدةاالستمراريةهذهمنبالرغمبولسقولكناللهوعود

الثهبريرفعيزالالءوأنبماناموسالجميعمنلهمشهوداالعلنياللهبرظهورواآلن
وإنعاماتهوخيراتهمواعيدهوكلالماضيقوةكليحويألنهالجميعفوقالمسيحبيممسوعباإليمان

شرعاالمسيحبيسوعباإليماناللهبريتسخلءواألنبيهاالناموسشهادةأيالتعبيربهذاو
شامالعملهبولسقيجعلكيفحاألسنسمعلذلكوالفعلالعموميةصفةلهإلهيكقانودت

وأمصييهوديبيننخييزبالأييؤمنونالذينكلوعلىكلإلى

الاللهبرأنيعنيالناموسبدونظهراللهبرأنبولسققولمننفهمأنحذاركذلك

بدوناللهبربظهورأعبائخامنسقطتالتيهيالناموسأعمالولكنجمدةباألعماليطالب
نيريثراأسعدهوماقلوبناوفيأرواحناعلىالبرقرأعمالبوضعشزفنااللهبرولكـنالناموس

الالذيوالفرحوالتمجيدوالتسبيحالصالةنيرالتوزيمفيءوالسخاءالعطافيوالفرحوالبذلالحب

بصبراآلخرينءأخطاواحتحالالصادقةيةاألخووالمودةالخواضعأعمالنيرومجيدبهينظق

الروحيضعهالمسيحنيرألنامعبيرإاصخإنالمحيحوكتفكتفناكخفينعلىوالنيريوضعالمسيح
ورائنامنسراويسندهأعناقناعلىالقدس

0فرقالألنهيؤمنونالذينكلوعلىكلإلىالمسيحبيسعباإليمافيالثهبر322

قليلبدألنهالمسيحبيسوعااليمانبلإاللهبرءبابمطاالمختصهسوبـاللهاإليمسانليس

شخصفىمستعلناللهفبرإذأالثهبراستعالنمحورفعاليةهماوالموتالصليبأنلنايظهرسوف
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يسوعالكاملاسمهالمسيحءوإعطابهقامالذيالفدائيالدوركلجهةمنالمسيحيسوع

فياسئعلنماوبعدهالتجسدفبلماالمسيحخصاثصشملجمعبولسعندقهوالمسيح
تعئنوماالصليبعلىأكملوماامرأةمنمولوداالزمانءملفىتموماالمسيابمعنىالقديم
برنصيبلهالذياإليمانموضوعبعينههوكلههذااللهابنهوأنهاألمواتمنبالقيامة

اآلبالثهلمجدورثوئصالحوفادكئختمبىالمسيحيشملالذيالئه

الفرقألنهيؤمنونإلذينكلوعلىكلالى

ماأوليعنيمبالمسيحااليمانأنقلبهوفيالقارىذهنفييثبتليتءثيكلوقبلأوأل
بأستعرافمهعمليالناالثهأثبتهقدهذانفسكبهتخلصشيئاتعملأنتستطبعالأنكيعني
تبررأنباستماتةوحاولتالناموسءوراجرتإسرائيلإالناموسمعإسراثيلتارلخلنا

بالمسيحاإليمانالوحيدابنهوقتلاللهعلىالتجديفإلىفانتهتالناموسبأعمالنفسها
للخالصاإلنسانامامفليسإذاإبالكاملاإلنسانجحدبعدالكاملالثهببرإإليمانهو

برةءوسخااللهإالوحمة

العامالنفاذقوةلهالذيالسماويالتشريمصفةالمسيحبشموعبااليمانالهبريعطيبولسق

خاصةشعوبيةالالمسيحفيأنبذلكويقصدومؤمنمؤمنبينتفريقأوامتيازأيدونوالشامل

فبرواحدالبرألنواحدواإليمانبإيمانهإآلإنسانعلىيتميزإنسانوالامةعلىممتازةأمةوال

فهويقولالناموسملالشخصيةصفةيعطيهبولسعندقواإليماناإليمانبرهوالله

يعقنأنالعتيداالبمانإلىعلينامغلقاالناموستحتمحروسينكنااإليمانءجاقبلماولكن

32ة3غل

فىتمايزالهنعمةعندوليسالنعمةنثيجةالبرونعمةفعاليةهوااليمانف

ومنسكبةيؤمنقنكلإلىةيؤمنمنلكللةواواصلةفالنعمةمجانيةألنهاءالعطا

قنلكلصارحقاالمسيحبيسوعبااليمانالثهبرأنيعنيوهذايؤمنقنكلعلىمنسكبة
استعبدتالخطبةأنكماأنهوهووالحنووالرحمةالعطففيكايةسبباللهعندلهوهذايؤمن

منالمجانيبزهاللهجعلفبالمثلظلمابلمجاناستهامناستقىوالكلتفريقبالالجميعوأذتت
لفعلالمداويالمقابلهوبالمسيحاإليمانفعلاللهجعلحيثبهيؤمنأييطلبهقنكلحق

المميتالخطية
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اللهدوأعوزهمأخطأواالجميعإذ332

روميةرسالةشرح

جمالفقدلئهماققذكالثهيكونأنوطلبوالشرالخيراالبسانعرفأنمنذآدمفمنذنعم
الزائلالناموسكلماتالربفممنسمعلتاوجههلمعقدمولىكـانفإنومجدهاالصورة

الثيحولهمنالخالئقوفيذاتهفيمعرفتهعلماللهفممنيومكليتقبلوهوادموجهكانفماذا

وروحهوجههلمعانآدمفقدلقد3معهاويتعابشهاءأسماليعطيهاإليهشلمتوالتيخلق
وفقدنابلإوحمسبمجدهوليسالثهلنعمةفاقدةمنهطبيعتناأخذنافقدبعدهمننحنوفقدناها

الذيماالصورةمجدوليس3302خوويعيشيرانيالاإلنسانألنوتفصيألجملةاللهلؤية

المخفمقإسرائيكإلهيامحتجمبإلهأنتحقاإليهوأتطسلعاللهومجدبلوحسبأعوزنا
خاطفةبرؤيا14ة21يوعنهوتكلمالربمجدرأىالذيءإشعيأأنينهذا41هإش

الربأننعلمونحنرأىماينسىماوسرعانمرآفيوجههيرىكمنرأىماائستهماسرعان

بالروحاللهمجدرويةلناأعاديسوع

181يوأخمرهواآلبحضنفيهوالذيالوحيداالبنقطاحديرهلمهال

7122يوأعطيخنيالذيالمجدأعطيتهمقدوأنا
141يواآلبمنلوحيلكمامحدأمجدهورأينا

71و161بط2ومجداكرامةاآلباللهمنأخذألنهعظمثهمعايننكناقد

معرفةإلنارةقلوبنافيأشرقالذيهوآلظلهنورمنيشرقانقالالذقياللهألن
46كو2المسيحيسوعوجهفياللهمجد

لماإذاإلنسانعندوجهوجمهانلهالجميعأخطألماجميـعالأعوزالذياللهمجدإذاف

علىالتعزدفأوالثهوجهومجدنورأيأصلهافىالتطلعقدرةفاقدةأصبحتاإلنسانصورةشؤهت
اإلنسانيضغقلئالاإلنسانعنوجههاللهحجبإذاللهعنداآلخروالوجهوصفاتهمـاهيته

المريضالبصرئعييفالشمس3302خرويعيشيرانيالاإلنساناألنويموت

فىاستودعهالذيبرهفجعلخلقالتيصورتهكلأحشاؤهوحئتآلدمرحمتهاكهدكزوكـأنما

مععالقتهدمرتالتياإلنسانعنالخطيةرفعفيفقطينحصرالابنهالمسيحيسرغشخص

مرةاللهمجدفيالتطلعنعمةلصورتهويعيدلصورتهالدهمجدليعيدالمسيـحفيبرهويمتدبلالله

4112يوذاتنلهوأظهرأخرى

هكذاورؤيتهالدهمجداالبسانأفقدتالحطيةأنفكماالعجيبالصحيحالمـنطقلهذاويا
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إورؤيتهاللهمجدوحتمابالتاليلإلنسانفيعيدالخطيةليرفعاللهبرءجا

512

وفىالمسيحفيالشركةحقوقيهـامتهبمؤلهيسوعالمسيحفيالذيالثهببرااليمانأعطانالقد

قلوبفياالبنمجدشعاعوشغأصلهاعلىالصورةفارتاحتالمسيحفىصرناويالتاليبرهأعمال
لكيمعهنتألمكناإنبالضرورةمجدهءشركاصرناوموتهألمهءشركاصرناولماومحبيهمتقيه
رفيقهمالشغأنابطرسقيهتفالمفديبجرأةوهكذا871رومعهأبضانتمجد
1هبط1ئعقنأنالعنيدالمجدوشويكالمسيحآلالموالشاهد

إنماالفردوسإلىعودةهيوكأنمافيناجديدةخليقةإلىيسوعالمسيحفىاللهتبريرينتألم
31فيهونشتركاللهمجدنرىحيثالعظمىاألكصافياللهمعللوجودبالروح

لينظرواأنااكونحيثمعييكونونباإليمانيتنيأعالذبنءهؤالأنأريداآلبأيها

المسيحأظهرمتى712ويالعالمءإنضاقبلأحببتنيألنكأعطيتنيالذيمجدي
كلنسانلاللهبرأعادوهكذا34كوالمجدفيمعهأيضاانتمتظهرونفحينثذحياتنا

اللهمجدحتىالخطيةبسببفقدهما

المسيحبيسعالذيءبالفدابنعميهمجانامتبررين342

اإلنسانجهةمنثمنلهامدفوعغيرأيمجانيةبصورةإنماحاصلةتبريرحالةاستعراضهنا

3هنامجاناإضافةفلماداالكاملةالمجانيةتفيدوحدهامتبررينكلمةإنالحقيقةوفي

اخطأواالجميعإذقبلهاالتياآليةفيسبقلماالذعندالمساويالمقابلءإعطاهوالسبسب

بنعمتهمجانامتبررينرحمتهءأحشاواقعومنالثهعندالمقابلالردفكاناللهمجدواعوزهم
المسيحبيسوعالذيءبالفدا

الخطيةبسببجميعاالبشريةعتمالذياللهبرمنالفادحبالحرمانهنابولسقإحساس

منكلوعلكلإلىالتبريريصفجعلهالذيهواللهمجدمنبالتاليوحرمانهمءاستثناوبدون

المقابلالثهنعمةءسخاهومنإنمامنهيطلبعملبالاالبسانجهةمنمقابلبالإنهيؤمن
الخطيةتحتالمرةاالنسانلشخرة

ولكنيسوعالمسيعفينسانلمالدهيتلمنكنعمةموهوبهوطبيعتهفيكانوإنفالتبرير

بأيةوالخطاياالذنوبتحثالواقعالميتاالبسانمطالبةعدمبمشىالمجانيةعليهيضيفبولسق
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المسيحمعأخياتافطاياباأمواتونحنآميننعميقولقلبحركةإآلجهتهمنحركة

ذنوبهفيالميتإلىوصلالذيهالبرهوهذاه2أفمجانائختصونأنتمبالنعمة
بلغهالذيلعازرالميتعلىالمسيحءكندافأحياهماخطيتهعلىءالمنكفىءالخاطىعلىوانسكـب

فقامالهاويةفيوهو

متبررنى

أنظوموضعهافيوشرحها301اآليةأنظرالثهبارغيريوجدوالبزهفيالوحيدوهوبارالثه

قيقولوحمينما362بيسوعاإليمانمنهوويبررمنباراليكوناآليةشرحأيضا
يعطيبمعضىالنسانبرةيعطيالدهأنفهويعنيالبرمنالفعليعطيأييبرراللهبولس
إألعليهالحصولاالبسانعلىمستحيلاألمروهذاالعدالةحقءباستيقامسنودةالقضائيةئركيته

تقتربوهناأساسهاعلىيبزأاإلنسانعندقاعدةأيةتوجدالألنهالكاملالنعمةبعملاللهببر

اتهامبالفقطيصيريبزأالذيأنهووالتبريرءالتبريىبينالفارقولكنءالحبريىمنلمةالك

فحازعلىلخطاياهكاملغفرانعلىحصلفدإذنصيبالدهفيولهاللهمنالمزكىهوالمبزرولكن

عنءالتبريرفيجيامافقطعدلعنءتجيةءفالبراةءالبراالبزعنجدايتعالىوهنااللهبر
ينالالرحمةعنصربدخولولكنابدأالعدلأماميتبراأنيستحيلنسانوالممعأوعدلةر
التزكيةةءالبراأيالتبربرنسانا

فهواللهالبرمنكلحائزاأيمبرراءالخاطىاحتسالعندبمالتبرشرينتهولكن
البرأعمالمنيأتيهذاألنفضيلةأوصاحميفاضلأنهئحتشبالولكنفقطمزكى

إلىويدفعهلهايزكيهبلاللهوصاياالوالجهدوالسعيالعملعنباالبسانيقفالفالتبرير

ليصيرالبرأعمالوبالبريعمليحيافالبارباإليمانةءوكفاوحرارةوحبشغفعناباالشتغال

يتبررحينمااآلتيالدهرلحسابولكناآلنيعملهالذياللهعملهوالتبريرألنفاضأل

إالتتمالحالةإثباتإلىيحتاجبااليهاناآلنيتمالذيفالتبريرالديانكرسيأماماإلنسان

أعمالهحسبواحدكلاللهيجازيحيثالدينونةالتبريريوميتمبمقتضاهاالتيالبارةباألعمال
6البرفيأعماللهتكنلمإنالباريجارىفكيف

والحطيةالموتمنوصيممقواللهالمسيحنجاحياةفالبرالناموسأعمالغيرالبروأعمال

الوالذيبهايحيايعملهاكانفالذيالناموسأعيالأماوالمسيحالدهمعحياةأعمالفأعمـاله

كانوالمسيحللمسيحيمهدفقطكانبأعمالهالناموسألنأحديعملهاولمرحمةباليهوتيعمل
كايته
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بنعمته

ءكقضاويحكـمويدينالخطيةيكشفالناموسكانإنألنهالناموسعوضالدهبرءجالقد

موتمنحياةءإلعطارحمةءكقضاخطيةويغفركلوبزكيعفوياللهبزفإنبالموتعدل

ءاآلباالحملهيستطيعوالمالناموستحتالذينأكتافعلىنيراالناموسأعمالكانتإنكذلك

لتهببالبرتءجاالئهنعمةفالنعمة101هأعبطرسقباعترافبعدهممنءاألنبياوال

أننستطيعحتىشعبيهوومنأنأمنولكنبواسطتهاالحياللهالبرلخدمةوعطايامواهب

9241أيااعطبناكيدكومنالجميعمنكألنهكذاننتدب

هذامجعلفهوالتبريرعمليةليصفبنعمتهبكلمةمجاناكلمةيقرنبولمىقوكون

لآليةثرمباكمقابلاإلنسانجهةمناستحقاقأيعلىاطالقايقومالاللهجهةمنكعملالتبرير
فإنالحنطيةصرفةبالناموسألنيتبررأمامهالجسدذيكلالناموسبأعمالألنه02

أواإلنسانخطاياجهةمنأورحمةعفوواللناالنسانجهةمنبالناموسمحتماالعجزكان

الدهعندمنالمقابلهووذلكبنعمتهمجائأاللهبريظهرأنبالقابلتحتمفقدإذاالموتحـكم
إسقطقداللهعدلكأنليسولكنرحمتهغنىبحسب

المسيحبيسعالذيءبالفدا
الطأله3لملللألعءالفدا

عدويديبينمناسفكأوالعبوديةفىمنرقبةلفكئدفعالتيالفديةمنمعروفءالفدا
بولسوللقديسالثمنمدفوعءفدافهيمعاوالفكالدفعالمعنيينتشملوالكلمةكاصب

هواألسرفهنا7اأفإالحطاياغفرانبدمهءالفدالنافيهالذيالمعنىالهذشديدتوضيح
غفرانفتمالمسيحبدمثمنهفعالخطيةربطفكبهتمالذيءوالفداالخطيةتحتعبوديةأوأسر

نفسهاالخطيةءإلغابالدمءالفدامعنىفىيشملالخطيةرئطفكولكناللهيبلمنالخطايا

علىمتعلقاتهاكلألغىوبالتالي962عبالخطيةألغىالمسيـحفدممستبدكسئد
2إلنسانا

تغريمكللرفعاللهقئلمنالمدفوعالثمنهوهذااإلنساننحومنالهعدلءاسئيفاهوهذا

بنعمتهمجاناالهبرعلىيحصلاالبسانجعلاللهيدمنالمدفوعفالثمنوهكذااالبسانعلىواقع
بلءخاطىوهواإلنسانتبريريمكنحتىالعدلءإزاثمنهااستوفتقدالبرنعمةمجانيةأنأي

02أط8هآأ05ءهحلم02كاهلمء
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إلىبزهاللهمزرلقدواحدةحركةواليأتيأنمنهيطلبأنودونوخطاياهبهذنوفيماثتوهو

اإلنسانإلىفوصلالوحيدابنهدموشفكالصليبعلىعدلهاستوفيأنبعداالبسانوعلىاإلنسان

دفعهالذيءبالفدابنعمتهمجانااإلنسانتبريرتموهكذاوصليبهالمسيحدمبنعمتهمجاناوعليه
يسوعالمسيحيالله

اللهمنلكمالذيفيكمالذيالقدسللروحهيكلهوجسدكمأنتعلمونلستمأم
أرواحكموفىأجسادكمفياللفمجدوابثمأل7شتريتمقدألنكمألنفسكملستموأنكم
02و691كو1لثههيالتي

732كوللناسعبيداتصيروافالبثمنأفمتريتمقد
غلققنكلمدعونمكتوبألنهألجدنادعنةصارإذالناموسدعنةمنافتدانايحالمس
331غلخشبةعلى

ليفتديالناموستحتمودوداامرأةمنمودوداابنهالدهأرسلالزمانءملءجـالماولكن

وه44غلالتبنيلننالالناموستحتالذين

والتقديمىءالفداتكميلبعدولكنبزهأعطاناالمسيحفىاللهأنبولسقيرىوهكذا

103كو1ءوفداوفداسةوبرااللهمنحكمةلناصارالذييسوعبالمسيحبالدم

المسيحبمالالهوتغضي621و1352
المسيحأكملهالذيالكفارةعملهو

الدهبرالطهارالخطاياعنللصفحبالدماإليمانثم

الحطاياعنالصفحأجلمنبرةالطهاليبديلباإليمافيكفـارةاللهفدمهذيال352
الثهبإمهاليالسالفل

يةلعبرناكبوراهءكا751رةكفا

اللهفوقهىءيترايالذاألقداسقدسفيالذهبيبوتالتاءغطامنمأخوذةأصألالكـلمة

والشعبالكهخةرئيسخطاياعنبهايكفرالتيالكفارةذبيحةدمئقدمةالكهنةرئيسمنليقبل

يرىحينمافوقهمنالذيالرحمةأوعرشكركيأنهاالولمعنيينيديفالتابوتءغطافأصبح
منئنطزتعودفالبرحمتهأويفطيهاعنهافيتغاضبىالشعبخطايامغفرةعمليهارسالدمالذ
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الشاكيناهأوالكبوراهأواإليالستيريونيصبحوهكذاالدمنضحمكانالثانيوالمعنىالله

معاللهرحمةتقابلوهيكقارةوصارتالعربيةاللغةفيتحورتوالتيالسكنبمعنى
تغطيتهاأوسترهاأوالخطايالغفرانالذبيحةدمبتوسطالخطية

المجدكروباوفوقهالعهدوتابوتذهبمنمبخرةفيهاألقداسقدسلهيقالالذي

دمبالليسالسنةفىمرةيدخلفقطالكهنةفزليسإيالستيريونءالغطامظللين
937عبالشعبجهاالتوعننفسهعنيفدمه

الحجابداخلالقدسإلىوقتكليدخلالأنأخاكهارونكفملموسىالربوقـال

علىىءأتراالسحابفيالنييموتلئالالتابوتعلىالذيإيالستيريونءالغطاأمام
612االءالغطا

علىمنيكلمهالصوتيسمعكاناللهمعهليتكلماالجتماعخيمةإلىموسىدخلفلما
فكقمهالكروبينبينمنالشهادةتابوتعلىالذيإيالسخيريونءالغطا

798عد

راعيياالمزمورفىفواضحالرحمةعرشأوكرسييسئىإيالستيربونءالغطاكونأما
081مزأشرقالكروبيمعلىجالساياكالضأنيوسفقائديااصغإسرائيل

ءالغطايغطيءالغطافوقكانالكاروبيمأنومعروف

الرحمةعلىللحصولالسعبمحيثالمكانبأنهالالتينالمترجمينأحدعنهعتروقد

شرحهفياإلسكندريأودمجانسهوالرحمةبكرسيالتابوتءغطاترجمقنأولطأنومعروف

كرليهوبمثابةنفسهالمسيحأنالمفهومامتدالشرحهذاومن3روميةأهلإلىبولسقلرسالة
كمامجدامجدهورأينابينناوحلصارجسدأوالكلمةيوحناالقديسذلكعنعئروقد0الرحمة

فهواألرضعلىملموساالربمجديرىحيحثألنه141يووحقانعمةامملوءاآلبمنلوحيد

الدهإلىيسوعالربدخلحيثءالسمافياللهعرشففوالخقيقياإليالستيريونأمااإليالستيريون

821بعأبديافدافوجددمهوفآمالعليااألقداسفىاآلب

فيلومنذاالشكندرانيينعندومشروحةتمامامدركةكانتوإنالمعانيهذهئحليلولكن

روماأهلعندالمستوىهذاعلىمفهومةتكنلماألحوالأغلبعلىفهيوأورمجانساليهودي

3هأع8ححءيماكاولهييمأألط061
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الدهإلىدمهاوقذمالصليبعلىالمسيحأتمهاالتيالكفارةذبيحةحقيقةهوكلههذافيوالمهم
اإلنسانلتحريرمدفوعفادحكثمنالعمليمفهومهفيءالفدابهافاكملاآلب

أنإآلكفارةكذبيحةبالدمءالفداعلىتركيزهفيالرسلأكثركـانوإنبولسوق

للكنيسةعامرسوليميراثهوءالفدا

الرسولبولسفبحسب

17أفاآلباللهنعمتهغنىحسبالخطاياغفرانبدمهءالفدادنافيهالذي

فيغيوراخاصاشعبالنفسهويطهرإثمكلمنيفدينالكيألجلنانفسحهبذلياك
241تىحسنةأعمال

141كواططاياكفرانبدمهءالفدافيهدناالذي

الرسولبطرسبوبحس

تقلدتموهاالتيالباطلةسيرتكممنذهبأوبفضةتفنىءباشياالافتديتمأنكمعالمين

معروفاالمسيحدمدنسوالعيببالحملمنكماكريمبدمبلءاآلبـامن

أجـلكـممناألخيرةاألزمنةفيأظهـرقدولكـنالعالمتأسيسقبلسابقا
18102بط1

االبجيليلوقابحسب

داودبيتفىخالصقرنلناواقاملشعبهءفداوصنعافتقدألنهإسرائيلإلهالربمبارلث
96و186الوفتاه

المنتظرينجميعمععنهوتكلصتالربتسئحوقفحتالساعةتلكفىالنبئةحنةفهي

283الوأورشليمفيءفدا

4212الوإسرائيليفديأنالمزمعهوأنهنرجوكناعمواستلهبذيونحن

االنجيليينومرقسمتىسبوبح

رأساالمسيحلسانعلىوذلك

عنال75فديةنفسهوليبذلمليخبللئخذميـألتىلماناالنسابنأنكـما
0154مر02042متكثيرين

للمؤلفوأعمالهوالهؤلهحياتهالرسولبولسالقديسكتابفيءالفدامعنىشرحإلىءالقـارىليرجـع
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بهيؤمنمنلكلكقارةبدمهيسوعالربأكملهالذيءالفداأنالعزيزءالقارىأيهاعلما
وتتمالثهتدبيرفىاألزلمنذكاندائمقائمحدثولكنهوانتهىبثمارهأتىتاريخياحدثايكنلم
وسيبقىلهمكئالظلأكملهأنوبعدسيحوبالمالمسيحفيفغاأليزالوالالزمنءملفي

يومفيوشمولهوعظمتهقولهسئستعلنأخرويعملءالفداألنالفاديالمسيحفهوكذلك
القادمءالفدا

دأئمكعمل03كوا1وفداوقداسةوبرااللهمنحكمةلناصارالذييسوعالمسيح
شخصهفي

مجدهلمدحالشقتنىءلفداميراثناعربونهوالذيالقدوسالموعدبروحختمتمآمنستمإذ
ءالفدابونعرهناالحط41و131أف

403أفءالفداليومختمتمبهالذيالقدوساللهروحئحترنواوال

والبركانماالمسميحدمفلوالللتبريرمؤهلينوجعلناممكنااللهبرجعلالذيهوءوالفدا
تبريركان

مح3طءهآ3حأولمح1ههمهـ035هاللقذمهالذي

أمامهقألمههكذاصحيحاوتترجم

أووالمكانالحالةعلىبلالزمنعلىيرتاحالقذمهفالفعلوعميقخصبهناالمعنى

بوضعالدوامعلى5أمامهليكوناكفارةالمسيحيسعقدمفالثهالمكـانةاألصح
نسانلمويمنحهالخاصبرةيظهراويعلنأنيمكنحتىالكفارةوضعهودائمكـيانـي
ذبيحةبدونفاللهخطيرهناالمعنى3كيفالسالفةاإلنسانخطاياعنالصفحينمحتى

االنسانثحتهاوقعالتيالعقوبةيبسبالعملعنتتوقفبمعنىرحمتهتقفالمسيحكفارة
العدلمطاليالمسيحأكملأنبعدولكناإلنسانيستحقهالذيالعدلحكمبانتظار

براصبحالعقوبةالمستحقنساناه1جسدأيجسدهفيكاملةبةالعقوأخنهباناإللهي
المحفوظةالسالفةاإلنسانخطاياكلعنالصفحفتمرحمتهبمنتهىيعملعائقبالالثه

العظيمالكفارةيوماليومهـذاإلياللهأناةبطول

وصأأ8أهآأء52يمع5ول4كأه23و
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اليونانيالمفهومحسبمؤداهاحيحةترجمةعربيائترتجمأنبدالالدمهقةعبارةأنأي
غرضهأوقصدهحسبولتكملكفارةأمامهاللهقذمهالذي

االصطالحفهذا6اليتفوتاألسقفالكبيراللغويالعالمعليهايؤكدغرضوكلمة

قصدهاالتيمسرتهحسبأيضابولسللقديسافغرأوقضدبمعنىءجـا95هـء07

يعملالذيءهـكا71قضدحسبسابقامعينيننصيبانلناأيضافيهالذيهههـ5

11و19أفمشيئتهرأيحسبءشيكل

اللهأنأيالعلنيةمعنى7ءالعلماحسبيشملالثهقألمهالذياصطالحفإنكذلك
إالناسعلىبزهلئجريالعالمأمامعالولكنلهغرضاكقارةأمامهالمسيحيسوعقأم

بدمهباإليمان

يتمالدمبهذاألنكمارةأمامهالمسيحيسوعبتقديمممكناأصبحنسانلاللهتبريرأنواضح
بالمسيحااليهانيقذمأنعليهفأصبحاإلنسانأما6اإلنسحانعنوماذاالسالفةالخطاياعنالصفح
االبسانتجاهمباشرةالدهبريعملوهخاالخطاياعنالصفحأيالكفارةعملمنهينالحـتى

البرعمليعوقاعاثقيبقلمإذللئبرير

بزهإلظهار

المتكررةإظهاربرهجملةتحتالقادمةلآليةشرحهانؤجل

الثهبابهالالسالفةالخطاياعنالصفحأجلمن
حتىلهمومشهوداعظيماإيمانهموكانباللهآمنواالذينأجلمناللهبزإظهارتخصيـصهنا

يرجىبماالثقةفهوااليمانوأماعنهمتيلالذينأيضاوالبطوليةالصالحةأعمالهمجهةمن
رسالةفيبولسقوظل2و1ة11عبءللقدماهدمهذالىفإنهئرىالبأموروااليقاد

إسحقإلىسارةإلمماإبراهيمإلىالبارنوحإلىأحنوخإلىهابيلأولمنيـذكـرالعبرانيين

الذينءاألنبياوجميعوصموئيلوداودويفثاحوشمشمونوباراقوجدعونموسىثمويعقوب
السيفحدمننجواالنارقوةأطفأواأسودأفواهسألوامواعيدنالوابراصنعواممالكقهرواباإليمان

كانواألنهمالنجاةيقبلواولملمحذبواءغرباجيوشهزمواالحربفيءأشداصارواضعضمنتقووا

6أأل

7اليالءىءايمايمها7ول811120
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قتالماتوالمجزبوائشروارجمواوحبسقيودثموجلدهزءفيلمجربواأفضلقـامةيطلبون
وجبالبراريفيتائهينفذلينمكروبينمعتازينمعزىوجلودكنمجلودفيطافوابالسيف

11عبباإليمانلهممشهوداكلهمءفهؤالاألرضومغايروشقوق

بزةأظهرعندمارجعيباثراللهبرشملهمالذينجداكثرمنجدافليلهذانعم
اللهاحتملحينمااألماجدالقديسينءلهؤالالسالفةالحطاياعنكفارةالمسيحيسعبتقديم

الحاضرإالزمانفيئعقنأنالعتيدالثهبرمنحرمانهمكثيرةأناةبطول

بيسعاإليمالمنهووببزرقنباراليكونالحاضالزمافيفيإلظهاربزه362

تقديموبينالثهظهوربرإمكانيةبينبولسقيربطومستقلةواضحةوبصورةأخرىمرة
التكرارهذافلماذاالعالمأمامعلناأمامهكقارةالمسيح

8لحال97ة7لحا7وإلظها

يكررقوهناويحققيظهرفهيإظهارمنأكثرالمعنىمنتشملاليونـانيةالكلمة

كفارةاللهقذمهالذيسابقاقالفقدمعناهاأهميةلشدةأخرىمرةالكلمةوضعبولس
لنفسإعادةوهنااللهبامهالالسالفةالخطاياعنالصفحأجلمنإلظهاربرهبدمهباإليهان

برةوتحقيقإظهاريستطيعخـىكقارةأمامهالمسيحبسوعقآلمأنهالوضعنفسباستخدامالمعنى
2هاآليةفيتءجاكماالثهبإمهالالسالفةالخطاياعنالصفحأجلمنليهناولكن
وهمأجمعونءهؤالماتاإلجمانفيءالرجاعلىوماتواآمنواتبريرالذينبهائفضدوالتبم
لذلكوحموهاوصدقوهانظروهابعيدمنبلإبراهيممواعيدالمواعيدينالوالم

يزيدهنابل61و1131عبمدينةلهمأعذالنهالهمإيدعىأنالثهبهميستحي
فىيوجدمنكلالدهروإلىاليومحتىموسىمنويقصدالحاضرالزمانفيالظهاربره

المسيحيسوعإيمان

بينماالناموسظهورعلىالسابقةالعصورفيوذلكاإليمانعلىبرتكزالدهبزأنهناواضح
منالناموسفيبماباألعمالويتبرروايتزكواأنأرادواالذينانشغلأوباألعمالالناموسانشغل

ناموسأئرفييسعىوهوإسرائيلولكنالوعدلهالذيااليمانزخيرةعليهمففاتأعمال
األوائلءواآلباإبراهيمفعلكماباإليمانلسذلكفعلألنهلماؤاالبرناموسيدركلمالبر
23و913روالناموسبأعمالكأنهبل
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أئواالذيناإليمانأصحابذكرعليهيفمتلمإذحقاوعظيمعظيمهنابولسدقأنكم
أيءهؤالحتىأنعلىيأسفولكنهباإليمانأيضاهمعاشواالذياألعمالطأصسحـابقبل

أياللهوعدلهميتحققلمأنهالمواعيدينالوالموهمالناموسقبلأتواالذينااليمانأصحاب
منغضبإمهالأنهالشزاحظنهالذياللهإمهالهوهذايحافىهالبزبظهورالوعد
ءهؤالماتاإليمانفيعنهميقولالوحيصدقبحسبوهمهذايصحكيفخطاياأجل

بلااليمانبرهووهذابراصنعواقولهااليهانعلىيزيدبل11313عبأجمعون

احتمالهفيهوالهأألاللهفامهالإذابرالهلمحممسبإيمانهأنإبراهيمفيالدهويمزفي
خطاياهمعنصفحأنهمنبالرغمإذبزالهمحسيالذيإيمانهمءازالهمإظهاربرهعدم
الزمنعاملبسبميالمسيحفيلبراللهرويتهممنلحرمواأيالمواعيدينالوالـممأنهإآل

أنهممؤكدينوحيوهابعيدمبالنبوةبااليمانبالروحرأوهاإنهمعنهمالكتابفيقولفقط
سماوياأيلأفضوطنايبتغونكانوا

أنوعيهمنيفلتلمكيفحسمناالبعيدةالرؤىيكشفالذيالراثيهذابولسعلىعجـبي
الحقفأعطاهمبالمسيحالهبرفيحـقهماألماجدءواألنبيـاواألجدادءاآلباءلهؤاليعطي

لينالواهبالالحيإيهانهمداخلمنرجعيبأثرالمسيحدميطالهـمأنبإيمانهـمواالستحقاق

خطاياهمعنصفحا

عنتماماتختلففهيمرةألولكاءكاه71الصفحكلمةورودهناءالقارىيالحـظ
لموهذاتجاوزهاأيإليهاالنظردونالخطاياعلىالعبورهوصفحفالأإكايألالمغفرة
إيمانهمقوةأظهرواالذينواألماجداألوائلالقديسينءهؤاليخصفيماإألاللهتدبيرفيقـطيحدث

علىبالتصديقعليهمعادالمسيحدمكفارةبذبيحةاللهإظهاربرفهناهالمنلهـموشهذ
يخلصواالحئىهذابزهلهميعلنالأدنإمهالهبطولاللهأمهلهمحينماسابقانالوهالذيالصفح
بدوننايكملوااللكيالمسيحبدمااليمانأفضلشيئالنافنظراللهسبقإذبدوننـا

المسيحفيالمغقناللهببروالمجدللخالصيسخاهلواأناآلنلهـمصخوهكذا114عب

إيمانهموبحسب

المسيحجبيساإليمانمنهوويبزوقنبارأاليكون

والمعنىالعمقالفائواالالهؤليالسريمضمونهفىالمسيحيسوعربناهوصليبهذا

لمالطبجعةهدهولكنصفتهوليسطبتعتههيهذهبارحقاأنهالدهورمنذمعروففالته
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يتصورهاأنيمكنالالتياإلنسانخسارةكانتوهناكصفةءالبدمنذظهرتبلكفاعلةتظهر

التعرفمنالسالفةالدهورهذهكلحرمناإنسانفيعمليابزهيمارسأنعناللهفامتناعأحد

كلعرفتهفقدأبوةبعدهاماالتيالحانيةواالبوةوالغفرانوالحبالبرصاحباللهكؤلهعليه

كتابكمنفامحنيوإآلخطيتهمغفرتإنواآلنأبداءالخاطىءيبرىالأنهالفةالساألجيال

2333خركتابيمنأمحوهإلتنأخطاقنلموسىالربفقالكتبتالذي

إلىاإلحسافيحافظهكذاقالاإلنسانمعالعاملةطبيعتهجهةمننفسهالثهعزتوحينما

اإلئميغفراي437خرءإبراءيبرىلنولكنهوالخطيةوالمعصيةاالئمغافرألوف
الكانأنهولوالقديمفيءالخاطىأنأيءئئرىأنيستحيلولكناإلنسانيهلكفالوالمعصية

وقالهايتبرأالالدينونةيوميأتيوعندماأمامهيتزكىالكانولكنجسدياخطيتهبفعليهوت

القديمالعهدفيوالبارالبرعنقيلومهما327خرالمذنبأبزرالألنيصراحةالرب
3412مزأحيقدامكيتبررلنفإنهاللهأممامأمااإلنسانمحيطفيكلههذاأذفالمعروف

الباوالذوالكلىالقلوبفاحص9272خرالبارهوالربالبارهووحدهفالرب

العهدفيالمسيحلقبعبديإآلاللهمستوىبارعلىقطيوجدفالالربغيروأما79مز

تفيدالالباركلمةوهنا3511إشكعيرينيبروبمعرفتهالبادوعبديالقديم
36عاالباربالففمةباعواألنهميبررقادرأنهولذلكتماماكالدهطبيعةبلصفة

المسيحأنهالحالفيغرفوهكذا

واقعمنوغفرانهاالخطاياعنللصفحفرصةبدمهاإليمانليكونكفئارةالمسسيحاقهقآلموهكذا

وغيرالسالفةالدهورفىمخفياكانالذياللهبزإلظهارالعمليالتمهيدتموهكذااإللهـيالعدل
الخطاياعنالصفحتتمالمسيحبذبيحةالثهباطهاربرأنالوحيأعلنوبذلكالنـاسبينعامل

نفسههالمناليمانهمشهذالتبريرألنهونالواعاليااإليمانحفظواالذيناللهرجاللكلالمسالسفة

برواستعالنإظهارفتمالعدلتمالمسيحفبذبيحةالحاضرالزمنفيأماالسالفالزمانفيذلك
بارحقاأنهعملياالثه

للعالمحتاأجلنامنالدهبذلهكيفالدهابنيسوعالمسيحفيوأظهرتاستعلنتهالفطبيعة

يعنيكلهللعالموحبارحمةأجلنامنابنهيبذلطاللهفكونالمسيحإيمانفىيوجدمنلكلوبراكله

أصحابالسابقينخطاياعنللصفحاللهابندميسفكوأنءمابالعالنتةأظهراللهبزأن



روميةرسالةشرح62و352رو22

للوجودأظهرتالبارةالهطبيعةانيعنيفهذاالحاضرالزمنلخطاياوللغفرانلهالمشهوداإليمان
الرمنيشملهماوكلوالحاضرالماضيليشملبزاثمعدألأوألباقثداراإلنسانفيعملهالتعمل

أصبحوهكذاعنهيفترقوالاآلتيبالزمانممسوكاللهعندالحاضرالزمنألنالزمننهايةإلى

أنبعدذاتهفيبارالدهأنمعوالعالماإلنسانعينفيبارااللهليكونهواوألاللهإظهاربنقصد
ببراإليهانأيالمسيحإيمانفىوجذقنيبرركللكيوثانياالسالفةاألزمنةنبمكنؤالبرةكان
علىاإلنسانحصولفبعدالتبريرينالءالترسبعدحيثالمسيحذبيحةفيأظهرالذيالده
القدوسروحهوفيضونعمةرحمةلنوالاللهبرلعمللتأخطاياهكلمنالكليةةءالبرا

ءالقارىمعقصيرةوقفة

ذاتهبتقديمءالفدافيالمسيحأعمالنرىلكياآلياتبهذهلناأعطيتجديدةرؤيةإنها
فصحيحالمسيحيسوعشخصفيأظهوتبراللهاعماللقيقةافيإنهاخطاياناأجلمنكفارة

غفرانألنالثهبزأساسعلىإنه3أساسايعلىولكنخطيةكلمنئطفرناالمسيحدمأن

ولكنةبراحكمبمثابةهوالخطايانمفرانألنالحالصمنتهىهوليسذاتهبحدالخطايا
اجمابيةتزكيةإلينحتاجنظلبينماالدينونةمنيعتفناإفهاللهإلىيقألمناالةءالبراحمكم
ترابةوالالمكانقوابةليساللهمنيقربناماإلىنحتاجللهءإرضاوثيقةإلنحتاجاللهمن

الذاتياللهبزعملهوهذاالثهبيتأهلمنأوأنناننبعهأنناشهادةإلنحتاجااللربى
محبتهونعمةرحمتهءوسخامجدهغشمنبرطبيعتهمناللهذاتمنءشيمنحأي

بذبيحتهالمسيحاستوفيلقداللهعدلحمكمنحارفعتبدمهوإاليمانالمسيحكفارةان

أصبحناالمسيحرفعهافلماالثهعدلأحكامتجاهعلينامفروضةكانتعقوباتكلوموقه
الثهبزلقبولبذبيحتهالمسيحأمملناوهكذاعاثقايبالورحمتهبرةمواجهةفي

القدسبالروحقلوبناقيانسكبتفدالثهمحبةألنالمحبةءعطافيعليناانفتحالثهبر
5روهلناالمعطى

الهأوالدندعىحتىاآلبأعطانامحبةأيةأنظرواالتبنيهبةقيعليناانفتحالثهبر
31أيو

اتتأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطيكملكيفلوبنافيابنهحلولبمنحهعليعاانفتحالدهبر
الفائقةالمسيهحمحبةوتعرفوا0فلوبكمفيباإليمانالمسيحليحلالباطناإلنسانفيبروحسهبـالقوة
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91و71و361أفاللهءملكلإلىتمتلئوالكيالمعرفة

نصرخبهالذيالتبنيروحأخذتمبلاباناالثهندعوأنحقفأخذناعليناانفتحالثهبر
851رواآلبأبابا

نفسهالروحابنهالمسيحمعالخاصةأمجادهفيالميراثحقفأعطاناعليناانفتحالثهبر
المسيحمعووارثونهالورثةأيضاورثةفانناأوالداكنافإناللهأوالدأنناألرواحنايشهدأيضا

71و61رو8

هذاخطايانابسببعليناالمسثحقالفضبالمسيحوفعماتئفيناالدهبرعملهوهذا
برداخلصرناالفضيرفعاذءفالفدابالفداصبنعمنهمجأنامتبرريناآليةمضمونهو

بكلاالئوةرضيعكيوالثهالفضبرفعالمسيحبزروالثهفدىفالمسيحمجاناالثه
طبيعثهأعماقوكشفلنفسهالحألفيصالحناواآللبدمهالخطاياغفرالمسيحعطاياها

يشملالكليشمولهفيالذبزبأنعلماالتبريربدأواآلبءالفدااكملالمسيحرواحناا
أيضاءالفداعملكلبالضرورة

بالناموسالعملتوقف137213

الناموسأعمالبدونللتبريرباإليمانالعمل
الواحدباإلبمانواألمملليهوبرالثه

بناموشبلكألاألعماليأأبناموش3نامولبأيافتفىقد3االفتخازفأين372
ليماال

مرةبولسيأخذناقولكنالتبريروبركاتالذبرءسمافيءالقارىأيهامعانحفقكنا

باستخدامكانتلذلكصورةوأشنعورهبكلالذاتيالتبريرجدوىعدممعالنواجهأخرى
يبررهاللهتذغيتبرروالهوفاللنفسهالدهبزيسرقأناإلنسانيحاوليهاالتيالناموسأعمال

حصولهاأثبتأنوبعدمجانامتبررينالقول42اآليةمنبولسقستخلصيهنا

المستحقالغضبأحكامكلوبالتاليالتعديأحكامكلرفعتالتيالكفارةبذبيحةفعليال
موضعأينهناةيسألالمسيحدفعهكلهالمقابلألنمقابلوبدونءبسخاالدهبرعلينافانـفتـح
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يسألويعودالمسيحبسببوزكاناالدفبزرناكلهاخطاياناحملوالمسغ3هنانسانلاالفتخار

األعمالبناموسأم3قامثموماتالمسيحضلباألعمالبناموسهل3وأعمالههناالناموسأين

فباإليماننعمااليمانبناموسبلبولسويردق3غناهفضلمنوزكاناالخاصبزهاللهأعطانا

بالمسيحفاإليمانبزةننالهالبأبوةوناإليمانالغفرانننالتألمتالتيوالكفارةالمسيحبدم
بأعماليؤمنكيفالمفتخربأعمالهولكنلهمايعطيناباللهوااليمانالمسيحبفيمايعطينا

الثهفىيشقحتىأو3الثهببريؤمنكيفنفسهبزلنحقيقيسعىوالذي3الثه

لليهورالثهأمالناموشأعماليبدونباإليماليئبرزاإلنسانأنيممطنحإذا93و382
ايضالألممتتىأيضأألألممأليسفقطأ

هنابولسيذكرهاقالتياألعمالألنعاليرنينذاتحقيقةإلىبولسقينتهيهنا
والمرضيةلمقدسةواالصالحةالوصيةبمقتضىأعمالأنهايفترضبلخاطثةأعماألليستللناموس

بزهمناللههويبررفالذياللهأماماالبسانتبررالاألعمالهذهحتىإنهيقولولكنهوالروحية

بالمسيحيؤمنيؤمنالذيهوالخاصهالبرعلىهكذامجصلأنيمكنهوالذيوالوحيدالخاص

لهفيقولبالمسيحآمنالذياليهودييكتمبولسهناقبالمسيحاللهعملهوماالمسيحعملهوما

الناموسأعمالبدونتبررتباإليهانإنك

بدونبالمسيحباإليمانتبررالذياليهوديأنواضحةحقيقةإلىبولحسيخلعقهناومن

بالمسيحباإليهانيتبررلكيأصالناموسبدونوهولألممياألخضرالخوريعطيالناموسأعمال

لليهوداللهيظلأملهويقولبالمسيحالمؤمنلليهودياسئنكارياسؤاألىبولقيسالهناوإآل
بولسويردقللهالعنصرياليهوديالتعصببحسبوذلك3بالمسيحآمنواأنبعدحتىفقط

أيضالألممهوالمنفيالسؤالءإزانعمأيبلىنفسهعلبلاليهوديكل

باإليمالطوالفرلةباإليمالطالختانالميبززالذيهوواحذالثهألن303

تمييزالءوهؤالءلهؤالواحدأنهبمعنىلليهردهوكحالألممالدهأنابقةالسلآليةتكملة

سيبررهفهواليهوديآمنفابئيؤمنقنلكلللجميعأظهرهقدفهوبرةأظهرفدكانفإنبينهما
الذيالوحيدالمعيارهوااليمانجعلهواآليةهذهمنوالقصدبالمثلسيبررهفهواألمميآمنوإن
كانأيااإلنسانيبرر
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المساوةفدمعلى3ولألبلفقطلليهودليساللهلمجعلباللهااليمانفياألممبدخولوهكذا

التخصصبنوعإسرائيلإلهبعدليسوهوللحميعفعالواحداللهأنيتحققذلكومن

النالوسحتنثبلحاشاباإليمافيأالناموسقأفنبطل313

بالمسيحاإليمانعدمفابئاآليةهذهلشرحمفتاحوهوالصحيحهوالعكسالحقيقةفي

هووهذاالناموسيبطلالذيهوالمسيحبذبيحةأظهرالذياللهببراإليمانعدموبالتالي
منلهمشهوداءجاالمسيحألنللمسيحشهدالناموسألنالرافضينلليهودحدثالذي

كانوإنللحقشهدوأنهحقالناموسأنيثبتبالمسيحفاالبهانءواألنبسياالناموس

حقيقيمؤدبالناموسأنأئبتنابالمسيحآمنافإن342غلالمسيحالىمؤدبناالناموس
فيصادقااالموسأصبحبالمسيحوآمئا14روالمسميحهوالناموسغايةكـانوإن

التأديبيعملهوأبطلناشهادتهأبطلناكوشاالناموسبالفعلأبطلناالمسيحرفضناإنولكن0دعوته
اإليمانإنيقولقنوكلالناموسيثئتبالمسيحإيماننايكونوبالتاليإذادعؤلهصدقوأبطلنا

أيضاللناموسوبالنسبةبالمسغيمانللىبالنسبةعادلغيريكونالناموسيعطلبالمسيح

ذلكألنالناموسأعمالبالمسيحاإليمانبعدنطلبأنوالخطربلالفادحالخطأولكن
بالناموستتبررونالذينأيهاالمسيحعنتبطلتمقداللهبرعملوبوقفبالمسيحاالبهانيبطل

4هغلالنعمةمنسقطتم

فىغايةحقيقةإليينتهينفسهمعبولسقعملهالذيالمصطنعالحوارفيالبالغةوبهذه
نورفيئحصوإذااإلنسانعلىؤتالطفهوذاتهفىاإلنسانلبراسئخدمإذافالناموساإليجابية
ولشىالمسيحليدموسىيدمنيسلمناومؤدباومعلمالهأميناشاهدأوجدناهالمسيحاستعالن
يئئتهالناموسكليرتدبالمسيحاإليمانأنأيللمسيحويشهديعلنيظلفيهالذيفالحقلمبطل

لهيشهدالذيفيهالذيالخقويستخدمويكزمه

الذيالبروأنللمسيحكشاهدوقائموصدقحقأنهالقديمللعهدبولسيشهدقهنا
القديمالعهديثئتالجديدالعهدأيالمسيحبيسوعباإليمان





الرابمالصحاح

العهدينفيباإليمانالبر

إبراهيممنلهمشهودالبر

418رو1

4921رو2

43152رو3

باألعمالوليسباالبمانتبررإبراهيم

الختانقبلتبررإبراهبم

باإليمانالبرهوالوعديكونإبراهيممثالعلى

بختانوالبأعمالوالبناموسال



صحةعلىالناموساألسفارمنيبرهنهوأناألصحـاحهذافيبولسالقديسهتمن

األعمالتعارضعلى4ولىاالبالدرجةتقومالتيوهيالسالفةاألصحاحاتفيقدمهاالتيالعقيدة
فيالثالثاألصحاحفيتدعيصهافياسخغرقوالئيالعامةبصورتهابالمسيحاإليمانمعالناموسفى

أبووهوإبراهيموضعإلىءيلتجـىاألمرهذاوفي03و82و72و62و2وه22و02اآليـات

بااليمانبلباألعصالليسأنهوكيفالثهأماموإيمانهأعمالهفيلليهوداألكلوالرمزءاآلبا

وتبررتزكى

اللهبزلنوالالقوةهوصارالذيميحايسوعبألرباإليمانأنبولسقيرىسعةتوبـنظرة

استعالناتوختامنهايةهوبلااليمانمعرفةفيالبدايةيكنلمالمسيـحوأنطفرةيأيئلسم

ءاألنبياآخرحتىشملتوالتيالقديمالعهدفياإليمانسجالتفيكماالقديمالعهدفىاإليمان

البارأوالصذيقالمسئىهابيلإيمانفيلهانموذجأولءجاوالتي

وبهلقرابينهاللهشهدإذبارأنهلهشهدفبهقايينمنأفضلذبيحةدثههابيلقذمباإليمان

منفألنهاأفضلهابيلذبيحةلماذاأفا4020تكراجع114عببعديتكلمماتوإن

ألنهاللبرصورةتشكلالذبيحةمعوالمحبةواضحةالمحبةفعالمةكنمهأسمنومنأبكار

أساسعلىكانبرةولكنبارأنهلهشهدلذلكاللهمعوالحبالبذلمستوىعلىعالقة

عملمجردوليسوالبذلالحيعلىالقاثماإليمان

المسيحفمعلىمتاخرةتءجاأنهاإالالتكوينسفرفيوقتهاتردلموإنلهابيلاللهوشهادة

باردأترجمتهاصحـةزكيمدلمكلعليكـميـأتـيلكـي3253مـتفينفسه
برخيابنزكريادمإلماإةا51داالصديقهابيلدممناالرضعلىشمكألكاي1ة7

ألن3ذبحهولماذاأخاهوذبح321ايوفيوكذلكوالمذبحالهيكلبينقتلتموهالذي

هابيلدمأنالمقدسالكتابيؤكدولكيإةإ4بارةأخيهوأعمالشريرةكانتاعماله

332
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األرضمنإليعمارخأخيكدمصوتاللهأماميتكلمأنهكرحقيقيةذبيحةخسب
لمهابيلأنبمعنىبعديتكلمماتإنسفرالعبرانيينآيةفىءجاهناومن401تك
بارشهيدأولهابيلخسبولذلكقايينفهوبالفعلماتالذيأماالموتبعدحئاظلبليمت

بااليمانذبيحتهقذمبهالذيهايلإيمانفابنوهكذا69روالثهأماميتكلمشهيددمودمه

تعبيركاقوىاللهأماميتكلميزالتبورالالذيااليمانبهذاوهابيلاللهتبررأمامالذيهووالحب

باالبمانالبرمفهومعن

وهوالهبزنالأيضابإيمانهالذيإبراهيمحتىنزوالهابيلمنالمبزراإليماننماذجتتواترثم
خميستالذيإبراهيمإيمانألنالمسيحيسوعفىأعلنالذيالئهببرصلةواألشداألقوىالنموذج
أياألرضأممكلبهتتباركالذيالنسلاالبنءبمجياألعظمالوعدبهنالبراله

كلظهرإيمانألعلىكنموذجإبراهيمصورةأنفسهمعلىأضاعواقداليهودكـانوإنالمسيح
ختانةصاحبالطبيعيأوالجسدياألبجعلوهحينماوذلكاإليمانأبابهخسبوالذياألرض

الجسدفيإلبراهيمنسبهيحصرفابهإلبراهيمابنأنهويفتخريقولحينمافاليهوديلهمالجسد
االمملكلهيالدهوعدبحسبإبراهيمبؤةاأنحـينفياألرضيالميراثفيوبالئالي
يخرجونمنكوملوكأمماوأجعلكجداكثيرالمركوأاألمملجمهورمنأباأجعلكألني
إاللحمفياالختتانعهدقبلإبراهيمأخذهالوعدذلكبأنعلما6و715تك

ولنسلكلكإلهاألكونأبدياعهدأأجيالهمفيبعدكمننسلكوبينوبينكبينيعهديوأقيم
علىقائمونسلهالبراهيمالدهفوعدإذا7170تكالختانوليساإليمانعهدبعدكمن

الذياإليمانفيبلالجسدفيبالتاليليستوالختايةالناموسأوالختانعلىوليسىبـاللهاإليمان

المواعيدبهونالإبراهيمبهاشتهر

والشاهذالقضكالخكتمئعتترباإليماننالهالذيوالبرإبراهيموإيمانبـإبراهيمواالستشهاد
بالمسيحباإليماندعواهصدقعليهيبتىالذيواألساسبولسقالهوتلكلواألعظمالوحيد

بأربعمائةبعدهمنءجاالناموسألنالناموسبأعمالوليسباإليمانتبررإبراهيمالدهبزلنوال
بالنسلالوعدنالاإليمانهذاخاللومناللهمنالتبريرإبراهيمنالوحدهفبااليمانسنة

بدونبولسقبهيكرزالذيالمسيحهوالذياألرضأممكلبهوتتباركبأتيالذيبـاالبن
وسالنا

بدوناإليمانعلىالقائمةالحقيقةهذهقوةندركأنألمكنناالزمناختزالتسصؤرنالوونحن

إلىأوصلناإبراهيمإيمانأنألدركناموسىبدلءجاالمسيحأنتصورنافلوالناموسأعحال
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الناموساذافللنفسمهبولسقيسالهالذيالسؤاليأتيوهنامباشرةبـالمسيـحاإليمان

المسيحوإيمانإبراهيمإيمانبينمتوسطةكحالةزيادةءجمافالنـاموس391غلإذأ
كثرتالخطيةأنأي391غلعدياتالتبسببزيدأنهبودسق5يقودوالسـبب

قيمةفيهيدركالذيالجيلياتيحتىوالتاديببالتهذيبمعهاوالتعاملحصرهامنالبدفكان

يسوعالمسيحفىالمعتناللهلبريتأهلحتىالباروسلوكهإبراهيمايمان

ابراهيمإيمانمستوىعلىوصاياهمعاليهوديالشعبيتعاملأنالناموسفىاألصلوكـان

والبروالمجدالكرامةبهالينالواالناموسبأعماليتبارونبدأواوباللهاإليمانطرحواولكنهمبالئه

مجدهملحسابحؤلوهاألنهمدينونةإلىلهموصاياهوتحؤلـتالناموسفضلمنهمفضـاعالذاتي

اتيلذا

فعلألنهلماذابالتهالبرناموسيدركلمالبرناموسأثرفييسعىوهوإسرائيلولكن

9روالناموسبأعمالكأنهبلأبيهمإبراهيمإيمانستوىمحعلىبااليمانليسذلك

اذالكيموضوعاأصالكانالناموسأنيفيدبمـااآليةهذهفيبولسويزيدق23و13

االستنارةإلىحتمابهمسينتهيفإنهالمحةمعالصحيحةبالعالقةأيبااليماناليهوداستخدمه

هيالناموسغايةألن1يأتيعندماالمسيحقبولإلىوالضميروالقلبالفكرإعدادالىدالروحـية

ولكنعندهوينتهيإليهينتهيأنالبدالذياألساسيالمسيحقصدأي014روالمسيح
أنهمعلىبئنةوهذاوقتلوهوقاوموهرفضوهءجالماالمسيحيقبلواأنبـدلإفيقولبولسق

الصدمةبحجراصطدموافإنهمفيقولوالمسيحاللهلحسابوليسلحسابهمالناموساستخدموا

واءاسااللذينعثرةوصخرةصدمةحجرصهيونفيأضعأناهامكـتوبهوكـماالمسيـح
أيالصخرةبهيؤمنتنوكلاللهيبررواأنبدلبأعمالهذواتهمبررواوالخـاموساستخدام

33و923روئخزىالالمسيح

يحسبهالمالثهولكنصالحةأعسالهكانتإبواهيمإنبولسقيقرلإبراهيمإيمانشانفيثـم
للربمذبحابناوهثميذهبأينالىيعلمالوهوالكئدانيينأورمنوخروجهللهفطاعتهبراله

أندونالذلصوتإطاعةوعرضاطوألاألرضفيبهوتغرالحيالثهباسمودعاوهذبائحوتقديمـه

أماميسرةلهاللهوصيةلطاعةباإلضافةهدااألولووطنهوعشيرتهألهلهالرجوعقيقطيفكـر
لهيحسبهالمهذهكلوالتقوىاللهلمحخافةإبراهيمسلوكإلىإشارة711تككـامالوكـن
سنفيوسارةسنةالمائةسنفيوهوولدلهيكونأناللهبوعدإبراهيمآمنلماولكنبرأنهاالله

منفهوالعقليالقياسحسبتحقيقهلمستحالوعدألنلماذابزالهإيمانهسبخالئسعين



418532روروميةرسالةرح

علىولكنالخلفةاستحالةبمعنىءالنساعادةفقدتسارةجهةومنالقدرةققذاإلنجـابجهة

االبمانبهذامعطياتقؤىبلااليمانفىضعيفايكنفلمءالرجاعلىإبراهيمآمنءالرجاخالف

مواتبعدمنأحياهفإيمانهكيانهفىتدثبالحياةإبراهيمأحسلقدللهمجدأ

للوعدابناإسحقلهيكونأنفبدلالوعدلهالئهزادبالنسلالثهبوعدإبراهيـمآمنلما

المسيحآخرولدإسحقبعدمنإبراهيمنسلمنليكونالوعدابنباشحقاللهامتدوحمسب

ابنءالدهوربمجيآخرفيأثمرالذيهوإبراهيمفإيماناألرضأمملجميعبركةويكونيأتي
المسيحيسوعاألعظمالوعد

قائمفهوالمسيحيسوعشخصفيباالبهانالبرموضوعيستحدثالأنهبولسقيبرهنبهذا

اللهببرباإليهانالجديدالعهديكونوبهذاالفدبمالعهدفيدقيقاثسجيالومسـخلشرعيافعال

خميستيالذلإليمانوامتدادأالبراهيماللهلوعدتحقيقاءبالفداالمسيحيسوعشخصفيأظهرالذي
القديمالعهدفىواألمينةالصادقةاللهلمواعيدوئكميالبراالبراهيم

الناموسبدونأدذبرظهرفقداآلنوأماتمامايقولمايقصدكانبولسقأننرىبهذا

يؤمنونالذينكلوعلىكلإلىالمسيحبيسوعبااليماناللهبرءواألنبياالنامولرمنلهمشهودا
22و12ة3روفرقالألنه

باالعمالوليستبورباإليمانابراهيم81ا14

الجسدخشمتؤتجذقدإبراهيتمأباناإلمنقوكفماذاا4

لذلكفقطيتبرربااليماناإلنسانأنتقولأنتمعارضيهوديبفميتكلمبولسهناق
حسبيفتخرمجعلهماأعمالهمنلهإبراهيمأنرأيكفمااللهأمامدلكفىفخرألحدفلي

االجسد

قائالولمطااللآليةتكملةبولسيردقهنا

الثهلدىليسولكنفخرفلهتبززباالعماليقدئمإبراهيكانإنألنه42

فابئالدهأمامإطالقاللجسدبماأوبأعمالهيفتخرأننسانلمليسأنبهامسقمحقيقةوهذه
حسبإبراهيمولكنتبريروالأجرالحيثالناسوبينلنفسهيفتخرأنفلهبأعمالهافتخر
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محيطفياألعمالوانتفتالفخرانتفىفقدإيمانهعلىبلأعمالهعلىالبرلهيحمتسبلمالكتاب
اللهتبرير

برالهيحميميباللهإبراهيمفأمنالكثاثيقولماذانه31

ولكنه16هتكالسبعينيةوليستالعبريةالنسخةمناآليةهذهيأخذبولسىهنـاق

لهسمبهاتقولالعبريةألنلهتحميفيللمجهولالمبنيصيغةالسبعينيةمناسئعار

أخذهوالذيعمألبيحأنهباللهاإليمانجمهةمناليهوديعتقدهماينفيبولسهناق
هوبولصعندقاإليهانولكن20506مكابيين1خطأعنضاأيالمسيحيون

هيأوبالكلمةبالخبرللباثمارةالطاعةاناختباربلهووالفضيلةهووالعمألوليسبالخبر
بالخالصعدالوفياإلنسانئدخلالتي

المسيحيإيماننايكونأنينتغيوهكذاإبراهيمإيمانكانهكذا

مماءهـكااألهلهحمبسي

اعتبرقدالكتابيكونالمعنىبهذاكرصيدابهلحسأضيفبالعبريةكماباليؤنانيةتعني
حميزفياإلنسانيدخلبمقئضاهالذىاللهعندنسانلمالمحفوظالرعميدهواإليمانأن

عنالصفحأجلمنالطهاربرةسابقابولسقالهاقكماخطاياهلهعسوبةغيرالوعد
352روالسالفةالخطايا

وأماثألسبيلعلبللعمةسبيلعلىاالجمرةلهتحسميفاليعملالذيأماوه44
برالهئحسحديمائهفايبززالفاجزبالذييومنولكنيعملالالذي

نقولالتجارةعملصميممنوهوالالهوتفيبولسقأدخلهالذيالمبدأهذانوضحلكي
وعدبأنبأولأوألاألجرةلهيحسباللهفكانمالهمنباجتهادءالفقرايخدمكانإنساناإن

هذاأنحدثولكنايمابديةنالحياةوالوعدضيقاتمعالدهرهذافيضعفمائةيعطيهأن

فماذاامتنعقليلفبعدظنهبحسهباةتضيعأنأموالهواستخسرالعملهدااسشهـمقلاالبسان
رايفاأبددةحياةوالضعفممائةفال3لحسالهالمودعةمدخراتهالدهيوقفأنإآلالنتيحةتكون

تتوتفالعملتوقففلسااألجرةسبيلعلىبمملالقيامإنها3الصفقةهذهتسمـيةقيءالقارى
األجرة
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نفسهوباعبالتهفآمنوتوقيرهاللهمحبماأحخائهفياضطرمتوثنعابدإنساناألخرىواآلية
3اللهيعطيهفمازاأمامهوساربالكمالاللهمثيئةتحتذاتهوأنكزباجالصلهفتعتددتهكلية

هذافيتعويضسبيلكلهلكآل3أجرةسبيلعلىهل3إيمانهلهيحسبحسابأيوعلى
اللهيزكيهأيابإيمانهلهيحسبإنهبليستحقمماجداأقليكونحدثوإنكآلالدهر

ايهانهذاالبتةشيثايحتاجيعودفالالسالفةخطاياهلهيذكرفالرحمتهعليهويسبغإليهويقربه

نموذجاصارالذيفأطاعالثهدعاهثموثننعابذالكلدانيينأورفيعاثلتهمعكانالذيإبراهيم
يمانلمصحيحا

كورنثوسألهلبولسقمناآلتيةاآليةنعطيأكثر15الثانيةاآليةنوضحولكي

إالمواعدونالوابراإيمانهميستفخبالمسيحآصنواثموتعذوإئبمخبرأهلكانوايذكركيفوفيها

والسارقونوالذكورمضاجعووالمأبولونوالفاسقونوالأوثالطعدةوالزناةالتضلواال

أناسكانوهكذاالهملكوتيرثونخاطفونوالثستامونوالسكيرونوالطشاعون

الهناوبروحيسوعالربباسمتبررتمبلئقدستمبلاكئسلتمآمنتمإذلمنكم
6911اكو

قدرةليليسوإذندمتولكنيأناهوالفاجربأنأخذناإذاأبهراآليةهذهفهمنقزتبل

اللهوعدوبحسبهنا0يبزرنيقادرأنبأنهقلبيكلمنآمنحثالثهيرضيعملأيعلى
ءالقارىأيهافانظربزاإيمانييحسباللهفإنسنةألفيمدىعلىالكنيسةوخبراتواإلنجيل

نعمةاألجرةلهحسبوالدهلدىحظوةوينالاألعمالفوقيعلواإليمانأنكيبولسقمع
بأولأوالوتحسبقدرتيمتهاعلىأجرتهاتحسباألعمالأنحينفي0األبدوإلىدائمةونعمة

أردأاألجركانرديئةصارتوإذااألجرتوقفتوقفتفإذا

الناموسأعمالمقابلفيااليماذلبزبولسقئحليلهوهذا

3باألعمالأمبااليمانالخالصهلالعقائدبينالمعروفالسحالفىيدخلالاألمروهذا

صبااليمانفالحالجملةاالبجيلفىوالبولسغيرقعندوالبولسعندقلهوجودالفهذا

ندخلأنبدالالعتيدةينونةوالدهأعمالنبدإيانوالإيمانبدونخالصفالمعاواألعمال

ماإنسانوالماعمليتزكىالإيمانبدونولكنبأعمالنافيها
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بدوفيبرااللهلهيخميسبالذياإلنسافيتطويبفيأيضاداوذيقولكما

الالذيللرجلطوبىخطاياهميزتوسآثافهممخمرتللذينطوبىأعمالي
خطيةالرلبلهيممثتخ

بالحريأوأعمالبدوننسانلهالتبريرعمليشرحماداودقولمنيـعطيبولسهناق
شترتآثامهمغفرتداودعندءجايرفسالتبىالحاطـةأعمالهعلىمحـاسبتهبدون

خطيةالربلهيحسبلمبتعبيرخطاياهم

أعمالبدوناللهبرعلىحصلمنهماوكلإبراهيمضسرحالةالدهبرلنوالاخرىحالةفهتـا

ويقصدنفسهيقصدطبعاوهوداودأمابراإيمانهلهخسبباللهيااليمانأنفواضحإبراهيماما
لمالئهأنأساسعلىهوداودنالهالذيفالبرمعاواغتصابآوقتالزناالشنيعةخطيتهضمنا
صالحةأوجيدةأعماأليذكرأندونلهوغفرهاخطيتهلهيحسب

أمرينداودمثلمنيقصدبولسوق

أعممالبدونءالخاطىيشملالئهبرأناألولي

الحطيةغفرانيشملالئهبرأقالثافي

لهتيخفإبراهيملهلمحسبكلمةفهوبولسقعرففيالمئلينبنربطالذيأما

داودحالةفييذكرأنبولسقيهتمولمخطجةاللهلهيحسحيلموداودبراإيمـانهاله
طوبىالمزمورقولمعتبراداودبقولبولسأخذقولكنحتمافائموهوأاليمانحتى

الطوبىترجمةألنبرحالةهيالطوبىهذهأنخطيةالربلهيحسبلمالذيللرجل
هوفسعيدالدهعندجداباألكثرولكنفقطاألرضعلىهنانسانللىبئحتالبىوالطوسعادة

كسببداودحالةفياألعمالءانتفايكونفهناخطيةلهيحسبالاللهكانإناللهعنداناالبس

بالالموتتستوجبطفاجرةأعمالمنهابدألتوجدإذجداالوضوحشديدمعـادةاأوالجرلنوال

اآلخرالطرفخطيةوشناعةفقطالثهطردفمنأنهالوضوحشديدداودحالةفيالثهفبررحمة

علىيدأعلىمثألداودعلىاللهمراحماعتيزتلذلكعملهئوقفأنتستطعدماإلنسان
كانداودأنالقارىعلىيخفىوالالصادقةداودمراحماالنسادبنيعلىاللهمراحمم

الحطيةتقابلتداودففيلدلكجانبكلمنالخطيةتلفهإنسانواحدبانوهويـحللسرمـزا

بمراحمداودتنئنىكـملذلكاإلنسانبنيعلىاللهمراحملحسابالبرفغلبالبرمعصورهاباشنع
الله
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الختانتبزرفبلإبراهيم14921
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الثهحسبانعدموهلاألممعلىينطبقبرآلهيحسبإيمانهأنإلبراهيمالدهإعالنهل
األممعلىينطبقداودمزمورفيآثامهوغفرانخطيةلإلنسان

3األمميأنايخصنيهذاهلآخروبمعنى

أيهافانتبهالكبرىالمسيحمهمةبلالمثاغلبولسقشغلهووهذاالصمبمفييخصنانعم
ءالفارى

3أيضاالغرلعلىأمفقطاطتافيعلىهوالتطويمبأفهذا4921
الختافيفياوهوحميستفكيفيماباإليمادإلبراهيتميسقلمحإنهنقولألنتا

الفرلإلألفيأم

الذياإليمانيلبرخئمااطتافيعالمةوأخذالغرلةفيبلالختانفيليس

النرلإلفيكان

وأباالبرأيضالهمتئخشكيالفرلفيوهميؤمنونالذينلجميجأباليكون
أبيناايمانخالواتفيتسلكونأيضابلفقطالحنافيمنليسواللذينللختافي

الغرلإلفيوهوكاقالذيإبراهيتم

ألنهالختانطقسوبينبراالبراهيميمحتخالذياإليمانبينالعالقةبولسقيطرح

إبراهيممعاللهعهدوعالمةالبراهيمكابنمؤهالتهأهمالختانةئعتتراليهوديللرجلبالنسبة
المختارالشعبعدادمنبيحوالبلالعهدفىلهنصيبالالمختونفغير

الجسدءأبناباعتبارهمإلبراهيمالذياإليهانبرورثواالختانبعالمةأناليهوديآلعيوهكذا
للمهدالمختؤلين

بالسؤالذلكعليردبولسق

نالفإبراهيممعروفواحدالجواب3نحتتنوهوأميختتنأنقبلاالبمانبرإبراهيمنالهل
كاآلتيوالبرهانيلةطوبمدةيمنتتنأنقبلهالمناإليمانبر

كانحينار141العددس71األصحاحفىبالختانواألمرالختانعهدإن

فيهلهيممتخالذيالعظيماإليمانيومأهاعمرهمنعشرةالثالثةبلغقدهاجرابنإسماعيل
برحم



روميةرسالةشرح4921رو42

الذيبلأبرآمبيتخادمالدمشقيألعازرهذايرئكالقسائألإليهالربكالمفـإذا
إنالنجوموعدءالسماإلىانظروقالخارجإلىأخرجهثمييرئكهوأحشائكمنيخـرج

برالهفحسبهبالربإبراهيمفآمننسلكيكونهكذالهوقالتغذهاأناستطعت

فدخلهاجراسمهامصريةجاريةلهوكانتلهتلدفلمإبراهيمامرأةسارايوأما
ألناشماعيلاسمهوتدعينابنافتلدينلحبلأنهاالربمالكلهافقالهاجرعلى

11و4و611وها1هتكلمذلتكسمعقدالرب

االختتانيوم

ذكبركلمنكمئختنبعدكمننسلكنووبينكمبينيتحفظؤلهالذيعهديهوهذا
11و711تكوبينكمبينيعهلعالمةفيكوذغرلتكملحمفيفثخخنون

سنةوتسعينتسعابنإبراهيموكانابنهوإسماعيلإبراهيمخئنعينهاليومذلكفيهـ
فينخحينسنةعشرةثالثابنابنهلإسماعيوكانغرلتهلحـمفيخـتنيئح
2وه42و7162تككرلتهملح

بأقلليسيختتنانفبلااليمانبرنالإبراهيمأنباآلياتالمؤتدالعرضهذامنواضح
اإليمانلبراللحمفيظاهراختماأوعالمةفصارتذاتهابحدالحتانةأماإسنةعشرةاربعمن
سابقأنالهالذي

ايمانهأجلمنبلالختانةأجلمنليسوأعرةإبراهيمأكرماطهأنالوضوحغايةواضحوهنا

فىنعمةلسببههنالالذياإليمانهذاأجلمنألنهمثلهإيمالمبعدهوالقبلهيكنلمالذيالعظيم
فييلالجليعقوبقيقولكماجداإبراهيماللهأحـتأنابراهيملشخصوتكـريماالدهعيني
اقيهلحهـص55اللهصديقخليلودعـيبرالهفخسبباللهإبراهيمفامنالرسل

233ج

يعقوبياعبديإسرائيلياأنتوأماحبيبيإبراهيمالنبيءإشعيالسانعلىأيضأوذجمـيئ

السبعينيةحمسب148إش78الالكاحبيجيإبراهيمنسلاخترتهالذي

قدأنههنابولسقويقولاللهبزإبراهيموهبالذيهواإليهانبلالحتانفليسإذا

ومنباإليماناللهلبرإبراهيمتاقلالغرلةفيوهوبلالختانافيوهوليسألنلألممالـابانفـتح

الختانعالمةقبلاألمممنيزالالألهالوفتذلكفيالمحسوباللهأمامإبراهيمحياةواقع
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كماووعدهالذبكلمةالغرلةفىوهويومنمنكلأبهوبـالتاليفإبراهـيمإذا

أثأنهكماتمامأالغرلةفيوهوإبراهيمآمنكماوآمنواالغرلةفيالذينكلأبأيإبراهشـم

أبيإبراهيمالبوةيؤهلهمالختانكانالبالتهاإليمانفىمستواهعلىوكانواالخـتانفىللذين

إيمانهمبلاإليمان

ناموسيكنولمالمواعيدكلونالاللهبرنالفإبراهتمالناموسكذلكالختانكماوبالتالي

يستطيعاللذلكإسنة034بمدةالبراهيماللهوعدبعدموسىليدأعطيالناموسألنبعد
يسئطيعالكمانسلهفيستتباركالتي3لألبالنسبةالوعدأوإلبراهيمالدهبزيؤكدأنالناموس

األنسالوفييقولالنسلهوفىإبراهيمفيفقيلتالمواعيدوأماهذاالدهدينسخأنالناموس
وإنماالمسيحهوالذي5عءالنسلكوفيابنأينسلواحدعنكأنهبلكئيرينعنكانه

يلغيينسخالسنةوثالثينأربعمئةبعدإبراهيموعدبعدصارالذيالناموسأنهذاأقول

71و361غلإالموعديبطلحتىالمسيحنحوالثهمنفتمكنسبققدعهدأ

اللهوعدئخصعغأنحاولالمدةهذهبعدأنهلوالناموسأنالسليمبولقمنطقوهنا

لهيوضعلمالوعدألن3لماذاألغيفدالوعدلكانووصاياهأعمالهوطاعةلشروطهإلبراهيـم
شيئاالناموسهذاعنيذكرولماإليمانإألشروط
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بااليمانالبرهوالوعديكوفيابراهيممثالعلى
بختانوالباعمالوالبناموسال

ببربلللعالموارثايكرفيانأولنسلإلبراهيتمالوعدكانبالناموشليسقفابه41و431
وتظلااليمادتعاللفقدورثةهمالناموييمقالذينكانانألنهاالجمافي
الؤنمذ

حينياعليهمنصوصايكنلمالوعدفييتحكمجديدعنصردخولبسبباإليمانتعطل

فقطاإليمانإآلشرطأييرافقهلمالوعدأن

وأعمالالناموسأعمالتكميلدخوليستلزمالجديدالناموسشرطألنالوعدوبطل

أيالوعديبلغأنيستطيعلنفباالليأحديكتلهاأنيسثطعلمالناموس
الوعدأبطلقدونيكوهكذاأحد

ياإليمانإلبراهيمكانالذياللهلوعدبالنسبةيةالقووحجتهالواضحبولسقمنطقهذا

إبراهيمنسلالمسيحيسوعءبمجيعلناالدهبروأظهروتحققتتموقدبالناموسوليسولنسله
تباركتوقداألممبهتتباركالذيبهالموعود

يعملالذيأدنحمكمبالكادبلمواعيديحقققادرأنهووالوعدمعهوليسءجافالناموس

وأين3إبراهيمبركةفأينالناموسلعنةاللعنةعليهتحيعملالوالذيبأعمالهيحيابالناموس

3والمواعيدالثهبربهيتاكالذيإبراهيمإيهان

تعدأيضأليممقناموشقليحيثإدغفباةينثىالناموسىاألن1ه4

للذينفقطعقوباتبلوصاياهتأديةفيينجحونللذينجواثزيهبهاجعبتهفيليسالناموس

1باتوالعقوثروطالهىالعامةالناموسفصورةيخالفون

هذاهلهالملكوتيدخلمنهاقانرنأيعليخعدىوالجيدأوالجنحإلجنايأتتانونيحفظمنإننقرلانزلكمثـل1
منأدهيالحقيقةولكنالقانونهيالناموساكلمةةتربهللنامرسبالنشةالحالهكذا3معقولحـشأوممكن
الناموسكاموأحوصاياعنالربتاللدلكاافقطعقاببدونالعالمفيياصمنهاأيعليتعدىوالالعقوناتبقرانينيعمل

815االالربأنابيايحيااإلنادفعلهاإذاالنيواحكامرفراثفيفخحفظون



43152342رورومهرسالةرح

التعذيبسببوكضبونقمةخوفعالقةهيباللهالناموستحتالذينتربطالتيفالعالقة

عمالاألعلىقائموالناموسباإليمانإآلاللهبريهبأنفادرغيرالناموسألنذلككلمفروال

بدونولكناللهءاسترضاإلىيصللنااليمانبدوناألعمالناموسبحسبيسلكفالذي

116عبإرضاؤهيمكنالإيمان

النسلوطيدالجممعالوعدليكونالنعملسبيلكليريكوناإليمافيمنهولهذا461
أئيهوالذيإبراهمإيمافيمنهويمنأيفعابلفقطالناموليمنهويمنليمق
لحميينا

العظيمإيمانهبسببكنعمةالبراهيمالوعدأيأعطاههفالالناموسمنليسالوعدأنأي

فىءسواباإليمانأياللهمعإبراهيمسلوكيسلكمنلجميعمفتوحاالوعدأصبحلهذاحقا
أعطاهأنبعدإبراهيمأبرآمسئىبالفعلهفالختانبدونوناموسبدونأووالختانالناموس

فهوذاأناأماقائالمعهاللهوتكلموجههعلىأبرآمفسقطالعالمألممأباإياهجاعالالوعد
ألنيإبراهيماسمكيكونبلأبرآمبعداسمكيدعىفالاألمممنلجمهورأباوتكونمعكعهدي
ه713تك0األمممنلجمهرأباأجعلك

افهوعدالسروطمنشرطأيأوناموسأوعملباستحقاقالوعديكسبلمإبراهيم
طريقإبراهيمافتغوهكذاكنعمةبهيؤمنلمنالدهبرلعملواألعظماألعلىالنموذجهوالبراهيم
األممأماماإليمان

إبراهيمإيمانمواصفات

الذيبهآقنالذياللهأماتمكثينالممائاجعلتكفدإنيمكتوبهوكما471أ
موجودإكانهاالموجودةغيزءاألشياوتذعوالقؤتىئخيي

الذأمام
اللهنفساللهاعتبارفياألمملجمهورأباسيكونإبراهيمأنأياللهاعتبارفيهنااتفيد

يعرفنالمولوإبراهيمأوالدأتااآلنالثهأمامئعتبرنحنأياألممأنأيبهامنالذي
الثهوعدهالذيبالوعدنطقحمينماأمامهيراناحاضرينكناوكأننا3661إشراجعإبراهيم
أماواقفوإبراهيم
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هالوكلمةالوجوديسبقعندهفالقولفيكونكنيقولالعدممنيخلقالذيفالخالق
نثقأنعلينااللهكلمةمعنتعاملحينمالذلكذلكعلىلعازريشهدوالحياةالوجودءتنثصى

نفتكرمماأكثرتعملأنالقادرةالعدممنالخالقةالدهقوةمعنتعاملأنناونتأكد

بالنسبةكانفابراهيمبالدهإبراهيمإيهانعليهاقامالتياألساساتيكشفهنابولسق

التيشيخوختهالسنمنبلغتالتيسارةوخاصةاألمواتحكمفيوسارةهوالبنينالبجاب

فولمعنىهذاسنةتسعينوسارةسنةمائةصارابنفابراهيمابنلهايكونأنفيقطءرجاال

المؤدىيحييالذيبولسق

إبراهيمنسلمعذلكبعدأللهعالقةفيأبعادلهااللهصفاتمنكصفةالموتـىويحيي
التيللبركاتتسلسليقابلهإبراهيمثحيخوخةفيالميتسارةمستوحمنابنفإنجابإباإليهاذ

أحيانابالحطاياأمواتونحنالخطيةموتمناألممكنيسةالكنيسةقيامأيهالببرااليمانفي

حينماالمعموديةإلىمتفدمكليتعاطاهاالموتىءإحياعلىاللهوقوةبلهة2أفالمسميحمع
المسيحلكءفيضياألمواتمنوقمالنائمأيهااستـيقـظالمعموديةنشيدلهينشدون

المعمدانفولويقابلهبللعازرأمرفيالمسيحبتعجيرالميتهوالنائمحيث41هأف

لكمأقولألنيأباإبراهيملناأنفسكمفيتقولواأنتفتكرواوالالبراهيمبنسمبهمللمفتخرين

منتهىعنتعبيرهناوالحجارة36مثالبراهيمأوالداةالحجاهذهمنيقيمأنقادراللهإن
بااليمانإلبراهيمأوالداالوثيينأوالدجعلإمكانيةمعيتوازىالذيالموت

يسوعالربإقامةفياذلكبعدبولعمىيراهاقالموتىيحييأنوقدرتهاللهصفةمنوانطالقأ

فيهوباإليهانالبروكأنالدهبرلنوالاللهبقدرةيهانلمحكماهذاليكوناألمواتمنالمسيح

اللهببهرااليمانأيضاومعهابلواحدمتوىعلىوالخالقاألمواتمنوالمقيمالموئىالمحييهال

لذلكجخينفيكماواإلنسانالعالمتاريخبلالحالصتاريختحملاآليةهذهوكأنمانفسه
قادرأناللهأننؤمنأنالواحدالمعنىهذاعلىيتوقفاناللهبرونوالباللهاإليمـانأدتنرىسوف

الدهقالهاولدلهيكونأنإبراهيماستبعدحينمااللهمعإبراهيمحواروفىإاألمواتمنيقيـم

سارةبلالدهفقاليعيخأمامكإسماعيلليتددهإبراهيموقالأمامهإسحقيرىوكأنه
عنبولسىققولمعنىهذا91و7181تكإسحقاسممهوتدعوابنالكتلدامرأتك

موجودةكانهاودةالموجغيرءاألشياويدعوالل

إبراهيمعنداألساسهذااللهاختبرولقدبـاللهإبراهيـمإيمانفياالولاألساسهوهذا
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جـيبهأبنهيقذمأنذلكبعدمنهاللهطلبإذاألرضعلىمثلهإنسانيمختبرلمعنيفااختبارا
ومسكلدالوقيدأنإليوانتهىااليمانجتاريترددفلمإذبيحةليقدمهالوعدبهنالالذيإسحق

منيقيمقادرأنأنهبالئهيؤمنحقاهلإبراهيمإيمانالثهاخشبرهنااقهمنعهلوالالسكين
تمجدهكذاالموتىئحيياللهبأنإيمانهغيتزعولماليماناختبارأصعبفينجحإبراهيمالموت

إ203صم1يكرمولنيالذينأكريمإبراهيماللهمجدوهكذاالله

قيلكماكثيريصيزأباألمملكيءالرجاعلىآقنءالرجاخالفيعلىفهو481ب
نسئكيكونهكذا

مائةبلغلرجلاتىءالرجاخالفعلىابراهيمآمنكيفعلىبولسيركزقأخرىمرة

سارةمستوحمماتيةرحمهاتأكلوقدسنةالتسعينبلغتامرأةأوولدأينجـبأنممنـة

إلىيدعوكلههذاولديثمولدأرحمهايحملكيف491رو7صءإكالأل7أأللملح

التياللهبكلمةهوءوالرجاءالرجاعلىنآمإبراهيمولكنالطبيعةبخالفألنهءالرجاعدم
صارءالرجاهذاومنالمؤلىئحييأنالقادرعلىبالحريأوءنئيكلالقادرعلىفهوقالها

3ألأبايكونأنالوعدأخذبهألنهااليمانبهذاكثيرةألممبلونسلهإلسحقليسأباإبراهيم
الذيءالرجائعينفنحناآلتيالدهروحياةاألمواتبفيامةونؤمننقولحينمالهذاكـيرة

فيهنشتركوهكذااألمواتمنيسوعالربأفامقنأسماسعلىونمجدهونعيشهفينا

نسلكيكونهكذا

وقالخارجإلىأخرجهثمءالسمانجومإلمطيشيروهوالبراهيماللهقالهاالتيالجـملةهي
فآمن0نسلكيكونهكذالهوقالتعذهاأناستطعتإنالنجوموغذءالسماإلىانظر

األمممستقتللحظةهياللحظةهذهكانت6و5اهتكبزالهفحسبهبالربإبراهيما
البماإبراهيمامنعندماموجودكأنهالموجودغيرمستوىعلىويتحققيتعينئرىالالذيكلها

هذالهيكونأنجسدهفييدثكانالذيالموتمنبالرغمأيءالرجاخالفعلىيزى
إبراهيمبإيمانبالتهآمنمنكك3األلكلأبافعالصاربهاوالنسل

صازممماتأوهوقديعنبزجسذةلماإليمانفيضعيفايكنلموإذ491ض
شازةمستودحئماتتةوالسنلمائلنحيرابنكانإذ7ء7ءلأللملم7072

اللهفيرجاؤهفغلب0اللهفىالقويالحيبرجائهالمسمتحيالتهذهكلوازنإبراهيمإيمانإن
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فوقهوالذيالثهإلىبلالجسدإلىينظرلمإبراهيمإيمانالمستحـيالتهذهكلضد

الموتمنويقيمبلفيهماتيتاحياةيعطيوأنخلقمامجددالقادرأنالخالقالمستحيالث

نظرهثتتبلالبنينالبجاببالنسبةميتمنأفضليكنلمالذيجسدهيعتبرلمإبراهيمفألن

عندمابالثهفآمنالميتجسدهفيتسريبالحياةإبراهيمأحشيحييأنالقادرعلىالحيالثهفي
هالبحياةجديدةحياةصلةكانإبراهيمفإيماناللهمنالمستمدةبالحياةالجديدةحياتهاتصلست

فإيمانفيهبالحياةالمنسكباللهبرليستقبلإيمانهارتفعوهكذاالمحيبمبالدهحيااياناكان

الدهطبيعةصميممنهوالذيبراللهمستوىعلىوبالتالياللهحياةمستوىصارعلىإبراهيم
بالدمتصلةجديدةكحياةهالبزعلىحصلأبراهيم

أنهااعتبرإذوولدتسارةحملتكيفرائعةأخرىصورةيعطيالعبرانيينسفرفىبولسوق

باليقينتقوتبالشكبدأتأنفبعدباللهالحيانهاإيمواقعمناإلنجابعلىالقدرةاخذت
إذولدتالسنوقتوبعدنسلءإنشاعلىقدرةأخذتأيضانفسهاسارةباإليمانهكذا

11ة11عبصادقأوعدالذيخميمتمت

فوقهوبماربهاأوبالمستحيالتااإليمانهوإبراهيمأوسارةإيمانءساالواحفياإليمانهذا
والنفسيةالجسديةقدراتهفوقفائقةالثهمناإلنسمانفيقدرةنواليمثلاإليمانهذاالمسئحيالت

خلقمالتجديدأوجديدكخلقالدهمنتئدفقجديدةحياةقدرةوالعصبية

للهتخدامعطياباإليمانتقوىبلاللهوعلفيارتاتأيمافيبعدلموال402د

المواعيدقمكوقدالذإليناظرأكانإبراهيمولكنالعقلصنعةمناواالرتيابااليهانعدم
معؤقاتكلوهكذاااليمانشانهدانافذةكأنهاونالمواعيدكمنفذبالثهوقلبهفكرهفتعفق

ياإليمانفتقوىأمامهزادتالرؤياأنالنهئيجةكانتفكرهمنإبراهيمطرحهاالاإليمان

ليمألإتيانااليقينيأتيهبحزمالشكاالبسانيطرححينمائقوىمقابلهءجاهناواالوتيالي

ويلفياقوةامتألبمعنىتأتياليؤالنيةاللغةفيهيتقؤىوكلمةالشكاحتلهالذيالفراغ

إذاولكنالثهصورةوبضئعااليمانيتهبفالشكالدهمواعيدفيللشكمكاناأعطىإذااإلنسان
فييخيخدفالدهددهتمجيدبمثابةيكونذلكفانوحدهالثهفيالثقةبيقيننصاناالقلبامتأل

اطهملكفإذاآخرمعهوليعمالوحيدمصدرالثقةهويكونحيثحقيقثهعلىيشتئقنألنهااليمان

بهذابالروحالشركةقمةبلالحبقمةبلاإليمانقمةبمثابةهذاكاذوالقلبالفكرفراخكل
هباتهويهباللهيتمجد
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خزانةفيعليهاأغلقبلالضللمحاكمةيسفمهالمحجةاللهكلمةإبراهيمفأخذتكلمالله

لنااإليمانميراثهوصاالثهبكلمةإبراهيميقينإنوافهمءالقارىأيهاانظرتميااليقين
كحخةأالبسانبهاتمشكإنالثهصدقيقينكلمةهوذاتهبحدفاإلنجيلإنجيالصارأي

بإيمانهاللهلصدقوشمهدصادقااللهجعلكيقينااللهيحقهاوأعطاهاارتيابأيضدلنفسه
اللههوتمجيدهذايقولفيماوأمينكصادقاللهيستعقنبهذاوحياته

عدموهويساويخطيةكفعل4132األصحاحفيارتابكلمةيوردسوفبولسق

حرامأمحالليوافقالأويوافقالطعامهذاكانإناألكلمجردفىكانولوحتىاإليمان
فهواإليمانمنليسماوكلاالبمانمنيسذلكألنيدالنأكلفانيرتاليالذيوأما

خطية

ولكنيتالشىثمويهبطالبحريعلوبموجالمرتابالشخصواصفايقولالرسولويصقوب

البحرمنموجايسبهالمزنابألنالبتةمرتابغيروصدقهاللهمواعيدفىواثقابإيمانليطلب

7و16يمالربعندمنسيئاينالأنهاإلنسانذلكيظنفالوتدفعهالريحتخبطه

أيضايفعتةهوقادرأنبهوغذما3أوتيثن412هـ

الثهنحومنوفكرهقلبهفىاإليمانبيقينإبراهيمتمشكإذالسابقةلآليةالمباشرةالنتيجة

إلىذاتهفياللهنحومناليقينهذاانتقلالوعدقيكأياألمرءبادىفىشيئايطلبأندون
شخصهفيوهوذاتهفيءشيهوكلاالبسانعنداللهكانفانبسهولةالدهنحوعملمناليقين

إزاخاصةءشكليفعلقادرأنأنهالشخصايهانفىاللهيصبحفحتمأوفكرهقلبهكليمأل

القوةنفتكربحسبأونطلبمماأكثرجداءشيكلفوقيفعلوالقادرأنوعدأوعدقدكـان

302أففيناتعملالتي

والوعدايطلبلمإبراهيمأنهنهأفسسرسالةآيةتقدمهمافوقإبراهيمحالةميزةولكن
اللهأمامالحزينةحالةعرضولكنهيطلبهلملهيعطيهأناللهتبرعالذيالولدوحشميراثا

الرويافيأبرآمإلىالربصاركالماألمورهذهبعدلهاللهتحيةعلىتذمرردادونبانكسارقلب

تعطبنيماذاالربالسيدأيهاأبرآمفقالجدأكثيراجرلهلكترشأناأبرآميائخفالقائأل
يعيثمإسماعيللبتإبراهيموقالالدمشقيأليعازرهوبينيوماألعقبماماعوأنا
27181و511تكمكأما
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يفتكرأويظنكانمماجداأكثرإبراهيمعلىتتواتراللهوعودبدأتوهكذا

روميةرسالةشرح

يراالمتلمحميأيضالذلك422

فأجزلإيمانهءجزايمنحهأناللهرأىماإلىانتهىإبراهيمإيمانعناصربولسسردقأنبعد
إبزةأعطاهإذءالعطا

إبراهيمإيمانعناصرنلخصواآلن

موجودةكانهاالموجودةغيرءاألشياويدعوالمؤلىئحييالثهأ
ءالرجاعلىآمنءالرجاخالفعلىب

عمستومماتيةوالسنةمائةنحوابنكانإزالجسدفيممالتوهوجسدهيعتبرلسمج
سارة

لئهمجدامعطيابااليمانتقوىبلالثهوعدفيارتالطإيمانبعدموالد
أيضأيفعلهقادرأنهوبهوعدماأنتيقنهـ

بعينهاهيسيجعلهاألنهإآلإبراهيمإيمانعناصرتوضيحقيهكذابولسقأسهبلماذاولكن

3باللهإيمانناعليهاليبنيمنهاينطلقالتىالقاعدة

إلبراهيماللهبزوإبراهيمإيهانأمرفيبولساستطرادقتستثقلالءالقارىعزيزيفيا

والبرإبراهيمطرفمناإليمانرعنامنعنصرفكلالمسيحفيالصحيحإيماننايبنيبتؤدةإنمافهو
عبادتناهيكلبلاللهفيوبزناإيمانناهيكلمنحيءجزهوبعينهأنهنرىسوفاللهطرفمن

خلقتناوتجديد

ايضأنحنأجينامنبللهيثخمانهوحذةأجلمنيكتميلمولكن3252
الذياألموايئمنرجمناأيسأقاتمبقننؤمنالذينلنائخشميسالدين

11تبريرناألجلييتمواأخطاياناأجلمناالنميم

جيداأساسهووضعوعئقحفروقدالمسيحياإليمانإلىبولسبنأقيدخلواآلن
ياالبسانعندأوءالعطافيالثهعندءسوامقئدغيرحراللهبرانبولسقأثبتقدفأوآل

أيةأوالجسديالعملطريقعناإلنسانمنطلبئشروطأيبالالقبولأواالستقبال

جسديةكيرأوجسديةكانتأئازاتامتي
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ثانيأ

ثالثأ
اللهوجهاإلنسالنيسترضىبهالذيالوحيدالطريقهواإليمانأن
اللهلصفاتجدامناسبأيكونأنبدالاالبسالطمنالمطلوباإليمانأن

موجودةوكأنهاالموجودةغيرءاألشياويدعوالمؤلىيحيياللهأنأ
فهوالمماتيةحتىأوشيخوخةأوضعففياإلنسانبحـالةيلتزمالاللهأنب

فليسالمعقولةوكيرالطبيعةضدوالتيالبتةفيهاءرجاالالتيالحاالتفيحتىيعمل

عسيرأعنداللهءنئي

ويقيناثقةالمملوااليمانفييعملاللهوإنمااإليهانفياالرتيابيقبلالاللهج

تؤخذاللهفوعودوعدماوينفذيفيأنبدفالوعدإذاأنهباربمعنىاللهإند
التنفيذوواجبةصادقةأنهاجميعها

بكلبرقهالقديمالعهدوقيمةمعنىعنبولسقيكشف432اآليةهذهفىوهنا
الجديدالعهدفيومبادئناوحياتناإليماننابالنسجةأحداثه

بزيناسبكانإبراهيمألنليسبرأإيمانهخميممتأوبزهإبراهيممنحاللهأنىيرلذلكفمثاال

إلبراهيمحسبهالذيبزهجعلبليحتذىحياونموذجامثألإبراهيممنليعطـيبلفقطالده

بزعلىالحائزاإليمانعهدبإبراهيمافتتحاللهأنبمعنىإبراهيمبإيمانيؤمنمنلكلللتوريثقابال
كلهاللبشريةبالنسبةالثه

أممبهوتتباركنسلهيرثهأنبوعدلهواحتفظهإبراهيممعأظهرماأولبرهأظهرالذكـانفابئ

مولودابالفعلالنسلءوجابهالموعودالنسلءلمجيواستعدتاألممأذهانتتفتهكذااألرض
الوعدحسبالمسيحيسوعالناموسوتحتإبراهيمبنتهيامرأةمن

هووكاننوعهامنفريدةفكانتغيرهأحدينلهالمهبةالبراهيمالممنوحاللهبركانولكن

اللهودكناللهةمشيحسبالحرختبارباإلكانهذااألجيالوكلبلجيلهفييدافأيضأ

بزهأظهرلذلكإنمممانكلينالىامأللثعامابرهيكونأنارادابنهيسوعالمسيحفيبرهبإظهار
وبراالذمنحكمةصارلناالذييسوعبالمسيحوكلياكامالظهوراافيشخصفيذاتياظهورأ

لكياإلنسانخطاياكلتحملذبيحةالجسدفيابنهقدمثم103كو1ءوفداوقداسة

وقرقديكونأمامهذبيحةفعألابنهبتقديمالمحهفانوهكذاالخطاياكلتمسحبدمهءبالفدا

تماماإبراهيمإليمالطمساوياإيمانافعألالموتمنأقامهثمابنهذبحالدهبأنيؤمنإنسانلكل

منيقيمقادرأنأنهالحيبالتهاإليمانولاأاهدفينالمسيحبمـوتأكملقديكونلكبذو
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كلهالعالمخطاياحملتهالابنذبيحةألنالخطايابمغفرةيؤمنأنوالثانياألموات

أبررالألنياللهبزعلىحصولهيمنعكانالذيالخطيرالعامالعائقاإلنسانعنرفعوهكذا
عنكموجههسترتوخطاياكمإلهكموبينبينكمفاعلةصارتآثامكم327خرالمذنب

952إشيسمعالحتى

بالاطهبرعلىمفتوحااإلنسانمجعلالذيااليمانهوالفاديبالمسيحاإليمانأصبـحهكـذا

ماخ

غفرانيعطيناالمسيحبهوتفااليمانوالقيامةالموتأيءالفداعنصريشملبالمسيحفاإليمان
ألجليموأخطاياناأجلمنأسلمالذياللهبزفيعطيناالمسيحبقيامةإيمانناأماأوألالخطيـة
منالمسيحأفاماللهبأنااليمانهضاإبراهيميمانباذلكعالقةوما452روتبريرنـا

نالأنهذاتهفيمنهتحققالذيإبراهيمإيمانأيالمحييباللهإبراهيمايهانبعينههوحئاالموت
لكيدعىباشحقنسللهيكونبأنالدهوعدهكماألنهالجسدفىتمماوهوبـالنسلحياة

بولسقيقولنحنهكذابرأإيهانهلهحسبهالبوعدوآمنسنةمائةابنوهونسل

فانيةأبوشيخوخةميترحممنإسحقكميالدليساألمواتمنالمسيحأقامالذباننؤمنإذ
3لماذابرااإليهانهذاأيضانحنلنايحسببهذاصفائهأشنعفيذاتهالموتمنخـاأقامهبل
وفيهمعهقمنابلأجلنامنقامقدفهولذلكأجلنامنماتألنهلنفسهيقملمالمسيحألن

هيالمسيحبقيامةاإليمانإنأيحياتناهيالموتبعدمنالمسجحوحياةقيامتناهيالمسيحفقيامة
اللهبرهوهووهذااللهمعيخهالجديدةحياتنا

اللهفبرموتبعدمنحياةكلهاالبشريةنوالالمسيحبيسوعباإليماناللهبزبظهورصارهكـذا

فبدلاألمواتمنالمسيحبقيامةيؤمنقنكلالبشريةكلتغطيمظقةوأصبحأقصاهبلـغهنا
اللهبزصارشيخوخةفيابنميالدأنشاتجدااستثنائيةتكونتكادحالةإلبراهيمالدهبركانأن

الخطيةموتوهووشنيعشديدموتبعدمنكلهاالبشريةلحياةءبسخامفتوحةشاملةنعمةبـالمسيح

قياممنهلهيكنلمالذي



مممانألصحاح

111روه1

2112روه2

اللهمعسالملناالمسيحفىقدتبررناإذ

المسيحيرالحريةإلىآدمخطيةتحتالعبوديةمن



الحامسألصحاح

المسجحبرإليإبراهيمبرمنبولسبناقانتقلالنعمةوبالهايمتفكيبروعمتيببالغةهكذا
بالمسيحوئفذإلبراهيمأعطيإلهيوعدعالقةفهيوالمسيماهيمإببينالوطيدةالعالقةشارحا
األجيالوكلجيلهفيالقدرالفائقإبراهيمإيمانمنهاانطلقالتيقاعدتهكانستالوعدوهذا

كلتتباركوفيهإلبراهيمالدهبركةيحملإبراهيممنيأتيبنسلوعدمعاللهبربهنالوالذي
اليراهيمللتبريركماعطيةمجردليسبؤاللهحامالإبراهيمنسلمنالمسيعءجاوفعالاألمم

االختصارفيغايةلخالصةالرابماألصحاحفيوانتهيناالوحيدابنهفيالذاتيالشخصيبزهبل

خطاياناأجلمنماتالذاتيالثهلبزالحاملاالبنهذاأنوالشممولاإلحكامفيغايةولكن

اوقعئناوالتيعناالدوجهحجبتالتيالخطيةوهواللهبرمنخزمناالذيالدهريالعاثقليسرفع
ألننافيناعقوبتيامكمالوماتجسدهفىحملهاالمسيحولكناللهعدلبمقتفىالموتحكمتحـت

الغفراننلناوهكذاالدعدلطأمامالوجودفيإنسعانكلليمثلحملهالذيثمريتنابجسدمعهئتنا
خطايانامنفيهاخلصناجديدةلحياةمعهوأقامنااألمواثبينمنالمسيحوقامالكفاريةبذبيحته

لناصارالذييسوعبالمسيحمبررينفيهوصرناصاربرناالمسيحألنالمسيحفيالدهبربهاونلنا
103كو1وفداةوقداسةوبرااللهمنحكمة

الثهمعسالملناالمسيحفىفدتبررناإذ15111

المسيحيسعبرجمنااللهمعسالملنابااليمافيتبررناتدفابر51

الثهساتاألهمنالمسيحيسوعأقامالذياللهباللهاإليمانعنيتكلمبولسفأنهناواصح
الخطيةمنتحررناوقدجديدةحياةفيمعهأقامناالمسيحأنبهنؤمنالذياإليهاننفسوهوالمحيي

تماماالعكسهوالهتبريرحيثالمسيحبدممبزريناللهبردائرةفيالمسيحفيفصرناوالموت

المسيحرتغقدوهنااألولاألصحاحفىرأيناكمااللهغضبتحتواغءفالخاطىاللهلغضب

952
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سالمهووهذابأسبابهالغضبانتهىوقداللهتبريرفىفدخلناالغضبحكمأيالموتحكمعئا
المسيحيسوعبربناالئهأمامفهنعيشالذيالله

والشركةباالبماننلناهالذيالتبرير2وامنالثهمعسالمحالةبالمسيحاإليمانلناأنشاوهكذا
عالمةأظهروهوبالمسيحبااليمانالتبريرحصيلةأولهوالذمعفالسالموقيامتهالمسيحموتفى

هيبلاالبسانمننابعةأوقلبيةفكريةحالةهوليسالمسيحيالسالمأنعلىالمسيحيةفى
عقلكليفوقالذيالدهسالمفهواللهمنوينسكبيأتيفالسالم0باللهوعالقةاتصالحالة

ومخاوفالثروسطوةالعالمتهديداتكلفوقبهويرتفعباالبسانيحيطسالموهو47فى

السالمولكنالعالمنحوالنظرجهةمنهذاالعالمفوقنصرةذاتهبحدهواللهفسالم0ءاألعدا
المسيحمعألنالذمعونحالفةنزاعكلينتهيفبالمسيحالثهنحوالنظرةتجاههوواألقوىاألعظم
0اللهأبوةتحتندخل

الثهمعسالملنا
االنالدينونةمنءشيإذاالعناالدينونةرفعالسيحألنتتميمإلىتحتأجالحقيقةإنها

روحناموسألنالروححسببلالجسدحسحبليسالسالكينيسوعالمسيحفىهمالذينعلى

2وا8رووالموتالخطيةناموسمنأعتقنيقديسوعالمسيحفىالقيامةالحياة

بالموتاللةنمضيءتضاتحتمنخرجناأيأوالءتبرىحالةفىصرناقدوإذهكذا

منوأكثرمصاتحوناآلنفنحنوالتزكيةالرحمةءفضاأياللهبرفىدخلناوبـالتاليواللعنة

طرفمنشعيهيوالايمانيةخبرةحالةستليهذههالمعسالملنانحنئصالحين

والعالمنحونامناللهجهةمنكاملةمبادرةإنهاالمسيحفياللهعملهوهذاإنبلاإلنسان

لهمحاسبغيرلنفسهالعالمئصايحاالمسيحفيكانهالإنأيباحكامأرلياتدبيرأمدبرة
91كوه2المصالحةكلمةفيناوواضعاخطاياهم

المجانياللهبسالمتمتعونيالذينهملونقليهذااللهبعملأحمنقلاألسفلمزيدولكن

دمكأنوسالمهالمعمصالحةقيليدخلكثيرةءأشيايعملأنعليهيلزأنهسبيحفالكلهذا

بهيؤمنفالقلببالمسيحآمنتنفسكلمعوسالمهصلحهأكملالثهأنمعكايتغيرالمسـح
هل3نؤمنهلالثهمعسالملناباإليمانتبررنافدفإذالحالفىسالمايصنعوالبرللبر
يعطيكمنفسهالسالمورب3ودمهالمسيحبرءملفىهكذاأمامنايطرحهالذياللهسالمنقبل
361تس2وجهكلمندائمأالسالم
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مقيمونفيهانحنالتيمالنعملهذهإلىباإليمافيالدخوكصارلنادقأيضابهالذي521

الاللهجمإلءرجاونفتخزعلى

بذبيحةهالبرنلناأيبالمسححبااليهانتبررناقدإذاإليدخلناالتيالسالملحـالةتكملة
لنبفىإليهاذجميتاالتيالنعمةهيهذهالسالمحالةأدطويوضحبولسيزيدقالكفاريةالمسيح
نقيمكحالةالنعحةإلىأوالسالمإلمطندخلبذواتنالشأنهبولسيشذدقولكنفيهاوندوم
وهويعقمالمسيحقالفقديسوعهوبالمسجحإليهاالدخولإنبلالدهحضرةفيوكـأننافيها

والطريقالبابهوإنهلناءالفداوتكميلالعليااألقداسإلىوالدخولاالنطالققبلتالميذه

هوليسالمسيحأنالرسولبولسمنيئضحواآلناآلبإلىالدخولأحـديستطيعالوبدونه
صارقدبقولهونعمتهسالمهوإلىهالإلمابهـنايدخلالذيأيضأهوبلوحسبوالطريقالباب

لنابهاألذأفسسألهلقولهيخمددهوهذاالنعمةهذهإالءكاأاألدألأل7الدخولبهلنـاا

281أفاآلبإلىواحدروحفي40أللألأل7دخوالقدوماوأمـميهودكلينـا
321أفثقةعنبإيمانهكاه3الألثله7دخولوقدومةءجرالنابهالذيكذلك

أنفقطليسالعظمىالدالةهذهلهجعلتالتيالمسحبذبيحةنلناهالذيالبرحالةهيهذه
وإقامةونعمةسالمالنجدحينكلاآلبإلىمعهوئدخلنابلوحسبهويدخل

الثهجميدءرجاونفتخرعلى

الدهمجدفيبالشركةءالرجافيونفرحأهكذااآليةهذهالثقاةالشراحبعضبترجم
فكانبتعدياتهماسمهيهينونوهموباللهبأعحالهميفخخرونالذينوذمبولسىقسبقفد

شدئإيمانهمفضاعاللهحسابعلىويتمجدونيتعظصرنأنهمخسبإذعليهموباآلافتخـارهم
الذيباللهوتفتخرالناموسعلىوتتكليهودياتسمىأنتهوذادينونةإلىأعمالهموانتهت
فليفتخرافتخرمناآلنولكن32و271رو3اللهتهينالناموسأبتعذيبالناموستفتخر

وخلفناونعمتهاللهسالمفىمقيمونونحنلفرحذفتخرأنبناالقلقد113اكوبالرب

حينكلاللهإلىباستحقاقهيدخلناالمسيحوأمامناالخطاياومغفرةءللفداباسمنامفذمةذبيحة

ونعمةسالماوحاضرنابالدمممسوحاماضيناكانفابئلهتمجيداباللهفرحناافتخارناصارلقد

تابوتأمامداودرقصكحاوتهليلبفرحالفتخاراللهنمجدفيهمستقبألنرجوالفكيفمقيمة

وعلىأبديوفرححقيقيةنشوةحالةفيوهوبولسققلبمنصدرتبجملتهااآليةهذهإن3الثه

كلونفرحونفتخرمقبمونفيهانحنالتيالنعمةيقولماإلىانتبهاالبتهاجإكليلرأسه

ءحازالفداإنسانحالةيصفالدهوروهوءورامنءإشعياقالهالوصفهذاالئهمجدءرجـا
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وفرحابتهاجرؤوسهمعلىأبديوفرحبترئبمصهيونإلىويأتونيرجعونالربومفدثو
5301إشوالتنهدالحزنويهربيدركانهم

أوحزنأومصدرتلقلهيكونالعالميعودالسالمحالةفيهوالمسيحفياللهبرنالالذي

العتيدالمجدوانتظاراللهإألتمجيدقطءشيبالهيشغلاليقيمالنعمةفيهوبلتنهدأوكآبة
واآلالمالضيقفيولوحتى

فينايشتعقنأنالعتيدبالمجدئقاسالالحاضرالزمانآالمأنأحسبفإني
881رو

والذينأيضابزرهمءفهؤالدعاهموالذينأيضادعاهمءفهؤالفعينهمسبقوالدين

803روأيضامخدهمءفهؤالزرهم

أخطأواالجميعأنفعوضللمجديشهدحثمأفالبرالتمحيدإلىالـتريرينتهيسكـذاو

ويفتخرونيفرحونونعمةسالمفيبالمسيحبساإليمانصاروا332رواللهمجدوأعوزهم

172كوالمجدءرجافتكمالمسيحألنالهجمدويترجون

بلوغعالماتفأولىصادقبإيمانالقلبفىالمسيحيسكنحينماأنهنؤكدأنهنايفوئناوال

أنالعتيدللمجدالفجربزوغهوبنسبةوالفرحالنصرةمنءأناشىالفرحهوفعالءالفدا
يكون

ءئنمثىالضيقادعالمينالضيقاتقينفنخرايضابلفقظذلكوليسق4و53
ءرجاوالتزكياوالصبزتزكيةصبرا

إلىبنائؤديههذكانتفإنوالنعمةوالسالمالبرحالةتقييممنللمزيداستطرادهنـا

الخيالعلىعائشيئأوواهمينلسنافنحنلنايكونأنالعتيداللهمجدفىثركةالءبرجااالفتخار

هذاإنبلتصؤراتمجردهوباإليمانالتريرءجرامنفيناأصسبحالذيءالرجاافتخاركأن
هذاأيالحاضرفىاآلنهوهونعيشهنحناآلتيالمحدبهننتظرالديعينهءبالرجـااالفتخار
الذيوبرناوإيماننارجاونابهيختتزأنيمكناختباركأقسىالضيقتحتونحنءنالرجااالفتخار

آخرموضعفىبولسروحياقيترجههنااالفتخاحيثالضيقاتفينفتخرأيضأفابنااللهمن

2121روءالرجاقيفرحينبالفرخ
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صبراءينثمىالضيق

والالثهمنبانتظاراليوضوالالضيقبعدماإليالنظرعنوالتمرينعنليسصبرأءينمثى
الضيقاتاسبابباستعالنولكنالظاهريالشكرأوالنفسبضبطاألخالقىباالحتمال
سببليعرفمراتولوثالثبالصالةاإلنسانبصيرةانفتحـتفإذاالثهفيومعناها
الضيقإلىيرتاحوهكذاهالفيأسبابهويعرفاللهتدبيرفيداخلكعمليستعلنهفابهالضيق
إألأفتخرالصينفجهةمنوالعلنالسرفىبهويفتخربلعليهشكرويويحتملهويقبله

الشيطانمالكالجسدفيشوكةالثهمنعطيثاأاالعالناتبفرطأرتفعولئالبضعسفاتي
تكفيكليفقاليفارقنيأنمراتثالثالربإلىتضرعتهذاجهةمنأرتفعلئالليلطمني
قوةعلئيئحللكيضعافاتيفيبالحريسرورأفتخرفبكلتكملالضعففيقؤليألنانعمتي
المسيحألجلوالضيقاتواالضطهاداتوالضروراتوالشتائملضعفاتباأسـرلذلكالميسيح

701و215ممى2قويأنافحينئلضعيفاناحينماألني

عمرهرافقتهجسديةلمحنةاختبارهجهةمنلنابولسبهاقيعترفالتياآلياتهذهفي

وكيفالربمنأسبابهاعرفكيفلنايوضحوكرازتهنفسجظإلىتءوأساجهدهضعفتوا

اللهمنلهأعطيتهكذاهيكانتفانويشكرويصبرعليهايقبلهاكيفأيصاالربمنتدلـم
االفتخاربلالصبرالفلزم

منعليهوقعالصليبظلإألهيماالمسيحياإلنسانتصيبارةخسأوألمأوضيقأيإن
فيحقيقيةشركةألنهارضىعنلحملهالحسنباالسخعداداالنخباهسرعةاألمريتطلبحـيثطقرب

الرباالم

والصبرتزكية

بمولهجيداالرسولبطرسيصفهاالتزكيةلحسابتمحيصدعوةالمسيحيلألنسانفالضيقات
أثمنوهيإيمانكمتزكيةتكونلكيمتنوعةبتجاربيسيرائحزنونيحبكانإناآلنأنكممع
يسوعاستعالنعندوالمجدوالكرامةللمدحتوجدبالناريحتحنأنهمعالفانـيالذهبمن

7و106بطا0المسيح

كيركأنهبالضيقيتململوالنفسهعلىيشفقوالصليبههمنيستعفيالالمسيحياالنسان
المسيحاألجلسروروموضعبلمقبولةهيوضيقاتآالمكلإنحيحلصليبمسخحق

المسيحألجلوالضيقاتواالضطهاداتوالضروراتوالشتاثـملضعفاتباأسرش
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سرورأفتخرفبكلالمسيحقوةعليهتحلالمسيحألجلالمسيحياستقبلهافـاذاا21كو2

219كو2المسيحقوةعليئتحللكيضعفاتيفيبالحري

ليسالصبراسمهاحكيمكليشتهيهاشهيةثمرةداخلهافىتحملوألمضيقةكل

وأجابسماويةعملةفالصبرالقيمةالعالياألخرويبالمفهومبلالسلبيالدنيويبـالمفهوم
يالهفقلتأتراأينومنهمقنالبيضبالثيابالمنسربلونءهؤالليقائالالشيوخمنواحد

وبيضواثيابهمكشلواوقدالعظيمةالضيقةمنأتواينالذهمءهؤالليفقالئعلمأنـتسيد
7رووليألنهاراويخدمونهاللهعرشأمامهمذلكأجلمنالخروفدمفيثيابهم

3151

العظسبالضيقةتمخصواءهؤالءالبيضاالثيابأصحابأنهناالروياسفرآيةمنواضح
انةابيضتحثىالنعمةيديوغسلتوبتهمبدموعسحرتهمتنفتأيثـابهملسواوغوتزكوا

كالصوفتصيركالدوديءحمراكـانتإنكـالثلجتبيفقكالقرمزخطاياكـمكـانت
الدوديامادا3إءالملوككثيابالقانياألحمرهوا1745ول755القـرمزحـيث181إش

بئضهاالقديسينءهؤالنفوسفيالضيقعملهماهذا3إحالفاقعاألحمرفهو4ول7571

الوالنهارجـثالليلئقيمينخدمتهوفيالدهوجهأمامالترائيمناستحقوامافاسخحقواكـالثلج
نهازوالليك

رجاتؤوالتزكيةأ

ءالرجامسيرةيتعقبوظكاللهمجدءرجانفتخرعلىبقولهءبـالرجابولسىبدأقلقد

أئمرفوجدهالمسيحبرعلىالحاصلالمسيحىعندالضيقوتتغالضيقفيفوجدهابأولهامسكحتى
ءالرجاهيالروحتفسيرفيوالتزكيةبالتزكيةفثشنوهالمئئنينعلىالصبرولمحرضصبرا

اليخزيءوالرجا

عنايتخلىالأييخزيناالوالمسيحاللهفيلناالذيءالرجـاأنأيئخزياالونطقها
أوهاماترخيناوكأننافنظقر

225مزيخزوافلماتكلواعليكفتخؤاصرخواإليك

22مزهأخزىتذغنيفالتوكلتعليكإلهييا
202مزهتوكلتعليكألنيأخزىال
أخزىالأنيأعرفوكيفذلكلييؤكدالذيوماوالسؤال
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المعظىالقديبالردقلوينافيانسكتتقداللهمحبةألنئخنريالوالرجاث
لنا

كيفأوعليهنحصلكيفنسالأنبحاجةولسناقلوبنافيقائمالحيءالرجـابرهانإن

حينماوبهالقدسالروحمعفلوبنافيانسكبستفداللهمحةألنمستقبالفيناعملهإلمنطمئن

هاونحنعيشهاعبوبونوأنناالئهأوألدأنناداخلنافيالقدسالروحشهادةإنلناأعطي
طبيعخهمناللهمحبةلبعيدبعيدمنهاللنايعطيهابمفردهاقائمةعطيةليستالثهمحبةونخنبرها

بالفكروالقلبمعهصلتنالتجعلهالوبينبينناماتوثقاللهفمحبةذاتهمنيعطحهابرةمثل

يحبكمنفسهاآلبألنوالوجودوالحركةالحياةفيواالرتباطالحيةالشركةستوىمعلىوالروح

حقيقةاللهفيفرجاؤنالذلك6172يوخرجتاللهعندمنأننوآمنتمأحببتموننقدألنكم

القاثمةمحبتهفيباللهتربطناالتيالصلةيقينفياألخيراستعالنهافيوننتظرهااآلننحسهاقائمة

القدسبالروحوالفقالةقلوبنافي

لحساببدمهاشخراناالمسيحألنقلوبناعلىاستولتقلوبافيانسكبتحينمااللهمحبة

لنامابكللتهملكيتناانتقلتقلوبناكزاالذييةاألبوالمحبةوفعلالقدسبالروجفنحنأبيه

سواهنرجونقدرأدنوالنستطيعوالحمياتناصارمالكاللهألناللهنرجوفصرنارجـاونـافيهبما

ملكالسناأننايشهدفلبنافىقائمعربونأنهأفهمناقلوبنافياللهسكـبهلماالقدسوالروح

بالروححياآلنفرجاؤناهخاكحياتناأساسعلىلهاآلنمنلنحيااشتراناللذيبلألنفسنا
هناكمعناعملهتحقيقءملمناألصلطبقكصورةالقدس

فالمحبةالقدسالروحأنهنعرفينسكبوالذيانسكبتأنهابولسيصفهاقاللهمحبة

قلبيوتفيفأفيهاركنكللتمأللتمألهاقلوبناكنهرداخلدخلتمندفقةكقوةهناتظهر

طبيعةمنأنهاتفيدالقدسالروحعلىمحمولةالمحبة410مزهقلبيفاضاسالمايفيفى

وقلوبناعقولناعلىضغطتهقوةوتححدالعالملغضةمعلتتعادلطبيعتناصصيمدخلتالله

فالمحبةالدهنورقلوبنافىوتشرقالتنهدوتبطلالكآبةوترفعأعيننامنالدمعةتمسـحوضمائرنا

أجنحةلهاعبةبلالجسدوأهلالعالمأهلكمحبةليستمالطفةمعزيةشايخةخـالقةاإللهية

الدهمعالموتالعديمةالحياةبهالنذوقالعلياحةوالراالسالمءأجوافىبهاوتطيرالنفستأخذ

لدهمحمثناأملناالدهمحبةهيهلالمحبةهذهأمرفيتنازعواالذينءالعلماعلىوعجـبي

قيأوألاللهمحبةتنسكبلمإنللهعبةلنايكودنأنيستحيلأنهمعوتفرقواوتشايعواانقسموا
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3القدسبالروحفلوبنافيتنسكبلتهمحبتناوهل491يو1أوالأحبناهوألنهقلوبنا

الروحاعتجارنسواحتىواللغةالحرفإلىهكذاالالهؤليينأعاظمالنحيازمندهشوننحن

تبررناقدفإذقائالويعفميتكلمتحتهمنالذياألساسيالعنوانووفحعسبقبولسوق
يرفعأنالتبريرعملأساسومنالتبريرحالةفيوجودنابصددفهواللهمعسالملناباإليهان
هوهذامعطيهحمحثومعهعليناانسكبوالبراللهبركثةفالبرلذواتناتبريركلقلوبنامن

المجدفيهناكنترجاهالذينفسهوهوشهنعيالذيواقعنا

وحبونعمةسالممنيشملهماريرأوالتكانإنأنهحاالبولسقيشرحسوفلذلك
خطاةءضعفابعدكناإذالمسيحاألنقاطعةبصورةءالحاطىلحسابكلهفهذامنسكب

للهحبناوليسالمنسكباللهحبفهوإذا6روهالفجارألجلالمعينالوقتفيمات

فقطفعلكرذيأتيإنمالتهلمحتناألن

الفحارالجلالمعتينبالوققيالمسيحماتضعفابعذكناإذالمسيخاألن56

ألءألنالحرفمؤداهالعربيةالترجمةفىمتايتوهمعنىيعطيناباليونانيةاآليةتركيبهنا

بعدونحنوباألكثرءيحيفالمعنىءضعفاقبلءجاالذيص47بعدوحرفالبدايةفي

الدهمحبةفقطوليسهكذابسابقتهالتلتحماآليةتركيبءيجيوهناالمسيحماتءضسفا
حرفوهكذاالمسيحماتءضعفابعدونحنوباألكثربلالفدسبالروحتلوبنافىانسكبت
1وباألكثرتكونأنواالوجباآليةهذهبدايةفيصحيحةغيرترجمتهتءجاألن

المعئنالوقتفي
الناموسفيهأكملالذيالوفتفيبولسقوالهوتالرسالةموضوعوبحسبهناتفيد
هنابالحطيةوتمسكالحقعنتغاضىثموالخطيةللحقإدراكهأؤخاليهوديالجنسوبلغمهمته
تذبيربحسبوتحتمفلزماللهبراستعالنلفرصةوضياعالمقاستنزافاسيكونزيادةيومكلفان
تماماالوقتهذافىلإلنسانالحقويستعلناللهبريظهرأنالده

الفخاراالجل

ءالفداوقيمةالمسيحفيأظهرالذيالدهبرعملمفهومفىقؤلهاقصىبلغصريحواضحتعبير

01أصأهأ12زعلم2بهلمء
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الفسادعليهاطغىبشريةنفسأصغرأنينسماعمستوىإلمالدهأذنوبلوغنسانلحيالشمولي
طبيبإلىءاألصحايحتاجاالالمسيحتعبيريقابلهاللهجهةمنالحانيالمتضعالعظيمالتعبيروهذا
6211متالمرمىلل

أنأيضأاحدتخشرالصالمألجلريمابارجلاأحديموتبالجهلفإنه8و57
ألجملناالمسيخماتخطابعذونحنألنهلنامحئتةبئنالثهولكنيموت

إليمقيماونعيمأوفرحاسالمابرةيغممنعليناالدهأشتغهمامنينتقلبولسهناق
وبأيةيهـفيتأملهنافهوالعجيبالمسيحيسوعشخصإلىتبررنابهالذينفسهالبرصاحب

صعبفابهعموماللناسبالنسبةأنهمنيتعجبوهوفخارأثمةأناساجلمنماتخلفية

الذيالمنعزلالتقياإلنحسانهوهناوالبارباررجلأجلمنبحياتهإنسانيضحيأنللغاية
هاءباسترضافالـارمشغولالناسيحتاجهماإلمطتلتفتوالوالتقوىالعبادةفيحياتهتنحصر

ألنصالحإنسانسبيلفيبحياتهيضحيأقيمكنإنسانيوجدربماإنهبولصىقويقولويعود

ضيقاتهمعنوالتفريجالناسفرحويهمهوخدماتأفضالاحبودودمحبإنسانالصالح
نحنالولكنالبارهذاحيأةإنقاذسبيلفيبنفسهيضحيمنيوجدقدلهذاوخئرمحسنهو
ألنهالمسيحعجبهوفهذاوخطاةئجارابلأجلنهامنالمسيحماتحينماأبراراوالصالحينكعا
يقاسالبهاالبشريةفامةمنأعلىأنهأوضحبهذا

عمليقئمأنيحاولفهوااليمانفيآخرينهويرغبوليسلمسيحيينهذايشرحبولسق

قدراتعلىالفائقةهذهالمسيحمحبةونفهمنحمسأنقادريننصيرلكيالمسيعأكيلهالذيءالفدا
العقلمعرفة

الحبمنيملككانإذاإأل3فخارخطاةأشرارءأردياأناسأجلمنأحديموتأنيعقلهل

قادراحباكانإذاإآلهذاحبأيولكنبحياتهالتضحيةمعيخوازنماالحبعظمومنبل

إذاإآلهذهمثلقدرةللحبيوجدوهلالفجارفجرهموعنخطيتهمالخطاةكاهلعنيرفعأن

حبهفىلومبالإليهويقذمهمبأبيهالخطاةيصالحلكيهذاةأكلولماذاالمسيححـبهوكان
دمهكقفهالذي

لحسابهوالمسيحعملهالذيءفالفداعملهاالبنمنهيستمدالذيالمصدرينكشفوهكذا

يصالحأنيريداآلبأنأساسافالغرضءالخاطىواإلنسانالعالمنحومناآلبحبءاستـرضا
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وأرسلأحبناهوأنهبلالثهأحببنانحنأنناليسالمحبةهيهذافيإلنفسهءالخاطىاالبسان
401يوالخطاياناكقارةابنه

ضعففوقيتسامىيالذاآلبحبءالخاطىأجلمنالبارموتإمكانيةسرهوهذا

عملقبولإمكانيةراكاالبىيبلغوحينماالالعودةحالةإلىباالبسانالضعفيبلغحينمااإلنسان
وهلاإللهيالحبهوسءالفداوسءالفداهوساآلبصارحبوهكذااالدراكالفائقالمحبة

اآلبمنلهرسوماكانإذاإآلالعملبهذايقومأنممكناالبن

الفضبمنبهنخلمقبديلاآلنمتبررونونحنكئيرافباألوتى59

النعمةفيءسواحاضرنافيالمسيحبيسوعءبالفدالنابزالثهحققهمابسرديقنعالبولسوق
نفرحأنيريدنابلالفعءبالرجاالفرحفيأوالفائقاللهسالمفيأومقيمونفيهانحنالتي

ءأبناعلىالغضبءقضايومالعظيمالدينونةيومفيالمسيحلنايكملهأنالعتيدبخالصناونتهلل

بدأكماأنهنثقأنيريدنابولحسهناقبالدممختوميناليومذلكفىسنوجدإذالذضب
كلعلىوالفائقةالمعقولةغرءالفداعمليةفياسئعلنتالتيهالمحبةمنالفائقةالقوةبهذهالخالص

ألنالسماويالمسئوىعلىءالفداسيكضلوماالمحبةبهذهجديرهوبماسينتهيهكذائصور
المسيحوهوفاأللفءالياوهياوميجااالإليواصلحتمافهوبأفيتااأللفاحفظالذي
السالمءكملوميجاكاالبالنهايةلناسئستعلنحينئذالفلبفىوعرفناهجيدآلمناهتإنسالمنا

ونعمةسالمفياآلنيهنستمتعالذيالتبربرعملأوفالخالصالمجدفيواالفتخاروالفرحوالنعمة
يناذىالغضبيوموفىالديونمعفعييالديونةفينوجدحينماالمجدبتهاليليتألقسوفمقيمة

ومالئكةالعالمسيدينونكمنبللعدكمجرمينالالقاضىيميناليمينعنلنقفاسمنا
منينقذنأالذييسعاالمواتمنأقامهالذيءالسمامنابنهوتنتظروا63كو1

101تس1اآلقيالغضي

قدكنافإنأومستقبالاآلنءسواالعمليمستواهالتبريرعلىمعنىبولسلناقيوضحهكذا
حياةاللهتبريريغطيهكذاالدينونةيومباحمالصسينتهيفحتمااللهمعبالسالمالتبريربدأنـا

فيلنجدهالموتبعدمنسيحيينااألمواتمنالمسيحأحيافالذيمماتهبعدومـاوزمـانهاالبسان

إذتبريرثمةءبراإلىحقهمفيالمشكومناليمينإلىالشمالمزلينقلنابيدنايمسكءالسما

عناوالمحاميقاضيناهوخطاياناعنعليهودمهحياتهبذلالذيسيكون
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الذيهوالمسيح3يدينالذيهومنيبررالذيهوالله3الثهمختاريعلىسيشتكيمن
3و833روفينايشفعأيضاالذياللهيمينعنأيضاهوالذيأيضاقامبالحريبلمات

بدمهاآلنمتبررون

واإليمانهالبرهوالبرحيثاللهبرنوالأساساإليمانيجعلأنسبقفيحااعتنىبولسق

فيولكنإياهالتبريرلنايوضحأنيعتنيواآلناألمواتمقالمسيحيسوعأقامالذيبالدهإيمان
مببباإلنسانمحتطفيالعملعنمتعطالكانالذياللهفبراللهبرأظهربهاالتيالواسطة
دذدكالتبريرعملعاثقترفعأنبالدمعنهاالفعترالكقاريةالمسيحذبجةاستطاعتالخطية

ءالفدابعملأنهواضحتبررناكبفمفهوموبقيةبااليمانتبررنائدفإزاألصحاحبدأ

وهناويبررويقدسويغسليطهرأنقادرأزليبروحهوالذيالمسيحدمبسكبالكفارةبذبيحة
جداالمختصراالصطالحهذاحيثبدمهاآلنمتبرروننحتصرةواضحةيقولهااآليةهذهفي

كلهالتبريرتاريخيحوي

قيأوألعامالاسئعلنالمسميحبدمعليناانفتحالذياللهبرأنهنايفوتناالكما
حتىبصبرواحتمالطوائضاعطاعةمننسانلاللهتبريرمستلزماتكلأطاعإذنفسهالمسيح

الستحقاقاألعظمالمعيارهوالذيالمسيحبدملنامنحالمحهفبرنفسهالمسيحبرواضحفهناالموت
الهبريحملالمسيحفدمبسهولةإليناطريقهأخذمنهالذيالمسيحمعوعاالنسانفياللهبرحلول

يابهوالفاعلالدهلبرالحاملهوالمسيحفدماولىاالبالدرجةولخسابناواحدبانالمسيـحبرو
فىللدخولاللهإلمطتقديمناثمللتبريروالتقديسوالتطهيرالغسلمفاعيلهأولوالذيطبيعتنا

حمضرته

فيصادقبقلبلنتقدميسوعبدماألقداسإلىبالدخولثقةاالجوةأيهانادفاذ
ءبماروحياأجسادناومغتسلةشريرضميرمنالمسيحبدمقلوبنامرشوشةاإليمانيقين

22و0161عبالمعموديةنفي

وأساسهالثهبزسبميبذاتهوهوالوحيدالشرعيالمبررهوالمسيحدميصبحفاآلن
يخصفيماالضضبيومفيئكونأنالعتيدةالدينونةأحكامأساسعلىقانونيانقولونحنقانونيا
الدمهذا

أشرعقابافكمرأفةبدودنيموتشهودأوثالثةشاهدينفعلموسىناموسخالفمن
دنسابهسقالذيالعهددموخميمحتاللهابنداسمنسستحقايحشسبأنـهتظنودن
ل9و0182عب
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سيدينالذيبذاثههواآلنيبررالذيالدمأنأي

362

مستقبلفعلكادلهـ7كا6لههـالفضيمنبهنخلص

المستقبلوفىالمفمارعوفيالماضيفيعندهيأتيالخالصأنبولسقالهوتفىيالحظ

ألالمافي
842روخلصناءبالرجاألننا

الداثمالمضاوعفي

25أفنحقضونأنتمبالنعمةالمسيحمعأحيانابالخطاياأمواتونحن
28أفهالعطيةهومنكملسوذلكباإليماننحلضونبالنعمةألنكم

المستقبلفي

1و9روهبحياتهالمستقبلفينخلصالغضبمنبهالمستقبلفينخلص

131روالمستقبلالىيخلصالربباسميدعوتنكلألن

351كو1بناركماولكنفسيخلصهووأمافسيخسرأحدعملاحترقإن

فياإليمانفعلييدأيومتبدأخاصةأخاليةمواصفاتذاتحياةحياةحالةفالخالص

ءثيكلفييزدادونءالسمافيوالمخقصينالمفديينألننهايةاالنعرفوالوتمتدوتستمرالحياة

ءماالفىوداثممستمروهوالخالصولدالمسيحولدأنفمنذخألصورمانوقتفلكل

مسيحهوسلطانوملكهوقدرتهإلمناصارخالصاآلنءالسمافيقائالعظيماصوتاوسمعث

2101رووليالنهاراإلهناأمامعليهميشتكيكانالذيإخوتناعلىالمشتكيظرحقدألنه

أبدأينتهيولنالصليبيومبدأفغالحركيفعلاالبسانمعاللهصنعهالذيالحالصإن

ونحنكئيرافباألوئىابيهبمويئاللهمعيخناصقدءأعداؤسنكناإنألنه501
بحيايهنخلعقلصاتخون

8طةأليلم5الءههـ59الثهصولحنامع
فالئهأحدعلىيغفبالاللهأنكماأحدايعاديالاللهأننثقوأنبلنعرفألنجدايهم
شرحأنظرالغضبموضعنفسهويضعالعداوةموقعاللهمنيقعالذيهواإلنسانولكنمحبة
الفاللهالمصالحةموضوعيأتيحينمالذلكالغضبعن261ا06صفحة181ةاآلي

وجودتحتملذلكاللهمعالعداوةحياةننهيالذيننحنالذمعنتصالحنحنبلمعنايتصالح
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ارفىبأناللهمعجهتنامنالصلحوصنعالمسيحءجاوفدواللهالناسبينالفصالىالوسيط
وصاياعلىوتعدياتناخطاياناصنعتهاالتيعداوتناليفكالموتخـىلنفسهوبذلهبطاعتهالدهوجه
952إشالثه

81كوه2المسيحبيسوعلنفسهالحناعالذيالذمنالكلولكنهـ

وواضعاخطاياهملهمحاسبغيرلنفسهالعالممصايحاالمسسيحفيكاناللهإنأي
91كوه2المصالحةكلمةفينا

صالحكمقدالشريرةاألعمالفيالفكرفىءوأعداأجنبيينقبالكنتمالذينوأنتمهـ
112كواآلن

باسملبتكلمإنسانجسدفيأبنهأرسلولكنهللمصالحةالمبادرةصاحبهوهناالدهأنولو
بجسدهةالكقاريذبيحتهويقدمبلإنسانالجسدحاملوهرببرهاللهوجهوليسترضياالنسان

0كهنخنارئيسوكأنهوباسمناجسدناهوالذي

كنتمالذينوأنتموعملفكرعداوةبلأدبيةأوشكليةعداوةتكنلملثهعداوتناأدطعل
بالموتبشريتهجسمفياآلنصالخكمقدالشريرةاألعمالفيالفكرفيءوأعداأجنبيينقبال

ثالتعلىقائمةهنافالعداوة22و12كواأمامهشكوكماواللوموبالفديسينلـيحضركم
ركاثز

بالئاليوهوخاصتهمنوالشعبهمنلسناالدهعنأجنبيينكنـاأننااالإوليالركيزة
عنهبقدرتغربناعنامتغرب

وتمثله6تكشريرةكانتاإلنسانقلبتصوراتكلاأجمالفكسرالثانيةالركيزة
العداوةمنالفطريءالجز

ووصاياهالثهلشخصمباشرأتحألياأصبحتالعداوةهناالشريرةاألعمالالثالثةالركيزة
والناسالثهإليءتسيبأعمال

ابنهبإرسالبمبادرتهالثهتمأمحيثهذهالعداوةحالةفيونحنيصؤرنـاهنابولسوق
لهناويصاإليهبناقزويوالعملبالفكروالعداوةغربةالسببمنا2ليرأجلناسبموتهبرهوإظهار

بحياتهنخلصمصالحونونحنكثيرأأولىافبا

عملمنهامءخطيرالجزكشفااألمريمئلوهذاالمسيححياةعملعلىءيجيهـناالتركيز
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اآلنالمسيححياةوهوكثيرينعنيغيبالخالص

562

قذملآلياتالسابقتسلسلهفيبولسفالقديس

الفخارألجلماتالمسيح1

ألجلناالمسيحماتخطاةبعدونحن2
الغضبمنبهنخلصبدمهاآلنمتبررونونحن3

ابنهبموتالثهمعصولحناءأعداونحن4

دمهوفيموتهفيتركزتالمسيحفياللهبربعملالخاصةالعنـاعرهذهأنهنايالحـظ

وسفكبموتهالمسيحفياللهإظهاربرانتهىوهلحياتهعملهوماأوحياتهوأيناآلنوالسؤال
فقطدمه

وهوهءفداأكملأنبعدالفاديوعصلهالبرعملمنالمنسيالجزءبولسلناقيستعلنهنا

تكميلجهةمنالمسيححياةشأنعلوإلىذهنناينتهلكيبولسفالقديسإاآلنحياتهعمل

فماذاأبيهالثهمعصلحاصنعابنهموتكانإنيقولعموماالحالصعملأوفيناالثهبرعمل
االبنعالقةأنئظهرلكيباالبنالموتاقترانعلىمرةوألولهناالتركيزحيثحياتهتكون

موتهقوةهيباآلب

التركيزيكونبالتاليهنابحياتهنخلصمصاتحونونحنكثيرافباألولىيردةبولسق

خالصكقوةأبيهأماماالبنحياةعلى

يتجهولكناألمواتمنالقيامةخلفيتهفييحملبحياتهنخلصبولسقفقول

جموتأنناالمنطقيةالبالكةفييدخلهااألمرالمجدوفىأبيهمعاآلناالبنحياةإليمباشرة
مخقصونونحناآلنالمسيحبحياةبالحريفكماللهمعصلحفيفنصيرنخلصالمسيح

أخرىعودةواآلن3أبديةبديمومةوالفرتىالصلحمنومزيداالخالصمنمزيدأإأل3ومصاتحون
المسيحمعواحيانالنامحبتهاللهأظهروالخطايابالذنوبوأمواتءأعداونحنكنافانللمقارنة

وجهأمامىءيتراحيالمحبوبواالبنأجلتامنوفعلهااللهمحبةجهةمناآلنفماذابهوصالحنا
3مصالحونأيضاونحنمجدهفىاآلنأبيه

بمؤلهلناتمالذيبالخالصاالمتدادحثمايشملوهذابحياتهنخلصإننايقولبولسق

التمامتمامإلىخالصنايمتدبحياتهأنهأي
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ثافمنيزولالافاعةفكهنوتلهبداإلىيبقىأنهأجلفمنالمسيحهذاوأما

حينكلفيحيهوإذاللهإلىبهيتقدمونالذينالئمامإلىأيضايخلصيقدرأن
2وه742عبفيهمليشفع

بالمسيحبدأتبالمسيحالمتدفقالحاروإيمانهالحيةبولسقخبرةأنهناءالقـارىىنيوال

فىتدفقتحيثءالسمافيوانتصارهومجدهقؤلهأعظمفىرآهالمحييالربءالسمامالحي

مناألكثرلمعاناالوجهوليوالممحدالمقامالمسيححياةمنجارفةتيارإتبولسق
عمزححتىحياتهبنعمةوامتألالمقامالربحياةفيالحالصعرفبولسالقديسالشمس

202كلفينيمياالمسيح112فيالمسيحهيالحياةلي

علىالتعرفإلىالحاجةأشدفيونحنتعؤرناإيمانخبرةإنهانقولواتضاعصراحةوبكل

أصبحتالمسيححياةألنالتمامحتىالخالصتكميلقوةلهاالتيالمسيححياةأوالحيالمسيح
لناالخالصفيالحياةقوةهي

314كو2جهتكممناللهبقوةمعهسنحيالكننافيهضعفاةأيضافنحن

وهاميتاتوكنوالحيواآلخراألولهوأناتخفالليقاثالعلياليمنىيدهفوضيم
81و171لزوالموتالهاويةمفالمجحولمطآميناآلبدينأبدإلىحبمأنا

للخالصموتهقوةفيناأنشاالذيهوكانإنالمسيحموتأنبولسالقديسعرفوب
حياتهفيناقوةءتنثمىوموتهمهافشركتنافي

فيأيضايسعحمياةتظهرلكبميسعأجلمنللموتدائمانسلمءاألحيانحنألننا
411كو2الماثتجسدنا

اآلنبهيئتايالذالمسيحيسعبربناباللهنفتخرأيضابلفقظذلكوليممق511
المصاتحة

فقطذلكوليس

المسيحفيوحياةوصلحوخالصءفداإلمطئرجمتالتيافهمحبةأيسبقماكلعلىتعود
إنيسوعالمسيحفىلناصارتالتياللهاالفتخاربمحبةموصعفيصرناأنناإيىيضسافكلههذا
الهمعالدائمحالصلبواسطتهنلناالديهذابحياتهأوبموته
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787اآلن

الذيباآليةمباشرةتتصلوهياللهمعالمصالخةءملفيهابلغناالتيالحاضرةحالتناتفيد

كلونفتخرمقيمونفيهانحنالتيالنعمةهذهإلىباإليمانالدخوللناصارقدأيضابه
هوذاأغئئكخالصيوموفيسمعتكمفبولوفتفىيقولألنه2روهالثهمجدءرجا
62س2خالصيوماآلنهوذامقبولوقتاآلن

ميتاالمسيحيسوعابنهشخصفيلنااللهأظهرهالذيالتبريرمعنىنرىشاملةوبرؤيةوهكذا
الموتمنوقاثما

باإليماناللهبرءواألنبياالناموسمنلههودادثالناموسبدونالذبرظهرففداآلنوأما

32و312روفرقالألنهيؤمنونالذينكلوعلىكلإلىالمسيحبيسوع

1روهاللهمعسالملناباإليهانتبررناقدفابر

مقيمونفيهانحنالتيالنعمةهذهإلىالذببرباإليمانالدخوللـنـاصـار9
2روه

يخزىال7رجافيناءينتنىهذهاللهنعمةفيونحنالضيقأصبحإذالضيقنفتخرفي

5روهلناالئعظىالقدسبالروحقلوبنافىانسكبتقداللهمحبة

8روهأنظرألجلناالمسيحماتبالخطايابعدأمواتونحنألننااللهمحبةأظهرت
الغضبيومالغضبمنخلصناقدأننانثقالمسيحبدمالتبريرلناتمقدواذ

فينايشفعالقاثمالحيالمسيحبحياةخالصنايكملأنيتحتماللهمعاآلنمصاتحونونحن
اآلبأمام

المصالحةبهنلناالذيوبالمسيحنفتخربالله
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آدمخطيةتحتالعبوديةمن152112

المسيحببرالحريةإلى

روميةرسالةشرح

الحطيةملكتكماحتىالموتوبالخطيةالعالمإلىالخطيةدخلتواحدبإنسانكأنما

12و21روهربناالمسيحبيسوعاألبديةللحياةبالبرالنعمةتملكهكذاالموتفي

العالمإلىالمسيحدخلوالطريقالدربنفسوعلىالموتوبالخطيةالعالمإلىالحطيةدخلت

واحدبإنسانكماأنهيرىأنبولسللقديسجدايلنماووالموتالخطيةعوضوالحياةالنعمةأفأنث

دخلالذيالمسيحيسوعواحدبإنسانكذلكالعالمإلىالموتودخلالخطيةدخلـتآدم

0الخطيةفزفعتالموتزفعالعالم

شناعةتزدادبخطايامثقألمرعمةلنهايةالهاويةطريقفيمنحدرايسيرآلدمكنسلالعالمكان

الطريقهذاعلىيولدبالمسيحوإذالهالكنحوبهيسرعوهواإلنسانضدالزمنفكانالزمنبهرور

الحاملالثهابنكونهولكنعينهاالخطايائقلوتحتعينهاالبسانزمانمنلظةوفيالمنحدر

خطاياكلثقلتحتنزلخطيةكلعنالمنزهالفائقوبزهالدمجدبأثقالوالمحملاألبديةللحياة

والهاويةالرعبطريقذاتفيصاعداهءورااالنسانوجزلمكتفيهعلىحملهاالفائقةوبقوتهالعالم

معويتعادلظهرهءوراويلقيهاكلهاليعبرهاالسنينمناآلالفهذهاالبسانإليهاانحدرالتي

عوضالحبزمنالدهإلىوالعودةالصعودزمنالجديدزمنهالنسانليكتبيلغيهثمالزمن
الموتعوضاألبدبةالحياةزمنوالنحيبالعبوديةعوضوالتهليلالخالصزمناللعنة

آدموشفمبالطبيعةارتبطتاططيةولكناألولاالبسانآدمواحلخطيةأنهاصحيح
اطافظةالنعمةوفارقتهاالدهحضرةفيوجودهانعمةوفقدتوأخطأتزلتالتيالطبيعةلذريته

كانتغنبأيخطايائسئملمآدمالموتسلطانلهولمنللموتستهدفةئفصارتوالمدئرة
لكلقابلةاإللهيينوالتدبيرالحفظوفاقدةالنعمةفاقدةألنهاللخطيةمستهدفةطبيعةشمقمولكن
المنظورةالصورةهوالجسديالموتوكانمعاوالنعمةللحفظفاتدةألنهاللموتوقابلةخطية

ولكنهاللغايةوكئيبةجداحزينةصورةهيمنخنةاألدضعلىالجثةفانطراحالروحـيللموت
نعمتهلرائحةفاقدةنعمتهءسماومناللهحضرةمنوالروحالنفصانطراحمناألصلطبق
الذكية
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كولهاعنالقهعينفىتننذلمالماليينماليينثمماليينئمآالفاتوالدتالتياألجيالوهذه
أصابتفتتاإآلتكنلميرةالفالكثرةوجههأماممنطتسالتياإلنسانوطبيعةآدصورة

عنتزدلمواحدةصورةإلىهالرؤيةفىمجموعةهيالمتفتئةالكثرةوهذهالواحدةالصورة
ءأسماتعددتحتولكنآدملشخصالواحدةاللبيعتهاحاملةتزالالولكنهاتشؤهتكؤلها
واأللواناألشكالذاتخطاياهواحدلكلولكنوالموتالخطيئةيحملالكلوألوانوأشكال
واحدوالموتواحدةوالخطيةالمتعددة

واالستهانةالحقائقوتزييفالشيطانومكرءإغواتحتلهيحلالماإلىيدهمآلأنهآدمخطية

لهيحلالماإلىيدهيمدبعينهاهيهياألرضعلىلهولدآلدمابنكلوخطيةاللهبتحذيرات
ألهفيلموتوااللعنةسرتكماوالموتاللعنةنيفتسريوالجديدةالقديمةالحيةكوايةتحت

ءوراأجيالوالفاالفسادوالموتاللعنةومعالسافطةالطبيعةبعينهاهيفالطبيعةاألول
فحملتيهالتشو2واألصلوعلىواحدأصلفهوفروعهوتعددتتكاثرمهمافاالبسانأجسيسال
فهذااالبسانطبيعةمنأجزءصارتالخطيةألنالالطبيعةقانونهوهذااألصلصورةالفروع
فييكونأنعنمنرهةاللهوصورةاللهصورةعلىأصالخلقتاإلنسانطبيعةألنوعالمحال

الخطيةتقحلتالبشربةالطبيعةولكنالحلودعلىأصالاالبسانخلقفالدوالفسادالخطتةلهاأص

مستوىعلىهماليساوالفسادوالموتوالفسادالموتفأورثهاتكوينهافيخلسةدخلفسادكعنم

ككلالبشريةالطبتعةفييتحكمانعنصرانولكنهماالتوريثفىالخليقةمكوناتأيالجينات

منوبالركمإوادتهبحريةاإلنسانتحتهدخلحكمبمقتمىكانهذاتمامااللعنةهيوهذه

منباللهوثيقةصالتمننسانمكانماانقطعوالفسادبالموتالحكـموبصدوراللهتحذير
هووكانتحتهاإلنساندخلالذيالغصبمنتهىالغضبهووكاناالبسانوهوواحدطرف

معاوالتاديببةالعقو

إلىمالهكانمنهاؤقيقنوكلالموتبطنفافىتحملالعالمإلىالخطيةدخلتوهكذا
القبر

أنيتحتمكانالذيوالتهذيبالتأديبحكمولكنهقطبظالمليسفاللهظلمهذاتقلوال
طبيعةلئصبحمستواهافوقفترتفعللقداسةتأذبهاحالةفىلصلحلتتهذبالبشريةالطبيعةتدخله

األبدإلىوالموتالسقوطمنوتتحصناللهطبيعةإلىأقرببالنهايةاالبسان

األصلفيكانتوهوعقوبةالموتئحتيقعونحينمااللوممنمعفيينآدمءابناليسولكن
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كليستشعرهماهذاإرادتهبحريةوبلبإرادتهوأخطاأخطأالكلألنآدمعلىأياألصلعلى

ليسوهومجبروكأنهبإرادتهالشرويعملوالثرالخيريعرفإنسانفكلنفسهمعصادقإنسان
كلهوذللثالخطيةتشتهيالتيالطبيعةوعلىالخطيةعلىسخطاماناإلفيزيدمماوهذاقطمجبرا

وليمىاللهمنوالقربالرحمةوبطلبوالحريةالخالصليطلباللهنحووجههاإلنسانيرفعحتى

انحدرتالذيالمصدرإلمطوترنوأصلهاالمطتحناإلنسانفطبيعةاالبسانطبيعةعنكريبانداةهذا

بهااللتصاقإلىوتتوقمنه

الطبيعةداخلتاالنفعاالهذهكليكشفألطتصداقصدلموسىالناموسوضعلماوالثه

يفعلأنإأليستطيعوالبلبإرادتهالثريفعلوأنهوالشرالخيريعرفأنهاالنسانليدرلثالبشرية
وماالخطبةوماهيةالخطيةاإلنعسانليدركالصالحإلىنفسهتاقتومهصاالخيرأرادمهماالشر

وممربااللهعندمنورحمةمجاناالكمنالخالصيطلبلكيقبلهمنآبائهوعلىعليهالخطيةجلبته

فينفسهليرىهالرضىلببخالمحاوالتفىاالبسانطاقةكللبستنفذالناموساللهطرحلقد

الثهالنفسهيسترضيأنحاولالطريقوقيالخطيةفيتوكألازدادعينهالناموسبهذاأنهالنهاية
آدمأبيهخطيةنفسإلىواننهىالدهلبزسارلوهوالبربادعائهاكهكرامةيحطفأنواستطاعبل
والتقوىوالبرالناموسأعمالءغطاتحتوالشيطانالخطيةوبمعونةاختطافاالتألهيريدأنهوجدإذ

ءاألوصياءاألدعياءاألتقيامعبفجورهموالمتسفلونخطيتهمفيالغارقونالخطاةتساوىوهكذا
الطبيعةأدإلنساناللهليثبتءبسواسواتالدهبزتعليمعلىالقوامينوالقائيينالناموسعلى

مهمافيهوالخوغلالشرإلىوالروعوالحثرانيمعرفةجهةمنآدمءأبناجمغفىتتساوىالبشرية
صرختهاإلنسانليصرخلهاوالتعحدللخطيةاالنجذابعناإلنسانرحلمحاولةاألدواتأعطيت
إالموتهذاجسدمنينقذنيمنالشقياإلنسانأناويحـيسبولقبفماألخيرة

742رو

الالخطيةهيوماهومنوعرفوتأدثبالناموساإلنسانهكذاتهذبأنوبعدوبـالنهاية
ادمأيكيريخطيةعلىأعافثإنييقولأنالناموسأوخارجبالناموسءاسوبعدأحديـستطيع
تموتهيءتخطىالتبمالنفمميهوتأخطاقنأنشامخاعاليايبقىالدتانونبل
الموتعزفالناموسأنصحيح632روموثهيماططيةةأجألن814حز
اللهعنبالتغربالروحيالمولطوهواألخطرالفانونيقفاالموسرمزءوراولكنالجسدبرجـم

وقد2333خركتاببممنأمحوهاليمأخطأقن327خرالمذنيأبررالاني
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واحدوالليسصالحايعملمنليسو321روأمعاوفسدوازاغواالجميعأنوجد
1123روالعصتانفيمعاالجميععلىأكلقو321رو

عليهانحوالحطيةوجانحةالحطيةخبرةلهاطيعةورثنابلاممنالخطيةنرثلمنحن

فالتهمهاوتدبيرهوعنايتهوحفظهاللهرعايةففقدتاللهمعالوجونعمةفقدتألنهاالموتحكم
الفسادوؤرثهاالموت

أسرعبلشرحهافىيستغرقلمفهوللمسيحوصوألإألالحقائقهذهيركلالالرسولوبولس
المسيحإلىبهاليبلغ

بصيصىأيبالحائرةالخطيةسلطانتحتبالموتمحكومةواحدةوففةالبشريةتقفوبينما

بالطبيعةإذواحدبآناألرضوعلىءالسمامنفجأةالثهبريظهرالناموسبعدحتىءرجامن

طبيعةيحملأنهمعتماماطبيعتهيحملنسلهمنأنهمعتماماغيرآدمآخرواحدفيئظهرالبشرية
فيالطاعةلهالمسيممققديمااللهمعآدمأتاهماوبعكسوفرعاأصالخطيةبالوملئهافيهاالمحه

التشريجسدهيمألالذيالهؤلهبسببآدممنثمأناأعلىأنهومعوصاياهلكلوالخضوعمنتهاها

فيآدمأخطأبقدرمافإنهوبذلكالصليبموتالموتحتىاللهوأطاعالعبدعملأخذأنهإآل
آدمدترهماوكل714يواألرضعلىمخدتكأناالمجدكلالمجدالمسيحقأماللهحق
وصالحهوصخحهالمسيحاستعادهبالمهوعالقتهخلقتهفي

إليبهاليرتقياالبسانطبيعةليحملبلآدمأفسدهمالئصيخالمسيحيرسللمالةولكن
علىلتقوىوالقداسةاألبديةالحياةروحووهبهاالخطيةعوشالنعمةفيهافغرساإلنسانفوق

منيقاسالبماأعظمبالمسيحاإلنسانطبيعةنألتهالذيالربحصاروهكذاوتدوسهالموتسلطان

آدمفىخرتهاالتيالخسارة

والخياةللخالصليؤرخصعوداانقلبءالفنانحوبسرعةينحدركانالذياإلنسانوتاريخ

302فيالسمواتفيهينحنسيرتنافإناألبدية

الموتوبالحطيةالعالمإلىالخطياذخقتواحدبإنسانكانماذلكأجلمن521
الجميغاخطأإدالنايرجميعإدالموثاجتاروهكذا

والمحمولالمحمولوزنعلىيقولأنيريدبولسفالقديسفاتماكلمترئبةاآليةهذه

عليه
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واحدبابسانكذلكإلخالموتوبالخطيةالعالمإلىالخطيةدخلتواحدبابسانأنكما

إلخالحياةوبالبرالبردخل

هكذاةكورنثوسإلىاالولىالرسالةفيذلكبعدنصاقالهاوقد

112كوه1األمواتقيامةأيضابابسصانإلنسانالموتإذفانه

122كوه1الجميعسئحياالمسيحفيهكذاالجميعيهوتآدمفيكماألنه

بسببالنهايةإلىالمسيحالمحمولوتركامعليهبـالمحمولافشغلبولسقولكن

آدملأعماوصففياالستطراد

81اآليةفيعادآلدمحدثفيمااستطردأنبعدإذاألصحاحهذاوفيأيضاهناولكن

المقارنةعليهيبنيأنأرادالذياألساسليوضح
الهبةصارتواحلببرهكذاللدينونةالناسجميعإلىالحكمصارواحدةبخطيةكماافابئ

81روهالحياةلتبريرالناسجمغإلى

ماأوضحاألصحاحلهذااألولالنصفففياللهبرأتاناكيفندركأنيريدنابولسوق

الحقيقةفىأوالعالمإلمالخطيةدخولتاريخاآلخريوضحالنصففىوهاعملياالتبريرحياةهسي
بينمقارنةتقديممعاإلنسانطبيعةمنالمسيحاقتلعهاقوةوبأيةوكيفالبشريةالطتيعةإلم

والحياةالخممةودخولوالموتالخطيةدخول

2الجميعأخطأإؤ
فيتعاواالناسأنيقوالتنإلىالشراحفيهاذمسمالذياآليةفيوالخطيرالهاماألمرهنا
آدمخطيةفيأوآدماخطألماتعأواالكلأنيقولتنوإلالفرديةالحاصةحياتهم

ئالثفئولدتالصحيحالفهماألفكارعنانحرفتوقدوشرحهتفيالكلوانقسماألجيالاللشغلاألمرهدا2

الخاثةالعالمقاموقدايضاوالالمؤليوالسلركياألخالقيالمجالفيومفـدةوالعقتدةباإليمانضارةبمضامينخرجضهرطقات
ميدائمانظرينناألنبهالواردةالحاطةباألفكارءاالقارفكرنرلكأننشألمالمرضرعهدانيكبيربحثبعملثاففيليب
مخهاءالخاطىيرصختدالناسولطبهانحشوومعارفعلومنقديممبداناوليسحيانهفيبهالتنتفعءىللقااإلجمابياتتقديم
ينفعكامرةفيصرأكثرالفءالقارىفكرفيخلسة

بهايقولواإلناديهعةطبنجماحوهريةصفةأيالطبحعةقطبجححةيخضلةباعتبارهاالخطيةحتمبةعلنقوم4ولياالالرطقة
ويلخطاوهذاوالكوناللهوحدةايالكونبتاليهالؤمنينجماعة

أإأكءالإآساله8ء9008اا59أحأح4طل4ولءعولأولاهـولءأألأهـهحه5105

هألطيالأول44إء88



2112372روهروميةرسالةرخ

ققالهكماهوالصحيحوالفكرأيضاناقصالثانيوالقولناقصاألولالقولأنوالحقيقة

كعنصرليسالعالمخلتدفالخطيةالخطيةبأنفسهمفعلواأيالجميعأخطأاذبولس

دخلالموتكذلكماحدإليفيهالتحكميمكنطتاجكعنصربلالطبتعةفيموروثطبيعي
أخذواقنبدليلروحياأوجسدياحتميةليستالموتيادةلمولكنالخطيةبسيادةوسادالعالم

كإبراهيمالذبزرهمقنوبدليلوإيلياكأخنوخالجسديالموتيجؤرواأنبدونءالسماإلى
ءأحياإلهبلأمواتإلهديىافهإنيقولالمسيحألنروحياأمواتايعتبروافدمويعقوبوإسحق

وليسيخطئواالأنيستطيوالمألنهمأخطأوافالجميععقوبويوإسحقإبراهيمإلهعنقولهفي

هنا3صنعهاحتميةعليهمغؤخطاياعنيدانونكيفوإآليخطثواأنالبدكانواحتماألنهم
بدونأخطأإنسانااللهيدينأنيمليستألنهوحانااللهءقفماوئالممقرالهيجدالالثهعدل
يدينأنهديحقولهذابإرادتهأخطافالكلإرادته

الاتاحدثاوبحعلؤلهامنهاالتهوينإلمبهاببلنواأنإلآمخطيةوعللوبالجبوسجماعةبهاويقولالثافيةوالهرطفة
مشتطيرشروهذاإاللتسءسيىنموذجعنتزيدالجملتهافيكانتصببايةطاعةعدمكولهاعنتخرج

خلقةعلىالبحريةالنفسوجودسبقأساسعلىوتقوماالشكندريمجانوسوأوأفالطونبهايقولالتيوهيالئالثةوالهرطقة
وشجبوهاءاآلباقاومهاوقدالجسد

الخطهوقتونحلهآدمبينالكاننةنالصلةويقولالراتيةالنظريةويسمونهاأغحطينوسالقديسقدمهاالرابعةالمحاولةاما
وكلآدمبينوالشخصيةلةالشعولثركةفصاربواسطتهاوآثمةفاسدةلمهوسئمهاكالبشربةالطبيعةأفدالفرديةبخطيتهوأن
بولسققوللى21اآليةفيءجاماشرحفيكيرمتعتدأغسطينوسخطافابئدذدكآدمخطيةايالخطيةنفسفينسله

ولكنالجميعأخطأفيهفجعلها3افىءحا5أكالء75الجميعاخطأإذااالناسجمغإلىالموتاجتاروهكذا
ألنواضحبالمعنىاالنحرافهذيىألكسطينوسوالعذر0الموتدخلخطأونتيجةأخطاواالجميعانواضحبولىققول
الالتييةاقرجمةإليرجعكانحيث11133ا0اوفيهتفيدتدوهياول9ال5بالالتينيةتءجاإذ

كناباتفيالفولجاتا

مناولبهاقالواتيساهدةأوتفامنوتعنيع34اا4لالفدرالتحاديةاالتضامنيةالفدراليةالنطريةوأخيرأ
المستوىعلالبخريةممثلأوالبشريةكاهنممئابةاميعتبروفيهاإنجلترافيروستمخسمجمعبهاوأخذالهولنديرنقال

عندالنعحةتضامنمقابلفيالعملعلىأساساتقومالنضامنوبنود0وهوآدمواحدطرفهومنالتضامنوأصاسالكهنرني
دملأيإنحتىتأوتتسلسلستتبعهاتيالبشريةكلعنللبشريةككاهنمفتهيمارسانآدمفىفالمفروضوهكذايحالم

برأنإدالمـحفىحدثكياجميعالهمأنهسبيخالعملهذاعليرنبماكلمعاللهعصياناواللهطاعةءسوايعمله
بينالترازيألنالنظريةمذهعلىشديدااعراضاالألننتوقفوهنابهالؤمنينايأنباعهأيلحثعبهأنهباحئالثاننادم

ماليصلحيأتلمالمسيعألناألحوالمنحاالباياللهبرإظهافيالسيحعملهالذيأماميقومأنيمكنالالثرفيآدمعمل
أفدهممابيناالطالقعلىنوانيفالجديدمناإلنـانليولدالسيحتالكمابجملئهاالبشريةالطبيعةلينئرءجابلآدمأفسده
األولألناللهبرفيالمـغمنثناهووماالخطيةفيآدممننحنورثناهمابينالتوازييستحيلكذلكالمسيحعملهوماآدم

اللهطبيعةمنالطبيعةفوقأخذناهانيوالطبيعتنافيأخذناه
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آدمسقمهاالتيالبشريةالطبيعةفيموروثاعنصراليستالخطيةفابئوقلناسبقكماكذلك
بالفكرومؤثراتهحيلهلكلمستهذفةحتوأصالشيطاذعلىانقحتطبيعةسقمولكنهألوالده
حتمياليسولكنواردالخطيةاحمتمالفهنا0جميعاالحواسىثمأوال

واضطرارحتميةعنبعينههويمارسونهاألفعالمنكفعلألوالدهالخطيةيسقملمآدمكذلك

الفوةلديهاوليسلعملهتجرهاالتيهيرللثومعرفتهاوالثمربالخيرعارفةطبيعةسقمولكنه

الدهوجهأماممنلمحردحينماآدمفقدهاالتياللهنعهـهةقوةهيالخطبةمقاومةقوةألنلمقـاومته
والوالثرللخطيةأوالدهاسئعبدكذلكالخطيةءإلغرامستهذفةللنعمةفاقدةطبيعةوزثفآم

حقوقمقحمقاليستالنعمةألدطالدهعلىلوموالءيخطىومعرفتهبإرادتهألنهننساللىعذر

ليستطبيعةلهمفاالطفالهنامنإبارادتهفقدهاآدمواالنساناالنسانطبيعة
للموتقابلةطبيعةفهيلذلكللنعمةفاقدةولكنهاشريرة

الموتلهفئحشمتوبمولتباألعماليتعدىأيءيخطىإنسانحالةحالتينبينوفرق

بالجسدالتعديايالخطيةألعمالجسديةعقوبةهوالجسديماالموتألنعقسوبةالجسدي

االنفصالأيالروحيالموتوهيالمنظورةغيرالروحيةللعقوبةالمنظورةالصورةهوالجسديوالموت

غيرروحيموتيتبعهعملوهاالتيلحطاياهمثمناالجسديبالموتظاهريايعاتئونفالذينالدهعن
الحقيقيةالعقوبةوهومنظور

كاألطفالتعذخطيةاعماللهموليمستيمؤلونالذينأياألخرىالحالةأما
تقرواتحالأنظرواروحموتلهميكونالوبالتاليعقوبةئحسحههالالجسديفالموت
فيالذيأبيوجهينظرونحينكلالسمواتفيمالئكتهمإنلكمأقولالصغارألنيءهؤالأحد

منماتواالذينكلذلكبعدبولسقيقولكمامطئقاألمرونفس8191متالسموات

فلماذاللتعديمعرفةوالناموسعليهميكـونأندونماتواألنهم352روموصىإلىآدم
عقوبةيكونالموتولكنبذلكعاماحكماأخذتالبشريةالطبيعةألنماتواوالجوابماتوا

اخخبارفخرةءانتهابلعقوبةيكندملهمفالموتبالتعدييخطئوادمءوهؤالالتعديعلىفقط
فى2223تمءأحياإلهبلأمواتإلهاللهليسأللهالسمواتفىلهممحفوظةوحياتهم

ةكاآلتيعنهايتكلمبولمىوقويعقوبوإسحقإبراهيمإلهعنتوله

ناموشيكنلمإنئحسبالالخطيةأنعلى31روهفيءجـاوفدالمثل3أوا
آدمتعديشبهعلىيخطثوالمالذينعلىوذلكموسإلىآدممنالموتقدطكلكن
1او31روهاآلتيمثالهوالذي
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أجلمنبرهإلظهاربدمهباإليمانكقارةاللهقدمهالذيةبمقتضاهمالحكـمثانيا

هذافياآليةهذهلشرح352روالثهبإمهالالسالفةالخطاياعنالصفح
الثالثاألصحاح422و322صفحةأنظرالموضع

الصفحنحتدخلتخطاياهمأنأساسعلىانتقاألبلعقوبةالموتاللهلهميمبتحالوهنا

لهمبرهعالناسحينالىهالإمهالبمقتضىبلناموسبمقتضىال

واحدبابسان

الوصيةاستلمالذيهوآدمألنءحوايذكرالبولسقأنويألحظ1آيةآدميقصد

ويكسريأكلأنعنانئذامتنعقدكأنفإنالوصيةكسروقدالمرأةورأسأصلهووكان
فطيةافجلوانسلهكانماالوصية

والوتدرجهاالخطيةأثريئتبعبولسقألنهنايطانالختيذكرلمبولسقأنيالحظكسا
أسبابهافييبحث

8لمالمءالخطية

معزفةبولسيوردهاقوهناء7لدألمآخرءنتيوالتعديءشيالخطيةأنيالحظوهنا

عنبولسقبيراتتواليكالعالمعلىسيادتهامدتمرعبمشخصكعنصروالالمباأللف
وفعلوجودلهكشخصالخطية

كملكتمتك12روهالموتفيالخطيةملكت

سأ70ةسيدئاإمنداإءاكاإمعليكمتمسميدتسمودكملنالخطية

اإلنسانعلىسيداتصير641رو

تخاعفهي711رووقتلتنيبهاتنيخدعبالوصيةفرصةمتسخذةوهـيالخـطية

وتذبح

بلبسكينليستذبحالخطبة731روموتأبالصالحليمنشثةتظهرخطيةلكـي
اللهكلمةبتزييفأيضا

لتخريهحدودالكجبارمرعبالخطيةصورةعلىناذهنبولسقيفتحوهكذا

العالمالىالخطيةدخلت

التنرأنيبيقكتاباتهمنالواضحفكرهبحسببولسوقاالنسانعالميقصدبولسق
اإلنسانءيخطىأنقبلاالنسانعالمخارجموجوداكان
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العالمإلىدخليالذوالموتشرفسادعلىاالبسانخلقالذياألبديالعظيمالثهياأ
الوحيدالبنكالذيالمحييبالظهورهدمتهإبليسبحسد

42و232الحكمةسفرمنمأخوذةالباسيليللقداسالصلحصالة

المالئكةأحدالمحسوبوهوالشيطالتأنبدليلأالثكةعالمفيمحصوراكـانالثرولكـن

عنبالتكلممرتبطبولسولكنالعالمالىومنالنسانلمالخطيةسزتالذيهوالساقطين
اناالبسعالمفيالخطيةعمل

هكا7هلحالموت

وجدالخطيةوجدتفأينماسلبياوجوداترافقهاوهيللخطيةمرافقةالحياةتسلبسلبيةقوة
منذالمقدسالكتابفيمعاكالهماوجداوقداالنسانللبسعةعنأصألغريبةقوةوكالهماالموت

بينالمقابالتفيولكنالجسديالموتعنهناالكالمالبعفأنويعتقد271التكوين

أبديةحياةوهياللهمعحياةالحياةأنيوضح12و81و71القادمةاآلياتفيوالحياةالموت
ولكنالجسدبةعقوهوالجسديالموتألنالروحـيالموتمقابلهيكونأنيحـتـمالمقابلوهذا
حياةمنهنستمدالذيالئهضدموجهةأصألوهيالروحعلىهوواألعظماألخطرتأثيرهاالخطية
وهوالمرعباألبديالموتوهووالروحالجسدموتهوهناالمذكورالموتيكونلذلكالروح

الثانيبالموتعنهوالمعتركليهماوالنفحمللجسد

الثانيالموتيؤذيهفاليغلبقنللكنائسالروحيقولهمافليسمعأذنلهقن4
211لؤ

سلطانالثانيللحوتليسءهؤالأولىاالالقيـامةفينصيبلهقنومقدسمبارك
026روعليهم

الحياةروحوتبولبةتوهاويتباألمواتمنالرببقيامةاإليمانوهياآلذهي4ولىاالالقيامة
ودمهالربجسدأيالموتعدمترياقونوالالطبيعةبتجديديسوعالمسيحفي

فيمكتوبآيوجدلممنوكلالئانيالموتهوهذاالناربحيرةفيوالهاويـةالموتوطرح
واألمواتءاألحيادينونةوكمالتمامبعدهذااوه241رؤالناربحيرةفيطرحالحياةسفر

أيالهاويةوجودوينتهيالذعندءاألحياتعبيراتمنالموتينتهيوهكذاالشيطاندينونةثـم
الدينونةيومالمختظرةاألرواحمكان

يمتلمذلكمنوبالرغم271تكتمولتموتأمنهاتاكليومآلدمالثهقولويالحظ
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كلتحملممتدةعمليةكعقوبةالموتأنواضحبرهانوهذاللوصيةوكسرهأكلهبعدمباشرة

عنهانحكنيالتيالروايةهذه

الجميعأخطأإذ
2هامش272أنظرصلشرحها

أخطأإذموضوععلىبولسأدخلهاقالتياالستطراداتنضيفأنهنايلزمناولكن

فولهفيالجميع

51روهالكئيرونمأتواحدبخطيةكانإن

التيهيآدمخطيةألنبلالكثيريقأماتتالتيهيوحدهاآدمخطيةليستفهنا

الموتحكمتحتدخلتالتياإلنسانطبيعةصدرضدوالحكمالحكـمآدمعليهاأخذ

فخطيةالجميعأخطأأذبلوحدهآدمبخطيةالعالميدخللمالموتولكنالزمني
يموتءيحطىقنكلةاإللهيالفانونسبحعليهمالموتمقكتالثيهيالجميع
آدممنؤلدوإيلياالموتيذدطولمآدممنؤلدفأخنوخيهوتآدممنيولدمنكلوليس

الناموسبعدواآلخرالناموسقئلمنهماواحدكانوهذانأيضاالموتيذقودم

81روهللدينونةالناسجميعإلىالحكمصارواحدةبخطيةكمافإدا
وبالتاليالبشريةالطميعةعلىالحكمدربسببهاعاييهيآلدمالواحدةالخطيةهنا

ءالقضاأوالمحاكمةهيهناالدينونةآدملطبيعةالحـاملآدمالبنجسدذيكلإلى
ءسواوذلكآدمطبيعةبلالدينونةبهاندخلالتيهيآدمخطيةليستولكنباإلدانة

فىنشتركلمأوعقوبةإلىتؤديالدينونةحيثالتعديأيآدمخطـيمافياشتركناأن

الصادربالحكميمؤلونفهمآدمطبيعةحاملونفألنهماألطهارءالبسطاكاألطفالآدمخطية
الحكمعليهمفيسرياألطفالءهؤالأماتعأليهعلىالحكمأخذآدمولكنالطبيعةعلى
محاكمةألنهاكعقوبةليساألطفالعلىبالموتهناالحكمانوقلناسبقلذلكتعددون

بالتاليعملوالارادةوالمعرفةالحيطاالدانةشروطتستوفيال

91روهأخطاةالكثيرونجعلالواحداإلنساألبمعصيةكمااألنه

علىأدخلتاللهوصيةعلىأوئعديهآدمفمعصيةالتعدينفسهاهيالمعصيةهنا
نفسعلىمفتوحمةطبيعةأوالدهسقموهكذاالثهعلىوالتمردالعصيانخبرةطبيمته
علىالكثيرينانفثاحفىآدممعصيةتسببتوهكذااللهأوامرعلىالعصيانخبرةالخبرة

ءيخطىواإلنسانللخطيةفستهدفةأيمفثوحةفالطبيعةإلزامتحتليسولكنالخطية
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أوآالتأدواتسقمفادمخطاياهعنمسئوآلفيكوندرايةوعنبالفعلوبإرادتهذلكبعد

علىالمفتوحةالعينهيالحطيةوأدواتالحطيةفعليسقملمولكنالطبيـعةفيالخطية

معويتوافقالشربمشورةيرضىالذيوالضصروالفكربـلوالقلبواللسانواألذنالنتر
كماللخطيةاثمآالتكمءأعضاتقدمواوالعليهاسلطانلألنسانولكـنالحطية

1و631روواإلثمللنجاسةعبيداكمءأعضاقذمتم

هامةمالحظة

هذافيوالمسيحآدمبينالمقارنةهذهفييقصدالبولسقأنإلىهناءالـقارىليلخفت

النئمزاحألنخطيتهممسئوليةتحملمنالحطاةيعفيانأوآدمعلىيـركزباللومأناألصحـاح
أياألصليةالحطيةأنالىيهدفعاليهالمذكورةبأقوالهبولسقأنواعتبروافبالحأخذوا

الحقيقةعنالبعدكلبعيدوهذاوديخونخهمالناممماخطاياعنالمعسئولةوحدهاهـيآدمخطية

الجميعيهوتآدمفيكمااألنهبولسققولعلىذلكفىعتمدونويعاليهشرحـناهاالتي
تكونأنيتحتمبأنهالقولهذامنويخرجون22ااكوهالجميعسئحياالمحسيـحفيهكـذا

ذلكفيويتساوىءالعلماجميعبهيقولماهذاالجميعءيخطىآدمفيألنهابالتـالياآلية
بالحرفموريجونويذكرهوالبقيةبولئماذووريديلوكـايـمسمانبروسىوباريتمنكل

الخخريجهذاإنالحقيقةوفىلمبهيأخذالنوكـسجونالعالمكـانوإن3الواحد

يكونال1الجصيعيموتآدمفيأشرحألنالرسولبولستعاليمكلمعصسجموغيرءخاطى
بسببوآدمبطبيعةنموتبلآدمبخطيةنموتالفنحنآدمطبيعةبلآدمخطيةبساعتسبـار

ال1الجمجعءيخطىآدمفىاألنبقولهمولىاالاآليةمنيستخرجونهمافشرحكذلكخطايـانا
نحنبإرادتناولكنآدمبطبجعةءنخطىبلآدمخطيةفيءنخطىأنناحالبأيمعناهيكون

األصحاحمن21اآليةبأنالتمسكفيوإصرارهـمءالعليامحـاوالتكـلفإنولذلك

بإرادتهميخطئوالمأنهمتعنيالجميعأخطاإذالناسجميعإلىالموتاجتازوهكذاالخامس
عالقةوالإآلليسآدممنمنحدرةهيالموتعقوبةثكونوبالتاليآدمبخطيةبلبـأعمالهمأو
عناالنسانمعحئوليةمعيتيتىوالواقعيكيروإصرارمحاولةهيالمحاوالتهذهكلبخطايانالها

وحاشاالدهمننعسفياأمراالناسفيهاوقعالتيوالدينونةالموتويجعلخطاياه

صيغةفيوانمانموتنحنآدمبخطيلىوليسبخطاياناأنهإلطألمحالذيءالعلمامنوالوحيد

ثهلهيال3عال7805

4ألءاأولس33حس3هـاكاـأألاا0او2640آ
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فيآدميتبعونمنتشملإنماسقطالذيآدمعقوبةإنيقولإذ5اليتفوتالعالمهومدغمة
خطيتهأومثلخطيته

تءجاالدينونةأنبالذاتاألصحاحهذافىبوضوحالتفسيرذلكيعارضبولسقوقول

واحدمنالحكمألنكثيرةخطايأبسببتءللتبريرجاالمسيحهبةولكـنواحدبخطية

دماللهتبريرأنيعنيهذاإ61روهللتبريركثيرةخاألياتجزىفمنالبةاوأمـاللدينونة
نحنكثيرةخطاياليرفعءجاولكنآدمبخطيةخطاةصرناأنناوالآدمخطيةبسبببيأ

امواتونحنبولسققولمنواضحوهذاآدممنأخذناهاالتيطبيعتنافيعنهاممسئولون

الروحيالموتفيأوقعتناالتيهيوخطايانافذنوبنا250أفأالمسيحمعأحيانـابالخطايا
معأحياناآدمخطيةفيأمواتونحنيقللسمبولسوالقديسىوخطيتهآدمذنبوليس
المسيح

لمإنئحسمبالالخطيةأنعلىالعإلمفيالخطياكانتالناموديىحتىفإنه41و531
لمالذينعلىوذلكمولمىالىآدتممنالموتققكقدلكنناموشيكن
اآلتيمثاكهوالذيآدتمتقذيشبلعلىئخطئوا

اخطأواالجميعأنيثبتلكيهواآليتينهاتينمنبولسللقديساألساسيالقصد
تعذأنهاتحسبلمالخطيةولكنالخطيةعلىالمنفتحةالبشريةالطبيعةفيالعالمدخلتفالخطية

موسىإلىآدممنعاشواالذينفكلالناموسءمجيبعدإآلالثهوصيةعآدمتعذيمسخوىعلى

إلظهارقيللذلكلهمناموسيوجدلمإذوصاياعلىكمتعدينيحسبواأندونولكنأخطأوا

مثلالناموسقبلأخطاواللذينأي2ه3روالسالفةالخطاياعنالصفحأجلمنبزه
فالناموسبدونأخطأواالذينعلىأيرجعيبأثربالمسيحالدهبرفيهميعملحيثشمابراهـ

موتهمولكنماتواأنهمنعلمأخطأواأنهميتضحلكيولكنأخطأواأنهممعمتعذينئحسبون
بالمسيحبراللهشملهمءفهؤالناموسيكنلمحبثتعذالحيثعقوبةالميحسـبلمهذا

812322صفحة62و352اآليةشرحأنظر

طبيعةحاملينلكونهمبلآدمخطيةبسببكعقوبةاهذفليسماتواكيفأما
الشهودمنسحابةلناإذءالسماعملهالتمدأاألرضعلىمهمتهاأنهتللموتقابلة

1ة21عببنامحيطةمقدارهذه

وأط8آ710اه5510ةء51عولءيهمة40هلمى
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المسيحبهقامللدورالذيالرسولبولستوضيعبداية
للبمثمريةبالنسبةآدممقابلفي

21121روهأ

روميةرسالةشرح

اآلتيمثالهوالذيآدم

تفيدئا5اليونانيةفيهناوالمثالالمسيحأيلآلتيئاهلحمثاألآمبولسقيضعهنا
إذاالمثالأوالطبعةأوفالصورةورقةعلىالخخمضربةمنتنشأالتيالصورةأأوالطبعة
الشبهالحاملةالنسخةأوالرسمأوالصورةأوالعينةهوآدميكونالشخصمستوىإلىبهاارتفعنا

آدممنهتصؤرالذيكاألصليحاعنبولسيعئرقهناكا3ألهصداهلىاألحملألصلالمرسوم
راألخوآدمحتةنفسااألولاالبسانصارآدمأيضامكتوبهكذابعدهتاريخيااآلتيتبارهباع
154كوه01ئحييأروحما

أدنباعتبارهوآدمالمسيحمثالأنهعنهقيلالذيالوحيدأنبولسقالهوتفييظهرهكدا

عليحلوحدهالذياألولنسانل3ءأأعدءالطبعةأصلالصورةأصلهواللهابنالمسيح
ةالمسيحفيواحدإنسانأنهااعئبرتإذلهاوكرأسدةالجديالبشريةكممئلاألولاالبعسانآدم

الكنيسةوهيالجديدةالبشريةهووالجسسد181كوالكنيسةالجسدرأسوهو

اآليةمنذوالمسيحآدمبينبولسبهاقانشغلالتيالمقارنةعنالحديثهناإلىأرجأناوفد

نتجومابدرمنهوماوحدهآدمبأوصاف41و31و21اآلياتفيانثمغلبولسقألن121

المقارنةهذهفييدخلبدأ1هاآليةفيهناوأخيراالمسيحأيالمقابليذكرأندونعنه

التيالجديدةوالبثمريةالمسيحمقابلفيمنهانحدرتالتيالبشريةومعهآدميقألمبولسوق

ء4ء3ألالتضامنعنصريتخللهاولكنمتضادةوكأنهاتبدوالتيقابلةالممنبنوعمنهخرجت

نتائجفوزثهأخطأحينمايراهأندونالعالمأينسلهمعواحدطرفمنمتضامناكانآدموكان

معمتضامناكانأنهياالستعالنلناتحققوأعظمأعلىسريةبعورةإنماالمسيحكذلكأعماله

وقيامتهالفداثنوموتهالحالصيةوأالمهموتهفيوشركةكرباوأكثرألصقتصامنابهسيؤمنونالذين
وكانوالئبريرءوالفداالحالصأعماالمنأتاهماكلفيبهالمؤمنوناشتركبحيثالمبزرة
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الطرفيدريأندونهوطرفهأيأيضاواحدطرفمنبهسيؤمنونالذينمعالمسيحتضامن
بشريتهجسدوفيهأجلهومنلهئعملالذيمانحنأياآلخر

منهماالمخحصلتينالنتيجتينوبينالشخصيتينبينتفرقالتيالكبيرةالهوةتجاوزناوإذا

أنيمكنذلكتجاوزناإذاوأثرهمنهماكللعملبالنسبةمستحيلشبهبينهماالتوازيتجعلالتي
ألوليبدووالمسيحآدمبينهنابولسمهاقيقةالتيالمقارنةحصيلةفمنالمقارنةهذهفىندخل
قالضالحيزهذافىالمقارنةفىاإلنحصارأنالحقيقةولكنالثانيأصلحهاألولأفسدهماأنوهلة

أفسدهفالذيالمسيحغطاهاالتيالهائلةبالمساحةيفيالالثانيأصلحهاألولأفعسدهماأي
لمفالمسيحعملهحقيقةيمثلالالبشريةالطبيعةفيالمسيحأصلحهوماالبشريةالطبيعةفىهوآدم

أنيمكنأوتقابلموازنةفأيةجديدةخلقةجديدمنخلقهاإنهبلوحسبالبشريةالطبيعةيصلح
الموتحكموعليهاالخطيةوعيفيهاطبيعةأوالدهورتآدم33آدمطرفمنالمجالهذاتغطي

تمجداللهبرأعطىيةاعوضبلوحسبالموتئلنيولمإبوحسالخطبة2يرلـموالمسيح
الذينأوالدهأعطىآدمأالقدسالروحمعاألبديةالحياةأعطىالموتوعوضوتعاليوتبارك
والهؤلهمجدهأعطىوالمسيحالنعمةعنهاوالمرفوعاللهوجهمنالمطرودةعاجزةالإنسانيتهمنهولدوا
اللهأوالدليصيروااللهمنلهفولدوابهآمنواللذينوسلطانهوقوته

5أصحاحفيتءجاالتيالمقارنةهذهشرحفيسأختصرأنيعذراءالقارىأستميحلذلك
أصولهاليتتبعفيهايخوضهوأنيشألموكماالرسولبولسرسمهاالتيالحدودفي2112

عامةكمقارنةالحيالبسيطبأسلوبهءالقارىذهنمعايدفتيهاليضممنهاختصاراوذلك
األمرهذافيأسلوبهأيضانحننأخذوسوف

المقارنةترتيب

آدم

صحتهاكالخطيةليسلكن551

كالألتعديمماكام

تعديصحتهابخطيةكانإنألنه

مـاتواحـلللل

الكثيرون

المسيح

الهبةأيضاهكذا

بالنعمةوالعطيةاللهنعمةكثيرافباألولى

ازدادتقدالمسيحيسوعالواحدباإلنسانالتي
ينللكثهـير
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أخطأقدبواحلكماوليس561

للدينونةواحلمنالحكمألن

يتعةصحتهابخاليةكانانألنه571

ملكقدالواحد4للد13

بالواحدالموت

تعديصحتهابخطيةكمافإذا581
صـارواحـدةه3ثئألمهلح

للدينونةالنأسجميعإلىالحكم
الواحداإلنسالنبمعصيةكماألنه591

خطاةالكثيرونلجعل

العطيةهكذا

صحتهاخطاياءجرافمنالهبةأما

يرللتبركثيرةهثألكال7لله7تعدبات

النعمةفيضينالونالذينكثيرأفباألولى

يسوعبالواحدالحياةفيسيملكونالجووعطية

المسيح

الناسجميعإلىالهبةصارتواحلببرهكذا
الجاةلتبرير

الكثيرونسئجعلالواحدبإطاعةأيضاهكذا

أبرارا

الكئيرونماتواحلبخطيلكانإنألنهالهباايضاهكذاكاططيةليسولكن551

قدالمسيحيسعالواحلباالبسافيالتيبالنعملوالعطياالدهنعماكثيرافباألولى
للكميرينازدادت

بقيةفىمشروحمةالهبةأيضاهكذا3لأليدهالتعديصحتهاكالخطيةليصىولكن

امبخطيةئقازنأنيمكنالءبالفدايشحبالمسيمحالتياللهنعمةوهيالهبةألداآلية
العدديللتأثيربالنسبهةللنعمةالعدديالكمجهةمنليسكثيرأفباألولىهوالمستخدموالتعبير
الخطاةعددجهةمنأكثراإلنساذفيالخطيةتحدثهالذيالعدديالكمأنمعروفألنهللخطية

الاللهفعملواألبديالممتدوالتأثيروالفيضاليقينتفيدكثيرافباألولىبقولهالمقارنةولكن
االنسانبعمليقازن

أيالواحدمنالمقارنةفىواقعةهخاالكثيرونالكثيروذماتواحدبتعديوقوله

النعمةاآلخرالجانبوفىالكثيرونالواحدهذابسببماتئعذىلـماالذيوحدهآدم

جهةمنجزثتاليسالمسيحعملأننعلمالحقيقةفيولكنأيضأالكثيرونءجاوالمعسيح
الكليةبمفهومبلالعدديةالكثرةبمفهومليسسثالكثيرونفكلمةكليابلالبسشريةخالص

الكثيرونفماتأخطاآدمأنإلىالمعنىفيبولسقوينتهيالنعمةلعملبالنسبةوالشمولية

يومنمنكلالجميعفخلصالنعمةفازدادتفدىوالمسيح
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وتأتياجميعأخطأإذالجزءعلى21اآليةعلىمحمولةبجملتهااآليةهذهأنويالحظ
ايضاهكذايةكاليسولكنالجميعأخطاإذالناسجميعإليالموتاجتازوهكداهكذا
التيبالنعمةوالعطيةاللهنعمةكثيرافباألوليالكثيرونماتواحدبخطيةكانإنألنهالهبة

للكثيرينازدادتقدالمسيحيسوعالواحدباإلنسان

فيهالمفروضوكانيسوعالمسيحأياآلتيمثالهوآدميقولأنيريدبولسقوكـان
يقيمكانالتياللهنعمةأوالدهيوزثكاـأنال6دا5والى7لىهلحالبينالتشابههذابسبب

ألنالمسيحبيسوعللهشكراولكنبسببهالجميعفماتاللهعلىتعدىلألسفولكنالدهمعفيها
هيجداكثيراباألولىبلآدماعتبارخطيةوالوىمسفيليستيسوعالمسيحفيالتيالثهنعمة
الواحداإلنسانءجافقدكثيرينموتفيتسئبتواحدوهوآدمخطيةكـانـتإنألنهأزيد
وفعاليةدواماوأكثروأقوىأزيدبصورةإلمجانيةالبربعطيةاللهنعمةومنحالمسيحيسوع

فىتدخلال71اهياتأفىآدمبولسبهاينعتالتيالسالبيةأنءالقارىويالحظ

آخرإليهاسينتهيالتيالمحضلةوهيالنعمةالزديادكسببيستخدمهابولـسولكنالمقارنة

مقارنةسمأدةليستفهي02روهجداالنعمةازدادتالخطيةكثرتحيثاألصحاح
شؤه7ئاولهلحكمثالفادمومستحيلةموجودةغيرالمقارنةألنالمسيحوشخـصآدمشخـصبين

أنيحاولبولسقولكن0للمقارنةمجالفالألس3داهاألصلمنأخذهاالتيصورته

التيفالخطيةبكئيراإلصالحمسألةتعآىإنهبلفقطالمسيحيصلحهلمآدمافسدهماأنيثبت
حكالذيالموتأماالنعمةمكانهاوغرسبلوحسبالمسيحيرفعهالمالطبيعةإلىآدمأحدرها

الدهحياةاألبديةالحياةاالبسانطبيعةفىجموضهوغرسبلفحسبالمسيحيرفعهفلمكعقوبة

تمنحلمأيوحسبمنهااإلنسانالمسيحيعفلمالخطيةبسببالناسفيهاوقعالتيوالديعونة

أماموبارأيضابلفقطبريثاليسىأنهاإلنسماليحسبإذالتبريرأياللهبزوقنحبلفقطةءالبرا
الفارقإلمطئشيرالتياالصطالحاتاستخدامفىالمستميتةبولسقمحاوالتتوضحههذاالثه

المسيحعملهوماادمأفسدهمابينالهائل
الهبةأيضاهكذاكالخطيةليس

كثيرأفباألولى

للكثيرينازدادتفد

فيضينالونالذينكثيرأفباألولىبالواحدالموتققكالواحدبخطيةكانإن

الحياةفيسيملكونالبروعطيةمةالن
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الواحدبإطاعةأيضاهكذاخطاةالكثيرونجمعلالواحداالنسانبمعصية

أبرارأالكثيرونسمجعل

بوضوحبولسقيقولهنا

النعمةعظمةمعاألحوالمنحالبأيئقازلمالالمدمرةوآئارهالبياتهابسالخطيةإن

للحياةالتبريريعملهبماوخسارتهاسلبيتهافيئقازنأنيمكنالمرعباتهابكلةالدينونكذلك

ورعبهوخوفهخساراتهبكلالجييععلىملكالذيكعقوبةالموتيقازنانيمكنالكذلك

المسيحفىاألبديةالحياةبتملى

وأماللدينونإلواحلمنالحكتمالنالعطياهكذااخطافدبواحدكماوليسق561
للتبريركئيرهلأللم4لأل7تعدياتصحتهاخطاياجزىفمنالهبا

سلبيةأفعالمقابلفيكثيرينإلامتدتواحلخطيةأوسلبياواحدافعألأنهناالحظ

المسيحبزأيواحلبقوةانتهتتعدياتأيكئيرة

أعلىالمسيحعملأنليظهرأبداالمتوازنةوالعقولةالمغيرالمقارنةهذههنابولسقيضيف

واحدتعايبسببإنهفيفولآدمتعأليعلترتبتالتيالسلبياتمنإمجابياتهفيوأعظموأقوى
ءجاالتبريرأنفيجدالتبريرعملعلىذلكيقيسثمالدينونةدخلتوهوآدمواحـدالنسسان

تبريرمكمانهاويضعيلغيهاكثيرةتعألياتليوازنبلالدينونةأوواحدةخطيةويلغيليوازنليس
باثرهقوتهالتبريرتماسولكنواحدبخطيةتقاسالدينونةفهنااللهمحبولبئاالنسانليصبحالله

كمحبوباللهإلىاالبسانتقريبذلكوبعدبلفقطذلكوليسكئيرةثعدياتءإلغافي

علىللغايةءسيوأثرهجدائحزنأنهولوآدمهعملماإنيقولأنيريدبولسالقديسىوكأن
المجانيةالنعمةأيالهبةهنائقاسالبماوأعظمأعظمالمقابلفيالمسيحعملهالذيولكنالبشرية

الدينونةومحدوديةالخطيةمحدوديةمقابلفيلقؤلهادحدوواللعملهاحدودال

21روالجمجعأخطاإذلشرحوضوحبعدهماوضوحاهناءالقارىيالحـظكذلك

الأخطاواالجميعإداذكثيرةخطايابينوآدمخطيةبينصارخةالمقارنةيضعفهنا
كانواكثيرةخطايامارسواأنهممعنىبلالواحدآلدمواحدةبخطيةخطاةأنهسممعنىتحمل
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فيالجميعأخطاإذشرحأنظرالمسيحبيسوعبااليمانالذنعمةتبريرلقهملوالعليهاسيدانودط
موضعها

الموتمقكقدالواحدهلم3لللم16بتعذيصحتهابخطييماكانانألنه571

الحياهفيسيميكونالبروعطيةالنعمفيفقينالونالذينكثيرأاألولىفبالواحإل
المسيحيسولحبالواحل

امأل4كانإناألنه

التكرارحيثالفكرفيقيلامتدادمعوتعليلهالسابقالقوللتثبتتالجملةبـدايةفىتأتي
النهايةفيإليهاسيصلالتيالمباشرةالنثيجةأهميةمنيزيدالسابقةلآليةهنا

هطألا75كثيرأفباألولى

ولىاأفباتأئيجث1هاآليةمقابلفىالنعمةفيضيالونالذينكثيهـرافباألولى

فىهناأماالخطيةمقابلوتفوقهاالنعمةعلىواقعالتشديد1هاآليةفياللهنـعمةيراكث
مقابلفيبديةااالحياةفيويملكونالنعمةديضينالونالذينعلىواقعفالتشديد71ةاآلي

أطراففييشددووهبولسفكرقأمامنايتضحهنامنالموتعليهمويملكيخطئونالذين
النعمةفيضنالوابالذينيقاسونالالموتعليهمملكوالذينبالنعمةئقاسالفالحطيةالمعادلة

البروعطية

والبرالنعمةيالونللذينبولس0عركماقفيدائمأوالتفوقالئصرةرتةءالقارىيالحـظ

وققكالخطتةغلبتهمالذينعندواألسىواالنهزامالخسارةرنةمقابلفىالمسيحمعالحياةفيويملكون

الموتعليهم

الموتعليهميملكالذينبينالوصفالفائقةالبديعةالمقارنةهذهعليخاتفوتأنينجغيالكما
وقدأحبناالذيالرؤياسفرقولنفهمهنامنإيسعوعالمسيحفياألبديةالحياةفييملكونوالذين
فينملكأنناتعنيإنها6و5روأأبيهللهوكهنةطوكاوجعلنابدمهخطايانامغشلنا

قولأماالحياةفىنحننملكصرناالموتعلينايملككانأنفعؤضاألبديةالحياةفىالمسيح
النفوسوخدمةاألقداسفياللهالىللدخولوالنعمةالقدرةعنيفللهكهنةجعلناهأنالرؤياسفر
المقدسة
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جميجالىصارالحكمواحدؤلم3للاله507بتعذصحتهابخطيةكمافاذا
لتبريرالحياةالنالمىجميجإلىالهمهصارتواحدببرهكذاللدينونإالناليلى

ولءهاله7إذا
مافاتكلعلىءبنابمعنى

قصيرةجملةفىويبلورهاالمقارنةيختمبولسق

برواحدمقابلفيواحلتعد

الناسجميعإلىالهبةصارتالناسجميعإلىصارالحكم
الحياةلتبريرمقابلفيللدينونة

صارتفهلالناسجميعالمطصارفعألبالدينونةفالحكمالعموميةهيهنايشغلناالذيولكن

الذيمماالمسيحموعباللهبرألنهتأكيدبكلالعموميةصفةلهالبرهنا3االسجمـغالىالبرهة

يشملوشاملعامالئبريرأيفالعملالتعمجمدونعموميةفهيكلهالعالمأجـلمنضلب

التبريرفىبهلةتدخلالالبشريةأنبمعنىتعميمدونولكنسيوجدأووجدالوجودفيإنسانكل

اإليمانعلىيعتسدولكنهللجميعمفتوحبشريفعلهوالتبريرإلىدخولهابلاللهجانبمنكفعل

تبزرواعتمدآمنإنتبزرأرادإنإنسانفكليسوعبالمسيحاللهبروبالته

الحياةلتبربرا

المسيهحيساغبالواحدالحياةفىسيملكونالسابقبولسققولمعمترادفةهي

جـاةفنخالوقيامتهبهوتهباإليهاناللهبرهبةمنهننالحيحثالمسيحةبواسهوالحيـاةفتبرير

المسيحفيمبزرةحياةهيبلوالدينونةوالموتالحطيةحياةتتبعالجديدة

بإطاتيايضأهكذاخطاةالكثيرونخجلالواحلاالنسانبمدصيةكمااألنه591
أبراراالكثيزونسئجعلالواحد

الخطيةفربطالمسيحتبرروكيفآدمأخطأكيفالسببيةالمقارنةفيهنايدخلبولسق

مناللهعصىقنكلإلىآدمعصيانمنالوضعهذاوانتقلبالطاعةالتبريروربطالطاعةبعدم

كةالطابهذهليتبرراللمسيحآمنقنكلإلىللهالمسيحطاعةانتقلتالمسيحفيكذلكنسله



2112782روهروميةرسالةرح

أبراراالكثيرونسئجعلخطاةالكئيرونخمل

باراليصيروذلكخاطئاليصيرهذاتعنيالمسيححالةأوآدمحالةفىءسواهتاخعل
شكوالهناالمعنىاذمعالكئيرونلكلمةبولسلجأقلذلكاإللزايرالعملتفيدالوهي
طالبلدىاإلرادةوحريةخاطئأتجعلهالتيهىءالخاطىلدىاإلرادةحريةألنالكليفيد

أطاعإبراهيمألنبمراحلإبراهيمطاعةفاقتفقدللهالمسيحطاعةأماستبررهالتيهـيالبر
الصليبحتىوأطاعللموتذبيحةنفسهقأمالمسيحولكناللهألمرءإرضاذبيحةابسنهليقدم
ابنهفيالثهعملهبالذييؤمنالذيفإنبرالهحسبأوهالامامبزرهإبراهيمإيمانكانفإن

البرحسابأوالتبريرهنابرالهيحسبأويبررهإيمانهأصبحواألكثرجداباالولىالمسيحيسوع

اللهومصالحةالعالمطاعةبهااستعادوالتيللتبريرلناالمسيحوهبهاالتيالمسيحفىاللهفوةهو

اللهرقعهلذلكصليبالموتالموتحتىوأطاعنفسهوضعكإنسانالهيئةفيوجذوإذهـ

علىومنءالسمافىممنركبةكليسوعباسمتجئولكياسمكلفوقاسمأوأعطاهأيضأ
اآلبالثهلمجدرلبهوالمسيحيسئحأنلسانكلويعترفاألرضنحتوتناألدض

2811في

وضعطياتهافىتحبمعالشموليةهذهايألرضعلوقنءالسمافيممنركبةكلهنا
يعملهاقالتينةالمقاألنالكليالمسيححقاستعالنعنداألخرويأياالشخاتولوجيالعالم
الزاهروالمستقبلبخطيتهالماضىبينالزميةالمضادةتشملماضمنتشملوالمسيحآدمبينبولس
الصافيةوالرؤيااإليمانخاللمنءبالرجاإالاآلنلهكاملةصورةعلىالحصوليمكنالالذيببزه

الروحية

الجسديالمحيطفىهياللهلدنمنآدمخرجومنذاآلنأوالدهيحققهاالتيآدمطاعةفعدم

أنهمنفبالرغمجداعالىروحيفعلفهيبالصليبءالفداصقيللهالمسيحطاعةأماالزمني
علىاآلخرةفييستعلنلكيويمتدوالالجسدالالزمنفيجذورهيضربأنهإألالجسدفيحدث

أمامناتنيرالمسيحمنالصادرةوأشعتهااألبديةفجرفىاآلننحيانحنولكشاالروحمسنوى
الكئيرونلسبولممقيقوللذلكوالخلودالحياةطريقعلىونحنوقؤلهالبرمعنى

5هغلبرءرجانتوغاإليمانمنبالروحفابناالمستقبليةالصيغةفيوضعهاوقدأبرارا

الحاضرةياةاودؤةالزمنتاجأنهمعالدهورتكميلهبةالبريحتسبهكذا

أزمنةتفتتحوأنمنهاتأتىماوكلآدمطاعةعدمتلغيأنالمسيحطاعةاستطاعتوهكـذا

الروخوعالمهالءصورضاالخال
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ولكنء3لأللمالتعديصحتهاالحطياتكثزلكيفذخلالنامولسوأما
جدأالنعماازدادتالخطياكئرترحيث

أنجيدايعلمبولسقولكنوالمسيحمولمىبينوسيطكعملاضافىهناالناموسدكـر

والتعديالخطيةفيهوالناموسهئمفكلاألبديةالحياةهيماعلى4رعندهليسالناموس

عنوكررقودهسبقبردسقألنالتعدييكثركدمةهواآليةهذهمنالوحيدالقصد

ظلتنسلهتسلمهاولمامخفيةآدمياكانحتوأنهاالعصيانخطيةوهيالواحدآلدمالتعدي
ضسريطهرأنيقصدالهولكنالفكروالضصريحصرهاأنودونأحديلحظهاأندونتعملنحفية

للضميرويكشفهاالخطاياأنواعيوضحناموسمنالبدفكانالشريرةاألعمالكلمناالبسان

حدبلغتهيإنالموتحدإلىتصلوالتيوإخافتهالضميرإليقاظرادعةعقوباتعنهاويعطي
االراديالعصيان

كانتالناموسيةوالقرابينوالذباثحالتطهيراتمملانءالقارىيعلمانيتحتموهنا
موتابلذبيحةلهفليسعمدعنءيخطىالذيأما6فقطالسهوخطاياعنتقام
علىالناموسدخلوهكذا2333خركتابيمنأمحوهإلـئيأخطأقنيموت
لتقديمهاتمهيدايعالجهاأندونوفكرهاالنسانتلبفيالعاملةالخطاياأنواعليكشف7الهامش

الوقتفيتدخلعالذيالحاالذببرالكفاريةالمسيحبذبيحةجميعاإللغائهاالشافيالطبيبإلى
كلالموتمنوالخوفالحطيةعبوديةتحتتعذبالذياالبسانلجنسىشاملةرحمةليهبالمعمن

وحسبالخطيةخطورةبتاكيديختصهناالناموسفعملحياتهأيام

بمعنىجداالنعمةازدادتالحطيةكئرتحيثولكنقولهفيواضحبولسفـالقديسإذا

خطيةليرفعالزماكانالذياللهبرحتىأوطىأنفبلآدميعيمئسهكانالذياللهبرأدنا

األصحاحيينالالووسفر682و582صللمؤلفوأعمالهوالهؤلهحياتهالرسرلبولسالقديى11كتابأنظر6

باكعلهالرابم
أما0فقطالسهووتعدياتخطاياعلفقطمقصورألنهالخعدياتأوالحظايامعفرةفيالناموسأثرتفاهةبوضرحفايالحظ7

حتماالموتجزاؤهااإلرادةاوالعمدخطيةألنذبائحهبكلبهاللنامرسصلةفالوالوعياإلرادةبكاملاتـيايالعمدخعاليا

وتفاومكذالتبريياوالرحمةسلطانلهليسألنرحمةبالواللموتالمتعأليعلىيحكمالناموسفقاضيعالجأونقاشأيبال

الميهحتولقريةبصررةنفقمفامنللمـيحممالجخهاتاركأاخصاصوبالاهليةوبالحراكبالالعمدخطاياأمامالنامرس
المسيحورملطانالقفائيةالناموسسلطةماحذإلمافثئهاناردناوإذا71هتالكمل10بلأللقضجئتما

لهالذي3دا33ءألءداه3المالطالقضامحكيةفيالنقفىبقاضيمااللدائيةالمحكئةنطالجغفاضىكنسسةوالفائقالقضانن
4ئبزىأحددالدانوإنيديم6لعدمنأحدوالالقاتلءئبزىأن
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خطاياجميعلرفعالزمةأصبحتالئيونعمتهاللهكبزليسأخـطأأنبعدآدمكخطيةواحدة

جداالنعمةقوةازدادثالخطيةكثرتكلماأنهبولسققولفصخالهاثلةبكثرتهاالبشرية

يورثالذيالمتسععملهافيهيهناالزيادةولكنفتلغيهاالخطاياكثرةعلىئقوىلكيليس
إمجابيةمنمزيدإآلويلغيهايوازيهاالالكثيرةالخطايافساليةوعرضهابطولهاالنعمةهذهاإلنسان
774الوكثيرأأحبتألنهاالكثيرةخطاياهاغمزتقدالفائضةالنعمة

كلهاحاالصوعلىاآليةهذهعلىأخيرةمالحظة
الالهؤليبالحسأضروهذابالخطيةكاكاملألكالترجمةفىقصورحدثالعربيةالترجمةفى

الصحيحةفالترجمةالتعديفهيكاكاولدألكايالبارابتوماأمالكالكاأهيفالخطيةالدفيق
جداالنعمةازدادتالخطيةكثرتوحيثالتعدييكثردكيفدخلالناموسوأمالآلية
ولكنةومهابحذقخطاياهميخفونوالناسظاهرتعذالىالمنظورةغيرالخطجةيحولالناموسألن

إذةبولسقيقوللذلكموضوعةنواميسوضدعلنجايكونألنهتعديهميخفواأنيستطيعونال
منظورةغيرولكنبالمائةماثةخطيةتوجدأنهمع451روتعدأيضاليسناموسليسحيث

الناموسدخلإذاولكن0ناموسيوجدالحينماتوجدأدنيمكنفالخطيةتعدإلىتتحوللمألنها
المستترةالخطيةوكشفالتعديفضح

والضميرنفسهأمامتعدياتهأنواعكلويكشفيهتعةاإلنسانعلىيثبتلكيدخلفسالناموس
أبديكسرمبدافهيالحطبةأماومعينةمحددةخاصةوصيةأوكسرنقضهوفالتعديلذلك

وبنودقواعدلهوضعبمقانونأعظممنأعظمخالد

هذافىوالئعديالخطيةبينالكإرالفارقلهذاأبدايلتفتلمبيالعرالمسترجمفابئوللعلم
كلهتصحيحهويلزمالالهؤليالمفهومزعرعممااألشراألصحاح

بيسعاألبديلبالبزللحياهالتعمةتفيأهكذاالمويئفيالخطيةطكتكماحمتى512
ربناالمسيح

هناولكنالموتملكقدهذايشابهماوقال71اآليةقيبولسقسبقلقد

كحكمالموتملكواحدةبخطيةأنالفرقالفرقوماالموتأبالحطيةملكتكما

الحطيةءملكت12اآليةفىولكنالبشريةالطبيعةعلىوالسيدالملكهوالموتأصبححيث
الواحدةالخطيةصارتأنبعدوذلكبالموتمتسلحةالحطيةهووسادملسكفالذيالمهـوتفي

91مبةرورسالةضرح
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وسلطانهاالحطيةفدرمنرفعفالناموسالناموسبدخولوتعددتكثرتأنبعدحصربالتعديات
هذهأسقطالذييسئحالمسيحفيالدهلبرشكراولكنوالسيادةلالرهابالموتتستخدموجعلها
وفقدتالحطيةشوكةفانكسرتالموتالغىإذبالموتوالمتحصنةللخطيةالمتملكةالسيادة

الموتعلىفابضةوأصبحتالمعدياتوتكاثرتتعظمتمافبقدرلذلكفيهتحصنتالذيسلطانها

حقتللخطيةوالشديدةالمتملكةالسلطةهذهوأسقطتالنعمةتءجالماأيصاهكذالحسابها

وأرعبتهالجسدعلىملكتالخطيةولكناألبديةللحياةالبرفتقكوالسيادةالقدرةبنفسمحلها

فابهاالموتورعبةالخطيةعجوديةمنالجسداشرفكتفبجوارأنهاالنعمةأماالموتبسسلطان
اللهيراألبديةالحياةللكالروحأورثت

ذاكبالموتيبيدلكيفيهماكذلكأيضاهواشتركوالدماللحمفىاالوالدتشاركقدفإذ
كلبهيعاكانواالموتمنخوفاالذيأولئكويعخقإبليسأيالموتسلطانلهالذي
او41ة2عبالعبوديةتحتحياتهم

بالموتالحطيةتملذعوضالروحيةاإلنسانحياةعلىبالبرالنعمةتملىأنءالقارىيالحظو

3يزعزعهأنيستطيعالذيذامناألبديةالحياةامئقكفالذيحدودبالوابقىوأقوىأعلىهو
بواسطتهلناالممنوحاللهبرواقعمنالمسيحفييملكاألبديةالحياةفىبالنعمةيملكالذيأنخـاصة
الذيذافمنالممجدالمسيحفيلناالممنوحالدهببراالبديةالخياةفينملكنحنالحقيقةففي

ندامةبالالهوعطايأ3هذااللهبرمئايختطف

الخطيةملكتكياأنهثابئةبحقيقةوالمسيحآدمبينالمقإبلةهذهمنبولسفينتهيوهكذا
الحياةفييملكاإلنسانجعلاالبسانرقبةعنيدهاالمسيحفكأنبعدهكذابالموتاإلنسانعلى

شخصهفيالثهببراألبدية

فلناإلنسانحياةعلىاللهبريملكأنبعدأنهالضميرأفقفىعاليايرتفعأنينبغيولكن

العالمظلمبسبـااللهأوالديعانيهاالتيوالمعاناةالتألمأنكماعملهتوقفأنالحطيةتستطيع
مجانيتهبوقفأواللهبرمعيتعارضالالجسدوضعف



السادسألصحاح

الخطيةسلطانمناالنعتاق
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المسيحمعالموتبالمعموديةالخطيةعنالموت

حياتنافىالبرعمللتحقيقللطاعةتحررناالمعمودية



سالسافىالصحاح

استحققناهالذيالموتحكمعنا2ليرالمسيحبواسطةنعمةكعطيةلنامنحهالذياللهبرإن

ئمنهجداغالياثمنهكانبلملكينطقبمجردأوقلمبجزةيأينالموتعدياتناخطايانأبسبب
التيفالنعيةخطاياناأجلمنهذاكلالصليبموتالموتحتىومعانـاةآالممعابنـهدم

الذمعسالملناباإليمانتبررناقدفإذتبريرنابسببالهسالممعفيهاونقيماآلننعيشها
لنااكتسجهاقدالمسيحكانوإنالصليبعلىاللهابندممدفوعثمنذاتهيروه

وآالممعاناةكثرةمقابلاكتسبهافإنهوتعدياتناواثامناشرورناكثرةمقابلفىوفيضوفاعليةبقوة
ققالفحينساكفارتهابمفعولالغاةوتلغيهابلوحسبوتمدياتهـناخطايانالتوازدطليسوموت

ثمنهكانفذلكجداالنعمةازدادتفطيةاكئرتحيثالسالفاألصحاحنهايةفيبولس
جداجلواباهظا

األصحاحفيقالهماآخرعلىردأالسؤالبهذاالحادساألصحاحبولسقيفتتحوهكذا
يعرفالمنسؤاألهذا3الندمةلناتكئرلكىالحطيةفيأنبقىنقولفماذاالخامس
تحتوالالناموسعصرقينعيشتئذلمإننابولحىققالوحينماالنعحةلناازدادتكيف
3أحرارارناألنناءنخطىأنمعناههذافهل641روالمسيحتبريرنعمةتحتبلأوامره
أنهوالناموسمننحررناثمنألنالناموسمنتحررناكيفيعرفالقنسؤاكأيضاهذا

علىرشإذجسدهفيلعنتهوتقحلنفسهفىولعنفأحكامهكلوأكملنفسهفيأكملهالمسسيـح
عنانهائياالناموسليفكأجلنامنوصارلعنةالصليحي

علىالمسمرالمسيحفجسدءأثماكماءأخطىخرأناتقولأنحقكمنليسفاصبحإذأ
زفعأوتميئوالناموسليماأمصياناتقولأنحقكمنليسكذلكيسهـتصرخكيالصلي
اللعنةقبولهيهيالتي74ة72متتركتنيلماذاإلهيإلهيالصليبعلىالمسيحفصرخة
الذيالناموسمنتحررتأنكئذكركبعينهاهيآدممنورثشهاالتيطبيعتكفيالتي

292
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إثمنبأعلى1آدمعلىاألولالثهحكمصدىهو

392

بالنسبةالصليبعلىدمهوسفكالمسيحموتمعنىوما3أعملوماذاتسألكنتفابئ

معلعالقتيبالنسبةالصليبعلىلعنةالالمسيحيقبلأنمعنىماأوالخطيةعنتوقفيإلمكانية
منيمتلمدمهوشمكالصليبعلىماتلماالمسيحإناألصحاحهذافيبولسقلكيقولالثه

ادممنكلهاالشريةبجسدماتبلوحدهيمتولمأبدأالموتكمستحقيمتولمنفسهأجل
وبسببأجلكومنوفيكبكماتفهوالبشريةهذهمنواحدوأنتآلدمابنآخرإلى

متفانتخطيةلوهوماتمعهئثقدأنتبلموتكفصارموتهللموتأنـتاستحقاقك

كماالموتفيملكتالخطيةألنالحطيةمنعتقكموتكهوالذيوبموتهبموتهمعهللخطية

توقفتفقدموتكهوالذيبهؤلهالموتالمسيحألغىإذواآلنالخامساألصحاحفيلكقال
يعدلمالموتفألنالموتوهوفيهوتعملتملككانتالذيسلطانهافقدتإذفيكالحطية

عليكالقاتلسلطانهافقدتقالخطيةوالالحقةالسابقةتعدياتكبسببعليكعقوبةحكم
بإرادتكالخطيةضمبرئميتأناآلنوعليكالخطيةعننتالمسيحمعئمئاإذواآلن
فيكيحالمسموتقوةفالقوةأجلكمنالمسيحبموتالبروعطيةبالنعمةقبلتهويماالحرة

وأنتالمسيحموتروحنعمةقوةفيكالذيالروحبقوةأعضائكفيالخطيةوأيـثلهافاخضغ
وجسدهالمسيحدم3فيهابعدتعيشأنحريةلكأصبحهلالخطيةعنالمسيحبجسدئتالذي
عليكثهدانيفتك

تحتنعمةتحتبلناموستحتبعدلستإنكاألصحاحهذافيبولسقلكيقولكذلك

موجباتتطيعبأنمطالباأمبحثالمربحةكيرالعسيرةالناموسطاعةوعوضبالمسيحاللهبر
برعليكيسودالنعمةوأوامرالمسيحبرمطالبأطعتفانفيكالمسيحبرومطالبلكالنعمة

للهحراابناللنعمةابنابلالناموسألوامروالللخطيةعبداتعودفالالنعمةفيكوتملكالمسيح

أخطأأنبدآدلمعلاللهحكمهيعليهاتشكلالتياالاولوبذرنهبالرببةاتانونيعنىباليؤالنـةالناموس1
مادهكذامتعألياصارأدبعدآدمعلإلتهحكمسادفكماوالتعأليالخطيةهوالنـاموسشكلفالذيوتعدى

عليهليطقإصراثلشعبهالأفرزولكنياعارمخعلماءامتثناوبالعامةاناإلنسعليسودانيلزمإالنأموس
هوإنـانايفرزمنهابالنهايةلكيالبثريةالطيةمنكيةويؤدبويهدبليعفمككلالعالمفياالنانعننيابةالتاموس
الطبيعةمنالمدمرإثرهماورفعوالتعأليالخطيةمعنعاملعندمامعاالناموسواطكتمبواسطتهليرفعوالربإلمسيح
هبعمهوالذيآدمعلاألولهالحكمكتكانواأنهمإالالناموستأدييغتليسواكمافواأممولو3فاألليشرية
للناموسالمختصرةاألصليةاالةولىالنسخة
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المسيحمعالموت

عنفنناالذيننحن0حاشاالنعماتكثرلكيالحطئيمافيانبقىفقولفماذا
فيهابعذنعايثىكيفالحطيل

سلم7لدألم5الأفبفى

علينايفزضأنالحدهذاإلىاألمربلغوهلتكونالكليالمعنىبحسبالعربيةوترجمتسها
2الخطيةفيءالبقا

حاشاأ

معاوالموتالحياةأومعاوالباطلالحقوجوديستبعدكقنارخوشديداالستبعادهنا

الخطيةعنمتنا

الموتقعلبفعلينأوصورتينعلىمتناأنناأي60ووه4اآلياتفيءسيجيلمااختصارا

العماديومالمعموديةفىالمسيحمعوالدفنالموتوفعلماتيومالصليبعلىالمسيحمع

هذامن11او0اآلياتفيذلكبعدبولسسيشرحهاقالخطيةعنمتناوكيف

المسيحبلأناالفأحياضلبتالمسيحمعكذلكالسابماألصحاحفياآليةوفياألصحاح
نفسهوأسلمأحبنيالذياللهابنإيمالنااليمانفىأحياهفانماالجسدفياآلنأحياهفمافيئيحيا
22غلألجلي

فيهابعدنعيشكيف

كمسيحيالمسيمحمعأموتكيفاستحالةعنليعئرالمسالبيةشديداستنكـاريالسؤال
الخطيةعنموتناأكملناأيماضيبفعلمتناالذيننحنقالألنهالالخطيةفيوأعيش
المسيحمعالموتقوةقيكأنهمحسوبفيناوالجسدللخطيةبالنسبةأمواتامحسوبوناآلنأنعابمعنى

2أيا8أهآ15هىلملم4كاء
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كواقعيبالصلقعلفعلينعلىتموقلناقسبكماهناوالموت3الخطيةفيبعدنعيشفكيف

ءمبادىهيهذهالقدسوالروحباإليمانجزناهكواقعالمعموديةوفعلالمسيحجسدمعجزناه
المسيحفيالجديدةالخليقةليستعلنمنهاينطلقالتيالرسولبولسالهوتفيأولىاالالخطوات

وقاخبلنظرياتليساالمسيحفيبالبروالحياةالخطيةعنالموتأيياةواهنافالموتوعيس
وزمانمكانوكلكنيسةكلفيغامرةبصورةنجاحهاوثبتعطهاوثبتهاوجوثبتوحقائق

المسيحإنسانالجديداإلنسانمضمونهوبالقيامةالمسيحبرفيوالحياةالخطيةحياةعنفالموت

ماليينولكنهناكأوهناكنموذجلسوسالمههالنعمةعملإنسانآدمإنسانوليس
كللهايخضعبصورةوتعملوتتكلمتنطلقالتيثمارهالهاحقاجديدةطبيعةلهمصارتوماليين
بعدآدمطبيعةوليستالمسيحفيجديدةطبيعةعقلوكلمنطق

قنالحقيفةفىهوالخطيةعنماتفالذيولىاالبالدرجةاألخالقيالعنصرضمنامجتفيهنا
قنفكلالتبريرمعمتزامنوالتقديصبالمعموديةللتقديسالتجديدوبروحالمسيحبدمتقذس

إلىيؤديفااليمانبالمعموديةوالتقديسبااليمالطالبرأنبمعنىالعكسليسولكنلمرتقذستب

أودتهالتخصصهويالكنالالهؤليبالمفهوموأخالقيعنمرفالثقديسالعكسولسالمعمودية
نعيشكيفوتقدسناتبررناأنبعدهنااالستنكارواضحاسؤالءمجيلذلكاللهبحسبالحياة

3الخطيةحياةفيأخرىمرة

3المعموديةوفعللمعنىتفطية
6321رو

بالمعموديةمعافدفنالمويهاعنمدناالمسيحديسعاعتمذقنككأنماتحقلونأئمو63
أيفعأنحنفسفكهكذااآلببمجداألمواتمنالمسيخقيماكماحتىللمويئ

الحياهجدفي

فعلفهييجهلالامراآلنإلىتزالوالالالهوتيمنهجهوفيبولحسقأيامفيالمعمودية
ليسهواليهودعندالمختتنفغيراليهودعندالحتانمنوفعآلومعنىقوةأشدوهياألولالمسيحية

مسيحيائحسبالالتقليديةالكنائسفىاآلنوإلىولىاالالمسيحيةفىالمعمدوغيريهوديا

09314صللمؤلفوأحكمالهوالهزلهحيانهالرسرلبولسالقديسايهابانظر3
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هيبلالمسيحيااليمانفيخارجـيطقمىأوشكلمجردكالختانليستالمعموديةولكن

الميالدللدالميالدوالروحءالمامنالميالدفوقامنالمتالدالجديدةالحلقةالجديدالميالد

المسيحلكءفيضياألمواتمنوقمالنائمأيهااستيقظاالستنارةالحـيالخـتـمبالكلمة
ليستكلهاهذهالمسيحمعالقيامةالمسيحمعالدفنالمعسيـحلموتاالعتماد41هأف

لوفحصتالمعموديةمعنىئخصروحيةلمواضيعروحيةأفعالهيبلاصطالحماتوالءأسـما

اآلنمنهانكتفيكتابيسعهاالفواحدةواحدة

المسيحليسمعاعتمد

15لحالمسيحيسوعفياعتمدوالصحيح

المسيحيسوعاسمفياعتمدناالالهؤليلالصطالحاختصارهوالمسيحليسوعاالعتماد

هذاأعنيفأنااصارمسيحالمسيحليسوعتابعاصارالمسيحموعاعتمدقنكلأنحـيث

لمأنياللهأشكرللمسيحوأنالصفاوأناالبلؤسوأنالبولسأنايقوالمنكـمواحدكلأن
1وه41و121كو1باسصيعقدتإنيأحديقولالحتىمنكمأحدأأعمد

لمؤلهاعتمدنا

حلحإ707ه7الهموتهفياعتمدناوالصحيحدفيقةستليهناالتربهة

حامألخحالياناأجلمنماتفالمسيحالمسيحوحهامنالوجوهكلمنواقعيالتعجيروهذا

أوالمتنافخحنجهتناومنعنهاواللعنةالموتعقوبةجسدهفيآخداالحشبةعلىجسدهفياياها

المسيحمعأحيانابالحطاياأمواتونحنبالروحواقعيأيقيـاحـقموتـاوالذنـوببالخطايا
البشريةجسدهوالجسدحيتلسدباعخاولمحوتهلصليبهآمتاميحبـاباالبمانثـمه2أف

واللعناالعقوباةوأكمملتنالجسدوفالمسيحمعمثأناافإفيجسدذيكلوبمسثليمثلنيالذي
بالدمبلفقعلءبالماليستصبغةهيفالبابتزمااذصبغتأياعتمدتباإليمادأناوهـامحه
الذيولكجسديفيوختمهالمسيحموتأخذتإذادمبدونصسليبوالموتالالنـه

تلوبنافيوحالبونعوأعطىأيضاختمناالذياللههومسحناوقدالمسيحفيمعكـممتخاي

االذخالصكمإنجيلالحقكلسمعتمإذأنتمأيضافيـهالذي22و12كـوا3
ميراثابوناعرهوالذيالقدوسالموعدبروحاعئحدئمختمئمآمنتمإذالمسيحأيـضافيه
1و31اأف

الكا7ءكالمالمديةبالمعمومعهئافذ

طافوسكليذأصلمنالكلمةوبقيةمعداكاوتعني7تبدأبأليونانيةالكلمةهذه
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فيهاعتمدناةللمعموديةاصطالحاتثالثةهنامعهفتا3أوفبرناأنسنابمعنىمقبرةأي

ليستإنهانعولأخرىومرةالكاملالموتفيالشركةتفيدوهيمعهورفناموتهفيواعتمدنا
والموتوالصلباآلالمبهجازالذيالمسيحجسدانبلاجحسهاداوالنظرياتوالتـأمالت

جازماكلمعهجزناوهكذاجسدياالالهوتءمللهبالنسبةإليهمضافاجسدناهوهووالدفن

فيللخطيةكامألتفريغاودفنهوموتهوصلبهآالمهصارتإذالجسدقيالهؤلهأعيالكلفيهونلنا

فنحياالخطاياعننموتلكيالخشبةعلىجسدهفيخطايانانفسههوحملالذيالجسد

وهناعنهاالموتعقوبةأكملأنبعدقوةالجسدفىللخطيةيعدلمبحي242بط1للبر

أيعتدوهمللكرازةبالنسبةلتالميذهقالحينماوواقعمعنىذاتالمسيحإشارةكانت

الوصيةهذهالكنيسةعتوو02ة82متالقدسوالروحواالبناآلببـاسماصبـغوهـم

إعداداللجسدالدفنيصرحيثثالثاءالمافيبالتغطيسالتعميدفصارالعمليالواعلىالـعظمى
ءالماتحتمنبالخروجللفيامةله

المعموديةفيمعهمدفونينوفلبهبولسفكرقيمألوالهؤليروحـيمبدأالمسجحمعوالدفن

الحطايافىأمواتاكنتموإذاألمواتمنأقامهالذياللهعملبابمالطمعهأيضااقصخمفيهاالئـي
دائمايالحظحيث31و221كوالخطايابجميعلكمممامحامعهأحياكمجسدكموكلف

فنفالللموتشديدتأكيدأنهاكمامباشرةللقيامةالالهؤليالفكرتحذالدفنكلـمـةأن

0بأكيلهءالفداالهوتبلالقيامةالهوتلوازممنالزمة

وموتهالمسجحآالمفيبالروحواالشتراكبااليمادالعبورهوالمعموديةمـنالالهولـىوالقصد

لكمسيكونالعالمفىاآلتيوالدهرالقيامةإلىالحلريقفيوالجسدالعالملضريـحةءاستجفا
أخذفالدي4123اعاللهملكوتندخلأدينبغيكثيرةبضيفات6123يوضين
ضربةمنيحميهفالدمالحاضرالدهرمعوقاتإلىينظريعودالالمسيحوروحوموتودمآالمختـم
الزمنخداعمنيحرسهوالروحالهالك

تحييأنيمكنذاتهابحدالطقسيةاتءاإلجرابأنيقللمهتعليكـلفيبولسقن3و
كميالذيهوهااللةبواصدوالشمسكفيهاويحدثحدثمابكلااليمالطولكناالبساق

6161مرخلصواعئحدآمنفن

الحياةجدةقيايضأنحننسلكهكذااآلببمجداألمواتمنالمسيحقيماأكماحمتى
52ايواوالحياةالقيامةهوألنهلماذاقيامةدودتموللمسيحئنسأنيمكـنال
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باإليهانحقاممهاشتركفالذممبلملذلكوقوتهاالقيامةروحيحملكـانودفنهموتهعمقففي
للحياةالحاضربمفهومهاأوللقيامةحئمئاإعدادامعدفهووموتهآالمهفيوالمعاناة

القدسالروحكماالمتجسداالبنكمااآلبفيهااشتركللهمجداكـانتالمسيحوفيامة

الثالوثطسابإعالنيعيلفيالقدسالروحيستعلنمرةوألولالثالوثمجدفيهافاستعلن

روحجهةمنبقوةاللهابنوتعيقاألمواتبينمنالمسيـحقيـامةفيوذلكاألقدس
14رواألمواتمنزيالقياالقداسة

لكمةاروحالمجدأبوالمسححيسوعربناإلهيعسحليكمكـيبولسىقفيقولاآلبأما

لعمحسصبطالمؤمنيننحننحوناالفائقةقدرتهعظمةهيمالتـعلموامعرفتهفيواإلعالن

2و91و71اأفاألمواتمنأقامهإذالمسيحفيعملهالذيفؤلهشدة

أنسلطادالينفسهالمسيحمننعرفهفهذاوحدهوسلطانهبارادتهقامكونهالمسميـحأما

منأقيمالمسيحأنبولس0قإشارةولكن0181يوأيضاآخذهاأنسلطانوليأضعها
ولكناآلبمجدإلىرتمعجراتأورؤىحمدثتالقيامةفيأنتفيدالاآلببمجداألموات

كلوتحقيقاإليهانتوىسعلىاألبمجداستعلنتءالفداتكميلهبعدالدهكابنالمسيحقيـامة

الدهورالسالفةكلفيءاألنبياجميعنطقهاكماالثهمواعيد

االولالسرهوفيامموتافيالمسيحمعالكاملةالشركةتحملوهيالمعموديةأصبحمتلذلك
ةوالحللاللسانالجديدالميالدباعتبارهوهويثهاسمهبلالمسيهحفيحياتهلينالالمؤمنيدخلهالذي

ةلجديدا

يعظىبلحياتفيكامأليشتركالمسيحموتفييشتركالذيأنهذامنئفهمالولكن

نجدقلذلكالدهبحضرةاألبديةالحياةعلىاألعظملالنفتاحامشعداداالحياةبروحالعربوناآلن

األمرفيإمادائمايضعهافهوالمسيحقيامةقيشركننادكسرفىالحرصكلحريصابولس
المستفبلفيأويضعها1أهأفالمسيحلكءفيميايألمواتمنوقمالنائمأيهااستيقظ

فهيالماضيفىتءجاوانا68رومعهأيضاسشحياأننانؤمنالمسيحمعمتناقدكنافابئ
أيضاولذلكه2أفالمسيحمعأحيانابالخطاياأمواتونحنالممارسةوليساالبمانتفيد

الجديدةالحياةلدلالحياةحأةوالباهرالجديداالصطالحهذابولساختارق
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74إكاكا13747ألألي5الحياةحذةأيضانحننسلك

الخطاةيحياهاكانالتيالموتحالةمقابلفي4للحياةجديدةحالةمعنىتفيدوهي

قدالكلهوذامضتقدالعتيقةءاألشياجديدةخليقةفهويحالمسفىأحدكـانإنإذا
71كوه2جديدارصا

الكالمالثجديفالخبثالسخطالغضبالكلأيضاأنتمعنكسمفاطرحوااآلنوأما

فيأعمالهمعالعتيقاإلنسانخلعئمإذبعضعلىبعضكـمتكذبواالأفواهكـممنالقبيح
3كوخالقهصورةحسبللمعرفةيتجددالديالجديدالمسيحودبستمالمسيوديـة

801

الروححياةأبداتنئميخوالتتحددالتيحياةالتعنيالحياةجدةكلمةوهنا

ح75لألكاللم75نسلك

أقدامناعلىنتحركأونسيرأو

نسلكونسيرأينحيالكيوالقيامةالموتفيشركتنامنقصدهمنتهىبولسقيرضحهنـا
مراحمهألنصباحكلالدهعطيةمنءسوايومكلجذتهاتأخدحياةأوجديدةلحياةالروحسلوك

بتجديدشكلناوتجديدنحنأوتغييرنا32و322مراصباحكـلفيجـديدةهيتـزولال
ألنفسهمالبعدفييااألحياهيعيشكيالجميعألجلوهوماتحياتهفىالمسيحلنشابهذهننا

51كوه2وقامألجلهمماتللذيبل

األجيالفيتظهرجديدةومواهبقوةتعطيوالروحءالمامنالمعموديةأنننحىالأننـاعلى

هوهنافالسلوكالعالملكرازةولىاالحركتهافيالكنتسةلدفعشاملةتكونتكـادبصورةاولاال

أنتموئشهدونليفهويشضهدينبنقاآلبعندمنالذياطقروحمهادةلدخالروفيبـالروح
172يوه0يضاأ

تحتالحياةمنالبرإلىالخطيةمناالنتقالفيبولسقمعالقارىعزيئيزلناوال

ثموازديادهاالنعمةفيضإلىوالتعديالخطيةكثرةمنالمقيمةوالنعمةالسالملحهـياةالغضب

بعدفيهانعيشكيفوالخطيةعنالمسيحمعمخناكيفأ

4أع8ا5آىزءالملم
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بقياميهنصيرأيضامويهبشبلمعهمتحإلينجمزناقدكنااننهه6

متخاأننامؤكداالخطيةفينعيشأنيستحيلأنهيوضحالسادساألصحاحفيبولسابتدأق
هنايوضحفهويبتدلىلذلكالخطيةعنمتناكيفولشرحسبققديكنلمولكنهفـطيةاعن

رسمياالمعموديةسقمناوأنهمعهالخطيةعنالموتفرصةليعطيناألجلناالخطيةعنماتالمسيحأن
أساسعلىوالدفنالصليبعلىالموتفيالمسيممعالسرياتحادنانمارسباإليمانفيهاالتي
إنونفولنعودقلناوكماالصليبعلىجسدهفيخطاياناحامآلألجلناالخطيةعنمـاتأنـه

فيالحطيةعنماتأنهئعتبرإنسانفكلحسدذيكلأجلمنالبشريةمدبمـاتالمسيح
ماأيوفيامتهالمسجعموتفىبااليمانالحقيقياالتحادفوصةهيفالعموديةوهكذاالمسيحمو

بالمعموديةشمخصيةخاصةبصفةنأخذهالصليبعلىعامةبصفةالمسيحأكمله

07هلمإهلنأكام13موتهبمثبه

فالعايمموتهبشبهبولسقلقولالصحيحالمعنىعلاآلنحـتىالشراحيستقرلـم

أيالسريالموتبلالحلبجعيالموتهوليسسيحالممعنجورهالذيالموتإنيقولاليتفوت

لمحيتفدالعتيقالجسدانبولسققولمعيتفقوهذاموتهممبهمعنىوهذاالروحميبالمفهوم

الحطيةعنيكفحينصاالعحليبالسلوكتظهرقؤلهسريمستيكيلبهنافالضسلبمسعه

المسيحتمشبهمجدثالمدموديةفميالمعموديةيعميتالمشبهإنيقولبـاريـتوالعـالئم

الشبهوكلمةتكراراوليسصليبللفعليتحقيقهيالمعموديةإنيقولكـايسمانوالعالم
اروحمستوكـماعلىإنماالصورةنفسيعنيالشبهحيثالمعنىهداوكليةكاملةإفادةهنائفيسد

جضالموتهذاألنعلىالخطيةتوةمننتخلصوبهذاالمعيوديةفيالمسيحمعفعألنموتفشحن
القيامةاألنستاسيسبمفهومليحسأيأيضاالشبهمنالمستوىنفسكلالقيامةبعدهيحـملأن

منالمسيحقيامةبشبهموتمحيواقعيفرديشخصيقيامةكفعلولكنالعامةبصورتها
الموت

نعوالكيالحطيلجسدلئئظلمعهلمفدالعتيقإفساتناأنهذاعالمين66
للخطيةايضانستعبا

هوفيناماتيفالن0موتهبشبهمعهمخحدينومعهمتناسالفةالاآليةلشرحعاولة

أيفيناخلقأولناؤلدالذيمقابلواوذلكبالعتيقةوصقهاالتيالخطيةطبيعةاآلدميةالطبيعة
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الخطيةمنتحررنافقدالخطيةجسدأيفيهممشكينكناالذيماتإذوهكذاالجديدةالطبيعة

للخطيةمستعتدينتئذفلموبالتاليعليهمالكةكانتطالتي

بالفعلضلبقدإنسانكأنهالعتيقللجسدالشخصيةالصفةيعطيبولسقأنهناوالحظ
ومات

الغرورشهواتببحسالفاسدالعتيقاإلفسانالسابقالتصرفجهةمنتخهـلعواأن

32و422أفذهنكمبروحوتتجددوا

صورةحسبللمعرفةيتجددالذيالجديدولبستمأعمالهمعالتيقاالنسانخلعتماذ
01و9كو3خالقه

كيفيوضحالخطيةبجسدوالعئيقباالنسانجملتهافيالخطيةبودمصقوؤضص

ضدالكلاآلخرويخجاذبالواحديشدوتكاملوتازئوافقفيتعملكثيرةءأعضالهاالحطيةأن

ماناإلفوضر

كلثخصصوتدشياطينبعدةالخطيةوصفإلىالقدامـىبـالقديسيئحداماوهذا1

فإذااإلنسانعلىبالتبادلبخحايلونالشياطينأيوهمالخطايامننوعفيشيطان

روحعلقلكإذاالحنحرةفشيطانميلهسئدعىواالواحدهذاأسرعمنهمواحداقسبك
أسرعاالبسانإليهاستراحفإزاالبطنءملانشزميلهالشيطانهذااستدعىنسانافي
وهكذاالقتلثمالغضبثمالحالفييحضرأنالؤناشيطانواستدعىالشيطالطهذا
ثخصصاتهلهعضويكاثنالحطيةوكأن

بهايصطادوآالتأدواتباطنهفيبحفيمحتالواحدبشيطاذالخطيةوصفواونوآخ2
حمولفالتيوهكذابطنهوحولأذنيهحولوأخرىعينيهحوليضعهافأدواتالناس

والتىبقلجهفيزنيالجمالشهوةعلىتنفتحعينيهفيجعلاالنسانروحبهايرشقعينيه

وهكذاالبطنءلملالبطقعلىوالضيمقالأغاننإلىمريديهآذاناديفتحأذنيهعل

بعضهاعلىمنفتحةاإلنسانفيفالغرائزالنفسعلمأصولمنللغايةتريباألولوالوصف

ملتحمةالبطنملالررقكلالسعيكريزةمثالمئكامالسيانفتركيباتشكلجملخهالىوهي
غريزةثمالقنيةالتصثككريزةتنشااالئنينومنالرنىاآلخرالجنسىءوراالجرمممابغبريزة
الرئاسمةحبالقبيلةأوالعائلةعلىالسيطرةغريزةوبعدهاالعظمةحبءالكبرياالتفوق

وهكذاالهلئأوا
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التركيبجهةمنالسيكولوجيالعلميأوالخطيةجهةمنالدينيءسواالوجمفوبهذا

الذيالفطريأوالبداثنأوالطبيعيإلنسانواقعيةصورةيشكلبينهماالتقابلأننجدالنفسي
نحوالمندفعةأيللخطيةالميالةالطبيعةذيآدمابنأوالعتيقباالبسانبولسقيسميه
كرائزها

كايةعميقةوخطيرةعظمىتحولعمليةوبالمعموديةبالمسيحباإليمانيجوزالعتيقاالنسانهذأ

تزحفالتيالقذرةالدودةموتمنكالتحؤلولىاالالخلقةولأصميمفيومتجذرةالعمق
لترفرفالجميلةءالبيضاالفراشةالداخليالتحولفترةبعدمنهالتخرجشرنقثهافىبطنهاعلى

لتتفخحءالسوداالئربةفيئدفنالتيالقمححبةتجؤرهالذيكالتحولطأو0ءالسمافيبأجـنحئسها
هكذاالحياةأثماريحملعطرأجميألأخضرعودااألرضباطنمنوتنبثقوتركيبهاشكلهاويتـغير

ليقومالقبردفنمعهويجوزالمسيحموتفيوالخطاياوالغرائزالفطرةإنسانالعتيقاإلنسانيموت

جديدةميولذاجديداصاحمإنسانايالمسيحمتحدةيدةجطاللبيعةالداخليالروحـيالتحوللعد
وفمهواتهالجسدصخدمةعأللتمجيدهويحيااللهليخدمبغرائزهيتسامىسماويةروحيةوعواطف

كمصيرهوالموتبغرورهوالهـعالم

االبسانتعبيزيمعالخطيةجمسدوالعتيقاإلنسانتعبيزيأننعلمأننبغيوي
النسانوكاملةصادقةواحدةصورةالحقيقةفىمعايشمكالنالمسيحفيالبرناموسولديدا

اططيةوالالخيرالشرمعينجمعالكماواحدوقحتفىمعاينجمعاأناالشتحالةكليستحيلإنما
العتيقاالبسانمرحلةفياالبسانبقيفإنمرحلةبعدمرحلةاإلنسانيجوزهماإنماأبدااللهبزمع

اإللهيةخلقتهصميممنهيالتيالثانيةمرحلتهفقدقديكوذوتعظلفيهاوتعؤقالخطيةجسدوفي

التيفسانلهامعطياتأجملمنبخفسهنفسهحرمقدويكونالمسيحلهأكملهاالتياألصسلية
هذاشهواتظلمةمنحياتهحبلامتدادبيدهقطعقدبذلكويكونسعادتهلتكمجللهوهبها
والخلودالنورمجدإلمماالدهر

للخطيةايضائستعبدنعودبر
الخطيةناموسمنوألقذالخطيةجسدربقةمنوفلتالعتيقاإلنسانمرحلةعبرفـالذينعم

فيوسرىاللهموهبةوذاقالجديدرماناإلومرحملةودخلالفطريبوضعهاءاألعضـافيالرابـض

الحطيةئفعإلىيعودكيفاممةوالقدهوالطهرالحبعلىالفائماللهبرناموسوروحهوذهنهقلبه
دومجويقبضهاالنفسأشجانيثيرتذكرهامجردإن3والشروراألوساخحمأةطينفىويمغمس

الروحيرعبمنهاخالصالهاويةإل2مندوهوبخفسهاالبسالطيكتبهكادالذيمصيرهاتصور
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هياألمورتلكنهايةألناآلنبهاتستحونالتياألمورمنحينئذلكـمكانثمرفـأيوالبدن
612روالموت

منالبرالمطالخطيةمنالمسيحبدماناالنسيجوزهالذيالحطيرالتحؤلأنلمنعأنوينجغي
تحديدهاجدايصبإلهيةرعناطيـاتهفييحملالجديداالنسانإلماالـعتيقاالنسان

يعترالذيالكافيمميرالتعبيرهووالجديدآلدمهوماعنالدقيقالحعبيرضرهوفالفديم
طبيعةصحيمقيسريةعناصريخئقيةتماذالميحملالتغييرأوهنافالتحوللمسيحهوماعن

عودةكمحاولةللقديمأخرىمرةوانحدارهاتراجعهاجدأيصعبوثبوتتـاصلذاتاالبسان

منهاخرجالتيالبيضةإلىالكتكوت

الخطيإلمنتبراقدماتالذياالن67

اللهدرعطيةوكذلككلهالحالصوممفيتركزالمختصرةالبسيطالقصيرةاآليـةهذهفيهنا

بالمسيح

أل4األن

فيتتلخصسابقتهاباعتبارأنلهاوموضحةسابقتهاعلىهمترتبةتأتياآليةهذهأنتفيدبادئة

سبقمالتغطيةسنصطراآليةهذهفىخفيمانوضحولكيإالموتمعموديةوهيواحدةكـلحة
مرعةوالاالختصاربفايةوفلخاه

بلوأخالقياوأدبياروحيأمائتاوهواإلنسادعلاللهءأحشاوانفتحتالـزمانءملءحـالما

يعملأنأوالاحتاجتخطاياهولكنالحاصلؤهيهبهأداللهأرادوالخطاياالذنوبفيبشـرباو

متجسدأابنهاللهفبذلاللهءقضاعدلحكمتحتواقعةكانتوقدالوسطمنإزالـشهاعالله
فجاروالدينونةالموتحكـمأياللهءقضاعدلتحتومجوزلهاجسدهفياالفسالطخطاياليحمل

خطاياهبمقتضىعليهكانالذيالموتمناالنسانءتبرييحكمآخذاوقاموماتعليهولمحسيهـتم
البشريةبحسدماتوإنهبلوحسبالناسكلخطاياعليهوليسماتالمسيـحباعتبـارأن
الجسدفيالحطيةدادالحطيةوألجلالحطتةجسدشمبهفىابنهأرسلإذفالثهذاتهالخاطثة

معهوماتالحكـمذأالمسيحبشريةجسدفيتلفىبشريسدحمذيكلطأفاعئبهـر83إرو

كلقئضىعليهكانالذيالموتممماءتبرييحكمالمسيحمعحائزاقيامئهبذاتمعهوئامموتهبذات

برلسقالهرتبحسبواحداطإنحتملاللقيقةافىولكنهامذهبكلاآليةهذهتفسيرفيإلسزاحاذمبلقد
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المعموديافيوالمتحضلوقيامتهالمسيحبموتاإليمانعملمنلحفالمهووهذاخطاياهكل
وقيامتهودفنهالمسيحموتفيبالثركة

وقامالمسيحمعخطاياهعنالموتحكمتقتلقداإلنسانيكونالمسيحمعالموتفبمعموديةإذأ

ألجلوأقيمخحالياناأجلمنأسلمالذيخطاياهمنةءالبراحكـمعلىمتحصألالمسيحمع
الخمطيةمنتبرأقدالمسيحمعماتالذياألنمعنىهووهذا452رونـاتبري
كلمعاللهروحونوالاالبديةوالحياةللقيامةلهأالذينساذيلاللهتبريرهوهذابل7ة6رو

كتاجيةاالبوومحبتهعطاياه

فكرةمعالتوازيعلىالخطيةمنتبزأقدماتالذيتفسميروالمفسرينءالعلمامحاولةأما

ءالعلساوكل6اليخفوتيقولكماعليهمنالدئنسقطقديكونوماتذئنعليهكـانمنأن

منيأتيالحياةحقعلىالحمعولألنذلكبعدالجاةحقأخذمعقطيتناسبالفهذامعه
بزنوالليستحقالثهعدلءففماأمامفافونيأهمماناليتبرأبأنأيالثهعدلحقوقتكلميل

منأوخالفهبالموتمقوطهأوبالتقادمالدينسقوطمستوىمنالهؤلياأعمقفالمسألةالله
فهنايتبرأقالبلخطيتهتسقطماتالذيأنيقولالبولسفالقديسالعفليةالتخديحات

وجهكللويغثمنافدحثمنهاوكانالثهامامءتبربيبحالةانتهتودينونجةءقضاحالة
الثهابندمإنهايارض

ماتالذيصلسقوطبالنسبةالناموسمناسبةفيبذلكبولسققولعلىءالعلماواستناد

ولحسءاألحياعلىيقومعقدفعألهوالناموسألنهنايجوزتطبيـقـهالالسابعاألصحـاحفي
واألمواتءاألحياعلجهاوسمدانوبيتاحميااالنسهمانرقبةفيفهيمطبالخأمااألموات
الخطيةأماهوزمنيالناموسألنءسواواألمواتءاألحيارقبةنقانونيارفعهائمفتح

وماأخطرهافمااآلتيمالدهروفيالدهراهذفيماتأوعاشاإلفسمانفستالحق
أرذلها

معهأيصاسنحياأننانؤمنالمسييحمعثتناقدكنافان68

لماذامعهويححايقومماحتفانهالمسيحفيفعأليموتمنلكلةحخحونتيجةحاصلتحصيل

06أيا3118ءاحلم20و7
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قطعاومعووفالسالفةاآليةقالتكماالحطيةمنتبزأقدالمسميحمعماتالذيألن
فلمالموتحكمأيعقوبتهاأكملألنهالخطيةمنتجزأالممسيحمعماتمنكلأنوبالضرورة

المبنشوكةأماهاويةياغلبتلثأينموتياشوكتكأينسلطانوالحقوقعليهللموتئحذ

الذيالموتحكمألنتحتيمامحتمةكانتالمسيحقيامةفألن65و155اكوهالحطيةفهي
فلحالذلكبالكاملالبشريةأجلمنلهتقولكنهالموتيستحقكأنهمهنفعنليستقئلهماته

حخمأالمسيحوقامالحطيةجهةمنديونهاكلومنالموتحكـممنالبشريةتبـرأتأكدلمه
بجسدهفقامجسدهفىوحتىئهـخصهفيذاتهفيللموتمسئحقغيركانألنهوبالضرورة

بزهباستحقاقمعهقيناالخطيةومنالموتمنبزأهأنبعدمريتنابجسدأيضاقاموإذممجدا
حياتهمنحياةوأخذناوفداسخه

02ة2غلفيئيحياالمسجحبلأناالفأحيا

112نبالمسيحهمالحياةلي

الكاكاأممل7معهسنحبا

وواجبمنتبماكاملكحدثالماضىالفعلفيالمسيحمعالموتيجعلانحقابولىقعجيب
للحياةءيجبمإذثمالخطيةمنتبرأتدماتفالذيمالكاملءالتبرمسضوىعلى4االنتها
الحياةهذهعنايعنهافعيوهوهناإلمستقبلفييضعهافابهالموتبعدءتجيأنيخحتمالتي
الرمنيةبالمسيرةيتعلقيزالالاألمرناسالدوثواجبكحدثالزمنيةالحتميةصورةالمسيحمع

معالحياةولكنيخهونقيمننالهنعمبالنعمةالدهوبرنأخذهالحطايامنءمممافالثبرنسانل
المسيحمعالحياةزمنيةليستالالهؤديةحقيقتهأفاوحذرألنهاواعسلوبئإلىتحماجالمسيح
جمرديالزمنهذاوفياألنناخذهاأناشطعنافإنيائهاإلىألفهامنممليةأضروية
يرةالموعالعظمىالطوبىمنمصملرةأوصورةعربون

هكذااآلببمجداألمواتمنالمسيحأقيمكماحتى64اآليةفىعنهايقوللذلك
نسلكأنبلالمسيحمعالحياةليحلناأعطىهناالحياةةجمدهفيأيضانحننسملك
نطابقبمقدارمابيوميومالناتتحددأنهابمعنىالحياةجدةفيبلالجديدةبالحياةوليس

أواالتيامةفيءسواالكمالبلغبإمكانيةالقطعفيحذرجمدأبوبسفالقديسمتطلباتها
ذهالحاضرنجهاللهمقاصدواسئالنالمسجحبظهورالدينونةيومفىأاطاضرفياألبديةالحياة
قؤيقلالبولسعندقءالرجاأنعلىالمنظوغيرباآلتبمءالرجاءالرجاداثرةفىيجعلهاكلها

أنالمسيحوعدمابكلءوالرجاوقالالمحمميحعملبهايختصاإليهانولكناإليمالطعنوفاعليهة
يكون

02مرويةمالةرصرح
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الموثعليهيسورالأيضايموتالاألموايئمنقيتمامابغدالمسيخأنعايمبن69
تغذ

يسحلهأنيستطعولمالزمنيلحظهلمأخروياحدثأكانتاألمواتبينمنالمسيحقيامةإن
حقيقةتعريفهاأردناإنالمسيحفقيامةوالمتابعةالروياعلىوالزمنجينالزمنقدراتيفوقكانألئه

قيامةاخخفتلذلكاألخيراليومءلمجيالتنازليالعألءوبداآلقيالدهرقيامةعناإلعالنءبدهي

يعدلمفهوالسمواتأكلإلىبصعودهمباشرةاآلخرالعالمطاتودخلتالزمندائرةمنالمسيح

هزمأنهأثبتبقيامهألنأخركمامرةالموتعليهيسودأنيستحيلوبالتاليالزمنعواملتحت
إنهائجاوسيادتهسلطانهوألغىالموت

وسلطانهباليادتهقبلهالذيالموتفيالمسيحعملبينفاصلحدوضعهواآليةهذهمنالقصد

قيدخلهاالثيحياتهوبيناللهعدلقضاأماموتبرئتهاإلنسانخطيةرفعطسابأبيهددهطاعة
مدىلتوضيحتوطئةبولسقيقولهوهذاقطفيهاعليهللموتسلطانالاآلخرحيثالعالمدائرة
األخرىالحياةهذهبأصولاآلنايضانحنتعثقنا

نلناإذفيهالهائلنصيبناأخذناالموتجهةفمنوقيامتهموتهفىمعهاتحدنائدكتاقان

إنمافنحناألمواتمنالقيامةجهةمنولكنعليناالموتسلطانوانتهاهخطايانامنءالتبريي

اآلئيالدهرحياةاألخرويةبالحياةتختصألنهافقطباإلجمانننالها

فيحياهايحياهاالتيوالحياةواحمدةمرةللخطيلماتهقهـدماتهالذيالموتاألن
لذ

انالمسيحعلىيستحيلفكانالخطيةعنإأليمتلمالمسجحأنمهـمدعةسريةإشارةهنـا
ماتلذلكالخشبةعلىجسدهفيحملهاالتياإلنسانخطيةعنإألآخرفيهسبمطألييموت
اإلنسانخطيةعلىأنهىأنبعدسلطانعليهللموتفليقاموبعدهاواحدةمرةعنها

الكفارةكذنائحتتكررالنفسهبتقدمةالمسيحفذبيحةالهؤليةحقيقةواحدةمرةموتهو
هابيلمنأفضليتكلمودمهاالسصواتفىقائمةدائمةحمةذبيحةألنهايمالقدالعهدفى

فيالدخولبعدالمسيحتةجهةمنوبالثاليالمسيعجهةمنيمكنالألهبوضـحبولسق
آحرمنجديدءتبرييأوللخطيةتميوجدأوالخطيةفيحياةتوجدأنالقيامةبعدفيماالحياة
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مرةأبطلهاوبالفعلضدهاتعامللأيللخطيةماتهقدماتهالذيفالموتللخطاةالمسيحجهة
الذيالثانيمجيئهوحتىبلالدهتخصالتياألبديةالحياةمرحلةدخلألنهتتكررولنواحدة

يحمللكيمرةفذممابعدأيضاالمسيحهكذابالمرةبالخطيةلعالقةالسيكونباإليهانننتظره
982عبينتظرونهللذينللخالصخطهـيةبالسيظهرثانيةكثيرينخطايا

تماماالخطيةعلىأنهىإذالكمالكمالالمعنىمنيحويواحدةمرةللخطةالمسيحوموت
معالموتحكمنالواالذينعندالخطيةفأصبحتالخطجةعلىعقابكحكمالموتأبطلحمينـما

المسيحبموتواالنصباغبالمسيحاإليهانبعدللخطيةالعودةأصبحتإذافاعليةبالالمسيح
األصحاحءبدفىبولسقتوكيدالقولقبولواللهامعنىالالدينونةحكـعمنالتبرئةوقبول
33بعدفيهانعحشكيفالحطيةعنمتناالذيننحن

وأليكيفالخطيةعنأبديةةءبراحكمنالالذيمماهكذاالشرحنلخصالبساطةوبمنهتهى
أبديةةءبراحكملينلمءفالخاطى3حئأئامأنالقبربعدإلىيعودإألكمنبعدإليهايعودمنطق
33وحياةاللهوتبريرمقييةلعمةهبةنالبلفقط

يسبالمسيحللهأحياولكنالخطيلعنأمواناأنفشكميمبوااحأيضاانتمكذلكاا6
ربنا

رعلىالمباللتطبيققالهماالمسيحعالسابقتين01و9اآليتينفىبولسققالهمـاكل

للهالبرحياةليحيواالحطجةعنماتواوقامواالمسيحمعماتواالذين

يلزمنافنحنالخطيةعنواحدةمرةماتفهوأجلنامنالمسيحعملمانطبقأنيريدنافهو
قامأنبعدالموتعليهيسودالقالوبعدهاواحدةمرةالثعبيرهذاعسمقندركأن

معهنحنومتناواحدةمرةعخهاالمسيحماتالتيللخطيةنعودأنبولسعئاقيستبعدلذلك

يستحيلأنهنعلمأنيريدناذاقامأنبعدالموتيسودسكلليهلنأنهوكماالواحدةالمرةهذهفي
بعدالميحألن3لماذالمثانيةمرةءنخطىالأنيختحتمأخطاناإذائانيةمرةعتاالمحسيحيموتأن
فقدوالخطاياالدنوبموستامنالمسيحمعاللهأقامنافبعدمالذلكللهيجـافهووقامماتأدط

قيوليسللهأدتكونيلزملنااللهبعدتبريونحياهاالتيفالحياةالهمعالحياةلـنماانفخحت
هنفسعندولممقالهاقكماالخطية

أحياهفانحاالجحمدفياآلنأحياهفمافئييحياالمسيحبلأالالفأحمياصلئثالمسيحمـع
202كلألجليلفسهوأسلمأحبنيالذيالهابنإيماناإليهانيى
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أخطاناإنفإنهالمخيفالتحذيرمنءوبنئيمتشدداآخربشكلبولسوضعهاقولقد
دينونةقبولبلالحطاياعنصليبذبيحةبعديبقىالالحقمعرفةأخذنامابعدباختيارنا

المتشصريناليهودأمرفيوذلك72و62ة01عبالمضادينتأكلأنعتيدةناروغيرةمخيف

كلمةحيثاليهوديةإلمطوالعودةبالمسيحااليمانجحدجهةمنءاألهوابهمتتالعبكـانتالذين

الحرةباإلرادةالمسيحجحدعلمنصئةإيمانيةخطيةبلأخالقيةخطيةتفيدالهناأخطأنا

المتنصراليهودييجحدأنبمجردأنهأساسعلىالمريمالتحذيرهذايفهمالعبرانيينسفرفيوهنا
معروفألنهعليهيرتدنفسهموسىناموسفابئالحقهوأنهعرفيكونأنبعدبـالمسيحإيمـانه

تكفيرلهاليسالغشدخطيةألنالغدوليسالسهوفقطخطاياللئكفيرصهيجميعاالذبائحأن
اإلرادةخطيةبمعنىباختيارناأخطأناإنيقوللذلكرحمةبالالموتحكـمبـلغفرانأو

بالرحمةموتتكفيربلذبيحةلهيكونالوهناالمتعمدة

بموتإيماننااللهطخميسوهكداالمسيحمعمتناأننابولسيذكرناق1ااآليةوفى
فيقولفيهايضألناموتأأجلنامنالذىالمسيح

اططيةعنأمواتاأنفسكماحسبوا
لهـالربفآمنالبراهيمفيلتالضيالكلمةنفحهياألهيكاي50احسبواكلمةحيث

وبشفسهكذابراإبراهيمإيماناللهحسبكماأنهالقولومعنى16هتكبرألهفسحسبه
بولسقفمعلىلناومولمجهالثهمنصادرهناواألمروااحسباإليمانبنفسواليقين

أنكمأوأليعنيوهذااططيةعنأمواتاأنفسكمالتنفيذواجبإلهيأمرفهوبالروح
ثلوبكـمأألترفضهاوثالئاعليكميسلطانداتليسثأصبحتأنهاوثانيأمنهائبزلينصسرتـم

وعرورهاوكذبهاشهواتهاجاالدنبملذاتبعدالميتشأنومانحوهامنماتتوكأنهاوأجمسادكم
3وزناها

ربنايسعبالمسيحلهأحياثولكن

مرةللخطجةماتفالمسيحومصدرنموذجوالمسبحللهيحيافحتمااططجةعنمـاتالدي

أنالمسيحبمنطقيئحتمءفطيةاعنمعهمتناكهاهكذاللهفيحياهايحياهاالتيوالحياةواحـدة
ىءونترانعيشوحمدهففيهالمسيحبدونللهنحياأنيستحيلبأنهعلمألدهقداسئهبقوةنسيا
حينكلاللهأماملجرأة
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المصدرقوةوهناوالدوامالحقحياةأنهامعناهفهذالدهيحياأنهالمسيحعنئقالوحينما

مسشوىعلىللهيحياومعهالمسيحمسئوىعلىالخطيةعنماتفالذيللهحياتنانستمدمنهالذي

الربالمسيحبابكارإألالخطيةلياةعودةوالأيضاولهالمسيح

3اخطانالوفماذاالهاموالسؤال

مباشتوضيحيمسلسلفىالرسوليوحنايقولهالجواب

يطفزالابنهالمسيحيسوعودمبعضمعبعضناشركةالنورفلناهوفىالنوركصافيسلكناإن
خطيةكلمن

فيناالخقوليسأنفسنانضلخطيةلناليسإنهقلناإن

إثمكلمنويطهرناخطايانالنايغفوحتىوعادلأمينفهوبخطايانااعترفناإن

فيناليستوكلمتهكاذبانجعلهءنخطىلمإنخاقلناإن
يسعاآلدطعندكمفيعفلناأحمداخطأوإنتخطئوااللكيمهذاإليكمأكتبأوالدييا

البارالمسيح
يوا1أيضاالعالكللحطايابلفقطلحطاياناليسلخطايانادائمةكفـارةوهو

2و70121

يكفيولكنالمستفيضبالشرححقهااآلياتهذهلنرفيوالزمانالمكانيعوزناكانوإنوهنا
إنالمسيحبدموللئطهيربلوالغفرانللصفعقابلةنعملهاخطيةكلصارتهكذاإنهنقولأن

أوألاللهلدىولكنوالكنيسةاللهلدىبهااعترفنا

المسيحدمبسببالقاثلسلطانهافاقدةتصاوقيامتهالمسيحموتبعداآلنالحطيةبأنعلما

ألهمحسوبككخطاياناجهةمنفهواسمنايحملاللهأمامدائيانائمكفارةدمأنهالمحسوب
تطهيراهاعنفننالاالعترافلالمسيحدمتجورعلىفهيذلكبعدعناتصدرخطيةوكلالفادي
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سياتنافيبراللهعمللتحقيقللطاعةتحررنا1621321

62141الجسدلتقديسءلدا

المسيحفىددهءوأحياالحطيةعنامواتاأنفسنانحسبكيففىصراحةبولس0قيدخلهنا

ققواتهفيتطيعوهالكيالمائمبجسإلكمفيالحطياتفيكنإدا621

المسجحمعبموتناأنناوهيكبناهااستوقدفينكأنيلزمحقيقةتقريرمنيبدأمنطقابولسق
متناقدوأنناالمرقاحكمعازفعإذعليناسلطانهافقدتالخطيةوأنالخطيةمنأحراراصرنا

إراديتمليكعاولةبمثابةهيالحطيةديئوبينناجديدةعالقةأيةفاصبحتمنهاوتبرأناالخطيةعن
المسيحمعضلبتالتيمأجسادنالىجديدمنللخطية

وهوالخعليةتئيكناالبولمسقفولفىبهيستهانالمستترمعخىهناكيزالالولكن

الخطيةتملكنالبولسقيقولكانمااالكالتملكلقدرتهافقدتنفمسهاالخطيةأن
ثانيةألحلعبدتتعداللهفنقولباهطثمنبدفععبوديخهتحررمنقدعبدشأنذلكفىشأننـا

عليهسيدوالحراآلنفهو

المائتجمسدعفي

معهفدفنالموتهاعتمدناالخطيةعنمتناالذيننحنبولسقوقالهسبقتكرارلما

الذي1الحطيةجمممدالعبطلضلبقدالعتيقإذسانناموئهبشبهمعهمتحدين

أمواتأأنفسكماحمسبواالمسيحمعمثناقدالخطيةمنتبرأقدمات

مرةالحنطيةوبينالصليبكلالمسححمعماتالنويالجسدبينعالقةأيةأنيوضحوهنا
سيدهفكهأنبعدرقبتهفيالحدبدالطوقاليدهيضعبأنلنفسهالعبدتقييدإعادةبمثابةهيأخرى
حزاوأطلقه

ووظائصالنفسبعلمجمتصفيصاأيالعلميوالفسيولوجيالسيكـولوجـيبهـالمفهومأما
واآلبللمسجحوحمهابالووحوتشسبهاالبشريةالنفسعلىالقدسالروحسلطانفإنءاألعضا
الغرائزيحعلالدهقديميمزمرةاودخولهاالجديدةوقداستهابطهارتهاوسعادثهابالمربوفرحمهـا
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األذنمعتتعفففالعينوالثورةاإللحاحعنوتكفتهدأالمنحرفةواألفكارالجسديةوالشهوات

والتصرفاتاألعمالعنتلقائيايمتنعاالبسانأنفنجداالنسحرافاتتصورمنئفرعواإلرادة
وهكذامعهايتعاملأويتصؤرهايعودالوالعقلالشهواتفياالنغماسعنويكفجميعاالممطبية

بهاواالنفعالالخطيةمعللتعاملاولفبولرافضةوالنفسيةالجسديةاالبسانءأعضاجميعتصير
استجابةأيةوالحثىلهايوجدوالالخطيةتجاهماتتوقدفعالاإلنسانءأعضافتبدوبالفكرحتى

النعمةنشاطبفعلخطيةأيةتجاه

الخطيةبيداعوبدأاإلنسانتهاونإذاالهائلالمكسبهذابعدأنهيحذربولسهناق

وتنفعلوتتحركئحيابدأتثممائتةكانتوكأنهاتستيقظالجسديةواإلرادةواألفكارءاألعضافابئ
والخطيةالخطيةاقترافكلطاهرابريثاطفاليرؤضكتنجريمةهذهللـخطيةأخـرىمرة

واخذاللهابنالمسيحدمبلحالهصلبمنوالمالهمنليسمنهاغررهثمناإلنساندفعالتي
مرةالنجسةتهالذرويرئياإلنسانيعودلهاوجودوالماتتوقدلهبالنسبةخسبتبأنهاوثيقة

3ثانيةيضفبلمسيحتحتاجقاتلةوتصيرخاليةوتئفرختنمولكيودمهلحمهفيأحرى

العبرانيينسفرفىبولسقعنهميقولالخاليةإلىالمرتدينءهؤاللمثلبالذاتالموقفهذا

6060عبويشهرونهثانيةاللهابنألنفسهميصلبونهمإذ

وغرائزناأجسادناقيلهيزالالالذيالخطيةالمائتالعدوهذامننحترسأنعليناإذا
الخطيةنحوميالوجدتإذاحتىساعةكلضمائرناإرادةعلىتتحشسخونةءوعمالجواميس

جسدكمفىالميتةالحطيةتملكنفالموتهفيولوويملكليقومالمقهوالميتلسيدهاإشارتهاترسل

اولىاالسيرتهاإلىالعودةتطلبداخلكمئلحعالتيشهواتهفيكلههذابعدنطيعوهالكىالميشـا
6214متفضعيفالجسدوأمافنشبطخالرأماالمرذولة

منءكأحيالثهذوايكمتذفوابلللخطبلانمتكماأدثقذمواو631
لهدبرآاللبكمءواعممااألموالب

أسلحةت

اللهحربأنهايصؤرهابولسفالقديسأسلحةبلتأليستفهيدقيفةغيرالعربيةالترجمة
تصدحطبيعةسلحنابلخطاياأنواعيسلمأدماألمرءبادىفآدم0اإلنسانداخلفىالحطيةضد

اثهبهافثحارلالحطيةتمتلكهاأنأعضاؤها
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الملكاتكلبلوالرجلواليدواللسانواألذنالعينفقطهيليستالجسدءوأعفسا

ومراكزواإلحساسوالضإرءوالذكاوالويرالفهمالراقيةوشرالراقيةساناالنفيآءإيا3أح3
والعشرينبعةاألرالعلياالمراكزوكلبلبتعددهاالغرائزوكلواإلفرازوالتحكيموالتدبيراإلرادة

واستوعبتهسيطانالثصوتعلىانفتحتألنهاآدمبخطيةللتلفتعرضتكلهـاهذهالمـخفي
وهكذاوالمتسلحلاآلمرمكانةفيهالهفوجدالشياالنلمشورةبمشيئتهاألولاإلنسانأخضعهاوهكـذا

عليهنفتاحلموقابلةالشيطانلخديعةجمروحمةآدممنورثناهاالتيطبيعتنافياستلمناهانحن

بقياألمرفهذاالحضوععلىمجبرينغيربأنناعلماللشتطاذاطضوعمدىعننسسألوأصـبحنا
حرافيهاإلنسعان

فيالخطيةأماتكيفالجديدةالبمثريةللطبيعةالمسيهحلنااكتسبهماعرفنافدنحنوها

وكلاإلنسانفحررالموقاسلحالنالغىوكيفاالنساذءأعضاكلطهاتسالخطيةففقدتالجسد

ومعروفحياتهأيامكلالخوفبسببعبوديتهتحتواقعااإلنسانكانالذيالموتمنأعضائه
حريتهللجسدأعادفالمسيحاالختيارقياالرادةسلحالنعلىينهيالحنوفأنالنفسعلـمي

اإلنساناخئارإذاحتىالحوفوعدموالسالموالثقةالدوءاألعضاثهفاعادهدبنوئهبوافتخاره
حرةكاملةسليمةبارادةيختار

يضحازأنقادراروالشالحترمعرفةشجرةأمامأخركمامرةالوقوفقدرةنسانلمالدهأعادهكذا
الداللبرويخضعهاللشرسلطةأيةضدالجديدةوطبيعتهالجديدذهنهءبأعضاويحاربللخير

ليستمحاربتخاأسلحةإذنحارلالجسدحسمالسناالجسدفينسلككـنالمانألننـا
تقألستأعضاباللهقادرةبلالشيطانبجوحالمجروجالعتيقنسانلكماجسدية

كلمشأسرينوماللهمعرفةضدغلريرئفعوكلظنوناهادمينحصونهدمكلبالروح
ه913كو2المسيحطاعةإلىفكر

األمواتمنءكأحيا

أسبابمعرفةفيوتموسهالمقاومةعلىالقدرةوفقدانهالشرلمعرفةفريسةاإلنسانسقوطبعد
كلهاوالشهواتواإلرادةالفكرجذبفيوخداعهودهائهالشيطاناخللموإدراكهوضعفهسقوطه
لحسادلكعملوشريفةغلياقلكاتمننساناايملكماألعزواستخدامهلسيادتهوإخضاعهالصفه
بقوةوآثامهبهذنومنالميحتاإلنسانيقومحمينماهذابعدنقولالحيوانيةمنصورةأسوأإلىوئنحط

لقدراتهمضافةالشيطانوخداعالخطيةبأعحالالسالفةدرايتهتصبحالمسيحفىاتهحيوياخذالله
العدوحيلكلضدالمحاربةفى
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وتحارباللهبرئخدمكأسلحةأعضائمااستخدامفيمهارتناعلىبولستأكيدقفإنلذلك
عندماالسابقةوعبوديتناانهزامناأياممناكتسبناهاالتيالسابقةالمزةخبرتناعلىيقومإنمالحسابه

عندأواألمواتمنكأحياةقولهقيمةهناترئفعلذلكوالخطاياالذنوبفيكأمواتكنا
211كو2أفكارهنجهلالألنناقوله

النعمةتحتبلالنامولشئحتلستمألنكمتمموذعلنالحطيةفإن61

وسلطانهوالناموسوسلطانهاالخطيةةبالتاليعبيدوثالثةسياداتوثالثملوكثالثةهنا

النعمةوعبيدالنامولموعبيدالحنطيةوعبيدوسلطانهاوالنعمة

اإلنسانثحتهامريالاألحقابالثالثتمثلوهي

الناموسوحقبةبالموتالخطيةملكتحيثوالالنعمةالالناموسحقبةوهيآدمبعدماحقبة
أبطلحيثالنعمةوحقبةبالوصيةاالبساناوقتلتبالوصيةالخطيةملكتحـيـاوالالذهحة

0النعمةوملكتالحطيةابطلتفاكعقوبةالموتوأبطلالناموس

أذهانلينيرالمسيحيسئحربنانعمةددخلواالذينومشجعامقؤالبولسقايهتففهنـا

ءإراحربهمفيبالروحالجسدءاعضابتسليحأيالبربأسلحةالخسطيةضدجهادهمأنتلوبهم
معاوالموتالناموسفقدتإذوسيادتهاسلطانهافقدتالخطيةأنإذالنصرةمهضمونةالخطية

الخطيةمثثحتعودالحيثتعايالوبالتاليناموسوصيتهفالفيهماءغتبىكانتاللذين

وقيامتهالمسيحموتفيالمستعلناللهببررالهذاكلبهـعدالموتوال

النعمةتحت

ءبالفدالألنسانكملتونعمتهبنعمتهالعاملواللهالدهنعمةيسيادةذاتالنعمةهنا

عوضيسوعالمسيحفيالحياةروحناموسوأعطىالموتوألغىالخطايارفعالذيالمسيحبيسوع
االبسانخالصواألخيراألولوهدفهاواألساسياألولعحلهااللهونعمةوالموتالخطيةنامولس

فيلهالمحفوظيبهنصلنوالالمسيحاسممفيالعالمفياالنسانوحفظوالعالمالحطيةسلطانمن
السموات

األبديميراثهإلماإلنسانيقودالديوتدبيرهالدورعايةعنايةئحتتعنيالنعمةتحتإذا
لوأخرىمرةسيادتهاتستعيدأنالحظيةتستطيعالالناريالواقياإلطارهذاوفيالمسيحيسوعهمع

بنعمةالمحفوظونالثهأوالدهمأولئكالدهبروحفالمنقادودأمةالنعلتضاروخضعاإلنساناستجاب
الذ
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النعمةغخضتحتالعائمشاإلنسادءأعضاتسكنالتيمالحفيةأيالسزيةالثهقوةهيفالنعمة

بهتهتفالذيالخيروهاتفومشوراتهااتهاءإليحاويستجيببأولاوألتدبيرهايتسئعبالتقوى
وتغلبتقاومأنقادرةوتصبحءاألعضاتتقوىوبهذانهاليلالقلبداخل

للمراجعةقصيرةوقفة

عشراألربعةاألعدادهذهببولسلناقيفولأنيربدماذا

نختصرهاونحن

3عنهامتخابعدأنالخظيةبمانعيشكيف

قيامتهفيمعهاغدناألنناالحياةجدةفينسلكفنحنالمسيحمعقمناإذدإننا

ئستعتدنعودالحمتىالخطيةجسدليبطلالمسيحمعضيمتدمياآلالستيقانسانناوإذ
للخطية

معهنحجانحنواآلنالخطيةمنتبرأقدالمسيحبموتماتالذىوأن

بالمسيحللهءأحياللخطيةبالنسبةأمواتأنناأي
0عنهامائتجسدفيالخطيةونملكنعودالأنفمطدوب

وعرفمنهوخرجالموتدخلالبركهنلخدمةأجسادناونجعلالخطيةنقاومأنعلينابل
الخياوعرفالخطية

النعمةتحتهمقنعلىلهاسيادةالأصبحتالحطيةوأن

3اآلياتهذهمنبولسفكرقينتهيماذافإلي

المسيحموتيمااسئعينالديالبربالمسيحالهبرنناالذيننحناننابولسقيقول
نلنابقيامتهووالموتالخطيةمنتخلصناجموتهالذيبشريتنابجسدوقيامته

أنعلينايححتماصبحالمسيحفيلديدابشريخخاجسدفيالذمعالحيأة
اللهمعبالحياةيليقالذىاألخالقيبالسلوكفيناونعصتهاللهبرجمنـتر

بالممظورأياآلئيالدهروحقيقةالقيامةحقيقةبأجسادناندلنبذلكو
نعيثهذاجسدناوفيالدهرهذاميمفيونحنايالمنظورغيرنعلن
الثهمعالجديدةللحياةونشهد
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منالمتحصلةالنعمةبقوةأنناإالحربهاعنتكفلنكانتوانفهيالخطيةجهةمنأما

السيادةفرصةنعطيهاالأدنمطالبونومشاعرنافكرناوتملكأجسادنافياآلنتسكنوالتيالثهبر

الذيالموتسلطانكسرإذسلطانهامنالجسدوحزرالسيادةهذهالمسيحأفقدهاأنبعدعلينا

الشعهواتعنءاألعضاوإماتةوالشهواتالجسدعلىوتضييقضبطمنذلككلفنامهمابهتعمل

الدهعندمرضيةمقدسةحيةذبيحةأجسادكممواتقأناللهبرأفةاإلخوةأيهاإليكـمفاطلب
211رو0العقليةعبادتكم

الخطيةنطيعأناحرارقبلنحن
لهاعبيدأصرناالخطيةأظغنافإذا

ألسثمحاشا3النعميماتحتبلالناموشتحتلسناألنناانخطى3إذأفماذا61و651
إكالتطيعوتةللذيعبيدأنتمللطاعةعبيدالهذوايكمتقامونالذيأنذهقفود
للبرأوللطاعلللموتيللخطيل

لكيالحطيةفىأنبقىاالستنكاريالسؤالبولسقوضعالسادساألصحاحبدايةفي

نعمةالمقابلفيأنشأالمسيحقبلاإلنسانعندالحطاياارديادأنالحقيقةعلىردأ3النعمةئكسضر

بولسلدأقوبعدهاالجديدالعهدفىمحلهاوتحلوترفعهاعادلهاليممفحبالمسسـيـحأكثـربزيادة

يحبتمعانالوالخطيةفالنعمةوقيامتهالمسيحبموتاططيةافهزاممقابلفيالنعمةفوةيوضح
يجتمعانالاللدينوالمرتكالحياة

الخطيةبينكالمقابلةأبداليستمقابلةوهيوالنعمةالناموشبينالمقابلةليضععادهنا
هنااالجابةتكونوالنعمةالخطيةبينبولحسققالهمامعبـالـتوازيسبـرنـالوألننـاوالنعمة

منتحرريألنحاشاوالرد3النعمةتحتبلالناموستحتلسناألنناءأنخطىكـاآلتي

وصايأألنالنامودسالىءاخطىاانالحقيعطينيالمسيحلعمةبسببالناموس
الناموسمنحرأكونالنعمةتحتأكونفحينمااذاالخطاياصدكلهاهيالناموس
الحالفيحريتيميلغيالخطيةتحت4وقأيألنءأخطىأنحمرالسسمتولكنحقأ

للخطيةعبداويحعلني

وهيالخطيةسيادةالمطالنعمةوسيادةالناموسسيادةلينالمقارنةمنبولسقينتقلوهنا
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فكرهوتستعبهداإلنسانعلىالخطيةتملككيفأيالخطيةسيادةتتمكيففيوفعحالقصيدبيت

لفعلهاويحنضعاتهاءإيحايطيعبأنوذلكءنئيوكلوإرادتهوجسده

أيبطاعةوذلكماناإلنهعلىالبزوسيادةالخطيةسيادةبينجديدةمقارنةويضعيعودوهنا

الخطيةحياةفييسلكوالذيللمسيحطاعتهيثبتالمسيحبزفىيسلكالذيأنوالقصدمنهما

فالكماألنهحياتهفيمعااالثنينيجمعأنيستحيلولكن0للخطيةعبداأصبـحألهيثبت
سيدينبحدمأنأحديستطجعالالرب

الواحمديالزماواآلخرومجبالواحديبغضأناماألنهسيدينيخدمأنأحديـقدرالأ
642متاآلخرويحتقر

فابئللخطيةهوعجدفثليةايعملتنكلإنلكمأقوللقاالحقيسوعأحابهم
63و83يوأحراراتكؤلونفبالحقيقةاالبحرركم

37يو1بارفهوالبريفعلمنأحديضلكمالاألوالدأيها

للبرأوللطاعةللموتللخطيةإئاتطيعونهللذيعبيد

ووضعبولسعادقثمتحليعؤلهللذياولكنالحقيقةفيللطاعةليستالعبوديةهنا

األصيلوضعهاياثهإآلئقألمالالطاعةأنالحقيقةولكننطيعهماهووكأفالبرأوالخطية
نحليعهالذيولكنبحالعتهاتجاوزاأيضافيقالالخحليةأماللبرالدهعالعةتكونالبرحالةفمي

منفهوالحطيةيفعلتنةوجرأةصراحةبكليوحمنافطأوضحههذاالشيطانهوالخطيةأمرفى

38يو1ءيخطىءالبدمنإبليسألنسإبلي

بالضرورةكانمتلذلكالخطيةصنعناللشيطانخفمعناوإذاالبرصنعناالدهأطعناإذاهكذا

النهائيالمولتابلالجسدهوموتليسالموتأدعلى0للموتالحطيةوطاعةللتبربرالبرطاعة
الديسونةيبميستعقنالذيممااألبدي

األبديةواطياةباطالصئتوجالئيالبرلحياةفهوالشبريركذلك

صورةالفلميمنأظعتمولكنكمعبيداللخطلكنتمأنكمفشكرالله81و671
للبرعبيداوللمالخطيةمنعيقتموإذتسلمتموهاالتيالتعليم

بغيرةاإلممانعلىأئبلواعندماحمياتهمفيوأعزيومأجملإلمطفجاةبـسامعيهيعودبولسق

سرابنهألبيسدمكماوصيةوصيةلفنوهاالتياإليمانوصاياإلىأصسغواكيفوفرحوصدق
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النقلةهذهاننقلواكيفيذكرهموهكذاوذاقهاواختبرهاهواستلمهاالتيسعادةوالالحياة
اذأنهمتوضحبولسقلغةولكنالمجدفىالدهأوالدحريةالىللخطيةالمرةالعبوديةمنالعظمى

قبلوابماالتزاماالتزمواالقلبمنقبلوا

القلميمنأطعتم
اإليمانإليالخبرينتقلوهنابقلبهالمسيهحيااليماناإلنسانيقبلكيفبولحمىقايحددهكذا

إلتزامإلىوااليمان

بالروحاالبسانقبلهالذيالوثيقاإليماديعنيللبربالنسبةالمجالهذافيهخاالطـاعةمفهو

اإلنجيلفيفالطاعةالخفئحمجردوليساإلنجيلوعدأساسعلىالعمليالتطبهيقحيزوأدخله

الدهحقأطاعالذياالنسانيحسبإذضاريةبصورةالخطيةضدالمقاومةقوةلهابالوعدالممسوكة

إعالنبمثابةيكونبعيدمنولوبالخطيةالشحطانيعتلومجردأنكحياةالبروقيكاإلنجيلفي
هةللمواجاإليماذقوىكلواستنفارحرد

خ7ء8ة2هـ3ح7ناالهةةإألاللحتسلمتموهاالتيالتعليمصورة

صورةالمسيحىااليمانثقحلأساسبنفسهاهيتزالالالكنيسةفيتقليديةكلماتثالثهنا

0إاكالحتقليدأووتسليمإةأاألوتعليم3نا

3ن75عورة

منأصيلأومثلأصيلةطبعةتفمدولكنالتعليممننسخةتفيدالصورةكلمةهنا

أخرىمواضعلىبولسأوضحهاقوقدمنطوقةصحيحةهيئةولكنمكتوبةليـستالتعليم
فيالتيوالمحبةاإليمانفيمنيسمعتهالذيححيحالدأ3ناكالله71الكالمبصورةكتم

واضح21ئيالصحيحبالتعليميليقبمافتكلمأنتوأما131تن2يسوعمسيـحالم

وفكرفهممنباإليهانيحيطماكليشملوتوضيحتلقبنبلتعليممحردليستسألةاأناهنا

بتطبيفهتختصانماالصحيحالتعليمفإطاعةالعمليبمفهومهاالطاعةتأئيهخـاأخالقيوسلرك

المسيحسيرةإلىالخطبةسيرةمنانخقالهمواصفابولس0ققولشرحياتيوهخاهوكمابإخالص

تقينمجردبكنلمالمسيحياالبهانثسليمأناهـنهمننستخلصلى0ددهالشكرتعستحقفعألالثي

صادقئلبمنحمقيقيةطاعةإلىيحتاجمماالعملالمستوكاعلوسلوكأخالقطبعبلءمبادى

صورةهمملمواتإنهمبلالتعليمصورةسلموهمإئهميقولالبودسىقأنهنايالحظكمما
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اإليهانمتسعلىأقبلوابهالذيالقلبمنالواضحوالشغفالمطلقةاإلرادةحريةيفيدمماالتعليم
القلبكلمنباإلنجيلاإليمانقبوليقتضيهمابكلالعاماإللتزاممستوىعلى

يفيدالخاصةبصورةبالمعموديةاإليمانقبولمفهوموقيالمسيحيةفيالطاعةأنهنايالحـظ

جحدطقسفيألنهاألصلياإليهانلطاعةثمرةفهذهكفضيلةالمعروفةالسلوكيةالخلقيةالطاعة

علىالمسيطرةالقوىكلتخلممنقدالمعتمديكونالمعموديةءإجراقبليتمكانالذيالشيطان
بإجرائهاالمحموديةترئطاوهكذالمسيحشخعىفيااليمانلطاعةاهليوهكـذاوإرادتهفكسره

وهكذاللمعمدالممنوحالمسيحببرترتبطبالتاليوالدهابنإيماناالبمانطاعةبالطاعةالسرائري

المسيحيأخنحيثالمسيحفىاللهببرالمعموديةخاللمنالمعئدبطترالتيالخالدةالروابطئتاسس

وأعلىأعظموالمسيحللبرالعبوديةكلمةتأخذهنامنوالسجدالربموضعللمعتمدبالسبة
عجدلكلمةاألصحاحهذافيجدامخشغالبـولس0يجدقءالقساركماالحظوإذامفهومها

ثمانيذكرها122همناآلياتففيفكرهانكينخألألنهازاثدةبصوبرةالعبوديةو

بذاتهاهياليجعلهوالروعالعمةءبهاللخطيةالعبوديةكلمةيغسلأنيريدوكـأنمامرات

وثمةيةالحوقمةالقداسةتمةهيبولسعندقالبرعبوديةفوالتقديمسالقداسةفخر

بكلدعويلهكاذبةحريةكلليبيعطريقهيكتحثفالذينسانلوطوبىالقلبمىالطاعة

النعيةبرامئهبقالقيامةوبرالمسيحبموتالموتبرااليمانبريسئحسيحافىالدهلبرملكـاته
أحموهالذينعلاللهمنالمنسكبة

يوحـيهذافإنللفاعلللمجهولالمنيبصورةاإلنجيلفياالبمانتسليمياتيعندمالككنم
أماعلموهمتنيدعلىالثطيمورملموافقدالتسديمفىموجوداإللهيالسعاملأنالحـالفييناإد

وذلكالعحادلحظةالنعمةمنلهموهحثكلهافهذهوالصدقواالجالصوالتقوىواألمانةالروح

بالسريعطيالذيهونفسهالمسيحأناالأرثوذكسيةالكنضمةفيالئقليديالمسيحيااليهانبحـسـب
الزيتهمسحهايدهيضعالذيوهواإلفخارستيافيوجسدهودمهالمعهوديةفىوقيامتههموت
0الكنيهسةأسراركلويباركسيقالذيوهوءللشفا

للبرعبيدأصرتمالخطيةمنعتقتماوإذ

صادقةبطاعةالصحيحاإليهانورةمهمفئسعليهاومبنيةمابقةالساآليةإلىمضافةجملةهذه

هيتوكانفيهاممسوكينكانواالتيالحطيةغتالعبوديةحالةمننقلهمالذيهوالقلبم
عبوديثهامنالنهائيحرروالمنهاالعثقحالةإلمابرقابهمماسكة
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هيتلكألنوتلكهذهبينالفارقوشتانلعبوديةعبوديةمناالنتقالعمليةهناويالحظ

مفهومهاوأعظمأعلفيالحريةهيالحجاةءملللحياةوالتعبدالحياةفعبوديةهذهأماالموتعبودية
منوالمحهالشيطانمنحرإنسانيوجدفالهدفأوعملبدونحريةهناكلشتألنهالعحلي
والذيبزهوبالئهالئصقمنإآلالخطيةمنينعتقالولكنوالحقالباطلمنوالبرالحطية

بحبهالناسيسشبدبالديلتصق

عبيدأكمءأعضافذمنمكماألنهجسإلعضعمااجلمنإنسانيأأتكلم691
للفداسةللبرعبيداكمأعطاةتدموااآلنهكذاثملمواإلئمللنجاسل

إنسانيأأتكلم
للنجاسةعجيدأءاألعضاتقديمبينالمخزيةالمقارنةاستخدامإلىاضطرإذيعتذرالرسولبولس

نقذمأننايفالأنيصعالألنهيليقالوهذااللهخدمةفيالمسثوىنفحوفياللفظوبنفحسثم
حزيةولكن6داه59اعبوديةليستاطقيقةفيهالخدمةألنللقداسةعبيداناءأعضا

يتكلمإنهيقللذلك31هغلاالجرةأيهاللحريةعيتمإنمافإنكم53داهـصءأ

أنغيرااللهياتفيالئكلميليقهكذاليسألنهانسانياأتكلممعتذرأبشريينوفكربلغة

أقلليسلهميقولدهو0بأجسادهمفساداوعاثواسبفواقدألنهمعليهمءيجترىالرسولبولس
عبوبريةبينوالفارقاالجئهادبذاتالقداسةخدمتملوفماذاباحتهادهكذاالحطيةخدمتمكما

الثهإرادةهيهذهألنقداسةوالثانيةنجاسةفايماوللديهممعووفاللهبمبوديةاططية
0القداسةفيبلللنجاسةيذغنالمالدهاألن3تس1الزناعنتمتنعواأنقداستسكـم

47تس1

3جسدصعأجلمن
أيجسدكمضعفأجلمنإنسانياأتكلمالرسولبولسقولفيفإنهأيضاكذلك
يقولانيريدءبسخافيهاوتدفعونتقئرفونهاكنتمالتيوالمخازيللشهواتخضرعكمبخصرص

بادعلماسيرتكملتتقألسءوالسخاالقوةبنفسللبرتتعتدودفيهالذيالوقتءجااآلنإنه

للجسدحريةحقيفخهافيفهيالبرعبوديةأمامعاوالروحللحسدعبوديةفعألهيالخطيةعبودية
العبدشكلأحذالبرفيقتحأجلمنالمسيحكانفإنعضةشكليةهناللفظةإنمامعاوالروح
بهالذيعينهالطريقإألأمامنافليسىالبرعلىنحصلأنأردنافإناأفضلباألولىنحنملسنا

للهالحنينحريةاطريةننالحدهو
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15ألكاـهلم8ألللقداسة

منكمأناسكانهكذائقديسسبجملتهالعحادألنتعميديسرائريهنااالصطالح
يقعهنا611كو1إلهناوبروحيمعغالربباسمتبررتمبلتقدسثمبلاغتسلتملكن

يومبعديوماحياتهفيالمعتديمارسهاقاثمةحالةهوقديسالتجثللتبريرموازياالتقديس

المملكةلميراثالمدعوونهمالعليئفقديسوأخرويعسملهـيالكليمضمونسهافيولكنها
1722د

إلىالميلعنوانقطاعهاللهالكليتعمدهابمعنىوذلكءلألعضاالقداسةئئسمباآليةهسذهوفي

لثهبرتكمءوأعضا31اآليةفيءلألعضاالرسولبولمموصفطبينوالفرقالعالم
فييبدوهنهاالفارقإننقولللقداسةللبرعبيداكمءأعفحامواقهنااألعضاوصوبين

الذبيحةقدستحميثذنائحيةلغةبهخدمتهاأوللقداسةفسالتعمدذبيحةالجسمدتقديم
علالحطبحقفهوالتقديسمطلبأمالمطالبهالكلياإلنصياعهوعليناالبربفمطلبالبذل
لألنسانمكلاليدماللسانالجسداإلرادةالضميرالفلبالفكرالكيانجزئيات

لكمثمبركانفاكطالبرمنأحراراكنئماططبإلعبيذكنتملمامألنك12و62
هايأموليتلكنهايةألناآلنبهاتستحونالتبمايأموليمنحينئذ

الموث

انفسكمحسبثملمالهمباختصاريقولفهوالرسوللبولعمىعميواأدبيمنطقيستترهنا
هذهمقلكمبقيفماذاثهواتهابمقئدينعبيداالخطيةتفعفيكنتمالمسيحبدونأحرارأ
إداثمواطجلواطزنالدواركمياخذتتذكرونهاكلماالتيالمخازيإألالكاذبةالوهميةالحـريـة

وقعخموخداعاكشارتمتحءحئصارلماباوالمؤكدالهالكإالالنهايةكانتماذافيهابقيتمكنتم
بحريتكـمودخلحمالمهلكةالخطيةمنانعتقئموبالمسيححقائحررتمولماالمهلكةالخطبةعبوديةلى

األبديةاطياةوهبتكمالئيالمسيحعبهوديةفيالحقيقية

والنهاياللقداشةثقركمفلكم0للهعبيداوجمزثمالخطيلمناعتفئمإذاآلنوأما622
أبدياحياة

جريتكموصرتمبالحقاأحمراوأصبحتمفطيةامناالنعئاقنلئموقدبالمعموديةوواآلن
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لكئموتكتباألرفعلىتسيرونهامقدسةمسيرةفييومكليتبعكمثمركمهووهالثهعبيداهذه
أبديةلحياةالسمافي

للهالكللخطيةالعبوديةفيأوقعتطالكاذبةفالحريةوهكذا

األبديةوالحياةللقداسةحريةأنشأتللهوالتعحدللبرالقلبمنالصادقةوالطاعة

رجمنايسعبالمسيحأبدياحميافهياللههباوأماموكلتهياططيلاجرةألن633

الحطيةجلبتهماكلالقائماألصحاحهذافىتجوالهبعدالرحالالرسولبولسيضعهنـاوإلى
إلىالنظرمنالرعبةوأورثتهالعتيقجسدهفىنشبتأنبعدمنهاانسلخوكيفاإلنسانعلى

الجمعباستحالةإقناعنافىالرسولبودسنجحوقديالمافيدهخلفتهالذيالخرابحيثخدف

لناوشلركبناكماالحريةمعالعبوديةأووالموتالحياةبينالجمعكاستحالةوالبرالخطيةبين
نتعمدكناالئيوالغيرةواالجتهادءالسخابنمسالبرفيواالنغماسدهالحعحدفىاالرتماإمكـانية
بهاللخطية

هذاوالموتالمالكوهيأجرتهابجوارهاوأمامناالخطيةوضعمقتضبةكلمةوفيوأخيرأ
والمسيحاألبديةالحياةبهاتحيطكاألكاالكاامومواهبهاالنعمةوضعاألخرىالناحيةوفيأناحيهـةفي

قدامكجعلثقدأرضاواءالسمااليومعليكمأشهداختاروالناوقالئحبيهامجتضنفائم
وتسمعإلهكالربتحبإذونسلكأنتتحيالكياطياةفاخترواللعنةالبركةوالموتءالحيا
02و391ثهوحياتكأللهبوتلئصقوقه

لئأال751أجرة

اليؤنانياألصلفىولكنهاتماماالعمليساويماالواقعفيدئفيالبالسيونانيةالكلمةهذه
الالذيالمسخركأجرةإجحاففيهاأجرةفهيعملهنظيرللجخديئعظىكانفيمااسهـئخدمت

ببعضتختصاللغةأصلفيوهيمففطالعينيخزيماولكنتماماعملهيسـاويمايعطى
وهودياه75منمأخودةدياهدد7إكلمةألنمسخرأجيركاجرةالحبزمعئعظىقليلةسممكـات

معتحيؤلتوقدالسمكصغارأي69يو8دياإواطبزمعالسكامنيؤكلمـاأياإلدام
تجئدتنسابقموصعفيالرسولبولسأوردهاوقدالقليلةاألجرةمعشعنالتعبيرإلىياماأل
97اكولفسهلأللياة51017نمقةعلىفمل

12مرومبةرسالة3سر
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ياةلد7كااءكاايوهبةأجرة

وهناروحهليوقطاالبسانأماممواجهةفىالشديدةالمتناقضاتيضعأنسولاللبولسيلذ
ءبملاللهخاريزماهبةامامرائلةحقيرةوقتيةمتعةعنتزيدالالتيالزهيدةالخطيةاجرةيضع

األبدإلىيدومالذيواالبتهاجوالفرحوالحبالجمالفيفائقهومابكلللحياةالمالثةعطاياها
فتحيواالجهاالتأتركوامسئوليتيوعلىأرحوكخذهاهذهخذلكاللهيقولويكاد

96ام



السابمألصحاح

ناموستحتلسناالمسيحييننحن

نعمةتحتبل
641دو

3بالناموسالمسيحيينصلةانقطعتكيفاوأل

16رو7المسيحوظهورنعمةالخمسينيومالقدسالروحبحلول

أصالالنامومىكانولماذاثانيا

7731روالخطيةلكشفكأداةعملهكان

3الناموسأخفقولماداثالثا

2ه741روالخطيةير2أنيستطعلمألنه



بالناموسأالمسيحيينصلةانقطعتكيفاوأل7161رو

المسيحوظهورنعمةاطمسيقيومالقدسالروحبحلول

مقدمة

يومكلالخدمةفيويقرأونهجيداالقديمالعهديعرفودطالذينالمسيحيينيخاطبالرسولبولس
منهمالذينالمسيحيينوسطفىللغايةخطيراإعالنايعلنهناوهوبالناموسالعارفينيكفمفهر
األصحاحفىالرسولبولسقالهاهذهنعمةتحتبلناموستحتليسواأنهموتنضروايـهودكاق

السابماألصحاحيكزسهناهووهاأسبابهايشرحوشرحهالالمباشرةالفرصةيحدولمالسادس
منويزيدالرسولبولسيعيدوفيهالكبيرةاإليمانجةالقضيةلهذهالثامناألصحاحمناءوجزبزقته

اولىاالالكنائسبهيعأزعجتالتياإليهانيةالقضيةذهاثيانهحدايضعلكيالمحواحـيكافة
الناموسعبرديةنختواقعينكانواوالذينلماضحهمالمتعصبينالمتنضريناليهودمسىبتحريض

الحرفي

بأنكفيلةكانتااليمانيةالقضبةهذهألنوالبصيرةبالصبرويتمسكءالقارىفليتمهللذلك

دفاعلوالعالجلهيكونالتشويهأشوهتهاتدكانتوربمابلالعالمفيالمسيحيةارانتنئتوقف
يسوعالمسيحفيالجديدةالحياةعنالناموسلعزلالمسئمستالرسولبولس

الموتحكـمالمسيحملأكأنبمجردإذالهوتياءالقارىذهنأنحهلكيأفولهابسيطةوبكلمة
الحاملباعتباروالموتاللعنةحكممتقئالالصليبعلىالبشريةخـطايالسكسلالحـاملجسدهفى

فيإنسانماأيمعلىمرفوعةقضايالهيعذولمامميئتدالناموسيكـونالحاطئةللبشرية
يسعالمسيح

حميمثبشريتهجسدفىالمسيحثقحلهاالتياللعنةوبهذهالموتلهداانهبلفقطذللطليس

علىيغذولمبهيعاغمرتبهآمنإنسانكلخطاياانتهتريكاوشقائماإشسانكلفيهكـان
عليهلييسأفيإخطيةلدونالناموسمقابليقففالمحمميحيبعدةخطيسرعالممميحفياالبسان

الخطاةمعإاليتعاملالاالموسألناألبدوإلىالناموسسلطانأيضاينتهيوهناخطية

منقامليهونحنبشريتهجمسدفيالمسيحئبتهالديالموتهذابعدبلفقطذلكوليس
الحياةودخلناالجسدذاتفيمعهنحنوقمخاماتبهالذيبشريئهجسدبنفسقاماألمواتبين
423
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نحنفاآلنه2أفالمسيحمعأحياناوالخااليابالذنوبأمواتونحنالموتبعدمن
ابنإيماناالبمانفىأحياهفإكاالجسدفياآلنأحياهفماالمسيحإيمانفياألبديةالحياةذحميا

202غلألجلىنفسهوأسلمأحئنيالذيمماالثه

الخلودكانسانيقباإليمانالمسيحمعالحياةفيويحياالخطيةموتمنقامالذىفالمسيحي
الزمنياتمعإاليتعاملالالذيالناموسعلىمتفوقاالمسيحمعءالسمافيالجلوسحقلهالذي

األبدإلبالناموسصلتناتنتصوهكذاواألرضيات

عليسووالناموسقأنبالناموشالعاريبنأكلمنيخوةاايهاهلونأما7
4حيماداتممااإلنسافي

لألمواتوليسءلألحياؤضعفالقانونالعقدشريعةيبطلالمودتطأنعامقانونيمبدأهذا
مثالكالرواجالموتفىتتموالفقطالحياةفيتتمالتيللممارساثبالنسبةوخاصة

بدوناآليةمناألولالجزفىتءجا47لم75الناموسكلمةأنمنوبـالرغموهنا
موسىوناموسالكالمعليهالذيخاصةموحمماناموسيشسلالمضمونأدإأل783التعريفأداة

ألنالناموسدائرةمنخرجاإلنسانماتفإذاحبمهوطالمااإلنسانعلالديمومةصفةله
فقطالحياة0هذفيإألباالبسانلهعالقةالمرناموس

إنولكنالحنبالرجلبالنامويمرتبطةهيرجلتحتالشيالمرأةفإن3و72
تدعىحمياالرجلدائممافاذاالرجلناموشمنتحرزتفقدالرجلمات
النامويمنحرةفهيالربئمأتانولكنخز2جللصارتإنزانية
آخزلرجلصارتإنوانيةليستاحمتى

مثاأليجعلهالولكنهالطرفينأحدتطموبسببالعقدلفسخنموذجاولالربولسيعطبمهتا
ءأحيااثنينبينبزواجارتباطوهوعقدالعقدأننفهمأنهناعلينافيكفبمالحرفيللتطبيق
هذهيستغلالرسولوبولساآلخرالطرفومنالعقدجمنحرااآلخـرصسارأحدهماماتفإن

صانفسهوهذا0زانيةئعتبرفهيحبموزوجهاآخرلواحدصارتإنالمرأةأنليوضحالفرصة
وضعمنمأخوذأصالوهوأيضاوللرجلبلفقطللرأةليسالمسيحيةفيالزواجعقدشريعة
فلمامقأسةزيحبةعهدفيمعهادخلوحيدكمعبودإسرائيلوجقسهاعتبرفاللهعالروحي
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أينالربقالهكذافطلقطصممديهزلتانهاالثهاعتبرهاأخرىآلهةوعبدتيلإسرائخانت

أمكمطفقثقدذنوبكمأجلومنئعتمقداثامكمأجلمنهوذاأمكمطالقكتاب
ميتكأنههءإزاوتصرفواالسمانيوالعريسالزوجالحيافهتركواألنهملماذا051إش

الترفيحسب1321مزإميتمثلاطبيبأناتركونيغريبةآلهةيعبدودطوذهبوا
01القبطية

للذىآلخزتصيزوالكيالمسيحبجسلللنامويرممئمقدأيفأأنئمإخؤنيياإذا74
لثهلنثمزاألموابمنتيمتد

العقدفتظكماتالذىهووالرجلحرفياوالرجلبالمرأةالخاصالسابقبالمثلأخذنالو
نحنلنصيرالناموسهوهنايصربتاالذيأنالتطبيقجهةمنلوجبآلخرتصيرأنللمرأةوأمكن

متئمأنتمنحنهوماتالذىهناولكنالمسيحايالتاموسبدلآلخرالمرأةمكانفي
المقألمةفمرحانظرالمسيحبموتالمسيحجسدفىمتنالماللناموبربالنممبةأمواتاصسرناأي
المقدمةفياوضحناههذا3الناموسمنأحراراصرنامصنالمافكيفموضعهافىاعاله6أ7
سلطانوالقوةوالصالحميةبالالناموستجعلوالقوةالوضوحفيغايةأسبابئالثةوقامناأعال
المسيحمعموتنامممألقديألنناالمسيحيوضعناءإزإشرعا

للعنةواالموتبقبولالناموشحكـمأكملكماالناموسأكملفيهونحنفالمسيح1
أكملناهقدالخطاةكلواللعخةبالموتلكماوهوالناموسسلطانمنتهىفإندالجسفي
المسيعفى

بالجعلناخطاياناكلعنواللعنةالموتحمكئمأكمللمـافيهونحنبمؤلهالمسيح2
الحطاةعلىإالقطلهسلطانالوالئاموسخعليئةبالالنامرسءإزاوقفناوهكذاخطية

لنحيامعهقمنافيهونحنفيهماتالذيبالجسدحياوقامءالفداممملبموتهالمسيح3

معفيينالناموسإزاوقفناوهكذااألبدإلالموتحكئمعنا2روهكذااألبديةليأةا
فموتناإزاالموتحكمعليهمالذينمعإأليتهـعاملالوالناموساألبدإلىالموتمن
فىأحياةصرناللناموسوكامواتالناموسمعالعقدشريعةمنأعفاناالمسيحفى

المسيح



716723روروميةرسالةرح

لثهلنثمراالمواتمنثيمفلهآلخرللذىتصيروالكبم
الخطيةعنأمواتاأنفسكماحسبواأيضاأنتمكذلكتمامأهذانقرأ611إليعودة

كيفأماللناموسأمواتاصرناألنناالخطيةعنأمواتاصرناربتايسوعبالمسيحددأحياةولكن
الموتئمرأماالمسيحفىالثهببزأحياةصرناألننافهووالناموسللخطيةأمواتاأنفسنانحسـب

اللهببرالسلوكبفالنعمةالنعمةوهيتماماللخطيةالمقابلفهيالحياةثمرأماءفطيةافكانت

381يمالسالمفيالبريررتموثمرالثهئمرهيالمسيحفي

أخذناباإليمانالمسيحبموتمجانأ0أخذنابالمسيحاالرتباطإلىبالناموساالرتباطمناالنتقال

حقيقيةمعاناةبالوقيامتهالمسيحموتفيالكبرىالشركةهذهحق

الناموسسلطانتحتنكنلمكمسيحيينأنناهووخطورئهالكالمهذابقوةنمثعريجعلناوالذي

أرهقالذيالناموسئقلمدىفعالتفهمنالولذلكبالناموساالرتباطبثقلنشعرفلمالمتجئر
مدىأوفيهنحنالذيالنعيممدىألدركناالخالصيطلبونصرخواباإلجماعالذينءاآلباكواهل
21روهمقيمونفيهانحنالنيالنعمة

إنهنعمةذاتهبحدهوالمسيححريةاليالناموسسلطانتحتالعبوديةمناالذققالإن

وبهجتناوفرحتناسعادتناوقمةوكايةلنااللهمطلبغايةإنهالمسيحفىلناالمعطىاللهبرتحقيق

الناموسنشسالذينجميعاالعطاشأيهابهايمدالتيالصادقةداودمراحممإنهابالئه
هلمواوكلوااشترواواتعالالذبائحاليشتريفضةلهديسوالذي0المياهإلىهلمواريقهم
الناموسأعصالقضةتنرنونلماذاعددبالوأسرأراولبناخمراثمنوبالآلفدبالاشتسروا
الطيبوكفوااستماعالممااستمعواشبعلغيالناموسفيوئعبكمءرجابالخبدلفيرالثقيلة
أنفسكمفيااسمعواإلىوهلموااالبجيلىخبركلمةآذانكمأميلواأنفسكمبالدسمولثتالذ
رئيساللشعوبجديداناموساشارعاجعلتههوذا0الصادقةداودمراحمأبديأعهدالكموأقطع
ا551إشاألممللمئعوبوموصيا

أعضائيافيتعملبالناموشالتيالخطايااهواكانتالجسإلفيكنالثااألنهه7
ئثيزللموثلكي

عملشدةمنيعانونالناموسفىالذينكانلماذاالحاقيفةهذهعق4النطانرفعانهناالبد
كررهالذياألمرالخطيةلعملأعضائهكلفىمستهدفاالجسدكانولماؤا3الجسدبالشهوات
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خارزماالهبةوهيالععمةعملهوغيابالوحيدالسبب3جداكثيرأالرسولبولسى

وتسموبشهواتهوترتقيالروحيممستواهمنترفعاإلنسانتسكنحينماالتيالسروحيةكاالءكاالم

الطبيعياإلنسانفيالتياولىاالالسيطرةذاتلهاالطبيعةإلحاحاتتعودقالبغرائزه

يثيرالمخالفةمنإياهمحدرااإلنسانءيخطىالبأنيأمرحينماالناموسأنإلىباالصسافةهذا

يدهالناموسيمأندونزلككلالخطيةعلىالتعرفىفيالرغبةفيهوينشطالمخالفةغريئةفيه

فيأملأيدونللخطيةعبوديةللناموسالعبوديةثمرممانوهكذاإطالقاالمقاومةفيبالمساعدة

النجاة

أنفسهالناموسوضداعضائنافيتعملالخطاياءوأهواالجسدفيكنا
غيرالطبيعيموضعهفييذكوهبلالجسدقيمةمنالتوضيعالرسولبولعسيقصدالهنا

كيرالطبيعبمللجسدالطبيعيةالحياةبمعنىالجسدنجايحيااإلنسانكانالناموسفيألنالحعان

رااللبيعيالجسدانوالصارخةالمرةالحقيقةولكنبالناموسالمضبوطولكنبالنعمةالمغان

يحأهاأنمناقوىوغرائرهبغرإئزهمحكومألنهناموسيضبطهأدأيمكنالالهمنبالنعمةالئضان
وصيةأوأمريضبطهاأو

الوصاياحمدودعنليحمىالخروجإلمطالجسدوتجروتشاتنحرفوهيجانهاانفعالهافيوالنرائسز
طبيعيةجمسديةطاقاتأوغرائزئسمىتعودالوهناوطبيعيالئقهوماحدودوعنبلبفحس

لهاوضعماالذاثهضدثائرةانهائعتبروالتيكاالهـلكا7كااللم3كاا7الخطايا4أهوابل
مانوعامسئولأنهباعتارههناالناموسيدخلالرسولبولسولكنوبالناموسلسالطبيعةحدودا

بلالنامرسمنخطأاهنمئمتبروالوالقسرالضغطبكثرةوهيجانهاالغرائزهذهانفعاالتعن

الخطيةخطورةومدىالنعمةبدونطبيعتهحالهبممااإلنسانيكشفحتىمطلوبةلهوظيسفة

معهايتعاالالتي

الذبمماالموتحكمتحملكلهاوخطايااللهضدئعألياهمتمامجموعةاإلنسانحياةكـانتوهكذا
برجليهاإلنسانإليهيحبرى

تعمدحمتىفيالمفشكينكناالذيماتادالنامويمنتحررنافثداآلنوأما76

اطيرفلمختىالالرهـعبجذهالدهط

قرينةللناموسالعبإليةكانتكماثماماالخطيةمنالتحررقرينهوالناموسمنالتحررهنا
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طبعا3خطيةالناموسهلالقادمةاآليةفيلءيتساالرسولبولسيجعلمماهذاللخطيةالعبودية

خاطئايكودطأنعناالبسانكصفإنوالخطاةالخطيةمعإاليشعاملالالناموسولكنال
ماتعندمابالحفيقةتموذلكوأحدبانمعاوالخطيةالناموسمنتحررفقدخطاياهوغمزت

معهوقمنابشرئتناهيالتيبشريتهجسدفيومعهالمسيحبصليبضسلبحينالعتيقالجسد

الناموسحروفبالبالروحونعبدبالجسدالبالروحفيهانسلكجديدةلحياةجديداإنسـانا
والجسد

فيهكنائئشكين
ماتالذيهنازلمجكححاداممابالرجلالمدسوكةالمرأةمثلإلىالرسولبولسىمنرجعةهنا

الجسدهذاماتفلمابالناموسمفشكةوالخطيةبالخطيةمئشكاكانالذيالـعستيقالجسحدهو

ءاهواكفتبالتاليوواحدبابئوالناموسالخطيةمنتحررنافيهممسوكينكـنـاالذيالعتيق
وشهرةبلوالتقوىللحياةهوماوهبتناالتيالمسيحبنعمةوذلكللموتوالمثمرةالداملةالخطايا

الذالمبروخبالروحءوأهواالقداسة

اطرفبئتقالروحبجدة
هوالمقابلفيهوقديمماوكلالقدسالروحفعلمنهولألنسانجبالرجديدهومساكل

المسيحفيباالنسانوالمحيطةالحافظةالقوةهوالقدسالروحالطواضحهناوالجسدالناموسمن

وشهواتءأهواانقالبهوييمرالقدسالروحهناالناموستحتوهوتعورهكانتالتييسوع
أنهئحسبماإلىالجسديةالفروضءأدامستوىمنالعبادةانتقالوسرلثهماشهوةإلىالحطايا
نهارليكواللسانوالفكربالقلحبتهدأوالتكفالمعاوالجسدبالروحمقأمةروحيةذبيحة

الناموستحديداتمعلحستمرالحجرلوخئنفوقمنتبدأمبدعةإشارةفهنااطرفلمحاثقأما

يقثلالحرفألنجالربلالحرقالجديدعهدامخأفينكألناكقاةجعلناإلذينجيةالح
6كو23ييحيالروحولكن
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أصألالناموسكانلماذاثانيا77311روا
الخطيةلكشفكاداةعملهكان

روميةرسالةشرح

يعثرفيهاأنيمكنالناموسعنبتعبيراثسالفةكثيرةمواضعفيالرسولبولسعئـرلقد
واحدءنئيوالخطيةالناموسأنفعآليقصدالرسولبولسأنمعنبراالساذجءالقارى

الخطيةمعرفةبالناموسألنامامهيتبورالجمسدذيكلالنامـوسبـأعمالألنه
302رو

451روتعذأيضاليسناموسليسحيثإذغضبأءىينثالناموسالن

31روهناموسيكنلمإنتحسبالالحطيةأنعلى
02روهالخطيةتكثرلكيفدخلاالموسوأما
641روالنعمةغتبلالناموستحتلستمألنكمتسودكملنالخطيةفان

نثصرلكىأعضائنافيتعملبالناموسالتبمالخطاياءأهواكانتالجسدفيكنالماألنه
751روللموت

هوالناموسأنومؤمنوواثقعالموهوالناموسواهذامثليقولأنيهوديألييمكنال
ثابتةصارتئدممالئكةبهاتكلمتيالالكلمةكانتانألنهيفولنفسههوبالدهكلمة
22بعادلةمجازاةنالومعصيةتعاوكل

قوةبكلئالالناموسهوفيمامركزأفكرهليعطيالفرصةوجدحينمالذلك

بالناموليإألالحطيةاعردلمبلحاشا3خطياالناموسىهل3نقوكفماؤا77
تشتإلالالنامولييالللملوالشهوةأعرفلمفانني

ويحددالقانونيحددهاحئىالجريمةنعرفالإننااآلنالقضائيةبلغئنانحننقولههذا

الناموسوضرورةالناموسكانكذلكمنهنفرعمرعبأعمألالجريمةتظهروحينئذإبتهاعقو

اططيةهيماالشعبليعرفموسىبدكلالناموساللهأعطىإإسنةألفيمنذنسانلبالنسمة
علىوقفلاططيةمنالشعبيرئعبهـالكيفذلكرادعةعقوباتالناموسمعأعطىإذثم

الحياةوياللبالشعبيعودلكيبالموهمتاالعقوبات
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الشهوةصارتوماالشهوةإلىالناسانتبهماتشتيماالالناموسفيقالالثهأنفلوال

دونهاانحظقدلكانبلالحيوانيةعناالبسانارتقىماتالوقنفسفىولكنتعاكوفخـطية

إتضبطهاوالالمثعهوةفتحركهااإلنسانفيالغريزةأماالفريزةتضبطهاالحيوانيةثمهوةالألن

ثمخطيةالشهوةجعلثمبالنئعهوةعرفهالذيالناموسيلعنأنالساذجنسصالطللىيمكنهنا

الذيالناموسعلىيباركأنالحكيمنسانيليمكنكمابهااالنحرافعلىصارمةعقوبةأعطى
فطيةامنيرتعبحتىالصارمةبالعقوبةوأحاطهالخطأعؤق

تشتإلالالناموسيفللمالو

وهي12هتث0271خرفيالمذكورةالوصيةاختارالرسولبولسأنهنـاويالحـظ

الشهوةآدمخطيةنفحسوهيذاتهحدفيفقطالفعلمجردإلىإياهانحئصراالعاشرةالوصية

فبهذهجميعاالخطاياوجذرمبدأهيالتيولهاتالنلطغيانمحاولةوهيالتعديسبقتالتي
هذهفابئلذلكطافحةبهرارةعاشتهاللهعنمنفصلكيالمللذاتأوجتتميمهاودالشهوة

ويالحظكئتخذالدهمواجهةفييقفاإلنساناهايثعأحالماللذاتالفاضحالستارتحملالوصية

الجنسمنأعلىالذاتألنالذاتواتتمركزبقدرماالجنسفيتتمركزالأنها

االمجاببأمرأكملهبلتشتإاالوحسبالنهيأمرعنديقـفلـمالنـاموسولكن

مباشرةموخهةهناوالحالعةتطيعانعليكتقولتشئإلالةتقولالتيةفالوهةبالطا
باإلنسانتدخلكاملةخلقيةوصيةبألناموسالهاستحدثوهكدابهوحهامنللحألللذات

حافزالطاعةحيثبالطاعةاإليجابيقوالبالخهيالسدبيالشقفيهاالعبادةمعنىالط

عنيمتازالناموسوهناكمجأزاةونعمةقوةللهالطاعةفيألنالنهبمتتقيمعلىتوازره
الناموسوصاياتكميلفيفالتقصيرلذلكالحافظاطافزمنيحلوالذيالمدنيأولناثياالقانون
الدهضدالحورةأوالئمردعنصرعنالحالفىيكشف

3بولسيتكلمقنبفم
حالةليتبنىيفوهوالمسيحيةاسخنارفىإنسانابصفتهيتكلمالرسولبولسأنجداواضح
ومعناهسببهللناموسليعطيالناموسبعدوفيماالناموسفيثمالناموسقبلفيمـااإلنسمان

فيماعجزهاعنويدافعاالبسادطبيعةعنيكشفالوتتنفسوفيولكن0وإحدبانمعاوقصوره

إلىيبلغأدالنهايةفيوالقصدمنهأصيبتاومالناموسمنأصابثوماوبعدهالناموسلثب

الموتهذاجسدمنئنقذنيقنالشقياالنسانأناويحيالناموستحتوهواالنسانصرخة
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الناموسفوقهوماوإلىبلالناموسإلىيرتفعبأنمظالمبأنهاكخشفأنبعدالمسيحإليمتطلعا

ملكوتتدخلوالنوالفريسيينالكتبةعلىبركمينرذلمإنالناموسكلفادرغيروهو
7101الوبطالونعبيدإننافقولوابهأيزتمماكلفعلتممتى02همتالسموات

بدودطألنهوهشكلفيأنشأتبالوصييمافرصةدتخذوهيالحطيةولكن78
ميتةالخطياالناموديى

الناموستحتدخلعندماككياننسانلالعامالبشريالوضعيصفالرسولبولسهنـا
يديخكأنبمجردأنهولااالوقتنفمصفيمعايظهرانأمرالنهنامرةياولالخطيةواجـهوقد

المنعئحتيذخلههوةالمثوهواالبسانطبيعةصميممنأنهعلىسابقامباحاكانشيئاالناموس
مرغوباممنوعكلالفطريالقانونبحسبنحوهالنئهوةتتحركالحالففيوالحظرالمدتـم

عناإلعالنبمجردأنهالثانبم971أملذيذالمسروقالخفيةوخبزحلوةالمسروقةالمياه
وبهذاالتعدكلماالقصائيالمعنىتحتدخلتتدتكونفابهاكخطيةمحظورةأنهاالشهوة

سابقاموجودايكنلمنسانيلءمناوىكعنصرالخطيةبرزت

515اللم7ههفرصةمتخذة

الحرفيوهوالمبادرةأخذحرفياتعنيمفرصةمتخذةفكلمةحربياصطالحاهذ
الحطيةولكنواططيةالناموستحاهالمحايدموقفهنابفاالنسالأوالالمتمايالخمحمالىثإري

الوصيةألنالناموسهيللحربخطوةأولاتخاذلىووسيلتهابالحربالممادرةبدأتالتيهي
تميلقدكماالخيرإلىتميلقداإلنسانفيبطبيعتهاقائمةوالشهوةتمثمتإلالتقولالناموسفي

معرفةالىالميلاإلنسانشهوةفيأئارتالوصيةهناعرفةالمحبإيعاحسببالتساويالشرإلى

بحةالصالمخالفةنحوثيهوةالكةبحتتحركاططيةتبدأتماماوهنا0النهيءورايكوقأنعساهما

والشرفيرامعرفةفشجرةآدمأسقطتبمينهاالتيهيالناموسعنهاينهىالنيمالشرمعرفةأي

اولاالفى0الخيرلمعرفةتدفعوالنعمةالثحرلمعرفةتدفعالخطيةالنهايةحتىاإلنسانئتابمستظل
ومؤازرةاللهمنبدعوة1تأدهالئانيةوفياختطافاللتالهمحاودة

ءيجأنقبلميتةكانتالتيالخطيةأنكيفيشرحالرسولبولسأنهناويالخظ

انبلءلهواالخهطادتالاكمكاألاإلنسانبكونانلبسىيعنيوالالهوتيوناالسكندريةءآباقالهاصطالحالتالة1
االلهيةالطبيعةشركةفىاللهمعفيدخللهاويتحداثهطبهيعةمنياخذ
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موجودالخطيةاستعدادإنالحقيقةفيولكننسانللىالموتءلتنثحىبالناموستحيابدأتالناموس

إلهاوجودالالخطيةألناإلنسانالنتباهبالنسبةإالميتةنكنلموالخطيةاإلنسانفي
يحؤلالذيهونواإلنطللخطيةاالنسماناستعدادعنشفكفالناموسبالفعل

ويالمللخطيةاإلنساناستعداديفضحالذيالناموسيشكرهذاوفيفعلالطاالستعداد

الثملمعرفةاستطالعهوحمثبإرادتهتعافعلإلىالحطيةاستعدادحولالذياإلنسان

اططياعاشتالوصياتجاةلماولكنقبألعائشاالنامويبدودفكنثأناأما79
أنافمت

آدممناألجيالكلتماماجازتهصحيحتصرريوضعوهذاالناصرسقبلاالبسانؤضمعهنا
بالنسبةاالنسانبطبيعةولكناألجيالبهذهاآلنمنشغلغيرالرسولبولسىولكنموسىإلى

الناموسءبرتبلورمانللىبالنسبةميتةكانتالخطيةإنيقولفهوبذاتهفائممعياركللناموس

أنأيأالبسانالنتباهنالنسبةميتةكانتالخطيةبأنميئةكلمةنشرحأنالبدالواقعفى
يمارساكفعلموجودةكانتولكنهاوقاتلشريرمفسدكعنصرإليهامنئبهغيركاناإلنسالن

هيمهيكانتولكنهاحقيقةميتةلهبالنسبةكانتلقدخطورتهاأويعيميعيهاأندودناإلنسان
يعيهأندودنيقتلهكانالذيالعنصرنفسها

كماعقدوبدونبصديتزوجوكانويغتصشايشتهيموكانويقئلينتقمكانفاإلنسان

الموتإلىتدفعهبلتحصرهالثيالحطيةعناصركلهاهذهأديدريأندودنيشتس

لحلأل7عائثمأالناموسبدونكنت

األصحوجهعلىأودباعائشاعأئشابلحيايكنلمومحبوكةهناالعربيةالترجمة

فكئتبالموتعليمحكومواني4خاطىأنيعرفتتدأكنلمألنيأعيشكنتافيلمتهيسأ
يكونونواميسهاللهأوامرعلىيظلعأنقبلإنسانفكلواقعيأمرالحقيقةفيهذاءبريوكأني

دقائقعلىيظلعأنبمجردولكناللهئغضسبمايعملوالءلريوكانهيعيثمهذهيالةامحـالةفى
ويشعرأنالموتمستوجبأنهالخالفىويحمءخاطىأنهيحسالروحوتدقيقاتاذوصايـا
تماماغاثبةكانتأنبعدضميرهفيثعبشبدأتالخطيةكلمة

إلىمؤديةهذهافعالهاأدوأدرلثالخاليةاإلنسانادركالوصيةنثوتعالناموسءجـافلما

يعملهاكانالتيخطاياهءإزابالموتعليهمحكومأنهيدركاإلنسانبدأوهكـذا0والهالكالموت

الناموسءجالماوباختصاربانهتجاوزاولالربولسعنهيعسرهذاالمالكإلىتؤديانهاويحهل
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خداعاعائشاكنتأنبعدبالحطيةأناومتليبالنسبةميتةكانتأنبعدفيئالحطهعاشت
بدونها

ظاهرةفجعلهاميتةوكأنهاكائنةفينكانتالتيمفطيةاافتضحالذيللـاموسشكراهنا
صحيحاللهنواميسعلىوتعاخطيةأنهاادريأندونأعملهاكنتأنبعدحيأتيفىومحصورة

الخاليةألنحاصلئحصيلهذاولكنكخطيةالتعدينظيربالموتعلينحكمتالوصيةأن
ومعرفةإعالندونفيهاقائمأالموتحمكموكانأدريأندونفيئكانت

أنافئثفطيةاعاشتكلمةنفحصأنبلزمناوهنأ

نتعشتا3الصاأل74يآم757شتعا

فيولكنهاذاتهافىمائتةقبالكانتأنهاتفيدعاشستكلمةألندقيقةغيرهضاالترجمة

فهنآإدرالثدونفيهوعائحمعةموجودةولكنهاوعيهدقاالبسانإدراكفيمائتةفقطكانتالحقيقة
بلالموتطبعدالحياةاليتايـالمفهيانثعشتبلعاشتالتكونالصحيحةالترجمة

دوناالبسانفيكانتفالخطيةوفعلهاونشاطهايتهاحيوتأخذبدأتثموعائشةموجودةكانت

اندونيمارسهاكانالتيالشهوةفإنتشتإلالالوصيةقالتفلماتعافعلأنهائحسبأن
إإالموتمستوجميوأيضاالهعلىتعدفعلبالوجمحيةصارتخطيةأنهايدرك

وعملبلميعاإلمزذشاكانالناموسوالمملمبالموعملهنـايعملالناموس
مقاإلنحمانفيرتقيويكفوامرتكبوهاليرتدعويعاقبهأويحاصرهاالخطايايحصرالذيالقاضي
ولكنويفضحقاالناسخبايايكشفالذيالكشافالنورعمليعملبلالتمانإلىالهمجية
تصحيحهاعلىيقوىالكانلألسف

للموبلينفشهاهيللحياالتبمالوصيةفؤحدت701

معرفةشجرةوأماالموتلعدمأيللحياةكانتاألولآدملألنسانأعطيتوصيةأولإن
ضيةالعالفةتموتموتامنهاتأكليومألنكالوصيةمنهاتـأكلفالوالشرافي
بلمالتاتضاالوجميةأطاعقدكانلوآدمأنااليحابيةالوصيةمضمونمنواضح271تك
إإحياةنهاثالدهطاعةألنللـحـياةأصالهـيفالوصسيةإذاوعاشعاشقدلكان

211حزبهايحياإنسانعملهاإنالتيأحمكامبموعزفئهمفرائوأدطيئهم
أبديةحياةفيهالكمأنتظنونألنكمالكئبفتشواموجمخـاهذاذكرنفسهوالممسيح

اإاللهوصاياجهةمناي920يوه
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أصالهيالوصيةأنيؤكدإذعيبأيمنوالوصيةالناموسءيبرىالرسولبولسهنا

فيوصيةفكلالدهفممنخرجتألنهاللحياةهيياالدنانقلبتمهماأصلهاعلباقيةوهي
ليستبالصرورةوحتمأفالعلةللموتلماصارتنفسهاهيفإنللحياةهياإليجابيوضعها

أيالخطبةوهوعنصرآخرالوصيةوبينبينيدخلأنهبمعنىمخالفتهافيبلالوصسيسةي

التعأليعلاالقدام

تماماالصحيعموضعهافىالوصيةيضعاآليةهذهفىالرسولبولسأنالقارىويالحسط

السويأصلهافيألنهاالوصيةمنوالغرضبلوحسبوضهاوليسللحياةالتيالوصية
طريقفياإلنسانقودبطاعتهالكيبلللخطيةفرصةئخلقلكيليسالسو2نسانلموضعت

ءسواالتعأليأوللطاعةإمااسئهإلقتالتياإلنسانطبيعةبسببولكنالحياةلهوتضمنالحق
الوصيةفتحؤلتالمتعأليكلالموتبحكمالوصيةقطعتاذللتأديبالناموساستعدبسوأه

الوجميةوقفتولألسفيتعأىلمنللموتنفسهاهيوصارتبالطاعةللحياةأصالهيالتبم
قنجراحتضائدحئىأوتشفيأنعنتمامأعاجزةبالموتوالخاديبالرحأىالحدهذاعند

المتعايعلبالموتالحكمإالفيعالالذيالماموسيتعاى

تتتئنيبهائنيخدبالوصيةفرصةمتخدةوهيالحطيةن7111

خدعتنيالكلمةهوسزهايفتحالذياآليةهذهشرحمفتاح

لمغ37كاألم7لمععتنيخد

خدعتكماأنهأخافولكنيالحيةبواسالةالحمياالنفعلهعئاالرسولبولستعبيروهو

المسيحفيالئيالبساطةعنأذهانكـمتفسدهكذابمكرهاءحموااطيةسلح797
113مر2

ويقتلهاإلنسانبهاليخدعنفسهاالوصيةالشيطاناستخدمكيفعلىهنافالتركيزإذا

لألنسانبهايدخلفرصةأووسيلةيجدلمفالشياالن0بالخطيةالشيطانالرسوالبولمهـقاستبدلحيث

إلىالشيطاندخلكيفاسمع0نفسهاالوصيةإألميتأأرضااالبسانيرديوخداعهليمارس
الحيةفقالتالكاذبةالشيطنةمونتاجعديهاىأجأنبعدإنمابالوصيةاحمتهـسسلءحوا

والكذباآليةيرتزوهنا31تك3اطنةشجركلمنتاكلاللثالأأحقللمرأة

11أحمقاالتشكحكمعشمجركلكلمةفيواتمان
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لكانصحيحانطقهاقدلوكاقربماهيكماالوصيةينقلأنثيطاناليستطعلـمهكذا
ءحوااستدركتفلماكاذبةسالبةقوةالشيطانألنروالتزويالنفياليهافأضافبهااحترق
واحدةبكلمةولوالشيطانبالحوارمعءالبدبمجردألنناالفخقيوقعتللحيةوصخحتهالقول
ردتفلمااإلفالتحاولنامهمارجليهتحتلنسقطإليهليشألناالخيطأولأعطيناهقدنكون

الشجرةثمروأمانثلالجنةشجرثمرمنللحيةالموأةفقالتالشيطانمقولةمصححةءحوا

وسلمتهاللحوارللحيةالبابفتحتتموتالثالتمسماهوالمنهتأكالالفقالالجنةوسطفىالتي
الحيةفقالتلممممتهأنبعدالكالمبنفسالحيةردتالحالففيبهستطعنهاالذيالخنجـر

تنفخحمنهتأكالنيومأنهعالئمالثهبلالرصجةفيوالتشكيكللهتكذيبوتاتملنءلحوا

والشرالخيرعارفئنكاللهوتكونانأعيخكما

الجؤثانيأالوصيةفىوالتشكيكالثهتكذيبالسالبيالجـزءأوألالخداعمرممزهنا
ولكنحمقيميوهذاكالثهوتصيرانأعينكماتنفتحانسالبيةمنضراوةاألشداالبجـابي
كالحينماءوحواآدمألن0كاماالكذبهوهوأنهفاعلمالحقنقصىفإذاناقصهناالحق
ابريعرفاللهولكنفعألكاللهوالشرالخيروعرفاأعينهماانفتحتوالثرالخيرمعرفةشجرةمن

الرفصمعرفةالثمعتريانالالثهعينيأنمقولةتجاوزناالوالشرويعرفمنهصادرألنه

فعندمااالنسانحالةنيأماكلبموخيرحقاللهألناللهمنيدنوالفـالثمركذلكواالدانة

لديهتكنلمعرفهمافلماالشرويرفضبالخيريحتفظأنطبيعتهئسعفهلموالشرابرعرف
انحازولماضابطبالللمصرانحازللخيرانحازكمابلورففالشرللخيرلالنحيازوالقرةالنعمة

عارفاإنساناليصيرأنالمسمومةمقولتهفيالشيطانخداعهناعليهيتغلبأنيسستطعلمللثمر

يقوموالفيهسيسقطللشراالبسانبمعرفةأناأخفاهالذيولكنكاللهوالشرللخير

هاوظدريستهاأمامالخطيةتطرحوالدهورالعصوركلمدىوعلانسانكلومعوهكذا
خوفالمستوىعلىاالنسانفكرفيتثبتهالذيماتحوتالن9السالبيالجؤجزنينمنالمكؤق

تنفخحفيساإلغرائبماإلجماببموالجزءانإلثمتخفالشرلكيحدثولنتمسوتلنتةالب
المراةفوأتتتوانالوسروركسعادتكوتزدادبأموذاقوياوتكونممثرالحياةوتعرفعيناك

ثمرهامنفأخذتللنظرشهيةالشجرةوأنللعيونبهجةاوأنهلألكلجيدةالشجرةأن

وماتتوكلت

وتجتلتنبمبهاخدعضيبالوصيةفرصةمتخذةالحطية

يعطيمالرسولبولسأنءلحواإبليحسالحيةخداعبخصوصقيلتالئياألمثلةمنواضح
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ذاتهاللوصيةاستخدامهاهوالحطيةقوةفيماأخطرأنيظهرهكذاوقولهالشيطالنشخصيةالخطية

أنناالشيطانأولطيةبالنسبةءسواصراحةيعلنالرسولبولسفهناوإيسقاطهاإلنسانتجربةفي
نفسهاهيليجعلهاوالصالحللحياةهيالتيالوجميةاستخدامعلقادرةقوةنحادععدوأمـام

بقوةالخطيةعليهتلتفحينماواالبسانفريستهعقليلبسهالذيالخداعبقوةوذلكللموت
قتالأطيةفخداعالموتحالةفىوهوإآللهانغلبالذيللغشيستيفظأوينتبهالخداعها

منهيفيقالوقدالخداعفيويموتبالخداعيهوتاإلنسادمصروعةوهيإألالفريسةتئبحغهال

اللهنعمةتنتشلهلمإذاأبدأ

صياغتهاتعيدأنبعدالوصيةمستخدمةاإلنسانالخطيةتخاعأنبعدأنهحقاوالمؤسف
والوصيةالخطيةاإلنسانضدلتشهدفتقفتعودالئخهزةالموتطعنةومعخداعهامعلتتناسحبط

42ئي1فتتبعهمالبعضوأماءالقضاإلىتتقدمواضحةبعفالناسخطايامعا

ليصارفهلوصاطاوعادالمقدساجهوالوءشمقهالناموسإذا31و721
موتابالصالحليمضثمئةخطيةتظقزلكبمالخطيابلحاشا3موتاالصايخ
بالوصيإلجداخاطئةالحطياتصيرلكي

كاثأل7مإؤا
والذياللهمنأنهوممناهمقدسالناموسأنفاتماكلمنالمستخلصةبالنتيجةالبادثة

أيوعادلةالدمنأيبالتبعيةمقدسةكلهاوصايامنيشملهمافإنوبالتاليللهيبقىاللهمن
معهايتعاملقنلكلوخيرنفعذاتأنهاوتفيدوصالحةذاتهافيانحرافأوخطأفيهاليس
بالطاعةإيجابيا

ةموتاالصالحصاوليفهلأ
صالحاليسهناالصالحألنيكونأنيمكنالهذاأدالجوابلهلحعظىتوطثةالحدزالافىهـ
حياةبلموتاءينثمىوصالحوعادلهومقدسماأنيعستحيلوبهذاومقدسعادلبلفححب
الوصيةتعطيلكيالوصيةءورااخكتالتيالحطيةفهوالوصيةبواسطةالموتأنشأالسذيوإفا

الحطيةأفرزتالتبمهيالوصيةوهناالخطيةهيبلمميهـتةالوصيةليستولكنبالموتحكـمها
وهلالناموسوليسةالخاطئهيأنهاالخهـطيةتظهرلكبميخصحتهاوأعلنئهاحاصرتهاالوجودإلى

3قاتلعلىبالموتيحكمحينمافاتالئحمسببالعدليحكمالذيالقانهط

22مدبةررصالةرخ
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الخطيةكشفتألنهاالفضللهاينسببلعيمبللوصيةذلكفيئنسبأنيمكناللذلك

جدأخاطئةفهيموتاوالمقألسبالصالحأنشاتألنهابلفقطخطيةليستفهيالخطيةأما

هرالوحيدعملهاالوصيةانحيثمنبهبدأالذيالمنطقأساسيكشفالرسولبولصهسنا

ممرفةفبالوصيةالخطيةعرفنالماالوصيةلوالأنهاواستثارئهعنهاوالكشفالخطيةعلىالتعرف

واضحاأصحهذاكلخطيةالحنطجةخستتوماالخطيةكانتماالوصيةولوالوحسبالخطية

اآلنءالقارىأمامالوضوحأشد

ألالناموسأخفقولماذاثالثأ1741521

اططيةيرفعانيستطعلمألنه

ارتغىظحاالخطيةتحتنفعصهوضعاإلنسانألنفهو7الناموسثحتاإلنساذوضعلماداأما
واإللزامبالضرورةالناموسحكمتحتوقعومشورتهتدبيرهفيلتدخلوقبتهابالخطيةاإلنسـاذ
أينمايدينهافوقهامنهوبلباططيةينساوىالالناموسأناآلناوضحالسرسوذبولسولكن

نجاههاواقفوالناموسإالخطيةتوفيأنفيفالتو

ليساعدأبدايدهيماالولكنهوالشربالخيروالرديبالصالعيعزفانالناموسوظيفة

اططيةانبرتهناالشردونالخيراختارهوإدطقوةأيةاإلنسانيمنحوالاالختيارفياإلنسان

يقبلهوالحديعةوالمكربالخزيجفححىوتحملهتزئنهالثمراختيارعلىاإلشانلخحزضبقوةو

وحكمئهعقلهعلىتطنىلكىوحواسهائزهغاستثارةالتزييفعلوتزيدبلخيركانهاالنسان

الكالماالوئمتلهتعثالالمفاجأةعنصروتستخدمبلالتميتزلىقدراتهيسحثخدمفالوتفكيره
اللحمبروابطوباآلخريوبالقانونواللمحظوليسخخنىعيخيهأمامذاتهضخمللضفكير
نفسهليرىحينإليدهاعنهالمحظورترفعيفئرفأنبعدوباللهوأخترابالمسئوليةووالدم

وئضخمهاصميوهمالمةشدةتستخدمئموالدهالخاسكلومالمةضمبرهمالمةغتساقطاي
فتصيالخطيةصدجدارمناعتهرتكوبالتالىنفسبتهأخرىمرةتضحفباستمرارحتىلتئعفبه
تأنيبكلرفعفىاالعخيادةالخطوتستخدماالعئيادفيهينشأوهناكانحتمماأسهلالخطية
عهاكىالصمةوكأنهالحصيرالعادةلتحؤلتاثيرهافيوتتمادىضنطهامنوتزيدللضمير
للخطيةعبدأاإلنحسانيصيروهكذا
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والناموسالخطيةبينممرغوهواالبسانيعانيهالذيالتمزقيصفالرسولبولسيبدأهنا

طريقهيأخذالذيالخطيةفعلبينوالناموسصالحمتابعةعلىقدرةأليةالفاقدةإرادتهبينو
أمامهلهإرادةالوكالط

كيهوديليستحاصرهوالخطيةافاموسثحتوهواإلنسانالرسولبولسيصفهنا

بدأوقدبالناموستهذبكانسانولكنقطعاوثنيهووالبألمرةمسيحبمهووالوحسب
الصالحوإلىحتىيجدهفالالحقيقيوالبزالطهارةوإلىيجدهافالالحقيقيةالقداممةإلىيتطلع

فيهاواستحكمتأنفافأأعضائهياصنعتالخطيةألنيجدهفالالناموسفيالذيالكـامل

والمنقذالمخئصءمحيإلىيتطلعوكأنهالهنحويصرخبدأوحينئذ

سلطانتحستوالمنسحقالمظلوماالبسالطعنحقامجيدادفاعاقألمقدالرسولبولسيكونوبهذا
ءقضاميزانيرفعاألخرىباليدوبيدبصالحهممسكوهوتعذيبايزيدهوالناموسيةالخط

الموت

الخطيةتتحقبيعفحسديأناوأما2روحبمالناموسىأننعتئمفابنا741

7السيه3إكايلحكاول2574وجسديمماروحغ
طبيعته735أعمالئكةبترتيبفممإلهيناموسأنهفمعناهالروحيالناموسأما

عنهاغبتومالروحواوالنفسبالجسدالتعري2
الجسداويأ

وهراإلنمانجسديعصدحالايةعلىولكنأعضانهمعشيفيداجانايرانهانسهالطيعيالجـمالعمومعلىويعني
ةالكنيفيهدحقيفةلالحصويريالتوىكلالنمبيرهذاوئزحمدحمي

بحالمياهمإلذينعلىاآلنالدينونةمنءشبمالالناموسوباتالىحةفطامفهومإلىأحبانايشبرالرسولبرلسالهوتوفى
وكلمة0الحطيةأحكامونالتاليالناموسمنانعتقرأالدينيمصدالمفهومهناا8دوالجسدحسبليـىالسالكينيسرع

66روالحطيةجسديدعىحينئذفهوةاططآلةفالجسدفطيةاعنللنعبيراجاناالرسرلبرلىيشخدمهاالجسد

فيالخطةألنللخطيةطيعيةفاعدةألهعلالجدنمهمأنتطيمحالولكن631روإثمأالتهامحضاةتتـخذوالخطية
هوأعضاةايضأللمسيحجسدأويكون691كو1القدسللروحهيكاليكونانللجسديمكنلذلكدالجعنعريبةولهاأص

651كر1

النمسثالبأ

المفهومياوالنفسنيلفسهوتكودحيفهوئعـىفيهاإلنسانفطالماياةاتمنيالعريةوحتىالجرانيةاصرلهابالنذ

فداالنسادفيلياةوابلالحيوادعناالنحانفىالروحيمضمونهافاتختلفالحياةولكنوالجوإناإلنسانفيهايحثتركالطيم
فيهالماديعيرإلجزتعنياإلنسانألفالنفمسالعموموعل0إليهاالمدعؤايابديةالمجماةتصنبم
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هذاطبيعةولهروحيمصدرمنانهإألبالجسديختصكانوإنخالصةروحيةمنهاالمنحـدر

وصالحدلوعامقذسالمصدر

فجسدجمماأنااما

وليستجسديةهيوطبيعتيالناموسطبيعةمقابلفيطبيعثيتوضحهناجسديةكلم

جسدانيكاـكليرا507جسديكلمةوهناوالدماللحممنالجسدمنمصنوعروحية

جسدانيمعنىإذالرمولبولسذهقفيقحلواردآخرضرمفهوماتعطيكاـالتـيء4كاكا5

وهذاحسدانيةوصفاتروحانجةطبيعةلهاصبحأنهمنهيفهمقدوهذاالجسدصفاتفقطلهأدن

لمجألديلمبلسانهأوعنهولالربولسيتكلمالذياالنحانألنالرسولبولـسيقصدهال

وصفهمنواضحوهذاجسديهوكحاباقوهوبعدمسيحيايصزلمأيالقدكاالروحيقبل

فقحلالمسيحيواقعهوهذاألنالروحانيأوالروحكرمئحاشياروحـيأنهللناموس
ولكنفيهصاكنالىمداضدوالروحفيهالذيالقدسالروحضديتعاملالجسدحـيث

بحسدهبلاإلنسانخبريخئـصالفهوعمالهالمصدرهحيثمنفقطروحيهناالناموس

بالتهذيبالالجسديةالألحكامالخطيةتحتالواقعجسدهيهذبوانمااإلنسانخرفىيعمالوهو

دونوالعملوالمحدرالطجيعةاختالفيفيدجسديوأناروحـبفالناموسلذلكالروحـي

ألنيمعييتعاملوالالخطيةبسببعلييحكمالروحيةطبيعتهبحكمفالناموسبينهماالتفاعل
جسديما

الحطيةتحتقبيغ

امايباعفاالنسانالعبوديةلهطالتوقدالخطيةأسئحتواقعانسانيقولهحزينحاصطال
هذهذلكبعدممولالربولسوضحسحيففكاكوالتستذلةلحطيةوإمايستخدمهكسحدإلنسان
لدقةالحالة

مطالبةتححتواحمدوبآناططيةعبوديةتحتواقعممانبفميتكلـمهناالرسولبولس

فيوأفاالصالحيطلبروحيالناموسألنمناقضةذاتهابحدوهذهالصالحبائباعالنـاموسلى
منللخروجليساعدنييدهيعطينيالوالناموسالحطيةعبوديةثحتوواقعجسديالوقتنفـس

فيالغارقجسديوواقعالروحيالصالحمطلببينكزقواقفأننيوالنتيجةالخـطبةعبودية
معوالالحطية
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فاياةابهغضهمابلأريدهماأفعللستاذأفقلهأناماأعرفلستاألفي751
لأفع

والشرمنالخيربينالعملىالتمجيزشوهتكيفالمدىطولعلىالخطيةتسفطجداواضحهنـا
فأصبحالخيرفاصرةإمكانياتهاوقختاإلرادةأكلتوكيفالسقوطواعتيادالسقوطكثـرة

الالناموس3للناموس3الصراخلمنولكنإرادتهوتمردضميرهصراخعنركماءيخـطىاإلنسان

واليشفعيسمع

القديرونفخةخئلتهيفارقأنعسيرالدهفصوتحمايزالالالضميرانهسناواضحولكـن
ولكنافعلئقولوالححليةتفعلاليقولهنارالضبالشرورازدحممهماالقلبفيتتكلم
ياعوالجسدالسيدأصبحتفالخطيةمحسوراملومااإلنسانويبيتإالضصرعلىتسودالخطيـة

يحكموالناموسللموتملتعفالخطية0االنسمانضدالخطيةمعيقفوالناموسخرةالونختلها
أابالموت

أفعلهأناماأعرفالسحتط

والفمالعينمكممالرحىيدورحولكبهيميعملالتفكيرعلىالقدرةمسلوبالعبدهنـا

إرادتهستوالخطيةإرادةئحزكهوفكرهاالبسانفعملالمرةالسخرةمناظرأصدقهيوهذه
قنيرحمالفالناموس3يبكيلمنولكنيبكييفيقحينماخهاحريفقدتإرادتألن

0182عبرأفةبدونيموتشهودثالثةأوشاهديندعلىمولمىنامولسخالف

أفعلفإياهابنضهاما

يرحمالعدؤعبوديةتحتالواقعالمظلوماإلنسانغالعظيمالرسولبولسدفاعهنا

وهونفسهيرىأنيطيقالوالشنيعالقبيحالفعليبفضالحطيةيضشضاإلنسان
الجسدبالثحزينالروحمكسورةالنفسروحألضميرالطيننقعفيهكذامنفمس
األخرىالجهةومنجمهةمنتسحقهالخطيةتحـتالواتعاالنسانحـالهوهذامضرولي
يحدفالمعينإلىيتطلعويدينهيبكثهالناموس

روحولهتجددقدإنساناوال3قطالمسيحياإلنسانهنايصمالالـرسحولبولـسولكن

لنواططيةرسناغتولستنعمةثحتمزمنمسيحيفانتانفحمهعلىالكالمهنوايعلئقفالينتمهأنالقارىعلى3
0تودك
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منقذإلمطويئطلعالناموسفياألملفقدالناموستحـتانسانمجرديصفهوبلالمسيحفىالحياة

األفكارهدبفالناموس342كلالمسيحإلىمقدبنامؤدبناالناموسأنننسىالألننا

أوقانونعملهاعلىيقوىالءالفدايدألنيدهيمأاندونالناموسفوقهوقنإلىوالتطلعات

هادسوالئيبولسسمعهاالتيصرخهيطلقءإشعيااسمعوحذهالفانونصاحببلنـاموس

إذسخطتأنتهاوتنزلالسمواتتشقليتكالقجرةتمثيليئهعليهاوتتىبعينهاهي
وقدبزناأعمالكلمنجسوكئوبكنجسكاناصرناوقدفنخلصاألبدإلىهيأخطأنا
حجبتألنكبكليتمسكينتجهأوباسمكيدعوقنوليستحملناكريحوآثامناكورقةذبلنا

األلدإلىاإلثمتذكروالربياالسخطكلتسخطالآثامنابسببوادئتتاعناوجهك
9و7وه61إش

صاروالبعديخجددلموهومعأالناموسئحتومنالخطيةغتمنيصرخءإشعياهوهذا

والتفتجداخاطئةالحطيةأنفعرفبالنامومتهذبالذياإلنسانصراخهوهداسيحيام

نحوهيتحركأندوناآلتيإلىمشيراالمسيرعلىيقوىالمكانهفيبهدقدفوجدهالناموسإلى

خشنانهالنامولمقصايرقافانيأديدةلمسثماأفعلكنثفإن761

ئمالحطيةتفعلاللييقرلالضاموسكانإنالمنطقيستخدمالرسولبولسأدهناواضح
الحسنةإرادقيجهةمنفاناأأفعلهاأنأربدالواقعيفيأنيأيإرادتيعنرغماأنـاأفعلها

وذلكأفعلهالأنأيضاأناأريدتفعلالالناموسعنهيقولماألنالناموسمعأتوافقرةالخ
حسنفالناموسإذاالحسنةإرادتيجهةمن

فالنهاموساإلنسانعنويدافعالناموصعنيدافعالرسولبولسانالوضرجغايةهناواضح
إرادةهيلألفولكنحمسنةإرادةمنللناموسمالهبالناموستهذبالذيواإلفسانحسن

الصالحالعملعلىقادرةوغيرعاملةكير

3أعملهاأنأريدالأناكنثإنالخطيةيعملالذيفمناذا

أناوالخطيةالناموممافالمعاواالبسمانالناموسمقكألءببرىهناالرسولبولسأنواصع

ماإرادتيمنومكروهةالناموسمنكمكروهةالخطيةبولسيحاصروهكذابابىادتيءأخطى
أويدالماأفعلافعلأياهابغضه



7152343روروميةرسالةرح

مماكاهـلححسنالناموس

هناوعادلوروحيمفذشبجوارأنهالناموسإلىالرسلبولسبضيفهاالتيالصفةهذه
الصالحعملعلىقدرةلهاليسللشرالمقابلتفيدألهـ54صالحوليس3ءكا4حسن

بحسبأننيبمعنىوالثرالخيرهولينهناالمقصودفالتقابلالحسنعنفقطبتكلمولكن
ومنللخيرمعرفتيمنبالرغمولكنياوررناموسفعالأنهالناموسأصادقبالحيرالعارفةاالبىادة

الصالحأعملأنأستطيعوالالثرأعملأناهوذااططرأعملأنيأمرننالذيالناموس

استوطنترالتيالثمعرفةءإزاالناموسنفععدمكلشديدبرفقيطرقالرسولبولسهنا

فليسالناموسخسنىمنفبالرغمإالحسنىادتهإروباألخصملكاتهعلىوطغـتاالبمسان

0ئأديباتهبكلوتهذببالناموسترتىمهماالفاعلةالخسنىاالرادةاالبسانلدممما

فقالساكنةالخطيةبلاناذلكأفعلبعذلسث6نفا771

النتيجة0هذفرضتوالتيسابقاالرسولبولسقأمهاالتبماألسبابالقارىفليالحـظ
فاآلنقوله

الخطيةتحتمبيعجسديانا
أفعلهأناماأعرفلمست

يدهالماأفعللست

أفعلإياهأبغضهما

فبمالساكنةالخطيةبلأناذلكأفعلبطلستفاآلن

أنوأظهرالبشريةالطبيعةتركيبعنبعيداوفرزهاالخطيةحصرفيالرسولبولسأفلحلقد
وإرادتهاالنسانملكاتاستعبدشرسعدوفيهعضواوليساالبسانبساكنعدوالخطية

بالناموشأدركألنهالحالصيطلبسليمأ4ألدلالأياالبسانأناينالالولكنوجسده

النحدةفهويطلبيعملهأنيستطيعالولكنهالحسنهووماالصالحهوما

اإلرادةأللمصالىةشيجسديقيأيفقساكنليممقأنهأعلئمفإني781
0أجذفلسثالحسنىافعكأنوامماعندبمحماصرة

لمافابي
والجهادالسقوطفمرارةاليومياالختبارمعرفةبلوسيةناحتىوالإنجيليةمعرفةليست0هذ
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عوخجسدهوضعفوضسيرهإرادتهمعرفةذاتهمعرفةاإلنسانأعطتالتيهيالخطيةضد

جسدهفيماكلأتلفتالتيالخطيةلسلطانملكاته

جمسديأيفيساكن
يعلمفهويستدركسولالبولسولكنصالحءشيفيهليسأناإلنسانأدركالمزباالختبار

اإلرادةمستوىكلدائمأفهيأناالذاتأماآخرءنئيوالجسدءنئيألمددالذاتأن
دائمحربفيهيفيمنةافالذاتءالخاطىالفعلورمتوىعلىداثمافهوالجسدوأماالحسنة

أبداالحسنىإلرادةيخضعالالذيوالمستبدجسديفيالساكنالشرسالشربرالعدومع

الكاه47صاءفي

بالحسنمعرفةوليحسنةاإلرادةأنصحيحالدهصالحوماللهمنهوالذيالصالحءالثصي
صالحءنصيفيهليسالخطيةئحتمبجعكلهجسديجسديفيخاصةصالحفيئسولكن

باألملأوبالرؤيايخصؤرهااآلتيةالمعموديةنعيميتصؤرالنامومماتحتوهواإلنسانوكأنالبـتة

يقولهوقحللثالشيئافيهتتركوالالحطيةتسكنهالذيلسدأحالمرارةواقعمناطيالأو
النبيحالوكلسانيتأخروالسريعاياتيأناآلتيإلىيتوشلكمنللهيشتكيكمنويثن
فاطهربالزوفاطهرنيبغإلعلىمنالئصوربنفسالمعموديةويتصوراأللينبنفسيثنالذي

157مرالثلجمنأكثرفأبيفقاكسلني

أجدفلستالخشنىأفعلأنواماعنديحاضرةاالليادةن3ا

الناموسهأبهالقدصحيحةهيأجدهاأطلبهاحمينماموجودةأيحاضسرةاالبىادة
المعرفةمستوىوكلدائماحاضرةجعلتهااللهومعرفةأعماقهاأنارتاللهكلمةيالوصيةوارتسقث

أعثرفالعنهاأبحثوثورانهاالححليةهجوموعندأجدهافالالمحنةوقتأطلبهاولكنياطسنة
لحظةولىالجمبلةاإلرادةجمىيالتحديممارهانمرةكلفأخسرانيتتحألالخطيةأثرعلىلها

والجسدالفكروالنفسوتفسدوتجولالحطيةلتصولتختفيلحظةمنأثلوفيللثرالمباغتة

بداخلماوكلوالضير

بلاططيهسلطانصتولستتعملوبالخعيةتميحثالنمةلىفالضلكلجسالكالمادءالقارىممريزىالحظ

يغلهرافدالقدكااروحاأنآمننحضرالنعمةاطلمثتجدهللمسيحفاصرخولداكأجدكمنماتالذيالمسيعسلطاننحـت
لك
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أريذةالذي4الصاأفعللسثاألني791
أفعلفائاةةاريذثالشزالذيبل

543

أعلىعلىفعألأنهيوضحوهوبهذاالصالحيعرفهذاإنسانهأنهخاالرسولبولسكشف

شديدبتعبيربلالعملمستوىعلىلسلألسفولكنالمعرفةفيالناموستهذيبمنمـسثوى

اآلنحتىالرسولبولستالهالخطيةعنبيرتعوهوأقمىشريرأنهالفعليصفالخحليةعن
فعلقيالسقوطوقمةللخيراألدراكقمةهواآليةهذهفيلنفسهبولسإنسانوصفيكـونوبهذا

هذاسئطلقهاالتيللصرخةتمهيداوذلكالشرفعليقابلهاالصالحمعرفةواحدبانالخطية

هوفيهمماهبالمستغيثاماناإلف

أفعلإياةأريذةلستماكنثفإن702
فنالساكناالخطمهبلأناأفعلةبعذفلسمتا

ألنححعنالناموسأنيثبهتذلكأنيفعلعمارضائهعدممناسئقرأ61سالفةآيـةفى
ماعنإرادةبالموافقعيرهوطالماانهيسنقرىهناالشرفعليريدالوهوالثصريريدالالناموس

عناإلرادةغيابألنوالئسيطرةالساكنةالحطيةبليفعلماعنمسئوأليكونالأفابئيفعله
المسئوليةككيضعالفعلمسثوليةمنذمتهءيبرىبقدرماهناالفعلعنالمسئوليةئخلىالفعل

50رضاهعدمعنرغماداخلهفييعملشخصالخطيةوكأنماالخطيةعلى

حمتىالفعلعلىاإلراديةقةالمواعاملضرورةالالهوتفييذجلالرسولبولسهنـا
الحطيةأفعلفأناالحمليةوأنابينيفرقهناالرسولبولسالفعلمحنالممسئوليةتحسمط
بلفقطإرادةعدمليستفهيالمبفضهابأنيسابقاذلكعنعمروقدأريدهااالولكن

عنورغماإرادتيعنرغمافيتعملفيئالساكنةالخطيةأنأيالموافقةعدمبمعنىأيضاوبفضة
وإرادتهأيضاالقدسوالروحفيهالمسيحبلكذلكليحمىالمسيحياالبسانإمـوافقتسيعدم

وتتقوىتتجددونالتوبةخطيةكلعنشولةفهيالنعمةوبمساندةنالروحتعملإرادةأصبحت
ئدقيقاوتزدادوعياوتزدادحساسيةتزدادبالصالةو

االعترافوأمامككاملةوليةمسنفعلهاالنيالخطجئةممنمشولفانتلكسالكالمأدءالقارىعزيـزيالحمـظ5
فناأطأحعالوإنوالنصرةللمقاومةورةالثوتاخذالجللتأحدرااالعقألكوأمامهالأماملخعليحنكالكاملالسريع

2و21يو1أيضاالحالمكللحطايابلفقطلخطاياناليسلخعالياناوهوكفارة4الباالميخيوغاآلبعندشنهغ
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جمنإليحاجمزالشزالمالخسنىأفعلأنأريذحينماليالناموبقأجذادا712

كذلكالناموسكماللثصردتهإراعدمفيفقطحسنأنهالناموسيصادقالبولسإنسانهنا

موافقةحاضرةبإرادةئشىالخميلبيالخشنىيطلبحينمافالناموسالحسشىفيوأيضابل

أرضاوسللناوإذعانيإرادتيلتلقيالخطيةوتتبارىالشريتصأرالفعلجهةكللألسفولكن
فيبولسإنسانيتوافقهنائشتكصارخوضميريونجنوعبلخضوعوعندرايةعناخـالففا
الجسدملكتالحظيةألنالشربصنعيخالفهولكنوحسببإرادئهالناموسمعئمنىالح

ايزالالالناموسئحتهوهذابولممسقإنسانأنهناالحظألسلطانهاعتهوأخض

شحيعتمزقعاملوهذاللئصرالرضوخشدةيقاللهللصالحاإلنسانمعرفةازديادأنوئالخظ
مدعاةيكونفحرةاوالمعرفةالصالحةاإلرادةفىوترثيبالنامويرالتهذيبفيزبادةفكلوهكذا
الخطيةبسيادةهوماكباقالشرألدأتصاهببلغوتوترأكثرلتمزتر

بينتفصلبدأتالتيالهوةبسمببالتمزقهذاواقعمناإلنسانصراخحاآلممنسمعلذلك
والفسادالشرعبوديةثتحالجسدسقوطمقابلفيواالدادةالمعرفةصغ

قيآخزناموساأوىولكني0الباطناإلنسالبحسباللهبنامويررالفإني32و722
أعمماثيفيالكائألاططيةناموليإلويسبينبمذهنينامولقيحاليلداعمائي

ال7هةلمكاءاللهبناموسأسر

مصدرهإلمنسوبهناالناموسحيثالثهبخاموسأسرأنابينماالنيوئترجم

770لألكام75هـءلأل75الباطناإلنسادبحسمي

تماموهيباللهالمتصلةالذاتايالمنظوركياالبسالناأيالمخنىاإلنسانوتربهئسها
إنسانناكانوإنهكذاالرسولبولوشرحهأوضحهانسبقوقدلإلنسانالحقيقيةالشخصية
تتأيدواأنكذدك61كوأ2فيومايرمايتجألددألكامفالداخليمنىصلالعاطنارج

361افسسكاألدده7ءدده75الباطناالنسانفيبروحهبالقوة

الروحيةاالشخصيةهوالداخلواإلنسانبمشتمالتهالجسدهوالخارجاإلنسانأنواضح

إليبالناموسىالصالحةاالرادةإلىبالناموسبالصالحالمعرفةمنارتفىبولصلىإنـادأنهناواضح

بلغهناوالفممبرواإلرادةالممردةبشملالباطناإلنسمانحميشابالناموسالباطناإلنسانمسرة



74152743روروميةرسالةرخ

أيضاوالمسرةبلفقطالقبولليسمستوىإليوالصالحالحيرمعرفةفيالناموسمعالتوافق

معرفةأوصالحءسواءشيأيمنالمزيدفيءرجاأوأملأيبولسالبسانتئسقلمإذا
الوقتنفسوفياالنتفاعفيالمزيدعناإلنسانوتوقفعطاياهعلىالناموسربطلقدبالناموس

ولماذا3للناموبربقيفماذاللشرورمستعبداالخطيةحضيضفيباقيهوكماهويزالالاإلنسان
3بعدئذالناموسيبقى

الجسدءأعضافيساكنيرحمالالذيالخطيةناموسالمعاكسالمسمتبدالناموسهووهسا

ذهنيومألخفظتهالذيالدهناموسمحاربةعنيهدأوالينيواليفتأالملكاتهبكل

فيملكتالتيالخطيةاليسالسكفيكمسبيجرايجرنيأنهوالنتيجة

ينقذنيأوعنييصدوالحياتيفييعملالوهوذهنيمفيالمحبوساللهناموسقيمةمـاإذا
بعدالناموسلماذا3جسديعلىالخطيةتسلطمن

3المولبهذاجسلمنينفذنيقنالشقياإلنسالمأناؤئحي742

3إثألولءهلحالشقي
وكلمةالمحالمحرفيائترجموهيجهدهآخرأفرغالذيتفشراليؤساليماالكلدأل

المترجمعندياتمنهيوبحي
جهدهكلأفرغأوتحظمالذيانعالأنابمعنىئقرأفاآلية

بالخيروالمعرفةالصالحفمةمنإليهبلغمابينبولسإنسانيعانيهالذيالتمزقعنواضحتعبير

المستعبدةبأعضائهبالجسداططيةفيالئمرغقمةمقابلفىوروحهذاتهنجاأيالباطنإنسانهفي
3اآلتنيأتيمفهل3منقذمنفهلإرادتهوغطصتجهدهأفرغلقدللخطية

للل53لح55كا37الهالموتطراجسدمن

الجسدماأالمولتاجسدالخطيةضرباتثحتاالضمحاللحالةالجسدبلوغعنتعبيرأقسى
الموتهوالموتحيثالموتجسدأصبححتىمكانكلفىعضوكلفىالموتفيهسكنالذي

الجسدصربئوليسعبمالروأواألدبي

الموتهذاجسدمنينثذنيقن
لمفهوعليهأومنهغاضبوهوويتناساهينساهظهرهءوراالناموسبولممانسانجيطهنا
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بالموتيحكموالناموسلتميتقسكقفالخطيةهعينهالموتهذافيوزطهبلالخطيةمنينقذه

حياتيالحطيةنهبتلقداللصوصيمنعوالالعصافيرمجيفالكرومكناطورالناموسأصبحلقد
والموتالجسدمنيقذنيتننهارليلاللهناموسقيأهنماوأناملكاتيالخطيةوسرقت
3والخطبة

وجمناالمسيح3بيساللهأشكر752

الموتيميتالذيءجاالخطاياسالسلويحطمالسباياأسريفكالذيءجاالمنقذءجاآه

قبورفياجسادهمأئتتتالذيقويحييموالحطاياالذنوبيخالموتىيقيمالذيءجاالجسدويحح
والفعلباالرادةالصالحيصالحالذيجاالداخليقدسوالخارجيغسلالذءجاالخطايا

الجسدمعوالنفسالذمعاإلنسانويصالحاألبديالنعيمء2يمنحالشقايرفعالذيءجامعا
إمكانأوكيالللناموسيخذفلملألنسانالناموساكملالذيءجاالشعوبمعوالشعب

2هتمهيدلآلية

إلىتأساعثرةالقادمةاآليةهذهياعئرواالالهؤليينمنكثيرينأدطاالسىبكـلنقول

أنهاعلىالقادمةاآليةئرجواإذوأفكارهمالناسعقولوأربكتخاصةوالسلوكعامةالالهوت

واتععنقالهاالرسولبولسوأنالمسيحيتخصأنهاأيالمسيحبعدفيماحـتىاالبسـانتتبع
السابماألصحاحالسابقاألصحاعتلخصالقادمةفاآليةءوافثراشططوهذاكمسيحيالحال

تتبعهبلتجديفاخعيمتثوإأليسوعالمسيحفياإلنسانتتبعاألحوالمنحالبأيوليست
ولكننفسهرضيسشيزالوهواآلتيإلىيتطلعوالذيالناموستحتهوالذيبولسإنسان
والشراططيةتحتوعبوديةوضاللوأنينصؤمنفاتمالكلكحصيلة

اططيةناموسقبالجسلولكناللهناموكقأخدلمهنبمبننفاناإؤا752

بوعيهارتقىالذياإلنسمانحالةمنفاتماكليبلورفيهالكيالرسولبولسيقوطااآليةهذه

منهايخلصكيفلعديعرفودمالخطيةوعرفالناموسبسبب

يخدمالمسيحقيكأنبعدحشيزالالأنهالرسولبولمسمناعترافاآليةهدهإنقالرا
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اللهأشكراآليةبعدترتيبهافيتءجاأنهاهوالشرحفيالعثرةوسبببالجسدالخطيةناموس

وانتهتاألنينانتهىقديكونربناالمسميحبيسوعاللهأشكربعدأنهمعربناالمسيحبيسوع
فييحياالذيالجديداإلنسانوأعطاناالصليبعلىبمؤلهفيناالخطيةأماتالذيءجاإذالشكوى

تسودلنالخطيةوأنللخطيةبالنسبةأمواتأنناىموبينفصرناالمقامالمسيحمعالروحجألة
االبسانإنءهؤاليقولأومنطقعقلوبأيفكيفناموستحتولسنانعمةتحتألنناكلينا

3الخطايامغفوةوأين3الدموأين3الصليبأين37الجسدفيالخاليةيخدميزالالالمسيحي
بدموالتقديسوالتبريراالكتسالوأين3اللهمعالمصالحةوأينالسالفةالخطاياعنالصفحوأين

3إلهناودوحالمسيح

3فيهابعذنعيشكيفالحطيةعنلتناالذيننحنحاألالرسولبولستالهالذيأين

لسناألنناءأنخطى611روالخطيةعنأمواتاأنفسكماحسبواقولهوأين62رو
للبرعبيداصرتمالخطيةمنأعتقتمإذحاشاالنعمةأتحتبلالناموستحت

والنهايةللقداسةثمركمفلكمللهعبيدأوصرتمالحطيةمنأعتقثمإذاآلن81و651رو
622روأبديةحياة

الخطيةناموسفنخدمبالمجعدوأمافقطبالذهناللهنخدمإننايفالأنيصحكلههذاأبعد

كاآلتيفهواآليةهذهشمرحأما

بينوانقسامهالكليالخذالنإلىالناموستحتالذيباإلنسانبلغأدطبعدالرسوليبولس
فيوالجسدالخشمنوتريدالصالحتطلبالنفسأياألناحيثدسالجوايانا

يرسللكيبالصراخالهالىدعواهاإلنسانهذارفعثملهاوئستعبدللخطيةيخضعالوقتنفمس
الناموسيصشعهلمماليصنعابنهوأرسلاللهلهفاستجاببالخطيةالمائتالجسدينقذقنالله

جمديدةكخلقةويجادهوالموتالخطيةمنخالعاالبسانوي

آيةفىالسابقاألصحاحفيفاتماكلويستخلصمعيجأنالرسولبولعمىأرارهذابعد
فيكدهاألصحاحتلؤزوهكذاالنسانبالنسبةالمسيحيسوعالربصنعهمارحلتمهيداواحدة
الناموسهدبهالذيدثهالواعيبالجزءأيالدهناموسأخدمبذهنييلفعأناإذااآليةهذه

الخطيةعبوديةتحتوافعاالجسديزالالالوقتذاتوبءاألنبياوتوعيةاةالثوكلماتوأنارته

عاشهالذيوالئؤلرالتمزقخالصةهيهذهءاألعضافيالرابنالقائلناموسهايخدمكقن
للغايةواضحاءاألنبيافينراهكماوإرادتهووعيهبصميرهارتقىأنبعدالناموستحتاالبسان

أعالهءإشهـعيافيسمعناهكما
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مباشرةالثامناألصحاحفيولياالاآليةتأتيمعليهاوردابمعناهاوامتدادااآليةهذهوبعد

بلالجسدحسمطليسالسالكينيسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلنالدينونةمنءشيالإذا
حاالتأحسنوفيالناموسفىوأناالخطيةبهأخدمكنتالذيالجسدأنأيالروححسب

الذيحمغيالمستحفيوأناسلويرقياآلنلهوجودوالبلللخطيةخدهمتهانتهتقدالناموس

هوالذيالحطيةسلطانألغىوبالتاليالحطيةجبباألبديالموتخكتمأيعنيالدينونةرفع
فيالحطيةعملبطلوهكذاخطايايكلليكفرأيبمؤلهكلهاالخطيةألغىوبالتاليالموت

القدسالروحهوهناالروححيثالفدسالروحوأعطانيالجسدناموسوبطلالجعسد

والجسديالناموسللسلوكالمقابلالئهكأوالدالثهبروحاالنقيادهوالقدسبالروحالسلوكوحيث

حويةإلىيالجسدالخطيةوعبوديةالناموسمنالقدسجوالربالمسيحانتقلواللدينبالنعسجةوهذا

371كو3الحريةفهناكالربوححيثألنهالقدسالروحفىالذأوالد



الثامقالصحاح

الروحيةاسلريةيدخلاإلنسان

3

8111

82171

88172

88293

سالناعوضالروحأعطىالمسيح

اللهبنويةفيالدخولهوبالروحللحياةباإلنـانءاالرتقا

ءالرجامستوىفصارعلىالروحفيصاراالبسان

8إلي6منالثالثةلألصحاحماتالمظقرالختام

30المسيحمحبةعنسيفصلنامن



الثامنألصحاح

الفكرمستوىعلىليسالمقدسةاألسفارفياألصحاحاتأهممنواحدأيعتبهراألصحاحهذا

قوةبولسلىقيسخعلنففيهالمسيحياالنسانلحياةالمتميزالواقعمستوىوعلىبلفقطالالهوتـي

ةوصنملببلالنئرلمقاومةالنصرةوإعطائهالحطيةرباطاتمنلفكهاإلنسانفيالعاملالقدسالروح
ماليينومناألجيالكلبشهادةلهتحققالذياإلنسانءرجامبعثهوهذاإنالشرسلطان

حيائهملهاهدتنئبفوةالقدسالروحرةبمؤاففازواالنعمةعلىهمهمألقوايناللهاإلنساقبني

الخاريخمدىعلىالناسبينوسيرتهم

كقوةالقدسالروحيضعوهوبولسقأناألصحـاحهذافىالمميزاتأظهرمنوان

المقابلاليضعلمؤئيقبإيمانللمسحيحلياةاسئمواالذينكلتخفصأنبالحققادرةحالص

هوذاتابحاوهذاالناموسفعلكمااإلنسانكاهلبهايثقلواحدةوصيةوالواحمـداشرطأ

الذياالنسانءاششهاومنتهىبليؤمنقنلكلللبرالناموسغايةهوالمسيحأنلمعخىشرحأفوى

المسيحفبالحياةعنبولسقيثكلموفيهمعاوعجزالناموسعجـزهءعبتحـترزح

يقودظواليتجعالجسدحيتالقدسالروحيقودهاالتيالحياة

يبتدئهابدايةعلىالخالصلىلحنيوفعالذيالمجيدالفريداألصحاحلهذاينتبهأنءالقارىوعلى
عنسيفصلنامنأموسيقجةبخاتماةوالشكرويختمهالحمدبلحناآلندينونةاالبقوله

بيناليكرةمقطوعةيعزفوالنهايةالبدايةبينووالفخارالمجدبلحن3المسيمحبهـة
إخوة

اإلنمهماناناويروالشرالحتربينالصراعهو7السابقاألصحـاحمعيـاركانفابئ
مااألخيرةالخهـييرنصرةهواألصحاحاهذفيعيارالموتهذاجسدمينقذنيقنالشقبم
والموتالخطيةناموسمنأعتقنيالذييسعالمسيحقيالجديداالنسانأناأسعدني

يسوعربنايلإنيبرزحميثروميةالىالرسمالةفيةيحتشحثالعيومعلىاألصحاحوهذا

بلالتقديسأوللئبريرقوةيكونأنعنتوتفاالدالـاموسمقايلفيالحألصكقوةالمسيـح

والموتالديخويةصحةفيعنبهالمخمسكينأورتالنقيضعلى

253
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انسانظهربالخطيةالسلوكوفسادالمعرفةصعالحبينيتخئطالناموسانسانكانفبقدرمـا

والروحالمطفرالضميربننموحدةقيادةتحتفداسةفياتهببروالعملالفكربوحدةينعـمالمسيح
المدبرالقدس

الخطيةبسببعنهالدهوجهواحتجابالدهعنبالغربةالناموسانسانيضعركانمـابقدرو

معوالقيامةالموتشركةاساسعلىواالبناآلبمعالحياةشركةيسوعالمسيحفيلهأعطي
فيوميراثناوسيرتنانعيخساالرضفعلىاألرضعلىحياتناتأقنتوهكـذاالمصلوبالمسيح

األصحاحهذافيبولسقجمعلقدواللهالمسيحعنيفصلناءنتيواليقلقناءنئيالالسموات
4ولىاالوأسبابهاأصولهافيمتجذرةالمسيحيةالحياةنبضاتكل

الناموسعوضجالراعطىالمسيح11ا18

مقليالسالكينيسالمسيحهمالذينعلىاآلنالدينونلمنءشالإذاا8
الرلحممسيبلالجسلحسم

لميه7آلن0001إذا
الحالةمقابلفيالمسيحفيالجديدةاطالةعلىولكنبالذاتآيةأيةعلليسهناالـتعقيب

علىتعقيبأنهااآلنإذاروافإذموزطاخطأالشراحمنكثيرأخطأوقدالناموسفىالعتجقة

اخدمبالجسدولكناللهناموسأخدمبذهنينمسيأناإذا52اآليةمنالثانسيءالجز
هوتماماالنقيضأنحينقيهذايصحكجفالعجبأشديتعجواإلنساناططيةناموس
الجسمدحمسليممالسالكيهنيفولبولس0قألنالصحيح

وهذاالمسيحإلسانفيهدخلالذيالجديدالوضعهوالرسوللولـسعسندهنـافاآلن

وإلىااليمالنقيكأنمخذدهوبالروحالسالكالمسيحيحمياةفيمعمنةحفبةيحددالالزمانيالظرف
فيمباشرةيأتيوالسمبيسوعالمسيحفيهوطالمادينونةعليهيكونلناالبديةحتىالنهـاية

الدينونةيجلبالذيالناموسوهووالموتفطيةاناموسمنأعتقنيتدالمسيحألنالخانيةاآلية
أالمحئية

بشارةهيفاآلنالعزيزءالقارىأيهاولكإنساأللكلرسالةذاتهابسحـدتحـملواآلد
هيفاآلنالدهالوالدكأرمشزفصحزينماالمماخلفالمماتنظرمئمبةنفسلكلاطالص
وضالفيأنتالجسدفيولسمتالمسيحقيأنتفاآلنورأئكإلىتنظرالقفانتباهإشارة

32مرومبةرصالةثرط
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للزمنحتىوالءشيعبدأأليولستالمسيحعتيقأنتاآلن0الخطيةناموستحتولست

جديدةسيرةالسمواتفىلكلتسخلالتجديدسيرةوابدأحسابكمنكلهالمهـاضياشعظاآلن

مععيدالمستقبلكهواآلن0اآلتنالدهرحياةوقوةالحالصهبةبهجةلكتحملاآلن
القدسوالروحالمسيح

هفىلحة7ء7757ولءإكايكلهالآليةبادثةتأتياالحيثاآلندينونةال11

والموتالألنهدينونةفالاليؤنانيةاللغةفيبوضوحبولسقيركزعليهالالنفيحرف

الذيبالروحسلوكاأصبحتالحياةألنادينونةوالالجسمدسسبحياةوالناموسوالخطية

للتعبيرتكفيالنفيكحالةاآلندينونةفالبلفداسةوأعمالالقدسالروحتدبيرعنيعمر
واآلنبلفقطدينونةالليساآلنألنواردةااليجابيةألنبالروحالجديدالوضععن

وسالموبرنعمةفينحن

بطمتهمالستفانتتمامامعمىأنكتعنيدينونةالفاآلنالعزيزءالقارىأيهاانئبه
قيالعقالألأبمماتحتواتعالستفأنتكذدك0خالصكمنتقلئلأوحمياتكتمستهحةبأية

الذيالمخطقهذاسعةوتتمعنتفهمأنافعليكاألخرىالحياةفيوالالمستفبلفىوالالحـاضر
إلىفانثبهوتشكهاإلنسانوساوسيتجاوزكلبلالسابفةوغاوفهاإلنسانأحزانكليتجاوز

الوعدهذافيالروحعملقىة

وضألضهاالشيطانعدينهذئفهامزيفةكاذبةبدينونةإحعساسبكلوالققففاآلن

كيفأماألآمينلتقولطالوعدهذايكفيكأالنفسهالدهمنكهبةدينونةتتحلستفانتنفسك

ععلىيعرالرسولبولمسهخا3الدينونةتكوذوكيففلياذا0خطيئكرفعفألنه3ذلكيكون

أيوفيامتهبهوتهيؤمنالذيممااإلنسانعلىالمسيحأدخلهاالتيالعامةديدةالجالحالةءالقارى

5يسعالمسيحفيءخاطىإنسانكلأجلمنالصليبعأكملهالذيءبالفدايؤمن

القدسبالروحاللهيطبعهالذيالمسيحيسوعاسمخثموعدهعلىالصادقالدهختمهوهذا
خطياتكرفعالذكالمسيحيسوعابنهدمبضماندينونةعليكليساآلنأنقلبكعلى

دفعقدبلثمنباللكالهيمنحهوعداليسفهوالجديدةالحياةأعطاكالذيالقدوسوروحـه
الأنالفائقاالستحقاقهذاأعطاكالمحميحفدممستحقغيرأنانفسكفيتقولحـتىهثمن

يقألموالذيالصمليبعلىشفكالذيالدهابندمكزمتقدتكونقبتهافابئإعليكاآلندينونة
بهامنثالذياذابنالمسيحيسوعدمقيمةتعرفلمتزالالئكونشككتوإنالكأسفيلك
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لكلكلينههوويعطيهبلاالستحقاقهذايعطيكأنتادرأفقطليسالمسسيحدمألنوشربته
3بالدمآمنتهل3يسوعالمسيحفيأنتهلتؤمنفهللوآمنواارضا1خطاة

أرضعلىالوقوفمنانقذقداالبسانأنهناجميلسيقصدقاالهؤليمالوضعمفهومفي
اللهبرقاعدةعلىهؤواقفآنالبالمينعليهويحكمالخطيةناموسيحكمهحيثالموت

والجسدالموتعنبمعؤلفنحنإذااألمواتمنالقائمجسدهفىنفسهبالبشريةيحملفالمسيح
يلحهناالمسيحقولللهءأحيافيهونحنللههوحيبلبعدالموتعليهيسودلنالموتمنالقاثم
مفأحيأنا1162يوايابدإلىيهوتفلنبيوآمنحياكانتنإلحاحاعلينا
191ايو0سخحيون

يإلينالذيهوفندينونةمناتقربولنموتينالنافلنالمسيحفينحيانحنافطالم

فيناشفعيأيضاالديالثهيمينعنأيضاهوالذيأيضاقامباطريبلماتالذيهوالمعسيح
الحطاياكلعنالتيكلهاالدينونةئيكالمسيح3يديننامميففينايمشفعفالذي843رو
أكملناالمسيحقيؤلحنعليناحقهاكلالدينونةاستنفذتفقدلذلكفيهونحقالصليبكل
مكيالهاكل

المسيحفياللهبردائرةفيبولسقمعدخلنااألصحاحهدابدخولناأنناءالقارىليالحـظ

ألنهزفغثالدينونةأنوعملهاللهبرمحجطفييسجلهأنبولسقاهتمماأولكانلذلكيسوع
يعنييسوعبالمسيحهالحضوربراللهبرغيابعنئعمرالدينونةدينونةفالبالمسيحاللهبرحيث
برهيعطيناأنلآلبيتسمنىحتىالدينونةعناليرفعخصيصأابنهبذلاللهحتماالدينونةغياب
السملوكهيبالمسيحالثهبزفيلدخولناالمالزمةالقرينةكانتلذلكمـصهنعيقدالخاص
عملهنااللهمعالجديدةاطياةيديرالذياللهبروحالسلوكأيدبالجوليسبالروح
الدينونةعدميؤكلنفيناالقدسالروح

علىاآلندينونةالوميةرسالةفيالفريداألصحاحهذابولمس0بهاقرطالتيفاآلية
انفتاحبمثابةهىجالرمببلالجسدمبحصليسالسالكينيسوعالمسيحفىهمالذيى
حبهمعالخاصبرهعليهمليسكبالبشريةخطاةومعهءالفدامنعائدوهوللمسيحاللهحضن
القديسينمنالسابفةاللهأجيالكلتمئتهاالتياللحظةهبمهذهكانت0القدوسوروحهونعمته
ويصمهالدهوركلهاهذهالمتغرباإلنسانليستقبلاللهئمناهاالتينفسمهاهيوكـانتءواألنبيا

خدمةوأعطاناالمسيحبيسوعلنفسهصالحناالذيالالمنالكلولكنأالمريححضنهفيالمسيحمع
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وواضعأخطاياهملهمحاسغيرلنفسهالعالممضايحاالمسيحفيكاناللهإنايالمصالحة
91و81كوه2المصالحةكلمةفينا

أنيقدرالبليصألقالالموهوبتجعلالهبةجمطتمإن3يصألقمناآلندينولة

جهاالتيوأينخطايايوأيندينونةبالأناأكونكيف3كيفيعيأنعليهصعبألنهيصألق

خطيتهمأذكروالإثمهبمعنأصفحنياالثهبرهوهذاولكن3وتعدياتبمعقوقيواين
قذيتلطانياالبمارجمعخطاياكوكسحابةذنوبلطكنيممحوبئتد1343إربعد

بكذنوالماحميهوأناأنا32و4422إشفعلقدالرلألنالسمواتأيتهافيت
للمخطقهناليسلماذاهنايوجدال3452إشأذكرهاالوخطاياكنقميأجل

يتبررأنيريدوهوهوباراالونفذوعدالدهتكلمالدموضعالعقللقياساتوالمكان
43حاشاكأوانماذالهيقولفمنفينا

خيرأفعلهماعنحمسابايعطبمواحمدوكلالمسيحكرأمامنقفأنبدصحيح
هوينيدمالديولكنحقهذاأعمالهحسمطواحدكلسيدينستماوأنهشرأأمكان
منالدينولةاشدوتقملديونناكلثمندمهمندفعألطبنفسههوسبقوالديإنيبررالذى
البارألنهبالدئانومرحباالتبريرومعهابالدينونةفمرحباحمسابناليصفبمجسدهفيأجلنا

شرطيفتدفهوالالجسدحمسبوليسالروححمسبالسالكينبولسققولأما
أعمالوليستفيناالقدسجالرعمليفيدفهوالنقيضعلبلنعملهاالتياألعمـال
بحسبنسلكبلجسديةألعمالفيخايتحكمجسديبناموسبمدنسلكالأننـابمعنى0الجسد
أنعلىيقتصرالمعنىكأنلونهاالجسدويقدسالروحيبررالذيفيناالقدوسالدهروحعحل

والعلةيممبمهـالهيعندنامنالتيأيروحناايالراخبحسينحننعملهاالتبمأعمالنا
العهدوانالمعمالوعدوقعراللهبروبطلالمسيحعمللتطكاذأعلينااآلندينونةالأنه

الجديد

حمسبليسالسمالكيهنإولاالاآليةمنالثانيالنصفولزوممعنىفيالالهؤليوناححتارلقد
دينونةالاألولالنصفقاماتلغيأنهافهمهمبحسبووجدوهاالروححسمببلالجسد

بلشرحهممنالنهائياحذفهاعلىجميعاأجمعوالذلكبسحئحالمسيحفىهمالذينعلىاآلن
أنفهمواأنهمذلكفيوالسببوتعجبأنظرإأيديهمقياقياإلنجيلخمنوحذفوها
البولحسقولكنءالروحيباجتهاديعملهاالتيأعمالهيعنيالروحبحسباإلنسـانسلوك
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يعتياإنمالروححسمببلالجسدحسبليسيئالسالقولهإنبلإطالقاالمعنىهذايقصد

بكماونواميسفرائضمنالجسدياجتهادهمبحسبوليسالقدسالروحبحسبالسالكينبه

بقولهذلكبعدالرسولبوليكررهذلكعلىوالدليلالناموس

والموتالخطيةناموسمنأعتقنيقديسوعالمسيحفيالحياةروحناموسألن
بالجسدالسلوك82رو

فميكمساكنااللهروحكانإنالروحفيبلدالجسفيفلستهـمأنتموأما
89رو

89رولهليسالمسيحفذلكالمسيحروحلهليسأحدكانإن

811روليكمالساكنروحه

831روفستحيونالجسدأعمالتميتونالقدسبالروحكنخمإن
841روالثهءأبناهمفأولئكاللهبروحونينقافىالذين
851اآلبأبايانصرخبهالذيالتبنيروحأخذتم
861الدهأوالدأنناألرواحنايشهدنفسهالروح

سيحبلالجسدسبحليسالسالكينقولهمنلسبقيعنيهالذيهوهذاكل

تحثواقعاالجسدكانحيثبالناموسالسلوكحالةإلىيرصيهنابالجسدالسلوكحيثالروح
يشملحتىالجسدحسبسبولققولفييتسعالمعنىولكنلهاداومـتخطيةالسلطان

ولكنالجسدمطالبعندينتهيالذيالسلوكأنواعوأنبلأرقىواالجتماعيالبشريالفكربحسب
بلمباشرةالخطيةتعنيالجسدحسبالحياةتكونأنالضروريمنفليسالثهإلىيرقـىال

والرتيوالحميوالجمالالفنفيالجسدمتعةهوالوحميدالحياةهدفيكونأنتعني
زائلةهيالحياةهذهفمثلوالتقوىالدهوعنصروالدينالعبادةغيابفيولكناألخألفـبم
رضتألنهاالدينونةتدخلالحياةهذهومثلأبديةحياةفىءرجالهاوليستبـالمنرومنتهية

منواالنعتاقالحالصوحدهبهالذياالبنوجحدتالقدسالرهـجعملواحتقرتللهغالخض
الدينونة

الدهفيحياةلتعنيالرأجحصسطالحياةهوالجسدحسماةيللحالمقابليكونوحيث
نحاصمةتعميأنيمكنالبدورهاوهذهإليهوتنثهبماللهمنووجودهاحرممتهاتأخذومنهـه
كنتمإنجديدةبروحالحياةفيوالسلوكالدهروحبتدبيرالجسدقيادةبلالحياةواحـتقاردالجس

وتبلغالحقيقيةالصحةالجسديبلغحيث831روفستحيونالجسدأعمالتميتونبالروح
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كماالدهفيوجميلةحسنةلتصيرالحياةنحومنالرؤياوترتفعويالسكمالهاالقدسبالروحالتفس

الخطيةمن9إاإلنسانتحرمالالروححمسعيفالحياةخلقها

بالروحوروحيأنهالمحسوببااليهانالجديدباإلنسانسلوكيعنيالمسيحفياآلن
سلوكيوجداليسعالمسيحفيأنتفهمانيتحتمألنهالمسيحيسلوككليدبرالذيالقدس
بشدةيؤكدهوهذاإتاكيدبكلالجسدوليسالحياةغايةهوفالمسيحتطعاالجسديحس
فحياةالررخوأمااططيةبسبحاميتفالجسدفيكمالمسيحكانإنبقولهالرسوالبولس

إنسانناأنهذاعالمينوقالهبولمسقسبقوقدشرحهوسيأتى801روالبربحسب

للخطيةأيضائستعتألنعودالكيالخطبةجسدليبطلمعهصلمطقدالجسهـدالدتيق
66رو

فقوالقشرطأيمنحمرةتبقىأنينبغيمالهوتياالعاليالورلنذاتاآليةهذهقابنلذدك

السالكينالقولعلىيتوقفال3يسالمسيحفيهمالذينكلاآلكنةدينالبودسى
نأخذهأنجدايلزمنابذاتهقائمحرالهؤليمعيارهوبلالروححسببلاطسدحسبليس

بلالجسدحسمهاليالسالكينتولهوماأيضاونتمسكبلبهؤلعئزفيهونثقلحيـاتنا

رفعفيالفدسالروحلعملوتاكيديسعالمسيحقيهمللذينوصفإألالروححسعا
وبالضروفيحتماالقدسالراغفيهميسعالمسيحفيمهالذينألننونةالديهذه
إالجسدشهواتبحسييسلكونالالقدسجالرفيهموالذين

لحياتناهدفاالجسدشهواتوالالجسديكونالأنهوالجسدحسبالسلوكعدممنوالقصد

والموتاططيلنامولينأعتقنيتديسعالمسيحقياطيارلنامولمقأنا82

ألءنا

يسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلندينونةاللماذاتشرحوهيسببيةهناألن

الحياةوحل

باألكثروالموتمنالمحيبمفهرالجديدةللحياةالمسيعحمعالعاملةسلطثهفىالقدسخالرهو
واستبدادهاالحطيةطغيانمنالحياةعلىويحافظبلفقطيحييليسوهوالخطيةموتمن

بالجسد
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كسببيسوعالمسيحفيهمالذينقولهعلىهاثلةإضافةيضيفبولمسقأنهنايالحظ

بذاتهتائماناموسأاعتبرهالذيعملهبقوةسالقدالروحيدخلإذعنايةالدينرفعدوعلة
الخطيةسلطانمنواعضائهالجسدققكاتوكلوالضميرواالرادةالفكرألسريفكأنتادرأ

اللهببرللسلوكالحياةإلىويردهاالمميتوفعلها

ناموسكصاحيفريدةبصورةالقدسالروحعملاألصحاحهذافيهنايبرزالرسولبولس
يركزالرسولبودسالخطيةتصارعجديدةتوةفيهويخلقبلمسماوالجممديعالأنالقادر
هذافيالقدسالروحفيذكرالخطيةسلطانمناالنسانأسفكفيالقدسالروحعملكلجدا

حقاوالعجيبإكاالبحيلفيآخرأصحاحأيبهيحطلمالذياألمرمرةعشريناألصحاح
فيبالتساويأيضامرةعشرينمقابلفيمرةعثمرينالقدسالروحذكرهنايجيأن

والعجزالسقوطفهناكأناحيثوهكذايتأوهكإنسمانانافيهيذكرالسابعاألصحاح
التوضيحهووهذاالدينونةتكونوالالحياةتكونفهناكالفدسالروحوحيحثوالدينونةواألنين
محصلةتكونإذآالروححسببلالجسدسبحليسالسالكينالسالفةاآليةفييقولهالمباشر

بلالجسدحسبليسالسالكينيسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلندينونةالهيمعااآليضسين
والموتالخطيةناموسمنيعئقهمالذيالحياةروحبناموس

الدينونةوفعالقدسوالروحالمسيحبواسطةاللهبرعملممتهىهوالعزيزءالفارىايهاوهذا

برلمنحتوطئةالمخيفالموتوسلطانالمجحفجورالحطيةمننساناكنقواالنسانعن
المجانيةونعمتهالثه

الذياآلخرالناموسمقابلفيوذلكاطياةروحأنهالجديدالناموسوصفيخولنالحـظ
الدينونةمنيبركوهذايدينذاكئحييوهذايمييتداكيحرروهذايقئدذاكوالموتللسخطية

وإنموسىناموسويسوعالمسيحفيالحياةروحناموشبينالفارقالحقيقةفيهووهذا

القانونأيبالناموسوتديرهنظامهندعوأنالقدسالروححقفىاالجحافصكان
توةأوعملهقدرةفىيالحقهأنإنسالنفكريستطيعواللهحدودالمتسععملهومجالحرفالروح
منعليهيحكموالءلثيكلكلبحكماللهبروحيسلكفمنتأئيرهشمولاوحبهاتساعأوفعله
طأ251كو1أحد

مقدارهوناموسبأنهللحياةالقدسالروحلعملبولسقتسميةفىالسببلعلولكن
البسالسلهءوأعضااإلنسانملكاتربطتوكأنهااالبسانجسدفيالخطيةناموممماعملاستبداد
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يقومالتيالعمليةفإنلذلكالموتإلىتسوقجميعاأنهاويكفيميشفىالعضالبمرضأوئفك

مناالبسانءأعضاءوشفاالخطيةسالسللفكيسوعالمسيحفيالحياةروحأوالسقدسالروحبسها
ولكنالمميتةفطيئةاقيودلتحطيموخارقةمنشقةقوةوإلىناموسإلفعألتحتاجالمميتةجراحها

والمولتاالخطيةناموسمناالفسانيحررأنهوالمسيحفيالحياةروحناموسأعمالأعجبمن

وإن371كو2حريةفهناكالربروححيمثاللخطيةتعباداالسهوعملهكانلذي

63يو8احراراتكولونفبالحقيقةاالبنحررع

أوالقتلأوالزنىأوالسرقةفيقضىالذيالحطيةمريضصانينفطبيبعلىنعرضفحينما
أنإالالطبيبيتمالكال3االبسانلهذاءامصفمنهللهوتقولكلهعمرهوالئزييـفالكذب

ءالسماإلىينظر

القدسجبالريسوعالمسجحفاقئحمهاوالخطاياالذنوبفيمائتةكانتالتيالبشريةهيهذه

وبالمقدسةبلفيهادنمالمجيدةكنيسةابيهإلىوقألمهاوالذنوبالحطاياموتمنوأقامها

منالقدسالروحاختطفهمالذيءاألشقياأعنيورئناهاالتيواألمئلة720هأقعيب

التاكيوسندهاالكنيسةظهرهمبلالكئيسةسنكسارتمألقديسينعلهموجالحنطيةجحيم
لحياةكحياةالمسيحفيالزكيةرائحتهمنستنشق

قيابمهارسلإدفاللهبالجسإلعيدأكالطمافيعنهعاجزاالناموولكادماألنه83
الجسإلفيالخطيةداناططيلأجلوالحطيةجسللثشل

ناة37هبزعا

مسثحيالكانماافيأي1ممستحيالالموضعهذافياألصحوجهعلىباليؤنانيةضرجـمت

الهعلسهلاالبسانعندفالمستحيلذلكتستلزمالمقاللةألنوذلكالناموسعلى

ويتحصنيفتخراليهوديفبينماموتقديرناموسطفاليهوديالميزانبولسقيظبوهنا

معهوذطوقدضعيفاكانعينهالناموسهذاإنليقوالالرسرلبولسءيجيبالناموسويتقوى

يعيإلنسانوالصادقةالعادلةالنظرةهيهناالرسرلمابولسونظرةبالتاليالضعيـفالجسد

شديدباختصاربمكنيوبمكلالناموسويكسريشقىالناموستحثوهوالحيالضميرمتطلجات

01إ415هاع



8111163روروميةرسالةرح

بسببيعملهأنموسىناموسعلىمسثحيالكانالذيألدطهكذااآليةهذهنضعأدللتوضتـح
دانوإالهؤلهءبهلفيهحكالذيالجسدفيالخطيةدانإذعملههالاإلنسانجسدضعف

هوإذبعداضعيليسمدسفيدانهاوهواالبسانءلئبرىإبالموتعليهاحكميعنيالحطية
ءوالفداالتجسدعملياتكلتحوياآليةهذهالحقيقةفيولكناللهابنجسد

الجسدصعفبسبمطالناموسعجز

إفالسباعالنينتهيوالذيالسالفالسابماألصحاحكلفىبتدقيقبولسقشرحههذا

ولكنابنهبواسطةبنفسهاللهعطهاللهيبدأعجزهنهايةاالنسمانيبلغعندماوهكذااإلنسـان

هووحدهفاللهالثهإلىاالنسانمنانتقلكلهاألمرأنالتجسدبعدواضحايبدوالوضع
اإلنسانفياللهيريدهماينفذأنيمكنهالذي

صياغةأعاداللهفالإطالقاالناموسفيهايدخلالبعمليةكاناللهتدخلأنوالمالحـظ

الالثانيالروحيخئهليعطياألولأنهىبلمستواهعلىجديداناموساصنعهووالالناموس
فاكهوإالخطأيكنلمالناموسأنئفهموهناالقدوسوروحهالذاتبمبالعهولكقبناموس
ضعفبسبيكانضعفهولكنبذاتهضعيفأيكنلمالناموسأنكللهيطأنقادراكان

على2الواالغبنكل2ليرنزلثممنهالفصدأكملأنإلىالثهتركهلذلكاإلنسانجمسسد
بواسطةالهأكملوهكذااالبسانعنالدينونةبحملواإلنسانخلقةبتجديدوذلكاالنسـان

باالبساناللهصنعوهكذاككلاإلنسانتجديدثمبالجسدالحطيةدينونةواحدبانوالمسيح
الرازحالضعيفاألرضيالجسديوضعهامنالبشريةبالخلقةاالنتقالابنهفياكملإذعجيباأمرا
األبديةالحياةلحسابالقدسبالروحالغالبالسماثيالروحيوضعهاإلىالناموسغت

لح4ال553الداثبمابنهأرسلالله
الذاتياللهكابنجسدالتقبلالمسيحوجودسبقمضمونيحملليتورجيعقائدياصطالح

العالمإلىوأرسلهشخعميالهيالذصيغةأفيفقطاليوالنيةفيتأتيالذاتيكلمةحـيث
ليفتديالنامومماتحتمولوداامرأةمولودأمنابنهاللهأرسلالزمانءملءجالماولكنمتجسدأة

قيكانإذالذيءباإلخالعبوراوذلكوه44غلالتبنيلننالالناموستحتالذين
جهلضلىصائراعبدصورةآخذانفسهأخلىلكنهللهمعادأليكونأنخلسةمجسلماللهصورة
7و26فيالناس
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الحطيةجسدشبهفي

لتطابقالحذربمنتهىالجملةهذهصياغةفيبولسقتدفيقشدةيالحـظأنءالقارىعل

المسيحلبشريةبالنسبةالدقةبمنتهىالواقع

المسيحتجسدالطبيعةهذهشبهففيالحطيةهيالبشريةالطبيعةعلىالسائدةالصفةفان

إفسانجسدشبهفييقالأنيممحفالكأملةبشريةبطبيمةإنساناسويشرابصارولكنه

بولسقولكنالخطيةجسدفييقالأنيصحفالمطلقاخطيةبالأيضاكـانألهكما

ككلخاطناإنساناليممأنهيعنيوهذاالحطيةجسدشبهفيأقالماوأدقأعظموماقال
البتةخطيةطبيعئهصميمفىيكنلمأنهبسببوذلكتماماكاملإنسانأنهمنبالركمالناس

اللهابنالمسيحولدأنومنذالناموستوتحامرأةمنومولودأبلفقطإنسانمظهرفييكنولم
مجبوآليعدلمألنهككلالسمانيبالشرفاالبسانتشزفإنساناوصارالنامرستحستامرأةمن
إاللهمنءالسمامنوأيضأبلاألرضترابمنفقط

فياالبسادطبيعةحملالدهابنأنيعنيمالحطيةجسدشبهفيقولهفيبولسقأنكما

ولذلكالخطيةأممطالساقوطأفعالمنفعلأيفيهايكونأندونولكنالسقوطبعدحالهاواقع

يحملانيستطيعحتىخطبةبالجسدافحملاالنسانجسدفىالخاليةأثرتجـاوزكلئديكون
الموتيعتبرأددونيدينهاأيفئميتهابهاويموتخاطئاهويكونأندونعليهالخطاياكل

إنسانلكلبةالعقوفأكملوقاماالنسانخطايالكلكعقوبةجـسدهيخأخذهبللهبةعقو

همالذينكلاآلقدينونةفصارالإجسدذيلكلالدينونةفأكملبالجسدالخطيةدانوهكذا
بسوعالمسيحي

ءإلململمهلم2413الحطيةجلوا

بآنأجملهاومناططيةهمدتمعماليقصدبولسقألنبالمطلوبتفيالالعربيةالترجمة
عديدهمواضعفيوردممإلم13أيعينهحاالصوهذاذباثحيمعملفهوواحد
83111و16سسب61الويينفيءجاكماخطيةذبيحةذاتهبحدليفيد

يخلوهنااليونانياالصطالححيثثيرلم9كاـالم4م3إللخطية2وذبابمحرقاث
ذبيحةئحسبخطيةكلمةقبلمحرفإيأتيأدطبمجردولكنذبائحكلمةصكلية

شبههنيابنهأرسلاذفاللههكذاالليتورجميافبما2ءالعلحايتربهالذلكالليتورجيالمفهومفى
بالجسدالخاليةدانالخطيةوبذبيحةالخطيةجسد

2ه5وللمءءلم2001كاـا
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الخطيةدانكيفعنيعحرأندونالصورةبهذهالالهوليةالحقيقةلهذهبولس0قوتقديم
عنصورةيعطبمول5كااملم3إيالخطيةألجلللغايةففيفاالتعبيربهذاسوىبالجسمد

تجسدمجردأنبولسنظرقفيحيثتجسدهمجردفيصارلهالذيلسيحاوضعمونمض
انسيحأنتمامايتضحوهكذاالخطيةضدءإجراذاتهبحدوهوللصليميإعداداكاناللهابن
العالمإلىإرسالهلحظةالموتللبذكرسهاللهوكأنواحدبانالخطيةوليدينالخطيةألجلتجسد

دخولهعندالذلكاللمزمورمستشهداآخرموضعفيقولهفىببراعةبولس0قيشرحهالمعنىوهذا

ه01عبجمسداليهمأتولكنئرذلموقربساناذبيحةيقولتجسمدهالعالمإلى
إباثحالذبهيعجموفقكانالصليبعلموتهأنأي46مز

الجسدفيطيةالخدان

ناموسووقفاالبديبالموتالدينويخةفىاالنسانأوقعتقدوفعالناموسفيالخطيةكـانت

والناموسبالفعلتميتالخطيئةيدينالنقيضوعلىبليعينيقدرأنالصامتاالحطيةءإرامولمى

سلطانتحتككلاالبسادفصارجسدجسدذىاكلفىتمهذا0والموتالديونةبحكميتطق
ولكنالحطيةبهاستبدتالذيعينهالجسدهذافيمتجسداابنهالدهأرسللهذا0منازعوالالخطية
الجسداتخذوبهذاوحدهاالخطيةدونجسدذيكلبطبيعةبللهاعبداأوتحتهايكونأندون

عينهالجسدهذاليكونالمسيحأخذهللموتسلطانهاالطهارلهاسالحاالحطيةائخذتهالذي
بينموقعةأولتمتخطيةبدونالدهابنتحسدأذفبمجردلسدبالئميتهاضدهاسالحه

فعلأولهذااعتبربولسالفديساالبسادفيلهايرتضااتخذتهالتيوالحظيةالجسدفيالمسيـح
الجسدقياإلنسانخطيةضدالدهعليهختمالذيوكمالهاالدينونةتمامأماالخطيةضدالديخونة

منألحياةحامالاألثمةأجلمنالبارالحطاةاجلمنالقدوساللهابنموتساعةإكـملفا
وحلالجسدفيالحطيةعرشالمسيححظموهكـذااألسرىأجلمنالحرالموتحـامليأجـل

أسراهاوقذسلطانها

انقفالخطيةلحسالءالحاطىاالنسانمنللنقمةسلطانهالناموسركزبينماوهكذا

فيودانهاالخطيةالمسيحأبطللماوهكذااإلنحمانلحساليذاتهاالحطيةضدبمسلطانهالمسيح
بريئابيتهإلىاإلنسانوعادمحكمتهدوائركلوقفلرمانهعلىوأنهىالناموستوقفالجسد

ينونةوفىموتمنعليهخوفطوالنوذآلديلالمطهراونديسااءمبز
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حسحقبلالجسدخشميليسقالسالكيننحنفيناالناموشلحكئميتغلكي84
الرل

روميةرسالةفيلهاالمشابهالمثيلعلىنقرأهاهناالناموسحكئمبهلمة

6هإكاكااللأل57553لالهالفاموسحمكمكلمةمعنىوإليك

إةإكالألل553كااللمالهاألصحعلىالناموسحكمبمعنىئقرأاللهحكمعرفواإذالذين
23رواالموتيستوجبونهذهمئليعملونالذينأنإةثألي80553

كماالناموسبزمعناهليسالناموسحكمفينايتملكيمالرسولبولسفقولإذا
للخطيةثمناالموتأيالعقابيمطلبهأيالناموسحكمبل3الفمذهبيالقديسظنها
قدنكونالناموسبربمعنىأخذناهاإذاولكناوجزءكألالناموسمنناغرقدنكـونذاوبه

أكثربالناموسالتصقنا

يستوجبوبناهذهمثليعملونالذيناناللهحمكمعرفواإذالذينالمثيلةاآليةمنوواصـح
التنبيهلزملهذاالبروليالموتيعنيالناموسحكمأنيتضحالموت

مهـفهومل4حولجفالذيالدوارالمحورددهناألننااالنتباهأشدينتبسهءالقارىليـت
مكلهوالخالوالمصالحةوالغفرانءالفدا

يتلقولمنفسهأجلمنافاموسحمكميكملولمنفمسهأجلمنوحمدهيثتلمفالمسيح
كلجسدأيككلساذاالنجسدحامالكانألنهبلنفسهأجلمنباللعنةالخـطيةعقاب

وذاتالموتوذاتالحكمتذاتلقىاالبسانكلانئحشبلذلكوسيكونكـانإنسان
الذيالمعنىهواهنىالصليبعلىالموتالمسيحأكمللماالمسيحمعالناموسوأكملاللعنة

كلمةحيثفيناالناموكحكميتملكيقولهفيالكـافيبالوضسوحبولسقيقصده
الخطيةدانفيهابولستالحمينمامعايئمنالسابقةاآليةئحملهماكلءكللىتعودلكي
هوجسدناهوهوجسدهالذيالجسدألناللجسد

جمسدهفيايدوسةبذاثهواحتملهصنعهقداحتملهوالذيالصليبعلىالمسيحصنعهفالذي

والعلينا4شيللناموسبعودفالفيناالناموسحمكميتمالكبماجلنامنجسدناهوالذي

03003ح3أل515هيهم3ر0
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منجدانكثيريعلىفاتالمعنىهذالنابالنسبةلهوجودوالبلضدناحكموالبناصطة

ألشزاح

الروححسعابلالجسدحسيليسالسالكيننحن

أقولوإنمالقدس11الروحهووالروحالرسولبولسيقولكساالروحضدهوهناالجسد

الجسدضدوالروحالروحضديشتهيالجسدألنالجسدشهوةتكمدوافالجبالراسلكوا

تحتفلستمبالروحائقدلمإذاودكنئريدونالماتفعدونحمـتىاآلخـرأحدهمايقاوموهذان
56181غلأالناموس

الهبروحينقادونالذينكلنالقدسبالروحاالنقيادهوبالروحالسلوكأنهناواضح

ألنكمالناموسمنأحرارايجعلناالقدسبالروحواالنقياد841روالثهأبناهمفأولئك
هذهئعتبرالهناالقدسالروحنعمةأي641روالنعمةتحتبلالناموسخكتلستم
يحررالذيوجدههوالقدسالروحالنالهوتيةحالةتقريرولهـنأخالتيأتوجيهااآلية

يكونالقدسخبالروئئقاالقدسالروحفيهوقنكلأنأيالخطيئةسلطانمناإلنسان

قدالثانيةاآليةوبحسبعليهالدينونةمنءشيالاألصحاحمذافياالولىاآليةبحسب

هذامنالرافيأيمبصددهانحنالتياآليةوبحسبوالموتالخطيةناموسمنأعتقني
فلمذاتهالناموسمنوانعتقالخطيةمنئبنأبالتالموالناموسحمكمفيناتمتداألعمحاح

ويحيايعبدبالروحبلالنامويمىبحسبأيبالجسدتعئدأييسلكتلذ

وكانهالبشريالجهديقصدالهنابولقأنأخرىمرةعليهنوكدأننودوالذى

الجسدبمالسلوكصأوالكفاجئهادأنهالروحيالسلوكفئمهماإلذسانروحعملمن
يسعربناءبمجبمنشاهؤبيوضعبصدديثرحهناالرسولبولسأيكناجتهادكأنه

برطليبالجسمدواالجتهادبالجسدالسلوكهواموسالفكانالناموسعوضالمسيح
حسيحياةإلىالجسدحسيحياةمنانتقلناالمسيحءبمجيولكنبالجسدالناموبر

سلوكإلىبالجسدالسلوكتخصوأحكامبفرائضالجسدحمسميفيسلومنروحال
بالروحأيبالروحالسلوكيكونحشبهلالنقيادالقدسللروحاطياةتسليموبوبالروح
الفدس

طألبوهوروحاللهنفبالروحعبادةأيسجودكـانوإنفبالروحصالةكانتفابئ

مناجئهادأنهبالروحالسلوككهمإذاأنهاالنتباهمع2و032يوواطقبالروحلهالساجدين
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السابقةالمفهوماتكلفابئلسديةواالذاتيةباإلمكـانياتالجسدشهواتضداإلنسانروح
إنعيلهاويتعطليسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلندينونةالحقجقةتتوقفأيتتعطل

يشعطلوالموتالخطيةناموسمنأعتقنيقدكذلكالذاتيبالسلوكعليهنحصلذلككـان

يخعطلالخاموسحكمفيناتمقدوأخيـراالذاتيباالجتهادكانإنعليهالحصولويسشحيل

الىننتهيلهذاالذاتيباالجتهادالناموسمنونئبزأالناموسحكمفينايتـمأنيمستحـيلإذ
االرتكانمناالنتقالتفيدالروعحسببلالجسدحمسعليسالسالكينإنالقول

المسيحمعالحياةةحذفيللسلوكيقودالذيالقدسبالروحاالتحادإلىالجسمدأعمالعلى

األخالفيبالمفهوموليسالالهوتيبالمفهوموؤلكلله

السلوكلفكلاإلىمنهغيتفأنمنبولسفمايمخعلمالصرفالالهوتيالشرحهذاولكن

النعمةفيوالدخولالناموسوتكميلالدينولةردعحصولعلىويشهديثبتالذياألخالقي
حالةاثباتتكونكونهاالسلوكيةاألخالقيةاألعمالبينشـاسـعوفرقالمسيحفياللهوبر

واإلرادةالسبمطهبمتكونأنوبينعمةعلىواطصولوجودهاعلىوالبرهادخلقةتجديد
منءشيالإذايقولدذدك0بالغعمةوالتجديدالغفرانعلىبهانحصللكيموالوسيلة
الروحمببلالجسدحسبليسالسالكينيسوعالمسيحفيهمالذينعلىاآلنالدينونـة

حسببلالجسدحسبلجسالسالكيننحنفيناالخاموسحكـميتـملكي11األخرىواآلية

غيتاجالواقعةكحالةفيناأكملالذيالقدوالروحالمسيحبعملتخخصانآيتانوهماالروح
يثبتهاماإلىجهتنامنتحتاجولكناستحداثأواستزادةأوتحقيقأوتكميلإلىحهتنامن

ةالرمملفيالجليليعقوبعهايكماالقدسخبالرقفودينكأناسباألعماللهاويشهدعمليا

تراصأيأللطبهامقطوعاألعيالحتيةفإنوهنا81أجيمانبماألعيماليأريكواناأ
الربحهذاضيهاعالىيؤديءبالمداالجرحالةفيخولوالدهالدينونةرفـعحالةعلىالحـصولبـعد

قالالدهنعمكلنالأنبعدوالذيباإليمانالبرحالةدخلالذيالرسولبولسكقولالخالجما

972كو1مرفوضانفحصيأناأصيراللآلخرينتكرمابعدحتىوأستحدهجسديأقمع
حتمبمدنهوللخالصحمارسالنسكيالعملهنا

فبماالروءخشمقالدينولكنيهتمونللجسلفبماالجسلخشمطالمالذينفإنه8
للروح

انسانوحالةالناموسفىإنسانحالةفيمتجدرةالهوتيةبلأخالقيةليستالمقارنةأيضاهخا
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والذأتالجسديخصبمايهتمونالناموسفيالذينمسئوىعلىأوالناموسفىفالذينالمسيحفي

والموتالخطيةناموستحتيكؤلونأولئكالقدسالروحيحصبمايهتمونالمسيـحفيوالذين
0للهاوةعدوهوموتهوالجسداهتمامألنبصراحةذلكبعدبولسقسيقولهوهذاالتزاما

االختصاروباختصاركلوالسالمللحياةالمسيعفيالحياةروحناموستحتيكؤلونواآلضرون

القدسالروحفىالقداسةيعيشويئءوهؤالالخطيةيعايشونأولئك

تتأتقوالتؤتىالالقدسخالحسبهوماوكلالقداسةأنءالقارىلينتبهولكن

وجودثمرةهينعمةحصيلةولكنهاالجسدتقطيعإلىحتىوالكانمهماالبشريبـاالجشهاد

الروحوفيالمسيحفيفاإلنسانالقلبداخلبحضورهالسرييسوعالرعملإنهاالقدسالروح

طاعةأيالطاعةهواإلنسانعلىماوكلويدئرويشيريقودالروحألنبالروحيسلكالقدس
العملعلىالقوةيعطيالقدسوالروحالقدسالروحءإيحاطاعةذاتهاتكئلوالوصيةالوصية

للجسديتركالاإلنسانذاتهلهيعطيوالمسيحالمسيحاجلمنذاتهيجحداإلنسانالنصرةوعلى

والتدبيرالقيادةوحقالجسدالتحررسوقدرةقوةالقدسالروحيعطيلكيزائدةيةحأية

يتولىوالروحيطفئهواليحزنهوالالقدسالروحيرضىأنالوحيدالمسيحياالنسانهم
تكونالقدسالروحبدونوشيئايعملأنمانإفيستطيعالالمسيحبدونوالسلوكالحياةقيادة
ليحياالجسدتقودالروحأعمالولكنالجسدعندتنتهيالجسدأعمالألدأباطلةكلهاأعماله

0بالروشأوالروحياة

وسالمحياةهوالروحاهتماتمولكنهوموتالجسلاهتماتمنا86

انسانألنجانبكلمنويغطيهيلفهخداعأعظممنواالنسانالعالميعريهنابولسق

حجاتهالجسدإالواالجهادوالتعبوالجريوالسعياالهتماميسخحقءثيأييرىالالعالم
الذياألدبيمركزهالجسدومتعةالميننىرغدلهيوفرالذيمالهرأساطاصةمتعتالحاصة

يتبوأتجعلهالتيوالشخصيةالجسديةفوتهوأغشأفوىمركزعلوالحصولالترفيفيعليهيعئمد
ماكليعطيهالذياالبساناهتماممحورهوالعالمانسانعندفالجسدوهكذاوالسيادةالرئاسة
الجسداهئمامإدليقولاآليةهذهبولسقيدخلوهناواهتمامبذلووتديرتفكيرمنيملك
ألناإلفسانخيقعليهالذياألصلهوليسالعالمفيدبالجسجمنتصماكلألنموتصو

سيخلعهحتماواالنسانيخلعهأناستطاعاذاقناعأوكاذبةصورةخداعاهتماماتهبكلالجسمسد
وعلىخيقأجلهامنالـيوالخهايةالغايةالخالقالروحيرىالهداخلهفييرىفسابهيوما
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الفائقةبعظمتهاللههوالقدروالقدرةجليلألصلمشوهةطبعةاالالجسدوماخيقصورف

زائلوالجسددووعدفبينهماوتباعدتغذومهحامنهانحدرالذيباألصلبوطمـرسانواالن

فيولالزائلبالمتغيراهتماموكلداخلهزوليواليتغيرالالذيلألصلوالزاثلةالمتغيرةالصورةفهو

موتهوالجسداهخماماالختصارانبمنتهىبولسقيقوللذلكالموتهـووهذاويفنى

بالنهايةهوبهاهخمامفكلسيموتالذيفيناالوحيدءالنئيهوالجسدكـانإنأنهوواضح
موت

هياهتماماتافكلمهاوئقحلجاةاأصلهوالذياألنـلياإللهالقدسالروحنهوالروحأما

نستمحينمالذلكومنهددههيفينايسكبهاالتيوالحياةالدهأوالدألنخابنايهتموالروحللحياة

إالالحالمنذوقلنألنناالسالمهووهذاالحياةهموموالتطغىالجسدهمومتعوداللهأنفسنا

لسداومشاعباتالعالمجذبعنبعيدالتهفيماالقدسالروحمعاهتمـامـاتناانحصرتاذا
السالمأحضالنفيويلقيناوالزمنالجسدورطاتمنمرةكلانتشالناالقدسالروحيتولىحيـنـثذ

الضيقالمعادلهوالروحفسالموضيقاتهالعالمبغضةإزابالروحالمسيحلنامنحهالذياألبوي
يفوقالذيالسالمكابالروحغابفإذاوأوجاعهبأمراضهوالجسدوأتعسابهالحاضرالزمـان

الموتوهئمالحزنبناأحاطوالجسدالعالمهمومفيسقطناوإذاالعقل

الامأيانهاللهدناموليخاضعأهوقديعإددلهعداوهوالجسلاهتمياتمنا87

يستطيع

ولكنجداحسناوجدهخلقهأنوبعدخلقهفالذللجسدعدوااللهوالدفهعدوأالجسدليس

ءالبدمنذللناسوفئالكذابوأبركلكذابهألنرئيسهمعالعالمهودثهالحقسيقيمالعدو
فياةأيصميرألنهبالتبعجةددهعدوأصاانحازللعالمإذافالجسد4انظريو8حقفيهوليع
بالتعألييغويهعندمااذوصاياويهينقيهالذياسمهيهينواللهخليقةبهيهينالشيطانيد

فياإلنسانيغرقحينماوهكذا0للهوالبغصةالخوفتلبهفييلقيمعنهـسدمامحبتهويهينعليها

ضدتورطهعليهيفرنهايدريأندوناللهضدعداوةفييعيشوالعالمالجسدشحاماتاه
وصاياه

الحطيةسلطانتحمتطوهواإلنسابئيستطيمعبئافابهالسابماألصحاحفيبولسقشرحوكما

خالربدونفاورصدإرادتهمعىيئمثأوصالحهمعبالسلوكيتوالقأوالئهلناموسيخصعأن
لوصاياهوالللهيحضعأنمستحيلبلعليهعسيروالمسيحالقدس
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اله3ةئا47ادهيستاليعال

بلوحسبالطبيعةالختالفليسالدهلناموسيحنضعالفالجسداليأسيحيطهاعنيفةكلمة

اللهقداسةأمامالخطيةفأينهءأعضااحتلتالتيالخطيةاستقبلالجسدألنالمناقضةثومن
3عينيهفيغيرطاهرةءوالسماقةطينسبدكتهلمالالذي

محتمةضرودةنسانلموبالروحالروحيةالجديدةالخلقةأوالثانيالميالداصبحلذلك

فيالدهبحسبالمخلوقبالروحالجديداالبسانىويئرااللهوجهأماممنالخطيةجسدليختفي
01كو3صورتهوعلى442أفوالفداسةالبر

وموضوعابلفقطشكالال372غلالمسيحلبحمىللمسيحاعتمدتنكلأنعلمخالهذا
يتهيأألنه61كو13الثهكهيكلويحبعلهاتجديدالجسديخيسكنالروحوحتسىأيضا

4132يومنزألنصشعوعندهنأتنإليه0واآلبالمسيحالممتقبال
دهعداوةفييقعالحشللجسدأحديرتدالأنننتبهمجعلناهذاكل

العاثشالناموسإنسانبينالمقارنةعلىتزالالبولسقعينأنءالقارىليالحظولكن

وعنايتهالروحاهتمامعلىالعائشالمسيحباإلنسانوبينالجسدباهتمام

الثهئرضواأقيشطيعونالالجسلفيلمنمفالذين88

الهناة777له4ييثطهعونال

يايعيشونفالذينالدهيرضىأنيستطيعالوحئمادهيخغعأنيسمطيعالالجسدكـانإن
كانوإناللهيرضونفكيفكباتهكليسترضونللحسدحياثهمجعلواالذينبالحريمماأوالجسد
وجهترضونكيفالجسدعلىوقفاحياتهمجعلوافالذينللهعداوةئحسبنالجسداالهتماممجرد
قطبينهماخلطوالاللهءأوإرضاالجسدءإرضاإما3الد

الروحفيليسواهمالذينالجسدفىهمالذينعنبولسققولمنهناالمقصودوطبعا

يحمسويعيشالقدسالروحوفيالمسيحفيإنسانيكوفيانبستحيلألنهالمسيحفيوال
قيالعاملةالخطيةإللحاحاتءالمسثمرىوالخيعوشهواتهأهوائهبحسيأيالجسد
فيليسواالذينيعنيسدالجفيهمالذينبولسقيقولخينمااوتوبةئدمدونأعهـدائه
مهـترضيهكيفالقدسالروحوبدوق3اللهنريهماكيفالمسيحوبدونالمسيجفيوالالرأخ

43مروميةرسالةمرت
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زادمهماالدهلدىلهاقيمةالبالروحالمقدمةوغيربالووحالمعمولةغيرالجسدأعمالكلبأنعلما

تقدرونالبدونيعظمىخيريةأعمالأنهاوالناسالعالمأعينفيظهرتومهماالماديوزنها
15يوهشيئاتفعلواأن

بكلبلبانساناوالبزمانيرتبطالالهؤليامبدأيطرحإنمابولسقأنءالقارىوليالحظ

هذاإلهمقابلفىغوالحالطاعةإنسانومعهالقدسوالروحالمسيحيضعكأنمافهوالكيان
معركةليستإنهاواستجابخداعهعلىذاتهفتحالذيواالبسانوالجسدالعالمومعهالدهر

اكهابنالمسيحإنسانءإزاوالموتالعالمابنالجسدإنسإنيستعلنحيثالنهايةمعركةبلاآلن

اهتماميستطيعاليستطيعالالكاسحةالخطيرةيةالفوالنجراتنسمعلذلكوالخلودوالحياة
يقررهوبلأخالياتعليمايوجهتندغةهذهديستدثه5عداالجسداهتمامللموتسدا

والمسيحالروحوإماوالخطيةوالعالمالجسدفإماالعالموكلانسانكلستحكمأزليةحقائق
قطاختالطوالوالقداسة

الجسدفيةومرةالجسدبحسميمرةبولسققولمنننتبهأنجدايلزمناهنا
سلطةالهتاهرةصلبةقوانينمسألةالةالىإنالروحقيةوالروحبهـحسميومقاللها
وفانونالخطيةقانونأيبالناموسكثيرابولسعنهاقيعئرلذلكوالسيطرةخصاعللىخفية

الخطيةكلداعهأبدااإلنسانتشئهنفالإخلخلتهعسروارتباطوتحكمأحكاممسالةهيدافه
الفيهسكنتإذاكالناروالخطيةلتهابلمئابلوالجستدئئالمرعسالحشرسةفالحطية
القوةادعىمهحاحطامكومةأمامناواإلنسانفقطهناننظرهاالالرعبةولكنهشيماإالتـركه
حميخمااآلئيالدهرفيالحقيقجةالرعبةولكنالهأمامإنسانايجعلهماكلمنمسلوبفهوواإلرادة
الغضبحيثءاألعداصفوففيومفرةدئهعدوفعالأنهاإلنسانئسشعلن

انولكنفيكمساكناالدهراخكانإنالردفيبلالجسلفيفلستمانتموأقا89
تةليقفدلكالمسيحروحلهليسأحدكان

بألهمروماسحيييخاطجاصينماالروحفىوالجسدفيمعنىبولصقيرسيىهنا

كأمرالروحلىهمميحافيالدينأدنالرسولبولسيقطعفهناالروحفىبلالجسدفىليسنوا
القدسىالروحألنالقدسخالرفيهيحلواعتيدآمنمنكلألنحتميأيضاوهذاواقعي

36يوروخهوالروحمنالمولردجديدمنيلدهأوللمزمنالجديدةاطياةيهبياللههو
أنيقدرأحدليسألنهخبالرإالالمعتمدماداإلفيسخطيعهالالمسيحباسمااليمادنطقوحتـى
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يعيشإنسانهوالمسيحيفاإلنسانلذلك213كو1القدسبالروحإالربيسوعيقول
الثهروحأوالقدسبالروحويعملويشهد

أيصحيحسوالعكالمسيحفيهواإلنسانفهذاإنسانفىساكناهالروحكانفابئوعليه
فيهساكناللهفروحالمـغفيكانإن

أناآليةهذهفيهنالنايتبحنالروحفىوالجسدفيبينللمقابلةأخرىمرةوبالعودة

مسيحيونهمالجسدأوحسبالجسدفىعائشينيكؤلواأنرومامسيحييعنينفيبولسق
الروحلهوليسمسيحيإنسانكانلوفماذااآلنوالسؤالبالضرورةفيهمالقـدسالروحألن

يكونالاالنسانهذاأنبمعنىلهلبسفذلكباختصاربولسقيعطيهوالجواب3القدس

إيمانهوأين3سوديتهوأينمتالحقةاألسئلةتبرزوهناللمسميحئحمتسثالأياطظيرةمن
التيالالهؤليةفاألعمالمكانهافيئتجمدهذهكل3يحشبمنوعلىيسيرأينلىوإ3واعترافه

األمورهذهوالتبنيوالمصالحةوالغفرانءكالفداشامالألدياإلهياواقماوصارتمرةالمسيحعملها
علىاإلنسانمنشهادةإلىئحتاجبهاويؤمنبالمسيحيؤمنإنسانكلحقمنكلهاصارتالتي

1يوهأيضاأنتموتشهدونلييشهدالقدسجالروعمالقوألوالزمنالتاريخمسستوى
ينكرهوكمنلهأكملهالذيءللفداللمسيحبالروحيشهدالالذيفاإلنسانوهكذا72و62

والجسدللعالمحضورالمسيحوغيابالمسيحغياباهمعالقدسالروحغيابالمسيح

تييعيشأنهقطالئحشيويتوبءيخطىفالذياإلنسانيرتجبكالنرجوانهنا
والءيحنطىالجسدحسيأوالجسدفييعيشالذياإلنسانألنالجسدسسميأوالجسد
إنسانهواللهبتحذيراتيكترثالضميرأوبتأنيييشعروالبليتوبأنينويوأليتوب

عينيهالشيطانأعمىقدذدكفناعةعنللمسيحليسواعتبرأنهوالعالمللجسدنفسهاعطى
الجسدإنسانهوهذاأذنيهوصم

وزلأخطأومهمابالمسيحمتمسكفهوالقدسوحباليعيشالذبمالمسيحإنمسانأما
أجلهامنجماهدالئبمباننظاوالتوبةالقدسالروحاياهيعطيهءينطفىالفيءرجافله
فهوبخطايانااعترفناانفيناالحقوليسأنفسنانفملخطيةلناليسانهقلنااريملوال
هذاإليكمأكتيأوالدييا0إثمكلمنويطهزالخطايانالنايففرحتىوعادلأمين
لحطاياناوهوكمارةالبارالمسيحيسعاآللعندشفيعفلنااحدأخطاوإنتخطثوااللكي
1212و18يو1أيضأالعالمكللخطايابلفقطلخطاياناليس
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المجزبينعلىوعطفاحناناأشدإنهأجلهممنماتألنهالخطاةوالءالضعفاتقريمالالمسيح
أنكيفمايومالنايسثعلنسوفإتالرحمةويطلبونيحنطئونالذينوالنفوساألجسادوضصاف

منهمسارأينماالمنتصرةمسيرتهفيمعهيسيرونوالمسيححوليلتفونالذيناالمختاربنجمـاعة
أمضواودموعشمديدبصراخوالذينيقرعونالدهرحمةبابعلىوقوفوهمأخذواوالذينالتائبون
أرواحهموأخذتيتوسلونجبينهمبالترابوعفروابدموعهماألرضبللواوالذينيترخونالحياة

وهمتوبةحصلواومابالغونوهمبلغواماأنهمظنواوكملهميصلونءالسحانحومرفوعةوأيديهم
إقديسونأطهاروهمالطهارةمنبوااقترومامرضيونوهماللهأرضواوماحاصلون

بسبحيفحياالروخوأماالحطييمابسبميميتسذفالجفيكمميخالمكانوإن
البز

بخعمتكأعصائنامنالحظيةتضححلالمذبحعلىالذبيحةإصعاداعخد

المقدساطوالجياللهحملياتسمة

افتخاريغخفضهحافيناالمسيحبلالمسيحفينحنلسناهناللغايةوبديعجديدوضع

وملكيتهاللذاتجمالتحدفلمامتلكهالذيهوالمسيحالمسيحوألخالريملكليسفهواإلئساد

202غلفينيحياالمسيحبلأناالفأحياالمسيحليمألهاذاتهامنأفرغتهنأالذات
اللهعجبهوهذاأيضاوبخفسهبلأفقطولرهبنعمتهليسلجمألهنسانلالهاقتحامهوهذا

واقتحـمرحمتهبسخاعجلولكنهلحضورهنتاهلحتىيصبرعليناولميطقلمهوسرحبهبل
السهدوهوزاعبوديتهاتحتظلمناوأننااتتحمتناالحطيةأنونشتكينبكيمنعودالحـتىضعفنا
والقلبالفكريمألالربخاطىميلكلويطاردضعفكلمنالينزعيقتحمنامجاناالقدوس

الكلاألولآدمفيكمايسانسهاكالوحوشالغرائزتهدأرجليهوتحثواألحاسيسوالمخماعر
الخطيةأينباطنيفىماوكلالروحمعباألصللهوالجسدالخالقهوأليسبانسجاملهيخضع
األعضافيالخطيةاحخرقتبحضورهأحمممبنارلماكمااتقدالجسدبنعمتهذابت3ليالتي
الحطيةومرقدامأوئلهاكانأنبعدالجسدعلىغريبةصارثالخطيةاممحـتآثارهاوحتى

والعينياسخهائستعرضالخطيةتستجيبالءواألعضاتالطمالخطيةمجـبالوالجسدئسنادي

فالممسيحيسمعونوالالعالملمديحوسامعودنيبصرونوالالدنيامباهجصرونموتحتقراتزدري
إالموتخدمةعنالجسدفكمثالقلبفيحل
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البربسبميفحياةالروحأما
الحياةإنسانالجديداللهمولوداألمواتمنالمسيحمعالقائمالجديداإلنسانهوهناالروج

آدمو174كوه1ءالسمامنبالرليشميالقيامةبعديسوعالربكانفاناألسدرة
ليعيشوامعهأقامهملهالذينكذلئا154كوه1يياووحأو54ة1كوه1األخير

انهذاعالمينالصليبعلىالمسيحمعالخطيةجسدماتفعندمابعدالموتعليهميملكواللله
جديداالمسيحمعالميتتامحينئذ66روالخطيةجسدليبطلمعهصلبقدالعتيقإنساننا
ألن6يو3ووحهوالروحمنالمولودالروحمنالمولودالجديدالروتهإنسانهوفصار
حيءلرجاثانيةولدناالكثيرةرحمتهحسبلنفسهئايخةالدهولدنااألمواتمنالمسيحبقيامة
13لط1األمواتمنالمسيحيسوعبقيامة

ميالدناأخذنانحنوفيهاللهابقفتعئناألمواتبينمنكبكرروحانيبجسدتامالمسيح
األمواتمنفالقيامةبالتبنيأوالدأمعهوتعمئافيهأعضاثأبكاركنيسةلهكإخوةالجديد
اللهابنجسدالمقامالروحانبمالجديدجسدهوفيالهابنأنهالمسيحوعئنتوكشفتحـألدت

روحوأخذنااألمواصتطمنالقيامةناالباطنإنساننابشركلوجسدالبشريةجسدهو2الذ
تنفصلالولهفيهجدبدةخليقةوصرنااألمواتمنالمسيحبقيامةثانيةؤلدنالقدالجديدةالحياة

قاملمامعهقمنالقدبهيولمحدناالذيوهوفيناهوالقيامةروحأيمالمسيحأتامالذيفروحعنه
نحياألنناعليناالموتيسودلنوكذلكيموتلنقامأنفبعدحياتهعنحياتناتسنفصلفلن

ئبلقالها4191يوستحيونفأنتمحبمأناالني22غلفقيحياالمسيحبحياته
نصيرأيضاموتهبشبهمعهمتحدينصرناقدكناإنألنناقامأنبعدلنافتيتيموتأق

المسيحقيامةالباطناالبساننمابالروحنحيافنحن651روبقيامته

اطنالبفيبالروحالجديدإنسانناموالتبنيمهذاالجديدةالحلقةهذهالجديدةالحياةهذه

هذايخاآلنبهنعيشالذيالمسيحمعالصليبعلىالموتحكمفيهتمالذيالخطيةجسدأما
فيهليكملءالفداننتظرلهءالشقاوسطومنءرجاوفيأنئنفيهفنحنبانتظارالموتالزمان

فيهأماتهاالتيالخطبةبسببميتأنهومحسوبميتفيناالخطيةسدفحءالفدايومفيالتبني
اءالرجاءبهلاآلدننعيشهاالتياللهببرالحياةقيامةفيفحياةالروحأماالمسيح

منالمولودبالروحالجدبدفاإلنسانفيهأماتهاالمسيحألنللخطيةميتاصارفدالجسدكانوان

بعدالجديدكيانناأعداقفياندفقالذيأللهبزبسبمباحيهواألمواتمنالمسيحبقيامةالروح
الفدوسوروحهونعمتهالهبرلقبولأناوهالصليبعلىايحالممبرأناالن
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الروحمقابلفىوالزمانوالموتوالخطيةالجسدمختصرةواضحةالمقارنةبولسقيضعوهنا
العناصراألربعةمنعنصربأيبهعهايمكنالولىاالالعناصرواألربعةوالخلودوالحياةوالبر

المسيحإنسانخواصمنالثانيةواألربعةوالعالمالخطيةإنسانخواصمناولىاالاألربعةالثانية
والملكوت

الدهبرالستعالنالدووبالسعيهوالرسولبولسهدفأنداثمايذكرأنءالقارىعلى

طريقمناللهاكتسحهاالتيالكبيرةوالصعوباتالمسيحبواسطةنسمانللىاللهحققهكيف

اللهيجمعالحتىرحمةثمأوالعدلءقضاعنولكنأمامهبهليحياالخاصبرةليمنحهاالبسان

منويأكليدهيمدلئالالفردوسمنآدماللهطردكمااألحوالمنحالبأيخـطيةعلىبزه
فياألبدإلىاإلنسانيحياأنالكبرىالطامةفتكونأخطأأنبعداألبدإلويحياالحياةشجرة

0عنهفيرفعهايكرههاأنإلىبعيداطردهافلهذخطيته

بعدمنهاياكلأنلهسمحنفعممهاالحياةشجرةاألرضعلىلالنسمالنالدهحققأنبعدهكذا

بالحقالثهعلىعيناهوانفمحتماناإلففأكلاإللهيوبروحطابنهبدمبررهووقدسهغسلهأن

بيناإلفسانيجمعالحتىقائماالحذريزالالولكنجديدمنومعهالدهبرفيااللدإلىليحيا

العصيانثمرةهيالتيمالخطيةوبينالمسيحالحياةشجرةمناألممل

منالمسيخأفاتمىفالذفيكمساكنااألموايئمنبسعأقاتمالذيرأفيكانوإن811
فيكمالسافيبروحيماأيدأالمائتةاجساذكمسمخيياالموايئ

موتمنقيامةهيهلاكهبروحاألمواتمنقيامتنايخصفيماالشراحأفوالتضاربت
منسئقيمالذيهوهوهذامنيقيمالذيوالصوتالتضاربلماذاولكنالقبورمنأوالخطية

لماذااألبدإليقومفلناآلنيفملموأناآلخرةفيفسيقوماآلنقامإنواحدوالمقام3ذاك
القبامةروحهوفيناالساكنالروحأنقيقةوا7قطاثنانافيهايختلفالوالحقيقةالتضارب

وحالإنباإليمانونالرجافرحهاءبملنعيشهاوالخلودواألبديةاآلخرةلحساقاذموداآلنفنحن
15يبدالوالذيهناكحتمالنكملههنانبداهالكليءالفداليومميراثنابونعرهوفيناالسعماكن

هناكنظهرفيهلكيمهنابهلنمسعاألرضعلأصالمسفوكوالدمهناكعليهيحصلأينمنهنا
3اشتراناالذيالقدوسشمباطهارا

بالذنوداألمواتيسمعحيناإلنوهيساعةتاتيإنهلكمأقولالحقلقا
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52يوهيحيونوالسامعونالثهابنصوت

الصمالحاتفعلواالذينفيخرجالقبورصوتهفيالذينجميعيسمعفيهاساعةتأتـي

92و82يوهالسيئاتفعلواالذينويخرج

بالجسدالنهايةفيوتلكبالروحاآلنهذهالقيامةهيوالقيامةالصسوتهوفالصوت

ثيوحالرا

يسوعأقامالذيالروحهوالمقيامةروحهوفيناالساكنالالروجأناآلنمسامعناعلىالجديد

التيالمسيححياةالجديدةاطياةيسكبفيخاوهوموتمنئائمونبهفنحناألمواتمنالمسميح
بالجسدنموتماقدرعلىبالروحونحيانحيانموتفبقدرماالجسدموتعلىويختملدهيحياها

األرضعلىناءأعضابهانحيتبقدرماالروحوقوةبالروحجديدالنستلمهكليةنخليسهأنالى
تدأناهاصباحكلآذاننافىيبوقالقدسوالروحالسمواتفىوسيرةلضاحياةمنهانستمد
معكوأنا0391تثأنظرلتحياالحياةفاخخزوالحياةالمولتأمامكوضعت

وإرادةمنابركبةفيناالساكنبالروحنسخعيرهورعبةخوفمصدرلناكانالذيوالموت

ادناأجسفييعيثوحدهالموتكانوالخطيةالظلمةجحافلونصأالجسدحركاتبهـهلئميت

قوةالجسدفىويبثحياةإلىفيناالموثليحؤلالقيامةروحالقدسالروحءجساواآلنالفساد

فيصرمكانفيهللموتيكونالالقبرفيالجسدينطرحأنلعدوحتىيومبعديوماالقيامة

بالروحاآلننحياقنحنالمسيحمجدجسدبشبهالجديدالجسدلقبولاألخيراليومفىالتغييرباستعداد

العتيدةالقيامةكعربونالمسيحمعقبامتنابالروحاآلنونعيشاألبدحمياةعسربودنالمسيـحمع
المجدشركةوانخظارباستعدادالممتدوبالرجاإيمانناواقعمننعيشها

فيكمالساكنبروحه
أجقهاوماأقواهاومابصقةالدهمعفنحنفيناساكناالدهروحكانفإنالفولهذاأعجبما
يسكنروحهكانإننعيشالثهفينحنبلنعيشاللهمعنحنإروحهفهوصسلةوأعرها

أجلنامنماتللذيبللناليستحياتناإذأأيضاباللهنحيابلفعالاللهمعنحيافنحنفينا
إنكمقالحينمابولحسقصدقلقدفينايحياوالمسيهحالدهبلبعدنحيانحنلسنابلوقام

الدهروحألنهالهيكلإنكـمتقرأليتهابل361اكوفيكميسكناللهوروحهالهيكل
بالفعلرعياالبلوئزألءغرباعنهبعدولسناعابدينفيهقيامفنحنهيكلهكنافإنفيكلمساكن

291أفالذبيتوأهلالقديسينمع
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ويسلمناويوألقألرواحنايشهدنفسهالروحبلاختطافالدهأوالداأنفسنانحسبالأيضاإذا

إحساسومنوجودهواقعمنبلظنؤالباللهافتخارناليسأيضاإذاالميراثوخثمالتبعيموثيقة
مدعؤيننكونالفكيففيناساكنااللهروحكانوإنونعظمونفتخروغبدنسحححيضرته
3الجسديقومالكيفأوالموتفينبقىكيفبلنعيشالفيامةنوروفىاألبديةللحياة

بالروحللحياةباالنسانءاالرتقا182171

الثهبنويةفيالدخولهو

الجسدحسحطلنعيشللجسلليسمديونوننحناإلخوةأيهادإزا821

كمصدرحياةفيناساكنانفسهالئهروحيكونأنالمستوىهذابلغناقدكنافإنحقهذانعم

أننارواحنا9أرواحنافيدائمةناطقةكمثهادةوتعضيدءوعطاتحبديدقؤكينبوعيةأبلى0دجدي
هالللحسابالمسيحفيقاثمةوحياتنااألمواتمنءكأحياالسهاويللميراثوأبناةاللهأوالد
للجسدمديويونوكأننانعيشفلماذاالخطيةالوأالظلمةقواتكلبهانوابمدخرةكقوة

القدسالروحبتوثيقلناأعطيقدكانإن3ءشيأيفيعليناحقصاحبالجسدوكأن3ءبث
منكلهاومطالبهلمطالبهيسئخدمناحمتىللجسدبقبمفماذاالمجدفىالثهأبناهنصيبلنايكونأن

الزائدباالهتمامنكافنهحنىصبعطيناماذاأدالجسدأعطاناماذاللزواألومآلهاولألرضاالرض

يمحوهاأنفبلالزمنمميأكلهاأموليأجلمنلنسترضيهالسمراتفىلناالباقيةمواريثناونتركهكلذا
ءالفنا

كيفطسابهالداخليةهياكلناويدشنفيناليسكنروحهلناالدوبأنبعدوواآلن

الذاكرةوففدانوالشللوالكللوالمرضالعجزهوسهتقبلهوالجسدالجسدذمةعلىمستقبلنابطنر

3القبرترابئموالوبهما

لمفنيويخرجالداخلفيباللهغناهيتركاننسانلمجديدةهمأساةبعينهاهيتكونستألي
3الموتإالأمامهوالورائهمنليسجسدخدمةفيعمر0لقية
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أعماكونئميتبالروجكنتمإقولكنفستمؤتونالجسلخشمقعشئمإنألنه831
فستحيؤنالجسل

ىبولحقيقصدهفالذيالالهؤليالوضعبلاألخالقيالوضعتشملالهناالجسدحسب

ولكنوحسبعمرهمدىوعلىاليومياإلنسانعيلسونهايةكغايةحضورالجسدليسهوهنا

للروحالضدهوالرسولبولسعودنااكمفالجسدالخطيةوحضورالمسيحغيابهويقصدهالذي

دثهوالعدوالمفاومهو

األعمالبلالعيشولقمةللحياةالالزمةالطبيعيةالجسديةاألعمالفيستليالمسألةإذأ

إنسانإلىوالعودةجديدمنوالموتاللعنةوجلبالحياةالفسادالخطيةوحيمنالتيمالشيطانية

الجسديوليسمعناهبكلواألدبياألبديالموتهوهنابولسقيقصسدهالذيوالموتادم
األمورتلكنهايألناآلنبهاتستحونالتيموراألمنحينئذلكمكانثمرفأيالحالبطبيعة

32و612روموتهيالخطيةأجرةالموتهي

فسثحيونالجسدأعمالتميتونبالروحكنتمإنولكق
وأصحأبوابهوأومعمستواهوأجملأعلىعلىالمسيحيالروحيالنسكملفبولسقيفتحهنا
والجسديمدخلمنلشولكنالجسديللنسكمدعوالقدسللروحالحاملفالمسيحيقواعده

بينوخطيركبيرفرقبالجسدياتالجسدئخصغأنمقلوبامنطقايكوبئألنهالجسدعلىاعتمادا

المعروفةالوساثلوكلوالسهربالصومشهواتهونضبطالجسديةواالبىادةبالعزيمةالجسدنقمعنبدأأن
واجباتوتقديمواالتضاعبالصالةللقيادةودعوتهعليهواعضحاداالقدسخبالرنبدأأنبينو

الروحبقيادةاروحمدخلمنوالبذلوالعسكالصومبابلنافينفتحللهبالروحادةوالعالمحـبة

بالروحالجسداماتةهيهذ

لمإناللهلدىمقبوالويكونفاعليةذايكونصومعلىيقوىأنيستحيليالمسيحفاإلنساأل
يمسكهأنيقدرحتىالصالةفىوقوفاأوالالجسدويرهنالئهحضرةفىالوجودمنأوألالروحئشيع
هذهكذبيحةليكونالجسديالجوععلىالقدرةيوئدالذيهووحدهالروحيفالشبعاألكـلعن
بالروخالجسدإماتةبم

الدهلدىالمقبولواالنسحاقوالطاعةبالتواضعالجسديخضعأنيستطيعالالمسيحيواالنسان
يئحئمحيثالقدسللروحالكليالتسليمأوأليلزمإذالتعليمأوبالتلقينأواديامدخلمن

علىإرادتهالروحوجمليالذاتعوضاإلنسانفيالروحيملكحتىبالروحللهالذاتإخضاعأوأل
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طاقةمنوأكثروكاملةسريعةقويةحارةاالستجابةتكونوحينثذالسريهالمدخلمنسدالج

إبالروحالجسدإماتةهبمهذهالجسد

عدوهحبعلىيقوىأذيستحيلوبالتالىقريبهيحبأنيستسطيعالالمسيحيواالبسمان
أوأليلزمهإذمرةمائةالنجاحمنإليهأقربفالفشلالجسديوالعزموالتصميماإلرادةباصطناع

تطلبهللذاتةشيالحبمنيتجقىالحتىوالقدرةوالنفسوالفكرالقلبكلمناللهيحبأن

1131يوااحمهوأناأببميحبهيحبنبمالذبمالقانونيسريالحالفيوتتعظمبهلتتلهى
غيمجانافيهالمتدفقاللهحبمنبلذاتهمنوالحبهمنريناآلضيحبالمسيحييعودالوهنسا

لهليسمماياخذفهوالعدوكماللصديقيستحقالوالذيالحبيستسحقالذيويبذرعلى
وكثرهمالناسوكلللهحبهفهـيزدادلهالثهحبويزدادءالعطالهيزداددبوكلماويباد

بالروحالجسدإماتةهبمهذهءاألعدا

الجسدمنكانإذاأعوازهمنيعطيأنويستحيلفضالتهمنالبذلعليهصعبالمسيحي
لهامابكلوالحياةالجسديسفمأنأوأليلزمهإذااآلخرينمندائماأحقفالجسدويعطييأخذ
عقالمنويفكهابرئتهاالحياةكلالقدسالروحيملكحينئذوأمانيهاوآماالبمستقبلهاللهوعليها

وعديهلهماوكلوالجسداطياةويسملمالقدسالهـروجويعودوالذاتالعالـموربطاألرض
وتحيابالبذلوتتكاثرءبالعطاتزدادالهووداخمنهاويصرففيهايئصركأاللهكوديئنسانلم

بألدكلهساألنه2108روفبسخاالمعطيكخإربولصقينصحهنامنباالماثة
فالمنكيقترضأذأرادومنفأعطإلسالكقنالمسيحوينصحالمـالرأسأردادكلما
البحارواألنهارفرغتولويفرغلنللهوماالهمالهومالهألن24همتترده

هبمهذهبيديهوصفقبالمجدوهتفاطقيقةأدركذاققنفكلبالكالمليستوالعبـرة
خبالرالجسدإماتة

فسهـمتحيون

يزلمغوقنفسادامصدالجسدفمنلجسدهيزرعمنألنمغلظوعدوهذاإلهيةحـتميةهذه

68غلأبديةحياةيحصدالروحفمنللروح

للتاكيدهوتركيزبلالمستقبلفيالفعلءجامستقبآلكماليسهنابـالحياةالوعدولكن

الجسدإماتةمليسمأةمسخهنافالحياةأمشحيوننعمفستحيوبئالمجدمنأقتممهمابمعنى

اللهأحبواالذينعلىباإليمانانسكبالذيالثهبرمنالجسدلهيحضعالذيالروحمنبل
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باإليمانحقتالتياللهقوةبرهانهيالقيامةأوالحياةءرجاعلىهيهنافاالماتة

عندهالموتصاربالفداهالبرنالأيوقامالمسيحمعماتالذيالمسيحيفاإلنـسان
توجديموتهاإماتةكلفيألنوالحيأةالقيامةضامنابروحهوبإرادتهفيهيدخلوتجارةصناعة

منبلالموتعليهيسودالولكنيومكليموتمرةالمسيحمعماتالذيالمسيحيألنقياهة
حياةيستخلصالموت

حياةوالأبونعرقيبااليمانولكناألخرويةاالبديةالحياةبعينهاهياآلننحياهاالتيوالحياة
حياةإلىيتحؤلالموتمشهاإذابلالموتعليهايسودالاالبدية

للجسدإماتةبكلفمرحبأفيناساكنااألمواتمنالمسيحأقامالذيالقدسالروحكـانفإن
اأيضاالمستقبلوفياآلنالموتعمقمنمضمونا3فالحياةالموتحتى

ءاآلبااختباراتهيبلالخاصةاختباراتناحتىوالأفكارناهذهلشتءالقارىعريزي

ودفنافاستلمنالناوسلموهاالصادقةاللهأقوالومارسوابحياتهماالنجيلأحيواالذينالقديسين
اإلنجيلوصدقصدقهممنوتحققنا

أنبائنالقديأقوال551صفحةأنظر171رواآليةشرحالأوردناأنسبقوقد
النسكأذيبحنانفيهاالتيمقاروأنباالرسوليأثناسيوسللقديسالروحيالمعلمأنطونيوس

العسلشهدومنالعسلمنأعلىيصيرالقدسخنالرالمعمول

الدهءأبناهمفاولئكاللهبردينقادونالذينكل4أل81

كلفينايكملقادرأنأنهبإيمانثقتناكلمعلهنسلمهاالقدسللروجالحياةنسلمحينما
للروحالحياةتسليمإن3الالإألوصاياهويممماللهأعماليعملأنيسمتطيعمنألنهالدهوعد

الروحإألوآثارهاالحطيةقيودمنالجسديحررالذيذاقنألنالمسيحيااليمانجرهرهوالقدس
يدبرذلكبعدالذيهويحررفالذيليحررناالفدسللروحأنفسناأعطيناقدكنافابئ3القدس

والوحيدوالشرالخيرمعرفةبيناالنقسامهيالسقوطبعدجبلتناعليهاانعقدتعقدةأعظمإن
يرشدناأنأعطيالذيالحقووعألنهالقدسوحالهووالئرالخيربينالتمييزيهبناالذي
الحيربينالتمييزفوقخطوةتقدمنابالروحللحقمعرفتناهنا6131يواتىجميعالى
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القدسبالروحالحقبمعرفةإداولنافينااللهويريدهيعملهماوكلاللههوالحقحيثوالثر

الحقوهواللهعلىمنفتحينصرنا

فنحنويقودهاحياتناديدبرالقدسللروحوالجسدالخياةكلالواعيةالخرةبإرادتناسلمنافإن

الحقومعرفةالحقإلىيقودناوالروحوقبولورفىومسرةواعيةمتاارادةعناثهبروحمضقادون

سالميطريقفىداثماليستاالنسانلحياةالقدسالروحقيادةأنندركأنعليناولكن
اآليةهذهألنوالجسدالقدسالروحبيزاوأبديةقاثمةوالخصومةالحربألنبـالزهومفروش

تكفلنفالحربالجسدأعمالنميثونخبالركنتمإنالسالفةلآليةامتدادهـي41
ضديشتهيمدافىألنالجسدشهوةتكملوافالبالروحاسلكواأقولوإنماثنيناالبينتهدأولن

ولكنتريدونالماتفعلونحشاآلخرأحمدهمايقاوموهذانالجسدضدوالروحالقدسالروح
6181هغلالحطيةالناموشتحتفلستمخبالرانقذئمإذا

وشجاعةوأمينةشريفةوقفةإلىمنايحتاجفاألمرالرفىخيقودناحينماأوللروحننقادحينصاإذا

إلياالباتةترتفعهناالذاتصدجسدناهوالذيالجسدضدالقدسالروحلمناصرةراسخةبقوة

موتمعركةفالمعركةواختناقضيقمنكلفتنامهماوعنيدةسافرةوالذاتللجسدالعداوةدرجة

الذاتسالوةمعسطتهالبهادللجسدحثقيقبم

الرأجبمسماعدةالجسدتيالذيننحناننايفيدمضمونهاألنالسالفةاآليةإلىنعودهنا
أنصحيحالمعركةأصحابفنحنإذاسدااعمالتميتونبالراخكنثمإنالقدس
خضعنافإنالجسدءوراالمخخثةالذاتهوبلفيناوالعدوبناحمرالحربولكهـنعنايحاربالروح

الئبنيونلناالدهلبروتهيأنالسداوبطلقيادتهقويثالفدسخالرلعمل

نصغبهالذيالتبنبمروخاخدئمبلللخوفيأيماالعبوديةروختاخذوالمإد851
االلطأبايا

برهلتوميلورغالمسيحيخمااللهعملونهابةبلكلهاالرسالةوغايةاألصحاحهذاقمةهنا

إلينرجعوسرةوإذاللطوكربةعبوديةفبعدالدهلهأرادهماآخراالبسانبلغهنالالنسان
والحلةبالقبدةالمعمرديةمنالخارجينهءأبنايستقبلاللهكأنبودسوتصمورقكـبنينالدهحضن

81مموه02المسيحبيسفعلنفسهصالحناالذىاللهمنالكلولكنإاليدفيوالخاتم
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للهالجديدبهبتناطقةشهادةحامألفيخرجالدهروححلولعطيةينالاإلنسانيعتمدحالما

ألنناأاليااآلبالدهداعيابصراخمهألأفواهناقييهنفالذيالقدسالروحبإعالنكابن
بهلنعيشنيالتروحوأخذناالحيؤلذناذقدنكون

حياتهأيامكلوالخوفالعبوديةمأساةفيوهواالبسانماضيإلىلينظرلولسيعودقئم
عريانألننفخشيتالجنةفيصوتكسمعحتااللهوجهمنواختبأآدمسقطأنمنذعاشهاالتي
وذاتوالخوفالحشيةذاتجيلالىجيلمنيسلماإلنسانظلوهكذا301تكأتفاخت

اللهوجهمنءيخئبىوجعلتهوفضحتهعزتهالتيللخطيةالعبوديةروح

فروحتعيشونروحوبأياآلنصرتمروحأيمنواعلمواوتهللواافرحوالنايقرلبولسق

بهيربطكمالذيللتبنياللهروحهواآلنفيكموالذيزمانهىواللهمنوالرعدةالخوف

ءكأبخا

الروحهوهويقودناالذيالروحأنيقنعنابولسالقديسالبنوةبروحونوتتنفستعيشونأنـتم
نثشركلكيلحسابهضمناالذياالبنروحأيالئبنيروحهووهودئهالمعموديةفيولدناالذي

والخوفالعبوديةزمنكونوعينايوفظحئىيلحبولسالقديسأبايااللهمناداتهفيالمسيحمع
الحياللهءأبناءأبنااآلننحنعبرقدوالموتالخطيةمن

أنبعدمدللينءكأبنهاالهبزمنبوضعنافهومشغولوسلوكأخالقبصددلتسهنالولس0ق

تسئعبدناوالخطبةيالحقناوالموتبالخوفأيامنانقضيمرفوضينعبيداكنا

الدهوأوأنناألرواجنايئمهدأيعمأنفشةالروح861

علىعملهومايسوعالمسيحيخبالمحهالجديدةلتناندركأنعلينايلحالذيهنابولسقملي
تبحانافاللهءأبناأننايشهدالذيالقدسالروحهوبلوالمعموديةاإليمانبعدوبالقيامةوالصليب

61720يويحتكمنفسهاآلبهذايدركواأنتالميذهعلوألحسجقنمسهالمسجحلنفسه
ونصمذقأيضانحنونقتنعنسمعلكبمالروحقولهومنيسمعهمالناينقلبولسالقديس

الروحفشهادةالئمنودفعأشزناوفكاشترانااللهابنثمنبالكأنهلئهأوالداتصرلمنحى
تفوقسريةبعملياتبنوتهيسئمناأناستطاعفالمسيحواكملهالمسيحعملهلماتوثيقشهادةهي

بالكلمةفيهاولدناالتيالمعموديةفىوإنبالسرإياسقاناالذيبدمهوإنبتجسدهإنالعقل
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انداآلبمنالبنوةروحلناحامالاآلبعندمنعليناسكبهالذيالقدسبالروحوإن

بولسيقوللذلك362كليمشحبالمسجحبااليمانالحيالدهءأبناجميعاألنكـمبااليمان

اآلبأباياصارخأقلوبكمإلىابنهروحاللهأرسلءأبناأنكمبماثممؤمنأالرسول

كلمةالثهأوالدانناأرواحنمعاوألرواحـنايشهدالروحأنبولسقئول46غل
عبادواقعمنتاتيناشهادةالحفيقةفيهوباليونانيةأرواحنامعمعنىتحتملألرواحنا

بالحقفنحسهاللهإلىأرواحنايرفعحيثالقدسجبالروصال

يشهدالروح

أرواحخايرفعالقدسجالروكأنمعأوالتهليلالمهابةروحفيهشرعيوعملقضائيفعل
أباناصارالثهأنوحبالظمهدونحنيشهدالروحمزدوجةبشهادةالةعرشأماممعهلندخل
كلعنالكاملالعفوبعداللهورحمةءقضاحمسبيينشرعءأبناصرناأنناوبالضرورةوبالتالمما

يكونالقدسالروحمنالرسميةالشهادةبهذهئمصليبهبدمالمسيحأجراهالذيالسالفةالخطايا

الحيالدهءأبناأنناللتبننالهقانونبحسباللهمراحمءقصافيتسجلقد

ءالسمإبحقصرناأنناونصاقنثقأنالقدسوالروحاللهمنبوحيبولسئقنعناقهكـذا

محفوظالملكوثفينصيبولناالحياللهأوالدهاوسجالت

الوحيصوتومعبلبولسقصوتمعالضعيفصوتيأضيفإنيالعزيزءالقارىأيها
مفاوميرائثاحماقطالئهمعولئطالحيالثهابنبالحقفأنترأسكترفعان

معهالمنئاكناإنالمسيممعووارثوناللهورثاأأورثافانناأوالداثنافإن871
إمعهأيضأنتمبذلكي

قدوهاسةالكنشهادةهذهوقديمهـمرداللهءأبناأنناالكنيسةسجالتفيتسبلناأنناصحيح

الفدسالروحبشهادةالسماويةاتءاإلحمصافيتسبلاألمرذاهمتأنتوكيدابولسأعطاناف
الثالثاألقنوم

يسوعشعخصفىوأكسلأظهرالذيبرالثهعملكلليغطيدائمايعسعىبولسقولكن
كماألنهأفكاركمعنأفكاريأبعدمايقولألنهنفتكرأونظنمماكثردائمااللهبروحالمسي
9ههإشانكاركمعنوأنكـاريطرتكمعنطرئيعلتهكذاايادضعنمواثالسعلت
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البنينسمتوىإلىيرفعنابأنيكتفلماللهأنبولسقفمعلىيعلنالمقدسالوحيوهوذا
أموراالبديملكوتهفيالسماوياإلرثحقتجناهمالذينللبنينيكونأنأعطىبللهبالنسبة

بهأحببتخيالذيالحبفيهمليكونةالحبفيميراثلمحبيهاللهأعدهمابشرقلبعلىتخطرلم
أعطيشنيالذيالمجدأعطيتهمقدوأناالمجدفيوميراث7162يوفيهمأنـاوكون
لينظرواأناأكونحيثمعييكؤلونأعطيتنيالذينءهؤالأنأريداآلبأيها7122يو

7142وي0العالمءإنشاقبلأحببتنيألنكأعطيتنيالذيمجدي

بطرسقبحمسبالسموأتفيلناالمحفوظيتدنسواليفنىالالذيالميـراثهوهذا

ءالعطاهذاخـمابةبمأنهمحسوبهونفسهالقدسالروحأنبولىيصرقوالذي4ابـط1

بتماملنايكملأنإلىاآلنونعيشهنأخذهءالعطاهذاعربودبذاتههوالقدسالروحأيوأنه
ميراثنابونعراآلنهوالذيالقدوسالموعدبروحختمخمآمنتمإذاليومذلكلىءالفدا

حرفيةتربهة41و31اأفالمقتنى4الشعبءفدايكملأنإلإلىمجدهلمدح
اليزدانيةكه

إلىالمدممططولوعلىاآلنحياتنافيالدهبرعملامتدادمدىيوضحأنبولسقيهتمهكذا
الناموسملهمشهوداالدلرأظهربهوالذيالصليبعلالمسيحبدأهالذيءالفدايكملأن

القدسالروحلهيشهدوالذيئحاالالذيالسحاويميرائنابحدودبتعريفناوذلكءواألنبيا

المختهىيومإلىبرهفىلئحفظوفيناعليناسكبهالذي

المسيحمعووارثونالثهووثة
وعساللبناتفيفىالتياألرضأنإسرائيليدليولمفلسطينأرضميراثإسرائيلفخركان
فيماالنسانالخلودأرضالجديدةبسمائهاصابنديدةاألبلاإلنسانءشقاأرضهيليست
والبالقصبةيقاسالاللهميراثيحدواليمقاسالالذياللهملكوتبلبالمرةأرضاهوليـس

حيناألبدإلىيدومتسبيحميراثومجدحبميراثوبرقداسةميراثولكنهوالعرضبـالطول

الكغيسةبمعشالمقتنىالثممبهواالمضمرهنا4

82إ02اع0بدمهاتتناهايالاللهكنيسة
29بعل01ءافتناذهبا

61ة1خرهافئنيتهالذيالش

72مزاالقدممندافتنبتهاالتىكجماع
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يدوممجدتهليلمحلهليحلاالبسانروحأرهقالذيالتنهدويكفاألنينويبطلالدموعئمسح
يدعوبولحسالقديسيهنورقديمعمعفيهونشتركنعيشهإليهالئقتتزبغيرالثهنورالفائقالنوروهذا

دعوتهءرجاهومالتعلمواأذهانكمعيويئمستنيرةهذالندركالروحىوعيناينفتحأندعالنا
181أفالقديسينفىميراثهمجدغنىهووما

مببباللهعنفيهاتغربالذياإلنسمانبؤسصورةمنينقلناأنقلبهكلمنيريدبولسق

اللذينوالقلقالخوفمعوالراحةالسالممنحرمانمعالدهمنالرفموالصدودوذاقعصسيانه
فيوهناكهناإليهادعاناالذيالثهبرمجدغنىصورةإلىحلوحيثماذهبأينمايدوكانهكـانـا

بالمسيحدذفوارثابناكنثوإنابنابلعبدابعدلسمتإذأالمسيحيمسوعابنهشخص
47غل

ول7ءكاالهلم55المسيحمعووارثونالثهورثة
الدهسجالتفىبلمعقدةأرضيةبسجالتليسمسجألوعدامعهاتحملقالوليةكلمة

فممنخرجوماتزولواألرضتزولءسماالاللهصدقبأختامونحتومةءالسمابدارالمحفوظة
هيوهذهملوكيتهمممفدارعظموتتعظمئقـوىاألرضعلىالملوكوعودإنويدوميـبقىاله

ندامةبالوكلهاالئسقطالهووعوداللهجمدبعظمةتقاسعظمةوأيةءالسمامملكةاللهملكوت

شركاةأومالكينومعهالمسيحبواسطةصرناأنخاندركالمهملكوتمفهوممنقربانزدادوحينـما
مينكمحكالونواميسهاللهتدبيردائرةدخودناعنئفصحكدهاهذهددهوكهنةملوكاأوملـلب

سندينأنخاتعلمونألستمالعالمسيديخونالقديسينأنتعلمونألسـئمكحكامبلبحد
3و62اكولكةمال

معورثةأخرىجهةومنللهورثةجهةمنالحرفيبالمعنىباليونانيةتأتيمعوورثةددهورثة
ويرسخليبرزممناهاالكلمةعلىوضغطئأكيدهوواحدةآيةفيمراتثالثورثةوتكرارالمسيح
ومرةدثهورثةأننامرةبولسيكررقأننعبرعليهالذيالبسيطباألمرهووالهيناليسولكن

معمباشرةحمقوقاتعاليناهناثهورثةاألال757ءلمالمسيحمعورثةأنسناأخرى

لماحقوقاتعطيناالمسيحمعورثةو6172يويحبكمنفسهاآلبألن1شخصيااآلب
بنؤتهويخأبؤتهفيككلبالدهنرتبطوهكذاكابنالخاصةنحصصاتهجهةمنالشخصيةبنـوبته

اآلبشخصكيانفيميراثبللميتمتروكةءأشياميراثليسوأللـهرباطالميراثألن

ليسهناالميراثأنلندركالوعيينتبهأنيلزمهناالمجدفيكناهابكلذاتفيميراثواالبن
الميراثهوهذاواالبناآلبفىمثداخألميراثابلاالبنوعناآلشخصعنمنفصالميراثا
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فكروئصؤركلعلىحقاالفائق

3752مزاالرضفيشيئاأريدالومعكءالسمافىليقن

3762مزالدهرإلىاللهونصيبيقلبيصخرةوقلبيلحميفنيقد

342مراثيأرجوهذلكأجلمننفسيقالتالربهونصيبي

اعتبرهالذيالمسيحواقععنبعيدااألحالمأرضيانعيشأنيريدناالبولسسقولكن

آالمغيابفيالمسيحمعفيهنشاركأونتاملهأنيمكنمجدفالالصليبوهومجدهأنهنفسهالمسيح
عليهاستكثرااللذينعمواسلتلميذفيالمسيحتأكيدلحظةبالناعنيغيبأنيمكنوالالسصليـب

ءاألنجيابهتكلممابجميعاإليمانفىالفلوبوالبطيئاالغبيانأيهالهمالقولهويهوتيتألمأن
62و2ه42ومجدهإليدخلويبهذايتألمالمسيحأدينبغيكانأما

يتجزأمنالءجزهيوعليهالصليبقبلالمسيححازهاالتيالمعاناةبكلالصليـبأالمإن
كانفابئ6رؤهمذبرحكأنهقائمحروفالعرشوسطفيفإذاورأيتالمكوتمجسد
األرضكلالملكوتشواحنحناآلنلنافماذاعليهوجروحهإالالمجدفييظهرالالمجدرب

حتماألنه3وأكتافنارووسناعلىيتعانقانمعاوالمجدوالصليباألحزانأرضعلنهيـم
مضيئةكجروحالصليبسيتحعناموطنناءدارالسماإلىونمضيغربتناتخقضيعندماوبالضرورة

النورواالسعاعمركرفيوالصليبإآلبريقهيكملالالمسيحفمجد

همابلفصلينإلمطينقسمالواحدالهوتفالصاأمجادتوالهولالصليبماالهوتإن
ألنهاآلخرقبلأحدهمانضعأننستطيعالواحدنصل

يسحقهأنالالوشر1أمامهالموصوعالسمرور2أجلمنالصليعط1احتمل
3501إش212عبباطزن2

الكالمكاهلم75الهة7هـسكل7معهنتمجدمعهنئألم
معوحرفهمعهونتمجدمعهفنتألمتنفصلالالتبمبالحثركةيوحيباليوالنيةالكلمشينوضع

يعانيهفماالمجدفيكمااآلالمفيواالنحصارواالنصهارالئلمذةخرعنتعبيرهود7
قائمحضنهفيوالمسيحيهيعانفهوومطاردةوحرماناواضطهاداضيقاالربأجلمنالربتلميد

األلمفيالمسيحمعالحبياالنممهارهذاالمسيحأجلمنهويثألمبقدرمافيهيتألمالمسيحوكأن
فىوهناكباأللمهناواحدةتلمذةإنهاالمجدفيالمسيحمعلبيااالنممهاريورثالذيبمينههو
المجد
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فىواضح33حقيقةبالمجداأللمعالقةوما3الطاحنةالصورةبهذههكئذااأللملماذاولكن
عنكصالجسدفيتالمقنللجسدضرورةاأللمأنالرسولبطرسفيهأوضحآخرمكان

فاأللمكالمسيحتمامافوقهاإلىالخطيةغتمنبهليعبرضرورةفاأللم41بط1الحطية

تحتوقعالمسيحويغلبهماوالخطيةالموتقوىعلىبالعدليدوسأنالسلطانأعطاهالمسيحعند
للموتغالباالجسدوأقامقاملهالتيباأللوهةولكتهصارمغلوباوكأنهالقبرإلىحتىالموت

تحتهءأعداجعلءالسماإلىصاعدابرجليهليطأهالموتتحتمنقامالخطيةلشوكةوكاسرا

نقومالمسيحفيحتىالمسيحوليساالبسانصارألجلكلههذا52اكوه1أنظرأقدميه
معاوالموتالخطيةوندوسأيضا

إلىالحطيهمنترفعناالتبمالفوةسهانفهيالصليبمآفيالمسيحمعالشركةصارتهكذا
ألدادونجميكونأنيمكنوهلالمجدإلىثمالنصرة

فيالقدسالووحشهادة2وامنالئهكأوالدالحاضرفيالحالصبهنعيشالذياإليمادإن
نعيشأنيعطينازماننافينعانيهاالتبماآلالمداخلمنوالسالموالمحبةبالفرحوخبرتناأرواحنا
فينايستعلنانالعتدالمجدفىشركتنابمستقبلالوثيقءالرجافىبالروحاآلنأيضا

المسميحمحبةعنيفصلناأنيقدراآلنءفاليثبملذلك

القدسالروحاساسعلىهوآلببماءالرجاعنالالهوقيعليمهتالرسولبولسبنىهنا

تسليمهاسجتمالتبمالخالصصفقةعنالمدفوعالمقدمأيعربونباعتبارهفيمناالساكن
مععليهاالمتفقالصمنقةبنردبهجوييحتعهدهوقانوناوالعربوفياآلتيالدهرفيبالكامل

بالروحإآليتكلمالهنابولسىفالقديسالمحددالزمنفيتسليههاسيثموالتنكعيخةمنهاءجز
هوآلبمامعالميحألدالذممماالثهمنتعهدبمثابةنفسههووالذيفيناوالذيأخذهالذكال

منأساسيجزهيهخابولحس0قمهيقلالذيمخقبلباالحاصالالهوتيالتعليموهذا
اإلنجيلفيفاألخروياتبهنعيشالذياإليمانمرضوعمنالسارةاألخبارمنالمقدساالنجيل

بقشيمكماالقدسالروحبشهادةمؤلقتعهدأوعهدكختمالقدسنالروحلناالمعطىاللهوعدهي
فيلناأصبحأنهالحالطفيمعناهفهأوالداصرناافناألرواحنايشسهدالقدسالروحكوقألق

البنينحمقوقاإللهيةالصراسيم

القدسخالربتأكيدكوجمدالرسولبولسيقألمهاالحياةبمسمتقبلالخاصةالحقوقهذه

المسيحاكملهصالذياطالمنالمئحملاأليهـدالمجدأنأساسكلولكنالدمنلهكـإعالن
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منوذلكاآلتيالمجدبمذاقةنصرةفيمعاناةولكنمعاناةفييتمأنالبدالصليبعلى
المميتأثرهاويلغيالحاضرالزمانآالمكلليغطيالقدسبالروحالمعطىالعربونواقع

الروحفياالنسانصار188172

ءالرجامستوىفصارعل

فينائستعتنأنالعتيدبالمجدتفاسالحافرالالزمانتمأنأحميمميفإني881

أله1هلماحميسفإنبم
دركحكمالتاكيدمعنىملتحباليونانيةألنهاأفضلتكوناعتبرفإنيكانتلولمبما
حدودضمناآليةتدخلوهنااتتناعأوثخمينمجردوليهـسوإيمانهبولسقذهنفيواستقر
55كاااليونانيةفالكلمةدقيقةالترجمةتأتيالتقاسالقولهفيكذلكااليمان
انلآليةالكليوالمعنىتقاسأنمنكثيرأاتلهيأو0المقارنةتستحقألتعني
المجدفيفااللهأعدهمانحوأبصارنارفعناإذااعتبارنامنتسقطأنينبذالحاضرالزمـاناالم

وضهاوفياآلنالمسيحقيالمعلنةالدبرعطيةفىمحصورايزالالهخابولسالقديساآلتي
3الزمانلهذااآلالممرارةنواجهنزالالؤدحنهذايكونكيفمعترضاعترضفإداالنهائي

اآلنعربونهانعيشالتياألمجارجهةمنثحددتالتيمالرؤيابحسبإنهبويىالقديسفيرد
فياإلنسانعاناهماكليكئسحقادرأنآبجمإلعنالروحببرهاننفسهااآلالمتوحيوالتبم
المعالمجدمنفوقمناآلتيءالعزابمقدارتصغراآلالمفإنمنسيانسياومجعلهاطـاضرالزمان
بالذيانتصارنايعظمجميعهاهذهفيمنتصرينمنأعظمنحنالمسيحمعولكنيومكلنموت
873روأحبنا

مجدابزيادةأنثمأتكلمانهـيناواآلالمالصيقاتهذهازدادتكلماأنهبولسقويرىبل
كماألنه471كو2ابديامحدكثرفأكثرئقللناءتنثىالوقتيةضيقتخاخفةألنآتيأ

الحاضرفيضيقةكلنه1كو2أيضاتعزيتناتكثوبالمسيحكذلكفيناالمسيحتكثرأالم
يومكليزدادقائمبالمجداللهوعدولكئنالزوالإلىمامما

بضيقونتعثرفيهانعانيهاثقيلةعنةفزبمصغرةبصورةإنمايومكلنعبرعليهاالحقيقةهذه

إحساسكلالحالفىنفقدبنافإذيقيهمنكبيرةنعمةعليناالثهيسوقئمواختناقثسديد
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الدبرحمةيقاسالضيقمنأصابناماأنمعتبرينونفرحبلرويئناوتتسعحياتناوتنفرجبالضغطة

االنفراجهذافيلناتسببتالتيهيالضيقةهذهنفساننشعروربمابلبهاافتقدناالتي
إلىويدخليألمالمسيحأنينبغيكانأماالربمجدفيالصليبمحنةتتسببألمالعظيـم

أجلمنكشريراسمكموأخرجواوعئروكمأفرزوكموإذاالناسأبغضكمإذاطوباكممجده
32و22ة6الوءالسمافيعظيمأجركمفهوذاوتهللوااليومذلكفيافرحوااالبسانابن

كذلكتصنعهوماصنعتهوماالخطيةمعالتعاملفيبولىقتدرجنالحظأنعليناواآلن
وهنااإلنسانفيالمدكرالخطيةأثراولماالاألصحاحماتفياستوفىفقدالمقابلفياللهبريصنعهما

فيمجيدةصورةمنيلقيهوماالحافيالدهبرعمليسـتعرضالثامناالصحاحفيءيبتدى

صورةفيبلموتأوعبوديةصورةفيليسولكنالخطيةئفعلهترالالعماغافلغيرالمسحقبل
موكالرلط

منولكنعليناالدهبرفضلمنفيناتستعلنالتياآلتيةاألمجاديصؤرهنابولسفالفديسى

المسيحصليبأالمفيحقيقيةكشركةنعجثمهاالئياآلالممنخلفيةوعلمرواقع

ءالرجاإلىاإليهانمنبالضرورةينتقلالمستقبلإلىالحاضرمنبولسقينـتقلولكي

الحاضرالزمانماسمنينتقلالثقةوبقسكذلكااليمانرسوخمسخوىنفسكلءرجاولكـنه
كماحجثالئهوعدهوهذاألنحاضرةوكأنهانثرجاهااآلتيالدهرامحادإلىةواكحقيقة

قوةمنويزيديناويعفىيحابينابولسقولكنحخماالثانيةفييشترك4ولاالفياالنسحاناشتوك
فينآملهحينياالذىاألمراآلتبمبالمجدتقماسالالحاضرماإنكمختبريقولهحينمارجاثنا
اثامارانوهمومناآالمهـناكلتضمحلءالرجاحرارة

الثهءأبنااستعالنوتغانتظازالحليقليأن891

بخطيةسقطتكمافهيكلهاالخليقةليشملاآلتيمالدهرفيافهبرالستعالنيمحدبولسف
طاعةفىاللهبربسببتئباركآدمتعأليبسـبايارضلعنتوكماالمهـسيحواللهببرتقرمام

المسيح

ويحتهياآلالمتكفحينمااآلتنالمجداستعالنينتظرالذيهواإلنـانفقطليسلذلك
ستكونكلهاوالخليقةبلوالمسجحالدهمجدفيأبديةأفراحشركةمحلهاليحلوالتنهدوالكابةاطزن

ئفرحهاأنعليهاألولالزماقفيباهانتهأهانهافالذيبالضرورةوماحاالنساقفرحشريكـة
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بفقدانكمالهافقدتفالحليقةالخليقةليكئلخلقاالبسانألناالخيرالزمنفيبعزائهويعريها

تتوقعلثهوبنوتهلفدائهالكاماستعالناهويتوقعفكماميعادعلىمعهدجائهافيوهيكماله
اللهورضىكمالهافيهتستردللهاإلنسانبنوةوباستعالنفيهذلكلنفسهاهي

كللأخضاتهاالذياجلمنبلطوعأليسللئظلاشليقةخصقتاإذ802
ءالرجا

7أول4للكا43354للئاللعنهارغماإركامئحتوقعتهناالخليقة

لحقفارغةصورةإألئعدولمحقيقتهافقدتأىالالقيمةهوالفراغهووالمطالنوالئطل
آليةمصداقاتأتيسليمانخبرةهناالتعديبعداليهصارفيصاتماماكاإلنسانكيانهايمألكان
41و12جا00الريعوقبضباطلالكلباطلالكلاألباطيلباطلبولسق

الذفيلهكانعمااالبسانبطللماباطألصارمكذافالعالم

هوإنماالخليقةإليهصارتالذيالوضعهذاأنكيفاآليةآخرفييوضحوبولسويعودق
واكلتامرأتكلقولسمعتألنكآلدموقالالثهفمصدرمنلماطبقالكوذاإلنسانبسبب

371تكبسببكاألوضملعونةمنهاتأكلالقاثالأوصيتكالتيالشجرةمن

دأومجلحريةإلىاللعنةالفسادديةعبمنستفمقأيضانفتمهااطليقةأللم812
الثه

فينفسهاالحليقةالرسرلبولسفقولالخليقةمعنىعنئفصحءتبتدىاآليةهذه
كل4ولىاالوبالدرجةاألرضعلىجسدذيكلتشملالحليقةأنيوضعحاللهأوالدمقابل
تحتوقعجسدكلءرجامحطهماللهاوالدسيكونحيثأفقطالمفديينسثناباسهإنسان
حريتهمالدهأوالديستعيدأنفبمجردالناطقةغيرالخليقةبقيةأواألمممنالوثنيينءسراالفساد

العتيدةالقيامةفيتكميلهاوينتظرونالمسيحفيحبالاآلننهاعربنالواالتيالفسادعبوديةمسن
ليكونتواضعناجسدشكلسئغئرالذي135كوه1الفسادعدمالفاسديلبسفيهاالتي
لهأخضعثالذيالفسادعبوديةمنالخليقةتقتحينئذ312فيمجدهجسدصورةعلى

الفسادعبوديةتحتالشيطانيطويهأنئبلوبهالهاهوكحالهاكانالذياإلنسانمستوىعلىلتصير
للحقومزيفةفارغةصوبىةليبقىاإللهيالحقمنهوينسحب
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وهورأسهافبسقوطمترابطاكألواالبساناطليقةفيهنرىنورمنبصيصيتضحوهكذا
واإلنسانالحقمنشيئاتحملأنقطممكنايغذفلمبهمتأثرةالحليفةسقطثاألولاإلنسان

روابطهيهلباإلنسانهيوترتبطبهااالبسانيرتبطالتيالكثيرةالعالئقبسببهفاي

قدرقياسهعلىكل3الحقفيمشتركنموروابطهبمهلمشتركئسبيح

ئريخعأنبانتظارالروحبمالمستوىعلىوفداهاإلنسانعناللعنةرفعوفسدالدهنرىاذواآلن
عينهاألخيرءالفدابانتظارذلكمعهتئنالحليقةنرىالجسدعنكلمة

ءسوااالبسانمعالخليقةبهارتبطتالذمماالمشئركللنصيبمصغرةصورةونوحالفلكفينأول
تمتالتيمالنجاةدةوفيعمالذيالهالكصورةفىرضاهأواللهغضبفي

ذ16إلىمعاوتتمخمتثنالخليقةكلأذنعلمفإننا822

يثنكماتئنوهبمكلهاللخليقةرةوفكرهقلبهفييحويأنالرسوللبولسعجيبةقدرة
جديدمنلتولدتمخضوكأنهاتتمخضفيهاالحقكياببسببألمامعهوتتمخضاالنسان

3الدهالبرورضاوفيهاالحقفيهابكون

وشكراوتسبيحوتحيةمقابلةمعهلهتلذفلمالدعنتغربالحقاالبسالنضئعحينما
وأعوارهبطنهورايتلهىفدهبالدهرؤياعنعينهواثغضتالروحيبالصمتاإلنسمانفضرب

ءالمخقاأرضعلىتدبالتبمالعجحاواتكإحدى

الوشيكةوالعودةالمعاالخالصاالبسمانكوأدءالسصافيبابوانفتعالزمانءجاوعندما

والقعللمظيهاماكضيثالئيالخليقةوممهاألخيرءالفدابارتقابأنينهوزادحنينهزادتكودأن

لموإنكليهلمجبلتالذياتىصورةنحوتنرعإنهاوشكوىأنيندونللفسادالخضوعقبتض
تذربهلمولوحتىالباطلثقلمنوتئنأوتدركهتعيه

عهـنغكيهناكومنهنامندتوشذراتةالكلثيفحاتهعلىالمقدسالكئابفيولنا

عالتاتعنتروياليكرالحرةالطبيعةمنالتاريخقبلاالولىاألصولممنحدرةباهتةصور
0الزمالنذلكفيرأسهاواإلنسانالحليقةوبينوالحليقةالدهبينصميمة

اثهعنداألثيلفليقةاموضععنيحكيممبحالمنسمع
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الحقلعشبالحقلزنابقتأملوايقوتهاالسماويأبوكمءالسداطيورإلىانظروا

03و92و662متيليشهالثه
0192متأبيكمبدوناألرضعلىيسقطالعصفورواحد

يقولاإلنسانمعئم
ولمحجدالمالئكةعنقليالوئنقصه3تفتقدهحتىآدموابنتذكرهحتىاالبسانهوفمن
والبقرجميعاالغنمقدمبهتحتءشيكلجعلتيديكأعصالعلىئسفطهئكللهءوبها

السالكالبحروسمكالسماوطيورأيصاالبروبهائممتأسفاالوحوشبقيةأئمقسظ

88مزالمياهشملفى

عظيمهدوثوصارالريحفسكنتابكئماسكتللبحروقالالريحوانتهرفقام
493مر

والجرأيضاالريحفإن3مذاهومنلبعضبعضهموقالدظيصاخوفافخافوا
14مريطيعانه

وصارتالوحوثمعوكانالشيطانمنيجزبيوماأربعينالبريةفىهناكوكـان
131مرتخدمهالمالفكة

يتايذمقتروياجبعونعلدوميشمسياإسرانيلعيونأماميشوعوقال
فوقفتأعدائهمنالشعبانتقمحتىالقمرووقفطالشمسفدامتيئأتلواديعلى

31و0121يشكامليومنحوللغروبتعخلولمءالسماكبدفيالثـمس

وخدمةاللهطاعةفيالخليقةعاشتهاوطاعةوحبودمنسابقةلعالقاتباهتةصوركلها

الزمانلكفيفيكبيرهااإلنسان

الخليقةلدىهيهـبتهوتقذجمالهمنتعزىنفسهعينيأماموتعزىاللهاالنسانعميلماولكن
كلهتشتهيصارتمنهالفربىتشتهيمكانتأنوبعديهابهابحأئهابهأنوعوضكلها
يجمعكانالذوالهيبةةالموفىناموسثمقواويفترسهايشتهيهاهووصارالفتراسههءوراويـري

معالخليقةودخلتوالنقمةوالمطاردةوالرعبةاطوفناموسمنهبدألوحلبالخليقةاالبسان
والفسادالئاللتحتكبيرها

وئسبيحوألفةوودوصلحآتيةعودةصورعنأنبيائهورؤىاالبسانأحالمفىبقيتولكن
ويربضالخروفمعالذئبفيسكنحلموكأنهايقصهارؤياعنءإشعيامنفنسمعمشترك
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ترعيانوالدئةوالبقرةيسوقهاصغيروصبيمعاوالسمنوالشبلواليخلالجذيمعالسنمر

ويمدالصلخخسربعلالرضيعويلعبتبنايأكلكالبقرواألسدمعاأوالدهمابضتر
1169إشيفسدونواليسوؤونالاألفعوانجحرعلىيدهالفطبم

الوالبحرققحتااالولىواألرضاالهـولىءالسماألنجديدةجمعاوأجديدةسماةرأيتثم

وقالجديداءشيكلأصنعأنـاهاالعرشعلىالجالسوقالبعدمافىيوجد
وه121لؤوأمينةصادقةقوالايةهذهفإناكثبلي

والحيوانءاوومنقداممنعيوناةمملوءحيراناتاربعةالعرشوحولالعرشوسطوفي
والحيوانإنسانوجهمثلوجهلهالثالسثوالحيوانعجلشبهالثانيموالحيوانأسدشبهاألول
داخلومنلهاحأجنحةسطمنهاواحدلكلالحيواناتواألربمةطائـرنسرشبهالرابع
ءشكلالقادرعلىاإللهالربقدوسقدوسقدوسقائلةوليألنهاراتزالوالعيوناةمملو
علىسللحالوشكراوكرامةمجدااطيواناتتعطبموحينمايأتيوالديوالكائنكانالذي
4601رؤشيخاوالعشروناالربعةيخراآلبدينأبدالىابرالعرش

فينثنأيماانفشنانحنالرباكورةلناالذيننحنبلفثطهكذاقولي832
أجسايرنافداقيالئبنيعينمتوتناأنفمي

أنينهانستشعرالكناوإنوحدهاتئنالخليقةفليستالرويابصدقيومنالرسولبولسى

علىحمملناوفدالمفديةالحليقةباكورةصرناقدكناوإنفنحنأنيننامنأنينهاتستمدولكـنها
الفسادنلبسزلناالألقأنفسنافينئنزلنافالوكمالهاألخيرءاالفدعربونهوالذيالروح
بالقيامةأجسادناءفداباكثمالاايكتمللنناءفداألنحولنامنالحياةيمألالذيالباطلونحيا

ءبرجارض19ترابـايخاأخييرانطرحهاالتيأجسادنافسادثقلمننئنفنحنتكونأنالعتيدة
إالتبميءملننالحينماالقيامة

طاسقواحدنصحيبيخاككلاإلنسمالنمعاشتركثالحليقةأنمحزنةانهاولوسقيقةإنها
الئعققبزهاىورحمتهالدعدلوبحـبفحتماسقوطهاسببهواالبسانكانفإنوقياما

اياولاوبردلتستعيدالحقإلالئطلمنوترتابفدائناليقةالختفتدىأنالمشـحفي
0اآلنالمفقودوالوفاقذالأساممماعلىمعهااإلنسانتعاملويتعألالدهأمامالحقيقي

ففيالمدروسالالهوتحئزالمطئبرزهااندونالقبطيةالكنيسةتعيشهاهةحقيقهذهان
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عاشالذيداودمزاميرمنهيوالتسابيحالحنيقةبفمالثهليسئحالرهبانمجمعيقومالليلنصف

الحيةالمزاميرهذهفيالخليقةهذهمعوبالروحبالفعلواشتركبالروحالحقيقةهذه

91126مزبزكأحكامعلألحمدكأقومالليلمنتصففي

الزمانسابقمنكانفيماالخليقةعلىآدمسيادةويتذكرالليلنصففىيسستيقظداود

وتسئحلتنهضكلهابالخليقةيهتفوداوداللهحضرةفيوالكلالعودةأيامأتتوقدفيتصورنفسه

آدمبنيعلىرخهعلىوتشكرهخالقهامعه

هللويا

األعـاليفيسـئـحـوهالسمواتمنالربسـئحـوا

جـنسودهيساكـلسـحـحـصهمـالئكـتهيـاجميـعسممححـوه
النوركواكـبياجميعسـبحـيهوالقمرالشمسأيتهاسبحيه

السمواتفوقالتيالمياهأيتهاوياالسسمواتسمـايـاسـبحيـه

فلنحدالهاوضعواألبدالدهرإلىوثئتهافخيقتأمزألنهالرباسـملتسئح
15تتعد

اللججوكلالتنانينأيتهايااألرضمنالربسسحيم
اآلكاموكلالجبالكلمتهالصانعةالعاصفةالريحوالضبابالثلجوالتردالنار

األرزوكلالمثمرالشجر

841101مزاألجنحةذواتوالطيورالدئاباتالبهائموكلالوحموش

مرةدخلتالتيكلهانالخليقةيهيبوهوالفردوسإليالعائدآدمبلسانيـشكلمداودوكأن

0للخالقوالتسابيحوالعبادةالشكرلتقامطاعتهتحتأخرى

كلاالبسانمعاطليفةفحرصلحببزوغلوقاإنجيلفيالمسيحفيبوحالجديدالعهديأتـيثـم
خاللمنكلهاالخليقةعلىوسيتسخباإلنممانكلأتىالذيءالفدالعهسدكثمرةاإلنسان
000كلهاللمخليقةناإلنجيلواكرزواأجمعالـعالمإلىاذهبواالمسيـحفيقولاإلنسان

منالخالصبشارةالناطقوعيرمنهاالنماطقأعصائهابكلالخليقةتتقخلوهكذا6151مر

وكمابفيامتهسيقيمهابسقوطهأسقطهافكماءللفدااإلنسانقجولخاللمنالفسادعـبودية

بجزهيسعذهافمسودبعصيالهأفسدها

حينمابالصبرئكميلهايترفبزالمامنهمافكلاإلنسانكانأوالحليقةكانتإدولكن
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مارانالصالةبصراخوبالروحواالبسانالمكتومباألنينالخليقةاألجسادءفداالتبتسييتم

المميتاشيثاشرلواوإنحئابتيحملوناالثينبينللصلحالعربونعالمةالمسيحيعطيثمآثا
6181مريضرهم

يكفلانبعدالذيالثهبزبامتدادمشغوأليزالالبولسالقديسأننالحظأنوعليتا

قدماومجألدالئهبريحلوأفسدتيةالخطحلعتأينماحتىكدهاالحديقةعلىيفيضلألنسان
فسد

أحدينالزهمان1رجاةالمنظوزليسالرجاةولكنختصناءبالرجاننا84252

بالصبيرنتوقعةفإنناننظرهلسمنانرجموماكناإنولكن3أيفأترجوهمميف

الدهريخماإآلالعلنيالحقيقيوجودهائاخذالأخرويةحاالتهيوالقيامةءوألفداالخالص
بالرجماوخلصنافباإليماناهوالرجبااليمانهومنهاهنانمارسهوالذيماألخرىالحياةأواآلقي
ولكنبونكعرباإليهاناآلناألبديةالحياةونعيشنعيشهافنحنكالقيامةتماماخالصنانكمل

تكئلهناك

غيراآلتييخصفيمااإليمانهوهوءالرجاألنأخرويمماهومسئقبليءبالرجايختصماوكل
وانتظارتكميلوالصبرءالرجاحيثالوعدوانتظارتكميلالصبرءالرجامعيتالزموهناالمنظور

وعدالذياللهصدقويقينقرةمنويقينهاقوتهاتأخذالوعد

الصبريدخلوهكذااطاضرالزمانبحسبمعاناثهايطولالتيلآلالميعودهناالصبوذكر

نصيبءالرجايأخذوبذلكمؤلموضععلركبيءالرجماحيثالرجافيأساميكعامل
الجواهرالئالثوالمحبةوالرجاهاالبهانالحالبطبيعةيتقدمهاإليمانولكنالمسجماراةفياإليمان

ألنئرىالالتيإليبلئرىالتياألثمياإلىناظرينغيرونحنمالحالكفلفطالمتأللئة
كيراآلنهوالكاملالحالصهنا481كو2فابديةترىالالتيوأماوقتيةترىالتي

وكانهنعيشهنفنحفالسابنودئقفئناالذيالقدسالروحبسببولكنهوماابدألنهمنظور
وئوتهءالرجاهوعملنهذاخقضتاحضرحاضرأوقد

فبولحمىللحياةكبيرةبركةالمعنىهذافىلناءيختبىأنهالعزيزءالقارىأيهاهناالحظ
وحياةوالمجدىوالقيامةوالخالصءالفدامنالمنظوروالمحسوسعلىاآلننعيشالأننايوضحالرسول

أئفسنالمجاوزهو3اذاهناوالرجماااليمانعملهوفماابديةأموركلهاألنهاااآلتالدهر
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إلىالمنظوركيرهوماإلىقلوبناأنظارنرفعوأنمنظورهوماوكلوأحاسيسناتجـاؤزمشاعرنا
الروحصفاتومنعجزناويكتليعينخالرألنااليمانبحقيقةشهفنعاالخروممباألبدئ

نعيشالقدسبالروخإذا471روموجودةكأنهاالموجودةغيرءاألشيـايدعوأنهوالده

بالعيانالنسلكباإليمانألننااثامارانبالصبرونتوقعهبهوآماكـلبالعربونحقا

حواشامنوتخقصنازواتناعنخرجناإنحقاخقصناأننايقالأنيصخوهكذا7كوه2

وقدبلالضرافىلناحاصلحتمافهوالماضىفيعملهماإلىفقطونظزناالمسيحتجاهووقفنا
حتماتآألنهبالروحونعيشهنراهالأنناولوحصل

كلهاصالخليقةومعنانئقفنحنرأنينناجملنايشرحفهذايلتفتأدناآلنءالقارىوعلى

وضيقاتمرواقععلىولكنءالرجابيقينحتماآتياوعدابالصبرنترقبأنناوهوواضحسبب
الخليقةمسئوليةأعطيناإذونحنهذاالحيئءالرجالهبقلوبنامنءتطفىأدنتودمخالحقة
أنينهانستشعرالمخقصينباكورةومشاعرالمفديينحساسيةعنفابهبسبشاأسقظثألنهابالتضامن
يمتدناءرجاولكقمزةفمسئوليتناالخالقامامعنهاعوضانئننحنالحقيفـةفيأوومخـاضسها

مستقبلهامعناليشمل

منككلتغظتيبمسئوليتهيرتفعالذيالجديداإلنسانعنيتكلمالحقيقةفىهناالرسولبولس

منالفالسفةيقولهماصحيحافليسالعالمعنهومسثولحتمابالروحالمرتفعفـاإلنسان0حولد
وهذابعينهالكبيرالعالمالحقيقةفيهوبلميكروكوزمذاتهبحـدصغيرعـالماالبسالنأن

والشيئاأشتهيالأنيذاتيفيأحسستحينماالعالمقمةعلىإوقففمنهءحزهوالعالم
العالمئحتاإلنسالنأخضعتفالشهوةصحيحهذاالكإرغريغوريوسالباباأشيئاأخـاف

لهأصألخيقالذيالعالمءإزافشعربضآلتهالمظلمةالصالمأركانعليهسادتبالحوفو

يمبفيكماألجلهنصلبممانعلملسناألنناضعفاتناأيضأئعينالرولحوممذلك862
بهاالينظقالتبأفينايشفعنفشاالروخولكن

ألكانا7لألةسأيضاكذللئ

عليهايضالذيالسابقهووماسبقماآخرعلسببإضافةعنتعبيرأيماكذلك
3هنا

منيعانييزالألجسداحاملونونحنالعالمفينعانيهاالئياالمناوسطفىونحنانناهو
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الفسادتحتأيضاتئنوهيالخليقةضعفمشاركينأجسادناءفدانتوقعباألنينونحنالفساد
إلطباإلضافةكذلكونترخىننتظروبالصبرلناموهوبةكنعمةءالرجاعلىاعتمادناكلصار

ضعفنايعينالذيالقدسالووحالثهمنحنافقدذلك

ال47لم7م3يعين

معداكا7مقاطعثالثةمنفصللكلمةاليؤالنيبالمعنىتفيالهنايئيكلمة

معيساعدأومعيحملاأومعيعينأويحمسلكابمالم7صعنالكاإ
يصيربهذائةبالسوواحمداجئالاثنينتحميلمنتتلىفرالتيمالمسماعدةالكلمةتعنيوهكـذا
يشتركبالصالةوهكذاالمساعدةيقدمالروحبينماالصالةيقدماالبسانإنقلنااذاواضحا

الروحأدوهوعجيباجديدامعنتىاليونانيةالكلمةتحنلقوهكذاالمعؤيةفتأتيالروحمعاالنسان

بالصالةاإلنسانإرادةعلىمتوتفةالقدسالروحةفمعؤيبالصالةيدهيرفعالقنيساعدال

أجلهمننصلىأنينبغيمانعرفالمجبلناهوآبتمارويةوضوحوعدمالمسعوقاتتسددإن
ولكنكرارتمسئوليةاالبساديحملالذيالعالمأيحولضامنالتيوللخليقةلناعأدكهـدف

بكلماتلضىولكنضعفنافيويتشفعالفوةليعطيناالصالةفييقودناأنهداخلناالروحوظيفة
الذيالدهولكنبالكالميعئزعنهالأنينالىأفواهنافيتتحوسوحرارةبقوةوإفانفهمهاواضحة

ئظتيبغيرولوكانحتىبهنقولوماذافيناالروحيقولماذاتمامايعلمقيناأرسله

ممعفاتنايعين

ضغطةوهوتحتفالجسدمشتركفاألنينالخليقةمعنئنإنناالرسولبولسقالأدسبقلقد
وتمصوأعصمابهوعظمهلحسهمنتأكلالتيءالفناعواملءإزاظهالتيالخلودصلةفاقالطبيعة

الوجهةمنضعفاتناتعنيليستهناضعفاتنامةكلولكناألرضعليقعأنإلىعافيته
فيواالمتدادءوالبقااالقيامةحقأخذأنبعدالجسديالمقابلفيالروحألنالروحيةبلالجسدية

بكلالمعاديةالنافرةوالحلقةبالعالماحتكاكهفىالمربالواغيمحاضربزالالوالحنلوداألبديةالحياة
يومكلبشدةيختثرالجسدءفدالكمالاآلتءالفدااجلمنءالرجافيالصبرولمجفد0أعضائها

تعزيةوممبرتخزنااضعفاتيعينالذيالقدسالروحفلوالوحيدالخليقةوسطفيواإلنسان

الرغبالتتشؤشهاصالتناأنمننالرنجمجبالرراحةمنهنستلمحيثاالصالةىهيلنامهايق
لدىمسصرعةشفاعةأجلنامنلألمتقدنشعروكأنهالصالةمننخرجمرةفكلالمحكومةكير

المرتقبةاألبديةوراحتناالصعبوافعنابينالوحيدةالواسطةهوأصبحالقدسفالروحالله
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هيأنينناويستغاللهلدىطلباتنائعرلكيالوحيدةفالوسيلةننتبههأنهخايخبغيولكن
وصلوااسهرواتملواوالصلواصلواطوامثلبإصرارالمسيحكزرهاوصيةوليستالصالة

الصدوساللهخرألنالصالةعدمفىعذرلهليسواإلنساننجربةفىتدخلوااللكـيصلوا

النحنصحيحلتهطلباتنامفذمأأفواهنافىويتكلمبالصالةقلوبنايلهبأنءومتهيىمسخعد

هخاولكنفذامهدهنصليأنينبغيمانعرفالألنناالصالةفىاللهئرضيوبماذاكيفنعرف
نقدمهالذيأنيحخاليسألناألنينهذااللهيترجمحيثبأنينناويئنضعفاتنايعالروحأيضا

وطلبةصالةبكلمضقيناللهأمامواقعناعنتعبيرأعظميعحرالذيالروحأنينبلجهالةعن

681أف0وطلبةمواظبةبكلبعينهلهذاوساهرينالروحفيوقتكل

اإلنسانأوللخليقةبالنسبةءسوااألقيئلكلمةالرسولتكراربولحسهنايفوتناأنينبغيوال

حالةمعيارهووهذااآلتيإلىالتحؤلطلبحالةعناألقيئمعبـرابالقـدسالروحأو
اآلتيأجلمناألنيناآلنكلهوالعالماالنسان

العالمصارفيهاليوموحتىاألمواتمنالمسيحيسوعربناقامأنمنذمافىمنيكنلمولعله

يأتيبأنوتلففاتشوفاحقيقيبمخاضالروحأنينهوبقدرماسدالجأنينليسىأنينفىكله
يكونأنالعخيدالتغييربالساعاتاآلنتترقبكلهاالحليقةومعهافالبشريةيـتأخروالاآلتـي
إالمسيحيسوعربناءبمجياألضرفداثهإلىواالفسالتالعالمليدخل

إنسانالحالةءبفامنبالرغمأنهوهيهامةحقيقةعنبالكشفهنامخشغلالرسولطوبولح

المفدممباإلنسادحئقدأنهإألالعالمقيالتجاربإطارفىالمسيحفألمهالذيءالفـدابعد

اللهلدىصالتهاسشاعضامنايصليكيفويعلمهضعفهيعينأنيستطجعلكيالفدسقالروخ
االرضعلىغرلتهأيامطولباللهدانممنصلحيءرجالألنسانفأصبحالحاصةبشفاعته

هولء5كيالألول7كاا9ألكاء53إلحبهاينكلقبئبأئايشفع
فيهايهتفمواقفاليوميةالليثورجياصالةففيومرديةجماعيةليتورجيةعمليةحفيقةهذه

وصادقةحقيقيةروحيةحالةنيالجماعةكانتافابئالعاليبالصوتالمجديعطيكأنالشع

الجماعةويلهبحاضرالقدسالروحأنواضحنانفعالوتمجيدعالصراحبهيئةالهتافيخـرج
بالتهقلبيةوصلةصادتةروحيةحالةفياإلنساندخلإذاأنهمعروفالفرديةالصالةفىكـذلك

القدسالروحمنواضحتدخلحمالةهذهدهبالمجديصرخفانه

منهتخرجاذبالروحالصالةدرجاتييصليإنسانحالةالىننئقلأنيمكنالوضعمذامن
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لدخلفينايشفعالحالةهذهفىيكونالذيالقدسالروحأئاتالحقيقةفيهىمندفعةأئات

لعملواضحعمليكمثالولكنعامةكحالةليسهنايقألمهاالرسولبولساللهلدىطلهـباتنا

مرفوجمةصالةكحالةعحليااإلنساقالىاللهبردخولعلىكبرهاناإلنسانفيالقدسالروح
يشهدأيضانفسهالروحالرسولبولسأوضحهاأنسبقوقدالثهلدىومسموعةبصدق

الروحيطلبهاالتيماألئاتامامفهومةشهادةهذهولكنإ861روالئهأوالدأنناألرواحنا

الذينعاراهنايقولهاالرسولوبولسمنطوفةوالمفهومةغيرفهيمالحارةالصالةفيالقدس
ولكنهبالمرةبألسنةماتكليسفهذاالمفهومغيرالخافتاألنينهذاولهمونيصبألذينيئيسشخف

صالةفيالداخلينالمؤمنينلدىشفاصكلتهوعنعملهوعنوجويعحرعنالذيالقدسالروحأنين
الثهلدىقلبية

وامتيازقوةعالمةهوسالصالةفيالقدسالروحأنينأنيقيخانـعلـمأنينبغيولكن
عفاتنايعينأويقريهايعيئهاهوضعفحمالةعنتعبيرالحقيفةفىهوولكـنبالروح

اللهلدىمقبولةصالتنامجعللكيضعفناحالةفييستدخلفالروحبهاينطقالبأنافي
حقأومنسحقينءكناضعفاإنومسموعة

المهمشيئلبحسألنهدحالاهتمائمهوماتفقئمالقلولطيفحصقالذيولكن872
القديسينفيياثمفغ

فهو4المكبوتةأعوارناأنينيترجمالدهيعلمهاللهولكنمسدوعغيراألقيئأنمنكمبال

كاشفأأصبحالثهأنهواآليةهذهفيلديناجديدأنعتبرهالذيولكنوالقلوبالكتىفاحص

القلوبأدمافكفيناالقدسالروحبراسطةوذلكنحننعرفهاالكناوإنحشالروحيةحالتنا

هوالقدسالروحأصجحإذالقياسهداعلروحناحمالةأصبحمتهكذاخالفهاتثرفهاوالكـفى

أنينبهغيهذافإنلذلككهأرواحمناداخلفيبالروحبنقمماوكلهنايهماكللرفعالوالسطة
إليهنولمحلهأنيهمناماوكلهمومناكلأننعلمللصالةوقفناإذاحشصلواتناكلينعكس

هوفالمطلوب0كالمكثرةوبدونبئحديدوباطمئنانوبثقةنصليأنيدعوناوهذاجحيدامعرو
عيقهاقدأنهنحنلنعلمولكنيعلمهاالألنهليس46فىافهلدىطلبائنائغقتمأن

م7ألالءه7ءهميشمفع

بمعنىمركبةانيةباليؤالسالفةاآليةفىتءوجا620آيةالسالفةيشفعكلمةنفسىهي

هءألاللمء7ء4عناأوفينايثمضع



88172993روروميةرسالةرح

لدىشفيعالناأنفالمعروفيشفعالفدسالروحأنهونعلمهأنيجبوالذيعليناالجديد

البارالمسيحيسوعاآلبعندشفيعفلناأحدأخطأوإنالبارالمسيحيسوعاآلب
أنواضحولكن0اآلباللهلدىأيضاالشفاعةمضمارفىالفدسالروحيدخلوهنا21يو1

المسيحعلىئزتكنافيشفعالقدسالروحأماللخطيةثمناالمدفوعدمهعلىئزتكنايشفغالمسيح
اللهيمينعنءالسمافيهوشفاعتهموضغفالمسيحكذلكعنااللهلدىويتوسلمنهيأخذالذي
فيهانشتركونحنمناومسموعةاللهإلىمقألمه4وهياألرضعلىفمعناالقدسالروحشفاعةأما

كلالربحضرةيعئرعنالقدسفالروحضعفضاليمينوتقويةتعزيةشفاعةفهيأيضاباألنين

منمقألمةواحدةشفاعةتكونتكادفهيءالسمافييعملهالذيعملهمىنففينامكمالاالرض

فيلهبالذياإلنسانثقةتزدادوهكذاالدهلدىاألرضوكلءالسمافيالعظيمينالشفبقيق

األرضعلىهيحالذيمنءالسما

القديسينفييشفع

فىالقديسينفيوكنتصفيبهاعةكلفىواليصليمنكلفييشفعالأنهواصح
يضبطهمالذينوهواالخنصاصشديدهنابهوضعهايحتصمحأدواحدمعنىلهاهناالقديسين

بمعنىالقدسبالروحمنقادونهمالذينأوالقدسبالروحجطينالمنضأوا4القدسالروح
همالذينبحرصونعمتهتدبير0بمقتضىويسيرونالقدسللروححيائهمسلمواالذينفييشفعأنه
اللهأمامبالروحوحقاالجديدةالخليقةيمثلونالذينمسيحيونحمقا

آيةاللهأوالدأنهمعلىيذكرهمفهوالقديسينجماعةهخايهمهالرسولبولسأنواضح
خالصيتعلقبالجسدفدائهمتكميلءرجاعلىالذين32آيةالروحباكورةنالواالذين61

الذين32آيةفديةالمغيرالخليقةبأنينويئنونالعالمهميحملونوالذين12آيةكلهاالحليقة

62آيةمعناهايدركونالبأئاتفيهممتشفعاضعفاتهمحامالالقدسالروحفيهميعمل
وبهمأجلهممنيتشفعوماذايرجووماذالئهيقولماذايخفيوأنعنهمذاتهيخفيأنتصدفكأنه
11همتالعالمنورأنتماإلنجيليخاطبهمالذينهمءفهؤالاإلنجيلنظروجهةومن

حفكفيقدسهمأجلهممنالمسيجيصليوالدين031همـتاألرضملحأنئم
الروحعنهمقالالذينوالناسالعالممنمحفوظينالصليبظلفىيعيشونهؤال7171يو

2111روإالموتحتىحياتهميجوالمالذينالروياسفرفي

تكميلأجلمنباألنينءبالرجاباآلتيمنشغلالرسرليبولسأنهنانالحظأدطوعلينـا
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لمللينمؤيكؤلواأنأجلمنفيهمويشفعالقديسينيعينوهوالقدسالروحبسعملوءالفدا
بعدالمفدينكرالمتعؤقيناآلخرين

بالفداءالرجايشاهلمإذاناقصايكونالحادثبالخالصإيمانناأنالرسولبولسويقرر
الصبريسلحهلمإذاشيخايفيدالوهوالمنظوربغيرنؤمنالكناإذارجاةيكونالورجاوهاآلتي

ليمسالمسيحيوالالهوتاولىاالبهـالدرجةءرجاالهوتهواطالصفالهوتالوافعضيقعلى
وطنايطلباألرضعلىمتغزبسائحالهوتولكنهالالهولتكلياتمستوطنامقيماالهوتا

خوالرالمسيحمنجمةمرفكقضيةالمفديةكيرالحليقةهمءووداالمفديينياكورةبجمعوهوأفضل

اآلتيمالخالصيطلبءوبالرجاالحاضرمنالحالصيطلبيثنوالكلاللهلدىالقدس
دربفيقيادتهمالمتوليألنهبأنينهمويئندضعفاتهميرئيإذاالئنينبينالقدسالروحومجمع
ءالسماإلمطالمؤديالصليبدربهوواحد
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الثالثةلألصحاحاتالمظفركاما
الثامنحتىالسادسمن

104

مدعوونهمالذينالدهيحمونللخييرللذينمعاتعملءاالشياكلأننعتمونجدن882
فصإلهخشمي

موضوعهمالذينالمفديينعلىعامةالمسيحيينعلىالرسولبولسبهايعودهخانحنكلمة

اآلنتفكيره

الءاألشيامملأننعلم
جميعفهي5393مناآلياتفىكثيروتطويلبتفصيليشرحهاسوفهناءاألشياكسل

األحوالأسوأوكلإنسانايئقابلأذيمكنالتيالخالصلمسيرةوالمعايهسةالمقاوقةاألمور

جهةمنباإليمانالثابتةالحقيقةحألبلغتاختباريةمعرفةعنيتكلمالرسولبولسهنا
الزمانآالمأنأحسبفإني81اآليةإلىيعودالرسوللولسوكانوأالمهاالحـياةصعا

حقيقةالحاضرفياآلالمأنويقرريعودهناوهوفينايستعقنأنالعتيدبالمجدتقاسالالحاضر
جهةمنبالمقابلتقاسالضيقةيخفةسبتحأنهاوأوصحسجققدكانوإنبسهامعتزف
هوماإلىليتجاوزهذاهناءيجيثم471كو2أبدياممبدثقلءئحثىوكـأنهاالمجد

بالنسبةوذلكللخيرندريأندونتعحلعينهاوالضيقاتاآلالمهذهاديعتبرإذوأعظمأعمق
فىترسخأنينبغيالكنيسةفيتعليميةحقيقةباعتبارهاهنايضعهاالرسولسوبولللمؤمنين

يمانال

الكا7ءألمإمعاتعمل

قسؤلهبسببمفهوموغيرسيئأيبدووحمدهءالثميأنبمعنىتفاصيلهفىانسجامهأوالعملوحدة
منسجماعمالمعهيعملفإنهأوسيأتيأتىآخرءشيأوعملإلىئضافحينماولكن0وكرابته
أعألكاهـ75يحالصحاأوللخير
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الثهبحبونللذقي

معروفنيكونوناللهيحبونفالذينالمنظورةغيرللحقيقةالمنظورةالصورةالحقيقةفيهي

العادةفيتكونالمحبتهولكنأحبهمالذيهواكهأنالعكسهيالحقيفةولكنوظاهرين

أنهمهناوواضحالفديسينفييشفعالسابقةاآليةفيعنهمتكلمالذيءهؤالموظاهرة

وسوفلهمويشهدفيهميعملروحهأنواضحوالدليلالثهيحبهمباطريبلالثهيحبوقالذين
لثهمعروفونأنهم92اآليةفينرى

53ولكاهـ75ولول7هلحإتصدهحسميمدعووفيهمالذين

علىءبناهيفالدعوةالرسمباتلغةفىتستخدمرسميةكلمةولكامهـإكاصلحالقصدهنا

جداوتمحيصهالقلبفحصبعدتأتيالتيالخالصدعوةطبعاوهيشروطهمشودوااصادرقانون
الزمنقبلجدابعيدابهايذهبالرسولوبولس

121أفالمسيحفيرجاوناسبق

25أفللتنيفعئنناسبق

نوالالمحبةفىقدامهلوموبالقديسينلنكونالعالمتأسيسقبلفيهاختارناكما
14أفاللهبزمنئهى

الثهبزوالنعمةالقصدبمقتفىبلأعمالنابمقتضىالمقدسةدعوةودعاناخلصناالذي

9اتي2األزليةاالزمنةقبليسوعالمسيحفيلماأعطيتالتي

5ألحكاهـ75للخير

والصالحالصالحولكناألرضعلىبماتختصالفديمأصلهافىخيركلمةإنالحقسيقةفي
يتعاملأنهباعتباراللونرالكلمةهذهوضعبيالعرالمترجـمولكناألرضيوليسالسسمائيهو
كماسماويصالعإلىفالصخاورحمئهالثهتدبيرحسبتئحرالوسئثةئعايهسةأرضيةأمورمع

روألههـ4بالخيراتالمجشرينبالسالمالمسبسشرينأقدامأجملمساقادمةآيةفىيتضح

ضيقوطريقمعاناةخبرةعلىيأتيولكخهاآلتيالحالصهيالصسالحاتوهنا151هـ
وأنينودموع

ئاتةكحقجقةوهياآلرضعلىالقديسينخبرةخالصةأوقمةبهلتهافىئعستـبراآليةوهذه
ءالفداوئالرااللمسيحآمنواللذيننالنسبةايارضعلىفالحياةهالكنوزعلالمنفتحاطكسةيرئعتبر
هذاظرةالمنباطيراتيبشراألماممنوالرجايرحممواليضطهد4ورامنفالعالممحئرلغزهي
األشياهكلاآليةهذهإأللغزهيحلالالخالصطريقعلىالساثرونيعانيهالذيالشديدالتوتر
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وأنينالمفديينوأنينالمفديةكيرالحليقةأنينبينالرسولبولسيقرنأنويكفىللخيرمعاذممل

يوصلوكيفأجؤاثهبكلالعالمفياللهتداخلمدىلنايشرحذاتهبخدهذامعاالقدسالروح
بالخيريبشربمستقبلالكلبطويربروحهبذاكهذا

إوقصمدهالهمشيئةعلىصؤرهبكلاألرضعلىاألنينيطمعسماوينغميخرجاآليةهذهمن
قصدحسبمسارفييسيربلمعاكسايعملكانلهانحتىذاتهمنيعملالءشيكلوكـأنما
11اأفمشيثخهرأيحسبءشيكليعملالذي

فوا3ءاألعضاعملانسجاممنئذهلوأنتاإلنسانجسدتركيبداخلماإلىأنظر

العضويعملهماعضوأييعرفأندونالعقليفوقبانسجاممعاالخاليـاوماليينالتفساعالت
فنأيتكتيكتحتيعملالكلولكناألخرىبالخالياصلتهامدىخليةيةاتعرفوالاآلخر

وقمرونجوموشمسوأرضءسمامنالعالمءأجزاإلىانظرثمواحدشرمنظوربعقلهند
ءالسمافىالعالمأركانجميعفيتعيشبالماليينءوأحياورطولةوحرارةءوهواوضسذوطوجـاذبية

تسيرآالفالحياةديعةالبالمحصلةإالترىوالتسممعوالرتيباسيرايسيروالكلواألرض
السنين

المعاكسةالعواملوكأنمشؤشعالمفىنحياوالنسلكوالنعملالأنناإلينايوجيكلههذا
ومالقاتهماقياستحتهومعأوتالقيهماأيضامحكوموالخيرمحكومرالثولكنتبتلعناأنيمكن

ولماذاالقديسينلحسابعميمحيروالمحصلةمحسوبةوغايةونظامبقذرهينسالنلم
أنفسهـهميضبطونأللهمالمرسومونظامهلمقاصدهويخضعونالمحهعمليدركونألنهم3القديسين

الشرورأفرداخلمنحتىالصالحيدركهموهكذاالصالحةحصيئتهوهذانظامهحدودفى

ألنهمقصدهتحتوخضوعهاللهتدبيرمعاالبسانانسجاممدىعلىتفيتاآليةهذهرجمإن
كلمةهياآليةهذهمفخاحفإنلذلكونتائجهاالمقدسةالمشيئةمسارفياللسضرورةيدخل
0مسرثهوفقالسائرونبمعنىاللهيحبون

بلأصمقانوناليستاألمورتسييرفيالعامنظامهأوالخيروتدبيرهالجرةاللهمقاصدولكـن
وتاديبهواحتياجاتهوقؤلهوضعفهوإمكانياتهظرودهبحسباللهلهيقيمهتدبيرهإنسـاقلكل

الخالصطريقفىللسملوكيدفعهالذيالخاصاإللهيالتدبيرهوإلنسانالمدقعفالفقروتشجيعه
وإحسانهبأعمالهمظلمعالمفىءالمفيالنورلمسخوىليرفعهاإللهيالتدبرهوآلخروالغنىوالسعة

معيتوافقاالذاإللهيالتدبيرهوواإلذاللوالسمحقالدهأجلمناالفتقارحستىوعطاثهبذلهو
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يضرالواحديفيدماوهكذاالترابحتىءباالنحناإألإليهسبيلعوالالخاليطلبعابإنسان

تعملخيراتإلىالمضاداتمساريللتحوالعاملةاللهنعمةفتدبيرذاكيسعدهذايفمرومااآلخر
قدوتبادالتبمعادالتأحبهوهالذينيخصفيماالهتدبيريعملوهكذاذاتهبحألفردكلوفق

عنايةيالحقأنالعقلعلىوعسيرالخوخيرهوالشرورماأشرمنيخرجلكيبالماليينتحسـب

كلكمعياريعطيهالحقيقةبهذهاالبسانيخرجأنيكفيالخالصأجلمنعملهفىوتدبيرهالله
للخيرمعاتعملءاألشياكلأدجفنيهءملوينامالقلبيسالمهوكلاتكالهوكلوثقتهاجمانه
اللهيحبولنللذين

يتذمرفحينماالتذمرهولإلنسانوتكميلهغايتهعملويعطلالهتدبريفسدالذيبانعلما

اللهغايةعملأماممفرهناكيكودوالاإللهيالتدبيرتوقفيحمينئذنصيبهأوواتعهعلىاإلنسان
يبلغأنإلىيبقىثمويبقىمنهيشتكيمماهوفيهفيمايبقىأنإالنساناإللذلكاللنسبة

ئر2وحينحذوالرضىبالشكرللخيرالدهمقاصدوإدراكاالنتباهوهوالتجربةكندهتنتهيالذيالحد
كانإنأشأنارتححتلبنضجعليهتتضاضطبةالتجرفإنالتذمرعلىأصرهوفإنبعدهأماإلى
نفسهمشيئةإلىليرتدمعنه2ئربةالتجرفإنوإالأعدرجةإلىينقلهأنفعالويريديريدهالثه

الشرطأصبحلذلكاألسمىاإللهيالقصدلبلوغالترقيطريقأمامهوينسدالعنايةعنهوتتخلى
بمعنىالثهيحدبونينللذفقطإنماللخيرمعاتعملءاألشياأنخطورةوممئريةأهمأكئرهنا

منتفعابالتاليووالقدرةوالنفسوالفكرالقلبكلمنحبهوفيلحبهحتاتهمأسلمواللذين
التذمركلمةولسانهموصميرهموفكرهمحياتهمقاموس

لمانمهيداهناوعغثألنهاحميدائشرحسوفبصددهانحنالتي82اآليةفانكجمل
يليمافىبدقةبولسقسيوضحه

ابيلصورةثمثمابهينليكؤلواممهمفعسبقعرتهمفسبقالذينألن892003
كثيرينإخربينبكراهوليكلون

أيضادكالهمءفهؤالفعمنهمسبقوالذي
أيضابزرهمءفهوالدعاهموالذي
أيفمامبدهمءفهوالبررهموالذين

قصدهحسمادعاهمالذين821السالقةااآليةفيوضعهمـابودممقيشرحوهـا
قمدهحسبالتعبفيكيفيةفياللهخطةيبدأيكشفحيث
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تنبيه

منتدبيرهبحسبالدهنعمةعملضوءعلىحياتناخطواتلتفسيربولسقمعقادموننحن

تنتظرفالعانىالذيءالشقابعدمعهالمجدفىالحياةإلىاناإلنسلضمالشخصيبرةمقاصدواقع
ولماذاكيفكيفالفلسفيالفكرإلحاحبحسببولسقيشرحأنالسعيدءالقارىأيهـا

جانبمنرحةأعمالعنءالغطايكشفبولسقألنهناواردةلسيستهذهكل3ولماذا
اللهرحمةعسلثناسبيكيفعنواحدةبكلمةولويتطرقأندونفقطالدهجانبهوواحد

الالذيومنباالختياريفوزالذيومنفيناالذويريدهايراهاالتيالشروطهيومـامعنـا
الثهلناشرحهاولوحئىكلهاهذه3تعيينهوقانون3اخئيارهقانونالئهيبنيأساسأيوعلىيفوز
إشرحهاقدكانوإألالبتةشيئامنهانستفيدفلنبنفسه

نتيقنأنهواللهتدبيرلعملالبدبمالمسلسلهذالنفهمفيهأنفسنانحددأنيلزمالذيولكن
اآلنزلكوليممأيضايمجدهمأنينويوالذينبررهمالذينوأحباوهومدعووهنحتاووهأننا

أنيكفيإذاالخطاةنحومناللهمسرةهيوهذهالعالمءإنشاقبلومنبلفحسي
بالمائةمائةأيضأوالمخئارونالدعوونأننانتيقنلكبمالخطاةبهمالمقصودنحناننانتيقن
أولهمونحنوالفخارإللخطاةهواللهبزكونالتعليمهذامنبولسقأملمنتسهىهوهذا
بخطايانااعترافاالخطاةأكثرألنناوالدعوةباالختياراألحقفنحن

الفدسالروحيكونأنفهرومبزرونومدعوونومعمنونعندهمعروفونفعألأنناعالمةأمـا

الذيالمجانيالتدبيرتحتندخلأنوقبلنااالقتناعبهذانحنوتمسكناخطاةأنناإقنعنافد

أنتالذييسوعأنابالمسيحفكرنـاءيفيأنهولنااللهنسصمةتـدبيهرأيلـهعمسلأول

سيرةابتدأتهكذا6و905أعأفعلأنتريدماذاربياةهاءورايأتيحيثتضطهده
الفديسينجميع

دونجزافايأتيالاللهتدبيرأنلنايظهراآليتيناهاتينفىالرتيمبالمسلسلهذامنكذلك
إخوةالناسبعنلهيكونأدتعمنإنسانااللهابنيكونأنتعئيئفدندماطرفهمنتنسيق

يكونأنتعئنوعندماكثيرينإخوةبينبكرايظهريكرنعندمالكيءشيكلفييشابهونه
يولدواأنقبلاللهعرفهمالذينبينمسبقاصارذلكالهابنيشابهونمنالبشرلحنبيننا

15إرقألسئكالرحممنخرجثوئبلماعرفتكالبطنفيصورئكقبلما
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ءهأللح7ددأهددءكاا5فعمنهمسبقفعرفهمسبقالذينألن
الكنيسةتعرفهمالذينفمنالليتورجيالكنسيبالترتيبمتاثربولسقذهنأنواضح

اللهبرحملأيالتقديسأيالرسامةطقسعليهمئجريتدعوهموالذينللمهامتدعوهمجيدا
التمجيدمنهالةعليهموئضفيالتعليمكراسيعلىتجلسهمتبروهموالذينتبررهمأي

فيتءجاكماالروحتةالهبةأوالوظيفةتحديدمأوالرسامةقياسعلىهوإلتديينسبقهنا

015مشيئتهمسرةحسبلنفسهالمسيحبيسوعللتبنبمفعمنناسبقإذأفسسإلىالرسالة

اختارناكمالالختياوالمساويةوهيالمعرفةسبقبالضرورةقبلهيأتيالتعيينشنقحيث
نتيجةهوالذيالكاهنلوظيفةالمناسـاالشخصفاختيار1أفالعالمتأسيسقبلفيه

التعيينقبلتأتيفالمعرفةرسامتهأيثعيينهقبلجيدأيتملهمعرفضنا

ءهؤالحقيقةهوتقضيمفيهمابولسعندقاألساسيالغرضأناآليتينهاتينفييالحظ
المفديةالخليقةءأعضاألطيرىفهوواصلوبئهمأينالىواءجاأينمناللهيحبونالذين

معهوماتواالمعموديةفيبالمسيحواتحدواباإليمانالمسيحفىصارواالذينالروحباكورةلهـمالهـذين

هديةالعالمأعطاهموالجزافاالمسيحطريقفيالتاريخبهميلتيلمءهؤالوقامماتلماوقاموا
فيللخالصاللهابنتعميىولئاالمسيحيظهرأنقبلالمسيحمعكانواهمبلالمسيحإلمنسه

أنتقرراإلنسإنابنويصيرإنسانصورةيلبسأنتقررولماللخالصفيهتعمنوااألزليةاألزمنة

المخلصمعهتقررتقررلتافالحالصاللهءأبناويصيرواللهئنؤتهصورةمعهأيضاهميلبسوا

دوحيةبركةبكلباركناالمفدلحلونمعهزسمالفاديزسمولماوالمقأسونوالمقدسوالمخلصون
لوموبالقديسينلنكونالمالمتاسيستبلفيهارنااختاكماالمسيحفيالسماوياتقي

فيهالذيمشيئتهمسرةبحدنفسهالممميحبجـوعللتبنيفعيمناسبقإذالمحبةقيتدامه

لحنمشيثتهرايحسبءشيكليعمليالذقصدحمممسسابفأنصيبائعسيننلناأيضا
21و11و135أفيمافيرجاوناسبققدالذين

معتاديخالناوأدءالسمامنسابقامبازكوننحنهكذاأننامعنابولسيستقرقوعندما
قدامهلوموبالقدلمجعميننكوذأنتعمصاوأنناالعالمتأسيسوقبلالتاريخقبلءالفدالىالمسيح

اآلنناجهادأنننتبهحينئذنكونأناقبللنامنحوأنسبققداآلنلهنعيشالذيناءرجاوأن

اخحيارنابهتمالذيوالقصدالغايةتدرعلىعسوبةهييومكلفيهانوجدالتجوضيقاتناواالمنا
حدودبلغتمهماوضيقاتاجزافاليستمنافاسنوجدأنقبلالمسيحفىوتقديسصنـاوتعييننا

يئةثم0ومسرقصدخارجكأنهاأوتدبيرأوترئيببالكأنهاتأتيناوالبةمحسووالموتاالختناق
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فىسنبلغهاالتىالنهائيةبالغايةوثيقاارتباطاومرتبطةموضوعةخالصناصيمفيهيبلالله

األماممنتعترضنانهاولكخلسةكانهاخلفمنتأتيناالوالضيقاتاآلالمكلوهكذاالمسيح
أخذناكماتمامامعناوالمواجهةالعراكحقأخذترسميةوصيقاتم3اوكأنهاةءجرابكل
ديسفهرتماماكالخالصعتاغريبةديسـتفاآلالمالمسيحمعءوالفداالحالصنوالحق
اآلالماستكثرنافإنمعناالصدامحقفلآلالمءوالفداالخالصحقلناكانفإنعليناغريبا

الرضىسبنفالحألصعليناأقبلوالشكربالرضىاآلالمعلىأقبلنافإن0عليناالخالصاستكـثر

ئقيلأنلناحقثدأنهاآلنالسرهذاعرفواللذيننقولأننستطيعبل0معطيهيتلوالسمرورمن
الحالصنغتنمبهاألنناغيمةوكأنهاالعالمعلينايلقيهاالتيوالضيقاتواألحزاناآلالمكل

نغتصبهاوكأننااآلالمءورانجريأنفعليناونختطفهالملكوتنغتصبأنأردنافإنوالملكوت

فهوتهويلهذافىكانوإدالحالصئحئييعندمعشوقةبلعبوبةالصليبمفا3ألنفسنا
صليبهويحملنفسهفلينكرورائييأتيأنأرادتنالمسيحهوبهقالوالذيصـادقثهويل

إخوئييافرحكلاحسبوهالرسوليعقوبيقولالمنظققهذاومن843مرويـتبعمي
12يممتنوعةئحاربفيحينماتقعون

ابنهصورةمشابهين

صورتهعلىإخوةويصيرونالموتشركةفيبالمعموديةصورتهعلىللهأبناةيولدونهكذا

الموتذاتمنمعهقاثميناخوةبينالموتمنقائمكبكربينههمالمسيحيكونحيثبالقيامة

181كوءشيكلفىمتقدماهويكونلكياألمواتمنيكرةءالبداهوالذي

بلالمجدفىالصورةبحسبالعالمهذاوفياآلنيكونالالمسيحصوبىةإلالتحولأنعلى

فاآلالمبعينهالمجدصورةهيهياالشاتولوجيالوضعفىهيالتيمالصليبعلالصورةبحسب
الحاجهأشدفينحنالتيالمسيحصورةتعطيناالتيهيووصاياهاالبجيلتعليمبحسب

91غلفيكمالمسيحيتصؤرأنإلىأيصابكمأتمخضالذينأوالديياإليها
المسيحصورةتحقيقمننبلغهالذيالنهائيالوضععلىيركزالحقيقةفىبولسقولكن
ولبسئم381كو2الروحالربمنكمامجدإلىمجدمنعينهاالصورةتلكإلىنـتغئر

01كو3خالقهصورةحسبللمعرفةيتحددالذيالجديد

الممنوحالهبركمالعلىالتاكيدهوالمسميحورةإعطائنافيولسبقصدقمنتهىألن

استكفىالذياالنساننحومنالهمسرةمشيئةتكميلهذافيألنالمنتهىهذالبلوغنسانل
ءشقا
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194كوه1السماويصودةأيضاسنلبسالترابيصورةلبسناوكما
أناستطاعتهعملبحسبمجدهجسدصورةعلىليكونتواضعناجسدشكلسيغئرالذي

312فيءشيكللنفسهيخضع

أظهرإذاأنهنعلمولكنسنكونماذابعديظهرولمالدأوالدنحناآلنءاألحباأيها
32يو1هوصدماسنراهألنشامثلهنكون

سينتهيلناالمعظىاللهبرلحسابالمسيحأكملهالذيءوالفداالخالصأنيوضحهذاكل

هذامنيهدفبولسوالقديسابنهصورةمشابهينلنكوذالمجدفىالمسيحصورةنأخذبأن

ولهاكلهاأصبحتوئدافهالمتبررببزالنهائبموضعهافيالمسيحومعمعأالمفديةالسبشريةمجمعأن
بزجالذيالشديدالحبمدىتكشفالتياإلنسانأجلمنالعظسافهكايةهذهابنهصورة

مماأكثرإلىيعيدهاأننفسهعلىآلوقدصورتهعيوماخلقهاالتيجبلتهنحومناللهبقلب
العدياحضرتهفينحلدةسعيدةوإقامةبهوشتهاإديهكلربأكانت

ولءدأل53اههلحكميرينإخوةبكرأبينهوليكون

اوتناسلنسلمنوخلواأوميالدولودةخلوأمنسميحللأعطيبكرلقبإنالحقيقةفي
أنتأببمهويدعونيسابقةدونداودفمعلىغلصاخالصااللسفبهذاالوحيأعطاهفد

72و9862مزاألرصملوكمنأعلىبكرأأجعلهأيدأأنارجائيوصخرةإلهي

ياغدموالثهالبكرصفةهذهألنالقدوبرالوحيداالبنمعنىيحملالبكرفلقبإذا
بحسبهذاأالبكرالوحيداالبنأوجيدالالبكرفهوبعدهأحداوالقبلهأحدااللقببهذا

معنىعلىقوياانطضاعايعطيفإنهاالثينبينالجمعويالحظولقبهالمسياتسميةفيالهتقنين
القدوسالبكرالثهابنإذافهوبكراأجعلهواناأنتأبييدعونبمهوالبكر

وقدولودةتحقصبلوليستإلهيةتسميةفهيالبكربىالمسيحسميةتفياألصلهوهذا

يولدأوالمسيحيتجسدأنقبلحمتىللمسيابةبالنساللقبهذأاوالتسميةهذهشاعت

3تاريخجاالتسميةهذهجذورهيوماالبكرلقباآلتيالمسيااللهأعطىلمازاوالسؤال
عنمفهومسابقدونأعطىماأولأوالإلسرائيلأعطاهاالثهأنهوالتسميةهذهفيصلاي
النامويسيعطيأنقبلإلسرائيلافهاعاالهاللقبهذاألدأالرحملفائحتقديسأووالدة

الربيقولهكذالفرجمونفتقولدثهتقديسهوطقسنسانلالبكرهوقنيحددانقبلوبالتالمط

ديالحظ32و22خرليعبدنيابنيأطلقلكفقلتالهـبكابنيإسرائيل
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هذاولودةواللميألدمجالالهناالبكرابنهالشعبإسرائيليدعواللهأنناهتمامهناءالقـارى

بعدروحيةأوجسديةعالقةأيةالثهمعلهيكونأددوندثهالبكراالبنصسفةاخذالشعب

تبنبمفيجهتهمنخطوةكاولاللهوهوواحدجانبمنفالتسميةاللقبذاهتستوجب

المسيحفيستثموالتبماإلنسان

عنالتعبيرمناللقبإليهانتقلالذيالجديدإسرائيلىهوصارالمسياأنومعروف

إالبكرابنيهوفصارالمسيابالروحيمثلهالذيالمسياإلىاليهوديالجنس

بلالناموسيقولكمارحمفاتحألنهالالبكرابنالهوكانالعذرامنالمسيحولدفلما
انطبقوهكذاالطبيعةيفوقالهيبسربهحملتكماولدتهءفالعذراالوحيداالبنكانألنه

المفهومذلكوصارإلنسانالبكراالبنالبشريالواقعمعدثهالبكراالبنللمسيااإللهياللقب
لدهاألزلمماالبكراالبنالمسيحوالتالميذنجيليينللىمعروفا

إسرائيلبنيمنرحمببهرفاتحكلليقذسقائالمولمىالربوكلمالوضيةأما
كشعبقبالإلسرائيلالثهتسميةمنالمنحدرةالصورةهيتكونفتكاد312خرليإنه

اللقبفانلذلك0إسرائيلشعبيمثلككلاإلنسانبالتاليواألسرةبكـريمثلكلأنباعتبار

هناالبكريانالبكرلكلمةالوحيدالئابتاألصلهويعتبرإلسرائيلالثهأعطاهالذياالول
22خرالبكريابإسرائيلاالبسانبكووليسأصالاللهبكرهو

منهسيولدالذيالشعبفهوالبكرابنيأصالبإسرائيلشعبلفبجزافاليحسوالثه
الشعبعلىاللهعظلىوكأفامنهسيولدالذيدثهاطقيقياالبنلقبمقأماأخذفالشعبالمسيا

الشعبيمثلوالذيأمامهالمتمثلبالمسيااللهصلةواقعمنكانالذاتيالخاصابنهلقبوإعطاؤه
عنهمينوبوفيقةبا

هنابكربكرحتمافهوالموبوجانيسالوحيداالبنوهواللهابنهوسيحالموألن
واحدمددولذاتكدمتانسوالمونوجابالبكرإذالؤلوجانيسالقبالسوحسيعدلقحيمو

يالنسبةالبكرمفهوميكونبهذابكرفهوجيدالاالبنوأللهالوجيداالبنمعناهللهبالنسبةفالبكر

لفبءجاهنامنجوهريةكصفةوالوحيدالبكركلقبللهالقدوسالوحيداالبنهوصباللم

للمسيحبالنسبةلم75أله75الم5دأل0343والوحيدالبكر

يقولالرسولبولسأننجدبالمفدييىوالوحيدالبكرالدهابنالمسيـحعالقةإلىنسأتيثم
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الثهورثةأيضاورثةفابناأوالدأكنافإنهاللإوالدأنناهديارواحنايثأيضانفسهالروح

والوحتدالبكرالثهابنالمسياالمسيحألن3لماذا71و861روالمسميحمعووارثون
للهورثةصرنافقدللهأوالداصرناإذنحنفاآلنألبيهوارثاعندناالمنطقبحسبيكونأنيتحتم

بالمسيحباتحادنابلالمسيحبدونليساللهأوالدصرناونحنالوحيدالبكراالبنمعبالضرورة
دثهبكووبتهءشركاأيضاصرناوبذلكابنهفىتبنانانفسهالهدأبنوتهقيشركماتصرناألننا

أبكاركنيسةبكارااكنيسةبةالكنيسباعتبادهمالمفديونشئلهذاميراثءوشركا

2132عبالسمواتفىمكئوبيزا

كنيسةبكرعلىتعنيأيضافهيكثيرينإخوةبينبكربولسقيقولحينمالذلك

هكذاالمسياإلىالبكرابنبمالشعبمنبكرإسرائيللقبئحولفكماألكـار
أبكارةكنيمالبكربدمالمفديينإلالكنيسةإلإسرائيلمنالشعبلقبانتقل

ملوكمنأعلبكراأيمماأجملهأناللمسباالممنوحااللهياللقبإلاللعودةثم
المعنىوبهذااألرضملالعلويفوقالبكريعلولقبهنانرى72و6862مزوض19

كلمنلأبمعنى151كوخليقةبكركلبولعسقتمامايقولواألسلوب

خليقةكلوتسموعلوتعلوبكرتفوقكابنباللهالعلياصلتهفانهالبكركونهخليقة

ممهرمعنبعهداواألولواألسبقاألعلىمعمىتأخذالبكرئبدأصفةانالمدىعلىنجدوهكذا
تالزمهامنالبكرصفةتراجعتهنااألمواتمنبكرهكذافئقالللبنوةبالنسبةالبكر

هناليقةضكلبكرفانكذلكواألولويةاألسبقيةأساسكلتالزمهاوأخذتأالبنمع

ابنللمسيحكصفةالبكرألنثوالميراالممميادةالوقتنفسوفيواألسبقيةاالولويةئعني
ءشيلكلوارئاجعلهسفرالعبرانيينقولءجاهنامنللخليقةوليسللهنسبتهاترجعالله
ورارثهاالخليقةسيدفهوباللقببكرهوألنهبالطبيعةابنهألنه

البكرصفةنسواوالثالثالئانيالقزلينآباجميعأناليتفوتالعالمأبحاثبحسبويالحظ
القديسينمئل98مزمورفىجاكمالناسوتهوليسلالهؤلهنالنسبةأي0تجسدقبلللمسيح
وكبريانسوأوديجانسوهيبوليتسثرتليانحسوالعألمةاالشكندريواكليمندسوثاوفيلسبوستين

أنطاكيةومحمع

وءاسأ5ي1ههاء0كعهلمههلمء31
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خليقةكلبكربعبارةأريوسثمسكبسببءاآلبااضطرأريوسهرطقةقيامبعدولكن

أيالناسوتوضعإلىخليقةكلبكرينسبواأنمثلهامخلوقالمسيحأنالدعائهكذويعة
إلىهناخليقةكلمعنىبالتاليرفعضرورةمعاالبهاناضعفوهذاءالعذراكبكرميالده

التيكثيرينإخوةبينبكرمعبالتواريتءجاوهناروحيةخليقةأىالروحيمعناها
قدالعتيقةءاألشيا4جديدةخليقةفهوالمسيحفيأحدكانإنإذأ92رو8بصددهانحن

ثميئاينفعالختانليسغيالمسيحفىألنه719كوه2جديداصارقدالكلهوذامضت

يسوعقيامةفيواضحالجديدةالخليقةوبكر651كل8الجديدةالحييقةبلالغرلةوال

بكرةءالبداهوجديدةبخليقةقاماالذالراقدينبكرأوأولكانفهواألمواتمنالمسيح
181كوواتاألمن

فإنهاألسفارفيثءجاكماجداوحساسةهامةمواضعفيالبكرلقبوضعواقعمنولكن
ادخلمتىوأيضاءجاكمااألحوالمنحالبأيالناسوتإلىنسبتهقطيحتملألكلقب

دهرالىأللهياكرسيكاالبنعنامالهالمالئكةكللهولتسجديقولالعالماليالبكز
أإتجسدهقبلبكرلقبصاحبوتجسدهعنهذا8و16عبالدهور

ابنبماللهإلىمنسوبللمسيحكرامةكلقبالبكرمعنىعلواسستوفيناأنوبعدفاآلن

بفيةمعفعينهموسبقفعرفهمسبقيقوللماذاتمامابولسقصدقهذامننفهمالبكر
صورةمشابهينليكولواهذاكلأيضاومجدهمبررهمإنه3اآليةفياألخـرىاتءاالجرا
0قليبلغكلههذاددوالبنوةوالمجدالقداسةفىءئطراإخوةبينبكرااالبنويكوناالبن

يسوعشخصفيلناالخاصبزهبمنحالذعملهلماكاملةصورةءإعطافيالنهائبممقصدهبولس
المجدفىحتىالمسيحمستوىإلىوبرهونعمتهاللهبرحمةبلغناإنناحئىالمسيح

وأنثىذكراخلقهمالدهصورةكلكانتاالبسانخلقةبدايةأنالقـارىوليالحمل

ءشيفياللهةصوعلىيكونانالقدرةفقدالسقوطبعداإلنسانأنكـانوقد172تك

وأنابنهصورةمشابهيننكودنبأنصورتنالنايعيدأنالدهوالستطاععملهالمسيحكملقدإذفاآلن
برونجحاألزليتصدهاللهوكملالعظمىاللهجزةمتمتفقدمتناظريناخوةبينالبكرهويصبح

المجدقيالثهصورةإلىاالبسانإعادةفيالله
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علبنافقنمعناافهكانإن3لهذانقوكفماذا813

روميةرسالةشرح

أنفبعدءواألعداواآلالمالعقباتعنتتكلمالتيالسالفةاألصحاحاتيختمبولسق

وفيوالحقالقداسةفيابنهلصورةمشابهينلخكونفعئتتاوسبقفعرفناسبقاللهأنكيفأوضح

بالشركةثمبالتجسدلناالمسيحوامتالكللمسيحامتالكناواقعمنسيكونباعتبادماأيضادالمج
علىأومعناهكذااللهكانإناآلنيقولالقدسالروحوعطيةالجديدةوالحياةوقيامتهموتهفى

ضدنايكونأنيمكنالذيذافمننمالل75صفئناقيحرفياأولنايالغواألصح

وكلالمضادةوالقوىالمعاكسةالراملكلضدناقامتإنأنهواضحوالمعنى7هـأألم75

3صفناوفىمعنانفسهاللهكانإنجةالنتتكونوماذاضدناتصنعفماذابأنواعهااآلالم

القدسالروحأوثمكنىميحبالباالتحادءسواسابقاأوضحهفقدمعنـاالدهأنكيفأما
قولهذلككليضيفولكنه

كلمعهأيضاناتقئالكيفطأجمعينجلناابذتهبلابيلعلىئشمقلمالذي823
ءثي

ولكنهالسابقةاآليةفيقدمهالذياالستنكاريالسؤالعنعامةإجابةيجيببولمسهناق

بذلفالدهومتسعةعميقةولكنهاأحدفيهايشكالوكبديهيةبهامقطوعمعلومةصورةفىيضعه

اإلنجيلكلأيءوالفداالخالصكلبعنيأجمعينألجلناابنه

حيثوحيدهابنهعلىيشفقلمعندماإلبراهيماللهكالميستعيرلولسقأنهناويالحظ
هذافعلتأنكأجلمنإليالربيقولأقسمثبنواتىوقالواضحاباليونانيةالتطابقءجا

هكذا2261تك55ياص5دألكاا807ال551الهوحميدلةابنكتمسلطولماألمر

عندمالذلكدا551الهنهكااسهابنهيمسكعليشفقلمالذيبولسوضعها

البراهيماللهقاللماالمقابلانهاوضحءشيكلمعهأيضايهبناالكيفبولسقأصاف
2271تكأعدائهبالنسلألويرثمباركةأباركـكبالبركةلهواعدا

تعرجءشيكلمعهيهبناالكيفىبولسقففولالمصمونوافمحولكنهمختفوالمعنى
المقابلفيتاتيوهكذاءلألعداتلميحهناعلينافمنصفنافىأومعناالهكانإقأنهعلىك

يهبناالكيفبودسوفقولإذاأعدائهبالنسلكويرثإلبراهيماللهبقولالمحكم

أنهأيضاتضمنولكنهابالبركةااليجابيءالعطابمفهومتءجاقدكـانمتوإنءشيكـلمعه
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وهذاضدناالعالميسوقهاالتيوالمعاكساتوالمضايقاتاآلالمعلىأنواممهابكلالنصرةيهبنا

البالتخطرعلىأنيمكنالئيالضيقاتأنواعلكلبولسذكرقفيذلكبعدجداسيتضح

يبرزالذيهوهالل3اللهدختاريعلىستشنكبمقن83353
هوالذيأيصأقاتمبالحريبلماتيالذهوالمسيختإلينالذيهوقن
فيناأيصاتشغالذيالثهيمينعنأيضا
أم4جأمطهادافأمضيقأمذإأث3المسيحمحملعنسيفصلطقن
30شيفخطرأمأمري

يسألهاالتيمستحيلةأسئلةوكانهااالستنكاريةاألسئلةالثالثةهدهفيبولسهناق

وإلناسالشيطانالمسيحىاالبسانخصومأنواعكلفيهايجيععليهاالتوفيحـاضروالـرد

الدهكانإنيضعجميعامواجهتهافىولكنالموتوتهديدالمخاطرمعوالضيقاتاألعدا
العظيمالتنينفطرحالشيطانهوأنهوواضحالهمختاريعلىيشتكيبالذييبدأفهومعنا
فىقائالعظيماصوتاوسمعتكلهالعالميضلالذيوالشيطانإبليصالمدعوالقديمةاطية

نهارأوليألإلهناأمامعليهميشتكيكانالذيإخوتناعلىالمشتكيظرحقدءالسما
01و219لـز

هواللهبأنعلينايشتكيالشيطانأنبخصوعىاالستنكاريالسمؤالعلىالردهناويأتي
بلالشيطانمنحفهفيالمشكوءيبرىفقطليساللهأنبمعنىبشنكيالذيمقابليجررالذي
أيالخاصبرهيمنحهجمعنهىيبرربأنهويزيدمعناالذكانإنفيناموجودنفسهوالثه

ألنشرعامستحيلةإنهابلوحسبالغيةليستالشيطانشكوىأصححتوهكذاالمحانيةنعيته

نعمتهمنمزيداالدهمنارالمخينالمقابلهافي

خفصناالمسيحألدلولممى0نظرقلىمستحيلسؤالهداأليدينالذيقنالثانيوالسؤال
تكونوماذافالردالكذبةواالجوةءاألعداالناسهميدينالديكانإنولكنالدينونةورفع
يمينعناآلنوهووقامأجلنامنماتالذيالمسيحهوالجميعصيدينوالديالناسديخونةقبمـة

والمسيحالمستقبلفيوحتىاآلنتجوزعلينادينونةأيةاستحالةتكونوهنا3اآلنمنذفينايشفعالال
فيخاأيصايشفعاآلنوهوذاوقيامتهبموتهالدينونةغنارفحقد

أمضيقامأشدة3معنااللهكانانالمسيحبةعنسيفصلناقنالثاكوالسؤال
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كلنماتأجلكمنإننابهومكتكماسيفخطرأمأمئمزيأمجعاماضطهاد
تقرأاناويمكنانتصارنايعظمجميعهاهذهفيولكنناللذبمغنممثلحمسمبناقدالنهار
حمتىوالضجقاتواالوجاعاآلالمهـذهفكلأحبنابالذيمنئصرينمناعظمنحنأفضل
1342مزنفسيقالتالربهونصيبيأومعناالدهكانإنيقابلهاالموتتهديد

قالمتالربهونصيبيكاناألخرىوفىكفةفيوضعتإذاالعالموموموضبقاتأوجاعفكل

نموتهاالتيالميتالتهذهفيإنأيضابولسققالكمابلءثيكالاالولىصارتفقدنفسي
صرينمنمنأعظمنصيركيفأمامنتصرينمنأعظمنصيرللذبحكغنمخميمئناوقديومكل
حضرةفيوجودووراؤهالوصفيفوقباللهءعزاووراوهمجدوراوهالضيقاتعلىاالنتصارفألن

اآلتيبالمجدوثقةالثه

3المسيحممبةعنسيفصلنامن

مناصالإليناموجهةهيوالمشقاتالضيقاتألنللمسيحنحنمحبتناهيهناالمسميحمحبة
لهوحبنابهإيهاننانحومصوبةكلهافهيمحبتهعنوبالتاليالمسيحعتفصلنالكيالعالمهذا

نجوزهافإننايوموكلحخىالموتحدودبلغتوإنالئيالضيقاتمنالصنوفهذهفكل

فمحبتناوقلوبناعيوننامنالدنياعداواتكلفتالنئيفينايسكبهاالتيالمحبةبسببمنتصرين

نغلبتجعلنالناومحبتهالصيقاتنفتخرفيبلونفرحبلفقطنحتملالتجعلناله

الألحيهشدة

أنبهايرادوالثيلالختناقواالضطهادنالظلميضغطأيهـءإلمدلمنوأصلهاالضغطةوهى

ءالشقاإلىنختهي

كال57ثألالءاضيقائم
جزئينمنأصالوهيالمحاصرةوتفيدتضييقاوأشدأعنفولكنهاسابقتهامنقريبةوهي

فياالبسانعاصرةأيمكانتشيءء50وسممتقيمبمعضىأتـيوتضئقكاـأي753ء
0منهاليفلتضيقمكان

إألهـأللم4لحدضطهاا

للتحطيماألذيةلهليلحقيتعقبوتعنيإةثألمماللمأصألوهي
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لم8جع

كلانقطاعبمعنىوتأتيانحطأوخابأوسقطأوئركأيإعهكال4الفعلمنوهي
ضمناوالجوعالحياةمواود

الأللم57387ي

عاريةءأعضاإالفيهيبقلميعنيبالييهانيالكلمةوأصلثوبأيبالتعنيوهي
الاللم57لم375اللأل7

االة50717حطر

منمشتقةوهيواإلزعاجغوالفواألضطرابالحيرةأتعىبلوغحالة

الغممعالكربوتفيداآلالميوتدأييحزك

ا03837ئا7

لمءاسضفما

عقوبةإلىتشيروهيالرفبةفوقمنالرأسبإطاحةالحياةعلىالمبرمالقصاهأي0الذبحوتفيد
310روالعلياالسلطةعموماتفيدالرسالةهذهفيالسيففكلمةالسلطان

للذبحفنممثلبنايختدالنهاليكلنماثأجلكمناننامكتولهوكما863

غنممئلخسبناقدكلهاليومئماتأجلكمنألننا4422المزمورهوهناالمكتوب

فياللهألوالدالماليقألمهعماالقديممنذنبويةصورةوهوبالنصبولسقنقلهوقدللذبح
زمانكل

أحمنابالذيمافتصاراليعظئمجمييهاهذهفيولكننا873

رحمتهعلىبناوترتفعهثقلتحتتهبطلكيالعالملتياراتكرضةتعدلمالمسيحيحياة

إنألننافرقالالسعةفىكمماالضيقفيمنتصرةموأعظممنتصرةداثماهبلالكـاذبة
لقد8إ41رونحنفللربنامتوإنعشنافابئنموتفللربطمتناوإننعيشفللربعشنا

فيدائماالمرفوعةءالسماسجالتإليويذكيرفعالذيالزمنممجالتمنالمسيحىسيرةانتقلت
العيمين

32فيالسمواتفيهينحنسيرتنافابئ

3752مزاألرضفىشيئاأريدالومعكءالسمافيلمتن
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6133يوالعالمغلبتقدأناثقواولكنضيقلكنمسيكونالعالمفي

المسيحهولناوالفالميالضيقأوفيالميقءإزاالغقبةهناوتمعنءالقارىأيهاأنظو
تأتيأنبدفالالخذيبحباةلناالعالميضمنكمابالمسيحتمامالنامضمونـةفالنصرة

اللهملكوتندخلأنيتحنمينسبفيكميرةضيقاتلي817متالعثرات
4122أع

والقواتوالءرؤساومألئكةوالحياةوالموتالأنهمتيالنفإني93و883
أنثقإلوأخرىخليقةوالفقلئؤوالوالمسمتقبلةوالحاضرةأموز

رجمنايسعلسيجحافيالتيالثهئلعنتفصقنا

الروحوبعملاللهبنعمةأنهالئجربةكتزقنبيقيناختبارهحصيلةالرسولبولسيرويهكذا

ءرؤساوالشياطينمالئكةالبحياةقتعوالموتمنخوفالسيهحالموعبةالقدس

مقاومةأعينناأماماطاضرفياآلنئعملماتعملالظالمفيتعملقواتوالمضرينسالطينو

يغريناالكاذبالمجدغلوالكذلكالمستقبلفىيتهددناماحصىوالفيناالذيوللمسيـحلنا

لالستسالميوهبناالناسبينووجودنااسمناءإللفاوالرحالتجاهلعمقوالوالتخليللترك

الحبعالئقتفكأنتقدرالمجتمعةكلهاهذهبمصاثرناتعبثبخالئقتخويفناوالوالـتراجع

والالقلبكلمنالحبكلبحبنابهارتبطناالذييسئحالمسيحفيالدهمنعليناالمنسكـب

قدميهتحتءاألعداهذهكلداسبالذيإيماننايئزعزع

الثامناألصحاحنهايةفيتصيرةوتجفة

مافيبالنارتمحصتخبرةولكنمنمقةدراسةمحرداألصحاحهذافيبولسلناقيقدملم

رويتهواغمنهومخكمالهؤليمقالبفيمصبوبةلنامهاوقخبرتهابتعدادعألدهاوتجـارب
يمكنانتصاركاعلخبرتهتاجيعطينابالنهايةوثمالصادقباإلعالنوالمحشودةالسعميقةالروحية

المؤلماضطهارتحتواقعوهوإنساندخلهاتجربةىأقواغمنألنهاألرضعلإنسانيبلغهأن
ضساقةالطبيعةمنالملىتمطاردةإلىحتىشعبهومنالجسدضربإلىحمتىالشيطانمنيرحم

بالنهايةوهوادةدونوالوعروالسهلوالجبلوالبحرالبرفيقبالتهيققنضديسفيطهابالذي
ةيقول

إمنتصرينمنأعظمنحن



عالناألصحاح

الثهببرتصطدمإسرائيل

أقسامثالثةإلياألصحاحينقسم

بالخريفكـمشسعبالهذاعلىيحزنالالناسمنأي915ولااالقسم
بولسالقديس

حياةلصالحالثهمعرفةسضقعلىيقومالةاخئيارناموس9631الثانيالقسم
جمنفهليرفضهمالذفيسيرةةءورداهميختاالذيهـن

33تصرفهعنالدلةمسا

أساسعلىيقومالناسمصائرعلىالمطلقالثهسلطان94192الثالثالقسم
الةأناةطول

قوةفيههـملئظهرواألشرارالجفالاحتمالفىأوآل

وصبرهتمالهاح

جميدهكنحسبللمجدالمختارينإعدادنجثانيأ

إلىبلغتولوحتىأناتهطولعلىالثهئالمفهلئياثال
3السنينآالف



911لألصحاحاتقدمة

مناألولءالجزمنانتهىقدبولسالفديسيكونالثامناألصحاحمناألخيرةاآليةعند
مجالفىعنمريدخلالحاديحتىالتاسعاألصحـاحمنوابتدا18روميةالىالرسالة

جديد

الصامصوالحالدلحركةخصوعهومدكماساناالبحركةأساسعلالتفمحيمهذاأخذنافاذا
القسسيئبينحاواضفاصألهناكأننجد

التيالعاموالخالصللبركصصدراللهحركةجمالمنالقسمينهذينأخذناإذاولكن

مممقفياللهبزلحكماستمرارأبلقسمينماأنهمانجدككلاإلنسانياالريخعلبهايهيمن
فاصلنبداإلنساننالتاريخ

بنينحومنالرسولبولحسبعواطفالئأثرفييعرقالانءالقارىانتباهنهـلفحتأننودلذلك

بولسفجينماقالمدىعلىبزهواسخعالنالخاريخعلىاللهلحكمالمستمرةالرؤيةيفقدلئالشعبه

وععلهاللهوبزوأسلولهالثهعنالوصتذاتفىيتكلمهووظروفهإسرائيلشعبعنيتكلم
إلىالطارىيخيالتاالحركيالظرفمندائمانزنفعأنوالمطلوبوامثدادهعاإلنسحانوخال

النظامإلىاللهلبرإسرائيلرفضهيمؤسفةصبةواحدةحالةومنتحكمهالتيالعامةالقاعدة
ومفرحمبهجهوبالنهايةوالذياإلنسانلعقوقالغالباللهولرعلييايسودالذيالثابت

إنجيلهبئقديماولىاالقضيتهبطرحالرسولبولسبداكضفءالقارىبالعنينيبفال

حالمسيبإنجيلأستحيلستألنيأيضاروميةفيالذينأنتملتبشيركممستعدليهومافهكذا
1رو0اللهبزمعلنفيهألنلليونانيثمأواللليهردييؤمنقنلكلللخالصاللهقوةألنه
5171

بالرغماإلنجيلرسالةاليهودرفضولماذاكيفيستمرضالتاسعاألحاحبدايةومنوهنا

اليهودمعالرسوللولسبذلهالذيالكبيرالجهدن

وبلغومواهبهوعطاياهاللهبزءسمافيالمسيحيينمعافامناألصاحفيوطارحققأقفبعد

814
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حياتهعليهملكتالنيالمسيحمحبةبقوةالعالموعثراتأتعابكلعلىالنصرةفيالعظمىالغاية

كيفاليهودإخوتهفيتذكرفجأةيقفكالحشحدودأقمىإلىبهاوتممئكزمامهاملكوالتي
هذايحكيالرسولبولسولكنالمسيحبيسوعالذيالمحدوهذاالنصرةهذهمنهمأنفسحرموا
إلهيةحمقائقهمورعثرتهمقصةاللخمنليبيقولكنالخكيسبيلعلىالولناروماألهل

الزمنبهيحكمالذياللهتدبيروتستعرضالعامالخالصمنهجصميمفىتدخـلللغايةهامة

0العلياالجعالةإلىباإلنسانليبلغوالتاويخ

والذينرضوهاوالذين911األصحاحاتهذهجمالفيتاهواالذينالشزاحفكل
فيوتوؤطغالموهذافييتكفمبدأالرسولبولـىأنفاعتبروافيهاأعئرواوالذينانتقدوها

الرسولبولمسأنءولهوالءلهؤالنقولالورطةمنرجليهيخرجأنيستطعولمتورطثمالكالم
أمامهواقعهوماعلىيقولماويبنيالبدايةتبلالنهايةايراللهوروحاللهبروحيكتبكان

قارئييامعيفانظرالقوليبدأأنتبلسيقولمانهايةيرىبالروحالرسولطوبولسومحلول

الرسولبولسرآهاكمابالبدايةيوطةموالنهايةبالنهايةمربوطةالبدايةلكفساضعالعزيز
القدسبالروح

ه91اياولالفسم
قاثالطيهاوبكىالمدينةإلينظريقتربهووفيماأ

هوماهذايومكفىحتىأيضاأدمبلوعلصيةإنلث

11الوعييكعنأخفضقداآلنولكنلسالمك
24و114

إلمالقديبالردليايذثيوضميأكذليالالمسيحفيالضذقىأتوك913
مبمنفأنالوأكوداوكنثفإنيبنقطغالقلبيفيوؤتجعاعطيماخزنألي

الخشإلخشميأنسبائيإخوئيالجلسيحالممنتحزومأ

الثامناألصاحفىالرسولبولسحديثبينواالفصلالقطعاشدةءالذارىأمامواضح
لزينةاالبدايةهذهمنوبالركمولكنالتاممعاألصحاحبهاأبتدأالتبمكاماالمختلفةدالبدايمة

خرجبولسقانالالهزليينمنلكثيرينحدثكماءالقارىذهنيختعكسقدالتي
إالالئهبزرفضوالقومعكسيةسئنةوقدماتبعهالذجمالممطسلالتاريخمدىعلىافهبزموضوععن
وذلكاليومحتىواقةزالتوالبزالدهضدوقتبشريةأخطرمشكئةهنايعالجبولسقان
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لـيإمهالهلطفهبغنىتستهينأمهكذاالثانياألصحاحفيعرفناهالذيالثهمعاملةنظروجهةمن

أنفبعدوهكذا2روالتوبةإلىيقتادكإنمااللهلطفطأنعالمغيرأناتهوطول
الحادياألصحاحنهايةفيينتصالمدىطولكلاليهودمعالدلتعاملرويتهبولسقيعرض

اللهكنىلعمقياالثامناألصحاحمعاخرىمرةويلتحمفيهايعودالتيالحقيقةبهذهعمثر
0وعلمهكمتهوح

يثمهدفيهوالضمريكذليوالويوافقيسمعفيهقائموالمسيحالصدقيقولهنابودسىق

القدسوالروح

يالمستإلىالعرضيرفعأيالقدسوالروحيحوالمسهوالمثلثةاالثمهادةيفامبولسق

إيمانعدمجهةمنتلبهيفارقالالذياألليموالوجعالمقيمالحزبئصسدقمدىليشرحاإللهي
عليهوتآمرواللمهانةتعفبوهللخالصهمءوراسعىكلماالذينءهؤالالثهلبزورقضهميهمواطت
يكفثوحقداليهدأوالبكراهيةليقتلوه

الجسدحمسيأنسبائيإخوفيالجلالمسيخمنعرومانقممأناأكونلواوكنت
يعئمىالذالرجلهوهذاأنهاتهموهالذينمعحسابهيصفيالرسسلبولسأنهنهـاواضح

للكثيرينيظهروقد1282أعالموضعوهذاوالناموسللشعمياضأمكانكلفيالجمح
منأعظموالحقيقةالجسدحمسمبوأنسبائهبأقربائهوبيهوديتهمخمسمكايزالالهنابولمقأن

جداعظيمانأمرالنجنسهبنياليهودنحوالنظرةهذهينظرجعلهفالذيبكثيرذلك

ىيغثجعلهحتىبالروحرفعهالذيبالمسيحباإليمانبولممىقإليهوصلالذيالحالولاا

بحبقلبهرتصالتيوالنعمةيالمسيحيرمنونللذينالمعألةالمذهلةاألجمادوبرىةالثالءالسما

ايابديةالصلةضهذهتعئرأوئفكانبفادرةاألرضأوالسمافيقوةالوجودفىتلدفلمالمسيح
اهلهإسراثيلإللينظرفجأةينزلالثامناألصحاحنهايةفيبلغهالذيوالمنهطلقالالحمذاومن

خسروهلمقدارمارالتحأشافيتحشر

نفسهالمسجحصسئوىمنبلالتهودإلينظريةالوأوبىالقراوالجسداعرممنفليسإذآ

وهذاالنظرةهذمنالصليمبعلىبالموثإلسرائيلفديةذاتهقامالذىالمسيحفيهيعيشالذي

الصلةبأيةيمتللمسيحولبسهالجديدةخلقتهفييعذلمالذيبولسينظرقسثوىالم
وئفصيألجملةواللجنسهوألألقربائهلوطنه
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ومقدارالخالصتاريغفيإسراثيللموضعودقيقاصحيحاتقديرأبولستقسديرقيالثاذ
حفظفياليهوديةاألجيالقذمتهالذيالهائلوالدورالشعبهذاعلىبهاأنعمالتيالدهعاماتإن

والقداسةوالتقوىدثهاألمانةفياألرضعلىظهرتبشريةنماذجأعظموئقديموأعمالهالثهأقوال
الشعبفقدكيفينقطعالوحزنوألمبحسرةبولسإليهاقينظركلهاهذهوالغيرةوالطاعة

33واطالصللمسيحبرفضهمالهائلالميراثهذا

والمسيحيينالمسيحسابقااظهدالعنيفةالغيرةفبهذهعنيفةدينيةكيرةصاحببولسق

ارتدالسماويونورهالمسيححقعليهاأشرقأنبعدنفسهاالغيرةوبهذهواآلنليقتلهموتعفبهم
الرسولبولسموقفالمسيحمنحمرمانهذلكولوكففهحتىللمسيحيطلبهمجنسهبنيماليهودنحو
ويعمليفنميهمأناللهوأرادالعجلوعبدواإسرائيلشعبأخطأحينماسابقاالنبيممولمىؤقفة

إنواآلنالرسولبودستعابيربنفسيتشفعموسىنرقفموسىضلبمنجديداشعبالنفسسه

2323خركتبتالذيكثابكمنفائخنبموإألخطيتهمغفرث

اماأمكنإنشعبهعنيرضىواللهيرجعلكيبالقولبحياتيضحيأنأرادفموسى
الدهالولكنأمكنإنالفانيةالحياةمناألعلىالجديدةبحياتهبالقولفيصحيبولسق

يفديالاإلنسانأناألساسيالثهفمبدألبولسالثانيةفىالدهيرضىواللموسىإولياالفيرضي
أخاه

947مزعنهكفارةالهيعطيوالفداةاإلنسانيفدمممالناألخ
6162مت3نفسهعنفدااالبسانيعطيماذابل

خطيتهثمنيدفعانيتحئمءالحاطىفانكذلك

2333خركتاببممنامحوهإليئأخطأقنالموسالربفقالهـ

ألجلالمسيحمنممقروما
يكونوإآلبولسقيتلمنللمسيحوالرفضالقالعالالهزليبالمعنىتاتيالالرغبةهذه
إلييستخدميزالوالالرماذذلكفيالدارجاليهوديالمععىفىقالهاالرسولبولسولكنتجديفأ

وكأنهالمسيحمنالحرمانجعلتاخوتيألجلفكليةأعنكبدآلأموتليتنيأيااآلن
وهرمنهمحروماأنالوأكونأودكنتبهأتمتعوأناالمسيحمنعرومينهميكولواأنبدلحالل

عقيدأعنيخمناهاوتمنالمسيحإلىيقألمهاطدبةوكأنهابودسقيفلهلمهذابيتمتعون
ويسعريكرههمانهعليهاليهوءادعامنذمةكتبزيةهذايقولولكنهتجديفايكوفيوإألوإيمان
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أنودونتنفيذإلىيرقىالغنعرضمجردفهذاهيكلهموتدنيسناموسهموتحطيمهمأمتلهدم
سبقأنهواضحبولمسقألنالضميرفينيةحتىاوللتنفيذإرادةأوجادةرغبةهءورايكون

ميحالمأجلمنبلالمسيحعنليسفتنازلهالمسيحمحبةعنيفصلهالوجودفىءشالأنوقطع

والمواعيذوالعبادةاواالشتوالعهووالمجذالتبئيولهمإسرائيليونهمالذين94

ينقطعالووجعاحزناويتوجعيحزنجعلهالذيالسببعنيفصحالرسولبولسءيبتدىهنا
وكهنةملوكوأمةالثهكشعبإسرائيلفيمةلخعداداستعداداإسرائيليونبأنهمهنااليهودصافهو

بهيعدونالئهخفمهموكيفللخالصافهعملتسلسلوتاريخالئوراةصاحبشعحثوهولئه
ولهم0ومعطياتهمءواالنبياوأعمالهماآلباهوقياموسطهمفىبوجردهالشعوب

ادههـكالتبئيا
أوالدأنتملهإسراثيلءانتماعنالهرعهكذا422خرالبكزابنياشرائيل

لما139إربكريهووأفرايمأباالشرائيلصرثألني411تثإلهكـمللرب

111هوابنيدعوتمصرومنأحببتهغالماإسرائيلكان
بالةالشعمبربطالذيوالناموسحوريبجبلعلبالعهدلهمالمعظىالنسبهذائوثقوقد

ال5ةدهالمجد

وعمودحضرتهبالنهارعالمةالسحابلعمودعياناالمحةجمقدرأىالذيالدنيافيالوجيدالشعب

التابوتءغطافوقالمضيثةوحمضرئهالهيكلفىالهومصباح951عدالليلءيضيالذبماالسنور

عياناوسطهموحلولدهالخيمةعلىالضمابفىأمامهماللهنزولثم612االبيمينالكـاروبين
بالضباب

حلتالسحابةألدناالجتماعخيمةيدخلأنيقدرموسىفدمالممسكنالرلءبهاومأل
3وه043خرالمسكنمألالرليءوبهاعليها

72و31هأي8112مل1الرببيتمأليالرمجدألدط

قدالردهابمجدوإذاالشرقنحوالمتجهالبابطريقمنالبيتإلىالربمجدءفجا
وه4ة3حزالبيتمأل

شمعباليليكوالالربيقوليهوذأبيتوكلاسرائيلبيتكلبنفسوألصقتهكذا
3111إرومجدأوفخراواسما

25زكوسطهافيمجداوأكون
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هةههـا84دال

األرضأممجميعبهستتباركالذيالروحيملاكأجلمنإبراهيممعأوالصنعهاالتي
تجددتالتيالعهودوهبم0الجسدونسلاألرضميراثأجلمنوالتيبالمسيحاسئعلنوالذي

التياالرضيةللراحةاألرضميراثمعنىفيأخرىمرةبولسلخصمهاقوالتيموسىيـدعلى
كانلوألنهاآلتيوالدهرالخالصبمفهوماللهلثمعببقيتالتياألخرىوالراحةالسبترمزها

لمشعبراحةبقيتإذاآخريومعنذلكبعدتكئملماكنعانأرضتوريمفيأراحهمقديشوع
راحتهيدخلوالنأقسمولمنبقولهاألخرىالراحةهذهعنتكلموالرب9و48عبالله
يرىالعلياراحتهإلىبالدخولوعدءبقامعأنهاآلننحنفلتخ000يطيعوالمللذينإأل
38141عب0منهخابقدأنهمنكمأحد

ال57لمههـ45ادهافمنالوا

هومولىيدعلىللشعبالئهأعطاهالذيوالناموسبالناموساالشتغالأوءاإلعطابمعنى
إرادتهعنويكشفيرضيهالومايرضيهعماويعلناللهيتنازلفيهوشعبهملكبينعقدبمثابة

لشعبهوتهذيئطأولشعبتهذيبامنهأكثراللهألعماقكشففهوشعبهنحويكـئهماوكل
إسرائيلشعبمعإالومكانزمانأيفيقطيحدثلمهذاومشيئتهوأفكارهالدهأعمالبمعرفته
التهذيبمستوىعلىأللهإرادةعنللشعبتعربفمستوىمنأخركطمرةالمسيحرفعهالذياألمر

يكمأستأعودالبالروحاللهعندماكلعنالتالميذتعريفمستوىالىوالخلفيالجسدي
سميئكمقدولكنيالخاصعملهكمايدهيعملمايعلمالالعبدألدنإسراثيلكشعبعبيدا
نامرسمنالناموسانتقلوهكذا151يوهأبيمنسمعحهمابكلأكقمحكمألنـيءأحـبا
قأوضحهالذياآلبعندماكلمعرفةإلىاووصايأوامرمجردومنءاألحباناموسإلىالعبيد
روحنأخذلمونحناللهأعماقحتىءنئيكليفحصالروحألنبقرلهذلكبـعدبولس
21او20كو1اللهمنلناالموهوبةءاألشيالنعرفاللهمنالذيالروحبلالحالم

أواالشتراعهنابولصسياهالذيموسىبناموساالشتفالمنالجوهرياالنتقالهوهدا

وليممبالروحالكليالتخصصأوبالروحالتقديسهوالذياللهبروحاالشتغالإلمماالتشريع
ءبالجسد

ء3إدةلعباا

خاصةأنظمةمنتحملهمابكلوتهليلوتسبيحوسجودصالةمنالحدمةوأصوءمبادىوهي
بدأتوهكذاالخطيةجهةمنوعملهاالذبائحوأنظمةقداساتأووتقديساترسعيةواحتفاالت
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لتزدادالقدوسالثههيبةأوافهتقديسمقابلفيبالذبائحعنهاوالتكفيراألفعالفيتنحصرالخطية
خطاالخطية

حتىمجدفيحصلتقدحجارةفىبأحرفالمنقوشةالناموسالموتخدمةكانتانثم
باألولىتكونالفكيفالزائلوجههمجدلسببمووجهإليينظرواأنإسرائيلبنويقدرلم

8و37كو2مجدفىالروخخدمة

إألألاولئ04عيدلمواا

هعاولكنالسالفةالعهودمنقريبةإلمععىفىوهبمقادمةسارةأخبارعنالمواديدوهي
كوطنكنعانأرضبماقيلتالتيالمواعهدوهي0السارةوأخبارهالثهعطيةيحملصشصفيتتركز
التيالعظسوالبركاتالملكوتحاملاآلتيالمسياوعنسماويكوطنافهلمسلكوترمزاأربه

يزدادمرةكلوفىجيلإليجيلمنالمواعيدتكررثوقدحياتهايامكلإسرأثيلبهايحلمظل
بالحرفءاألنبياحسبقتأتإلعنهااإلفصاح

النهابولصفيهاقأمعنكلماإسراثيلشعبالثهبهاخصقالتبمالمانلةالمخصمات0هذ
شعحبعلىوالنمالحزن0أخذفزيسحتهأيامكلوتأمالتهوأبحاثهدراساتهصميمهيكـانت
المسيحشخصىفيوالعهودالمواعيد0هذغيقيقكلمنوأخيرأيخيبهكذالنفسهافهخصمه

بلبالجسدوأقربائهأهلهاجلمنليسبودسقحزنأنيدركاآلنءالقارىانخبهوإذا

ءإزاهذائفهموكيفهذاحدثلماذاعلجداباألكثرمنصحبالعميقتفكيرهوإنمعليه
المتشابكةخيوطهايفكأخذالتيجداالمعفدةبولمقمشكلةكانت0هذبزوالدهصالح
هوكمابارامنهااللهلئخرج

بلاااالىفباركأالهاالكلعلالكائنالجسلخشثالمسيحومنهمءاكابااولهما905
3مين

كامكلء61با

الشديدةاثهلمحبةالذينويمقوبوإسحقإبراهيمالعظامالئالئةفيهايتركزكلمةءاألبا

اآلناحيأةاحتسبهمالمسيمأنننسىوالويعقولبوإسحقإبراهيمإلهبهماسمهقزنلهم
عاشواالذينأوالدهيسئقبلءالسحافيإبرأهيمانالمسيحاعتبركذلك283الوهـءالسمافي

22ة61الوإبراهيمحضنإلىالمالئكةوحملتهالمسكينفماتجماتمإيمانهاوأكملعيشته
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لدىفعالمكرمونفهمسثراالثنياألسباطرووسأيضالتشملتمتدءاآلباكلمةولكن

أرضواءعيظماءأتقيارجالوداووصموثيلويشوعمولىبعدهمومنرعثاالثنىكـالرسلالثه
كأفضلالكويمةالعباراثوأعزبأجملوخصهمبرحمتهوتعاهدهمالدهوأحمهمالصالحةبأسالهمالله

ءاجوالطاهرالمقدسالخطهذاوعلىالنسلهذاومناألرضعلىأوءالسمافيإنعندهخليقة

بالجسدالمسيح

ءاآلبامواعيديثحتحشاللهصدقأجلمنالختانصارخادمقدالمسيحيسوعإنوأقول
8اووه

ول3كاهالجسدحسيالمسيحومنهم
منهمألنهواللهمليسأنهإألطقرمنهموامتدادآءجاخـطهممنكانإدولكن

الجسدإآلءلثيفييشابههم

هذااللهخمقلماذااللماحةالكاشفةوالعينالصافيةاوبالرؤياباالستعالنلنايتضحوهنا

واخنياوهبلوإعزازهحبهقاعدةعلىمنهمءاآلباأقامأساسأيوعلىالتبنيبكلمةالشعب
النسلوأكرماثهأعدهكذامنهمءسيجيالذيالمسيحبسببهوأليسإنفسهإلونسبهم
هذابسببإبراهيماللهباركولهذاهكذاجداالمكزمبالمفردالنسلمنهسيأتيالذيبالجمع
قائمةابراهيميةالاللهبركةالبركةظلتوهكذانسلهمناآلتالمجديخاالفـائقاالبن

واألعمالاألجيالالمنيريعبرظلماتالبركةوسهمجيلالىجيلومنورملالىنسلمنوممتدة
هوالذيالحقيقيالنورالمسيحعلىاستقرحتىءوالرديوالجيدءاألسماتلوءاألسماخاللومن

واألنبياءواآلالالسمالفةالدهوركلإلىالزمنبزخعءأصاالذيآخروليسهو

والمهوددوالمجالتبنيعظمةعنقيلماكللماذايماوشمامتداداوأكثرأعمقبنظرةثم
الحألصمنهفخرجانشقالذيالحارجيالثوبهيكلهاأليعست3والمواعيدوالعجادةواالشتراع
لشعبوخصوصيتهاواألسماعللعيوناألخازومجدهاوبهاؤهاكرامتهاأليست3المسيابالحقيقي

التياآلتيالشصىءلضياالحافتةالمهزوزةالفجرأنوارإألكانثماكلهاهذهسوبومحبمختار

اإللهيوالحب361تن1الجسدظهرفىاللهعنلتعلنالظالمخببخلفمنانبئقمتا

مجدهتافالىوحولهوأنينهاالبشريةخطاياكلابتلعالذيالهابنودمالصليبعلىالمذبوح
االبسانلبنيوسرواألرضعلىوسالماألعاليفي
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ليرتدوعمقهطولهبكلهذاالخالصلهشعباالدهرعلىحزنبولسقيحرنالكيفثـم
3النورمنأكثرالظلمةظلماتإلى

آميناألبدإلىمباركاإلهاالكلعلىالكائن

فيويرصكلنبولسنطقهاقالتيوالكربمةالعظيمةاآليةهذهسرشرحمفتاحالحقيقةفيهنا

فبولسالكلعلىهوالمفتاحهذاالعظائموأعظمالمجدقمةإلىانتهتوعظاثمأمجادتسلسل

بلغأنإلىوالقدررحمينءواألنبماءواآلبااألجيالرووسعلىتعئراآليةهذهفيهنايزالالالرسول

المسيحرأسخأةيدهوتححسمتاإلنسانوأحزانالظالمزمنءانتهالحظةحالمسييومإلىفجاة

مجدبهشهيوإذاقبلهااألمجادكلفصارتضاألعلىمرتكزةهىبينماءالسماتسطالوهي
ناموسسمملىوالعبادةظاللجمردهيوإذاإسرائيللشدببالنسجةددهوالتخصعواإلعزازوالحـب

المواعيدتوكزتالمسيحففيحقائقوأشباهأشكالمجردهيوإذاوبهالهامذخراتهابكلموسى
إلهابولسىرآهالعهدصاحبوحدههولمنوأشارتتوقفتوالعهودامتدادبعدهامنوليس

الكلعلىإالجسدفىإلهبالروحولكنهبهموعودانسالالجسدبحسبرآهبشراوليس
والمجدوالبركةالسجودوحمدهلهلمنوالمجدوالبركةالسجوديعطيالرأسمنحنيقبلهمنفالكل

فيممتدقائمواقعمىرويابللشخصكصفةمفكربولفييايخالمللمسيحهنافالالهوت

علىتفؤقمنلهمابمقتضىالهوتالكلعلىالهوتاآلتـيالدهروفىالسالفالدهر
منوكلالقادمةواألجيالالسالفةاألجيهـالعلىبداالىوالخلودالزمنعلوسيادةالعالمين

إآمينفلتقليسمع

الكلعلىالكائن

الذيفهرإوالزمنوالخليقةاالنسانبحمعالكلعلالسيادةهناءالقارىفلينئبه
والذيالمسجحفيالذياللهبزعيئهقتفالماآلنإلمالرسولفبولساللهبربمقتفىالدهوريحغ
قيرىكيفءالقارىأيهاانظربرةلمجدليعيدهاسقطتومنذخيقتمخدليقةالخبهيحكم

واآلتيأئىالذيللخالصويدبريحكمويقفيىيسويكمنالكلعلقاثماسيـحالمبولس
ءالفداموتثرةمننابمبلالفردلحكمدكتاتوريةسياسةعنليسالكلعلىالكائنففوله
اللهبرومنالدهبزاحتوىلفسهفديةقوةفمنالزمنكمالفىوأكـملهاألزلفيصئصهالذي

اتضاعهبجدارةالكلكلقائمدهومعاواألبديةالزمنعلىويحكـميحكـمالكـلعلىانطلق
تعذيببهاأكيلالتيطاعتهوباسئحقاقالمسفوكدمهبسلطانيحكموخـيريتهوحـبـهوطاعتـه
الصليب



724ه91روروميةرسالةرح

عليهمقائمااللهيواقعهمنولكنهفهومنهمالجسدحسبءاآلبانسلمنالمسيحأنصحيح

أنإبهامواللبسبالهناواضحاألبدالدهوروإلىمدىعلىنسمةكلتباركهإلطالكلوعلى

فهوالالهوتحسبلههومافأعطىعادالجسدحسبمنهمالمسيحذكرأنبعدبولسق

وهووحئىولكنالهؤلهبحمسبفيهإظهارماحثمتالجسدحسبفهنابالهؤلهعليهمقائم

اللهبهاخصالتياألمجادلتعدادتكميالإلسرائيلمجدامحسوبفهومباركاإلهاالكـلعلىقائـم
223دو1إسرائيللشعبكدأبهولألممإعالننورإسرائيل

قصدماضمنبهاقصدبللمجزافابولسيفلهاقلمالكلفكلمةءالقارىولينئجه
كانوافإنسكبالذيودمهحبهعنئثنوهأناسئطاعواماولكنرفضوهرفضالذيإسرائيل

عنادهمفيوايكأنإلىوسيظلقائماظلولكنهكيرهمعلىانسكبفقدعنهمألفوهقد
همفيقبلمنحنينويعودواكبريائهممنوينكسروا

األولالرسالةجسمعن911الثالثةاألصحاحماتعزليحاولونالذينولألهؤليين

الهدفعنفطترتنيلمالرسولبولسعينإننقول18األصحاحاتيضمالذيواألساسي
ءسواذلئامنالمتحصلوالمجدالمسيحفيالمستعقناللهوهوبراآلخرعلىاياولميضالذياألوحمد

صوتويرفعالبشريةالحواجزيحرقالهفيجدومرفوضةمةراوهيإسرائيلحمـتىأواألممفى
أحوالهإليهآلتمهمابالتمجيدككلاإلنسان

فيهايئمسكالتيالقاعدةالثالثةاألصحاحاتهذهمستهلفىالرسولـبرلسنقرأفنحن

الكاثنالجسدحسبالمسيحومنهمهكذاإسراثيلشعبعقوقعنيحكيأنقبلاللهبتمجيد
األصحاحاتمنينتهيالتمجيدبنفسوثمه9أمينبداإلىمباركأإلهاالكلعلى

ولهوبهمنهألنة1163األصحاحفىفيقولللمسيحرفضهاأتمىفيوإسرائيلالثالثة

شاخصةواحدةبرؤيةواحإلككالرسالةترتبطهكداأميناألبدإلىالمجدلهءاألشياكل

واحدوفكرواحدإلهامتحتالرسالةأصحاحاتتجمعالمسيحإلى



692ة9رو24

معأوالثالثالثانيالقسم

روميةرسحالةشرح

9692

البدايةفيمعأنضئهااناوأليلزمنانشرحمهاولكبممتداخلةوالعشروناألربعاآلياتهذه
بالمقابلاالبسانعندالحريةومعياراالختيارفيالثهمحندالحريةمعياريحملصغيركبحثونشرحمها

يبطلالبهالهموعدالذينؤئغوأنمواعيدهعلىالمطلقةالدامانةيحملكمااالختيادفي
صالحعنصرعلىقائمةنهاقطدنامدزمةبلدثهغيرئلزمةمواعيدباعتبارأنهايثئتهابل0مواعيد

دونسقطأنهالحالفىإشبحتااذمواعيدعنيسقطفالذيفقطالصالحمحبيمجتذبالذيمالثه

هوذانثنائيلمثلأنهديمبتبفرحإليهائقبلوالذبمالصالخعنصرمنلخلو0أىالصالح

إسراثيلهووالمسيحكشيرغفبشالمسيحإلمطأقبلألنه174يوفيهغشالحمقاإسرائيلي
الحقيقي

سقطأتدالوعدأنمعناههذايكونهلإسرائيلالألرفضحينماالكبيرالسوال

نسلهويباركيباركهأنبقشمإبرايموعدالثههـالعناصر
إسرإئيلليعقوبالوعدأدهأعافىئم

اللهورفضهإسرائيلشعبعثرولكن

3إسرائهلوليعقوبالبرأهيمافهوعدسفطفهل

اإللهيالحبكفىكايةولكنالعمقفيحواركايةفىيردبولسالقديس
إسرائيلشعبكلليسعثروسقطالذيألنبالوعداللهكلمةتسقطلمال

16روإسرائيليونهمإسرائـلمنالذينجميعليسألن

3الحقيقياسرائيلهوفمنإذا

نالمسيحفآمنوإسراثيلإبراهيممناإليمانميراثهعلىامينابقيالذيهوالحقيقياالسرائيلي
الذيالبركةابنهوالحقيقيممإبرافابنوإلسرائيلالبراهيموالبركةالوعدمنتهىهوالذي

هوالذيالمسيحعتعرنالديهوالحقيقيإسرائيلوابنالمسيحفيلهاسئعلتتلماالبركةتيك
الحقيقيإسرائيل
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بلختانااللحمفيالظاهرفيالذيالختانوالهويهودياليسالظاهرفياليهوديألن
الختانهوبالكتابالاإليمانبالروحالقلبوختاناليهوديهوبالروحءالخفافىاليهودي

92و282رو

كماولكنالموعدأوالدإسحقفنظيراإلخوةأيهابالمسيحآمنواالذيناليهودنحنوأما

أيضااآلنهكذاالروححسبالذييضطهدهاجرمنالجسدحسبؤلدالذيحينئذكـان

92و482غلبالمسيحآمنواالذيناليهوديضطهدونبالمسيحيؤمنوالمالذيناليهود

3المسيعرفضواالذينهموتن

ميراثاصحابوليسواسجمممدنسلأنهمالمحسوبونودكنهمإبراهيمأوالداإلسرائيليونهم

همالجسدأوالدديسأيأوالدجميعأهمإبراهيمنسلمنألنهموالإبراهيمببركةالوعد
8و97رونساليحسبونالموعدأوالدبلالثهأوالد

يعيشونواإليمانالروححسبللذينبلالجسدحسبللذينليسإلسرائيلالوعدأنأي

إبراهيمأبيناإيمانخطواتفييسلكونأيضابلفقطالخئانمنليسواللذينللختانوأبا
421رو

عليهيسريأنعنوعجزإسرائيليوهوإبراهيمأوالدمنواحدءإزااللهموقفهوماولكن
3وعدهعنالدهمتراجعائحسبهذاأليسالوعدأل

هناكبلإنسالنلكلوعدهيتممأنئجتراليسالثهألنتراجعاالهجهةمنئحسبالال

تفرعاتهلشدةاالنسانإدراكجدايفوقألنهوحدهالثهلدىسرةالناساختيارفييتحكمقانون
سلوكهثمحياتهثمالوعدفيالداخلاالنسانأصلذلكفييدخلإذاإلنسانداخلالممتدة

وكذلكتواضعهثماللهلطاعةحفظهثمواآلخرينللهالشخصيةأمانتهثموالناسهالءإزا

اللهأنهوبالنهايةلنايبدوالذيولكنبعدفيماهباتهفيسئظهرالتيوالعللاأليسبابمنمئات
التبمأمورالثهفحصقينفسهاالبسانيجهدالحمنىالفشتقاختيارهفيحروكأنهلنايظهر

إتفحصأنيمكنال

يولدالموهماألنهأبوناإسحقوهوواحدمنلحئلىوهيأيضارفقةبلفقطذلكوليس

منبلاألعمالمنليساالختيارحسمبالهقصديثبتلكيشراأوخيرافعالوالبعد
يعقوبأحمببتهومكتوبكمايعقوبللصغيريستعبدعيسالكبيرإنلهاقيليدعوالذي

31ا6روعبسووألغصت
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االختيارفياللهحريةعلىفقطقائماالختيارناموسأنجدأهناواضح

أنهغيرنفحصهأنمنجداأصباالختيارقانونألنبلأبداأبدا3ظلمالدهعندفهل
أحمبفهوقياساتناعلىتسموقياساتلهاإنماظلمشبهأوظلمالئهقوانينفييكونأنيسنحيل
الالثهولكنآمينلقلنالناكشفتلوعندهألسبابعيسووأبغضعندهألسبابيعقوب

عقلناتياساتتحتنضعهاوالفحصبالاحمكامهنقبلحتىلناثمفهايكأنيريد

والرفىبالشكرنقبلهابلالقاعر

951روفءأتراتنعلىفءوأتراأرحممنأرحمإنيلمولمىيقولألنه

فىقدامهلوموبالقديسينلنكونالعالمتأسيسقبلفيهاختارناكدابولسقويقول

اللهعتاريعنيتكلمهنهابولسوالقديص14أفالمحبة

3اآلخرللبعضوظلمللبعضمحاباةهذاأو3ولماذاهذاكيفإنسانيقولأنهنايمكنفهل

منكلفإنبالمسيحيزمنانوهيانسانكليديبينهياالخئياركيفيةألنتمامايمتنعهذا
بالمسيحاإلنسانيؤمنلمفإنكذلك3ظلمهذافيفهلالمختارينمنغتاراصاربالمسيحآمن

3ظلمهذافيفهلالمختارينمنفهوليس

ولكن3ظلمهذاقيفهلونرفضنختارففونحنوييختارالدهنختارونحنيختاراكهإذا

الوهذاباإلجارااختيايكونألنهالظلمهوفهذاوالطالحللصالحيكونالهاختياركانإن
أساسعلىاختيارنافيأحرارونحنصالحهأساسعلىاخحيارهفىحرفاللهيجورواليتأئـى

ءيشاوالثهالدهيختارالذياإلنسانيختاالدهوكأنالعدلكلالعدلهووهذافقطصالحتا

ولكنوالمجازاةاألعمالقانودطبحسبهذااللهيحبالذييحبوالدهاللهءيشماالذياالبسمان

ءاسثافيالمباركةبالمشيئةاإلنساناتيماابنمناو3ودثهللصالحباختيارهاإلنسانيأتيأينجمن
3الثهبهيحبالذيالمقدسبالحباإلنسانيأتيأينمنأو7الالبها

3أصالالمهمناإلنسانيسخمدهكلههذاأليمى

اوالمجازاةاألعمالقانونفوقفالثهإذا

61ة9رويوحمالذيدئهبليسعىلمنوالءيشالمنليسبولسققاللهذا
الثهرحمةمنهيواجتهاداتهالمالحةاالبسانأعمالكلألن

الكأنهالفءأتراتنعلىفءوأتراأرحممنأرحمإنـيلمـوسىيـقسولأنلئهخقإذا



9692134رورومتةرسالةرح

الجهادفرصلإلنسانيمنحالذيهوألنهولكنبذلهووأتعابهوأعمالهساناالنبجهاديبالم
الئهحريةمنلتحوجهادهاإلنسأنأعمالتقفانيمكناللذلكوالبذلواألتعابواألعمال

الرحمةموازنةجهةمنالثهيساثلأناالبسانعلىيمتنعوبالتالمماوالرأفةوالرحمةاالختيارفي
الاالبسانوأعمالالدهرحمةمنمنبثقةاالبساناعمالكلألنبالرحمةاألعمالأوباألعمال

العكسبلالهتستدررحمة

انطباقمدىعنفقطتكشفإنماواجتهادناوسعيعاومشيثتنالناأعماأنحتماينشاهذأمن

علينااالختيارناموس

المختارينلتعيينمحكلتكونصالحهبحسبهيالتياياهووأحكامهالهوضعهنامن
فقط

منليسولذلكالرلفكرهوماتعرفوالأنتقنتعرفالأنتفبالنهايةإذا
اطعتفإنأحكامهتطيعانففطعليلهولكنأحمكامهعناللهتسائلأنأبدأحقك
وتخلصتحياالألمشيئةبحسيوأنكالمدعويننحتارومنأنكأثبثالقليكلومن

قنعنلتعفوومراحمهالئهمشيئةتقفوإخفاقاتهوأعمالهاإلنسانثيئةمفوقوحتىولكن

وأمانتهورحمتهافهصالحيمغأنيمكنالاإلنسانعقوقحتىألنترحممنوترحمتعفو

الثهيفرغقادرأنإسرائيلعقوقأنتظنفالإسراثيلرفضاللهأنسمعثفابئعليهءوبنا
وامانتهومراحمهصبرهمن

ليكنبلحاشا3الثهأمانةيبطلأمانتهمعدمأفلعلأمناهيكونوالمئومكانإنفماذا
متىوتغلبوعدككالمكفىتثبررلكبممكتوبهوكصاكاذباإنسانوكلصادقأاكه

و33روحوكمت

لنالثهفاندهافىنكصتوكيفإسرائيلعملتهالذيهذاكلمنوبالرغملذلك
ستخلصالبقيةانبولسقيقوللذلك0النهايةإلىحمتىامينافيظللهاعهدهفييخكص

وماتلسيحابحأقبعدبالعدليقمييعذدميقيمحينمااآلناللهألن972وو
تاجوألبسهالنعمةدةهاللهثفدهالسيففعوضاإلنسانرفبةعنالعدالةسيفورفع

متممألنهيباركيعاقبأنفبدلبالرحمةيمكمأيبالبراألنيقفيالثهبلالحالص
982روبالبرموقاأمبر
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معئنامعياراالهؤبياتحملآياتمجموعةكلأناساسعلىالشرحنقدمواآلن

9631الثانيالقسم
بحدوهذابسعةإسرائيلعلىأغدقالثهأننرىه91األصحاحمناالولياآلياتفي
عقوقيحملالذيمماالتاريغأدطفهلالوعدبلوغعنإخـفاقهافيجرمهاحدةمنديزيمماذائه

3إلبراهيمءالبدفيأعطاهالذيالثهوعدةءكفاعدميثبتإسرائيل

ليسأنأمماسعلىاللهوعدعنمدافعا9631القأطعبالنفبمهنايميببولسق
المسجعلىيتعرفأناستطاعالذيهوالحقيقياالشرائيلىوإنمابالحقإسرأئيلهوإسرائيلىكل
الحقيقيإسمرائيلحقاهوالذي

منالذينجميعليسىألنشقظتفدالثهكلقةإقحتىهكذاليسىولكن66

إسرائيليونفنمإسراثبل

مألفمصرجوهريااختالفاالشعربباقيعنيختلفخاصبخوعإسرائيلشعبأنبمعنى

المحسوبالمختارافهشصبهيإسرائيلولكنمصريمايسسأنفيهامواطنلكلالحقتعطي
المواطنئعطيأقتكفيالجسديةالوألدةفليستإذأ422خرالبكرابنيهدبالنسبة
مطتباهناكألنللهالمحسوبنبكاراألمنواحداأيإسرائيلـايسدعىأنالحقاإلسراث

أنالثهوعدأساسعلىإبراهيممنذقامتإسرائيلأنوهوكلهااالشرائيليةاألمةبهترتبطأسايسيا

يكونأنيلزمإسرائجكلأدأأياألرض13كلفيهكتتباالذكلمابالمفردالنسليخرجمنها
مربوطأيكونأنبمضالوعدصاحبكابنباللهوبالتاليالوعدابنليكونبالوعدمربوطا

الفهوفقطالجسديبالميالدبوطأمواالشرائيليكانإذاأماالوعدصاحبألنهبالوعدباالبمان
بالحقإسرائيليايحسب

نسمللكباشحؤآئدعىبل4أوالبهيعاهمإبراهيتمنسلىمنألنهموال97

إسماعيلكماالبراهيمنسليوجدفهخالنسلههوإلبراهيماللهأعطاهالذيالوعدكانان

همإبراهيمنسلإكاطبعابالنفيالجوالب3أرعدأساسعلإلبراهيمنسالءهؤاليدعىفهل
لماألصلفيالمسأدةأننجدالسببصخادوهذملللظيدعىبإسحقألنالوعددأفقط

بإيمالنأعجحباللهودكنوعقيمشيخوخةبعدبهميفرحأوالديخلفةإبراهيمءإعطامجردئكن
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أنإلمطغاليةكوديعةبالدهإبراهيمإيمانعليحافظنسلاالبمانهذامنكونيأنفأرادإبراهيـم
والذيالشعوبكلءرجايحملالذيالموعودهويكونبالمفردنسلإلىبالجمعالنسلينتهي
الوعدإبراهيمنالبهالذيفقطبإسحقإذاالمسيحأياألرضأممكلفيهتتبـارك
المسيحسيأتيإسحقمنألنإبراهموأوالدنسلئحتشحب

ببربلللعالموارثايكونأنلنسلهأوإلبراهيمالوعدكالنبالناموسلمجسىفإشه
431وراإليهان

مشيرابالمفردبلبالجمعهناليستمحم3حالنسلكلمةأنويشرحبولس0يعودقثـم
المسيحإلى

كأتبلكثيرينعنكأنهاألنسالوفىيقولالنسلهوفىإبراهيمفيفقيلتالمواعيدوأما
361غلالمسيحهوالذينسلكوفيواحدعن

قدالذيبالمفردالنسليأتيأنإلىالتعألياتبسببزيدقد3النـاموسفلماذا

391غليايدوسيطمرتابمالئكةوعدله

392غلوزبةالموعدوحسيابراهيمنسلازأفأنتمللمسيحكنتمفان

النسلارتباطأساسعلىيقومالذيبولسعندقالفكريالخطإلىينتبهأنءالقارىوعلى
كيرإلبراهيمابنفكلإنسلليسبالوعداالرتباطفبدونوالموعوبالوعدبااليمانوبالتالبالوعد
بالتاليوبالوعدالمرئبطفقطهوفاإلسرائإسرائيلياليمسأيالنسلمنليسبالوعدمرتبط

الوعديتمالمسيحفيأنيصيروبالنهايةالمسيحأيوالموعوربالوعدباإليمان

الثهوابنإبراهيموابنالوعدابنفهوالمسيحفيهومنفكل
غشالحمقاإسرائيليهوذابالقولابتدرهأنهنثناثيلرأىعندماالمسيحمننسمعلذلك

واصفاباإللهامنثنائيلاعئرفحينماذلكبعداألساسوضح3أساسأيعلى74يوافيه
بهذا19يوالمسياإسرائيلملكأنتالمسيااللهابنأنتبهجمودالمبأنهالمسيح

حقاوإسرائيليإبراهيمابنأنهاثبتنئنائيلألنابوصوحيظهر

نسالئحشئونلوعلاأوألربلىاللهاوالؤهمالجسلاوالوليسقأي68

إنلكمأقولألنيائاإبرأهيملناأذفسكمفىتقولونتبتدثواالالمعمدانيوخـاأدركهاهذ

3كيف8الو3إلبراهيمأوالداالحجارةهذهمنيقيمأنقادراثه

82مرويةرسالةشرح
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لتاأنهنسمعإذالمعنىهذاندركالبراهيمنسألاللهأعطىفيهاالتيالظروفإلىرجعنالو

علىأصالتائمةسالةفالمإذابرالهإيمانهالحسبنسالسينالأنههبالإبراصيـمآمن
الحجرمنحتىأنهأيءدميمنوالنسلوالبركةللبرإبراهيماسئحقاقاللهاحتسصالالأ

لهميحتسميولمعادالدهعندالمطلقةالحريةبنفسفإنهوكذلكنعسأللهيقهـيمأنممكن
232مز48ورهمخطايا

يستحقأنهاعتبارعلىالبراهيمابنبأنهاإلسرائيلييتمسلهلالمعمدانوبلغةهذاءإزا

منسوليالحجارةمنيقيمأنقادرفالدههذاقيفضلفأي3الجسدمنلهمولودألنسهالوعد

دليلوأعظمالجسدلىوليسالوعدفيهيحقااإلسرائيليفعبرةإذا3البراهيمالداأسارة
الموعدتتكلمإلممماعيلبالجسدإبراهيمابنأندلكعلى

أوالد01همالجسدأوالداليسأنبولسققولهنبرأنللغايةيهمناوهذاكذلك
الذأوالدهمالموعدأوالدإذاالثه

بنلشازةويكولمالوتتينخؤهذاآتبمأناهذههيالموجملكلمةنا99

أوسخةالمائةابنإلبراهيمءسواكاتجسدابنليسسحـقاالبنهذاأقهناواضح
ولكنالوعدابنهوإسحقأنوصحيح0اللهابنالوعدابنهوولكنتسعينالبختسارة

ودمأبيهدممجملألنهالدهاختارهإسحقألنحدتهذاإنلهويفولبولسعلىمعترضيعترض

لملذلكمشتراةعبدةهاجرأمهألنفقطأليهدميحملفالهإسماعيلأمااختيرفلهداالحزةأمه
نفسالولدانيحملآخرفيهمثأليعطيالحجةهذهبولسيدحضلكيوهناجمدللمابنائحس
اآلخرورفضالوأحدالدهاختارولكنابراهيمنسلومنواألماألبدم

أبوناإسحقوهوواجدمنلحئلىوهيأيصاردقابلفقطزلكوليممق31أ90
خشمياللهئفماتثئتلكيأوشواخيراققالوالتئذيوتدالموماله1

الكبيريسئغتذإنلهافيلوتذيالذسبلاألعماليمنليساالختيالي
جميشووأبغضثيفقولأحئئثهومكتوليكماللصفير

واألماألبدمبعاملأخيهءعنيمتازوكانالمختاراالبنبولفألمالسـابقلالمفي

ءاالخخيارمثلوأعطىهناعادلكلنعبدةأمهألنفقطاألبدمإآلليكنلمأخوهحيحث
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وهيقولهعلىبولسأصرلذلكواحدةوأمأبمنمنهمافكلالمطلقالستساويوجسود

ألنالمختارنفسهفىظاهرءثيإلىقطيرجعالاالختيارأنهيظهروهناواحمإلمنحبلى
0دهوتقديسهللميراثالمرشحوالبكراألكبريمتازأنهعيسوبلءشيكللىعيسمومثليعقوب
والأبويهبرفالالمطلقالثهاختياربمحضفهوءنئيكلمنحراخيارهأنهناأظهرالئهولكن
الدلالختيارعندكعلةتدخالخطيتهما

الذيالمعيارهووهذاراالختيفيالصلبةقوتهائأخذالحرةومشيئتهاللهغرضتفوقهنا

الذياالختيارفيالحرالدهغرضعنالقادمةالثالثةاألصحاحاتفيتعليمهفيبولقخخذهس
يسقطأنيمكنال

اإلنسانمشيئةعلىقائمغيرأنهالحالفينراهبشريمنظارمناالختيارهذاإلىنظرنانحنفاذا

تحديدبكلالحرةالسالفةاللهدعوةعلىيقومبلاجتهادهكانمهماسعيهعلىوالأعمالهعلىوال

قصيرةوقفة

إالوحيداألختياوقصد

دالوأساسعلىبلبرةاللهيعطيعمالامنليسأنهذامنيستخلصىبودوالقديس

للدعؤاستجابةهوفاالبمانيومنواإلنسانيدعوقاللهبالدعوةبوطمرااليهانفإنكذلك
األعمالتأتيوهناوتخصصهاالدصةسببحيعملفالمدعوباألعمالمربوطةجهتهامنوالدعوة

يمكنولكنالدعوةبحسبويعمليؤبنواالبسانيدعوهفاحتماوااليهانبالدصةطةمرب
األعصالثماإليهانثمأوالالدعوةالثالئةهذهقصل

إبراهيماالختيارفيمنانتهىقدأنهيرىعندماذلكبعدالعظسنقلتهبولسقينقلثم
واألبديالنهائيإستقرارهاالختياراستقرلقدالمختارافهلشعب4االتتماثميعقوبثماسحقئم
مجيئهأساسعليختارونشقفيماالكلكانالذيالموعوبالمفردالئسلالمسيحيخا

ثماالبهانوبالتالىالمسيحاآلقاختياربعدفالالبشريةإليهووصلتءجاوهوذاإليهوالوصول
أحشائناباستقرالذيالقدوسالموعدروحأساسعلوذلكاألعمال

تتقراالقدسوالروحالمسيحوفيإيمانناينعقدالمسيحوفيغتاروننحنالمسيحففي
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النحتارأمأناهلللمناقشةاالختياوتصلحعنبولسنظريةاتفذلمهنامنأعمالناكل
المسبحفيانتهىهذاكلالمدعوأماناهلأماللهمقاصدقيمعئينأنامل

هيوهذهأيمماهكذاإنسانوكليسعالمسيحفيواعملومدعوننحتارومعفأنا
يؤمنمنلكلىيسعالمسيحفيابثصريةعلانفتحتالتبمبزالثهصفاتإحدى

الثالثالقسم

جديدةتضية

منأكثرواحداويعطيماآلخريعطيوالواحدايعطبممشيئتهيةبحيختارافهكـانفإن
3ظلماهذاأفليسالناسبينمساواةهناكيكونلنأنهأيماآلخر

الدهبرولكندوارببرجلأوبمسطرةبقياساتناالدهاعمالنقيسحينمانظرناوجهةمنخملمهو

مننابمفهو0مبتداهتصورهفىلغيبحتىوالإنسانعقلوالبشريقياسبهمجيطأنيمكلسنال
استطعناولوالثهطبيعةهذهمافاعدةأوقياساوأضطرارأوضغطنحتتقعالمطلقةحمؤإرادة

فيءسوايحألواليقاسالالذيهوفالثهاللههووالالههوبريكونفلنإللهبسرنقيسان
أولر0أوحبهادتهأوعملهأوخصهث

أوعملرحمتهإعطانيوبوحر951روفءأترامنعلىفءوأتراأرحممنأرحم
3ذالمارأفته

بمستطيعاسدويشامنيرحممهولذللظأورأفتهلرحمتهبمستحققطأسدليسألن
ثمنهافخنالنعملهاوحسبواجبالفبلاللهعندحقوقالنساقفلسإلماؤالهيقولان

ورأفمهعطيةفرحمتهانحتملمماأكئفءويتوانستحقمماأكثرأبدادائحايعطبمنهولكجمازاة
علىويثورالثهمشيئةيعترضياللهواإلنسان0ندامةوالحدودبالمئلهوهباتهوعطاياهنبةبهبة

أطولالعنادوفيئرأكالرفضيخماقلبهييقبانقؤلهفيهلمظهزالهيسثخدمهإرادئهفيالهحرية
مااألبدإلىلموالطكلهااألرضلتدركآياتهبهيصنعحتىإسرائيلحشأوفرعونمثل
ولكيئوتيفيكأظهرلكيأقمتكبعينهـهلهذاإنيلفرعونالكتابيقولألنهاللهإرادةهي

قوثهفيههاليظهرانبالضرورةليسولكن971وكاألرضكلببامسبميناذى
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علىقلبهاللهتىقفقدإنفسهشاولبولسأنظروالرأفاتالمراحمبعظمربمابلبالضربات

مننقلهوهكذاصليبهنيرليحملدعاهثمالموتحمتىويضطهدهميطاردهمكانالذينأوالده
يشاقنيرحماللهعنيقالأنهوحقإذافيهومحدهقؤلهلئظهرالنقجضإلىالنقيض

قوتهيظهرذلكوفينعمتهئظهرهذافي981رويشاقنودقسمي

الثهإرادةحريةعلىوثارتاالختيارقاومتفاشرائيلإسرائيلعلىهذايطئقبولسيعودق

األرضكلوجهوعلىمحنتهافىلتشهدواستخدمهافتركهابرةتورفضمشيئتهعلىواعترضت
ترجعأنإليعليهاايأنيفيصبرهوعظمعقوقهااحتمالفىأناتهوطولعليهاكضبهبمقدارفوة

ولكن3إسراثيلرفضاللهأنيعلمالسنةألفيمدىوعلىاآلنكلهالعالمفيذاقمنوتتوب

إليهلتعوديفتقدهاأنبذلكينوياللهأنيثقالمنهكذاعليهاالهصبرواقعمنوبـالمحالي
3كانتمماأفضل

والدهاآللهةباسمالقبائحوعملوثاراللهأيضاالوثنيالعالمقاومتماماالقياسنفسوعلى
الدهلقيادةنفسهفأسلمنعمتهبحبالاللهتجزهوأخيراإسرائيلعلىويصبرصبرمماأكثرعليهصابر

والتسبيحوالتمجيدالعبادةفىأبدعبقدرماالماصيفيالدهإلىءأسساماوبقدرالحظيرةودخل

يبئنلكياألممعلىصبرأناتهبطولهكذاكلهااألرضوجهعلىالقدوسايعظيمالسمه
فقطاليهودمنليسإئاهانحندعاناايضاالتيللمجدهافأطسبقفدرحمةآنيةعلىمجدهكنى

2ولم932روأيضااألمممنبل

فيهمليبئنعليهمأغدقالذينمعقوتهفيهميمظهرلكىعليهماللهتقشىالذينبهعناافابئ

منيصرخءوإشعيابوعدعاثدونحتماوهميعودواحتىعليهمأناتهأطالالذينثممجدهغنى
ذافحن972روستخلصفالبقيةالبحركرملإسرائيلبنيعددكانوإنإسراثيلجهة

1133رووعلمهوحكمتهاللهغنىلعمقياأخيرابولسمعيهخصالالذي

خماشا3ظفماالدهعندألعلنقوكفماذا91

يعملهالثهيعملهماألنأحكامناالئهكلنلقيأنبصرخداعهوإذشرحناهاأنسبقلقد
عالمهماواإلنسانءشيفيظالمااللهيكونكيفثمفثايسخقصيهاوالالفحصتفوقبحـكمة
وخيرجمنهبؤهمنبعطيهاللهأعطاهفابىءشيالهونفسهبلشيئااللهمنيستحقالهووتبررف

ليطالبهشيثااللهفأعطىسبقمنأو3دئناللهعندلهدمنعليلموإنيعطيومجانأسمتهون
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فكيفلناخذمنهشيئانستحقالفنحننأخذلموإننأخذفيمالياحقفالأخذنافإن3إبه

7ظالمالثهإننقولمنطقأوحقوبأي

فءأتراتنعلىقءواتراارخئمتنأرخئمإنيلموشىيقولألنه951

ليستورأفاتهالئهمراحممانفيقولكنفيهاخفضماأظهرناوفدكالسابقةاآليةهذهشرح

لمإذاظالمايحسبقهوالعندهلنااستحقاقبغيريعطيهاالدبلبهانطالباونطلبهاحقوقا
بامورحياتنااللهعلمشثبنأنذلكفوقإننقولظالمالهانأحديقولأنفيمتغعإذايعط

تذمرناأوهاللمشيئةطاعتناومقداراألزلمنذكائنةأمامهوهيستكونالتيوتصمرفاتنا
لنااختيارهعليهاالثهيقيسالتيالقياساتإحدىمجردهبمعليها

عيسووأبغضتيعقوبأحببتاللهيقلألمفانظرهذامنئسثوثقانتريدكنتوإن
ؤلداأنبعدوذاكهذامميرةفىتفحصأنإالعليكفما3يولداأنوتبلالبطنفيوهماذلك

إن3عيممموسيرةكانتوماذايعقوبةسيكانتماذاالهأمامالسيرمسئولميةوحمالرجلينوصأرا

أدومقامتعيسوومنإسصرائيلشعبفاميعقوبمنأنفاعرفشيئاعنهماتعرفأنأردت

أدومعنأما220خرالبكرابنيالثهعنهقالأنقيكفيإسرائيلشعبعنأما
عنهقيلمافاسمع

35إشللدينونةحزمئهمعبوعلىينزلأدومعلسيفيهوذا

ولكننيعاقبئهعيسوحمينبلمةعليهجلبتقدالجنودربتالهكذاأدومعن
01و947إرإنسلههلكءيختبىأنيستطيعفالمسئتراتهوكشفمتطعيسوحزدث
ةءاساءوأساذايهبيتعلىباالنتقامعملقدأدومأناجلمنالربالسيدفالهكذا

والحيواناإلنسانمنهاواقالعأدومعلىيديمماوأماالربالسيدفالهكذالذلكمنهوانتقم
31و221حزهاباخوأصئرها

3عيسووأبغضتيعقوبتطأحببالمشتقاختيارهحعشاقولهفيالثهقضهلإذا

والمستقجلالماضبميغظيودائمااطاضربعلمهاوعلمهلسابقاختيارهحسبيعملفالله
إوسلوكهبعملهلهاللهراختياصدقيثبتإنماواإلنسانمعا

علفءيتراوكذلك0علمهسبقبحسبالرحمةيستحققنالحقيقةفىيرحمفاللهإذن

إظلمالرحميمعنديكونأنفحاكمافءيتراعليهمناستحقاقويرىيسبقألنهفءيترائن
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ترخئمالذيدثهبلتسغىيقنوالتشاةيقنقليمفإذأ961

تنتهجماذافاليشيئااللهفأعطىيسبقلمألنهاللهعندشيئايستحقالاإلنسانكانإن

هووافه3الذلدنمنرحمةبأسالهنفسهليجتذبأنبمستطيعهل3وجهادهسعيهوكلمشيئته
3فيهالنسلكالصالحةاألعماليهبناالذي

االبسانءيشاكماوليسهوءيشامنويرحميرحموباختيارمشيئتهوحدهفاللهإذا

رحمتهمنفهيصالحةكانتإناالبسانفمشيئة

إزاأنهاعلمرحمةفىقرحمةبلالبتةظلماللهعندليسالعزيزأنءالقارىأيهاتدركولكي
يسعىومنءيشاتنيرحمإنهالحقيقةوفيجسدعاشمالحظةاالبسانبخيعناحتجزرحمته

لحظةعاشمااالبسانعنرحمتهقبضلوألنهسعىومايشالمقنيرحموأيضا

تحتمنإآلشئمنايظهروابنإرادتناتظهرفأينوإرادتهالهرحمةمنهيحياتناكانتفإن
ونمجدبهانسبحلكيبلمشيئةأوبعملافهعندمننصتؤيدهاالالتيورحمتهالثهإرادة

وتزدادالرحمةتتزكىوالتمجيدوبالتسبيح

ولكيتؤتيزفيكاالكيأنقئكبعييللهذاإنيلفرعونالكتالييقولألنه971
ركلااكلفيباسميىئنا

بولسشاولعلىبلشسهاإسرائيلعلىينطبقهنافالقولالعزيزءالقارىأيهاهناانتبه

ماإسرائيلشعبصرخأنولوالإسرائيلشعبصرخمافرعونقلبقشىالهأنفلوالأأأيضا

افهسمع

وأعظموأبإعكأجملمنهاوبدافعفرعونقوةتحتمنالبهيجالخروجخطةثمتوهكـذا
فرعونشخرةتحتمغوالخروجأسراراالمملوءالفصحخروفيصحبهافهخلفيسيرلشمعبتصة

منككلاالنسانبخروجهالم3داهلحأصلهااسثعلنالتي3نالحالطبعةأوالنموذجصار
ألجلنابح3الذيالجديدفصحناالمسيحبقيادةالشيطانسخرةتحت

الشيدلحنالصناالمتقنةالطبض0هذعلىحصلنامافرعونقلبقشىاللهأنلوالأنهكيففانظر

والعالمالشيطانسخرةتحتمن
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زمان9اعبرالخالصيالالبعملولئناذىرحمتهعظميظهرفيهفلكيملكاالدقشىإنوهكذا
تناديتزالالالتيبالمسيحيةأوالعالمءأنحاكلفيتفرقواالذيناليهودبلسانانوالدهور

إنهمحتىعيؤدهموأعمىآذانهموسألرقبتهموأغلظإسرائيلقلبقشمىالدهأنلوالواآلن

الفصحوهذافداالوهذاالحروجهذاكانماالمجدربهمءرجاالمسيحصلبواعماهـمفي

وجهكلمألالذيالحقيقيالخالصهذاالشيطانوعبوديةالخطيةسخرةمنواالنعئاقاألبدي

1111رولألممالحالصصاربزلتهماألرض

وخرجالجاقيالقلبهذاعادفلبهالثهقشىلماالقياسنفسعلىالمدعوبولسوشاولبل

مجألفأقبالكنتالذيأناالدنياومألتفاضتالتيمالروحوينابيع411قضحالوةمنه

131تن1زحمتولكننيومفترياومضظهدا

ءيشاتنوئقشيءيشاتنفإؤأهوتزخئم981

منمساعدةأومشيردونالثهحريةمطلقعنئعئرالتيهـء8ءيشاكلمةعلالتأكيدهنا
ألولكنبشرفكرإليهايرقىالوقواعدأصولذاتوحريةمتقنةمشيئةولكنهااالنسانطرف

كذلكاالبسانوليساإلنسانفياططيةيضطهداللهوكأفاخطيةعلىبلبسرعلالدهيقشي

سلفعماويصفحيففربرحينإألعلىميرحالفإنه

منءالخاطىيوقغلفكانهرحمةعنفهويقشييقشيعندماحتىمشـيئتهكلفيالدهولكئن
الدهقشىإنولكنالطاعةالحنيروتعممنهايثاتىعبرةيكونيتحثلموإنفلنفسهتابفإدنغفلته
3لياةاعلىيقوىفمنكيررحمةعلى

ممثميثتةأئقايريقنألنتغداتلولملماذاليفستقول991

النعمةوتذمتعيشفيهالذيالخيرتخقدعماهافىالتيالنقدكلالمفتوحةاالنسانعينهذه

إذاالهيلومنافلماذايقشياللهكانإنمتصورااإلنسانلءفيتساتزهالهـموإنغيابهاالتـي
3مشيئتهأقاومهلقساوتهعنيأرفعحتىأنافمناللهتقشىإنثم3الغيرعلىتقشينانحن

صليبتساوتهممنليخرجقلوبهمالثهقشىالذيإسراثيلشعبحـاللسـانهذاوكأن

يخلصوالموإنولنالهمنعمةتهمئساحسبتبههمخلصوافإنالعالمكللخالصالمسصهـيح
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ويرجعونيتوبونعندمابالنهايةلصالحهمهومعاوعنادهملقساوتهممساوتأديبتحستدخلوا

األبديةوالحياءبالفدانحنفزناوبقساوتهمخالصاتأديبهملهمحسبف

اللهوتقشيوالموتبالحزنينتهيالذياإلنسانأخيهعلىاالبسانتقشيبينتجمعنسبةفأية
3للماليينخالصمعوحياةلنفسهخالصإلىيؤولالذياإلنسانعلى

البدايةفيرحمةفهوالحكمةذويعندأماالحهالعندإآلمالمةتحتيقعالاللهفتقشيإذا
االبسانويرقىاللهفيهايتمجدالنهايةفىوبر

ارتباطاببرةاللهمشيئةحريةارتبطتفقدرحمةءتنثمىأقساهاحتىاللهأعمالكانحتافإن

عجزبسببييأسأوىيخثبعدذافمنلبرهالطريقوئعاأمامهوتسيرتسبقفالرحمةوذيفأ

3ورحمةأ4ربمشيئتهختامكانطالماهالمشيئةمعرفةمالحقةعناإلنسان

لماذالجاباياثقولالحئقةألعلاللهئجايرلالذياإلنسالمأيهاأنتفنبل902
3هكذاصنعتني

ءتنثمىومشيئتهمشيئتهفىحرالدهأنعرفناقدكئافإنبخالقنحلوقعالقةواللهاالبسانبين

طاعةكانتفإنولوتقشىحتىوجهوبكلوجهكلبرعلىهيالدهمشيثةطاعةأصبحتبرا

إنالجبلةتعارضعقةأوسببوألي3جابلهامشيئةالجبلةتعارضفكيفهيبراهالمشيئة

3ورحمةبزبالنهايةهينحوهامنالثهمشيئةكانت

وليستهيواجباتالحالقأعمالفكلخالفهأمامءالشينفسهفىاناإلنسكانإنكذلك
سبقهل3بثهـييطالبأبنفمنالدهأمامءالشيهونفسهفىاإلنسانكانإنألنهحقوقا
أخصبالوحقوقلهوليستخالفهلدىواجباتعليهفاالبسان3بالمكافأةيطالبحتىفاعطاه

إليهاوينتهبميتبعهاالذيالبزعلومستفرةرحمتهمننابعةاللهأعمالكلأنعرفنـاان
يجاوبفأنربحتأطعثفكلماكغنيمةبلثقيلكغرضالتمةالطاعةأعبحتلهذا

وجهالةعمىفهذاأعمالهنحومنهالاناالبس

واخزللكراملإناواحدهكنلةمنيصنغأنالطينعلىشفطالمللخزافطليسام912
3للهوافي

منخلقيومكاناعتبارمافىإآلطينليمكتلةفاالبسانللئطبيقليسمثلمجيردهذا
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هذهمنالمرادولكنجداحسخااللهبنفخةالطينهذاصارالدهخلقهلماوحتىاألرضتراب

صارالسلطانغتالخضوعالثحمفاذااالنسانكلالواجبوالحضوعللهالذيالسلطانهواآلية
فهووتكترالذملطانعلىاإلنسانتعالمطإذاأماسلطاناالسلطانمنواستمدكرامةإلىاإلنسان

للسلطالطحفظهوإنومجكرامهلمالمخلوقلحسابهوالخالقفسلطانمحالةالهوانإليصاثر

وهوانلةبإلىحتماصاراستهانوإنومجدهكرامته

ولكنوالطينبالحزافقيوالمخلالخالقتصويرهفيبولسقكل1جدأءالعلمااحتبئلقد

فماالههوالخزافوأنوحياةوحلهجسدالطينانئصورنافلوتذمرهممنمنذهلوننحن
فهذاكلوعلى301كوخالقهصورةسينالحتماألنهاللهيدوهوفىالطينذلكأسعد

33سيراخبنوسفرينمغ517الحكمةوسفر6261ءإشمياسفرفىوردعينهالتشبيه
0131

كثيربأناهأحتتلئوتةوجمبينغضمهيظهزأنيريذوهواللهكانإنفماذا32و922

سبققدرحمةآنيةمكلجمديمنىيبمنولكيللهالكمهماةضمالكآنية
للمجلفاعذها

ابنإآلأحمدمنهميهلكالمقالحينمايهوذاعلىالمسيحيسوعالربطئقهااآليةهذه

نيتهمجردئعميبلعنهاإلعالنتعنيالنمضبهيظهركلمةوهنا7121يوالهالك
كلمةألنةالعتيالدينونةلىاألخروىالئنفيذبلالفوريللتنفحذاللقيتممامتةبإرادة

النفسهالكوهواأللديالموتهوالخطيةثمنإنبلالجسدهاللثتميدالهناالهالك

الاللهألنللتوبةفرصةءإعطاهوإيجابياعامألضمناتحملكثيرةبأناةاحئملولكن

انمااللهلطفأنعالمغيراناتهوطولوإمهالهلطفهبغنىتستهيأمالخطاةتوبةمنييسأس
الغضبيومفىغضمالنفسكتاخرالتائبكيروقلبكتساوتكأجلمنولكنكالتوبةإلىيفتادك

وه24روالعادلةالثهدينونةواستعالد

احمتمالهأسالسعلىألنهكثيرةبأناةاحتملدائرةفيوافمانمعاوالهالكالتوبةهنا

غنىيبتنلكيمالالحقةاآليةفيذلكبعدءجانمفمبهنيبلكيكثيرةألنهـاةالفضهطآنية

ا1155لمءءلم81هـ
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كثيرةبأناةاالئنيناحتملوالربللمجدأعدهاوهذهللهالكمهيأةتلكرحمةآنيةعلىمحده

للمجداعدادهاتمألوهذهعليهاالهغضبكأستمالتلكلكن

وعيسووإسحقإسماعيلاالختيارأماممعتىنفسفياآليةهذهفيهنازلناالنحـنإذأ
والمرفوضالمختاراالثنينمعاملةفىالدهأسلوبفىتءجاهنااإلضافةولكنويعقوب

والسانناألولبهاتمتعواحتمالهاللهأناةطولمنالفرصنفسأنبولسبهماقليوضح
للهالكاستحقافازادتهوالثانيللمجداستحقافافازدادانتفعاألول

اللهأناةطولءجرامنألنفسهمالهالكأسبابجمعواالذينمنبولسقيقصدهالذيأما
بزالفريقانرفضحيثءبسواءسوايؤمنهوالمالذينواليهودتؤمنلمالتياألممفهمواحتماله

المجدواستحقاقالئوبةجمعواالذينمنبولسقيقصدهالذيوأمايسوعالمسيحفىالدمقنالله

اإليمانودخلواتابواالذينواألممآمنواالذيناليهودأيضافهمواحتمالهاللهأناةطولءجرامن

بقولهبولسقيوضحهوهذايسوعميحاقيالمعقناللهبرالفريقانفيكحيث

األمممنبلفقطاليهوكلليسالمجدآنيةاياهانحندعاناأيضاالتي42ة9
أيضا

واألخرىالممتدالمستقبلفىاألممدعوةتخصلهوشمعواحدةئئوتينبولسيوردقوهنا
أيضاالممتدالمستقبلفياليهودبقيةوتخصءإلشعيا

ديستوالتيشعييفمعببممقديالذيسادلوأيدألهوشغفييقولكما95292
هناكأنهشعبيلستمفيهلهميئكالذيالموصعفيولكودعبوبةمحبوبة
ذركانوإنإسالئيلجهلمنيصغءوإشياافيالمهأبناةئذتحؤن
بالبزوقافأمرمتالئمألنهستخلمفالبقمهالبحركرملىإسرائيكبني
لوفقاك4اشعياشتقوكمارضاإاعلىبهمققمياإمريصثعالرلطألن
موؤةوشابهناشدوتمشللصزالنسأللناأأبثىالجنلىرليأن

2اآليةعلى72ةاآلينطابقأنيلزمناهنا

فالبقيةالبحركرملإسرائيلبسنيعددكانوإنءإشعيايقول72اآليةففي
32و0122إشستخلصههء9الملم
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سدوممئلكاـلصرناصدنسأللناأبقىالجنودربأنلوالءإشعيايقول92اآليةوفي
19إشعمورةمابهناو

رملإسراثيلغالبيةأنجهةمنءإشعيانبوةيسثخدمبولسقأن72اآليةمنواضح

بالمسيحالخالصفيخالااليمانسيقبلالزمننهايةفيسيتبقىومنفئرفضستعثرلمالتح

فيهالذيالمسيحأيإبراهيم3ء3امفردنسلويذكريعودقهنا92اآليةأما

مسدومثللهلكنابالمسيحمقدسانسأللناأبقىالدهأنلوالالمعنىفيصيراألرضاممتتبارك
وعمورة

أنبعدالفادموفياآلنآمنواالذينفىإلمراثيلكلخالصمعنىإلىئنتهيانواآليحان

يمالبراالذوعديساقطالحتىبالمسيحاألرضشعوبوتتباركاألممءمليدخل

مضمونفيولكنيحمافيباختيارهاحتفظالمختاربسالشعباألولاللهوعدقإنكذلك

إسرائيلشعبظلوهكذاوعروسهجسدهالحياكهنيسةكالجديدةإسرائيلالجدبدالشعب

إليهموانضمبالمسيحاإليمانالبقيةقبلتأنبعدعليهاللهاماتإنوكلألقابهبكلمحتنظا
مماا

واحدومسيحصواحدخالمعايواألمماليهودبينبولسقمجمعأنهئناليسولكن

العالممعناههذاأيضا3األمنبلفقطاليهودمنليساهاإدنحـندعانـاأيضاالتي
التيءاألنبيابمنخالدهذهاألخيرةصورتهبلغالعالمألتمعناهوهذاإلسيحافينسانلماشديد
سنفومنولكنوعطاياهرحمتهئخئأعنويكشفإلنسالنىءيترااللهأنالنبواتنصحتطفيـها

األخيرةالنهايةعنيعئرالحادلثااآلنوهوالجديدالعالمأنءأنستقرالنبهـواث

االختيارحقيقةلناتشرحبالعيانحادثةواقعبةرويةنرى292اآلياتففياذا
حيثاألمماختيارثمالمسيحفيالموعودالنسلاالختيارقثمأوالاسرائيلشعباختيار
وفيهقديمااالختياركانبهالذيالمختالىالواحدفيالمخئارينجمعتالتبمالواحدةبالكنيسةينتهي

األججالتنتظرهالذياألخيراألخوويوضعهبااالختيارهذامجدسيستعلنأنهعلىقائماالختيار

الصبربفروغ

بزعملفيهليبرزاالخشهـيارأبرزإنهبلاالختيارعلىليسمتباألساسبولسقعينولكن
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فيرسمهالذيالدهبزعالنالتمهيديالعملفاالختيارهواالختياريهإديهدفالذيالله

العالمتأسيسقبلهأفينحتارونفنحناألبديةفيويستعلنهالزمنفيليكملهزلاا
قبلفيهاختارناكماالمحبةفيلومبالاآلخرفيامامهىءولنتراقديسيناآلنلنكون

14أفالمحبةفيقدامهلوموبالقديسينلنكونالعالمتأسيص

إسرائيلعثرتلماذاولكن

المجانيأللهبزتجاهاإلنسانمسثولية
90333

وأناللهبرتنفيذعلىتائمأنهوأئبتباالخـياراللهعملبولسقأوضحالسابقةاآليـاتفي
فيهاللهيناقضأنيستطيعأحدال

الزمنفىاللهبربتكميلالمربوطاالختيارهذاتجاهاإلنسانمسئوليةعلىيأتيواآلن

فقبلوهاألممأمالألممثمأوأللليهودعامةمكالاللهلبرالحاملالحالصانجيلأنوالعجيب

قبلوهميااعنعريضتقليديميراثمنمذخراليهودمثللديهميكونأندونبالخبربـااليمان

وبهذابراإيمانهملهميمبفخالصادقباإليمادقبلوهتبتهماللهأنيهملتأكدإذوشكـربضرح
منذلهمتعئنالذيالمسيحأيمفردالنسإلفيالبركةلنوالالروحيإبراهيمبنسلالتحقوا
الدهور

يحققواأنمحاولينالناموسعلىانطوواالعظمىغـالبيتهمجـهةمناليهودأنحينفي

أغحىكييراثلهمالأهيالتياإليماندعوةوقاومواالناموسبحسببراأعمالهممنألنفسهم
بافتخارهموذلكاألممدونوحدهمالثهالدمقبولودأنهمواعتقدواوالجسداألرضميراثمن

بهاصظدمواعثرةلهماإلنجيلصاروهكذاتأديبهملمجردلهمأعطيئدالذيبالناموس

الذيالبرالبرأدركواالبراثيرلىتشغؤالمالذيناالمتمإننقولفماذا903
فييماالل

حميمةعالقةاألساسيةحقيقتهفيهوالذيالدهبزهوهناالمقصودالبرأننعرفأنايلزمأوأل
اللهعنءغرباكانوافهمإلهلهميكنلم3األأننعرفأنيلزمثمرحمةمـعبـاللهوصـميمة



روميةرسالةشرح90333رو44

ئذملماءهؤالرالثأعمالإآلأعمالأيوالأويطلبولهبريعرفونهالالعالمفيإلهوبالوالموعد
وكماوآمنوابفرحتبلوهبلفيهيعثروالماللهلبزالحامليعئحالربالساربخصوصالخبرلهم
ببركةوتباركواالمقدسالوعدفيهمفتتمإبراهيمكإيمانئاوقوبسيطاإيمانهمكانوقلناسبن

شديدةالعجيجةفهناباإليمانإلبراهيمأوالداوصاروابلبهالموعودالمسيحيسوعشخمفيالوعد
وقبلقبلوهعليهمعرضتفلماحصولهإلىورمعواولمبـااليهاندرايةأيةكليكؤلوالمألنهم
األوثانوزناالفجورأعمالإآلأعمالسابقلهميكنلمإذالقلبيبااليمان

البرناموسقئدليكلمالبراثرناموشفيوهويسعىلإسرائيولكن913

الذينوهمإسرائيلبالهيؤبخواأنعليهميتحتمكانالذيناليهودفإنالوقتزأتوفى
أمروهذاالبرؤاتهناموسيدركوالمانهمبولسقيقولالناموسفيالذياللهبريترجون

يدعوالذيالناموسأدركواوالإليهيسعونالذيالبرحتىألنفسهميحققوالمإذحقالهميده
لماذاأالبرإلى

مفإطالنامويرليباعماكأنهبلباإليماقيليسقذلكفعكألنه3لماذا923

الطمدتةبحجيراصظدموا

بزطبرنكانوادلالهلزطليأوالنباإلليسافرالناموسقييسعوننوايأنهمأي
أنمنهمظناباللهباإليمانوليحساألعمالبإتقانهموذلكأقسهمأعينفىليئبررواأنفسهم

يتبرروناألعمالب

جدأهامةوقفة

أسمأال07الناموسبأعمالكأنه

أقدأبحسباليونانياألصلفىواردةغيرألنهاالناموسكلمةشطبجـدأيلزهنـا
يضراآليةفيوإدخالهاوأوغسطينوجيروموأمبروسيوسأوريجانوسمنكلبهاأخذالخيالنسخ
ناإلجمانيعملهاكانإنصاحبهاتضئلوالوتبررنافعةشالناماعمالألنالهؤلياالمعنى

أييفعلهاالذياإلنسانأنبالناموسالذيالبرفىيكئبموسىألنبولسأوردهاقكما

5ة1روبهاسيحياالخاموسأعمال
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حتىلألمكأكلمةيضعوهناباألعمالكأنههكذابولسضعهاقيلذلك
وقعالذيالبصرحداعثفيدكانهكلمةهناالصحيحةباألعمالالصحيحالمعنىعنيفرزهسا

أعمالليستاأنهمعالناموسأعمالهييعملؤلهاافياألعمالإنلهمتهيأإذاليهودفيه
اإليمانعنصرمنخاليةالنها3لماذا9أهمثالمسيحقىلحسبالناسوصايابلالناموس

فيتبردىهبلاللهعنداإلنسانتبرروالالهأدمالليستبالهااليمانعنصرمنالخاليةواألعمال

فتقتلهفقطنفسهعيني

اإليمانعلىاالعتماددوناألعحالبإتقانهمأنفسهمبزيطلبونحياتهمأيامكلعاشواهكذا

وهموحدهدتهالبريعطيفاإلنجيلشديدةالمفارقةكانتمعهوتواجهوااإلنجيلظهرفلمابالثه

كانواالذيوالناصرساللهببراإلنسانيئبررلكياإليهانعلىيقومواإلنجيلألنفسهمالبريطلبون

ظهرهكذااإليمانكلوليمىاألعمالعلىانحرافهموبحسبعندهميقومحروفهيتقسنود

عثرةاالبجيلفصار0ألنفسهمتصؤروهالذيرسالنامعوشامألشديداتعارضاعارضاماإلنحيل
اسرائيلطريقفي

اليهودطرةلسـزمعامفتاحمينبولسقيقدمهنا

أنفسهمبزطلبإلىالثهبزطلبمنتحرلهماألول

إبرأهيممثلالوعدجمقتضىهالبزلخوالكأسامىااليهادمنتحولهموالثانبم
أنفسهمبزمتحققكانتالتياألعمالإلى

الصدمةبحجراصطدموافإنهم

حدثماوهذااستعدادوالانئباهلسغيرطريققييسيرانسادهوبحجريصطدمالذي

الحقرؤيةعنعيودهموئفلوااللكلمةسماععنآذانهمسذواالمسيحفولودحعصبإلسرائي

هذااالصطدامهوهذاوقئلوهواضطهدوهقاوموهبلوالحقالهكمةيحالمأنلهمظهرحمينحا
علإأليعتادوالموهمباإليماديطالبهمفابهاإلنجيلجهةمنكذلكسيحالمجهةمن

ألنفسعهمالدهبزبزئفواأدتعودواوهمالمسيحفىهاللبزيخضعواأنيطالبهمواالبجيلاألعمال
ونقمةبغضةعنرفضوهوهكذاشهواتهموضدمسيرتهمضدفاضحةقوةلهمبالنسبةاإلنجيلفصار

الديبولسوطاردواق2وه42أيوهسمببالأبغضوليوأبيأناأبغصؤليوعداوة
األمممناقلوصارواوالنبوةوالميراثوالعهدوالوعدواالنجيلالمسيحففقدوايكرزبه
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ئؤمنقنوكلعئرهوصخرةصدملحجزصهيونفيأضغأناهاهومكتوبكما933
بالالئخنزى

الصدمةفصخرةاستخلصهمامنهماواستخلصمعاالنبيءإلشعياتينءقراضمبولسهناق
إألعدائهالعئرةوصخرةالصدمةحجرهونفسهاكهيظهرحيث841إشعيافىوردت

أنبولسقعلىسهلوهكذااآلتيللمسياأنهاعلىالربيوناليهودأخذهاالنجوةهذه

ئفهممابعضعليهاويضميعودولكنهاإلنجيلأوتعاليمالصليبجهةمنءواللمسيحيتخذها
دماالذيوهويةالزاوحجرأنهاطجريظهرحيثأيضاءإشعيافي8261اآليةمش

نوم202أف24بط1آخرموضعفيأيضابولسوالقديىبطرسالقديسمنكل

لثحطجماألولوجهينمحلىوالمسياليهوهخاصاكانالذيباالسئعالنبولسقيخرجاالثنين
حجرصهيونفىأضعصهيونفىالجديدللهيكلكأساسءلىالبنهايمانلوالثانيءاألعدا
فيجدايهمناوالذييحنزىالبهيؤمنمنكلالذييةالزاوحمجرنفسهوهوعثرةوصخرةصدمة

هووجعلهويهوهاللهيخصماأخذأنهكيفهوءإشمعيامنبولسقأحمذهالذياالثتباسهذا

بوضوعالمسيحيخصالذي

الدهورصخروهوالمسيحأنكيففهوتوضيحاالقتباسهذامنبولسقبقصدهفيماأما

كأساسيةزاووحجرومتطلباتهالصليببسببطجعالليهودعثرةصخرةأيايامآخـرقيصار

يكونأنالعتيدالحزيمننجاقديكلوناليهودمنبهآمنمنكلولكناألممءلينا
ءالبخاكلفيهالذييةالزاوحجرنفسهالمسيحويسوعءواألنبياالرسلأساسعلىمبنيين

12و202أفالربفيمقدساهيكالينمومعامركبا

صاردأستدهوالبناؤونرفضهالذيالححرالكتبقيقطقرأتمأمايصئحلهمتال

الحجرهذاعلقطسوتنأعيننافيوهوعجيبهذاكـانباليبليمنيةالزاو
44و22امثحقههوعليهسقطوقنيترضضى
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صغيرةوتفة

هذايخزىاليومنوالذيكلهاالرسالةمنالعامهدفههوهنابولسقيقولهماإن

وأسقطتفأسقطتهمالتاريخعبرالعظيمةمسيرتهماعترضتالتبمالعثرةهيوهذهاالبجتلهو
اتىوقدالمسيحوهوالموعودالنسليأتنأنإليبابراهيميبدأإسرائيلقتاويخمعهمتاكهم
فييةالزاوالدهورحجربصخراالبهانليبدأبالناموسوالعملاليهودتاريخانتهىالمسيحءيكلج
كلهالعالمتاريخ

برأنقسهمليقيموايعملونواستمرواالرحمةمعإلبرفرففوااالبهانرفضوابعنادولكنهم
انمعفسحقهمتحتهفيقعواوصلبوهوهتحثمامجادهموانكسرتالحخرترضضوافوقوبقفزتهم

األشواكعلالسيروكت4السماإليالصاعدالجديدالطريقفيهاكتشفواوحموهقبلوهالذينكل
نحنعندناوأماجهالةالهالكينعندالصليبكلحةفابئالدموعوكفتعاريةبأقدام

181كو1الثهئوةنهيالمخلصين

الرفضبسببهيتركزاالختياركمافيهيتركزالذيالبراهيمبهالموعودالنسسلهوفالمسيسح
وبالشواكاعلىالسيريكونالميحويغيرمعاوالبابالطريقهوألنهالوصولفبالمسيح

وصول

تشهدالتيهيعليهاتغيرونالتبماقوراةولكنهاعندهمنبكالميأفيالبولسوق
وتثعهديخزىاليقبلهمنكلالذيالوحيداإليهانمصدرأنهلهتشهدعليهموتشهدللمسيح
بولقسيكئلهماوهاالهالكطريقبماإأليسيرواولنيقوموافلنفيهعثرواإنألنهمعليهم

القادماحاثافي

92رومـبماملسالةشرح
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البريرفضإسرائيل

المسيحبيسوعبااليمانالذي
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0114

01531

014112

الناموسونهايةغايةهوالمسيع

صحيحوالعكـىأعمالعلىيعتمدالاإليمان

إسرائيليشتكبمافه

ومقاوممعاندالنهارلشعبطوليديمددث



النامودسونهايةغايةهومميحالم41أ01

للخالضهيإسرائيكألجلاللهإلىوطئبتبمقلببمقشؤةإناإلخوايها011

المسميحنياإلخؤهمهنااإلخوة

كلمنوذلكلزدتباالسالفاألصحاحلدايةفىإسرائيلغثرةسنقجليالرسولبولس

منوذلكيخلصونلعلهمالصالةتسندهءبرجاواألجيالاأليامإلمماعثرتهميوعهناوهوالقلب
أيضاالقلبكل

التيالعريضةاألمجادبسببوالوجعوالحزنالكابةبولسقكلملكتالتاسعاألصحاحفي
اليظامءواألنيااليظامءباآلباالمزدحموبركاتهالثهبخجلياتالمملوءإسرائيلوتاريخإلسرائيل

نعمتهمولئيالمسئاصاحمبهابمقدانفقدوهاكلهافهذهاليظاموالمواعيداليظاموالملوك

أوالدفصاروابهآمنواالذينإلفخرههـمهوالذيبجملتهالتاريخفخؤلوثتلؤرفضوهالذي

إبراهيميرواأندونوالمواعيدالعهودلكلشرعهـيينوورثةإبراهيم

منهمواحدهوإذجيدايعلمأنهوالسببأجلهممنأيضأءبرجابولمقيصليوهنا
فانطفاتوخزاسهاأصحابهاكانواوهمالمعرفةمنهاضاعتولكنلهامثـلالددهكيرةلهـمأن

يهـطلبواأدنوعوضالنورمنأكحرالظلمةوأحبوالوهألمااللهحضرةمصباحالشاكيناهمنهم
بعضابعصهميمجدونانشغلواالمجدصاحبيمجدواأنوعوضأنفسهمبزيطلبونسعوابزه

لمولكنهمعثرواقدوكانراوإنألنهمحينكلحماضراهمخاليرىالرسولسوبول
عميتوعيونهميسمعونفالانسألتفاذانهمجهلفيولكنبعبدونيزالونالفهميسقطوا

النهارطولإليقمالممدودةيدهئزفلم

البقيةأنوحددهسبقالذيالمحدوديتحاوزإسرائيلخالصاجلمنيلحمينساهناوهو
والقليلينالكثيرينأجلمنويتمنىيطلبهنافهوزففققدالكثيرأنحيثستـذلمسفقط

672روسخخلصالبفيةففطالعتةبانيوحيالذيبالنبوةءإشعياقولحئىيتجاوزفهو

254
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المعرفةخشبليسولكنللهغئزةلهمانلهمأشقذاألني012

المعرفةتسندهألمإذاالغيرةولكنالشعبلهذاكالطكماللهكيرةلهالعالمفيشصبيوجدال
فيالصحيحةللمعرفةالفاقدةاليهودغيرةاستعلتتوقدصاحبهاعلىوباألتصيربالحقالصحيحة

أنهميكفيلواقعهيصداقاءيجيهناوكالمهعيهـونناأمامالحيالواقعيالمثلفصارنفسهبولس
للعنةابنأنهخطيةبالالذيوعلىالموتمستحقأنهالنورالحقيقيعلىحكمواقلوبهمعسفي

األفضلالوطنإلىسينقلهمالذيوعلىالناموسيكسرأنهالناموسليكحلجـاهالذيوعلى
فيحبأنهاللهابنعلىحكمواوأخيراللخطراألرضيوطنهميعرضأنهالسماوي

فيوهواليهودمنفهومعاالمسيحوواقعاليهودواقعمنشهادةيقـذمهنـاالرسوللولس

لترىبصيوتهعليهاانفتحتالتيالنورالحقيقيبعيونالظلمةعلىيمثهدبولسواحدبباالمسيح
وشهذشاقذتنبعدهوالبولسمثلفليسالحق

لهظهرتاللهابنرااللمجيالحقسوأدركالحقيقبمالنورفيالرسولبولسدخلحينما
الخيةواكتشفهويصنعكانكماتماماللحقمعاكسخطنتسيروكأنهااليهوديةالعبادة

دمشقطريقعلى

كلولهفيهالذىوهوبلالمعرفةهوالمسيحأنآخرموضعفيلنايوكدبولسالقديسى
وفقدتالمسيحبرفضالمعرفةضتتددهاليهودغيرةأنهنايرىولهذا23كوالمسعرفةكنور

ممئمللمسيحبفقدهاالمعرتفقدتالتيالغيرةتصنعأنيمكنوماذاالمسيحبفقدانهانهائياالمعرفة
منقتلالمعرفةموعدالجهالةبنفسبولسأيوهوالمسيحتتلواهمإالمسيحتقثلأنهامن

غيرتهلهتءشساماالمسيحيين

ألزاليهودخالسويطلبويتوسليبكيأناآلنفلهاليهإليةالجهالةشريككـالنمابولسى

وألصرأعمىكانتنإآلالسألميقارمنشل

باليهوالمربوحبهوافعمنهذايصنعبولسقأنفكرتهمالصلمايصمححأنوأتمنى
ويتوسليبكيالرسولبولسبولسوالهوتبولسقعلىافمماتهذابوطنهوارتباطهوالتهودية

اليهودىغيرةوليسالمسيحكيرةاآلنلهالرسولبولسمعااألممأجلومناليهودأجلمن
يطلبهوثماألمممنبالخالصأحقوبألحقحقاألنهملليهودالخالصيطلبالرسولبولس

جعلضالتبمالمعرفةبحسبستليهيالتيالغيرةفيكرهابلاليهودفيحمباصالالخاللهم
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أويقتلالمسافيويظلمءاألبرياعلىويقسوبافراطينقديسالويصطهـدالمسيحعلىمجألف
المسيحقتلواالذينمعيتعاطففزيسيبفموليسالمسيحوبفمبالروحكلميتبولسالقديى

الذلبرئخضئوادمبرأنفميمهمئثبئواانويطلئونبراللهتجقلونكانواإدألنهم013

572ي9كلهلون

ليسولكنللهكيرةلهم012السابقةاآليةفيبقولهالسكلمةلهنهيمهدانهواضح
اآليةفيوملتحمابهاألإ7كامأ71تجبمالمعرفةيحمسهنا0المعرفةحمسمي

المعنىنلمحاالصطالحينوليمباشرةاللهكاـبرس7555صميجهلونكلمةءتجي013

تمسكالتيالبصيرةكيابولكنالمعرفةغيابليسفهنابـالحقيقةاالمساكعنصدكيابوهو
الغيرةألنالجهلهذاأنشأتالتىهيالمعرفةحسبليستالتيالغيرةأنجداوواضحبالمحق
ئعظىهبةوالبصيرةالمعرفةعدمعلئبرهنالتيالمعرفةءادعاهيالمعرفةحسبليستالتي

نافذةبصميرةلهيروحيودنءعلمافيوجدبالمعرفةالمشتغلينأوللباحمثينوليسقالحعنللباحثين

هوالبصيرةوغيابالعلمإتقانمجردبلبصيرةايةلهموليسضفقطبالعلمشهورونمءوعلمـا
إناليهودإليهانتهىماإلىتؤديوهيكارثةإنهاالدينخدمةفييعملونللذينشديدمعوقى
الجاهلةالغيرةالدهبرهومابمعرفةالجاهلةالغيرةالعصورهيكلفيالكنيسةاصابتمصيبةأعظم

يخلصونالجميعأنيرالذيممااللهبمشميئةالجاهلةالغيرةاللهرحمةدائساعالجاهلةالغيرةالحقهوبما
هواهنهأليس3العقلضيقجاهلالبسانالغيرةتضفعماذا2أتييفيلونالحقمعرفةوإلى
3المسيحقتلالذي

أنمسهموبرهالبر
بهويلثصقوامنهليتقزبواالناموشفىأوامؤطاعةمنهموطلبالناموسالبهوأعطىالده

خطاائخذواولكنهمذاتهواستعالنالمعرفةلهمويزيدبهميرتقيلكيلنعمتهعواويخضويحبؤ
الناموسأطاعواللهفيخغعواالناموسفيالهأوامريطهعواأنفعوضاللهعنأبعدهماخر

وعناللهطاعةعنخرجرابذلكوالناموسوأحبوابالنأصرسوالتصقواالناموسألوأصروخضعوا

امةكازديادوهيمنظورةأجرتهألنفيهسارواالدمممااألسهلالطريقهوهذالنعمتهالخغموع
منجدايزيدبهـالناموسالتمسكفىوالتمادينفسهعينثمالناسعينفيالناموسيطهعالذي

لهوالخضوعالناموسلطاعةالسريعةاألجرةهذنفسهعينثمالناسعيونني0وجمداإلنسانقدر
عادوهكذاالهعندوليسأنفسهمعندعبادتهموتنتهيائهالالناموسيعبدوناليهودجعلت



0114554روروميةرسالةرح

األولآدمأبيهمخطيةهيوهذهالثهمثلليكؤلواأنقسهمتأليهإليالناموسطريقوعناليهود

إبراهيماوالدأنهميألعونانهمأبدا3فيهاولدواهل3اللهببرالجهالةاتتهماينمنولكن
106هتكبراإجمانهلهلمحسبالذئممااإليهانأبوهووإبراهيم

ذاتهبحدوهذاالبصيرةهوالذياالبامعنصرغيابهوبلالمعرفةجهلليسالجهلهنا

برلعايستعلنالذيالوحيدهوالبصيرةأواإللهامعنصرألنإاللهلبرجاهالءالعلماأعظميجعل
رحمةءسخافهوجميعاسنهاوأعظمالمعارفجميعهوفوقبلأبداعاديةمعرفةليساللهبرألنالله
ظهرفىاليهودجهلفهنايسوعالمسيحفيظهرالذىالبرهذائحدالتيالالثهرحمةوغنىالة
هوالروحيةالبصيرة0عندفالذيوالبصيرةاإللهامعنصرغياببسببجالماالمسيحمعرفتهمعدم

أنالكفيلاللهلبرخضعبرذاتيوكلجهدوكلعملوكلمعرفةوكلءشيكليئركالذى
بالمسيحتمالذيالبرمعرفتهأوبقدرتهينالهأنيمكنالماكلرحمتهكشبحسبيمنحه

يسوع

أنيسثحسنوالموكمااإلنسانمنالبصيرةعنصريغيبكيفسابقاجشالرسولبولس
والثه182رويليقألماليفعلوامرفىضذهنإلىاللهأسمهممعرفتهمفيالثهئبقوا
راجع76مرفمبتعدضتلبهأمابشفتيهيكرمنيالشعبهذا1التوراةفيعليهميشهد
لبرجاهلينيكونوالمفهمالصادقوالفهمالصادتةالنيةعنتعبيرالقلبهنسا9231إش

داثرةمنأنفسهمأخرجواأنهموالنتيجةأنفسهمبريطلبرنوانشغلواعنيابتعدوائحاهلوهبلالله
كيفأنفسكمفياللهمحبةلكمليسأنكزفئكئمفدودكنيلهمالمسيحقالههذاالثهبر

ممئملالواحدلهامنالذيوالمجدبعفيىمنبعضكممجداتقبدونوانثمئزمنواأنتقدرون
فيءسوابهانشمغالالوأهملواللهمحبتهمفقدواأنهمهناالعقةإزا44و24يوهئطلبوده

ئعتبرالتيالقديمفيالنبوةقوةبحسبعنهماللهيتخلىأدالحتميةوالنتيجةبالروحأوالقلب
فخرجصديدبنعزرياعلىاللهروحوكانبالدهاإلنسانتربطالتيللعالقاتالكاشفةالقاعدة
معهكنتمماممعكالرديوبنيامينيهوزاوجميعآسايألياسمعوالهوقالالملكآساءللقـا

األمربهمانتهىهكذا2و11هأي2يترككمتركمموهوإنلكئميوجدطلبتموهوإن
أردناإذالذلكمعرفتهممناللهبرفانئهىاللهلبرمجضعوالمبرأنفسهمئثبتواأنطلبوالماأنهم

اللهلبريخضعوالمهكذااألولإلىاآلخرمننقرأالسبببمالتحليلوجهةمناآليةنفسرأد
اللهبرمعرفةعنهمفارئفعتبرأنفسهميثئتواأنطلبواألنهم
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لبراالنحيازفيهااختارواالتيالحطيرةاالنحرافلحظةأونقطةالنورحولنـركزأننودفهنا
التاريخيةاللحظةفهناوقتلهالمسيحبرفضاألخيرقرارهملحظةفهياللهلبرورفصهمأنفسمهم

حددوهالذيبرالئهمنالنهائيالحرمانجهةمناليهودمصيرعنءشيكلحذدتالتيالفاصلة

وسوسابقاالهمعسيرتهمسوءأنإليهاالنتباهيلزمالذيولكنوبابىادتهملهبرفضهم

سهمأنفلبراالنحيازإلىالنهايةفىبهمانتهىالذيهوأنفسهموتعظيملتزكيةللناموساستخدامهم
رالناموستحقيقهعنعجزوامالهمليكملءجاالمسيحأنمعبالمسيحاللهبرورفضهمبالناموس

برالثهعلالحصولجقةمن

استخدامهمسءمنفيهمترفيالذيالذاتيالبريضعالرسولبولسأنالحظ
بجهدهاللهبريقتنصأنبورفالذيمماالدهلبرالحضعلعدميإساكعاملللناموس

يستطيعفكيفنفسهلتطيماللهويستخدملذاتهاكهبريختلسالحقيقةفيهووجهاده
يعئرشعبوهواللهسانبلالنبيءإشعيايقولهذافي3لبرالذيخضعأنحاولولوحمتى

باثامكوأتعبتنيبخطاياكاستخدمتنيلكنتـزيرنيلـمذبائحكبمحمإسرائيل
فغالةقوةهواللهبرأنيالحط0اللهدونمناللهبناموستعنهمإسرائيلأنأيما3442إش

بالذاتواالعتلوادءالكبريامنتحفظهمااولفتحفظهبالدهاإلنساقتربطسعالقةداخلمنئستعلن

وضمالتايةبدهواللهلبرفاطضوعالنفسأجلمنواالضطراببالذاتالزائداالهتمامومنبل
الثهرحمةهووتجلناسبقكماذاتهحمدوالبرفيذاتهاعلىاالعتمادمنالنفسوتطهيرلتهذيب

رسالةفيتءجاالتياآليةجذشلونودلذلكالخطاياغفرانعلالموسسةنعمتهغنىعيبح

إثمكلمنويطهزالخطايانالنايغفرحمتىوعادلأمينفهوبخطايانااعترفناإناولىايوحنا
ألن3هناالبرلماذاإكءمث5أكااةمماهلحباروأمينوبمعنى19يو1

للفديةكفارةذبيحةالمسيحيسوعتقديمفيلناالمستعلنالذلبرعملأولهوالخطايانمفران
أندونوالخالصالخطاياغفرانلنوالالمسيحدمفعاليةاتحتتضعناقىةالدهلبرباإليمانغفالخـض

التيالوثيقةليةاالعالقةهوالذيواالبمانبلطرفنامناستحقاقبأينشعرلكيفرصةيعطينا
بزالههباتمنهوهبةبالهحياتناتربط

الصدمةبحجرواصطدمراالصحيحالطريقوفقدواإسرائيلضلأينمننفهمأننستطيعهنسا
الوحجدالطريقهوأنهمعفحهلوهالثهبزتحاهلواأوألفهموقتلوالمسيحورفضواالعثـرةوصخـرة
كأنهيمسونوذهبواالمسيحعلىالناموسفضلواولكنهمالناموسلهيياكانالذيللخالص
االيمانبريتبعواأنفبدلالوعدوبركاتإبراهيمبروألئتهمألنفسهميحفظونبحهودهم
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الوعدلهميضمنقادرأنكأنهالناموسفضلواللمسيحمبخضوإبراهيملهماكتسبهالذي
اللهلبريخضعوالمقلوبهمقساوةبسببوهكذاالقادمالمسيامملكةفيالحقويعطيهموالميراث

بظهورالمسيحأظهرعندما

عالذيالحالتاركاالخالصينالبأعمالهيتصؤرأنبأنمجرباالمسيحياالنسـانيزالوال
بينوتتمالذيالحالصيتطلبهوالذيكشهادةالعملبينزممكيرالمسيحبدماللهبعملأكمل
عزيزيفياالحالصيكمللمالمسيحدموكأنيخقصهأنيمكنأنهلهيزيفالذيكبرالعمل
سهرصومسجودصالةصنفكلمنالالئقةاألعمالنقدمأنمطاتبوننحنءالقارى

أوالدصرنابلالعالمأوالدمنبعدولسناالخالصنلناأننانبوهنلكيوخـدمةوبذلنسك
يحسبفهذالحالصناكافيغيرالمسيحدمكأناألعمالهذهنقذمأنلنامسصوحغيرولكنالله

يومكلنصليأننامعبأعمالنابزنافثتتأنمفضلينلبرالهيئخاضلسناأنخانحسبإذضدنا
اللهلبروباتضاعحقأخضعنالوألنناإخالصلبليسبأعمالياألجبيةفيصارضيئ
فعألأننابهانثبتالئقةروحيةأعماآلسيمنحنانفسهالدهبرفانالصادقالقلبيمبااليمان

لنافأعذهاسبقصالحةأعماألليمنحناالمسيحبهأتىالذياللهبرهوهذااللهلبرخاضعون
أعمالفكلنتبزرأولهانحننتمخدأنالبهاونجدهوصالحـهلبرةلخشهد201أف

المسيحفيلنامنحهالذيبرالدهدائرةفىتحفظناأنهاأساسعلىولكنوصالحةوجيدةحسنةالتوبة

إآلدماللهلبراإلنسانيؤقلكلهالعالمفيعمليوجدفالعليهنحصلأولهنتاهلأناليسوع
المسيح

فىالصمادقةالعباديةبالروحالمعمولةالنسكيةالجسديةاألعمالقيمةنلغيأننستطيعالكذلك
إلىيحتياجفالجسدالخطيةوحمياةضاللبعدالروحيةالحياةفيالمبتدئينأوالجددالمؤمنينتهذيب
الرسولبولسيسمييهاالتيوالخطيةاالنحاللحياةاعتادتاقيالنفسكذلكوسهرئهذيب
رياضةكانستإنفهيصحيايتهلثقوالجسدرياضةغرارعلى47تي1التقوىرياصة

التقوىحياةعلىالنفسفيهاوتتمرنالجسدفيهايتمؤنالتيالتقوىياضةأمالقليلفصنافعة
الحياةموعدلهاألنلكثيرنافعةفهيووداعةوإيمانوبساطةوحبوطاعةوخضوعاتفساعمن

واالتكالدالالطاعةبإيمانسولةتكنلمإذاوالنفسللجسدالئقوىأعمالكلولكناألبدية
الناموسكئادقيهسقطالذيالذاتياللبرإآلتأتيلننجحتإذافهبمالقدسجالرنعمةعلى
أنهعلىوطاعتهاللهخضوعفىالصالةبحراسةكانإذانسكيكعملينجحفالصوماليهودمن
إننافقولوابهأمركمماكلفعلتممثىالمقامهذافىجدأنافعتولمنلهوياالثهبزيمنحنالن
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الذىأمايقوليالرسولوبولس7101الوعلينايحببكأنماعملناإنماألننابااللونعبيد

44رودئننسبيلعلىبلنعمةسبيلعلىاألجرةلهثقالئحشيعمل
إنجيلالأوإنجيل3االبسانبرأوالثهبر

يؤمنقنلكلللبزالمسيخهيالنامويرنمايةألن014

افهلهوضعهكماالناموساسراثيليستخدمعشدماالثهبرليحققءجاالناموسنألماذا

بحسبالناموسخطاتبعواكانوافإنجيدأوتملهولحباوالتصاقأباللهدمرفةيدهمفيلكى
المسيميسوعشخصفيدثهالكلىاالستعالنإلىالنهايةفيأوصلهمقدالناموسلكاقالثهمشيئة

هوفالمسيحبالجسدومعروفامنطووأالثههووالمسيحالثهمعرفةهوالناموسقصمدمنتهىألن
النامويسغايةبالحقيقة

الذيالقصدأوالمطلوبةالنهايةيقصدالناموسغايةهوالمسيحإنالرسولبولستولهنا

وماذايكرنماذاالناموشتتصؤرقيمةأنءالقارىأيهافعليكالناموسالذوصعأجلهمن
التوراةفئصورالتوراةيعنيماضمنيعنيالناموسبأنعلمأ3المسيحبدونالناموسمنيبفى

والغايةالناموسمناألسامالقصدهوالذيالمسيحءمجيبمدوكذلكتفيدأماذاالمسيحبدون

أنهواضحبالناموسأمتمسكاوظلالمسيحرفضهوإناإلنسانموقفيكونمساذاوضعهمن

كلهالناموسثمالناموسمنالغايةففدقديكون

القصدينالواأدأخفقواالذينهمبلإلسرائيلاللهبرقيقتحفىيحانفقلمالتاموسولكن

بقدراتهمبركأنهمألنفسهمبراليزيدهمواستخدملانحرفوالمااللهبروهومنهاألساسي

وهبمفيهمفآذاأبراراماروابأعمالهمكأنهمأياللهمعممتازةعالقةكولوايانيستطيعون
غيرللحقيقةالمصغالنموذبماوالمرجوةللغايةالتمهيدكعالقةبالمسيحالنـاموسوعالقةوسراب

اوالخطيةأوذبيحةالكاالرةالناموسننرنجعأنإألعلينافماذلكندافيولكيالمسصنوعة
تطهيربالونجاسةصفحبالخطيةتبقى3الناموصمنيبقىماذالنرىالتكفيرفيالدمفعل

اطقيقيوالتطهيرالتكفيرودمبالروحالحقيقيةالكفارةصاحبالمسيحبدونالناموسهووهذا

فيصاكخانطقالقيقةا0بهذينطقوبذلكيشهدنفسهالناموسونجاكسةخطيةكلمنبـالروح

وكررعادوقداآلتيالمسيحالمستابلسانوذلك7و046المزمورفيالنببمداوديقولإزآذانهم

دمأنيمكنالألنهبافعاموسواكتفواالمسيحرفضواالذينعلىالناموسلئشهدالرسولبولسممى
فىدا01اذصةذاهةام11ا411101اهتفى4تءإا14خطاالهةمهسهءفاذؤ
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ذزجفيءأجيأنذاهاقلثثمئشرلمللخطيةوؤبائحبمحرتاتجسداليهمأتولكن
نحنالمشيئةفبهذهالثانييثتتلكياألولينرعأللهيامشيئتكألفعلعنيمكتوبالكتاب

جهةمنهكذا0101عبواحدةمرةالمسيحيسعجصدبتقديممقألسون
الوحيدةالذبيحةفيهئستعلنإذونهايةلهاكختامثموتحقيقاتفسميراالمسيحيأتيالذبائح
وتشرحهالهاوترمزبعيدمنئصؤرهاالذبائحكلكانتوالتيالحطايارفعقوةلهاالتيالحقيقست

الفعلقوةلهايكونأندونوتمثلها

المسهوخطيةودكنذاتهابحدخطيةلكلوالمفردةالوقتيةللمسامحةالذبائـحوكـانـت
منحالبأيذبيحةوالمسامحةواللهاغفرانالالالرادةعمدعنفطيةاألنفقط

جسديالتطهيرهومحاولةاللهمناالنسانلتقريبمحاولةهوالذبائحهذهمنالقصدوكاناألحوال
منقلناكماكانتالمحاولةهذهولكنالعبادةفىالدهأماميقفأنيمكنحتىالمؤقتوتبريره

بلأوتكضرعليهالسطانأيالناموسلدىيكنفلمالعمدخطاياأمافقطالسهوخطاياأجسل
عنالمطلقعجزهالناموسأثبتوهكذاذاتهالناموسقتضىوبمحتمياواللعنةالموتحكـمكـان
عندالحيواناتدمفعلتوقففقدالسهوخطايافىأماالعمدخطايافياللهأمامءالخاطـىثبرير
خطايايرفعوتيوسيراندمأنجمكنالألنهالمؤقتوالتبريرفقطالجسدتطهيرحـدود
الربلآلتييمهدكانوقصورهعجزهوفينفسهعجزعلىالناموسهدينئوهكذا014عب

فقطواحدطرفمنيبررواألبدوإلىاآلدنيبررووالنفسوالروحمدافىسيبررالذييسوع
للبرالمسيحهيالناموسغايةمعنىهوهذاالناموسوبدونباإليمانالمجاليبرهءبإعطاأي
يؤمنتغلكل

بطسفليصالحيتهوانتهتالناموسعملانتهـهىقديكونالمسيحءبمجيمأننرىوبسالنهاية
العملأنأيدائمةاللهمنمبادرةليصيرنهائياانتقلفالعملواإليماناألعمالبينللبراختيار

ابنهأرسلاذفالدبالجسدضعيفاكانمافيعنهعاجزاالناموسكانماألنهاطهصارعمل
الئهعملباإليمانفأصبح83روالجسدفيالخطيةدادالخطيةوألجلالخطيةجسدشبهفي

حياةوالتبريروالكفرانفالوإآلحتميةضرورة
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أعمالكلىيعتمدالاإليمان1015311

صحيحوالعكس

روميةرسالةشرح

الفرائضيفعلطالذياإلنساقإدطالناموديدالذيالبرفييكتميىمودايانه01
بهاسئحماواألحكام

وإنبلالناموسؤضعأنمنذالناموسهوكايةالمسيحبـانالرسولبولسقطعأنبعد
فيهايوضحإضافيةلمقارنةهنايعودمجيئهفيالمسيحهوونهايتهكايتدأنأساسكلوضمعالناموس

مومىأنمنبالركمإنهفيقولااليماناعملوببنبالناموسالعملبينيقارننمسهالناموسأن

الشاقأوالصعبباألمرهوليسبالناموسالعملوأنبهيحياالناموسيعملالذيأنأوضـع
الحياةأنااليمادعلىيعزجالرسولسبولمنجانبيشرحمعالنامرسأينفسـههويعود

جداكئيراأسهلباإليمان

ولكنموسىلسانعلىغالطيةإلىالرسالةفيءجاكماباطواريمدأاآليةهذهفيوهنا

فيتءجاالتي321كلبهاسيحيايفعلهاالذياالنسانبلاإليمانمنليسالنـاموس

الرليانابهايحياممانافعلهااذاالتيوأحكاميفرائفيئحفظون815يينالالوسفر

ةوجهينمنئنظرالخاموسفيالتياألعمالأنيثبتأنذلكسدالرسولبولسيحـاولهنا

فعالالقادرةاللهكلمةبمخابةتصبحفإنهاإلهيوجهمنئظرتفإذا0إلهيووجهإنسانيوجه
مننظرتإذاأماالحقتقيللبرهوالكلمةعمليصبححيثبهايعملقنكـلتحبيأن

قدوكأنهلنمسهتبريرأورائهامنليربحاإلنسانيؤديهاجسديةكأعمالتظهرفإنهاإنسانـيوجـه
عمأللئهعحل

الفادمةاآليةفيمذاإلىتبهيأنءالقارىنرجوهنا

روجماوجهكارسالناإلىالخظرةبالكلمةاإليماديمافيباالذيالبروأما0168
لئحدرالمسيخأيءالسماإلىيضقذققتلبكفيتفلالهكذافيقوكإلهي
يقولماماذالكناألموايهمنالمسيخلئقيدأيالهاويلإلىيهبطتنأو

نكرزبهاإالتبمااليمافيكلماايتليكوقيقمكفييئكقريباالكلما
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التثنيةشرفيتءجاكمااالصليةاآليةلىاليكالناموسأعمالبخصوص

فيهيليستمنكبعيدةوالعليكعسرةليستاليومبهاأوصيكالتيالوصيةهذهإن
والبهالنعملإياهاويشيعنالناويأخذماءالسماإلىألجلنايصعدمنتقولحتىالسما

بهالنعملإياهاوئئميعنالناويأخذهاالبحريعبرألجلنامنتقولحتىالبحرعبرفيهي
031141تثبهالتعملقلبكوفىفمكفيجدامنكقريبةالكلمةبل

السريمضمونهافىالشنيةسفرفىالمتياآليةبدأيشرحاياولعملينعملالرسلبولسهنا

االلهيواقعهفيالناموسلمليإذاافهكلمةبعينهاهيالناموسأعمالأنباعتبارااللهبم
كماالناموسهوكايةالمسيحباعتبارأنالمسيحيسوعشخصفيالنهايةفييستعلنسوفالذيمما
منالتثنيةيخاآليةقىلفجعلداخلهفىوغايتههدفهيحملالناموسأنبمسعنىوقالسبق

إلىيصعدققإليبهالنعملإياهاوئشيعنالناالوصيةويأخذءالسماإليألجلنايصعد

المسيحلناليحدرأىءالسما

يعبرمنالوصيةبخعوصالثهفالهمايحؤلأنفيالحقلنفسهأعالىأنهثمالثانيالعمل
والذياألصعبوضعهاإلىالرسولبولسحولهاإياهاوئشجعنالناويأخذهاالبحرألجلنا

المسيحلئصيدأييةالهاوإلييهتطمنأوفجعلهاالألكلمةباعتبارهالمسيحفيهااستعلن
األمواتمن

فىلهميعئركانموسىبفمإصرائيلشعبخاطبحمينماالهفانهنااآليةأصلحسبوب

لهاخضعتنكلالتيايئكلمتهباعتبادهىبالنامولالعملسهولةعنالبساطةمنتهىبساطة

حرفيةكأمرووصيةبلالمحيالحيمضمونهافىيأخذهاالالذيبينماتأكيدبكلبهايحيا
تصبحوالبهايستفيدالفإنهابهوالموعيبقاثلهاوروحهبقلبهيتصلأندونذاتهافييتممها

قنكلاللهبهاوعدالتياطياةينالالوبالتاللهغالحأواللهإلللتقرصتطةفرالوصية

نامومهأكليلكلمتهطاعتهشخصييالهيخضع

هذهبدأيوضحمليهةالتثيةعفرفييئااللنصىمنبروحهالرسولبولساستعلنهماهذا

عادوهكذاالمسيحياممتعلنتالتيغايتهفىالناموسإلىناظراحدثالذيواقعمنالحقيقة
أعمالبخصوصلموسىاللهقالهماقياسعلىلهويقولالمرةهذالمسيحياإلنسانيخاطب
المسيحلححدءالسماإلىتذهبأنمنكيطلبالألنهصعببالمسيحاإليمانإنتقلالالناموس

يطالكذلكالفكرمجردأوحتىطلبأوجهتكمنسعيبدونءحافهوللتجسداألرشإلى
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انتتطلبأندونإألمواتمنقاعولكنهاجلكمنماتلمالئصجذهالهاويةإلتنزلأنمنك

أجلكمنالدأتمهقدعمألاجلكمنومقاماوميتامتجسدابالمسيحاإليمانأصبحذاوتفكرأو
هذافيلتعملهعملأيمأنتمنكيطلبالوهويمانلموجاهزاومستعلناحأضراالمهبربهوصار

كلمةفهلوتحياالثهبروتنالتخلصلكيوقيامتهالمسيحبموتإيمانكيطلببلجهتكمناألمر

3جهدإليمنلئائحئاجأوعليكصعبةمابالمسيحاإليماق

كلمةقربجمهةمنإسرائيللشعبقديماافهقالهمانفسيقشبسالرسولشبولويعود

جدامنكقريبةالكلمةبلافهلهمقالفكماوكايتهومحورهالناموسجوهرهبمالتبماإليهاق
سهولةعنالكلماتبنفسللمسيحيالرسولبولمسيقولهكذابهالتعملقلبكوفيفمكفى

االبهانكلمةاىقلبكوفيفمكفيمنكقريبةالكلمةبهاوالحياةلالصاإليمانكلمةقبول

بهانكرزالتبم

وحياةالهبرحققالذيالناموسهوغايةبالفعلالمسيحانكيفالرسولبولسيرىوهكذا

االتيالدهر

نكرزبهاالشاإليماقكلمة
التبمهيأنهاإلىاإليمانكلمةهباعتباالمسيحبمباإليمانلالرسبولعميتتهبمهكذا
بقيامةالسارنبرأأبمااالبجيليحلوبالنهايةوهكذاالمسيحيسوعربناإنجيلأيجمايكلرز
أطاصةواألعماالمولناموشمكانجمأنانسانلبالموهأدئهبردأستعالناألمواتمنالمسيح

ودههالمسيحجسدفيوالشركةبالمعمرديةاإليمانسرمليماإلنجلوطبعأ0به

بالنسبةبالكلمةملالواطصرلاإليهانسهولةكهفاليشرحالرشولبرلسءيبتدىئسم
هكذاالمسيحبميمانل

األموايئمنأكالقاالله4أبالليكو2منثمعيبالرلييكبدامتردتإنألنك
ختفمتتا

ودمهالربجسدمنللتناولاالستعدادروحوهوالمعموديةقوةهواإليمانقانونهوهذا

بهايكرزالتيكلهاالمعانيهذهيقصدالرسولبولسواإلنجيلجوهرهووبالتالمي
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45النك

التياإليمانكلمةإنأىوهيفتصير18ألنكالعربيةالترجمةصححتلوحبذايا

الشرحهىالتاسعةاآليةتصيربذلكوخلصتاعترفثانسالرسولبولسبهايكرز
3عقائديةالالمقولةبهذهالرسولبولءجاأينمنولكنالثامنةلآليةالمتايثر

بلالثامنةاآليةفىكررهاالتل031التثنيةسفرمناقتبسهابولسالقديسىإذ
موضعهفياإليمانبولسقفوضغبهالتعملتلبكوفيفملقفيجدامنكتريبةالكلمة
الرسولبولسقشرهاثابتةكحقيقةالفمفيالصحيحموضعهفيواالعترافالقلبفيالصحيح

فيإيمانمنصادرايكونأنبدالبالفمواالعترافبالفمبهيعترفأنالبداالبهانألنبالروح
مقولةمنيجعللمكياإللهيالفهمومنتهىالنبويالوعيمنتهىالرسولىبولأثبتهكذاالقلب

ياعجبوالوانضباطدقةبكلالمسيحيةالعقيدةجوهرتحملالتبمالمقولةنفسهيالتثعيةسفرفي

المسيحيسوعشخصفيالذهوهوالشعبإلىليوضللموسىبالرمزينطقكانالذيفافهإخوة

المخفيالسركاشفالمومصوقالسبقماشارحاالرسولبولسوعبميخبالروحينطقالذكال
الثهأسرارألصحاب

فياستقرتثمالمسيحياإليمانمنطوقإليالرسولبولسعبرالتثنيةسفرمقولةانتهحآوهكذا

جرنمناالبسانبهاليخرجيةالمعمويخماسالتقديءإلجراالليتورجيةالصميغةلتأخذالكنيسة

المسيحجسدفيعضواليصيرالمعمودية

0شهدتهطثهـ72مترفتا

الكنهسةفيتحثسبفهبمالكنميالتشريمصميمضمنتدنلشرعيةايسمهةكلمة

اناإلشيقولهلطقجمردأوسهلةكأنهاليستوهي0ويمبدويزىاإليهانيملنلعلكأعظم
طموتاالستعدادتماماويساوجمالمسعمعالموتتمامايساوميذاتهبحدتراناولكلقسهبفس

قاإلنسان0المسبحياإليمانوهيفىدأحدءلييبئوالمهر6كشمادفاإلعترا0المسيحأجلهن
أيةفيرفبتهعلىالسيفيكونأنباستعدادأورقبتهعلىوالسيفبالمسيحباإليمانيشهدأييشرت
لأليمانثمنأالموتاحتسابأيااليمانيالواقعهذايحملالشهادةاواعخرافوأيلحظة

عالحاليساويوالفاعليةلهيكونال

المسيحيةالعقيدةمقولةأنيسمعونحينماالجميعتلناإننغالىوالالمسيحيينمنكثير

كءورابسرعةاإلنسانويرددهأويستهينونيسحئسهلونبالفمواالعترافالقلبفياإليهانهي
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كلنوغبمأنعلينايتحتموهنااألمروانتهالنطقهوواالعترافالتصديقهواإليمانأنارباعتب
أنءقارى

تنطقانقبلعليكإذإالفلميفيأصبحنفسهالمسيحيعنيالقلبفىبالمجـحاإليماق
قلبكفيالمسيحتتحسساناإليهانبقانون

القلمعنبعيدأانطرعتدونحاوفهباثمهواتهالعالمأنيعنبمالفلبفيبالمسيحاإليهان
3شيثاغافوالشيئاتشتهيالأنتحقاهل

وطهارةدائماقائمأوحمبامرفوعةصالةالقلميفيأنيعنبمالقلبفىبالمسميحااليمان
3بهذهعامرالقلبفهلإتتنازلالبالنية

وتهليألالضيقاتفطوفرحاحمينفرحأكلىالقليفيأنيعنيالقلبفيبالمسيحاالبمان
التيامةوتمجحدأبالخالص

فيعنيللخالصبالفاالعترافاوالشهادةأما

أخوالأموالابالالمسيحاسمآخرعلىاسميعلووالالفميمألالمسيحاعمـمأنيعني
اوالوالزوجةوالأختوال

رجاهوالللمسيحإآلخوفوالللمسيحإآلتعظيمفالالفمقاسقدالمسيحاسمأنيصني
للمسيحإألشهوةوالبالمسيحإال

اسمعنيتخلىوالعنهايتخلىالحياةمنهواثمنالفمفيالمسيحاسـمأنيعني
يحالمس

يعنيهذابهيمترفللبروالفمبهيومنالقليإنالمسيحيةالعقيدةتقولحينمالذلك

وقيامةموتوالحالصالحألصثلسقدأنه

أشهدوأناآخربشهادةآمنحتفأنااعتهوإفياالبجيلحملفيالمجيددورهاللشهادةيظلولكن
إلىجيلمنمحموالوإيمانلقلبقلبمنيتحركإنجيلفالشهادةآمتتبمنليؤمنآلخر

المسيحهماوالحثمهادةفاإليمان0اإليمانعنالشهادةوالالشهادةعناإليمانفصليمكنالجيل

حياةوااليهانعبادةالشهادةاإلنسانفىالحاطق

الكرازةفياإليمانعلىتتقامولكنهااإليمانبعدتأتيزلثبالمسيحاالعتراقأووالشهادة
يظلولكناآلخرونليومنواعترفاوألأشهدوأناوأشهدأعتردتلذلكاوألآمنتفانا

اإليمانمنيتجزأالاجزءفاالعترا
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معيبالر

تعنييسوعبالرببالدمتصطبغأنيمكنالتياوبالدمالمصبوكةالشهادةأواالعتراف

بالعبريوهوباليؤالنبمكيريوسالتوراةفيهناالربورديالممميحأقاشهدأني
معاطالقهواألذليالكلمةهواإلنسانمعالمتكلماللهوهويهوهوهوأدوناي

هوه9رونأمياألبدإلىمياركاإلهأالكلعلالكائنفهوواحدوالثههوالثه

منوهواآلليمعوالوجوداقدرةكلابنوالوجودالتدرةالكلاألزليالئهجهةمن
ملكوتاستعالنهوالجسدفيالثهالهوبئملاستعالنهوتجسدهايبشريتهجهة
وكلاآلخرةتحقيقهوالثهفيالمخفيةاالبديةالحياةاستعالنهواألرضعلالثه

التاويغفيالةوجودلتحقيقاإلنسانيالزبنفيالثهءملهواآلتبمالدهرخيرإت
لنالتيالحالصأؤمنةءبدهووالتاريخالزمنونهايةءفكلنهايةاستعالنوبو
أنبقلبكوآمنتيسوعبالرببفمكاعترفتإنالرسولبولسيقوللذلكنهايةلهايمكون

للمسيحماصارلكوقدولهالمسيحفيصرتقدتكونألنكخلصتمواتاةامنأقامهالده

وبنوةوحياةقيامةمن

بيةربوفيميأساعنصرهواألمواتمنالمسيحبقيامةاإليمانأنهنايالحظأدطءالقارىوعلى
الربأيهاتعال6122كو1أثامارانكربالمسيحءبمجياإليمانيتبعهاالتيالمسيح
العبادةمحوروهبم2202رؤيسئح

ولكنربايسوعبالمسيحبلبأنفسنانكرزلسنافإنناالكرازةعنصرهوربفالمسيح
45كو2يسوعاجلمنلكميداعببأنفسنا

ويعترفاألرضتحيتومناألرضعلىومنءالسماببنركبةكليسوعباسمتجثولكبم
11و201فياآلبالئهلمجدربهوالمسيحيممئأنلسابئكل

بولسلغةبحسبأوكذلكعيفهورباالمسيحعيولماذاأينندركانجدايلزمولكن
لمجدبهوأعترفوباذعيفالمسيح14رواألمواتمنبالقيامةاللهابنشينأنهالرسول

مواتامنالقيامةبلغالمسيحقبلقطإنسانليسألناألمواتمنبالقيامةالله

للخالضبهيعترللبروالقتمبهقنيالفلتألن0101

فإلطوهكذااألمواتمنالقيامةهوااليمانومركزالمسيحهواالبمانمحورانهناننعىال

03مدومـهرسالةثرح
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األموامنالمسيحقيامةهواإليمانإعالنغتصر

روميةرسالةشرح

أداةأنيضيفوهناباإليماقالبرأيابتدأماعلىوانتهىدورتهداربولسالقديسى

األداةهوالفلبحيثوأفعالهااألعصالمظاهرعنبعيدايبتعدوهكـذاالقلبهياإليمان
العملمركزوليسالتعققمركزوهوالثهمعفجهايتعاملالتياإلنسانقيالوحيدة

المسيحألن3لماذاالدهبرالستقماليتهيأالفلبفإنالقلبفيبالمسيحاإليماناسخقرفإذا

الثهبراستحقافطاالنسانينالالقلبفيباإليمانالمسيحيحلإذوهكذاالقلبقييكون

ايازلياللهبرإناألخرويةبصورتهالحالصنوالهوالعمليمضمونهالذيالمسجحبسبب
عندماوهكذافيهحملللهأهالاإلنسانيصيرمتىالفرصةويخححنيتوقظلاإلنسادالخالص

جةواالنعمةاللهبرومعماباللإلنسكاباللهبرفرصةتكونالفلبفيباإليمانالمسيـحيحل

كيلبالالئبالروحيةهالوعطاياالقدسوالروح

كلتختهيحالمسجبحلرلألنالقلحيفيبااليمانالمسيححكإذاإألالثهبريحللماذا
علىيحلالالمهبرألنالدهبرحلولتمنعكانتالتيممتعلقاتهاوكلالخطيةجهةمنالعوائق

يصيرهكذاالقلبوكونالقبطيةالنسخة811551مزالخطاةمنالخالصهوبعيدخطية

تتحؤلكيفوعحليابديعاشرحاشرحفدالرسمولبولسيكونخالصأداةيصيروالفمبزأداة

للخطيةإثبمآاللبكمءأعضاتقدمواوالالبرتخدمءأعضاإلىالحطيةتخدمءأعضامنأعضـاونا
ألنكمتسودكملنالحطيةفإنددهبرآاللبكمءوأعضااألمواتمنءكاحياللهدواتكمقدموابل

بولسوكررهسابقاالنبيقالوكما41و631روةالنعمتحتبلالناموستحتستمل

أعظممابولسقمعنقولأنهنايصح0151روالمبشرينأقدامأبهلمساالرسول
اإليهانحميقةعلىاإلنسانقدباسخومنكماوهكذاالسامعينوئخئصمودملصسودنيالمعترفيأفواه

وللخالصللبراإلنسالطتاهلوهكذاوعملهالمحهبفضلاالعترافكلالفماستؤمنهكذاباله

هووهتافثميدووترتيلسبيحفوكلاعترافهيصالةكلأنءالفارىعزيزييـاعلما

يستحيلايأنهوالخالصيماناأعمالهيوهذهاعخرافهروتمجيدوحمدشكروكلاعتراف
اعتراقهبماإليمانوأعماللهئمثمهدىاعمالبدونايمانيوجدأن

تعترفأعمالبدونايمانيرجدأنيستحيلذااكلترافأبدونإيمانيوجدهل
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أعمالكميروالكيالناسفدامهكذانورعءفلئمىواآللالميحللموتشهدبصسدقه
لهوئشقباإليمانيتمفالخالص61همتالسمواتفيالذيأباعويمجدواالحسنة

هادةثبدونخالصوالإيمانبدونخالصفالعمالاأدا

الئخرسبهيؤمنقنكليقوكالكتالالن0111

انذاهاالربالسيديقولهكذانصهأوردناأدطسبقالذيءإشعياسفرهوهناالكتاب
النتفزبالآمنمنمؤسسأأساساكريمازاويةحجرامتحانحجرحجراصهيونفىأوشش
فيولكن8261إشاليحنزىبهآمنقنبعينيةاالنسخةفيوصحتهايخزى

بعدعليهليبنيالرسولبولسانتهزهالذياألمرتفريقبالكلةالعامةصولتها

فييألبلمالذيةبولـىقأدخلهالذيفالحرفوأممييهوديبينفرقالأنهذلك
أنفيالرسولبولسنجحوهكذاالفرديةوليسالعموميةليفيدبولسقأضافهالسبعينيالنصى

بااليماناللهبرصارهكذاتفريقبالعموميةالخطيةصارتكماأنهالتوراةواقعومنيبرهن
إيخلصبلبخزىالبهيؤمنتنكلأنبمعنىيخزىالبهيؤمنتنكلتفويقبالعموميا

أصحابوهماليهوبهيؤمنالبأناإللهيةالعنايةسمحتلماذملحسؤالهنايحضزالولكن
فياليهودعثرةأنكيفسنرىاألمرهذافيالرسولبولسوقالهسبقماإلىفباإلضافة3الوعد
وأممايهرأكلهالعالمأمممالألممالحالصإنجيلاستعالنهيأتالتبمهبمصهيوبئحجـر
صهيونبحجراليهوداصطدمولماذاسألتفإذاعشرالحادمماألصحاحيخاءسيجيكما

وهمأقدامهمفيهعثرثحتىللغايةمتواضعةبصورةصهيوبئفاسالحجرتأألنواضحفالسمبب
بالهمءجافلمافخمةسماويةمراسيممعأبواقونفخسماويةوأبهةومجدبعظمةيأتيهمأنظنوا
فلمالصليبأياتضاعهخزيعثرةفيوهووقبلوهبهآمنواالذينأمااحتقروهيشتهىمنظر
يؤمنمنانسماويووعيبفهمالرصعولبولسويرددهاالنبوةتقولفراغمنفليسإذايخزوا
الصليبصارخزيفكمااأللوهةمجدكلاحتوىالذبمصليبهبخزىآمنواألنهميخزىالب
أنعلينايلحلذلكبالشوكةلهممجدإلمطليبهبخزيآمنوامنيتحولهكذاباالستعالنجمدإلى

يتمجدبليخزىالبهيؤمنمنكلأنهكذااآليةنكمل
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لجممعكناللجمعواحدأرباألفىواليؤالنقاليهودئمبينقرفطاألنه31و0121
تخلمقليالباسموبدتنثلألنبإلونتذالذين

منكلالسابقةاآليةفيولحرفبإضافةالعموميةلهذهالرسرلبولمهدلقد

بكربالمسيحاإليمانبفرقيأنهالحقيقةهذهعليهاهنايبنيأنليستطيجعموميةصورةفى
اللهءأسمامناسمهووالرب

الثهبرنوالفيواألممياليهوديبينفرقالانهقالأن322اآليةفيالرسولبولسسبقلقد
يكونانحقلذلكذاكاخطاهذاأخطأفكماالحاليةفيبينهصافرقالانهوالسببالمجاني

إذفرقالألنهيؤمنونالذينكلوعلىكلإلمطالمسيحبيسئحالإليماقالهبرتمتيزباللهماالبر

واألممياليهودينبتمييزودونأيضأالعموميةيعطىوهنا32و322روأخطاواالجميع
كلءبالسوااتجميععليتدفقوغناهللجميعحدواردالالمسيحأنوهوجليلآخربسمبب

إيدعوهتن

االبنفهوفيهثناثيةالحيثيسئحالربوحدانيةناحميةيئجهالرسولبولسأنالحظ
منلكلواحمدفهولذلك86كو1واحدإلهاآلبالثهأنكداواحدرليالوحيد

14ودداعبينتمييزبالبهيدعو

أنهويكونيخلصىباسمهيدعوقنكلأنعنالنبييوثيلنبوةالرسولماىلولحيقتبصوهنا

الوبتالكمانجاةتكونأورشليموفيصهيونجبلفيألنهينجوالرليباسميدعومنكل
223يوئيلالربيدعوهقنالباتينوبين

سيدعوهاقنإسرائيلجحودوسطمنسئجقىالتيالبقيةإلىتشيرأنهااآليةهذهمنوواضح
972روفىالرسولبولسإليهاأشارالتيمثخلصأيفتنجوالمسيحيسوعالرب

ستخلصفالبقية

اسمالمسيحءإعطاهوباألكئرالنبوةلهذهالرسولبولمساقتباسفيهناجدايهمناالذىولكن
وسطفياناأنبموتعلمونبذاتهالقديرافهيهوهموقييمالمذكورةاآليةفييقعالذيالردي
أنيذلئهبعدويكودطاألبدالىشعبييخؤىوالكيريوليسالهكمالردياأنوأنإسراثيل
باسميدعوتنكلأنويكرنياماألئلكفيروحيأسكببشركلكلروحـيأسكب

27223يوئيليخلصينجوالرب
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الذيالرباسمالمسيحإعطائهفيالرسولبولسأنالعزيزءالقارىأيهاوافهمفانظر
فيظهرالذيإلهكمالرديأناإفياإللهيهوههوالرسولبولسعندالمسيحيكونبهيدعى
فيهميكونالذيهوعينهالروحهذاوأنبسركلعلىروحهوساكباومتكلمالهممثألالجسد

فىالذياإليمانفإنلهذابالمقابلالخالصيعطيالذيهووالربإالربباسمومعترفاناطقا

أنتماآللياللهلمجدكرليللمسيحالمطلقةالعبادةبعينههورئاالمسيحندعوبهالذيالقدب
11يوبيفامنواباللهتؤمنون

يومبهالموعودالقدسالروححكعندماالرسولبطرسبهقالالرسولبولسبهيقولوما

منأسكميأنياألخيرةااليامقيويكوناللهيفولالنبيبيوئيلقيلماهذاالخمسين
يدعوباسمقنكلولكونونفيتنبااأليامتلكفيروحيمنأسكببشركلعلىروحي
هوهوأنهعلىواضحاالدهاسمالرسولبطرسيعطيوهـا26112اعتخلصرلال
ةالقدسالروحسكبالذيهوالربالمسيحأنليؤكدالرسولبطوسويعودالرلياسم

اآلنأنتمالذيهذاسكباآلبمنالقدسالروحموعدوأخذالدهبيمينارتفعوإذ
233أعوتسمعونهتبصرونه

يتمايزوالوالكيلبالءالعطافيالمسيحءسخاعلىوائعفالغنىءعطاغنىهوالمسيحوغنى
الكليةصورتهافيالعبادةبلوحسبالصالةبمعنىليسبهأويدعويدعوهتنكللدىيفترق

أوآخرعنلواحديتمايرالبالمسيحالدهبرءعطاءسخاهناويكرزويعترفيناديمنوخاصة

االبهانأساسعلىوالعاطالواعدءسخاعلىيتوقفءالعطاءسخافميزانأمميعنليهودي
التيالناموسيةباألعمالبلوغهيمكنالالذياألمرالجميعأمامهيثساوىالذيالواحدبسالرب
تعطينااللواحدواحدمنوتفاوتهاتمايزهافيالناموسيةاألعمالكأنماوتتفاوتوتختلفتتهـمايز

تفريقبالللجميمالذيالواحدااليمانولكنالمسحيمئحالواحدللرلالفائقةالصمورة

بليعطبناالذيوحدهوهوولألمميلليهوديللجميعواحدارباالمسيحباعتبارتمييزأو
رمالقدالجميععلىالمنسكبالواحدوغناهالمسيحيسعالرلوحدانيةتلوبنافيويثمت
يؤمنتنكليحتمل

لجميعوأحدربالربباسمءالدعاموضوعيقدمالرسولبولمسأناآليةهذهلىويالحـظ

حتىمكافيكلفىباإلنجيلالكراذةغموالالحقةاآليةفيعليهيبنيلكيبهيدعونالذين
الدعوةرفضفيعذرلهمالأناليهوديحاصر
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إدصرائيليشتكيالثه1014112
ومقاومفعانيلشعبالنهارطوليديمددت

روبةرسالةشرخ

7بهتشصوالمبقنئؤممونوكيف3بهئؤيموالمبقنتذلمحونفكيف1وه0141
مكتوثهوكها3ئرشلوالمإنتكيرزونوكيف7كارليبالتشقئونوكيف

بالحيرايئالمتشيرينبالسالالمتشرينأتداتمأجقكما

إيهانللرافضةوهيإسرائيلعلىبهالئظيبئكئاشةيصنعالرسولبولسأنهنايالحظ
فيءالقارىأيهاترىأنوعليكسماععدمأوجهلعنسوليوإرادةوعيعنرفضابالمسيح

ءشيكلوقبلفأوألوالعنادالرفضفىاشرائيليسقطأناستطاعفنايوردهاالثياألفعالأي
منءاألنبياكلبلبالفعلحادثةبأخبارسارةإسرائيلليبثمرنبيتفملمأنهتمامانعلمأنيلزم
فإنإلههاعنالشاردةالمعاندةالشرائيلاألموروعظاثموالثبوريلبالوتنباوانبيآخروحتىموسى

منذبهالموعودامساآلتييأئيحينمااأليامآخرفيفهوسارمفرحخبركانوإنخـالصكان
والحالصوالمفرحةالسمارةاألخبارلعينههوالذممطاالبجيلبظهوريبشرالرسولبولسوهوذاالدهور

ثمرحفهيبرهاناوشرحإلىتحتاجالاألفعالمنسلسلةالرسولبولسيعطيوهنابهالموعود
نفسهابنفسها

قنكلالذيالربسياقيأنهالقديمةبالنبوةبولسقينادكطالسالفةاآليةففي1
يحلصباسمهيدمحو

01413بهيؤمنوالمقنباسميدعونكيفأنهديسألينطدقومنها2
يسمعوابهلمبمنيؤمنونكيفثم3

7كاوزباليسمعونكيفثم14
30151افهمنئرسلوالمإنيكرؤونكيفئم5

أياسمهإدعواالرببالمسيعآمنوأفالذينبالفعلكلهتموقدوعملىكامامنطقيكالمهذا
فيهماإليماننطقالذيالقدوسروحهوإرسالقيامتهخبرسمعوالماآمنواوهمعبدوه

يسوعالربباسمكرزواالذينمنسمعواوهم

بالروحالربمنأرسلواألنهمكرزواالكارزونءوهؤال
باسمهمدعوابهلتنتهااليمانسلسلةابتدأتيسوعبالربوهكذا
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كرببالمسيحاإليمانالرافضينباليهودالرسولبولسأمسكهذهاألفعالأيمنأوفاين

هكداعشرةالخامسةاآليةتكملةفيالرسولبولسيكشفههذا3ونحفص

بالخيراتالميشرينبالسالمالمبشرينأتدامأجملمامكتولهوكما
بالخيراتثرويبيبشربالسالمقنعجاإذاأنهعلىكلهاالعبواتنمستفقدإذا

سيحليديهعلالذيهذاحتمأبهالموجمودأتىتدأنهمعسناهيكونهذاالمنتظرة

إاطيراتؤلعمالسالم

الخيراتبانجيلللكرازةاللهمنمرسلإنهويقولويهتفيناديإذنفسهالرسولوبولس

كالمهفيولهبالمائةةمائسمعوهإذعليهممأخوذالهزئفاليهوديكونوالخالصوالسالم
والعاملالناطقالقدسبالروحكرازتهفيقائمةوشهادتهبالفعلاللهمنمرسلأنهيؤكدماوكرازته

اإلنجيلطاوعوالمولكنهم

صذققنرليايقلىكءإشعيا4ألاإلنجيكاطالواتدالجميغليممقلكن71و61ة01
الذبكلمةوالخبزبالخبيراإليمالمإذاختزنا

فىبالحريمبللاإلنحيفىبلفقطالرسولبولسنياليسوعثرتإسرائيلسقطتفـا

الدهورصخر

وقفالذيالنبيءإشعيافممنالنجوةبشهادةتمامارفضهاعنمسئولةإسرائيلبحتأهنا

يأتيأنيمكنوهليصدقوهولمالثهالسارمنالخبرسمعواأنهمصدهميشسهدااليامءورامن
خالفكلهوبمايؤمنلمإذابراإيهانهلهوئحشحثإنسانيؤمنأنيمكنوهلبالخبرأاآلإيمان

فايئوهوشيخنسالليعطيحياةسيعظىأنهالئهاطبرمنسمعلماإبراهيـم09والمعقولءالرجا
اإليمانلىضعيفايكنلمإذالمستحيلبالخبرآمنوالوالدةالحملعلىقدرتهااضمحلتوامرأته

األممبهستتباركالذيبالنسلوالوعدالحياةونالبرابالمستحيلإيمانهفخسب

الربباعتبارهاألمواتمنقائمابالمسيحأىالدهبكلهةالخبرإلسرائيلبولسقدمهكذا
خبرالنبىءإشعياعرففىهوهذاركانالمرصودالدهوروصخرالموعودءاألنبيامسسساالمحيي

33خبرناقطقنربيامعاءاألنبياوخبرالله
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أطاعتالباقيةوهيمقلةودكناإلنجيلفأطاعواالحبرأطاعواقدالجميعيسدكنود
عشرةالساديمةاآليةبعدالوضعئحكمتةتءجاصثرةالسابعةاآليةأنءىالقايالحظوربحت
الخامسةاآليةبعديكونالصحيحوضعهاإنوقالوااآليةهذهموضعفيءالعلماعثرلألسفولكن

ءإشعيافهنااإلنجيلإلهاممعيالتمثدونالنقدفيءالعلماقدرةعليتعجبانبوالكاعشرة

إنقائألمصاقاحاأليردفالرسولوبولسخبرناصدفقنربيايقولماآخريقول

إنالنبيءإشمعياقودشارحابودسالقديسيضيفوهكذااللهدمةبكوالخبربالخبراإليمان
أيهافانظرإالدهرفضهوبعينهيمونالكلمةفرففىذاتهاالثهبكلمةهوهذاالثهخبر

ءالعلماعلىلألسففاتالذيإإللهاميالحبكعلىبولسقدرةءالقارى

وإلىضوئهمخرخرنياجميجإلىتئى3تشمفعوالمألعلهمأتوكلكنني0181
أقوالهمالمسمكونةأفاصي

كانفإنلهاحجةوالرفضهافيصكذرلهاالأنإسرائيلعلىيثبتأنأرادالرسولبولسهشا

الرسولوبولسكلهاالمسكونةونحطتأعلختفالكلمةالذكلمةباعالنوالخبربالخبراإليمان

كانتالتيالرومانيةالمملكةءأرجافىبصوتهماالنجيلاللهأذاعالذيرأحدنفسهيعتبركـانوإن
النبهوةكانتوإن914مزمورفيبالنبوةهنايستشعهدأنهإآلالزمـانذاكفيالمسكؤلةقثل

والنجوموالقمرالشمسالمخلوقةلمصنوعاقـهفاالخليقةفىألعمالهالمزمورلتشهدفىتءجا

يناديالذيالمسيحباعتبارمهااقفالرسولبولسولكنءوالسمااالرضءأنحاكلفيتشهدذ

فالقهاتشهدالحليقةكانتفابئمصنوعاتهابكلالمسكؤلةهـذهخالقهوهوالرسلبه

المسيحمنهجعنيخرجالهذافيالرسولوبولسإعينهالخالقبهذاينادونانمافالرسل

واكرزواأبهعالعالمإلىاذهبوالهموقالبخالقهاكلهاللخليقةيكرزونالرسلأنأرادالذي
أمرصدىيرددالرسولبولسإذا6151مرأكلهاللخليقةالسارةاالخبارباالنجيل

سيعوابلأيبلىءجاالذيوالرداليهوديسمعلمهليسالىبولحوالقديسالرب

ألن3131متيسمعوبئاليئسامعالربفيهمقالكمايسمعونواليسمعونولكـنهم

بلالمسيحأخبارصليبجميعاتقغتهمالشتاتفىالذينأوفلسطينفيكانواالذينءسوااليهود

تقريرألنالمسميحيونصارفمخهمكانواوأيخمااليهودكانحيثألنهاألمواتمنأيضاوتيامته

0اليهودبينوتزدادتنموكانتالكلمةأناألعمالسفر
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بأمةأفةمليبماأيخيز3أنايقوكموأؤأل3تفقملمإسرائيكالعلأتوكلكني0191
أيخيالكمغبمة

يسمعوالمأنهماليهوداحتجإنألنهالعلمإلىالسمعمنالرسولبولسينتقلهنا
المسياعنيعلميكنلمالذيذامنالناليقينعلمبهعلمواأنهمإالاألذنشمغالمسيحبخبر
بالنايخطرعلىالآخرغاماقوألقالالرسولبولسولكنءاألنبياجمغأوموسىمنءسواومجيئه

لكلمتهطاعتهموعدملهسماعهموعدمللهبعنادهمأنموسىمنعلمواعلمواإنسهمنعمقال

يأعونكماالحكمةتأعيالأخرىامةوتأتيكأمةوجودهميفقدواأنإلىعنادهمبهمسيبلغ
جهالاللهتجهلكانتأنهابمعنىغبيةأمةويحتكرونيعرفونكماوتحتكرهاالمعرفةتأعيوال

وهكذاموسىلهمقالهكذانعموزواحفوطيورحيوانالتاألصنامصورةفيعبدتهإذكبيا

يعطيبأنسيغيظهموصاياهضدالمتجاسرولمجاهلهموبجهلهمالدهبإغاظتهأنهموعلمواسمعوا
2312تث3لألمواعيدهوكلنعمته

وعلىيديهعلىبالمسيحااليمالنرفضواالذيناليهوديسمألكأنهيكونهذابقولهالرسولوبولس

اآلناعينكمأمامتتحققوالنبوةإسرائيلشعبياتقولونماذاهكذايسألهمالرسلباقيميدي
بكلالعظيميهوهالواحداآلبللهخاضعةخاشعةأعينكمأمامتأتياألصنامعابدةالغبيةاألمةوها

المسيحيسوعابنهالمسئاالعظيمالخالصويقبلونومماياهويطيعوناإليمانويطلبونقلوبهم

نعم3لكمكانتالتيوعطاياهأمجادهكل3لألينقلهوذاوهاأنتملكمبهالوعدكانالذي
ودلكأثمارهاتصنعألمةويعطىمنكميؤخذالملكوتبلالكرمبلالميراثوهائقولونماذا

أعينكـمأمام

يطلبونيدمالذينينوجدثالرببفمويقوكيتجاشزياةإلثسعثم12و0102
النهاليظوكفيقولإسرائيلجهةمنأماعنييسالوالمللذينظايراوصرت
وفقاوإشايلشعميإلممماتبسالمئط

هكذاالعربيةالترجمةفيتءجاالتيالسبعينيةفىبنصها613هءإشعيانبوةإنها

ئسملمألمةأنذاهاقلتيطلبؤديلمالذيننوجذتيسألوالمالذينإلىأصغيـت
أفكارهءوراصالحغيرقطريفيسائرمتمزدشعبإليالنهارطوليدكلمابسطتباس
5613إش0بوجهييغيظنيشمعب
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الممدودةالثهيدومقاومةبعنادرائيلارفضالذيالوقتفيأنءإشعيانبوةمنأيضاوواضح
فيسمعتناديهالربتعرفئكنلمالتيباألممإذيمشعالمسيحابنهبواسطةتمالذيبالخالص

يسالوهحتىأويطلبوهأنيسبقلمللذينعالنيةلهاويوجدذاتهيعلنبنفسهوهولها

األممالربقبلكيفورأيتمإسرائيلشعبياسمعتمأمااليهوديسألالرسولبولسىوكأن

لمانهمركموالمجدلسدواواالبجيلالميراثءشركاصارواوكيفلهنفسهأعالنوكيف
7يسألودهحتىأويطلبودهأويعرفودهيكونوا

ديسالفلفللوثنيينبألخالصومناداتياألممبدخولاآلنتغتاظونهالذيقالغيظواآلن

مضاعفالكميردهالذيالربهركيظهوبلالكارزينالرسلعهـمهـلأوعملىمنغيظاهو
وأنفاغاظكمالربأغظتمانكلمعليكمويشهدأيديكمعملمنهواآلنتغتاظونهالذيفالغيظ

أماماألممءمليدخلحشمريراهجراناعليكمتإرتدهالربلكلدآلوعنادكـممقأوجمستكم
أعينكم

33علمتمفهل

قصيرةوتفة

صحاح11هذافيالمعنىجممل

تعتذرأوأنتستطيعالاسرائيللهمهوئرشلنهياليهوعلىصعبابالمسيحاإليمانيكنلم
أورشليمالمدنيافاألخبارمألتالسمعينقصهالمفهييسوعبالمسيحاللهدعوةمنذاتهاتستثتبم

التيالعالماقطاروكلوآمنعاعتسهاطبشةوآمنتسمعتالسامرةاألربئوأقصىوالسامرة
بلفقطاطبرولشاألخباروتقغئهمجميعاسسوااطمسينيومأووشليمفىأهلوهأاجتمع
منوتأكدواالمسياعرفواقالبهودلألمموليسلليهودكانواصولهأولهفيهوالذكالبالمسياوالعلم
وإسرائيل0يعرفوأوعنهيسمعواأندونقبلوهاألممءشيئاعنهيعلموالممم3ا1أنحينفىمجيئه

باليخيأبغضسبببالوالمقاومةوالعنادبلللكلمةالطاعةعدموقأمواوالمعرفةسمحالرفضست

حبهمفيقصرواالمسيحوالالهالأنهمع42و1052يوهوأبيأناأبضونيسبمب

يطلبهمالرب01120روومقاوممعاندشعبإلىيدفيبسطثالنهارطوكإليهموالترتجمل
تحتتجمعهمأنجاهدةوتحاولأفراخهانحوالدجاجةتحنكماالوجهدوقالقفاأعطوهوهم
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الدهيبقواأنيستحسنواأويريدوافلمهمأماالدهرمنذمعهموالمسيحاللهصنعهكذاجناحيها
معرفتهمفي

أخفقتالتيهبمإسرأئيلبل1النقادلألسفيقولكماإسرائيلفييخفقلمفالله
يستهينالذياإلنسانويلويابذاتهاعتدإذااالبسانثسعفالاللهإحساناتفكلالهفي

الولكنبإسرائيلأودىالذينفسهوهوبادمأؤدىالطاعةعدمنفإدهامهالهالثهلطفبغنى

عناللهححثمغإسرائيلعقوقوالعامةاالبسانعلىاللهمحبةغنىيوقفاناستطاعآدمعقوق
أناإلنسانعلىيستحيلألنهابنهصليبعلىوذاكهذاعقوقاللهضكملوبالنهايةاألممكل

ويطهربزهرحمتهيسكبأنمناللهيمنح

أمتعذأمطاعةعدمأمقعقوأمأخطيةنسانألممحبتهعناللهيفصلأنيستطيعذافمن
آدمبنيمعاتىوالنسانلمحبتهعناللهتمنعأنقادرةتكنلمكلهافهذهأصنام

813أم

التبنيمجدفىاألممدخلتماإسرائيلعقوقالولالمسيحعرفناماآدمخطيةفلو

نعظمبلأبدا3إسرائيلعقوقعلىنباركأوآدمخطيةنستحسنأنذلكمعنىهلولكهـن

كلمنلهليلدإسرائيلعقوقابتلعالذيالمسيحصليبونكرمآدمخطيةكلبتالتيماللهمحبة

جديداشعبأاألمم

01ممألولااهحلملما330





عثقرالحادميألصحاخ

الثهمقاصدفيالخالعىمر

النهاطولالهبقولانتهياتدوالعاشرالتاسعحاحاناألصكانإن

ومقاوممعاندشعبإلييديبححطت

أبقىفاكهنهائياوالكلياليسإسرائيلوفضافهأنهذامعنىذسل1111

بالمسيحآفواالذينحقاالمختارونهمءهؤاللهتشهدبقيةمنهملهم

بولمىقومنهم

فاللهيبقواانيستحسنوالمألنهمقلوبهماللهىقواألغلبية

فييدرواأندونفتسببواوقثلوهصلتؤئمورفضؤوزلوافعثروامعرذتهم
الفداتكلميل

أولئكلألممخالصممببلهباإلكاظةوزلتهمعثرتهمفصارت111142
األمممليدخلأنإليوذلكدخلواءوصالخرجوا

إسرائيلبقيةوتخصيرحمونحينئذ115223

وعلمهوحكمتهاذغنىلعمقيا113363



ألإسرائيلشعبهالثهرفضهل1111

ابراهيتمنسلمنإسرائيليأيضاانااألنيحماشاشعتهزتفقاللهالعلفاتولا11
بنيامينسبطمن

األصحاحفيآخرآيةفيلحمهمااللذينوالعاشرالتاسعاألصسحاحينعلىيعفببولسق
العالشر

وعثرةبحجرصهيوناصطدمواأنبعدمكذاشعبهرفضاللهألعلبولسقيسمالوحينما

تداللهكلمةإنحتىهكذاليسولكنالتاسعاألصحهـاحفيهذامثلبسؤالنوعوقدالصليب

رفضهلسؤالعلىحاشابولسقيقولجرأةوبأية3هذهالثهكلمةهيفماسقطت
يرففشعبهالالثهأنيقطعالذيلداودمزمورفياللهقولمنيستمدهاالجرأةهذه3شعبهافه

كلأثرهوعلىءالقضايرجعالعدلإلىألنهميراثهيتركوالشبهيرفضالالرديألنه

الالثهأنأي3القولهذاعلىبولحىقبرهانهوماثماوه4141مزالفلوبمستقيميم
عحنةبالمسيحآمنواالذيناليهودوكلنفسهأعطىبولسق3يحاكمهمبالعدلولكنشعبهيرفض

الكلمةأطاعواحينماالقلوبمستقيميخسبواإذالئهءقضابعدلنجواالذينالثهشعسبمن

المسيحوئبعواوآمنوااثهوخضعوالصوت

نحونظرتهمانفالتفيونراجعهماآليةلهذهءالعلمامنالشارحينعلبهنرجعالذيولكن

بأنالقولفىءالعلحاىويئمادلليهودوانحيازهتهوطنبدافعهنايتكلمأنههوقولهمبولسق
الهبروحهنايخكلموهوبولسقموقفخطورةوفاتهمءوكبريابافتخارسبطهيذكرمبولق

نظرةهذهكيهوديالدينأموفيفلسفتهمنوالنظرهوجهةمنيتكلمالفهواللهعدلءقضاعن
وبرالئهبرويستعلنيكشفبولسالقديسهنابولسقالهوتبكلوتوديفطأاأشدخـاطئة

وأرضهبلدهوووطنهيختهومععلمهكلبالتاليوكليةالناموسحسمابأسقطإذوحدهالئه

القولجازلوجمسقطالحقيقةفيألنهاليهوديمؤهالتكلئسقطالناموسئسقطفالذي

3091كلالتعدياتبسصببزيذأنهعزفهالذيمويمىمنهجكل

ذاتهلهمواستعلنفلحواودعاهمفنجواالئهنجاهمللذينمثاألنفسهبولسقيعطيوحينمـا

874
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فيوأفىطالمسيحواسماإليمانإلىءفأساسبقألنهقطيفاخرواليفتخرالفهووتبسعوافأمنوا
بقيةلنفسهأبقىبولسفياللهاناللةوعدلهالعنالدفاعثقليزيدوبهذاالكنيسةإتالف

أمرفييرىذلكفىبولمس0وقشعبهبهاعاملالتيولحكمتهلهتشهدنفسهالشعبهذامن

إالمةالكبوأتلفالمسيحاسموأهانوالصليبالمسيحفيعثرقدوهوألنهنبؤةوكانهانفسه
وكزمهوبزرهنفسهإلمطوضتهوأحئهوقبلهونجاهدعـاهبلإخطيةهذالهيحسسبلمالدهأن

وهل3بعيدولورمانبعدليخلصإسرائيلكلقياللهسيفعلهعمانبؤةهذهتاقتئس0ومخده

3بولسصنعمماأشنعالمشحفيإسرائيلصنعت

نفسههوفهوالغرلةألهلإنجيلهحملخاصالنانبيابولسقنحسباألممنحنكئافابئ

المسيحلهصنعهمامثالعلىلهمئعدبخالصإسرائيليبشرالذيالجديدالشرائيلنبيبالضرورة

ويفاخربيهوديتهيتعالىوالفيمردالجهالةطريقفياآلنهمكـماسـائروهودعاهحينحا

المرفوضالناصريذلكأتباعمنيداهتطالهمنبكلوينكلوالمصلوبالصليبيلعنبفسريسيته

جهالتهغظتالتياللهبنعمةيفتخرولكنسادةيابجهوديتهيفاخرالهنابولسفالقديس

كلاشرائيلمعأيضاأنهاالنعمةهذهفيويرىسيرتهسوعنوصفحتحماقتهوتجاوزت
برحمةالكلليهتفوايمارضالسمافيهزوشيكأئعلنأنعيدلخالصميعادعلىإسراثيل

وعلمهوحكمتهاللهغنىلعمقياونعمتهالده

يجتببولسق

فيالكتاثيفوألماذاتعتفونلستمأمفقزقهشتقالذبمشعتهاللهيردفدم3و112
وقذئواكأنبياتتئلوازلياتائالسرائيلضذاللهإلىيتوفملكيفإييئا

تفميطلمونوهموخدبمأاليتومذابخك

لمهددأداالصفعرلهسبق

هوكانالذيلشعبهاللهمعرفةسبقيجعلإذوخطيرءلمبدأجريبولم0قيعرضهنا

3يوضهكيفالدهواختارهسبقفالذيالردونحاثأليقفاختار0عليهالذيماألساس

اللهأمانةيبطلأنيمكنالإسرائيلأمانةعدمانالفائلالمبدأبموازاةيقفاالبرالمبدأوهذا
أمانتهمعدمأفلعل3ءأمنايكونوالمقومكانإنفماذااللهأقوالطعلىاستؤمنوافألنهـم

24رو3حاشا3الثهأمانةيبطل

يظللكيالربانالجديدبالمبدأبولسقيخرجوالرففاالختياربينالتداخلهذاولحل
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الذياللهأمامسلوبههفييكذبالذيهودائمااإلنسانوليكنصادقاالثهليكنبلصادقا
أقوالكفيتتبررلكييقولماكلفيدائمااللهيتبررولكيكاذباإنسانوكلاختاره

34روحوكمتمئىوتغلباللهأماماإلنسانيرفعهءإدعااوشكوىكلفييغلبوأن

االخخياروأمانةمستوىعلىيكونونضينالمرفووسطمنبقيةلهيبقيدائمأافهإنبسبقيقول
دئهالشعبيثمنكونبيوهوفهوالذمعإيلياموقفمنبذلكيستشهدوهوإليهاذغواالئيالدعوة

علىبولسقتعريجيفوتناالهناالحقةالعبادةعلوانقلب5أنبياوقتلاللهعنارتدبجملتهأنه

الرسولبولسموقفبعينههووهذاقتلهمطلوباكانحيثعليهئحسدالالذيإيلياموقف

إقتلهومحاولتهملهاليهودمطاردةنتيجة

شعبيشتكيالفهووقلبهفكوهءتضيالخيبالمعيةإيلياكلبولسيستظهرقوهـا

النقيضوعلىبالحريبل8291أعأمتيعلىبهألشتكيشيئاليكأنليسإسراثيل

أمينالثهأنإيلياعلىالثهبردمتمسكاإعلنازفضأنوبعدحتىالثهشصبعنفهويدافعتماما
وكانواودعؤلهاختيارهإلىأحسنواالذينفمعالكلمعيكنلمفانهواخخياودعوتهوعدهعلى

لنهاقيقألمهالذيالبديمالمبدأهوهذالنفممأبفئتأمانئهتحاهاألمانةمنءشيعلىولو
أمانتهجهةمناللهعنهودفاعبلوالشزاحءللعلمايبدوكماالثهشعبعنالدفامحهفيبولحمى
96روسقطتتدالثهكلمةإنحتىهكذاليسولكنواختياره

أجلمقليساإلنسانامعتعاهدفاللهلنفهـبمأبقيتلكلمةوأنتبهءالقارىأنصـتولو
كايةأمينوهوبالعدقبالحقيقةاالنسانأحباللهنفسهأجلومىبلوحسباالنسان

أحئهولكن13اتكحمسناخلقهأنهولواالنسانفيحسنءلحثيالأحئهحمهفياألمانة
والعلةعنليساللهولكنإولسببمالعلةيحبفاإلنسانكاإلنسانليهـسواللهأحئهألنه

االذهولالنسانالثهفحبخلقهأنبعدوليسفخلقهاالبساقأحبالثهاإلنسانأحبلسبب

وبعدمفحتىلذلكالنسانالدهحبمنآيةهياإلنسانفخلقةكلهاللخليقةفعالوصارامتد
حبهفىالذأمانةترتدلمواألزماناألحوالطكـلوفيدائمـادثهأمانتهفياإلنسانتخكبأد

أمتمدأمأخطية7األنسانممبةعناللهسيفصلمنورشدويرعنقلنالدولكنسانلم
لحمهمنوصرناقربوعنشخصيااللهابنمعتصادقنامامآدخطيةلوالهوذا3ثحقأمجحود

إسرائيلشصبجحودلوالهوذاثمإودمهجسدهمنمائدتهكلوشربخاأكلناثـمإوعظامه

وفربىاللهمعةمو3فياألممنحندخلناماصلباالحبيبالبنهوذبحهبلعلناللهورفضهوعقوقه

إالهبجتوأهلالقديسينمعرجميةاختطافاصرناوهكذا
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المسيحماتخطاةبعدونحنألنهلنامحبتهبيقاللهورؤياإلهامعنبولسققاللذلك

حتىالعالماللهأحبهكذايوحناإنجيلفيالربقولعليردوكأنه8روهألجلنا

قيلأو361يواألبديةالخياةلهتكونبلبهيؤمنقنكليهلكاللكيالوحيدابنهبذل
نحيالكيالعالمإلىالوحيدابنهأرسلقداللهأدفينااللهمحبةأظهرتبهذانفسهيوحناق

هوأحبناألنهنحبهنحنللهبحبهيتفاخراالبسانفكرأنكلعلىيقطعثم49ايوبه
والوجهأيمنالنسانخيرأوحبمبادرةهناكنتكأنعستحيليألنه491يو1او1

صاحمبهااللهيكون

يوماواختارهاللهأحبهالذيالشعبأنبولسقبقولنثقأنيمكنءالقارىعزيزيهنا

ولكنفيهحسنءثيبسببالكليةيرفضهفلنحقارقضهوإنأبدأيرففهفلنزمنازفسضهفابئ

84111و3452إشسينفأجلمناللهيقول

ركتةتخنوالمرجلفي3اسبدأليلنفأبقيثالؤخبنلهيقوكماذاالكن114
لتفل

ميملنفألقيت
لألإكال3مما25الواالختيارالبقية

البعليعبدوالمآالفسبعةلنفسهأبقىالذيففوأبقيثالدهتولهنانالحظأنويلزمنا

اختيارهأبقىالذيفهوقائماالثهلشعبءالبدومنذاألولاالختياررالالهنا9181مل1
الشراثيلاللهرفضواللالإسرائيلرفضيهرةلمفاالختيارإذاالبقحةهذهفيومستمراحمـا

بلخلقأنمنذفقطليساالبسانرافقالذيالشخصيبنهايوصدقهالثهبأمانةمتعئقفاالخئيار
فيقدامهلوموبالقديسينلنكونالعالمتأسيسقبلفيهاختارناكـماالعالسمءإنشاوقبل
سلوكأساسكلاختيارهيثبتالالثهأنالوضوحكلواضحولكن4اأفالمحبة

هناالذاتيبزهعلأمانتهعلىالشخصيحبهعلىأشسهلذلكمتففبفاإلنسانساناالب

األنالثهبرعلىقائمالنساناألنلاالخحيار

حاشابولسقبلغةنقول3اللهمعتتعارضالاالبسانخطيةإذأئفولربهاواآلن

الخطيةهذهليرفعالصليبعلىابنهبذلاثهكلفالذيهووبراللهاالبسانخطيةبينفالتعارض
إإبرهفياالبسانيحتويأداللهيستطيمحثىاللهبرأماممنهايرفاططيرالعائقهذاأي

13رومبمامرسالةثصت
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حتىالبذلأقصىالثهبذلاستعدادهوالزمنطولعلىنسانلالهاخئيارضينفالذيإذا

ليفيضتلبهإلىليقربهبرهمقاصدفيهليتمماالبساناختيارعلىلئبهقيابنهدمسفكوإلمط

بالكيلروحهومنحبهمنعليه

إسرائيلفىنحتاروناآلننحنأننالرأىببصرهمعناوامثدءالقارىرويةأفقاتسعلوإذا
بدايةكانويعقوبدهاسحقإبراهيمأجلمنءالبدمنذلهخاصىكشعبالسرائيلهالثفاخثيار

ظلبلالدهاخئياريعظلأويوقفلمكشعبوعقوقهإسراثيلوعصيانعامةنسادلاختياره

صارتإيلياأيامفيركبةاآلالففالسبعةعاثقيعوقهالاألكئرإلاألقلمنهوهويمتد

وتالشىزفعأوحينهفيمجازاتهنالتعدأوعصيانوكلباليينلمعاأوماليينفآسبعةاآلن
اللهعندغايتهيبلغحتىتعوقبالحالكلعلىاالختيايمتدلكيوالممالحةءالفداذبيحةفي

المحبةفيلومبالوكابنكقديساللهأمامأخيرااإلنسانفيقفاللهبرينسكبعندما

بولسيردق93ألمكالالبقيةاكهيختارأساسأيعلسالتفإذا

النعقيمااختياليخشمتابقيه4خقفتفدايضاالخاجميرالزمافيلىفكذلك115

97إلأله7الكاإمهلحالنعمةاختيارحمسحها

أنكيفتوضيحفيجديدةدفعةيسوعبالمسيحاكهبرأيالبرلموضوعيعطيبولسهذاق
رفضأنبعدبالمسيحآمنتالتيإسرائيلشعبمنالباقيةفالبقيةاإلنسانعملبدونيهبهالله

إلىالنهارطوليديمددثالمسيحيسئعابنهبواسطةودعوتهالئهءلندااالنصتاعكلهالشعب
بحسباشدأتكيفجيدانحنفنعرفهاالبقجةوأمافرفضتاألغلبيةأماومقاوممعاندشعب

منوالذيالصيادينمراكبفوقمنالذيواحداواحداودمحاهماللهاختارهمكيفاإلفجيل

قدكانواحمسنعملأيبسينالقدهلذبحهطريقفيوهواألخيربولسوهذاالعشارينمائدةامام
أل3ينشغلونفيهكانوابروأييجاهدونفيهكانواجهادوأي3أئوه

عملبولس0قيرسيفهناإداعملوهاحسنةأعسالبمقتضىوليسالنعمةاخثيارفهوإذا
مهلهلبضميروهوالمسيحكلمةاذنيهفيطمتحيهـنماهوذاقهاالئيالنعمةعملعلىاالخستيار

منذأتىأينمناالختيارعرفبولممفالقديس951أععتارءإناليهذاأمامهواقف
ليظلبنعمتهبقيةالدهفيختاريديهاباعماللتتمسكاألكلبيةترتدحينصايأتـيأينومنءالبد

األبدمالىصيئكلنعصةاختياراالخخيار
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كانوإقنعمةبعذالنعمةفليستوإألليباالعمابعذفليممقبالنعميماكانفإن116
عمالبعايكونالفالعملوإالنعمةبعفليمقباالعمالي

يداهتكلحينمااالبسانعلىاللهيطرحهاالتييةالمجانالهبةهيالنعمةأنعرفنالونعم
مثالهكذامنتهاهءالشقامنهويبلغعيناهوتذبل

البأسجباريامعكالربلهوقالالربمالكلهفظهر

هذهأكلاصابتنافلماذامعناالرلكانإذاسيديياأسألكجدعونلهفقال
31إسرائيلوخلمىهذهبقوتكاذهبوقالالربإديهفالعكت
3إسراشلبماذايأخلصسيدييااسأدكلهفقال

أبيبيتفياألصفروأنامنمىفيىالنماهبمثميزديها
62161تضمعكاكونإفيالربلهفقال

هوالصلوالقوتنابعدليستفقوتنامعناالثهكانوإنالنعمةهيهذهمعناالثهيئيكان
بعدليستفالنعمةيديهوعملبأسهبقوةإسرائيلءأعدأغلبقدجدعونكانفإنعملنابعد

منوهوأنهيعلموهوجدعونولكناللهعملوليسجدعونهوعملإلنجاحهذاويكوننعمة
لوكانفماذاونعمتهاللهبوعدبإيمانهوغلبذهبالسبطهذافيقنوأضعفسبطأضعف

إسرائيلحالهوهذا3وحارببقوتمنروراذهبقلجدعون

االبسانبيدالقوةمعالعملبينالفرقءالبدمنذاإلنساناللهيعفمالعزيزقارئيياهكذا
فىتعملالنعمةأناللهفممنايضابولسقتعلموهكذااللهبيدالضعفمعالنعصةوبين

كانوقؤلهعافيتهليستردمراتثاللمحثمابولسقصلىفحينماالفوةمنأقوىفخجعلهالضـعف

بولسقفذهب219كو2تكتلالضعففيقوتيألننعمتبمتكفيكالمعلمالصوت
يكنلمأنهتماماوأدركبقوتهلهيتوئريكنلممابضعفهوغلبيومإلىيوممناللهبنعمةيتقو
معيالتيالدهنعمةبلأناالولكنأناماأناالهبنعمةوينجحويتكلميعملالسذيهو
النعمةمعالذاتيتعارضالعملبخصوصوالوثيقالدقيقبولسقفشرحإذا101كوه1

وصارمعفماعاشماولوالهايحياهاكحياةبلبهابزمنكنظريةبولسقبهيتكلمالالمجانية
ورسوأل

ححسبالكبخعمةليشهدلنفسهاللهأبقاهاالتيولعألكالالبقيةمنهوبولسفالقديم

ذاتهاعلىاعتمدتلتااختيارهافقدتوالتيمنهاهوكانالتياألكلبيةعلناجاحدااالختيار
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بلفحسباختيارهاليسففقدتالهذراععلىوليصذراعهاعلىواتكلتالدهكلوليس
القلبوعمىجهلفيحاربتهببعنادقاومنهبلللههاءانتمافقدت

المختارالشعبمنوالفعالالعاملالحيءالجزمألميالبقيةمعبولسصارأيضاوهكذا
الرافضالشعبمحنةغثزالدهالشرائيلممثالصافيانقيابجملتهاراالخئتاريخيحملالذي

ليقجلبنعمتهولخفسهجديدمنالثههئاهشعبإلىاالخستسيارهذاليوضلوالمرفوض

كايتهاحتىنسانلماللهاخئياربرحلةليمتدءالبدمنذنسانلمالذياللهاختيياراالختيـار

اللهفيالعظمى

تخحارالتيالدهنعمةالنعمةعلىمعتمدااالختياريقفاآليخرالىايأولمنوهكذا
وقدراتهذاتههويجحدأنإألاالنسانفينئيعلىتعتمدوالوالفردالشعبمسشوكطكلاالنساأل
صافيااالختيارنقيايظلحتىوقوتهاللهعملفيهليحلعملهويجحدونعمتهاللهاختيارليقبل

وداتيتهاإلنسصانحمهالةشوائبم

نعمةبعذالمعمةستفليوإأل

وفعاليتهاقوئهاالنعمةئظهرفلكيخالصةإلهيةطبيعةلهاالنعمةإنيفولأنيديبولسق
عملهاإظهارعنتتوقففالنعمةوإألطريقهافيوذائهوقدراتهمهاراتهاالنسانيقدمالأنيلزم

األساسومنهكذاالخاصاللهبزلقبولينتهيالذياالختيارهوالدهنعمةأعمالوأعمظـم

وأنوالبروالنعيةواالخخيارااليمانمعتتعارضالداتيةاالنمسانأعمالأنبولسقيوصح
ماكلولنافيناتعملأنلتستطيعذواتناأمامهامنئخننأنيلزمكنعمةوتدومتبقىلكيالنهعمة
الثهيريده

عمألبعداليكوبئفالعملوإية

حذفرهولذلكأصلياوليسمضافالنصىهذاإذوقالواالشراحأفلهنا

التيالسلبيةوظهرتبالعكحقلناهإذاإيجابيةاديزفىإيجابيمبداكلأدهيالحقيقةولكن
إآلرحمحهنكتسبالالدهأمورافيولكنحفيقيوالعملحقيقةفالنعمةمجابجةاعلىلتضافيه
ابدانعمتهغيروالفقطوبشعمتهنعمتهمعتوافقناإذا

هوهذاالنعمةألغيناقدنكونفنحنألعمالناالهرحمةنكتسبأنيمكنإنهقلنانحنفاذا

إعمللهايكونالأينعمةبمدالئحسبالنعمةأقمعنى
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بالعملإآلبدنهويصحالعيئمنلقمةيكسبالفاالبسانالطبيعياالنسانأمورفيكماتماما
بدنيصخوأنالعيشلقمةنكتيسبأنيمكنإنهفلنانحنفإذاالعملغيرءنئيوالفقطوبالعمل
يشتغلأنيريدالأحدكانإنالعملوقانونالعملألغيناقدنكونعملبدونبالندمةاالبسان
يلغىأنبمعنىعمألبعديكونالالعملمبدأبأنفالقول351تس2أيضايأكلفال

خدالحهواإلنسانقاموسمنالعمل

فيماقلناافابئاالبسانجهديخصفيماحقيقةوالعملاللهبريخصفيماحـقيقةفالنعمة

إنهاالبساناؤذيخصفيماقلناوإذانعمةبعدالنعمةتكونفالاإلفسانبعـملإنهاللهبريخص
ؤلحننسانيلمايخصوالعملللهماتخصفالنعمةعمالبعدالعمليكونفالفقطبـالنعمة

ويقومليحيالدهماينالفكيفتالموحكمالخطيةبسبميتاإلنسالطأناللهىيحنصفيمانسلم
3يديهبعملموتهمن

التاقونوأمانالوهالدختارونولكنيمسذلمذلكاشراذيلهيطلمافماذا117
قشواف

الجسدفكربمقتضىيعيشكانالذيوهواألكبرءالجزإلىإسرائيلبولسقيقشمهنا
بالحقإسرائيلنسالئدسبونالموعدأوالدبلأللهأوالدهمالجسدأوالدلش
ءورايسعونأىالموعدفكربحسبيعيشونكانواالذينوهسمءألمد4البقسيسةئم98رو

بولسنجدقوهتاوتبعوفآمنواسمعوهلمابالمسيحااليمانخبرقبلواالذينسمعوهأينمااالبمان
البرألعمالفرالناموسمتخذاالجسدحسبعاشالذياألكبرللجزءإسرائيلبلقبيحتفمل

ءاألنبياوقتلواالعقويمذابحهدمواالذينإيلياأيامفىكانماذهنهفييمثلهكانالذيالذاتي
بمنتهىأوالثهبرالكليمفهومهفىفهوعامةإسرائيلشعبيطلبهكانالذيالموصوعأما

الناموسبأعمالالذاتيببرهإسرائيلانشغللمالذلك0لهصورةأنقىفىنفسهاللههوالبساطة
كانالذياللهبريتكلموبهذا116السالفةاآليةبمقتفىوذلكالثهنعمةعنبسيداسقط

بظهورظهرالذيالحقيقيالثهبرعلىيتعرففلمالذاتيبرهفيممسوكاكانأنهمعنالهأنهيظن
منالبقيةأماءاألنبياكافةومننفسهالناموسمنلهمشهوداكانالذيالمسيحيعمئحالفهابن

يتألمججايمانهموكاناللهبوظهورمعومتواعدينمستعدينفكانواالموعدأوالدإسرائيلشعب
وملتهبةقويةمنهمكاذجولناقلوبهمفى

الربتسمحوففتوالفريسيينالكهنةءسارؤدونالمسيحبمولدأحممتالتالنبيةحنةفمثأل
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ومريميوسفدخلوعندما283الوأورشليمفيءفداالمنتظرينجميعمععنهوتكـلمت
وكانالشيخسمعانلهماانبرىالهيكلفىليقذموهمريمذراععلىمحموأليسوعالطفلومعهما

الأنهالقدسبالروحلهأوجيقدوكانعليهكانالقدسوالروحاشرائجلتعريةينتظرتقيابارا
اآلنوقالالئدباركوذراعيهعلىسمعانفأخذهالربسسيحيرىانقـبلالموتيرى

وجهقدامأعددتهالذيخالصلأبصرتاقدعينبئألنبسالمقولكحسبسيدياعبدكتحللق

سمعانكانإذأ25223ادواشراثيللشعبكداولألمماعالننورالشعوببهيع
معميعادعلىكانواءهؤالفرآهالمخلصايرأداويترخىورآهالخالصيرىأنيـتمتىهدا

كانواكيفالخالميذعننسيعكذلك0قلوبهممألالذيواإليمانءبالرجابهاالخـتيارفلحقوا

أخوأندراوسكانبهاإليمانباسثعدادالمسيحبظهورحدأقصىالمطمشغولينوفكرهمبملبهـم
وجدهذاالربتبعاونحعاهالمعمدانيوحنهاسمعااللذينثنيناالمنواحدابطـرسسمعـان

فيلبسكذلك14و04يوامستاوجدناقدلىفقالبـطرسسمعادأخـاهاوأل

الناموسلىمولمىعنهكتبعنهنبحتكناالذيوجدناةلهوقالنثناثجلوجدسفيلج

154يويسوعنهارليلفيهيدرسوناكانواءواألنبيا

لبرركبتيهائحتنلمالتيلنفسهالمسيحأبقاهاالتيةعألملمالبقيةمنعيناتهذه
فلمابهالموعودمسيايأتمئىوالتأملوالصالةالبحثدوذالجسدبأعمالانشغلتوالذات

البرنالواالذين3اأاألهالجددالمختارونهمءهؤالوتبعوهالقلبكلمنوقبلوهحاالعرفوهأتى

العالمتأسيسقبلءالبدمنذلهمالمحفوفيبزاله

اللهأكلطاثممكترثيهوكما15ةفياه15ثالءههـ7فتقشواالتاكونوافا8و117
اليولمهذاإلىتشقعواالحمئىوأدانايبصرواالحتىملىناوسمتاتروخ

يأخذوكيفيأتيأينومنالثقشيكيفيةعنسابقابولسققولذهننافيلمعيهنا
وكلمة981وءيشاتنويقشيءيشاتنفهويرحممفرعونموضوعفىوذلكعقوبهـته

ثمالذبولاألشجارتعنيأوراقعلىظهورهاأولعندفهيالطبيعةفيواضحةصورةلهاتفشى
الفلبيثاقمىحينصااالبسالوفيإثهـمارهاويستمرياتهامجارحاألتجددحتىالسقوطثمالموت

الئعقلمستوىعناإلنسانينفصلوبالنهايةللتهديدوالللتـانيبوالللمشورةيلينالفهو

فيكاناللهموامحيدينالوافلمتقشواالذينحالولكلنالسقوطوأيضابالقطعإيذانأواطكمة

أنئمموسىفمعلىالشمبيعئرالدهكالنحينماالئثنيةسفرفيءجالماصدئبولسقذهن
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التجاربأرضهبكلوعبيدهوبحميعبفرعونمصرأرضفىأعينكمأمامالربفعلماشاهدتم
لمهمواقلباالربيعطكملمولكنالعظيمةوالعجائباآلياتوتلكعيخاكأبصرتهاالتيالعظيمة

9234تثاليومهذاإلىلتسمعواوآذانالتبصرواوأعينا

بولسذهنفيكانفهذاتقشتأنهاوكيفتقشتالتيلألغلبيةحدثالذيأنكما

الخمرمنوليسسكروافدواعمواتلذذواوابهتواتوانواالنبيءإشعياوصفهكماالرسول
ءاألنبياعيونكموأغمضسباتروحعليكمسكبقدالربألنالمسكرمنوليسترنحوا

المسياأنالهميقولأمامهمواقفوهوالمسيحرويالكموصارتغاالهمالناظرونورؤساؤكم
الفيقولهذااقرأقائلينالكتابةلعارفيدفعولهالذيمغلقالمختومالسفركالممثلالكل

أعرفالفيقولهذااقرألهويقالالكتابةيعرفاللمنالكتابيدفعأوغتومألنهأستطحع
قلبهوأمابشفتيهوأكرمنبمبفمهإلىاقترليقدالشعميهذاألنالسيدفقالبةات

92931إشمعلمةالناسوصيةمنينحافنهموصارتعنيفابعده

تقشوامعنىمنالرسولبولسىيقصدهماتمامالنايتبينالنبوتينهاقيئخاللمنوهكـذا

ولماذاوكيف

اليومهداإلى

فيهسئستعقنالذياليومحتىالموقوتةباللعنةامتدادهوبلزمنيةوقفةهنابولسيقصدقال

بهـالحقفائقالهياوعياتصيرالصماآلذانحيثالروياانفتاحبعدهايئقئلوالكنىوتتصفىمحنتهم
حلفتطعنوهالذيعلىبابثوتعرفتهليلمعالمجدربرؤيةعلىعماهاينفتحوالعيونالئعتن
الغضبعوضالنعمة

اعئمهملئاللئملفموفجازاةوتحترةوتئصاتالثهممائلئعريقوكوداور01و119
فيكلفيذهمكإلالئنصرواولتخأل

الفوبينهماموسىفمعلءجاماويشرحيكئلداودفمعلىاللروحءجاماأنهناواضخ
سنة

وعلىقالهاولماذاقالهاكيفكاماضخالئداودقالهماضوعلىموسىقالهماقرأنالوولكن

عطثميوفيعلقماطعاميفىويجعلونأجدفلمومعزينتكنفلمرقةانتظرتيشيرقتأي
ولتخننيروافالعيؤلهملتظلموللعثرةلهممجازاةفخاقدامهملتصرمائدقهمخأليسقوشي
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السبينيةعن960242مزعليهمغضبكاسكبداثمأظهورهم

روميةرسالةشرح

هوآذانهموتسدعيونهملئظلماآليةمنالثانيالجزأنالمؤلمالوصفهذامنواضح
سماعهموعدمقلوبهمعمىأنبمعغىاألولصفالنفيءجالماوفاقاجزاةاألساسيبال
اآليةوهذهوالعصيانالحرامفىيوقعهمفخبمثابةالمجيدتراثهممائدةعلىالجيدالطعامجعلدقلل

فإنهمعثرةوصخرةحجرصدمةونصفيأضعأناسابقابولسققولعلىتنسحب
أقاموهاالتياألخيرالفصحبومالفصحبمائدةمجملهفيهذالخايصؤروقدالصدمةبحجراصطدموا

القلوبمرتاحووهمالكاذبالفصحوكلواصهيونفييقياالفصحالمسيحذبحواأنلعد

يقومواولمانحنوابعدهاومنوشزكافخاماثدتهملهمفصارت

عيونهمليعميللشيطانالئسليمبمثابةهيمالتياللعنةمننوعأاآلياتهذهفينرىلقيقةاوفي

يأكلواالحتىباألرضياتلاللتصاقهمظهوومجنبمالحقسماععنآذانهموبسدهارؤيةعن
أللماذالوجهوجهاعنهمالمسيحبهتكلملماتمأمامطابقوهذافيحبواالحياةشجرةمن

أبيكـموشهواتإبليسىهوأبمنأنتمقولمتسمعواأنتقدرونالألنكئمكالميئفهمود
0حقفيهليسألنهالحقفىيثبتولمالبدمنللناستتاآلكانذاكتعملراأنتريدون

جسدالربمائدةفيتشتركواأنتقدرونالالرسولبولسقولإنثم44و34يو8

المعنىجمملعلىينطبق0112كو1القتلشهوةشياطينمائدةوفيودمهالمسيح

وشراطقدبكأسمزينةالموتوعثرةالهالكفخحقيقتهافاهياللهابنقتلواالذينفصحفماثدة
النقمة

لألممخالصممبمطوزلتهمعثرتهمتصار11111421

لألممصمازاطالصقيزلهمبلحاشاتشفطواهلئيئمثزواالعئهمفاقوك1111
إلنحايتهم

رفضالتدألعلاولاالاآليةفيطرحهاالتيالرفضقضيةنقاشمنانتهىبولسصالقدي

اختارهالذيشمبهيرففكليةأناللهيمثنعكيفشرخثمحاشمااعنهاوأجاب3شعبه
دالكانوهكذااالخشياربهمفامئداللمسيحاليهودمنآمنواالدينفيممثلةبقيةلهابعىولكن

سقطتقدالدكلمةإنحتىهكئذاليسولكنالجوافيالفضقرأيضأالسابقسؤالدعلى
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كلمةعلىفيهممحافظابقيةأبقىففدرفضوانثهفالوالوعداالختياركلمةأي96رو

االختياروعهدالوعد

لكيعثرواالعلهمبقولةالنهائيالسقوطقسضيةاآليةهذهفيبولسقيطرحواآلن
أنكيفأولماذاحاشاقولهفيالسببيشرحيبدأثمحاشاحاألفيرديسقطوا

السفوطحدتبلغلمعثرتهم

والسقوطثرةالبينالفرقنفهمأنأوأليلزمولكن
715إ3ص71والسقوطالعثرة

تعنيالعثرةإنقلنافإذابعدهقيامالاألرضعلىانطراحالسقوطولكناصطدامثرةفالع
مفصودةكنهايةفقطالسقوطولكنقيابعدهسقوطاالسقوطيكودأنيستلزمفهذاعفوياسـقوطا
بالللسقوطمثلسقطواالذينالمالئكةأمرفيوعندناقيامبالالسقوطلىوبقاسقوطاهويكـون

جهنمفيطرحهمالظالسالسلفيبلأخطأواقدمألئكةعلىيمثممقلماللهكانإناألنهقيام
رسالتهفيالرسولبهوذايصفهعينهالمحتمالوضعوهذا24بط2ءللقضاينمحروسوسلمهم
العظيماليومدينونةإلىفظهمحمسكنهمتركوابلرياستهميحفظوالمالذينوالمالئكةهكذا

إكالتهأعلىرئاسةوطلبواتعاتؤالمابارادتهمسقطوايألنهم6يهالظالمتحتابديـةبـقيـود
السمواتفوقأصعداللهكواكبفوقكرسـيئأرفعالسمواتإلىأصعدقلبكفيفلتوأنت

41و4131إشالعليرمئلوأ

هكذااألسبابويعطيسقوطإلىليسترائيلعرةأديقطعالرسولبولحس

حرففيواضحتلميحيسقطوايلكعثرواألعلهممائالتبولسقفولفيأوال

اللهعندالكييهـتحددلمالعثرةقصدوأناللهمالحظةتحتكـانتعيرتهـمأنالما9مم
والخطأوالجورالظلمعنالمزهاللهتدبيرعلىمباشرةتعودحاشاكلمةفهناأالدائمبـالسـفوط

إذااللهقصدكانفماذاالهالكأيالدائمللسقوطعثرتهممجعلأدنلدهحاشاوالمعخى

إلغالثهملألممالخالصصاربزثتهمبلثانيأ
اصطدامهمجعلولكنهزلتهميقصدلمأنهولوفالتهالخفيةبالمعانيمشحولةاآليةهذه

فياألممخالصجاعالاألمملخالصوفرصةسبباورفضهالمسيحفيعثرتهمأيصهيونبصمخرة
اللاالبئمستوىعلىوإغارتهملتأديبهمفرصةللخالصهمرفضهممقابل

إسرائيلعثرةاعتبرإذبالعلىيخطرالشيئاإسرائيلعثرةفييرىبولمالرسولولكنثالثا
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مملكةبمثابةإسرائيلشعبأنفرضأفلوتصورناإسرائيلعنرغمااألمملدخولالئهلنعمةوسيلة

لمافإنههيكمااألقلعلىالنعمةهذهتبقىأنالبدوأنهمعينةنعمةطاقةذاتباللهخـاصة
ملؤهيتحتمللنعمةصارفراغالمملكةهذهمنكيانهامناألكـبرالجزءإسرائيلأخـرجت
إسرائيلعنطتسقالتيالنعمةطاقةوقبولاألمملدخولوملحةمواتيةالفرصةصارتوهكذا

لملح7طألكاه5رتهمإغابعارا
اللنعمةتدرررتحتدخلاألهميةغايةفيوهذاإلغارتهمصارضخاالذياألممدخرلان

دائمةبصورةوأصبحاألممفدخولالنهاثيةالدهمراحمفياخيروالقائمللساقطتدبرالتي
ضيعوهالذيبحقهممتشبثينالخيفلروحفيبالتالمبحفظهموهذارائيلشعسبالكساظـةفرصة

النهايةفيإسرائيلشعبلنوالمستمراوئأميناضيانااألممدخولصاروهكذاينالؤدـهلعلهم
بدخولإسرائيلشصبإغاظةفكرةلجدونحنوضئعوهفيهعئرواياللهالبرونفسالنعمةلنفحس

الئقطهاقوقدبأعيننااآلنفحناهانىإلهيةكخعلةءالبدمنذاطالصتاديخفيراسخةاألمم

الغيرةمنغيركماأنايقرلموسىءالبدمخذموسىقولمردداقولهفيوأضحبإلهامبولس
موسىيتنبأوهنا0191روهءال51أغيظكمغبيةبأمةأمةليسبمالم4ءددلدأ

األممودخولخروجهمعن

لألمموحالصاءوفدأرحمةأنشأتالكلالخالصخطةتـدبيربحسبإسسرائيلفعثرةإذا
0همففدوهبماداثماوتذكيرا

3ملؤالمبالحرفيفكئملألممغحيقوفقمائهمللعالمنمنىزلئهمكانتفإدأ1121

ايللسقوطاللهتدبيرقيتكنلمزلثهمأنالمسالفةاآليةفيانتهينالقدةء4ول3ثأللم4زلة
أنيعتبربولسهناقلألممخالصسببعنهمركمأالدهصثرهازلتهمأيأنهالدليلالمالك
معنىكشفناإذاإألالمعنىهذافهميمكنالهناللعالمصارغنىالخالصفياألممدخول
هذاالحنطأمعنىمنيمكنمابأقمىتعاأيدددأكااليزنانيةقيتجاالتيمرلتهم

هذهصلباللقتلالمسيحبتسليمهمبلوحسبالمسجحبردضهملشاليهودايديمماعلىتمالواقعفى
نابفتحتالتيهي6111يوبيالطمممعحديثهفيالمسيحعرففياألعظـمالخطية
فقطالمعتىبهذاللعالمصارغنىالذيالساراإلنجيلخبروصارتءالفداملتوااطالص

للخالصإنجياللناأنشأتزلتهمإدأيللعالمغنىصارترلتهمأنكبففهميمكن



111142194روروميةرسالةرح

الأل7لمنقصانهم

والذيتفؤقهمفقدانهمبمعنىاألممممستوىعنإسرائيلمستوىقىولهوهناالنقصانحيث
بالرغمواضحوالمعنىءالءلدأداكتمالهمتكونأنواألصحملؤهمكلمةاآليةنهايةفىيقابله

اآليةهذهشرححولأثيرتالتيالكثيرةالمناقئاتمن

ثعبالمضمونمنوخرجتوأخطأتزلتأغلبيةإلىإسرائيلشعبقشمبولسمىفالقديس

حقيقةهنالهوشهدتبالمسيحآمنتلنفسهاللهأبقاهاصغيرةبقيةاالختيارعلىفاستقرالمختار

فبولساإليمادقبلتوالقلةرفضتفالكثرةبولسقعنهيتكلمالذييم3كاالالنقصان

بالحريفكماألممءملودخولالعالمغنىإلىأدىهذانقصانهمكانإنانهيتصورالرسول
الوطبعا3اكتمالهايالذلألكالملئهحالةفىإسراثيليدخلوالمفقوداألكبرالجزءيعودعندما

إسراثيلشعبحصولعندالمستوىيقصدولكنالشرائيلالعدديالمضمونهنابولسيقصدق

والتمسكوالدراسةالهائلوالتدقيقالحكمةفىوميراثهالروحميةطاقاتهبكاملبـالمسيحااليمانعلى

الدهبهااخئصهمقدكانالتيوالمعرفةحدأقعىإلىالدهبمخافة

يخدقتيأمحذلألممرلممولىأناانيبمااألممأيهالكمأقوكفإنبم1131

اللم71لحة4لداأللكمأفولفإني
قألنلكمأقول3األأيهاولكقوصحتهاالمقصودالمعنىتعطيالالعربيةالترجمة

اليهودعنتدافعأنتهكذامضمونهأممالمسيحييذهنفىدارسؤاألأنيفئرضبولس

دفاعهكلويستدركعليهميردالرسولبولس37هذامالألممرسولإنكتقولئمبهمومشغول

اليهودمعتواعدقدكانالذياللهعنبلاليهودعنيدافعالأنهباعتباراليهودعنالسابق

اليهودعناألمممفهومأصححفأنارفضهموكأنهظهرقدواآلدنوالمجدوالبروالتبنيباالختسيار
اليهودعندفاعيفيأنالهميقولالرسولفبولس3األأيهانفسههبالاليمانكمصحةذلكفيألن

اآلنالمرفوضيناليهودعلىيسريماألنخدمئيأمخدأزالالبللألممرسوليتيعنأخرجلم
لقدليأنتقكفإناالختيارفىمكانهمأخذتمأدبعدأيضااألممأنشمعليكئميسريقد

الدخلتالمجانيباإليمانوأنتئطعواإيهانهمعدمأجلمنحسناأناأدخللكيهمفطسعوا
اختارهميقطعالاللهأنلتفهمعليكمرتدهواآلنالمقطوعينعنفدفاعيتإلئهموالتسـتكبر

ندامةبالدائحاالدهوعودألنسئفبلونااليمانإلمطإجمانهمعدممنويعودونيندمونعندماألنهم
ذلكفأعلمأجلهممنمصلياأزالوالبهممنشغلأنالماذاأما
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منفمااتاسأخلمقوانمييبائيكيزتعلي1141

قبولهمألنلألممالرسموليةعملصميممنهواآلنالرافضيناليهودلذهنإنارتىأدطبمعنى

بلعمليفوقذلكألنككلاليهودرموقفأغأنفيأطمعالوأنالكمهوقوةبالمسيحاإليمان
المسيحلحسابمنهمبعضأأخلصأناآلنأحاولودكنيحينهفيسيتممهالذياللهعدلهو
بولمسيرتفعذلكبعدخالصكماليهودفخالصلكمخدامأحتحاسيكونونءوهؤالأخدمهالذي

ستكونبالمسيحاالبهانقبولهمأيككلاليهودعودةأنفيرىالنبوةحدليبلغواحدةمرةالرسولي
المسيحيللعالمبالنسبةجديدةاألمواتمنقيامةبمثابة

منحمياةاألافتبالهميكوماذافالعالمخةمصاتهوزلمهمكانإننه1ا1151
0يئاالموا

ولهءالهما7ليالم4واقنبالرفض

العالمأجلمناختارهافانهإسرائيلاختارقدكانإنءالبدمنذالدهأنواضح
تدبيرهفيداخلةالشعوبوكلاألممأنيذكرونومتكررفلخالدهمنوبوحيءاألنبيافجميع

223لوإاشراثيللشعبكمجدالألممإعالنفور3األبيناللمسيحستتألألوالنهاية
األممبواسطةتعويضهاطالفيثمنهسيكونإسرائيلجهةمناللهتمجيدفيتقصرأواخاللفأي

ءاألردياالكرامينمنفحتمائنزعوخيانةالكرمفيرتقوأي4132الويتيبءيمتلىحتى
هموإنالملكوتوأصحابإأكرميبقىأنالبدألنهواألمانةالفالحةيحسنونآلخسرينوئعطى

العهدخانواإنالملكوتوبنوألثمارهيليقماتصنعألمةوثعطىلهخدمتهمتنزعالملكأهـانوا

رض19أقاصيمنلملكهءبأمنايأتيقادرأنفالملكخمارجايطرحونوالوعد

خروجيكونوالتبولمعهيكونوإألاالختيارفييخضاللهعنديكونأقيستحيلوهكـذا
ذاتهفيمتفتتاكانانلإسرائيلفىالمختارككفاالنساندخولبالمقابلمعهيكونوإال

ينقصواليزيدأنيثحتموحبهالدعبوبفهواللهأمامهكذافليسىعداوةفيوواقعا
0لنفسهوقألصمهااإلنسانبصفتهابإسرائيلتبطاالذىهواللهبلباللهترتبطلماإلنساناسرائيلل

الذينسانملاللهأمانةتبطللنوخيانتهالنفسهافخيانتهاأمينةتكنولمإسرائيلخـانتفإن

سخرتقديعقوبوإسحقمعاللهأمامالهخليلإبراهيمةصوكانمتفإنوأحئهلنفسهاختاره
هومسياوهوالمسيحصورةتكونباطريفكموعقابمحيقغصبمنمراراالقديمفيإسرائسيل
الغضببفيضانسأجمعلثعظيمةوبمراحمتركتلثلحيظة1ااألمممسيحيكونأنقبلإسرائيل
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ليهذهنوحكمياهألنهالربوليلثفالأرحملثأبدفببإحسايئولحظةعنلثوجهيحجـبث
0أزجرلثوالعليلثأغضسبالأنحلفتهكذااألرضعلىنوحمياهبعدتعبرالأنخقفثكما

قاليتزعغالسالميوعهدعنلثيزولفالإحسانيأماتتزعزعواآلكسامتزولالجبالفإن
لتاريختتبعهفىرؤياهأئمىبولسقيبلغاآليةهذهوفي4571إشالربراحملث

مندبولسرآهاقكماالمسيحيالعالمنبوةانهاوالمستقبلوالحاضرالماضيفياليهودخالص

حتىءوالرجامبلعهالضعفمنبلغالمسيحىفااليمانالمواتحالةاآللطبلغالذيسنةألفي
عقائدممزقةالكنيسةطلوعفيولضنزولفيميحىافالعالمانطفأتوبةأوتجديدأوتغيهيرفى

إلىثمتوقفإلىصارتاألممبينوكرازةخدمةتهدأوالتزدادمتوارثةوأحقادمتضاربة

بلغهاقديكونالتيالمواتحالةعنبولسقذهنفيلمعالذيالرويويالمنظرإنارتداد

المسيحبظهورأخرىمرةانتعاشهاثمالمسيحإلىاليهودعودةزمنفيوالكنيسةسيحيالمالعالم

استعالنفيالمسيحبرويةرآهاوحالوبمنتهىأواألمواتمنقيامةكحالةرآهااليهودوإيمان

خوارسعبراألبوابخارجمناليهوددخولتزثوهيجديدبثوبفبهفاثيةوالكنيحسةمجيئه
اآلبإلمطواحدروحفيقدوماكليـنالنـالهاألناألقداسقدسإلىحتىالتـائبين

281أف

كاآلفيالنبيءإشعيافيراهاآلنمعاإسرائيلوحالحالناأما

عيونهممندمعةكلويمسحيعودااللهالربولكنالناسكلوابتلعتالموسادلقدهـ

الربهوذايقولوناليومذلكقيتكلمالربفمألناألكضكلمنشسعبهعارويزيل
نفرحفسوفرفعناهالذيانتظرناهالذيالربهوهذاسيخلصنافهوبهآمناالذي

سبعينية9و528إشىبخال

تغطبمالظلمةهيمهاألنهعليلثاشرقالربومجدنورلثجافدألنهاستنيريقومي
فياألممفتسيريرىعليلثومجدهالربفيشرقعليلثأمااألممالدامسوالظالماألرمى

3ا06إشإفراتلظءضيافيوالملولثنورل

إنولكنوهماجهتنامنالتفسيربكونوقدخياألجهتنامنالروياتكـودنقد

لحسبحروفهابينصحتهاتحملوالكلماتنالصدقينطقأعينناأمسامالواقعالمنطقكـان
فىوالشاهديفولالرسولفبول3حقاالتفسيرويكونصحيحةالرويةتكونالفلمـازاالمنظور

قبولهميكونفمازاذلكعلىيشهدوالتاريخواألمماللهلينحةمصالأنشأرضهمكانإدنايمينه
فابئاللهإلمينظربلإسرائيلإلىينظرالالرسولبولسو3المستقبلبهداينطقواآلنمسكبأل
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تكوننعم3لهموقبولهرضاهفييكونفحاذااألمممعالمصالحةملاإلسرائيلتنحيتهفيالدهكان

بدموعاآلننترجاهالذيالحالصعودةءملإآلاألمواتامنالحياةتعغيوماذااألمواتمنحياة

لناالذيننحنةالحاضرةالحياةوكربالموتنوارعمنأجسادنايعتقالذيءالفداوتكـميل

أجسادناءفداالتبنيمتوقعينأنفسنافينئنأيصاأنفسنانحنالروحباكـورة
32رو8

مقدسأاألصلكانوإنالعجينفكذللظمقدسةالباكورةكانتوإن1161
األغصادفكذلك

ءالأأسنالموالعجالباممووة

الحيدرالحصادباكورةمنالقمحفربانرفعلغةاستخدامإلىيعمدبولسهناق

للربصارفدساكلالوكأنهلخمائبةديهليسمقدسأكلهالقححليصرللربتقدمة

بكمآلبأناالتياألرضدخلئممتىلهموقلإسرائيلبنيكفمالئألموسىالربوكلم
أولللرببانقرتقدمةرفيعةترفعونايارضخبزمنتأكلونفعندمافلسطينإليها

للربئعطونعجينكمأولمنترفعؤلهالبيدرهكذاكرفيعةرفيعةقرصاترفعونعجينكم

12ا17عدهأجميالكلمالرفيعة

رغيفبتقديمالدقيقمنالباكورةبتقديسأنيقصدالتشيههذامنبولسيقصدقفماذا

كلهاالسمنةقمحفإنالعددسفرفيالخصبحسبوباألكثركلهالعجينسىيثقللربقربانامنها
إناألجياللكلسنةلكلالقمحلكلهكداالخفديسسحمروييتقألساألرضخبزبـاكورة

بسبمبمقدساإسرائيلخبزكليصجحهناسخةكلعصولمنالباكورةتفديمعلىحافسظسواهم

أيعليهيتمالأنهمننالرغمالباكورةبعدالعجينبفيةأنوالئطجيقللربقألستالتيالباكورة
مقدسايكودفهوثفديس

لم1ءذة15واألغصانرالجذ

يقصدقهخاطبعااألكصانتكويئفكذلكمقألسأالشجرةجذرأياألصلكانإنكـذلك

نظراالمقدسةاألشجارمنأنهامعروفةوهي0شمرحهعلحهاقسيطالـيالزيتونشجـرةبولحى

هرالزيعتاوأنالمسميحهوالنورأنباعئبارالمنارةمنهتوقدالذيمنهاالـزيتونزيتالستـخراج

الشجرةأنبديهيواألمرلىحديثاقديماالتقليدحمسبوذلكالقدسالروحهيالمنارةوأنالـنعمة
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غنىفىالجذرتتبعاألغصانأنوالتطبيقبالتاليتكونكذلكفاألغصانمقدساجذرهاكـانإذا
الخياة

وتقديسهاختيارهيقوالومقدسنحتاركشعبإسرائيلشعبأنفهوالكليالتطبيقأمـا
هووتقديسهالشعباختيارولكنواللهالجماعةلدىومسئوليتهواحدكلوتصرفاتايألفرادعلى

وإسحقإبراهيمهوالذيالواحدبالجذرمتصلالكلولكنمفردةكفروعفهومتضامنككل

لتظلالشجرةسيغذيالديكالجذرأوالعحينكباكورةوتقديسهماختيارهمتمالذينويعقسوب

ليعطيإبراهيمجذرمنبالتاليأوجذريسىمنسينبتالذيالغصنالمسيحيأتيحتىحية
نقلهاوالكرمةهايوهاألغصانوأنتمالكرمةأناالمسيحقولحسبجديسدةأغصانا

أيضاالنبوةتقولكماابنبممصردعوتومن088المزموريقولكـمامصرمن
111هو

يوفاثمةأصالالمقدسةالعجنةمنقائمةإسرائيلشعبمنلنفسهاللهأبقاهاالئيالبقيةفهنا
همإسرائيلمنهمالذينجميعليساألنوقطعرفضلمنعتبارادونأصسالالمفدسالجذر

كؤلهمعنيريدونالهم97روأوالدبهيعاهمابراهيمنسلمنألنهموالإسرانيليون

حاألبولس0قذلكسيشرحكماقطعوااألصلفييثبتوالمولمـاالمقدساألصلعلىفروعـا
فإنهالمقطوعينعوكماغريبةكرمةمناألصلهذاعلىظعممنفكلمقدساألصلأنوطـالما

يئفذس

ولكنعيسووخرجيعقوبخرجالمستبيحوخرجالقديسخوجالمقدسةالعجنةمنكذلك

األئريوجدفالاألصلقداسةيعكرالفالفردلذلكالمـيحمنهاجخحتىمقدسةالعجيةبقيت

كمااللهووعوداللهأمانةيعطلالالناسأمانةعدمألنالهوقأسهسبقماإلبطالالرجعي
متصلةالبدايةوأنالكليلغيالالجزأنهيبولسالقديسىونظريةندامةبالهيسنعلـم
يصرعيقاومهوالذيمنطلقمنيرواالختيارسهموالتقديحيتوسطهمامايخلخلهالاتصاألبالنهاية

126رووالنهايةالبدايةأناالنهايةحمتىسيقالسهمليستمرويسقط

فايرتفيهاكللمتبريازيثوناوألتاألغضافيبعفقكطغقدكانفإن81و1171
افتخرتوإناألعصافيعلتفثجرفالممهاوالزيتونةأصلقيشريكا
يخملإياكاالصلبلاألصعلتحمللستفأنت

ومنشئها3األفىالمسيحيةبالكنتسةتختصالهؤليةعقيدةيشرحالرسولبولسيبدأهـا
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لفهومبالنسبةكبيرامبلغاوالحطررةاأللجةمنتبلغعقيدةوهـيعليهبنيتالذيوأساسهـا
لآلخرةعنالنسبةالحالهذاوكايةونهايةالمسيحيالعامالخالص

هذايكونالالطبيعيةالزراعيةاألصوللبحسببصددهانحنالتيلآليةبالنسبةواآلن

حلوةزيتونةشجرةفيظئمإذاالبريةاككجرةمنالمزالزيتونةفرعألذصحيحابالتطعيمالتمئيل

منإذابولسيقصدقفماذاالطبيعةقانونهذاحلودسمأيفيهولبمسئراتونازيحيخرفانه
3المثلهذا

الزيتونةفيطعمإذاالمزةالبريةالزيتونةفغأنويصممالوضعسيعكحينماهناسبولق
يقصدفهوالدسماألصلفىشريكايصجحودسماجيدأزيتوناويخرجحالهسينصلحالجيدة

يقولبودسوكأكاقالبراعةتكوناماأشدتماماوصادقبارعتمثيلوهداالطبيعةضدالمعجزة

اللعنةعلىتطغياإللهيةالبركةهناطاهراالئجسيقلبالثقديسهناكـالطبيعةليحساللهإن

شعبيلجسالذيسأدعوأيضاهوشعفييقولكماالرفضىيبتلعاالختيارهناوتلغيهاالطبيعية

هناكأنهشعبيلستمفهلهمقيلالذيالموضعفيويكونعبوبةمحبوبةليستوالـتيمشعبي
جذرمنهوالذيبالمسيحاإليمانيقبلينماحمفاالئمي62و2ه9روايراللهءأبنايذكؤن

إالمهبيتوأهلالقديسينمعرشريكايوبلإلبراهيمابناوبالتالبللمسجحيصرأخايسى

لمألال5االكصانعلىتفئخرفالأ

اليهودعلىالتعاليأووالشماتةاالفخخارمـنليحذرهماألممإلىيلتفتالرسولبولس

زلفأنولثرحهسبقول111عاملنننخلروجمهةمنوذلكبالمسيهحيؤمنوالمالذيناولأكاحأأس

فكما0حاشا7يسقطوالكيعثرواهلسيعودونحتمافهمابدياوالكلياليساليهود
0أصلهمفيلئطتمواسيعودونكأغصانفطعواوكياسيدخلودنخرجوا

يحملكفاألصلاليهوديةالشجرةأصلمناتغتذإنمااألكيأيهافأنتالثانيالعاملأمـا
هووهباتهووءممودهوأنبيائالبآبائهكلهالقديمالعهدفميراثأوآمنتصرتلراغكللستوأنست

الجهودمنهوفالحالصقائمابزالالالمسيحقولألنويطعمكيغديكيزالالالذيالجذر

الكهخوتعهدواشلمتوورثحتاالختياربجنس3األتجتستالمسيحبايمانهكذا423يو

الئفتنىوالشعبالمقدسةمةاصييممنوصاروابلللهوملوكاكهنةفأصبحواوالملوكية

الذيفالحجراإليمانيطيعونالللذينوأماالكرامةتؤمنونالذينأنتمفلكم
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كيريعثرونالذينعثرةخرةوصصدمةوحجرالزاويةرأسارقدهوالسبناؤونرفضه

ملوكيوكهنوتغتاوفجنساألممأنتموأمالهخعلواالذياألمرللكلمةطائعين
نورهإلالظلمةمندعاعالذيبفمائلتخبروالكيءاقتناشعيمقدسةأمة

غيركنتمالذيناللهشعمطفأنتماآلنوأماعباثتكونوالمتبألالذينالعجيع
2701بط1فمرحوموناآلنوأمامرحومين

اليهوديةمنحرةأوخالصةأمميةتغذلمالمسيحيةالكنيسةأنالمسيحيمإيمانناينبهالرسولبولس

لنفسهواقتناهقأسهوشعبإبراهيماسمهالذاحئهإلنسانءالتدمنذالثهالختيارامتدادهيمبل
واالختيارالحبفىحتماإسرائيلبتاريخيلتحمالمسيحيةالكنيسةفامتداداسرائيلاسمه

إليوالأتتفراغمنديستفالكنيسةوالخلقالعالمبتاريخوبالضرورةوبالتاليوالتقديس

منذووعدهاللهلتديراألخيراالستعالنمرحلةهيالمسيحيةالكنيسةإنبلتنتهيأوتمتدفراغ
األخرويأواألخيربرهوالدلتدبيرالنهائياالستعالننحوتتجهوهياألؤلومنذبلالبد

والذينالمقدسالتاربخشملهمالذينأشخاصهبكلالخالصمراحلكلتثجلفيهالذيسالملل
يظهحيثآلدمآخرابنإلىآدممنذالله0دعااسـهـموكلاللهباسمدعااسهـمكلملهميلم

مرحلتهالمحبوباإلنسانيبلغحينومجدهاللهبريشملهملإليمانباالختيارالئحمواالذيسنالكل

بحمهاوينعمبحئهلتنعمصورئهعلىوصورهاالدهأحبهاخليقةكأعظمالدهمحبةنبالعلنيةاألخيرة

813أمآدمبنيمحولداقي

كطقثاإليمافيعدمأجلمنحمسناأناطفتماألغصادكطقتفسئفول119112
علئشمقلماثهكانإنالنهخبلتستكبرقثتباإليمافيوإنت

أيضاعليكئشمقالفلعلةالطبيعيهاألغصافي

الربدعاالصورةجميلثمرذاثخضرازيتونة

فانكسرتعليهاناراأوقدعظيمةضجةبصوتاستلث

منشزاعليلثتدتكلمغارصملثالجنودربأكصانها
ضدصنعوالذىابيروبيتإسرائيلبثشرأجل

11إرللبعلبتبخيرهملينيظؤليأنفسهم
71و61

اوبالتشفيمإلسرائيلالثهرفضإلىنظرهوإنخطيرجدممياألللمسيحيبولستحذيرقإن

23مومبةلرسالةضرح
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وعدمإيهانمسألةحقيقتهافىهيبلوانقفىىمتاريخمسالةاالستكباركأنهاأوءاالزدرا
أنإذتماماالعكسيكونبالروحالحكيمةبالنظرةالنامتحانهتحتزلناالأمروهواجمان

المقدسةأسفارهعلىواستؤمنبالدالمعرفةناصيةامتلكشعبعلويئولمجعيتالمالروحياالبسالنه

وعنالهعنبعيداويطرحيقطعهكذاثموأنبيائهآلباثهاللهحبمنالداللكلالداللهذاوله
للرعبةياالبعادويطولالقطعويطرلإللهوليامواعبدهكل

ممببألنايماننافيوالجزعالخوتمنطقةبولستحذيرقيدخلبالروحكيمةالحفبالنظرة

وفاديابابالمسيحإيمانهملعدمفهوالمعرفةكلمعروفأبللدينامجهوألليسلشعبهالدهرففى

اإليمانعدمفييئبتوالمإنألنهماستئنافذاتقضيةهوبلسقسطتاريخاهوىولي
إيمانهيتحسسجزعااالبسانيعودباليهودحماقماننظرحينمافلهذاإ1132مونسيطع

أنانفسكمتعرفونلستمأمأنفسكمامتحنوااإليمانفيمأهلأنفسكمجزبواالمسيحمن
315كو2ينبومتكونوالمإنهوفبكمالمسيحمعي

آنائهبكلالمختارالشعبوتراتكنىكلعلىبالتاليوالمسيحإيمانعلىاسئؤمئاوقدفاآلد

لناوالذياإليمانفيفزطناإدوماذا3عليهءأمخاأننائثبتلمإنماذاومفاخرهووعودهوأنبيائه

منقظعفميومإلكاظئهماليهودفيعملمامثلالعاظتنافيحاويعملاللهيعوداال7المجدهذا
أسهلهولخاليسأصألهومماتظغنافإنكبكأسهلهذاأظن3لهمهوليحانسوئحتناميراثهم

لنايكنلمماإلىنحندخولنامنأسهلهيلهمهولماوعودئهملهمأصالكانمماقطعهمم
لينمالتكريماليقظةويلهمنافكرنايؤمنهوئولخصتحستكبربلاال0لولس0قففول

ناايدي

زأللماووعدبعهدلنفسهاقئناهالذيالخاصىشعبهعليشفقلمالثهكانفإن
3عملواماعطنانحنانالسياجاتخلفمنتجمغناالذيننحنعلينابشفقل

221فيورعدةبخوفخالصكمتممواهنالنابولممققلأصدقمالهذا

إنفلكالثطواماشقظواالذينفعلىامهالصأماراقتةوهاللظفسهوذا11022
سئقطغأيمافانتاوإاللطفيثتث

كااء4لم7وصرامنهالذاللف

االنسانمعالهتديرفييفترفانالفهمامعابولسقايربطهماانعجيب
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خبلئستكبرالئبثباإليمانوأنتاآليةفىفولهسبولقمناستعرنانحنفلو

فيثبتتاإنالطفنصيبناسيكونفحتماوالسلوكالتفكيرفيوأسلوبناحياتناأساسوجعلناها

أنأنفسنافيوتفكرناالغرورأخذناإذاأماالدهرحمةمنالسقوطمناطوفوفياالستكبارعدم
يناسبهالالذياالستكبارهوفهذامرفوضينكانواوإنحتىاآلخرينقوقيرفعنابالمسيحإيماننسا

القطعحيثالثهصرامةإآل

أيدونباإليهاننمسكأنيدعوناإنمافهوالثهلطفنطاقفينبقىأنيحثناالرسوالفبولسس
قائمةأعينناأماماليهودوعبرةوزلواأخطأواللذينبالنسبةوخاصةاستكباراوافتخار

يطئقهمتادزأنالثهالنسئطئئوناإليمافيذفييثئئوالمإقوهئم1132
أيضا

رائحةالحياةعصارةفيهتزالالإلمقطوعفالغصنأبدياوالنهائياليساليهودفقطعإذأ
ويندمونالوجهدونالقفاأللهوإعطائهمعنادهمعناليهودفيهيكفالذيالوقتففبمإبراهيم

منيطفمأنقادزقظغفالذيلشفائهمومتحفزةقانمةالشافيةالثهقوةتزالفالإيمانهمعدمعلى
جديد

وهيألصلهاإسرائيلعودةرويةلمجردباالبتهاجويهثؤقلبهالرسولولسبءرجاسقيتأهنا

غيرعليركبالالثهفبراإليمانمنرالولكنالمسيحلحسابجديدمنالزيتونةتالرح
اإلنسانتوبةرهناللهتحننوقدرةالفاديالمسيع

تأتيالواحدبآنومذهلةجميلةتبدوالتي0هذالذهبيةسبولقأحالمإنالقارىعزيزي
بلوالشارحونءالعلمايظنكمابالجسدوأنسبائهأقربائهعلبالخنينمنعطفهووالقراغمن

سيبلغوحتماالصليبعلىالثهبدأهكعمليسوعبالمسيحالدهببرنداوههواألحالم0هذألهصهالذي
برسيبلغهبلوغأقمىأنايماننالنظؤناوفىوإيمانهبولسنظرقوفيمنتهاهوأقمىقؤلهأقصى
التزويلبسهافيعودسنةاأللفيهذهالموأذهجرهاالتيمالعاصيةاسرائيلعليطرحهحينماهوالد

منهااكتصبناهالذيالخالصوذاتالبربذاتمعهااألممكلوتفرحتاجاواطالصلباسأ



رومةرسالةشرح111142و

وظئئتالطبيعإلخشمهالبريةالزيتونمنكطفتتدأنسضثئتإنألنه1142

خشمقهمالذينءهؤالئطثمباطريفكمجيدؤزيتونةفيالطبيعةبخاليئ
الحاتيذبتوتيهمنيااللبيعل

القادرأنالهمنالثقةمنوشيءالرجامعالتمنبمهايحفذقلةينتقلبولسق

يلزمإالخاصةزيتونتهمفيءهؤاليطعمبالحرمممافكمهناإلىالسالفةاآليةفىيطلمهم
إسرائيلعودةجمهةمنررياهواغمنيقينهفىبلرجائهفيمبولقيتدرجكيف0االنتبا

هكذاوالخالصاإليمانالى

ئطتتاإليمانعدمأجلمنأ
سيالئموناالبمانعدمفىيثبتوالمإنب

0يطغمهمانقادرالئهخم

الخازيتونتهمفيءهؤالئطعمباطريمممد

إسرائيلبهيعسيخلصوهكذاثم

فيمزةبوئةزيتونةتطعيمألنياوئوصحيحأبولسقمنطقنجدأعالهاآليةإليعودةباو
أنيرىبولسقكنولمزازيتوفاإاليعطيمأنيستحيلالطبيعةببحهوجيدةزيتونة

لنطرحالمختاالشعبوميراثابراهيملبركةالحامليشىاصلفىاألممنحنتطصيمنانجاح
هواألمواتمنالمسيحيسوعالرببقيامةبااليمانابراهيملبرمعادالبراونتالللهمحداباإليمان

فماالطبيعةخالفعلىوهوتطعيمناصخفإنمعجزةبالحقيقةهوالطبيعةحسبتطعيماليمى
قاسهالذياختارهالذيولئهاللهإلىالمهجورإسرائيلسعبيعودأنالطبيعيمنهوبلاهون
األممدهحفظتهالذىاألصلفىديدتحميعودتدديالودلده

حقيقةوكأنهاالرضلهجةبلوحسبالكالممنطققوةليسبولسقأسلوبفينلمحهنا
منهخاصطبحزكيةامامنايطرحهاعينيهأماممرسومة
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1152

115223رو

إسراثيلبقيةعلصحينئذيرحون1115223

105

أنفسكمعندنكونوالثالالشزهذاكلقلواأناإلخوةايهااريذلسثفإني
األمميئوتذخكأنإلىإلسرائيكخزثخقمقتقدالقساوةأنحكماة

لمالأاء754سر

وهيمأعلنهائمعندهنحفيةكانتالتيالفائقةاللهأعمالمنعملهوالجديددالعهفيالسر

االستعالنبانتظارتحقيقهويبقىويمارسهليحياهنسانلماللهيعطيهللعقلتخسضعالالتبم
والكرازةإنجيلحسبيثبتكمأنوالقادراآليةهذهءبجالتوضحهالمعنسىوهذااألخروي

وأعلماآلنظهرولكنايأرليةاألرمنةفيمكتوماكانالذيهالسإعالنحسبالمسيحبيسوع
62و6152رواألممجميعبه

متروكأمرفكلكذلك41كو1اللهأسراوءوكاليسموناللهإنجيلفخداملذلك
هذهفيالحالهوكماسريسئىهذاستعالناعلىمعرفتهوتقثصرللممشقبلتحقيقه

أنمنكموالمطلوبحينهفيسيتمالذياللهعملهواألمرهذاأنيعنيبولعسوالقديس10اآلية
لخالصكموذلكمنهتأكدوالتبالروحشعلنوهت

النبواتتددمهوالذيأعينناتحتالواقعوشرحفهمكيفيةعنسريعالمحايعطينابولسق

ءالفداحوادثمدزجعنبعيداسقطتنحيةتاكحادثةفهمهيمكنالإسرائيلرفضفموضوع
رغمافيهتسمبواهموالخالصءالفداأسرارمنسرالحقيقةفيهورفضهمإنبلوالخالص
أعمىاللهأنوتأكدناسمعنامرارادممرتالتبمالنبواثمنألنناظهورهمءورامنبلعنهم

جزئياحصلتقدالقساوةقولهحسبفيشفيهمويؤمنوايعودواالحئىآذانهمواضئممحيؤلهم
فيعليهمأغلقبلءايثمنويقشيءيشامنيرحمفهوقشاهمالذيهوناللهإلسسرائـل

فخرهممحظوكانانتظروهالذيالدهورمسيارجائهمبصخرةاصطدمواحتىوصممهمعماهم
واأساأنهماذالفخروهذاءالرجاهذايستحقونيكؤبوالمألنهمبهمذلكصنعوالربوآمهـالهم

الغيظمنورذلالربفرأىأبدأكالذيالذونسيتتركتهوتدكيمالالصخرجدااللهإلى
الأوالدمتقلبجيلانهمآخرتهمتكونماذاوأنظرعنهموجهيأحجئهوقالوبناتهبنيه

01س3ح8يهممثههحوليمه2علم540يه0ر27
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األممشعباليسبماأيخيزهمفانابأباطيلهمأغاظونيإلهأليسبماأغارونيهمفيهمأمانة
238112تمئااإليمانبدخولهمأغيظهمغبيةبأمة

وهوالربأنةالتثسفرفيمويسىفممنتءجاألنهاجداالمبكرةالنبوةهذهمنوواضح

الكاملالرفضهوفليسإذاآخرتهمثكونماذاوأنظرعنهموجهيأحجحثةيفوليرفضهم
يعودآخرتهموفيمأغيظهواالغيرةمنأيخيزالمالتأديبأساسعلىهواذوالنهائي

أنببيانأوضحالنبوةهذهكتبالذيومولمىاستجابتهمستكونمـاذاأمرهـمفيوينظرالله

نماظتهملأعينهمأماماللهعندمحلهملتحلغبجةأمةدخوليرامنردضهم

يديهوعلىعيخيهأمامواقعهوماإليهاويضيفطالنبوةهذهفيالدهصوتسبولقيلتقطوهنا
وأنظرآخرهاإليالنبوةامتدادلتكميلأضافهاالمتيالوحيدةواإلضافةبالفعلاألممدخولمن

ويرفحإمرائيلأمرفيوينظرهاليعوداألممدخولتمامعندإنهبقوله4آخرتهمتكونماذا
وتؤمنوئتوبوتعودوتسمعفترىقمقيهاءوكاالعماهاسحابةعنها

بولصبناقفيطوفودخولهمبخروجهموفكرناقلبنانوجعأننحنذنجناماقائليقولولكن
أبعدإلمطخعليرةواالجابةهناالقولأمعهوحئرتناحئرتهالتيآخرهاإلىأولهامنالمشكلةبهذه
حد

دخولوالإسرانيلعودةوالإسرائيلفضوالإسرائيلليسبولسقيشسغليالنمفاوآل

اللهصئمالذيالدهبزهويشفلهالذىولكنالناموسنفععدموالالنامولمىخروجوالالناموص
القديمفيأخصائهعلىسكبهقدكانمماممثرفيضانبأعظملألمميهبهأن

إآلككألإسرائيليخضتهالذيالمسيحبظهوريسوعأظهرالذيالهبريتئبعبولسقتافيا
زمنيهوإسرائيلرفضأنويرىالنبوةبعينويعو32األلتقبلهلنفسهاللهأبقاهاصغيرةبقية
اختارهأنسبقالذيشعبهعنويرنهماالهليعودإألممءملدخوللحينمؤقت

واألممواسرانيلالعالمتاريخعبراإللميالحالصالمخظطمتثئعايسيربولسوالقديسثالثا
األخرىباليدوالتقديسواالختياربيداللهببرممسكا

مهماوذلكويدومقىيأنالمحتممنواالختياركانسوديأنالبسدكـانالدهبرأنعلى
االبسانأحمبالهألنوجحودعقباتمنقاللهما

وتدراالعظسالخالصخطةمنمحدوداحيزااآلنمثلالنحنءالسقارىأيهاانظرفاألن
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فينحنومننحنأيننعرفأنجداويلزمنااللهاختيارمنمحدودةوكميةاللهبرمنمحدودا

وكيفواالختياروالبرالخالصهذاعلىحصلناكيفنستوعبأنوعليناالعظيمالحالصهذا
صرناقدوكأننانلناهبمااعتدادأوءأوكبرياإهمالأيألنمناغئنلئالونصونهبهنتمشك
محلهملنحلاللهنحاهمالذينباليهودأوتشفيءاستعالأوءازدراأيأوانصسناعندءخكما

وزمنيةجزئيةهيفيهااللهأوقعهمالتيالقساوةألنوئذخلهملينثيناالحقالهسيعطبم

هيناخالمرإحلروميةرسالةبلنايسردوهوبولسقعينإنونقولمانعودولكن

علىالنهايةفيليرشيهواألممواليهوالعالمتاريخيخالتاعبرالثهبرمصرةنحومتجهةداثما

علىالخالصإكليلووضعءالفدالتكميلاألخيرالمسيحاستعالنعندبالمسسيحاالبماناكتمال
المفديةالبشريةرأس

فيءلألكال75صهـ7ألهاألممملى
نحنولكنحلإليصلواأندونالرسوللبولسالقولهذافهمفيءالعلماأقوالتضاربت

ءفهؤالاألمممنالمخئاوينعلبلأعدادوالأجناسعلىوالأزمانعليعودالأنهنسعتقد

ؤلياااإللهعلمحسيسابقأمعروفونوهملهياءالمليمثلوفيينالذوحمدهمهم
العالمتأسضىقبلفيهاختارناكما8092روفعئنهمسبقفعرنجهمسبقالذين
حسبلنقسهالسيحبيسوعللتبنيفعئنناسبقإذالمحبةفيقدامهلوموبالفديسينلنكون
شيكليعملالذيتصدحسبسابفأمعئنين5نميبأنلناأيضافيهالذيمشمينتهمسسرة
فىالسابقاألليالدهعلمبمقتفىالمختاوين11ووه4اأفمشيئتهرأكلطحمسب
وهوالدعندمعروفقطعافهوالمختارينءهؤالعددأما20و11بط1الروحتقديس
خارجوالسياجاتاألممطرقالطرقإليأخرجللعبدالسيدفقالبيتهءملبحجم
ءيمتلحثىااللزامحتىالدعوةيخماويلحيدعوالفدسالروحاللدخولوألزمهمالناموس

41032وبيتي

قائلينعظيمبصوتصرخواءالشهدالمحةالرؤياسفرفيفلنا3األممملؤيدخلمتىأما
فاعظوااألرضعلىينالساكنمنلدمائناوتنتقمتقفيالوالحقالقدوسالسيدأيهامتىحش
رفقاوهمالعبيديكملحتىأيضايسيرازمانابحوايستأنلهموقيلبيضماثياباواحدكل

الشهادةجميعتكملحتىبمعنى11و601رؤمثلهميثنلواأنالعثيدونأيماإخوتهم
االرضكلعلللمسيح
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المنمدصهيونمنسعيخرفيهومكتولكمااشرائيلجميعسيذئمقوهكذا1162
يعفوليعنالفجوزويز

جمحعسيخلصوهكذالقولهمباشرةيمهدالشرائيلجزثياحصلتالقساوةإنبولسققول
هذانجهلواأناإلخوةأيهااريدلستالسرإطارفييتكلمبولسقزالالإسرائيل

نالروحاللهلهأعلنهالذيمالهرأسبولمىقيعتبرهالذيالسروهوالسر

التيالدهورلمجدناقبلفعحنهاهالتسجقالئبمالمكخومةالحكمةصفىاللهبحكمةنتكلم
8و27كو1والمنطقبالعقلالدهرهذاءعغلمامنأحديعلههالم

اناللهأرادالذيلقديسيهأظهرقداآلنلكنهاألجيالومنذالدهورمنذالمكتومالسر

كواالمجدءرجافيكمالمسيحهوالذياألممالسرفياهذبحدغنىهومايعزفهم
72و62

بعديضيفثمواليهودوالسنهدريمالهيكلانحجاببعدالكنيسمةقيامحوليدودكلهوهو

ذلكاليومحتىألنهأدهانهمأغلظتبلإسرائيلعودةاألممءملإلمطحتىالكنجسةدخول
يمبخللالديمنكشفغيربأقالعتيقالعهدةءقراعندنفسهاللهبهأصابهمالذيالعمىالبرقع

يرجعماعنلهولكننلبهمعلىموضوعالبرقعئقرأمودمىحينيومالحـتـىلكـنالمسميـحفي
304161كو02مالبريرفعالرليإلىإسراثيل

لحكاأءالةإسرائيلجميع

الشعبكليعنيالاثيلإسجميعالتعبيرفإناآلن2ءالعلمالدىالسائدالرأىبحسب
ينصبالمفهومولكنسرائيلفيدفكلووكيرهأكسطينالقديسيظنكانكماااليهودكل

هيهنايكهجميعكلمةأننرىرأيناسببحولكنكامةمفهويهفيبلىاإلسوانالشعبعلى
البقيةإآلااليمانرهاألكبرالجزءأنبممنىه11ءمإلدالبقيةلكلحةالمكملالمقابل

رفضاالختياربعدفيهاانحصروالئيالمسيحفحيمبالربآمنتالتسيلنفسهاللهأبقاهاالتي
اأكلسابقاعنهاقالوالتيرفضتالئياألكلبيةهذهأنيرممطوالرسولبولسيعودواآلناألغلتية
لينضمسيعودبمالذاألكبرالجؤهوهذا117أل1545لألمهـ7كا7فقسواالباتون

الئبمإسرائيلجميعكلمةمفهوميتكؤنوهكذاامإليآمنفدكانالذمممااألصغرالجرإل

2ح13ول8هءهحلملم73000
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األغلبيةأيالباقيءهول15معسابقاآمنتالنيالبقيةعإلمدمنكلمجموعتكؤن
ودخولعودةنىمهقاطعةإفادةتفيدإسرائيلجميعفكلمةورفضواسبقواالذينكثلالتي

بلللشعبكامالشموألالكلمةتحتملأنودونأفرادأوأعدادتحديددونككلإسرائسيل

الدهأنعنيقالكانمثلماإسرائيلشعبيسمىكانماعنالكاملاللهءرضاتعني
أوأورشليمفىبقواكثيرينأنحينفيجميعاالسبيإلىوأرسلهإسراثيلشعبعلىغضب

ئخلفواكثيرينأنحينفىالسبيمنوأعادهمجميعاإسرائيلشبعلىالثهرجمييقالأن
لالسمالكليالمعيارتفيدالشعبجميعكلمةكانتهكذاقيهاشئواالمترالبالدفيواستوطنوا

ءاألجزاأواألعدادمضمونوليس

يعقوليالفجودعنويردالمنقذصهيونمنسيخرجمومكتولالكما
وإليصهيونإلىالفاديويأتيهومكتوبكماقولهفيالنبيءبإشعيايستشهدبولسق

95إشالربقالمعهمعهديفهذاأناأماالربيقوليعقوبفىالمعصيةعنالتاثبين

729إشخطيتهعنهأرفعحينمابركتهتكونوهذهيعقوبفجووينرع12و02
سبعينية

مخطاياتزغثمتىلهميتييمنالعهذهووهذا1172

إسرائيلبيتمعوأقطعالرليقولتاتيأيامهاالنبيإرميالنبوةواضحغيرتلميحوهنا
بيدهمأمسكتهميومآبائهممعقطعئهالذياألولكالعهدسليجديدأدايهوذابيتومع

والإثمهمعنفحأألنيالربيقولفرفضتهمعهدينقضواحينمصرأرضمنألخرجهم
43و23و313إرابعديثهمأذكر

امابولسقبهيقولبمايقولالنهايةفينجدههولإرميانبوةمعلرتمشيناحمقاطقيقةلبما
إنليالةءضالوالنجومالقمرأنظمةوفرائضنهاراةءضالمالشمسالجاعلهكذا

أنمنيكفأبضايلإسرائنسلفإنالربيقولأماميمنتزولاألنظمةالفرائضهذهكانت
مناألرضأساساتوئفحصفوقمنئقاسالسمواتكانتإناأليامكلأماميأمةيكوبئ
عملواماكللأجمناستحالةإسرائيلنسلكلأرفضأيصاأنافإنيهذاايستحالةأسفل
135373إرالربيقول

عنالتائبينوإلىنصهياليالفاديويأتيقوله9502ءاشعيانبوةفينجداطقيقةوفي
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لبقيةالفاديءالمجيناعتبارهالثانيالمسيحءلمجيحقابليغةإشارةيعفوبفيالمعصية

معصيتهمعنالئائبينإسرائيل

منءأحبااالختيارفهمجهمنوأماأجيكممنءأعداهماإلنجيلجهيماص1182
3ءاآلباأجل

العداوةموففإسرائيلهفيوقفالذيءوالفداالمسيحيسوعربناظهورإال3االنجيلهووما

بنجاتخابتضلتهمنحنودزناءالسوبراغظئهموزرفحملواالفاديذبحوابايديهموالمرة

جهالةوالالعداوةوزرإسرائيلعلالخلفيظهرهمنليلقىالصليبوقفوهكذاوفداثناوخالصنا

الجديدةخلقئناوننالبالدملنغتسلوففنااألماميوجههأماموسوالتاديمطالرفسضوحكم
والمصالحةءالفداونعمةالخالصبروالحياةوروح

العهدأسفاروكلبالقسموالوعدوالعهدإبراهيمإآل3االختيالجهةهنقولههوماثم

والئفديساالختيارفعلتحملالتيالقديم

منهالئزعتقلكانتولوحتىهالعندالمحبوبينبموقعلتحتفظإسرائيلتقفوهنا

إلىمحجوزلهاالمحبوبينموقعأنعلىوئأديبهاهجرانهازجمنتكملحتىعليهايسريأنوئوتـف
يرحمهالكيإسرائيلكلنحضباللهعنهامرضياتائبةوتعودعداوتهاوقيودالسلمنتنفكأد
خطيةبالإليهليعيدهبخطيتهآدمطرداللهيودبهالربيحبهوالذكيؤدبهالكيإسرائيلقشىالده
حنيةممنهكسرةليعيدهالعنادهاإسرائيلرفضوالذ

نعمتهوفيسرد4موصوعوعارواوفداهمدعاهمثممرحومينغيرالغصبتححتكـانوااألمم

بمملليحمىألنهمصذقينغيرقبلوهوهمالمجانبرهعملغنىفيهملحطهزذلكيمرحمونوحبه

بلمرحومينكانوابالذينبالكفمامقيصينالنعمةهذهفيصرنارحمتهبمقتضىبلزحمنـاأيدينا

وفيهعليهكانواماالمطبهميعودأنعليهمإكئيريئزحوننعمتهوفيومدقلينمختـارينكانوا
الحالصولهجةءالفداكنىمنلناافهأماإليهمويضيف

وثبرلماإصرالهلعردةفكؤرفضوالنهفةعصروالهوتبيعلصاكلانالقارىيالظ3
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ندامإلبالميودعؤتةاللههبايئأل11092

أجلمنءأحباهماالختيارجهةمنالسالفةاآليةفيقالهماقضيةتخدمإنمااآليةهذه

هنابولسقندميشوبهاالاياهموتقديسهلهمودعؤلهءلآلباالثههباتألن3لماذاءاآلبا

ومنثهاهغايتهليبلغمجراهيأخذحتماالذياالختيارمفهومعلىيعود

دهإلمكاا14ةكاكاودعوةهبات

والذييهبهاللهيدعوهفالذيوحدهادعؤلهتأتيالكماوحدهاتأتيالهبات
نعمةالبدودأءعطاوالعملوالءوالعطاالعملمنللنعمةالبدأنهبمعنىيدعوهاللهيهبه

فالدهإسرائيلأخفقفإنللشعوبنوراليكونواوالمواهببالعطاياوخصهمإسراثيلاختمارفالله
الذيسحبفهليلغيهاواليزيدهاالنهايةإلىومواهبهوعطاياهدعوتهمسنئمهسوبليندملن
األبدإلىشعبهليكونالشراثيلدعؤلهيلغيأم3لقديسيهأعطاهاالئينعمتهيوقفأم3ءلآلبامحبته
األزلمنذقررهالذيبرةمسارعملاللهيوقفهلبولسفكرقوبحسب3أخطأإسرائيلألق
فىأمينااللهفليكناللهتدبيرفيواردغيراهذ3إسرائيلخطيةأجلمنإسرائيلعبرنسانلليهبه

إنيقولأنيريدبولسقوكأنأمانتهفيأخفقالذيوحدههوواإلنسانمواعيدهكل

وعهدهءلآلباالثهمواعيدأجلمنالمحبوببموقعالثهعندمحتفظايزالالولكنمرفوضإسرائيل
حماقتهمنيعودحتىللشعب

فىثحتنابمبدأيهذامننخرجأنناءالقارىفليعلم3ككنيسةن16لنابالنسبةهذاقيمةوما

لهلنكونأيضاذعينافنحنالمسيحفىلناأعطاهاالتيالفهمواعيدكلفىئقتناويشدداإليمان
بالروحدثهوأبناةإخوةاألمواتمنالقائماللهالبنلنكونودعيخاللمسيحجسدابلكنيسمه
للحياةومدعوونومفديوننحلصونأنناأبدياوعدأوأعطينادمهبغسلوالقدوسبروحهوتقدسنا

رأسنافوقءالسمامنأئبتلناثابتةفهيندامةبالوهيالثهوجموبالمثلكلهاهذهاالبدية
الحقنفسيعطيناوعئرتهازلثهامنبالرغمائيلالشاللهوعدفئبرتأقدامناتحتمنواألرض

ومواعيدءاآلباأجلمنالمحالةالومحبوبونمرحومونأننااألبدياللهوعدلناخطاةونحقأننـا

والوعدالعهدلناوضمنقأسشاالذياللهابنالمسيحيسئحأجلمنبللهمالله

بالنسبةبمواعيدهنتمسكفكيفإلسرائيلبالنسبةمواعيدهعلىاللهأمانةثرنااستكفانواآلن

3لنا
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بعصيافيزحفئماآلقولكناللهتطيفونالمرةأذتمكنتمكمافإنه110323
ايصالهئميرخفوالكيئطيعوالماآلقأيضأهوالهكذاءهوال

الجميغترحتملكبمالعصيافيفيمعأالجممععلىأكلقالثهألدطبرختيالم

وهكذاتعقلودونبشدةاألممويكرهونيحتقرونكانوااليهودكونمنتبدأالئزةالحقيقة

يهالكروالكرهءواالزدرااالحتقارنفسببادلونهماألممكانصوبالمئل

مرفوضأنهيعرفمنهماواحمدكلكونالعمتانفيالجميععلىبغلقأناللهصمموهكذا
قيرىالمنوالنفسوعلىاللهثتلمنالرفصواليهوداألممتبادلوهكذااللهمنومكروه

هذاوعلىبالمسيحالثهمحبةإلىرفضهممنعادواأوألاألمموالرحمةالعودةسيتبادالنأنهمابولس

منخلوأالتبادلهذابينهمايعملدموالله0والئأديبالرفضمرارةبعدإسرائيليعودالقياس

رحمةإلىإسراثيلرجعةفإنهكداوئبولهم3األرحمةفيتسئبالذيهوإسرائيلفعصيانرباط

واستخارةتشجيعكعاملباألكثرولكنوكيرةإغاظةكعاملاألممرحمةهووأساسهاسبجهاإنماالله
كحياةلألممستكونإنهابولسعنهاقفقالإسراثيلعودةأماوتوشلطرفنامنصالةوربمـا
أ1ه1اتطمومن

فىيحنفقهكذاالمسيحيسعربناصليماوهلنقولإسرائيلعودةأهميةيسثصغرونوللذين
المسيحيينبقثلتوصياتيديهعلىحاملوهوبسهولةبولسقجذبلقدمعانديهيجدبأن

ألمأل323الوصلبهخطيةلممكفرالذينأوالديجذبأنالمسيحعلىيصدبفهلوإبادتهم

الجميعمنفباقل21233يوالجميعإلينأجذباألرضعنارتفعتإدإنيالربيقل
ومنالمفنعلةعثرتهمنالصليبيتخلصأنيتحئتمصليبهعلالمسيحيرئاحالمعاواألمماليهود

العظيمالهوعملألحدعثرةبالالخالصيكونأنيلزمثميطانالمنللمخدوعينالسلبيوجهه
ساعةليستالصلبساعةفتصبحلإلنسالنخسارةفيهيكولنأنيليقالاشهفيأكملهالذي

دمويتحؤلإسرائيلوتتبرأوحدهالشيطانيتحملهابل2235الوالظلمةوسلطارإسرائيل

ءدعايتمحينئذوأوالدننحنلتطهيرناليكودط7252متأوالدناوعلىعلينامنالمسيح
3243ويفعلونماذايعلمونالألنهملهماكفرأبتاهياأجلهممنالصليبعلىالمسيح

116إشفالحرمعالذئحبفيسكنالنبيمرويةوتتم
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إالحكمةنشيد1113363

605

وجمـفمإلكـتـييلوج55الذيخئـىيـاقـغـفق

ءاألسيفصاعـنوظـزتـه555القخميىعناحكاقةأئقدما
فشيراصـازتةأوقـن55يخكزالزلقممـزثقنألن

ءاالفمياكلوتةويليئةألن555فئكالئافاغطاةشتققنأو
آميناألدإلإلىالمجذله

روميةإلىالرسالةهذهفيارتفعكماوالخالصاللهإيجابيةلرويةتجلياتهفىبولسقيرتفعلم
11و01و9األصحاحاتصفيالخصووجهوعلى

نحومنالدهءسخاكنىأعماقالقديروكشفرحمةعلىواظدعاللهبسرءيسمافىحلقلقد
قلبأعماقوارئةالفديرأفكاردائرةحولبهوطارتجناحيهاعلىالحكمةأجلستهلقدساناإلن

بهدارتثمواختيارهحبهةوملبركلنسانلاللهخصصكيفاألزلةمشوعلىفاطلعهال
إسرائيلإناللهعنبعدهويىذاتهفىاالبسانهوانعنلهوكشفتاألرضدائرةحولالحكمة

جهةمنأضمرهعمااألزلمنذالمكتومرةويالدهعلمسبقمعرفةتلقنهالحكمةعادتثمكاألمم

يةرومإلىالرسالةهذهتءفجافرقالاألمممعإسرائيلاإلنسانخالصكمالندبير

عنوطرتهالفحمىعنأحمكاقهأبعذماوعليهوحكميهاللهفنىقعمقيا1133
ءاالستقصا

خديقتهتدبيرنحووحكمتهذاتهيخاللهغنىأعماقعلىواظدعوحلقبودسطارقأنبعد
بينالتيروميةأهلإلىرسالتهكتبأنوبعدوقلبهاالبسانعقلفىصورتهبثالذيوعلمه

علىويطابقهكئبفيمانفسهليراجععادوعيهوكلأمانتهبكلرؤيتهكلفيهاوسكبأيمدينا

وحكمتهاللهكنىحقيوفىأنعنووصفطقالماكلاستصغرإذنجزعوسمعوعاينرأىمما
عنوأفكاريطرقكمعنطرقيعلتهكذااالرضعنالسماواتعلتكماألنه1شاسمعفالبعد

559إشأفكاركم

ولء0700اللغنى

ظلالذياالبساننحوالمتناهياللهءالصورةكأعظمبولسقنلببهرالذيالدهفبر
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اذخرالذيغناهبحرمنعئنةعنحقيقتهفييزدلمهرفاذارآهأصحاحاتتسعةإلىعنهيحكـي
الئخذعميقولطفوحبعطايامنوألوانأألوانافيهلنا

كاااالثهحكمة

االبسانبهالدهفاجأالذيالممتدوالخالصالعجيبءالفداتصنعوهىرآهاالتـيواطكحة
الئصؤحدفاقالذياألمرهذاخاصةأجلهمنتجسدالذيبابمهخطاياهفيالذليلموتهفيوهو

فوجدهرآهوكلوأوعمقاوعرضأطوألقاسهأنوبعدوجالبولسقفيهصسالوالذيوالحيال
مىلخقدياذخرهاوالتيلهاقرارالالخياألغوارذاتالنهحكمةأعمالمنواحدأعمألرآهماعلى

قلبهإلىوضئهنفسهإلىوتقريبهاإلنسان

لمالفهعلم
الدهتصوليتحئلمحةمقدكخليقةاألكوانتوجدأنوقبلالزمانقبلالمسيحفياإلنسانواختيار

ترابمنآدمفيلهاالمسرةهذهلتأخدالزمانفيغقيفهتمالخلودفىقلبهمرةمسهـتوىعلى
الذيالمسيحفيالروحـيلهيكلهاتهجألوتتدزبفيهوتشفىوتتخفقبهثتشكلكـيسانااألرض

الترابإالالخرابيعودأنبعداألعلىموطنهاإلىفيهتنطلق

الحهجيبدجمردأنالأدركالقعدمأعماقكلالمسيحفيالخلقهذاعلمبودسقطابقلما
الئهعلملى

إمكال3لثهاأحكا

إسرانيلدخولثماألمملدخولإسرانيلخروججهةمنبولسقاسئعلنهالذيالثهوحـكـم

نالهثخلفهفجريونحنمعهوأجهدناالجهدأطمألذاتهفيهأجهدالذيهذا3األاكتمالبعد
الذيالسراستعلنحتىاألفكارمنالغصتئويلئنوالئصوصالبراهينويعطياألسبابيسم

بكلمتهفنيسكوعدماكلفياللهوأمانةبصدقويقينوعـيعلىلنكونذلكاؤتمنعليه

أبعادمنعليناطرحهمالينظرعادالوديعةسفمأنهبولسقاطمأنأقبعدثمبالحياةإمساكـنا
علىتستعصياليالدهأحكامبخودمنبنداكؤلهعنيزيدالفوجدهاألمرهذافيالمهحكم
ترارالذهنفىلهايمرالوالتيالفحص

هة15الثهطرق

كلمامناظرهاويجتزفهايئاملظلالتيوهيودعاهبولسبهاقالثهاختارالتيوالـطريقة
اللهيدعوكيذكركلماإليهبينللمقزيحكيهاوظلمرإتثالثلناحكاهاالحياةبدامـتدت
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قاستوعبأنوبعدواالختيارالدعرةفيالذطرقمنهايسئخلصىوظلذغامنيقألسوكيف

االستقصاعنطرقهأبعدماأنهإليانتهىاللهطرقأبعاداستوعبتنكأعظمبولس

فاعطاةسيقاوقن3ئشيراصازلهأومنالرلىفكزعزلىتناألن11363

آمينايابدإلىالمجدلهءاالشياكلولهوبهمنهألنافحكاتا

دونمنخاالدهلهأعلنهماعلىيعفب1المستيكيةتعبيراتهأعمقفىهنابولسالقديس

فكرعلىهكذاأتعرفحتىأناقنمتعجبانفسهمنامندااللهاميكودمابأقصىالرسلجميع
واليعلمهالمالثهوحكمةاللهحكمةعلىأظلعحشأناتنأحدبهئعزفلمالربوفكرالرب

لكننا53سميرالهاعتبرنيلووخىحاشا3مضيرالهصرتهل3ماذاالدهرهذاءعظما

الذينالدهرهذاءعظمامنوالالدهرهذامنليستبحكمةولكنالكاملينبينبحكحةنتكلم

الدهورلمجدناقبلفعينهاهالسبقالتيالمكتومةالحكمةسرفياللهبحكمةنتكلمبليبطلون

هوكمابلالمجدربصلبوالمالوعرفواألنالدهرهذاءعظمامنأحديعلمهالـمالتي

يحبونجهللذينالدهأعدهماإنسانبالعلىيخطرولمأذنتسمعولمجمنتزلممامكتوب
2601كو1الذأعماقحنىءشيكليفحصالروحألنبروحهنحنلناالدهفاعلنه

أماالمعرفةهذهعلىحصولهوبينربثأليالربفكرمعرفةاستحالةبينمحموربولسق

الثهمنأخذهالذيبالروح261كو1المسيحفكرفلنانحن

هوالربمنهوفكربلمنيليسروميةأهلياكتبتهماإنيقولأنيريدبولسقوكأن

هذاليس01اكوه1معيالتبماللهنعمةبلأناالويخبرناالمسيحمنياخذالروح

ولهلهوهووهوبههومنهءشيكلألنحاشالهأعطيثهءأونئيعملتهءشيعنليهمكحافأة
آمينايابدإليالمجد

للمخخارينتعلنيلكلةالثهرارتدبيرأليختصكفحاويىصريامماكااللماايبمى4
02كوه2الميحعنءكسفراعىن5
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اإليمانمنواحدكلنصيبواقعمنالمسيحىالسلوكأساسيات

الواحدالكنيسةجسمفيإنما

القدسبالروحالمنقادةالمسيحيةالجماعة



قدمة

فيفتالةإلهيةكقوةالمسيحيااليهانقاعدةالسالفةاألصحاحاتفيبـولصقأسسأنبعد
بالنهايةووالمصالحةوالحالصءالفداعلىالمبنياللهبزظهوراساسعلىالبشريةالطبيعةصميم

صورةيرسمأنالطبيعيمنكادأقدسبالروحوتقديسااللهمنوسالمانعمةءاطـاطىنوال
الممنوحةالنحمةوكنىاإللهيةالعطاياهذهيطابقالذياليوميلوكالسوكيفيةالمسمجحيةلالخالق

رمبئموهوبإنجيليرسولالحقيقةفيهوبلأخالمعلمليسالـرسولبولعمولكـن
أستحيلستألنيأيضاروميهفيالذينأنتملتبشمحركممستعدليوهـمافهكـذاأبالخالص
برفغقنفيهألنللجونانيثمأواللليهودييؤمنمنلكلللخالصاللهقوةأللهالمسيحبإنجيل

للخالصكقوةاإلنجيلقسليمهيبودسفموهبة5171رواإليماديمانباالله

حلفالتيالحالصيةالقوةلهذهمباشركتطبيقلوكالسويأتياياخالقئأتيحيثالالجمان
لمالذيأحالقعنتخخلفبولسعندقالمسيحيفأخالقسملطانهاوكشرتالخطيةأبط
وغلبتهاالخحليةحدةلكسرسلحالنبالروحلهاالتيالخالصقوةالاليماننالالمسيحيألنيؤمن

أذهانكمبخجديدشكلكـمعنتغتروأبلالدهرهذاتشاكلواااليطلبفراغمنلشىولذلك
هكداالمستشعلموافلمانتموأمااألممسائريمحلككمابعدفيماتحلكوااال312رو

االيمانمنأساساوضعولأخالقانظاماأوقانوناضعيالبولسالقديس020و471أفأ
االثصرييطلكمنفهوالعاليةواألخالقطوكباليطايبحينحالذلكأدسالروحقوةفيه

بالمسيحبااليهاناللهببزنلناهالذيالقدسللروحكثمرزرع

واقعمنالسالفةاألصحاحاتفيالعقيدةأساساتويبنياإليهانيلقنحـينمابولمسوق
هيااليمانيةالعناصرهذهأنعلىالنورباستمراريسملطكانوالتقديسوالحالصءوالفداالتبـرير
أنعإليفتلمأسيحمعالموتعقيدةيلفنناكانفحينماالسلوكوروحاألخالققيةبعينها

المعياروهذأ831روفستحيونالجسمدأعمالتميتونبالروحكنتمإنبقودهروحنايشه

االفغالةوالقوةبلالمسيحيالسلوكعمادوهودسئوراألخالقفىبدأتوىبعينـههوالالهوتـي
الجسدحمسبالحجاةمنالتحولنقطةالالهوئيشمرحهفيبولسقبلغوحينماالمسيحيللنسمك
الجسدصاربالتاليوللحياةكيدبرالقدسالروحونوالبالمسيحباإليهانأروححصبللحيـاة

415
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لناالمذخرةاألخالقيةالقوةهنالنايكشفأنعليهيفتلمالخطيةيخدمكانأنعوضالبريخدم
منءكأحيادتهذواتكمقألموابلللخطيةإثمآالتكمءأعضاتقذمواوالقالحينمابالروح
التوجههذايعطيفراغمنليسبولسوق631رودتهبرآالتكمءوأعضااألموات

همفأولئكاللهبروحينقادونالذينكلنلناهالذيالقدسالروحنعمةواتعمنولكناآلمر
841رواللهءأبنا

للعملالالهوتمواهبويوظفالالهوتمستوىإلمطاألخالقبولسقيرفعهكذا

قالبأتتكقلفالنعمةالمبذولبالجهدحتىوالمناليستالغالبةالفوةأنوائقوهواألخالقي
الخسارةواحتمالالعمالوالحبوالخدمةوالبدلوالحرمانوالجوعوالسهرالتعبوتهؤنالجسد

بفرواإلهانة

قاثمكتابيكفيهاالبالعملااليهانيربطوهوالمضمارهذافيبولسقالهاقالتيواآليات
فياكتفىرسالةمجرديكتبإنماوهوالمضمارهذااتساعمفدارتعقمإذبولسوقداتبحد

يضعكمنولكنشديداختصارفياآلخرتلوالواحدطرقهامواضيعبرووسالبافيةاألصحاحات

الشرحويتركالمنهج

تعكسهكمايكؤنهأنينبغيالذيالمسيحىيصؤرالمجتمعأنبولسقيغفللمكذلك
فيحاروميةتمتازرسالةوهكذاتحتذىالتياألمثلةذلكفيأعطىكماالراسخةاإليهانيةمكوناته

متكاملأخالقييمتعلءإعطافيالرساثلكلمنأكثروسلوكيةأخالقيةاتجـاهاتمنتضمنته
االئحاهاتمتعدد

ولكن

عناصرتقديمأوآلفيهوالمزتبروميةرسالةفيبولسقمنهجخلضيرتدسرهناكيزالال
وشكلاليويةالحياةوممارسةواألخالقماالسلوكوصاياعناصرثانيايليـهئمءوالفداالخالص
الخارجتجاهالجماعةواجباتوثألثاالمسيحيةالحماعة

وعبورالبحرمصرمنالخروجثمالفصحعمليةمنالتوراةفيمويمىقذمهفيماءالقارىنأملفلو
فيالحالجمالالهوتفياألساسيةالعناصركلتضمنتأنهافسيجدءسيناإلىوالوصرلاألحمر

الفصحأكلثمالنجاةعالمةاألعتابعلىدمهورنسالفصحخروفذبحمنالقديمالعهد
واضطهادالمصريينشخرةمناألبكارءوفداالشعبوخالصالخروجوسرقوةفيـهكـاناالذممب



رومهرسالةشرخ2او21رو15

السرائياللهوحمايةوجخودهفىعونبيدإسرائيلخلفوقعتالتيالمريرةالحربثـمفرعون

الموتهوالذياألحمرالبحرفيوإدخالهم4141خرتصمتونوالتمعنكميقاتلالرب

حتىالموتعلىغلبتهميعنيوهوماجميعاونجاتهممالبسهمتبتلأندونسالمينوخروجهمعينه
ءسينافيالسالمسشاطىعلىمترنمينسالمينوصولهم

الحالصالهوتمستوىعلى4ولىاالالئمانيةأصحاحاتهفيبولسققذمهمابعينههونراههذا

العهدفيتءجاكماالرمزيةلصورتهاالمطابقةمفرداتهلذكرهناداعـيوالبـالمسيحءوالفدا

باختصاروذكرناهاسبقإذالفديم

ءأفداعمليةلهمأكملأنبعدمولحىكونفيالعجيبالتطابقذلكهويهمناالذيولكـن
للعبادةالوصاياوتلقىالجبلإلىصعدفرعونوممخرةمصرعبوديةمنوالحالصالفصحبخروف

بهاصكةلمميزاتصورةءوإعطاوالجماعيةالفرديةواألخالقالسلوكوصاياثمبفرائسفسهاالجديدة

وواجباتهالمختاراللهكشعباسرائيل

وهذهالمسيحيللشعبليقدمهالهوتهعناصرتكـميلبعدبولحسقبهابخدأمابعيحالهووهذا
نعطيوبلالجبهلعلمولمىمعالثهرتبهماعلىالموقعبولحمورمنهجاستعالنئحملالحقيقة
تعليمالإسنادلتعمدهإدراكناخاللمناآللهاتضسطرأيايجاديصعبالتيكلماتهلبعضىتفسيرا

بدأيفانهأثالسبجوعلىالهؤنهعناصرمنفهـدمهوأنسبقماإلماوالسلوكـيخالتيأ

اإلخوةأيهاإليكـمفأطلببقولواألخالقجةالسلوكيةتعاليمهفيهالذايعشرالثانياألصحـاح
أتتألذهاالنصحسباللهبمراحهـماالخوةأيهاإليهكمأطلب11وصحمهاالدهبرأفة

تعاليمهبولحسيسشدقحمينماوهثذا0هإسإالثتألم1الرحمةوبمعنـىبـالجمعالـيولـانيةفي

اللهبروممحهوالحالصءبالفدااإلنسانعلىالذمراحماستعالنمنمسبقآفذمهماإلىاألخالقية

هيوالتيلكمأغئنئهاالتياللهمراحممبحقاطالبكماآلنأناةيقولأنيقصدأنهبسهولةنفهم
ولديناهمنهجشرحإلىندخلبهذاوااألخالقيالسلركينالمنهجتلثزمواأنحوزنكـمفياآلن

وصايامنبولمسقمهيقةماكلفهمعلينايسقلمفخاح

ةءالبراميعنيبالرحمةالحكلماماالعفربةتفليليحـىبالرأفآلفالحكمبهيروالرحمةافةالبينالفارد1
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عمليةشهادةالمسيحياإلنسانعبادة21او121
باإليماناللهلبر

715

ذبيحةأجساذكمتقذمواأناللهبهراحمالدهبرأقلاالخوةأيهاإليكـيمفأطلحب
غفيئةالجمماذيممالثهعندقزجميةفقذسةحتة

التياليهوديةالعبادةمقابلفيالمسيحيةالعبادةتحنصالتيالعناصركلتجمـعاآليةهذه
ءسينافىالجبلعلىمننزلأنبعدموسىفممنالشعباستلمها

مقدسةحيةذبائحأجسادنافتقديمهخاالعبادةمعنىإلىءالقارىليـنتبهءنتيكـلأول
الـتياللهمراحـمقوةبمقتضىإليكمأطلبلآليةالكليالمعنىحيتالناطقةالعبادةهيمرضية
وقذسكماختاركمقددتهجديدكحثعبنلتموهاالتيالذونعمةوالخالصءبالفدالكـمأكـمقت
بأجسادكمولكنءخرسامتتةحيواناتمنليسروحيةعبادةللهواتقذأدنبزركمووفـداكم
عبادةبمثابةالمحبةفيقدامهلوملالوهيفصارتالقدوسبروحهتقذستاليباللهالحـيـة

لقةنا

لوموبالطاهرةالناموسبحسبالقديمفيتقذمالتيالذبائحتكونأنيتححمكاناإنفاآلن
دامتقدلكانتوإآلاألحوالمنحالالكضراليفيوالالقليلفيالاللهبحصالمطلبفهذا

بسببهاءوراءيختبىلكياإلنسانلنفسبالنسبهةأساسيامطلباكانهداولكنالذبائـحهذه
لنياللهلوجـهاسترضاأوخطاياهعنذبيحةيقألمهاكادءسوااللوممنخلؤهوعدمطهارتهعدم
انتهىفقدبالمسيحقداستهواستعاداالنسانعنلوأكلسقطأنوبعداآلنأماأمـامهيفف

سيرتهوقداسةاللهالىالمقذمةالدبيحةهونفسهاالنسانوصاراللضرورةالحيواناتذبائحعصر
بشجاعةليعبدهالمحبةفىلومبالأمامهليقفاللهإلىتفذمانهاللتانهماحياثهوطهارة

عبادةكانتحيوانيةذالئحقديموبالقديمالناموسبمقتضىالعبادةأنننخبهانيلزموهكذا
لذلكاللهإلىئقذمهالتياألسبابأيمنليخانفسهوهوالخطيةعبوديةئحتواقعبإنسانتليق

شيئايفألمأنفالبدفارغااللهأمامىءيتراالأنعليهوتحتمخحليخهعنهقحملالذبائحثحتت
اا4دإناآلنماأاه32خرفارغينأمامييظهرواوالفسراغهبهيغطي
ياللهفمخدوابثمناشتريتـمقدألنكـم281أفبماآلبالماواحدروحفيقدومأ
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602كو1دتههيالئيأرواحكموفيأجسادكم

اللهإهاءإلم7جمراحماالخوةأيهاإليكمفأطلمي
للجماعةهناالتوجيهبلللفردكالمهيوجهالكذلكيتوشلواليأمرالبولسهناق

منالعاليةالمواهبكلنالالذيالجديداللهكشعبفردكلداخلهاومنككلالمسيحية

ختحهاالتيوالخعمةوالخالحمماءبالفداالديخونةورفعاألبديةللحياةوالتعييناالختيـاربسبقالله

إذا6410روالنعمةتحتبلالناموستحتلستمألنكمتسودعلنالخطيةفإنلقسوله
إمكانياتعلىمؤشسطلبهألنيخوشلكأنهالالذباسميطلبأنبولمسللقديسفحق

والشجاعةاطقكلحقعلىفهونعمةالئدمنوقيئواوالخطجةالعالمغلبواقددهمعندهمحاضرة
فطلبهطإليسندنفسهالمسيحوأناللهطلببعينههوطلبهأنواثنوهومنهميطلبأنوالجرأة
االبسالتطاعاةألدطفيهمالمسيحزرعهيقاالثحريطلبألنهحتميةوضرورةضرورةاصبح

قكانفابئنالمسيحاللهأكملهالذيللخالصوالتسبيحبالشكرفعلردإآلهيماوعبـادته
فيناالهءرحاعنفهويعئرالمسيحيةالجماعةمهذايطلببولحمى

لعملهوثمرةبولسقمنهمسيطلبهالذيفالعملهناينتبهءالقارىذهنوليت

قمنههىانقدوهذاالذاتيالبرأوالعزيمةأواالرادةعلىيستندنممانلجهداوليحسالمسيح

0الالهوتيشرحهفيبولس

إهمما47ءلمالهالثهبراحم
سبقكحاالثهرأفاليستفهياشيأل3أشا25إلماأتينيةبالالو3أاآولبـالعبريةوتأئـي

الذيوالعبادياألخالقيللمنهجشاملكاملساسكألميسخخدمهابولسوالقديسوشرحنا

علىئقإلملنالمسيحيالمجتمعأنبهايقصدبولسوالقديسالمسيحيللمجتمعخـطوطهسيضع

إذاإآلالمخلصةوالغيرةالالئقونالخوفباللياقةويسلكلوصاياهويخضعصادقبقلبالدهعبـادة

ةعظيمحةعنتكشفمعنااللهأعيالأنيقنهعناالوقتنفسوفيالدهلمراحممديونونأنهمعلموا
وارادتنامسرتنابمنتهىعبادتنائكونأدنلتقنعناكافية

اجسادكمكاهكادهمواتقذانأ
تفديمبلالماديالمستوىعلىليسودكنالذبيحةتقديممعنىينحصريالثقديمهنهـا

األسالصيالبديلفهنااألجسادئقديمأماالصلواتتقديمأوالتسبيحكتقديمروحـبممدنوي
منوأولكعمادةالذبائحتفديمجهةمنالمسيحيةوالعبادةاليهوديةالعبادةبينالفرقفيوالخـطير
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إلىدخولهعندلذلكبالنبوةقولهفىالربهوبنفسهوأشسهبلالهائلالفارقهذاإلمطأشار

جسدأولأنبمعنىه01عبجسدأليهيأتودكنئيرلموقرباناذبيحةيقولالعالم
المسيحجسدهوالقديمالعهدزبائحكلعوضالذددىذبيحةصارإنساني

حيةكذبيحةوقدوسابكراكونهاللهأمامالهيكلفيالمسيحكدموأنسبقوفد
استخدمبودسوالقديس222ادودلربكا3كاهاليقدموهأورشليمإلىبهدواصسع

يقدمهاالذيهوالمسيحأنالكنيسةعنقالهاحينماهامآخروضعفيدتهبقذمالكـلمةهذه
لكي0يقدمهاوالصحيحيخصرهابقولهاالصحيحالمعنىغئرتالعربيةالترجمةولكن

هكاهاليقذمهايحضرهالكيبالكلمةالمعموديةءالمابغسلإياهائطقرايقذسها

تكونبلذلكمثلمنءأونتيالقزمعالماتكضنوالفيهادنسالمجيدةكـنيسةلنفسه

فالربالعاليالالهوليمعناهيأخذالتقديماهنا72و62هأفعيببـالومقدسة

يشملهنافالتقديمللمسيحعروسبمثابةالكخيسةأنتمامانعلمونحنلنفسهالكنيسةيقدم
فالكخيسةاللهاصرتحتكذبيحةالجسديصبححيثمعاوالتكريموالتقريميالرفعمعنى
اللهأمامجسدهأيالمسيحذبيحةفىمقألمة

تقومأنهاالمسيحيةالعبادةفيالذبيحةأساسيضعحينماتماماالمعنىهذايستعيرهناسبولق

3ذلكيكونكيفمذبوحميتأخرسحيوانجسدعوضذبيحةللهاالبسانجسدبتقديم

كمءأعضامواوالتققالعندماالالهؤليشرحهمعرصفىسابقأبولسشرحهاقلقد

631رواألمواتمنكأحياللهذواتكممكاه7إلسقدموابلللخطيةإثمآالت

تكا3ءاألعضاعلىيركزبولسالقديصفأوألللهذبيحةناأجسافىنقدمكيفوضحهنا
يسهلوهكذاويخعظماإلنسانبهايئعالمطالتيلئأألصلهاألناأيالداتتقديموثانيا
لللهأجسادنانقدمكيفنفهمأنعلينا

هذهتدريبثمالعالمشهواتكلضدالعفةحدودفيدابءأعضاكـلبحفـظفاويما
المحبةبذلواالنجيلوكلمةاللهبخدمةوالطهارةوالبراسةالقدهئخدمكيفءاألعضا

والتحديءوالكبرياوالتماليبالظهورالجسديمثلمنأخطروهيالذاتجفظوثانيا
منالذاتتخقصتفاداوالتحزبوالخصامبالرأيوالتشبثوالمقاومةوالعنادبـالذاتواالعتـداد

يبدأحينئذالخالصةبالنيةسعيأولعندلليؤأزرةالمستعدةالقويةومراحمهاللهبنعمةهذاكل
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الكنلذاتهاملكيتهافقدتقدتكونعاتيةكانتأنبعدالتيالذاتبهذهاللهيحـدماالبسان

إرادةتحتينحنيوهكذا37فيخسارةالمسيحأجلمنخميسهقدفهذاربـحاليكانمـا

واطبالصادقوالبذلاألضرالمكانوأخذالناسكلوتكريماآلخرينوتقديـمبـالتواضـعالله
المحبةبسكيندذذاتهذبحقداالنسانيكونواحدةكلحةوفيالدائمءالعطاواستعدادالصـادفي

تسبيحآلةوالجسددثهوهيكألذبيحةبنعمتالصاروفداللهأمامبالجسداإلنسانىءيترابهذا

أنفسنالنببعفنحنالمسيحيسوعابةبدماشترانااللهأنعرفـنـاقدكـناانآضروبمدكى
وشهادةوبذلحبخدمةفىبارادتنا

الهـ7كاهألحمهذبيحة

فيالجسدعلىئعودفهيهناالحياةأماالموتذبحئذبحأيممتةتقذمالقديمالـعهدذبـائـح

بخدمةالتدإليقدمحيخماودكنالحطيةبسببتمبطبيعتهاإلنسانيفالجسدالذبيحةحالة

المسيحذليحةشريكيكونألنهاطيهالذبيحةحالةفييصبحالمسيحشخصفيوالشكرسبيحالت

المسيحمعماتفديكونالجسدأنبمعنىأيضافيهونحناألمواتمنقائمالمسيححيثوفيهـا

حميفهووفامالمسيحمعبحيالنالجديداالنسانجسعدولكنبعدالحطيةجسدليسىوقام

أذكماواالختصارالوضوحفىغايةاخروبمعنىالموتعليهاورمودالدائمةفيهوحيانهبالمسيح

نقذمإذفمحنمذبوحكأنهقائمخروفحتةذليحةحينكلفيحـيهواآلنالمسيـح

محلثناخميقدالنهاركلنماتاجلكمنحيةذباثحنعتبربالمسيحمنحدونونحنلتهأنفسنا

0بالمستحللدءوأحياوللعالمالعالمنجامائتونأي863روللذبحغنم

معموتناجهةمنوشرحهسبقماكللىثقلهبكلءيتكىهذاقولهفيبولس0قأنواضح
631رواألمواتمنءكأحياهلئذواتكـممواقالمسيحمعوقيامخناالمسيح

ذبائحكلمةالقديمالعهدعبادةفيالفديهةالصورةمنيستسربولسقأنواضحكـذلك
لتموتتذتحكانتـهالتيدبائحهفيوالالقديمالعهدعبادةفييكنلمماعليهايصيـفولكـن

ميحاذبيحةأنفكماالدوامعلىبليومكللئقذميومكلتعيشحتةذبائحهناولكن
المذنبينفييشمعحينكلهالئأمامحيهوبل69روبعدالموتعليهاوديسالقاممابعد
4191يوإستحيونفأنتمحياناإنيووعدقالكمانحنكاماهكذا752ب

نعتجرأنمدعوونفمحنالخفسيلذذحلواندابولسقكالمءوراألننختجهليهتناولكـن
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لهاليسصديقيياوالذبيحةللمسيحءوأحياللعالمأمواتاالدوامعلىحيةدتدذبـائحأنفسنا

ألجلماتوهووتعيشتحياوللربللربتقذستفهيجسدهاعلىوالنفسهاعلىسلطان

51كوه2وقامألجلهممأتللذيبلألنفسهمالبعدفيماءاألحيايعيضكـيالجميع
والصادقةالحقةالعبادةكلهوفقطليسحيةذبيحةأجسادكمقذمواهذابولسقءفندا

امعاشالالهوتكلأيضاهوبل

الحيوانيةالذبائحتقديمعمليةكانتالقديهةالعبادةفيأنهكيفيتذكرأنءالـقارىوعلى

العظيمليهوهالدائمةالحقيقيةالعبادةهيأنهااليهودلدقلعتبرةالنهارطولوأشكالهابأنواعها

ورائحةدتهمسرةهينظرهمفىالنهاركانتطولالمذبحعلىوالدموالشحـماللحمرائـحةحـيث

اللهيستنشقهاالتيالطيبهةالراثحةهياألنوفتزكمالتيالنارعلىالمحروقالكريهةالدهن

لخاأوالمسيحفيءسواوالدمالذبيحةمعنىاللهلنااستعلنأنبـعداآلنجـداواضـحفيـرضى
اللهرضىومعنىودوامهاورائحتهاوموضوعهاشكلهاوتغيرالحقيقيةالعبهادةمفهومتغيركيف
عنداإلنسانقصورعقلومدىالقديمالرمزفيالتشبيهعجزمدىيظهرحيبالحققلـجلهومسرة

إاللهيميمتزمافهمفيهودال

أجسادناذبيحةعنذلكبعدبولسقبهعترالذيالتعإرالمسيحيقوةءبجاليتسضحوهنا
والنطقالعاليالروحيالعقلمستوىعلىأيذاألهاال7هأأاعقليةبـأنهاوعبـادتا

اإللهيالحكيم

ألكا7سامقد

الذبيحةتكونلكيدنسبالوالحفظدتهوالتخصصالعالممناإلفرازفهومعروفالتقديس

حالةفياإلنسانيكنلملوأنهالقديمالعهدروحمنءالقارىويالحـظدتهمقدسةأيلوبال

إنساننفصعنجموضائذبحبهيحيةنفسفالحيواندمهيصـفكحيواناطنفعنقذمماخطية
واللوبالالذبيحةتكودأدلزملذلكعليهيرنئحينمافقطالجسدتطهيرإلىحمتىيعملودمها

مالمتهمنصوريأاالبسانفيتخلصوعيبهاالنسانمالمةخثلهاعنتعئرلكيطاهرةعيب
0وهيهاتاالنسانبعيبهيونموتوعيبه

أنالقديمالعهدفيالحيوانيةالذبيحةحالةعلىئحتصتالتيالشمروطأهممنكـانوهكذا
قيصةفماللحيوانبالنسبةاالطالقعلىضرورياالثحتيمهذاكادماولكنلومبالطاهرةتكون
ذبيحةعلىمنصئارمزياكانكلهاألمرولكن3ئذبحأنبعدأعرجأوأعورالخرويكـونأن
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بالتالينطالبحينماحتماعليناترتدثمتدقيقبأضىعملياالنبوةتحددهاباألساسالمسيـح

لنامسجلوذلكالذأماملومبالمقدسةذبائحمئلهنكونانمعهوحياتنابالمسيحاتحادنابععسبب

وبالقديسينلنكونالعالمتأسيحمىقبلفيهاختارناكماالعالمتأسيسقبلمنتعسجـيأل

14أفالمحبةفيقدامهلوم

يغاليالفهومقدسةذبيحةأجسمادناتكونأديطلبحينماسبولقأنءالقارىويالحمـظ

الحقيقةفيفهووبالفعلبالحقكذلكيراناألنهذلكهويطلببلظلماعلينايتشدداولمطلبهفى

وتقديحالمعيوديةالكليةبتقديسفينامتتمقاثمألنهبلفيهنجاهدأولنعحلهالذلكمنايطلب

علىونكونفينامانكتشفأنفقطينبهنابولسقوكأنالقدسالروحوتقديسدمالوتفديس

الهـعليالدهكهنةونحناللههيكلونحنالمقدسةالذبيحةفشحنفيناالمسيحصنعهمامستوى
الذيبفضائلتخبروالكيءاقتخاشعحبمقدسهدأمهدملوكيتغتاروكهنوفجنأنتموأما
29بطاالعبادةالمجيبنورهإلىالظلمةمندعاكم

شعبالكنيسةيكفمالكليكلمبلالمسيحيالفرديكئمالبولحس0قأنأبضايالحظولكن
مؤمنحهاتلقنوالكنيسةسموهاومفدارالجديدةعبادتهأصوعلىليتعزفوالمختارالمقدسالله

المكا75اللهعندقزضتة

الاألنكئذبحكانتالتيليواناتاالئحبئرضاأيلهيكنلمالحقيفةياللهأنواضح

مزاهمنكسرةروحهياللهذبائحترضىالبمحرقة0أقذمهافكـنتوإآلبذبيحةئعتمر

هيمنكسرةروحهيدئهالذبيحةأنالزمانذلكمنذنظرنايلفتالنبيوداود71و61
لذبيحةمةباكاللهعدالذبائحقجمذعنتحئيالنبوةوكذلكاتضاعهمواقفأصدقلىاإلنسان

ليهخأولكنئيرذلموفرناناذبيحةيقولالعالمإلمادخولهعندالذلكالمقدسالجسد
015ممبجسدا

بالكمالللهتخصصفالذيمقدسةلكولهاونتيجةكنهايةتأتيهناتزضيةوكلمة

يرضىالاللهأنبوضوحنسيعدلكأجلمنعندهقزضيبالضرورةفهودذوصارتكـرسأي
القدسنجاوئقتىمقذسةذبائحتحسمىأنهامنبالرغمكانأئأبقربانوالوالبقرالغنـمبذبائـح

أواألخالقيوديسالمادىاالتخصصأيالتقديسمستوىعلىهذاكللتهسروررائحةوتدخل
الجديدهدالفيالتقديصىولكالهيكلداخلبالحدمةخـاصةأيللـربقدسفهيالروحـي

الالهوتءملأساسعلىمقذسةفهيالمسيحذبيحةاالولىاللدرجةوهيللذبيـحةبـالنسبة

ىاالماشدذسبالظباأيأخاللياتتقاسأوألفهيالمؤمنينذبـائـحامـا4جـسديـا
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أنايوعمألقوالمقذسةذبيحةفيهفتصيربالمسيحلالتحادتتأهلأيالقدسبـالروحتتقذس

غيرفرقاءوالعذراالزوجةلينإنوالروحللجسدروحيثمأخالقيهوالحـقيقسيالتـقـديس

تخضعيالتقديسهناإ743اكووروحآجسدأمقذسةلتكونللربمافيتهتمالمتزوجة
أبدابهيستهانالوهذاالخياةكلهيتكونالعبادةحيثخالص

الطاهرزواجهمفيقائمفتقديسهموالتقديسالذبيحةعدمواقدالمتزوجينكأدليسولكـن

منقلتإذامتألتقدكيلبسروروبالءالعطايوذبيحخهمالذاتوانكارالمـحبةبذلوفي

481فياللةعندمرضيةمقبولةذبيحةطيبةرأثحةنسيمعندكممنالتيءاألشياأبفرودتس

أنعامةكوصهـيةالمسيحيةالجماعةعلىطلبهفرضحينمابولسقأنننتبهأنعلينـاواآلن

بأيةوكيفمؤمنكللتحديدتركهامرضيةمقدسةحيةذبيحةبالجمعأجسادكـمقـألموا
وأنواعذبائحأنواعالكنيسةفينشأهناومنمرضيةمقدسةحيةذبيحةجسدهيقـذموسيلة
ءالمابغسلاياهامطهرايقدسهامقدسةواحدةدبيحةواحدجسدمعاكلهاولكنهـاتقديس

تكونبلذلكمثلمنءنتياوغضنوالفيهادنسالمجيدةكنيسةلخفسهيقذمهالكيبـالكلمة
مقدسةذبيحةأومقدسةذبيحةعضوهوفيهاواحدوكل72و62هأفعيببالومقذسة

03أفعظامهومنلحمهمنجسمهءأعضاألنناالكنحسةفي

منلنتقؤىروحهحوفنعمتهوتقديسالمسجحنعيةءملفىلنعيشههدانقبلأنتطيعنسهل
لهمقآلمةاللهأماممقبولةذباثحناوكأنحياتنانعيشأنالمطلوب3الضعففينتقوىبلضعف

النفسزيجةسرإنها02اكوا2للمسيحعفيفةءعذراألقدمواحدلرجلخـطبتكماألني
الزفافأوانيحينمتىأسرارمنفيهاوماالمسيحيةللعبادةياالسمائيبالعريس

إالهمما2أ67ء5إ7العقليةعبادتكم
لهبلالروحياتيحترفالاآلنبمفهومنافالعقلمقبولةكيراآلنبمفهومناعندناالعقليةالعبادة

كانتوانحتىلكلنهالقياسمختتقعالتيواألموروالمحسوسةالمنظورةالماديـاتحرفـةفـقط

يستئطنهأوالعقليدركهماأوالعقلأوالكلمةأيإءألههلحمنمشتفةعقليةكلمة

ذبائحبتقديمتتمكانتالئيالقديمالعهدفيأولممااالالعبادةعكسهوهناالمقصودأنإالالعقل
لهيميةصامتة

بقولهذهنهفيدالجدبالعهدبزوغمنقريبايرائصوالفيلسوفاليهوديفيلوالعألمةويمطينا

الطاهـرةالسناطقةالـروحوإنمـاالمذبوحةالحـيوانـاتكـثـرةالاللهعينفيثـمينإ
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أيضاوقوله

بدونكانتولوحمىبالحقالمسئحينخوارسحولهاالملتفالمذابحفيتكوناللهمسرةإنأ

يقألمهاالتيالمذبوحةالحيواناتأجسادتغذيهاالتيالمذبحرانبنيسرالألنـهعليهانار

313هيلمنأحديدرياللوبهمقذباثحأنحينفيالناس

مستوىعلىمقذمرهايكنلمإنالذبائحنمععدمفيللغايةكثيرةتحذيراتءاألنبيافيولنـا
512عا66هو01اإنئىللهاألمانة

1تماماالمعنىهذاثحتملاألهالمما7والكلمةالناطقةاعبادتكمانقولأنفاألصحإذا

منكبشرهالحبانامابفضلمسححةشاكرةروحيةعمادةحقيقخهافيهيالعقليةالعبادةحيث

يسجدونوالذينروحاللهالربقالهلمامطابقوهذاحالحةوالموالخالصءالفداأعمـال

أوالروحيةأوالعقليةفالعبادة442يويسجدواأناينبغيوالحقفبالروحلهيـعبـدون

وأنيعرفهيعبدهالذيأدالعظمىالئهمسرةهذهثعبدهالذيدثهمدركةعبادةهيالناطقة
العبادةأساسلناقذموالمسيحمشيئتهلمسرةالمدركالواعيالقلبكلمنيخبـعهيخـدمهالذي

عبادةالمسيحيهةفالعبادةومحبوبيهنأحتالهفصرناباآلعندمابكلاعلمناعندمادتهالمفبولة

للمسيحجسدهأحدميقثفأنويستحيلعبيدمةخولوليستيعبدونمنيدركونومحسبوبينأحبا
ليهاشتعلتقداللهنارحبكانتإذاإآلمفبولةوتكويئمقدسةحميةذببحة

وبطرس0سبأمشتعلةحقيقجةذبائحلخصيرقلوبنافينارهالمسيحألقىهذاأجـلومنلهذا

باللبناإلنجيلفيالتيالبسيطةالتعاليمبوصفهعقليكلمةمفهومعنصورةأعطاناسولال

العقلبهويتغذىيدركهالذيالتعليمويقصد22بط1أله484378العقلي

بطرسوصألأللحكاعقلبالحيوانيةذنائحبتقديمالتيالعبادةضدهيالعقليةوالعبادة

كهنوتاروحيابحتأحميةكحجارةمبنإيئأيضاأنتمكونوابقولهالعفليةالعمادةهذهيوضحالرسول

25بط1سيحالمبيسوعاللهعندمقبولةروحية2ذبالتقديممقدسأ
3ء11أإ310ءعحولع7721أأحءألكاـهس3آأ1415هأهلما2

ث3042كالم1هاأسالكاهس3بم1415أأ34اكاـا30

ناثلحيلمولأناففلغرفنافيولكنناطقحيراالهواإلنساناداآلنإلىيزالوالاليرنانفالسفةعندامعرو1
ومـبئ

0داااأر2فىةالمعنىفيمبادالن7مالالصإهلحءإالها4كلمتيادكايسحانيفول5
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التيالخالصيةاللهأعهالمنبولسقوقدمهسبقماهوهناناطقةكلمةيسندوالذي

مشيئةلمسرةبلاللهلمخئيئةمطابقةتكولطالعبادةهناكرهابشؤنسئحبفضلهاننطقأنتستوجب
وخدمتهايمانكمذبيحةعلىأيضاأنسكبكنتوإنلكننيورضىسروررائحةوتكونالذ
81و271فىمعيوافرحواأيضامسرورينأنتمكولواعينهبهذاوأجمعينمعكموأفرحأشر

علىاللهإلىالمقذمالخمرسكبهوفالسكبخالصةذبائحيةلغةيستخدمبولسهسناق

أنيعخبربولسوق9204خرالواحدللخروفالهينرفيالخصروسكسيبالذبيحة

ذبائحعلىحياتهسكببمثابةهيالشخصيةالحيةعبادئهضمنتدخلالـتيللهالخـاصةخدمته

كليستوقيأنبعديقآلمهاذبيحةهنابولسقيعتبرهالمؤمطيئإيمانحيثالمؤمنينإيمان

منويطلببلبولسرقوياللهريوحينئذوخدمتهبتعليمهوذلكالتقديحسمنشـروطها

للربسرورذبيحةحتأصبألنهاعبادتهمفيأيضاروائأنالمومنين

نسيمعندكممنالخيءاألشياأتجفرودئسمنقبلثهكذاالذباثحيةاللغةيستخدمكذلك
بولسقأننالحظوهنا481فىاللهعندمرضيةمقبولةذبيحةذكيهةطيبةرائحـة

ويضيفلتهذبائحهياآلخرينأعوازفيوشركةوبذلءعطامنالخيرأعمالأندائمـايتصور

رائحةاألنناقولهمننفهملذلكطيبورائحةسروررائحةأنهاالفديمالعهداصحطالحاليها

والخدمةالعبادةفيحياتناأنيقصدأنه251كو2يخلصونالذينفيدثهالذكيةحأس
مندتهذكيةكرائحةمسكوبكخمرفوقهاحياتناتنسكبمحرقةذبيحةئحتسبوالحـبوالبـذل

ذاتهبحدهواألخالقيالسلوكوهذادتهالذكيةالمسيحرائحةألنناميـحاذبيحةداخل

61ة2كو12لياةحياةرائحةللحياةمحذدةحياةالمخقححبنعندءيننئى

مستوىعلىالمسيحيةالعبادةقواعديرسي211اآليةهذهفيبولس0قأننرىبالنهايةو

شكلمعطيابالمسيحءاللفداالخاصبزهمنلناالدهقذمهيشاكحمرةمستخلعةوسلوكـيأخالقي
مؤمنيهابحقديمكلهالياةوايومكلمدىعلىمشغولةككنيسةللجماعةالمسيحيةالحياةومضمون

التسبيحمعوالحدمةوالمحبةالبربأعماللتهذكجةكرائحةومقبولةوحيةمفذسةكدبائحاللهأمام
ذبائحتقديموجمؤضالربمعاجثماعكخييةنيسةالكبولسيصزرقوهكـذاوالشكـر

يؤسسذاتهالىالميئةالماديةالطقسيةالترتيباتوآالفمئاتيالزمهاالتيالمتعددةاطيوانسات
الذبائحتكونومادياشكلياوليسأخالقيامقدسةجسديةوليستروحيةناطقةعبادةللكـنححة

شكروالخدماتوبرهالمسيحقداسةمنالمستمدةوقداستهموتقواهمبحياثهمالمؤمنينهيفيها
وتسبيح
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هيمالتختيروااذهايكمبتجإليلشكيكمعنتغتروابلالدهرهذاتشايهلواوال
الكامتنماالهـقزصتةالصايحاالدهإرادة

العبادةترتيبعلىالمسيحفىأديدةالعبادةترتيبمضاهاةفيبولحمى0فكـرقبحسبواآلن

للذبيحةالالئفةالذبائحبتخصيصءاألشياتقديسأيللعبادةالتخصصبعطياتيبدأالقديمة

كتبوحتىاألوانيعلىللتطهيرالتيالذبيحةدمورشوكسلهااالوانيروتط6وغسلهاوتطهيرها
بحسبوصيهةبكلالشعبجميعكلممابعدمولمىألنللعبادةفيتخصصالكلليتطقرةءالقرا

وبهغنمسهالكخابورنئقوزوفاقرمزياوصوفـاءمامـعوالـتيوسعـجـولالدمأخـذالناموس
أوليةكلهاالعملياتوهذه12و991عبالخدثآنيةوبهيعأيضاوالمسكنالشـعب
عندالجديدالعهدفييقابلهاماذاواآلنللعبادةللخدمةتخصصتقدءاألشياكلتكونأنلضمان

شكلليأخذواالعالمشكلمنشكلهملغييربمعنىأنفسهمالمؤمنينتخصصيقاللهابولسق

دسةمقلعبادةالئقينيصجرواحتىالمسيح

لكمشكعنتنئروابلالدهرهذاتشماكلواوال

كاكالمبم1كاص50لم75دهءاهكاههـ5شكلكمعنتغمرواتشاكلوا

العربيةفياللفظفيبينهياالفارقأنفحعالكلمئينيينالتفريقفيقمضرتالعرلـةاللغة
ألكالملمها011منهمامماجذرباختالف6يختلفالمشىأناالمتفارب

هكذاينهماالفارقبجملاليتفرتفالعألمة6

أألكاد553كاثادامدتزولالعالمهذاهيئةفححألالمنناليوالنغبيرالـاتكلدممعنىكاـتتضشءالكالكلمةإ
جهالتكمالالسابفةضهوانكمتشاكلوااالاكهـهوةشكلشمانالرسولبثلرسيفولهاكطكذلك13كر17

3الي4341لمءاالال3ه2ألح51الامالملح41ة1بطأ

ميالدآيحتبرالذياالبسانداخلالجوهريالعغليمالتغييرتعميماضمنتعني541أأأيايىموكلمةانحين
كلحةعتنعئرأديشحيلالذياالمردأاألمكليةخاصيةمنهووالذيجمدبدأخلقوكأنهنسادلثـالـا

مشابهينليكونوافئـسهمسـبىمفعرسبقالذيناالنإلفولفيكذلكاألحوالمحالبأىالكالسكيما

أالوشركةياتوئرةألعرنه11كذلكحنيميسريالتحـولمنا892وهالخصررةاللملم4ياداه
كلمةضعفمدىتدووهاحمقيفيةليةئحوداخلجةاقغييرتوةها301بالكاـبهوتهلملمهاااللحلم75متشهأي

مرتهصررةآخداأواألصحالمشىتلغيتكادإلهاحتىفثبها
هنا91ةكلأفيكمالمسيعدأالءادأل15يضورانإلىأيضابكماتمخضىالذينأوالدييااآليةفيكذلك

القلبداخلعألالسبمصكللادإلالروحونحلبممعلالوافعمندافيتعبرعملبة
7121ممئتهي79اا5لنأياوتثيرتالمـعهيئةتغييرموضعالتاتيالكلمةهدهنحدكذلك

االتواصبينالديلممالحموأالفدربهذاونكخفيبقرةالالهرتنوركلهرإدحذريالـنبرانجدايتضـحوهنا
1111ا31ا113أإأأفياإيا71ا13110311للكافتحلجقالصغيرة
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والتكئفللعالمالتيالقديمةالبيئةتغييرضرورةتفيدتشاكلوااالالسلبيةفـالكلمةواآلن
أوالبيئةإلىأي4أهولأكثرواضحةباإلنجليزيةهناوالكلمةالجديدةالبيئةعلى

تعنيفهيباليؤالنيةواحدةكلمةوهيشكلكمعنتغيرواكلمةأماللقديسينالذيالشكل
فيهاحيثبالمعموديةإآلتنفيذهأوفهمهيمكنالالذياألمر7الطبيعةفيأيالداخليالتغسجير

301يوخالقهصورةحسببالنعمةيتجددالذيالجديدولبسالعتيقاالنسانخلعيتم

المسجحفيالحياةروحاآلتيالدهرروحولسالحاضرالزمانهذاروحخلعأيضاتعغيهـيبل

عنتغيرواالكلمةبينماواألخالقبالسلوكتختصتشاكلوااالأولطاالفالكلمةيسوع
انفتحتالتيالروحيةالجديدةالطبيعةلخوالالثانيبالميالدالخجديدبصميمفتخئصشكلكم

ومضمونمعنىهوهذادمهوسربجسدهوأكلالمسيحولبسوالمعموديةباإليهانأبوابهالنا

شكلكمتغمرواصوجوهر

يوحناوللقديسوشكلشكلبينالخفريقفىالعربيةاللغةفيصعولةهخاكلألسفولكن

ترجمتهافيالعربيةالتربهةبسمببفيهاوفعناالتيوالبلبلةاللبسمدىيوضحشرحالفمذهبـي

الفمذهبييقولشكلكمعنئغيرواوتشاكلوااالالشكلبمعنىللكلمحين

بلي5كاهءلم3ايالهماالسكيفصدهناشكلكتغيرعنيقولالبولسأق

شكليةهيالعالمطرقأنيثبتلكيد35دهءا5هيعتكطعبعنتغيريفول

جمالهلهلمهءاالحقيقيكيانكاولكنهاءألمشكالليستالفضيلةولكنكاأءأ

الذيلألمورالخارجيالشكلوتغييرالغشأوالخزويقإلىيحتاجوالالخاصةطبيعتهحسب

بالورئنكشفأنوقبلحتىاألموركلهاهذهألنزوالإلىينتهيوسينكشفحتما
الكيانإلىتبلغبسرعةفإنكجانباأأللمدهلـالخئصكلياتألقيتفاذاوتثالنئىتذوب

8ألمهءأال7اطقيقي

وانالتكثفتفيدءأادإنفرلفوالدقةالبـاطةفيكايةشرحاالغزيرعلمهخرانةمنكايسماد3المالناويقد
ا4محه5إ930التفيهيرتفيد39يهءا4لده

كيرحدالىصحغوهداباالجمابيةالئانيةوالكلمةبالمطبيةلرصمهااولاالالكلمةمرربسليردالعالمويحلل
ساول33أ5345

12رقمهاثى591صفحةللمرلفأعمالهالهزلهجـاتالرمولبولىالقديىيهابالالمرجودللتعليقارجع

7كألءأورهءهءلملم23و

اح3ال9لمأهاهلمهعءكا15وو17وو
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شكلكمعنتغئروابل

فالتغييرالعالمأشكالمجردوليسذاتهاالطبيعةعلىالداخليالكيانعلىمخصمبهناالمعنى
وإرادتناإمكانياتنايفوقعملالحقيقةفيولكنهوبإرادتناامكاننافييراهبولسقأنولوهنا

فيهيتدخلاللهمنفائقهوعملفيهايحدثماولكنبإرادتناللمعموديةقدمننحنفصحيح

جسدعنفنحوتالعتيقإنساننانخلعإذالعقليدركهالمابالسريكـحللكيالقدسالروح

المسيحشكللنلبسآدميتناشكلنخمالمسيحنلبسبلالجديداالنسانلنلبسالخطية

روحمنمؤازرةاالنسانينالحيثوالحياةوالسلوكالعملفييظهرالمقدسالسرفياتـموما

والبرعوضالقداسةفيالمسيحفكولناليكونبعدالجسدحسبوليسجالربحسبللسلوكالله

يكنلمسيثالصغرفيمعموديتخافألقداكوإنواآلنوالشرالنجاسةفيالدهرهذافكر

مناالدهريمسحهوالعناالزمنيحجزهالبهمحناوضأخذناهالذيالروحأنإآلوعيوالاكإد

ويؤازريعملنطلبهحينمانجدهندعوهحيخما0ءالفدايومحخىيرافقناأبديإلهـيخئمفهو
لكـميوبطلبتموهوإنمعهكنتممامعكمالربومرافقرحماأنهيثبتعليهنتكلحينـمـا

عوديدبنعزرياالنبييقولههذا12هأي2يترككمتركتموهوإن

فابديعتصدعلىأمربشبهيطلبوكأنهشكلكمعنتغئروابولسقيقولحينمالكلذ

عننتغئرأنأردناإنوهكذاللعملومستعدةالروحيالداخليكيانافيموحودةحئةذحيرة

اآلنيكونالولماذامستعدقائموحفالشكلنا

نحملهالذيوالحتموالنعمةوالقوةالروحهذاكلبولساعتمادقمدىءالقارىويالحظ

هيالشريرالعالمشكلعنلاالعئزاعلىفالقوةالدهرهذاتشاكلواالأوآليقولحينحا

واقعولكنهالضعيفةإلمكانياتنافاثنحمقيقتهفيأموهوشككمعنرواتناقولهفىقائمة
والكرامةالمجدوسلوكخاحياتنامنلهملنقوأمانةوصدقوعيعناللهطلبناإدإرادتنامحاللى

ورضاهمـرتهحمسبوالعبادة

أذهانكمالتجديد
دونالتهربمنبنوعقالتكرارلمادمجواعتبروهبولسللقديسالقولهذافيءالحلحاغئرلـقد

الكيانفيالجذريالتغبرإنيقولأنيقصدبرلسقالحقيقةفيولكننتغيربكـيـفيـاتـيأن

أدأإالمحسوساحتىوالمنظوروغيرريايكانوإناالمعموديةفيالروحبعملالذيوالطبيعة

عنالصحجحالتعبيروهوالروحيالوعيأيالذهنفيمقمابللهالتغييرهذاعنتنتـجالذي
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فىتجديدمنهويمتدبالسريرافقهالمعموديةفيالخلقيفالتجديدالروحينساندلىالعقلعملمفهوم

العالممستوىعلىكانتفكريةياتمستومناإلنسانفينخقلالعقلالذهنالروحيالوعي

فيهووهذاالروحمستوىعلىعاليةالروحىالوعيفىروحيةفكريةياتمسثوإلىالحاضر

والمرافقالحادثالذهنيالتجديدلهذايزالالودكنالذهنيالتجديدبحالةالمقصودالخقيقة

هوأنهفيدورجديدبالتاليلهيزالالواإليهانالعمادسرقيبالروحيئمالذيالداخليللتغيير
3كتفاإلنسانطبيعةفيأيالداخليالكيانصميمفيومجذدويغئريحؤلأنقادراآلخر

والروحواالبناآلبباسمذهنهوانفتحالعمادلسرفياالستنارةنالالذياالبسانإننقول

يحدثفالذيويتاملويعيويدرسيقرأحينمافيهاالروحأسوارويدركالكتبليفهمالقدس
مجاالتقيالذهنفيهايدخلذهنيءارتقاحالةعلىمرةكلحصودهبمعنىالذهنتجديدهوله

بمايقاسالمجدهسابقاأدركهقديكونماأناإلنسانيدركفيهاأبالحقجديدةونقولجديدة

ذهنإليجسديذهنمنتحولههوالذهنوتجديدالذهنيدتجلىهوهذامرةكلعليهحصل

لإلنسانالداخلىوالكيانوالنفسللروحتجديدبالتاليفهوباستمرارروحي

إاذهانكمبتجديدشكلكمعنتغمروابولسققوكبقوؤاآلنيتضحلذلك
بالكلمةيتجددجثللذهنبالسرللسوديةتجديدحالةهيمفتوحبذهنةءالقرافابألذلك
اللهبكئمةيفمىالممابليفنىزرعمنالثانيةمولودينالرسولبطرسيقولهمانصهووهذا

العقلريفوقبميالذهنتعميدقوةلهافالكلمة132ابطاألبدإلىالباقيةالحية

الكاملةالقرجمئةالصالحةالثهإرادةهبمماالتختروا
5إلمه749تخئبروا

ثالئةتعنيالدتيقةالقواميسبحسبفهيوتفسيرهاالكلمةهذهفهمفىءالعلماينقسمهنا

وبعف753401سيستحمنوالثالطءأ3يختبروالثاني753556حيحققاألولمعان
01موريسليونمثلءالعلماكفرمنومعهالثانيالمعنىيفضل9هودجمثلءالعلما

ويشترك41كرانفيلدينفردولكن31الفمذهبيالقديسومعهم21وهدالم11وكـايسمان

09ث684ءهالمح436اكاوألالماأل3أ4584

05سآولكأزىالمكا

كلألممأاساهلم033

خزع4أءهءلم3002ر4

31حلث5اءءهحلملم400

4ح3لهءامح41ءهءلم052كا

3مدومبةرصالةضرخ
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الذهنتجديدأنهياالختبارتعنيبأنهاالحكموحيثياتيحققاالولبالمعنى1هبراودمعه

وأماوكاملةومرضيةصالحةاللهإرادةأنفيختبهروالحياةوالروحاالنجيلاسراريدركيجعله

حيحياتوأما251كو1أحدمنفيهيحكموالءشيكلفيفيحكمالروحياالنسـان
ويكرزالكاملةالمرضتةالصالحةالثهإرادةحياتهفييحققالمتجددالدهنأنفهيكرانفيلدحكم
يروالكيالناسقدامهكذانوركمءفليضىأيضآواللهبلبولسقمطلبمنتهىوهذابها

الصالحةاإلرادةتحقيقهنا61همتالسمواتفيالذيأباكمويمجدواالصحالحةأعمالكـم
ةالعبادوبحملوالبشارةالخدمةمقصدوبوالناسبين

يختبرالمتجددفالذهنمعانأخذهماأنونرىالرأييهنمنننحازأليأنفيصعبنحنرأيناأما

غقيقهامناللهإرادةلصالحاختبارهفيالذهنعملفصليمكنوحتمأققوحمتمأ
يستحسنهاألنهيحققهاوهوالحياةفي

الكاملةالمرضيةالصاطةالدهإرادةهبمماتحتبروا
الجديدةالعبادةعلىالناموسحسبالقديمةالعبادةمضاهاةفيأخرىنقلةبولسققلينهنا

ناموسفيالتعديمأنمعروف3يعلماللهقنالئعليمجهةمنوذلكيسوعالمسيحفيالتي
وئعفموهالناموسكتجةأيالناموسيونأيصأيسموناالذينوالفريسميونالكتبةبهاخئصيمىم

الومحظوراتقيودتحتكئابتهفيءجداسواالدقيقةأصولهالموسويللتعليمكانحهـيثللشحعب

مصدرثعليمهعنيفصحأنعليهفإنيالفريحيعلمفحينماتدريسدثمحفظهئـملهاعدد

ممهإستلمالذيالفريصيوعن

ويحنشبررفيالذينفسههوالمؤمنويحعلآخرهإلىأولهمنالمنهجهذايبطلهنابولعسوق

وتحديدالقداسةفينفسهبدبيحةالناطقةعبادتهواقعمنبهاويناديالمسيحتعاليمويستحسن

ومعإسراثيلبيتمعوأقطعالربيقولتأتيأيامهاالقائلةالنبوةإلىخديسذلكفيوهوذهنه
الربيقولايايامتلكبعدإسرائيلبينامعأقطعهالذيالعهدهوهذاجديداعهدايهوذاليت
قلربهمعلىوأكتبها721كواالمجدرجاهفيكمالمسيحأداخلهمقيشريعتيأجعل
وكلصاحبهواحدكلبعديعلمونوالشعبالييكؤلونوهمإلهالهموأكونموسىألواحعوض

رباآلبأيهاأحمدلتأصغيرهممنسحيعرفزلنيكئهمألنهمالرباعرفواقاثليناخاهواحد
1052اتلألطفالوأعلنتهاءوالفهماالحكساعنهذهفيتأخألنكواألرضالسمـا

وكا3ول41حطلم7340
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131343إربعدخطيتهمأذكروالإئمهمعنأصفحألننالربيقولكبيرهمإلى

ملةألالمرضيةالصالحةالذإوادة

الفهيأوحدودهااتجاهاتهاصرفةيمكنالألنهالقديمفيالدهثميئةمعرفةالهئنمنيكنلم
فياليهودتاهإدراكهاصعوبةشدةومنلهالثهيريدهكماواحدلكلشستعلنولكنئعرف

أيديهموبينأمامهمكانتالتياالملةالمرضيةالصالحةأدثهإرادةيعرفواودمالتمييز
وقتلوهوهورأهانوهالذيالثهابنالمسيحيسوعشخصفيإليهموتتوسلمعهموتتحادث

ملكؤلهءمجيوطلبالعلياسمتقديسبعدلتالميذهالربعقمهاالصالةفيوصيةأولكانتلذلك

بهاأردفلذلكاألبديةوحياتناخالصنايكمنالثهمثيةفيألنممثميئتكلتكنهبم
يريدهكماتمامااآلنفيناعملهائطابقأنبمفهوماألرضعلىكذلكءالسمافيكماالرب
لنابالروحبولسقرآهمافينايتمأياللهمعاألبديةالحياةأيءالسمافىهناكالدلنا

هذه14أفالمحبةفىقدامهلوموبالينقديصلنكونالعالمتأسيىصلفيهاختارناكما
ككلوللكنيسةلنابالنسمبةالكاملةالمرضيةالصالحةالمحثصيخةهي

يكنلمناموسالسبحالثهعلمأصولكلعلىالمتعئمالفريسيوهوبولسقأنويالحظ
لتعلمانتخبك3باثناالهمشيئتهعنالدلهأعلنحينماوضحوذلكاللهمشيثةهيمايعرف

كانالتياإللهيةالمثميئةهيوما1أ22أعفمهمنصوتاممعالباروتوتبصرمشيئته
ونوالالمسيحياالممانفيللدخول3األدعوةإأل3المسيحفممنفهاعوقدبولسيجهلهاق

بدونوذلكالكنيسةأيدالجسوعغويةالميراثشركةعلىوحعرلهمإبراهيمفيالثهوعد
الميالدويقبلونجديدأءشيكللهميكونلللليهوقديمةعوايدوالسبتوالختانوالناموس
يةوالتزالصالحةاللهمشيئةهيهذهبالئبنياللهأوالدويصيرونوالروحءالمامنالثاني
والكاملة

أشرارخطاةبعدونحنقبلتناألنهاجداصالحةفعالفهيصالحةارادةأنهاأما

نفسهوأسلمأحبنيممرتهمنتهىفيهاإنبلقطعندهمرضيةليستفهيقرضيةكوبهاأما
361يوالوحيداللهبذلحتىالعالمهالأحبهكذا202كلألجلى

بمعنى9153يوأكملقدالصليبعلىالمسغقولفيكمالهافواضحكاملةأنهاأما
والتبنيالصلحلقبولاإلنسانءفداوتكميلالمسيحباستعالنالنهائيكمالهابانتاطهمشيئةأن
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والمرضيةالصالحةالثهالرادةالصفاتالثالثهذهيضعبولسىقانيالحظولكن
الناموسإذاعملدونالناموسفيمختبئةكانتاليالصفاتالثالثمقابلفيوالكاملة

الناموسفصفاتشاسعوالفارق721رووصالحةوعادلةةمقدموالوصيةسمق
أمامنهاشيئاينالأناإلنسانيستطعولمذاتهايخاوصالحةوعادلةمقدسةبقيتوالوصية

ومرضيةصالحةأنهاظهوراوظهرتاستعالنافاسئعلسنتالمسميحيسوعشخعىفياللهإرادة

هيوتعملويقبلهاالمجانيةاللهمواهبداخلمنيتجهـددذهنكلمتناولفىوأصبححطوكماملة
ءوالفهماءاطكماعنهذهأخفيتألنكواألرضءالسحارباآلبأيهااحمدلثوفيهله

112الوأمامكالمشزةصارتهكذاألناآلدالأيهافعملالطفالوأعلنتها
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المسيحبمالسلوكإساسيات12138
اإليمانمنواحدكلنصيب2وامن

الواحدالكتيسةجسممفيإنما

335

أنينبغيمافويرثثيالأنهوبينكممنلكلليالمعطاهنعتةبالأقوكفإني213
االيمافيمنمقداراواحللكلاللهلشتمكماالتعقلإلىيرتئيبليرتئي

الوتنسيقهاوتقسيمهاالعبادةمهامتوريمفيبولسقيدخلاألصحاحمنءالجزهذافي

كلنصيمالبحسيولكنالقديمالعهدفيواألشخاصاألسباطامسنوعلىالتعيينبحسب

يرىوإذ11األكنيسةفيالسلطاتومصدههوهذاالثهلهوهبهالذياإليمانمنواحد

بهيتعلقالاألمرأنالبدايةفييعلنوتنسيقهاالعبادةنظاموضعفيالدخولخطورةبولسق
كلهناالموضوعأنئشعرناممايأمرإنهكرسولالدهلهأعطاهاالتيالنعمةبسلطانوإنماشخصيا

ألحدفيهحريةوالاإللهبمالتدبيرمستوى

بينكمهومنلكلليالمعطاةبالنعمةأتولاإلني
التياللهنعمةتدليرلهميكشفبدأمتجددةأذهانإلىيتحدثأنهبولسقاطمأنأنبعد

إدارةفىوإنماالروحيةعبادتهممستوكطجهةمنكأفرادبهميختصفيماالكرسولاللهلهأعطاها

بالنسبةاإللزامإلىلهفيماواحدكلإليهمالطلبمجردمنانتقللذلكالكنسيةالشئون

عنوكشفسبقكماالنعمةمصدرمنوإنمالهالذيبالسلطاناألمرشفعهناومنللجماعة
الذيناألممجميعفىااليمانالطاعةورسالةنعمةتبألالرسالةءلدمنذالسدطانهدامصد

آخرحتىلهميوكدهظلالذياألمر6و15روأالمسيحيسوعمدعووأيضاأنتمبينهـم
التيالنعمةبسبملكمكئذكراالجوةأيهاجزثياإليكمكتبتجساوةباكثرولكنالرسالة

1ه1روهاللهمنليتؤه

مراألبخطورةيشعرفيهالتيالنعمةيقوةإليهميصدرهالذمممااألمريزكيإذبولسوالقديس
صادرفاألمرلذلكالدهورعبرمسيرتهالضمانإلهيةكمؤسسةالكنيسةفيامسيتوقفعليهألن
0الجميعلدىوطاعةسمعايتطلبأنهأيالجماعةأجلمنالجماعةفىفردلكل



روميةرسالةشرح2138رو3

إلتعقلإلىيرتئبمبليرتئيأنينبغيمافوقييزلئيال
9ء7ء71ء570أ7اء75صدلدأ75عالأيرتئييرتثيقيلئي

أناليونانيةفيإليهامضافاالعربيةالترجمةفيءجاكمااإلبداعمحكمباأللفافالعبهنا
تنئهييرتئيكلمةمناألربعةاألوصاففهذهيرتئيمأيضأباليونانيةتءجاالتعقل
نطالتعقلالرزانةحكمةتعنبىإذعالأخالقيبمضيالدأكاـإنماهدهع7أالتعقلبكلمة

61العقلأعمالتمةهياألخالقيةالفلسفةفيموفعها

اإليمانمنصكاهليألمسءكاا7ممت3ء7نصيبامقداواواحللكلاثهقسمكما
فردكلناحميةبهـشدةفهويتجهواإلفرازالرزانةأيالتعقلعلىبولسيشذدقوحينما

الدهكونأيضاالفرديالمستوىهذاعلالكنيسةفيالنعمةتدليرشئقذلكإلىمضيفابمفرد

فييتعقـلأنفردكلعلااللثزامفأصبحبمفردهفردمملقدرقامةعليماناأنصبةقسم
مناألهميةغايةفيوصارأمراالدهمنمسبقاأخذهالذياالبهانمننصيبهقدرعلىوتصرفهعمله

الدهورمرعلىالكنيسةوإدارةوئدبيروحياةقيامحهة

العاليةالمواهبألصحابالفرصةهنايعطيالبولسقأنهوبشدةانتباهنايسترعيوالذي
إمكانيائهممنيخزواأناألضعفالمواهبألصحابوالالكنيسةعلىدسئواهميفرضواأن

الحسفصاحب0ومواإيمادمنأعطاهمامستوىعلإالاإلنسانيطالبالهفالاألضعف

يعطيأنجميدالوزنالتالحالثوصاحبثالثاوليسأخروزناتنحمىيربحأنجـيـدالوزنات
الكنالتدبيزالتعقليحكموبهذانهسايعطيأنمطاتبهووالاثنينوليسئالثأ

الشخصيةوالغيرةالمنفردالحماسخطرثكتمفأصحوجهعلالنعمةأوبولسقإن

غيرمرارأيؤكدهذلكبعدبولممسنجدقوهذاواإلمكـانياتالذاتفيوالوثروالزائدة

أنفسكمعندحمكماتكونوااالالمتضعينإلىمضقادينبلالعاليةباألمورمهتمين

اللهوهبهالذيمالنصييحدودفيااليمانعلالمبنيالتعفلنرىوهكلذا2161رو
الكنيسةوصحةوسالمةهدوودواملقيامساسية11الدمحامةهوالكنيسةفيدردلكل

اللهحكـمومانسألبأنحتساإلينايوحيبولسؤكالمحالواقعفابئعليهوبناةوبالتـالي
هذا3أخذالذينصيبهعلىيتذمرالذيماحكمماأو3سثحقيمافوقالجماعةعلىيتعالىالذيعلى

او31و21كو1فيالمطولبولسقولشرحللنعمةنتركه

اإللرازالنهاثهممنواللهمصحححيثأفضلالفضائلاممافىتباحثواالذيالربانوحاعةانعلوليوسالفديشمةاقرا61
31ص9891سنةمكررة6591دهبادالتانبالتحييزوهو
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الذيبولس0قفيالتياللهنعمةبحسبالكنيسةفيالحدمةقانونأنهذامننفهم
علوليسوالرؤانةالتعقلفييظهرالذيامتيازاإليمانعلىيرسوالذورضىالحياةلهايضمن

ومستوىبالمسيحالعضوصلةعلىهانبرهوالرزينواإليمانكانمهماشخمآخرامتيازأي
الكنيسةفعضوالكنبسةأيجسدهعضواييكونأنحتمايزكيهالذيهوبالمسيحالعضوصلة
وحيثيائهلذاتههوماإلىينظرفالشيئاليسذاتهفيهوالحدمةعلىوالمستامنفيهاالخادم

بالمسيحالصحيحةصلتهعلىليبرهنوالتعقلباإليهانمنهيرىماإآلوإمكانياته

ءفهؤاليرتئواأنينبغيمافوقأنفسهمفييرئئونولكنممتازةمواهبأصحابهمالذينحثى
عمومافالمسيحيأقلإيماننصيبصاحبهوالتعقلوالفاقدوالررانةالتعقلفاقدون

فىءنئيهوكلفالذيءثيكلأنهنفسهفىينظرالخصوصاالمسيحجـدعلىالمؤنخنوالخادم
فىءنئييوجدأنيستحيلإذءلثيأنهنفسهينظرفيأنينبغيحتىوالالمسيحهوالكنيسة
هوالكنيسةفيقنفكلالكلفيوالكلءنئيكلرأسفالمسيحالمسيحعنخارجاالكنيسة

فاليناآلخءلألعضابللنفسهوالبالكنيسةولكنبنفسهعضواليسوالعضوالجسدفيعضو
موهبةأنوهومكينثابمبأسالشعلىوذلمكللجسدهياألفضليةألنعضومنأفضلعضو
الكنيسةاآلخرينلخدمةيوظفهاوإنمالنفسهبهايعتاالئميزهالتيااليمانيةالفرد

عمللهاءاألعضاجميعليسولكنكثيرةأعضالناواحدجسلقيكمافانهوه214
كلبعضألبعضءوأعصاالمسيحقيواحدجسدالكثيريننحنهكذاواحد

واحدلآلخر

قررقدبذلكيكونفهوااليمانمنمقداراواحدلكلتمفاللهأدنبولسققالحينما

المواهبعلىيقومالدهالمقزرمنءاألعضابينالتنوعهذاولكنإلهيكعملءاألعفمافيالتنوع
للخدمةكأساسالموهبةعلىالتركيزهناواحدلكلقسمكمااإليهانأنصبةمنالمنبثقة

فكرأساسعلىيالكنالتدبيرفيالثدخلمناإلنسانيديخليذلكبعدالحدماتعولتنعموما
لكلاللهقسمكماأنهكيرحقاةالمسيحجسدالكنيسةلتبقىالكنيسةتأمينهنارأيهأواإلنسان
71كو17الكنائسجميعفيآمرأناوهكذاليسلكهكذاواحدكلالربدعاكماواحد

217كو1للمنفعةإظهارالروحيعطىواحدلكلولكنه

ليخدمقسمهابللواحدالمواهبكليعطيالاللهحعلتالتياألهدافأهممنولعل
للكنيسةواأللفةوالثعاودطالتواضعروحءإعطاهوالواحدالجسديحدمودقوالكلبعضابعضها
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يخذموأنواعواحدالروحولكنموجودةمواهبفأنواعومتقيهاامهاخآمواهبوحدةفيممئلة

الكلفىالكليعملالذبواحدالثهولكنموجودةأعمالوانواعواحدالربولكنموجرة

المسيحهجةقياسسبحالنعمةأعطيتمناواحللكـلولكن6و214كو1
47أف

الذينوتعئنتدعوالتيالنعمةمنمحكموتدبيرإلمجةخطةأنهاينتأنءالقارىكلواآلن

كللملح2ء75كااولدألصياإليمانأنابةمسخوىعلىالمواهبتقشمئمالذهنيالستحديدبلغوا
لتكونبالكنيسةالدههيينلكيالثهأعطاهاالذإيمانهقدرعلىبهايخدمالتيموهبتهيأخذواحد

أعضاوحدةالحارجومنوأبوربروحوحدةالسريالداخلمنمتالفةمتمـاسكةوحدة

الجميعيشملائضاعفيمنظورةأخالقووحدةبعضعلىبعضهاموارتفامواهبهم3تعايضمهم
ككلوالكنيسة

اولىاالفمي5اآليةإلى4اآليةمنبولسنقلهاقالتيالنقلةإلىنلتفتأنوعلينا
واحدعملللجميعوليسالخاصعملهلهعضومنهاكلكثيرةءأعضالهلجسدصورةأعطى
أوانقساميشوبهالتعاوناطبيعياءاألعضاتعاونخاللمنالكليةبوظيفتهالجسدليقوموذلك

واالنسجامالعملوحدةأعطىيالذهوالطبيعيالجسدفيءاألعضااختألفإنبلاختالف

فيالواحدالجسدحمقيقةالكنيسةويعطبممنهلينطلقالتشبيههداأعطىبولسىقأنوصحيح
منبكثيرأعلىالحقيقةالبولمسقصدقولكنللغايةوجميلوجيدواحدالتطبيقحيثالممسيح

الكنيسةجهةمنعظمىإلهيةحفيقةهوتثبيعتقصدهبلالكتيسةبهيوضحتسشبيهينموذجوضع

ودكنومؤتلفةمنسجمةكمؤسسةالخارجمنمنظورةالسرمميالمسيحجمسداللحقهيأنها
ءعضائهاأداخلموقيامتهالمسيحموتقوةتحملألنهاسريروحيداخليهووائتالفهاانهـسحامها

تحملواالفخارستيةبالمعموديةالمسيحفيجديداالمخلوتةالجديدةبأجسادهمءفاألعضاوبوايسطتهم

0ضاألعلىالمسيحلجسمدامتدادفهيالمسيحفيموحدةاجسادوهيقيامتهوقوةالربموتسر

التيهبمفالكنيسةتكونهمالتبمهبمالكنيممهـةبلالكنيسةاليكونونءعفثا111ولكن
والكنيسةفيهليبقواالمسيحمنتلدهمالكنيسةالكنيسةيالونالذينهميسواولتلسدهم
منبولسقيقولكحاالسريةحقيقتهمفيفهمفيهليثبتواودمهالمسيحجسدمنتطعمهم

الجحيموأبوابماأبديةثاشةكحقيقةاالسرالمسيحجسدفالكنيسة3هأفعظامهومنلحمه
وقامالهاويةوغلبالصليبعلىغلباالذجسدألنها6181متعليهاتقوىلن

0قطالموتعليهايسودولناألبدإلىوباقيةحئةالمسيحكجسدالكنيسة
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اإليمافيإلىفبالنسمبلائمؤلناالفعطاهالنعمةبخشمينحتلفامواهحيلناولكن216

المسيحيةالعبادةمعالمتوضيحفىخطوةخطوةبناينتقلبولسق

ناطقةروحيةأيعقليةلعبادةمرضيةمقدسةحيةذباثحأجسادناتقديم4ولىاالاآليةفي

الذهنيالتجديدونبلغداخلياونتغيرالدهرهذاأشكالعننعتزلأنالثانيةاآليةفي
يتعالىأنينبغىفألقدرقامتهعلىواحدكلااليمانموهبةلناقسمالثهأنالشالثةاآليةفي
إيمانهقامةفوقأحد

المسيحفيصرناهكذاكئيرةءأعضاولهالواحدالجسدمملالرابعةاآليةفي
لبعضبعضافيهءأعضاونحنللمسيحواحدجسدالخامسةاآليةفي

بولسقوضعالسالفةالحمساآلياتفيأنيتضحبصددهانحنالتيالسادسةاآليةفي
هكذاالعبادةأساس

ئقديمعلىيقومالعبادةجوهروأنالمرضيةالناطقةالدائمةالحيةالعبادةذبيحةهمالمزمنينأن
الناطقوبالفمالمتجددبالعقلءفدمةاوتقديمكلهاالحياة

الذياإليمانتقسيمأساسعلىيقومءاألعضاوتقسيمعضعويألساسكلتقومالكنيسةوأدط

ءأعضاهمفيهاوالمؤمنونالمسيحجسدهوأنهاالكنيسةسرواستعالنللتعالىمجالوالاللهيعطيه
البعضبعضهمعلىتمدينمعالخدمةيزدونالجسدهذا

تقسيمعلىالقاثمالكنيسةفيالعضويالتقسيمهذاأنبولسقطيستعلنالسادسةاآليةفىثم

تقومءلألعضاجديدةمواهبيعطياللهفإنكمكإذاالدهمنالممنوحةاألنصبةبحسبااليمان

أنواعءبإعطاالخدماتأنواعيحألدالذيهواللهانيظهروهناالخدمةمنموقعهمأساسعلى

اللهيعطيهكذاووعاظومعلمينوخدامءأنبياإلىغتاجإذفالكنيسةمسبقاالالزمةالمواهب
األخرىبالخدمةمرتبطةتكونموهبةكلأنعلبعملهاالكنيسةتقوملالمواسيهذه

هويكونالكنيسمةسراستعالنبحسميأوالواحدكالجسدمعأمشدودمربوطوالكل

نفسهالمسيح
كانتاذاالواحدالجسدءاعداوكلكثيرةءاعضاودهواحدهوالجسدأدكطألنه

إلىاعتمدناأيصاواحدبروججميعاألنناأيضأالمسيحكذلكواحدجسدهبمكثيرة
أفراداوأعضاوهالمسيحفجسدأنتدموأماواحداروحاشقيناوجميعناواحلجسل

72و31و2121كو1
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خدماتهاجهةمنالكنيسةتكوينفيسبولقتحديداتبينلنفرققصيرةوقفةيلزمناهنا

كورنئوسكنيسةمئلاللهمنأعطيتالتيوالواهبالخدمةفيالمتقألمةفالكنائسوأعضائها

علىجهتكممنحينكلفيإلهيأشكرلهمبولسقمخاطبةرسالتهامستهلفينقرأالتي
علموكلكلمةكلفيفيهاستفنيتمءشيكلفيأنكمالمسيحيسوعفىلكمالمعطاةالثهنعمة

147كو1ماموهبةفيناقصينلستمانكمحتىالمسيحشهادةفيكمثبتتكما

طكوظاللخدامالمواهبتقسيمبولسقأعطىبوالمواجبالرالغنياألساسهذاعلى

فوالتئممعفمينثالئاأنبياةثانيارسالأوألالكنيسةفياأنااللهفوضعكاآلتـيثابتة
2182كو1ألسنةوأنرتدابيرأعواناءشفامواهمهذلكوبعد

خدمابلهاوكانتالكنيسةمذهفيمزدحمةكانتالعاليةالروحيةالمواهبأنهناوواضح
بالحدماتفيهاالخعمةواكتفتالروحميةمواهبهافيفقيرةكانتكنائسثوجدحينفى0محدودة

أنبياةوالبعضرسأليكؤدواانالبعضأعطىوهولهميقولحيثأفمسسكنيسةمثلالعامة
االقصةاألخرىالمواهبإلىيتطرقولم411أفومعلميئرعاةوالبعضوالبعفمبشرين

0عئدهم

بولسوالفديسبولسققبلرسولأيإليهايذهبلمدألنهروماكنشمةإلعدنافادا

من4الرسلوظيفةيحذفألهنجدالسالسلفيإليهاذهبقديكنلمإليهارسالئهيكشبوهو
يذكرلمأنهانئباهنايسحرعيالذياألمرفابئكذلكمتاشرةالنبوةفضذكربللمواهتعداده
لهمالذيناألشخاصتحديدحتىألنهبهاالقائمينمنعاريةالوظيفةذكربلالوظائفبالقائمنن

الكنيسةشكلإنحيثروميةأهلجماعةبينبعدظهرتديكنلمبخدماتهمللقياممواصب
أندونواطدمةأنبيايذكرأندونالخبوةيذكربولسفاقديستماماغددفديكنلمنفعسها

األمروهذا5الواعظكذلكالمعلمذكرفابهالتعليمالىيأقيحينماولكقالخداميذممو
لمحواناالةالرسنهايةفيلهمبولحسققولمنلناواضحرومافيووعاظمعلمينوجودأي

أنقادروفيعلمكلومملوؤونصالحامشحولونأنتمأنكمإخؤليياجهثكممنمتيقنأبمضا
وإنماللكنيسةينمعلميحدفىلمأنهاآليةهذهفىيالحظكما141روبعفابعضكمينذو
جمعماينذربعضكمأنتادروفيعلمكلمملوؤونبينهمممثماعافيهاوالوظالتعليمجعل

يذكرقفلمالمعالمواضحةرئزللمكانتروماكنيسةأنجمدالديناواضحكـذللئا
الممتازةالروحيةالخدماتحمشوالشامسةوالكهنةوالاساقفةفالددجاتأيةلهابولس
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إلىرسالتهفيبولسذكرهاقيكالشياطينإخراجأوباأللسنةمالتكأوءالشفاكمواهب
أفمسسأسقفتيموئاوس

الكنائسبينروماكنيسةمستوىلندركالكنائسبينالمقارنةهذهنذكرأنهنااعتنيناوقد

فهيوروحهاالرسالةأهدافعنانطباعاأيضابعطيناوذلكالرسولبولسأيامفياألخرى
العبادةأشسبالتاليوالمسيحياإليمانلتأسميسبولسخصصهاقولياالبالدرجةإيمانية
الوظائفوتوثيقرومافيالكنسيبالنظاماالهتمامجمؤضقبولسوالقديسىوأخيرأولكهدف

اإلجمانعلىاعتمدفإنهالتكوينحديثةالكنيسةكونسبببوالتدبيرباالدارةالخاصةوالمهام
بينهممالمحهاتظهربدأتالتيالقليلةالمواهبوعلىباألنصبةالنعمةحصمبااليمانتقسيموعلى
معأءاألعضاربطفىالقدسالروحعلىالكلىبولمساعتمادقباالختصاركاناوتخصصدودن

وخدمتهمعملهموتوحيد

47كاأأله17صأ3ددأميمانالإليلنسبةفباأنبوة

بةبالنساللهمشيئةاستعألنفىتركزفقداألهميةفائقاولىاالالكنيسةفىءاألنبياعملكان

الروحيوفكرهاالكنيسةقلببمثابةفكانواالخاصةحياتهفيفردلكلويالنسبةككلللكبمة

فىالكنيسةفيءاألنبياأهميةبولسقيصفحيثكورنئوسكنيسةحالةمنلنايتضحوهذا
يتنباقنوأماتتنبأواأنولىوباالروحيةمواهبللجدواولكنالمحبةاتبعواالوقتذلك

تتكلمونجميعكمأنأريدإنيالكنيسةفيبنبميتنبأقنوتسليةووعظببنيانالناسفيكلم
تنالحتىترجمإذااألبالسنةيتكلمممنأعظميتنباقنألنتتنباواأنولىاباولكنبألسنة

منيوئخفإنهعاميأومؤمنغيرأحدفدخليتنباونالجميعكانإنولكنبنياناالكنيسة
ويسجدوجههيحرعلىوهكذاظاهرةقلبهتصيرخفاياوهكذاالجميعمنعليهئحكمالجميع

2وه411543اكوفيكمبالحقيقةالذأنمناديالثه

وعملهمالقلوبخفاياوكشفاللهإرادةاستالنموهبةأصحابهمءاألنبياأنهناوواضح
االستعالنبروحالمقدسةاألسفاروشرحالثهمشيئةبحسبااليمانعلىالكنيسمةءبنافييتركز
مأنوالالحاضرفياللهمشيئةاستعالناالستعالنعلىالجديدالعهدفىتنحصرالنبوةفكلمة

ولملإلنسانالزمهوماكلأكملفالمسيحالقديمالعهدفيعملهاكانكمابالمستقبلكثيرالها
يءاألنبياعصلتحددلذلكاآلتيالدهروحياةالقيامةانتظارإألرسالةلهيحملالمستقبليلذ
وتعاليمهحالمسميالدروابةوإعادةوالمؤمنينالكنيسةءلبناالمسيحأسرارباستعالنالجديدالعهد

كرسءاألنبيامهمةمنكانكذلكبعدوضعتقدتكنلماألناجيلألنالمؤمنينمسامععلى
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ءواألنبياالقديمالعهدورواياتواألسرارالليتورجيةوالخدمةالتعليمجهةمنالرسوليالتقليد

مباشراإلهامالهمأنفاالمعلمينعنويتمئزونالذهنالمفتوحيالروحاليينطبقةمنيحسبون
التكلمموهبةأصحابفوقكورنثوسإلىرسالتهفييضعهمبولسفالقديسعليهيعتمدون

نشاطاتجاهاتوتنحصرالكنيسةءبنافيومنفعةواستعالنياروحياأعلأنهمأيباأللحسن

والتوجيهوالتدبيروالتعزيةالنفسيءوالبناالتوعيةثموالدينونةوالتحذيرالتبكيتفىءاألنبيا

منالشعبوسطقييظهركانأنهإألواحإلبنتياألحوالمعظمقيتكتفيكنيمسةكلوكانت
وكئبارسائلكتبوامنهموكخيرونمبشرينيجولونفكانواممتازةمواهبذووءأنبيـاآلخرحين
ءاجزالنامنهابقيث

فىبهاكروماكنيسةطالةبالنسبةشرحمهسبقماعلىوبناةاالعتبافينصعأنيلزموهنـا
علىئددةعندهلمنالحدمةترلثبلاألشخاصلهامعمنوكيرمحألدةعيرالوظاثفأنينتكوحالة

مكانهنمايتعئينلهـلعملالروحمنغزارةوأعطيالموهبةفيهثبتتمنكلفإنقليألوقلبألالخدمة
وهكذاعملهءأداكلويثودرومسئوليتهاهمهاويحهلبهاويهتمالوظيفةمهاميـاخذويمدأ

الرساماتوبدأتوأصحابهاالموابهذهأهمةتعيالكنيسةبدألمحتاذلكبعدويثخصصى
عالخدمإلىالجطابدأترالجماعةبصالةالنعمةلروحواستدراراالخدماتاستمرارلضمان

يستدرعطفوالصالةالتوقعروحوكانيرسلمنبيدليرسلاللهمنيطلبوهالكيالمؤمنينعلى

الحدامبينالتمييزأنعلىوأكثربهايقوممنالهيرسلالحاجةوبقدرتنسكبوالنعمةالثه
ئعرفلمالموهوبينالخداموبينفدماتابينفالفصلالبدايةفيواضحايكنلموظاثفهموتحديد
نضجتالتىالكنائسفيمؤخراإأل

فىظكآخرعملأيفىأوواعظاأونبيأكـانتمنكاذالحادمصحةمقياسأنعلى

ءذكاأوزررةكانتفمهماالخدامبينءالغربايندسالحتىاليهانابةبالنئقاسالكنيسة
المقياسأنعلىأعمالهعلىبدورهئقاسالذيإيهالههوالكنيسةيرفمهكانفالذيالحادم

ينجفيمافرقأحليرتئيالأنهوككلللعبادةبالنسبةالعامصرالمعياركانالذيواألههـماألول
حيثاإليمانمنمقداراواحدلكلالثههمتغأدألكاـثماءداهص7أالتعفلإليرتئيبلتئيميأن
تضعهكذاكلهاالكنيسةويقلبالحدمةيضممدانةالرعنخارجانفعالأوزاثدحماسأيأن

الدأكالم75ءإ877ةاأله137كاأ3ددأ5يماناالومقياسالتعقلمعاالمعيارينالكنيسة

أؤالسائددالئفليمنالفحررصورةفىدأئمايظهرانكانااإليمانوانفالتالتعقلعدموأخطار
مدىعلللكنيسةعدوينكانااللذانواالفراطالتفريطوهماالزاثدالنسكأعمالفىالتماري
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فىدائماالقدرةلماكانالرسلوتقليدالمسغتعاليمشربتالتيالشعميروحوهنااألجيال
الطالحمنالصالعإفراز

ويكونوغيرهمءاألنهـبيالكالمواعياصاحيايكونأنللشعبتوعيةيعطيبولسوق
إعليهميحكمأنمستعدأ

اآلخرونوليحكماجتماعكلفيأوثالثةاثنانفليتكلمءاألنجيااما
4192كو1

األرواحبينيمئزونالذينالترتيبفىيضعأنهللوظائفسردهءأثناقيبولمىنجدقولهذا
وآلخرالباطلمنالصحيحالكالميفرزونالذينالحكامطبقةباعتجارهممباشرةءاألنبيابعد
2101كو1األرواحتمييزوآلخرنبوة

مالتعديففيالفغلمأماطدمهفميخدماأم217

كالهماونزالوفيلبإستفانوسفاختاروا

ءالمامنصعداولمافعمدهوالخصيلبسفءالمساإلى

أيضاالخصيئيجصرهفلمفيلبسىالربروحخطف
أشدودفيفؤجدفيلبسوأمانجرحأطريقهواوذهب

إلىءجاحتىالمدنيبشربهيعهومحنازكانوبينما
6588304أعقيصرية

ءأنياهاكيحسةالكنفيانطـاكـبةفيوكـان

311أعومعلمون

خادمةهيالتيفيبيبأختناإليكـمأوصي

611روكنخريافىالتيالكنيسة

س7إمإ75كاأ7لم4137ة75إفدمةاففيةخدأم
منحصرواآلخرالقدرعاليمتسعواحدمعنيانلهاالالهؤليبالمفهوموالجديدالعهديااطدمة

فيبدأتالحذمةأن2والواأبهماإلىالمدشىردفىالالهؤليونويحنتلفالصمنرىاألعمالفى

حآلدوهااألمربهمضاقولمابهايقومونأنفسهمالرسلوكانالعاليالمتسعوضعهاعلىالكـنجسة

الرسلتليكانتالتيالدرجةوهيالشمامسةأيالحندامطائفةإلوأوكلوهاأقلحدودفى
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األساقفةبعدالشمامسةأوامالخفصاالرسلمحلاألساقفةحلحتىكذلكوظلت0مباشرة

انتقلتوهكذاالكهخةدرجةبعدالشمامسةأيالخدامصاراأليساقفةمحلالكهنةحـلولما
فالشمامسةالضيقةحمدودهاإلىالمخسعالعاليوضعيامنالخدامأيالثـمامسةخـدمةنحصسصات

الشعبيعظرنوكانواالكتائسبتأسيسوقامواالرسلمستوىعلىيكرزونكانوااالولالسبعة

والقديسيتنبأونوكانواكنداكةوزيرالحبشيالخصيئمعفيلبسفعلكمايعتدونوكانوا
آنذاكاألساقفةتلىكانتالتياولىاالدرجتهمفيالشمامسةأيالحدامءهؤاليفصدبولس

منهمواحداكانبولسقيديعلىاستشمهدالذيوإسخفانوس

فإنهالخدمةموهبةأعطيالذيأنابهايعنيالخدمةففسيخـدمةأمبولسقوقول
لهاوئخلصمواهبهتعحصرفيهكوضعالخدمةفييتعتن

نعمةعلىصالحينكوكالبعضابعضكمبهايخدمموهبةأخذمابحسبواحدكلاليكن
401بط11المخنوعةالذ

موائدونخدماللهكلمةنحننتركأنيرضيالوقالواالتالميذلمضرجمهواالثنـالدعا

وحكمةالقدسالروحمنومملؤلينلهممشهودامنكمرجالبعةساالخوةأيهافـانتخبوا

3و62اعالحاجهذهعلىفنقيمهم
الشعبفىعظيمةوآياتعجائبصنعيكانوقوةإيماناامملوءكانفإذإستفالوسوأمـا

68احم

ءالغرباوخاصةالمؤمنينحاجاتخدمةعلىأصالالمعينينالخدامأيالشمامسةأنهناواضح
883اعأيضاوالعمادوالكرازةالوظيهارسونكانوا

حاجاتخدمةعلكانتأنهابولسيذكرهاقالئيالحدمةلىإليهنـنتبهأنيلزموالدي
كلبهايتحلىكانالـيالمواهببحسبدلكوالتعميدوالكرازةءبالغرباوالعنايةالماليةالكنجسة

نينالمعمخادم

الحديثةالعصورفيبدأتفقدالكنيسةفيالذياكزليةالخدهةدورإلىننتبهأنيلزمناكذلك

العالميالكنائسلمجلسالكبرىالمهامإحدىوصارتأساقفةعليهاوئعيقالصدارةمكانتحتل

الحكوماتبعضالميدانهذادخلتبلالدوالراتمنالماليينألوفبلمئاتلهاويرصد

مشوىعلىالخدهمةلتمويلالكحرىالمصادرمنأصسبححتبيةاورواالالسوقأننسسصعوأخيرأ
بالزالزلالمنكولينإغاثةفشملتالذياكوليةأيالخدمةمجاالتوامتدتوتفزتالعسالـم
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وإعانةوالدياناتاألجناسولكافةالعالمءأنحاكلفيوالمجاعاتدـةواألووالفيضانات
واالستبدادوالهجرةوالحروبالجفافعنالناتجةاألضرارلمقاومةتفريقبالالحكومات

منكانبولسقأيامفىالكنيسةفيوالحدمةالخدامأنبالناعنيغيبأنينبغيالولكن
نظرفيجعلهاماوهذاوالتعميدكخائسوتأسيسبالكلمةالكرازةفيهانجحتالتيمهامهاضمن

والتعليمالمعلمعلىاألسبقيةوضعلىبولسق

م0332إةكاألددأ674الكاهة4ةاولالتعليمففيمالمعلمأم
رسالأوالالكنيسةفيأناسااللهفوضعءواألنبياالرسلبعدالثالثةالمرتبةفيالمعفموضعيأتي
العهدمصادرثالثةمنالمعلمينمناهجوكانت82ة21كو1معلمينثالثاساتأنبثـانيا

وثسليماظهرقلبعنتسميعأوالنصبالكلمةتعليمهأيالمسيحمنالمسلئمالتقليدالقديم
مجملةونصائحوصاياوهيحأهـع5أفى5اولبالكاتشيزمعادةالمسماةالرسلتعاليمثملفمفممن

بعفوصاياوالديداضيوالرسلتعاليمكتابأيديخاتحتيرالواللهمالربئعاليممن
أنفسهمالرسلتعاليمإلىترقىأخرى

الثالثةالدرجةفىكورنثوسأهلإلىةالرسالفيهناالتعليمءمجـيلماذاةيسالسائلورلث

أوالدرجةهذهكياأووجودعلىيعتمدوقلناسبقكهاهووالجواب3والخدمةالخدامدرجةوأين
التنظيمفيالكنيسةتقاممدىعلىيعتمدبدورهوهذاالرسالةإليهاالمرسلالكـنيسةمنتلك

ءواألنبياالرسلبعدبدرجتينتتفوقأفسسقيالكنيسةنجدونحالمواهبووجودواإلدارة
رساليكولواأنالبعضأعطىوهوالمعلمينفبلوذلكوالرعاةالمبشرونهمابالكرازةتخـتصان

لدرجةأننجدوهكذا11أفومعلمينرعاةوالبعضمبشرينوالبعضءأنبياوالجعفى

إدأفسسفيثحادهوكمامعئنةلخدمةالمئمئزةالمواهبأصحابمنلفئاتتتسعقدالواحدة
كناثسفيأنهمعمتخصصةمتعددةيأعماليقومونوالرعاةوالمبشرينءواألنبياالرسلأننجد

علىالمنسكبةالمواهبغنىعلفهويدلءشيمحلىهذادكفإنفقطالرسللهايقومكانأخـرى
مقزرةهيوالالكنيسةعلىإلزاماليستالكنسيةالدرجاتأنللدارسيتبحنهذامنالكئيسة

كنشةعنكنيسةتمخاربهاهباتهيبلفراكهاءمليتحتم

واسخيعابدراسةفعنالمعلمأمااإللهاممصدرمنيتكلماألولأنوالمعلمالنبيبينوالفرق
مسبقايقولهمايحددفهوالمعلمأمابهيتكلميسمعهوماينطقهيراهمابلمنهجلهليسوالنبي
أصولهلهوعلمودراسةفهمعنويتكلم
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بالدرجةاألسقفصخاعةمنفأصبحالزمنبمضيشانهارتفعالكـنيسةفيالتعليـمولكـن
صالحابالكتبعارفايكونأنللمنصبيزكيهالذياألسقفصالحيـاتمنوأصبحولىاال

أسهمواوقدمقتدرينمعلمينوصارواالتعلحمفيالمسكونةكنائسأساقفةمعظمغتوقدللتعليم

الكنيسةخزانةءملاآلنهيبكنوزثمينة

فبيسرورالراحمدفباجمهاالمدجمرفبسخاالمغطبمالوعظففالوايملىأم2108

ءمإلسع5كاللئأولة7لح7مسألكاأأ15الوعظفيفالواعظأم
هدفهوالواصكظوالبناصوالئثضجفواإلقناعالشرحهدفهفالمعلموالواظالمعفمبينطفيففرق

فمنالدرجاتأنواعكلفيمتداخلةالموهبةهذهولكن0القلوبوإطاعةوالتعزيةبةوالخوالتبكيت

أندونيخدمخادماأوولىاالبالدرجةوعظدونيعملنبياأوبعظالرسوألئحدأنالمسححيلسبه
الذينبوغاظهاكئيرةبهـائحاشتهرتولكنتحخذىدائمةعـظةاألميمانأدائهصميمفىيكـون

كالقديسعداهممنأكثربفبرعمواهبدإلىمضافاأوبذاتهقائمكعملءسسواالوعظيحترفون
ولكنهبالشانإليهيشارمعلماوكانوالبطريركيةالقسوسجةدرجتيعلتققحبوقدالفـمذهبي

مفؤهاواعظاكانفقدالفمذهبيأوالذهبيالفمبذيفشميبهيعاالشرقأساقفةوعظهفيالقا
راضيأالكاهنيحملهاصليبهيثةعلىقالدةوالتعليمالوعظأصبحفقداآلنأمامقتدراوخـطيبأ
الينبوعبونضجفتوالمراعيدائمأجائعةفالحرافومرغما

هلم5إةالهةلح2دا4أ176فبسخالمعطبما

بولسالقديسالقصدمنهمفخاهنةوصءعطاسمألةأنهاهناعموماوالشراحءالعلـماظن
والواعظالمعلمكانفإنالجديدفيبينهاوالقديمفيأعبادةأدواتلينيضاهـياليئالهنـا

نيليسولكنهاالعشوروحمءإعطاهوءبسخاالعإطيفهناوالفريسيالكـاتـبعمليقابالن

تحتلكلوايحثئحواليياوبسرورءبسخايعطيالمعطيعشوربلوالعشارونالكـخيسة
فيالعبادةدرجاتمنسقطكذاوهجباةالكنيسةفيفليساألساقفةبعدهمومالرسلأرجل
هوءلديداالمهدفيدورهاوانتهاظيفةالههنهبسقوطنبوةوأولوموائدهمالشئمارونالجديدالعهد

وطردهميارفةاللموائدهالمسيحقثحبثماألبدإالمائدتهفتركرسوألليصيرالعشارمتىاختيـار
بلفضالتهممناليعطونونالمؤمنوصارالكنيسةمنالعحلهذاءبانئهاإيذاناكانالهيكلمن
ينئبهدلويحياالذهنلينبهبولسقعليهيضغطالذيالواضحوالتركيرمالهمأفضلمن
االروحءبسخماعبادةبينمبدعةرنةمقادائهابحدوهذهالعشورتقابللكيءبسخأكلمةهو
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األبدوإلىواليومأمصالمؤمنينلكللفتةوهيوالرقمبالحرفعبادةمقابل

سبقالتيبركتكمقبالويهيئواإليكميسبقواأناإلخوةإلىأطلبأنالزمافرأت

يزرعتنوإنهذاإإبخلكأنهاالبركةكأنهاهكذاةمعهيلتكونبهاالتخبير
واحدكليحصدأيدأفبالركاتبالبركاتيزرعوقنيحصدأيضافبالشخبالشخ
هوكماالثهالمسروريحبهالمعطيأواضطرارألنحزنعنليسبفلبهينويكما

ونجزاعللزابذارايقألموالذياألبدإلىيبقىبرةماكينالمساعسطىفرقمكتوب

لكللءيثيكلفيمسنننينبركمغالتوينميبذاركمويكئرسيفدملألكل
بلفقطاعوازالقديسينيسذليسىالخدمهذهافتعالألنللهشكرأبناءينمثىسخا

البجيلاعترافكمطاعةعلىالثهيمخدونالحدمةهذهباختبارهمإذللهكثيربشكريزيد
نعمةأجلمنإديكممشئاقينألجلكموبدعائهموللجميعلهمالتوريمءوسخاالمسيح

1ه95كو2عهايعئرالالتيعطيتهعلىللهفشكرالديكمالفائقةالمحه

هولكاأه3لع7كاالفىالهةفباجتهادالمدجمر

هىمهامهمكانتالذينإسرائيلفىالشعبشيوخأوالشعبءلرؤساالمقابلأنههناواضح

أنهمءهؤالعبالمثءرؤساأثبتوقدعنهامسثولينكانواالتيوالمدناألسباطشئونفيالتدبير
أمامهمتجريخطاياهمفكانتوالتباهيوالتفاخروالسلبللنهبالزداسةهذهعلىيـتارونكـانوا

أراخنةبالروحالجديدةللعبادةيضعأنبولسأرادقالبغيضةالصورةهذهمنلذلكهـمءوورا
شكوراوالجزاةمنتظرينغيرباجخهاديدبزونللشعب

وينذرونكمالرليفيويدبرونكمبينكميئعبونالذينتعرفواأناالجوةأيهانسألكمثم
21هاتسعملهمأجلمنالمحبةفيجدأكثيرأتعتبروهموأن
فييتعبونالذينسيماوالمضاعفةلكرامةأهالفلئحسبواحسنأالمدئرونالشيغأما
الشعبوشيوخالقسوسيحتملهناوالكالم71هتي1والتعليمالكلمة

كام737ء434فبسرلرالراحم
المريضقيهبحثلالقديمالعهدعبادةفيشبيهلهيكنلمالجديدللعهدجديدعمل

ءوالبؤساالثعابىهؤالحظيوقدالربالمسيحمنعاليةإلهيةلفتةوالمسجونوالعريانوالجاثع
ءوالعظماالملوكدرجاتمنأسمىالمسيحيةفيبمركر

تأسيسمنذلكمالمعدالملكرثواأبيئبازكييائعالوايمينهعنللذينالملكيقولئم

53مرومبةرصالةشرح
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عريانافاويتمونيغريباكنتفسقيتمونيعطشتفأطعمتمونيجعتألنيالعالم

متىربياقائلينحينثذاألبرارفيجيبهإليفاتيتممحبوسارتمؤلجفمريضافكسوقؤلج
عرياناأويناكفآوغريبارأيناكومتىفسقيناكعطشاناأوفأطعمناكجائعارايناك

أقولالحقلهمويقولالملكفيجيبإليكفأتينامحبوساأومويضارأيناكومتىفكسوناك

2304همتفعلتمفببماألصاغرءهؤالإخوتيبأحدقعلتموهأنكمبمالكم

الشسبشيوخأوالشعبءرؤساعلىألقيتالتيللوظيفةهومكحلالعملهذاأقواضح

يالالرحمةهذهعلاألراخنةءهؤالإلمطيضافوهناباجتهادالكنيسةشئونتدبيروهيمسابقا
مثكللراحمالسروريأتيأينمننفهمهذامن0نفسهللمسيحاألدامستوىإليالمسيحرفعها

فعلتمفببمنفسهالمسيحهويرحمإذوالمرضىءالتعساءهؤال

فيبالعبادةيختصوالذياألصحاحهذامنولإالقسممنبولـسقينتهيهناإلمط

كاآلتيجرىوقدوالحارجالداخل

جسدءأعضاهمالمؤمنينبأنوتنتهيبالعبادةتختصإولىاالاآليأتالخمس1األولالقسم
المسيع

وةبالنبهوتبدأالكنسجةالمهامتقسيمةالسادلاآلية2
والتعليمالحدمةالسابعةاآلية

التدبيرفيالشيغوعملالعشارونالماليةوالعطاياالوجمظالثاممنةاآلية
لرحمةوا

منشكلهاوأكملإولىاالاآلياتبالحنممىالداخلمنالعبادةرسمقدبولسقيكونوبهذا
األخرىاآلياتبالثالثالخارج

فيهايويريعشرةالثالثةاآليةإلىيسثروالتاسمةاآليةمغالثافيالقسميبدأالثانبمالقسم
لبعضبعضهمالداخلمنالمؤمنينتشدالئبمالعالئقأصول

ئحاهالجماعةبسلوكتحتصوهي12اآليمةإلى41اآليةمنيبداوالثالحثالقسم
ينآلخرا
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القدسبالروحالمنقادةالمسيحيةالجماعة21ا1219

المسيحيةالجادةمقوماتللمومنينوصايا

74

باطيرماتصقينالشركارهينكؤلواءريابالفلتكنالمحبا219

ءريابال75داه4هريابالفلتكنالمحبة

وضعهاقلذلكالمسيحيةللعبادةاألخالقيالهيكلءبنافىحجرأولةالمحءالردا

فيتءجاالتيالمحبةأهدايهـغئرمنلمبولسوالقديسالصبادةمفوماتلدايةفيبولس
تكونأنفطلبصدقهاتؤثنصفةإليهاأضافولكنالقريبجهةومناللهجهةمنالناموس

وكانتوالفريسيينالكتبةفيالممقوتةالصفةهذهاكتشفالذيهوالربأقومعروفءريابال

جداكثيراكزرهالذيالشديدونقدهقلقهموضع
3282مترباةحونونممثداخلمنأ

2151مرهمءريافعلم

211الوءالرياهوالذيالفريسيينخميرمنألنفسكمتحرزوا

للفريسيينكاسمالمرائينصفةالربأعطىوقد

62متالمراوونيفعلكمابالبوققدامكتصوتفالدتةضتففمتى

65متكالمرائينتكنفالصتيتمتى

661متكالمرائينعابسينتكؤلوافالضئئمومتى

ه7متعينكمنالحشبةأوألأخرجمراثييا
بشفتيهويكرمعيبفمهالشعبهذاإلييقتربقائالإشعياعنكمتنبأخعسنامراوونيا
17همتبعيداعنيفمبتعدقلبهوأما
تستطيعونفالاألزمنةعالماتوأماءالسماوجهتممزواأنتعرفونمراووفييا
3ة61مت

2281مثمراوونياتجربوننيلماذاوقالخبثهمسموعفعلمهـ

الناسقدامالسمواتملكوتتغلقونألنكمالمراوونوالفريسيودالكتبةهاأيلكـميلو
3231متيدخلونالداخلينتدعونوالأنتمتدخلونفال
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ءالبزساءهؤالقلوبفيالشياالنلمسةهيكانتءالرياخطيةأنتماماالربكالممنواضح

كماأوالرسلمنسمعهمماسواأقلقهوبهاالرببهعقمبهاعلمعلىبولسقكانوحتسصا

الالهوتفياألساسحجريضعأنبولسللفديسالفرصةأعطيتحينمالذلكالربلهاستعلنه
يضعهاولماذاءريابالفلتكنالمحبةالمسيححارمنهمماحارللكنيسةبالنسبةاألخالقي

أخرىصالحةصفةأيفوقهايبنىأنجمنالبالرياتلوثتإذاالمحبةألن3كاساسبولسىق
وانهارخيانةبهااتحدتإذاواألمانةكذبافوقهاركبإذاالحقصارالمحبةعلءالرياسادفإذا

بهالنتطهرقلوبخافيبالراخيسكبهاالئيالخاصةاللهموهبةهيالمحبةألن3لماذا0األخالقيءالبنا
أندونولؤثهاهاطهارتمننالالشيطانأنامعناههذايكونالرياناحيةجنحتفإذاونتـقدس

حيلةأوبةأكذوتكونربهااإلطالقعلىمحبةالأنهاسناه3ءريافيهامحبةمعنىوماندري

الصالحتمةهيالمحجةكانتفابئحقيقتهايخفيءالريامنءغطاعليهابغضةحئىأووسيلةأو
لنفسهيجنيأنعليهيستحيلءالرياعلىالقائمةالمحبةصاحمبإنويقيناالخبحثقمةهوفالريا
وملكاتلهخلجاتهبكلالقلبفسدقدانهزلكفمعنىالمحبةفسدتإذاالنهمسيحياخلقيالنا

ذكاؤهوضلبصيرتهوائغضت

فيلالقاتءالرياقحةهنا2284الواإلنسانابنتسفمأبقبلةييوذايايشحهلفقال
ءالرياسطكيفأدركوقدومنشأأصالصيفريألنههذايطمبولسالقديسمحبةقبلةصورة

فسمعالناسعبةيبلغأناستطاعهووالاللهعبةحقيقةأدركهوفالوعماهبصيرتهسبقفميما
والمقدساتالقدوسعلىحبكيرةخميمحهفما3تضطهدنيلماذاشاولشاوليسرعالربمن

بيذالمهنةزهمالةمناسحقاهالديءالريابفضلللكنيسةوإتالفاللمسيحاضطهاداكانأنهاكتشف
والفريسييالكتبة

بالجماعةالالئفةالصفاتعنالثهوإلهامبروسهالمسيحيينيكفموهوبولسقأنننصىوال
والمتكـأالكرامةعلىوالسباقوتعالورياكبريامنعليهكانماإلىبوعيناظراكانالممميحية

األمثالويعحليويصثحيبكمصتاوهروقئهمنكثيراوشغلجداالمسيحبهضاقالذياألمراألول
المسحوىعلىاألخالقيءالبناعنيعلمماأوليعلمأنسبولقهتمكانلذلكواالنذارات
محبةفيالقدسالروحقيلطففيأناةفيعلمفيطهارةقيءربابالالمحمةتكودأنالالهؤلي
6ت6كو02ءبالرال

رداأوبالمثلحمباورائهامناإلنسادينتظرالعائدبالمحبةهي3ءريابالالتيالحبةهيما
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ويعطيهالحبيأخذاللهومندئهنفسهوسفمالثهإليءثميكلسفمقلبمنصادرةمحبةللجميل
للمحبةبالروحاطقطاعةفيهنفوسكمطهرواثيئالنفسهمنهينقصأندونهوكما

122بط1بشدةطامرقليمقبعضابعضكمفأحبواءالرياالعديمةاالخوية

الثهوقلبينظروحدهاللهوجهبليحبهمنوجهبنظرالقنححثهوءالرياعديمالحب

يحبأنإآليعرفالحبكمجنونبحبهينطقبلأوعداولبغضؤحبهفييهتزفالإيحاكي
يغريهوالالقبحيصاهالالناسكلالناسيحبيكونمايكنولقالاللهألنالقلببسكل

قدقالاللهألنالخياةتغريهوالالموتيرهبهالالتقريميصدهوالالمديحيستزيدهالالجـصال
بالالحبهوهذايزدادورصيدهويبذدمنهيسحباللهيديبينوألقاهالحبعلىفلبهربط

وبقدرصدقءالعطافىالمجازفةصدقإألاإلنسانمنهيملكال0الئهيدفيمصونألنهءريا

المسيحيةوالحكمةالتبديدرهنهوالحبفىاإلنسانفغنىبمكيالين4مكياءالجزايكونالمجازفة

احتسابهييفنىالالذيالمستقبلالقتناالفانيالحاضربيعهيالمحبةفيالالئعقلهي
السمائيالكنزالكثسابةخساالدهرهذاحرب

بالخيرثرملتصقينالكارهينكونوا

316كو1بالحقتفحبلباالثمتفرحالفالمحبةءريابالالتيالمحبةحتميةهذه
فهذاالثرنكرهأنجذورهامنالخطيةيجتزبولمالقديسالمحبةفرحهوهذاالشرنسكرهأن

الثمريعملالأنبيناإلنسانتخئرلولومبالحياةومنطلقالصالحهوهذابعضنهالحيرعمل

أماشروهذانكرههالولهـنالثمرنصنعالقدفنحنوأثبتأقوىفالسثانيالسريكرهأنوبين
رادعاالثرتقصكراهيةألنبالمرةذلكبعدنعملهفلنمرةعملناهفلوبالحقالسركرهناإذا

فةالالاالدةالكالومنهاهءلدد1579وملتصفينه3ألدا8كاءمكاوهين
الصناععندالمعروفة

باإلنجليزيةوترجمتهاوالقشعريرةالفزعتعنيفهيالتعبيرسديدةالكلمةهذهممارهين
نحومنالقشعريرةحتىالكرهيضعأنقصدبولسوق5ع7أاهعولإل39أولأول8إأل

جذورإلىباالبسانيعودبولسقوكانالحيرنحومنالعثقحتىالكوالااللتصاقءإراالشر

سالقديبينهمهااالنسادوضاعفيهفاختلطاالشرمعالخيراإلنسانعرفتالتيبةالمنكوالثمجرة

إأللهيتبقىفالاالنسانتلبمنالثرليخلعوالعشقالبغضةالمزدوجالفاصلالحديضعبولس
يالاليدسهولةعنتقلالحقيقةوالموهبةالنعمةظلفياألمنيةولكناالبسانأمضيةإنهااطير
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كالدهنويكبالحقعيناهتنفتحمنهايأكلقنالحياةشجرةفأمأمنافاكلتالشجرةإلىامتدت

الماكولوالمسيح675يوبييحيافهويأكلنيفمنرالثكارهاالخيرعارفابالحقوالمسيح
طبعناليالذالكرهنوخمفانئيهمنابولسالقديسالشريتقيأالحقأكلوالذىالحقهو

أداةهوالذىاطبنوظفكمامنهانحدرناالذيالسقوطمصددالسرنحوليتركزالساقط

المسيمأيحيربالنتصقلكيؤلدنامنهاالتيفوقمنالتبمطبيعتنافيمارأوالعشقااللتصاق
نعيشوللمسيحمسيحييندعىف

الكراتيفيبعدأبعمكمفقاميناالخويهبالمعبلبمصابعضكموادين2101

4ءمطةإهـيةإطاخواالمحبة4ع07أل45وادين

إلىاألغاببممىالخاصوبهالهاعملهاإلىالعاموجمالهاعملهامنبالمحبةينتقلبولسق
892روةإخبينبكراواإلخوةالمسيحدائرةفيالمحبةاإلخوةمحبةوهيالفيالدلفيا

أنبولسقيطلبالعامةاألغابيهيالمحبةكانتفإذوابتهاجقيامةحالةفيوالكل

وإلهكا3ملالألافئةكفيتكأنيطلباإلخوةمعفيلوسفالمحبةخاصةءريابالتسكون

فيوالزواألخراتلإلخوةوالتييةواألخويةاألبوالرقيقةالمحبةحرارةتفيد3ءألدلهحيث
بولسفالقديسإء5فيلوالبادئةتكرارهناويالحظاألممرةوروحالعائلةرابطةفهيللزوجة

يحلرابعاالثالئةومعواحدااالثنينمنتجعلالتيالمحبةأكسيرمنهايستخرجلكيالكلمةيعتصر
منهمليصنعالمؤمنينيحاصربولممقديسالواحدكجسدأسرةالعدديةالكثرةومنوسطهمن

بعضهميقسلونوهميتصورالمسيحيينبولسمالقديأحبهالمنئةمهوساعالكنيسةومنكنيسة
الجسدمنهملتجعلالدموشربالجسدألخذوتؤلهلهموتقاسهمتطفرهمالتيالمقاسةاللقبلةبعضا
الالهوئيونلهويتخالكنيسةبهتحلمالذيالسزي

الحديثفيالمفضلةالبضاعةفهيالرسلذهنمالتالفيالدلفيااألضريةالمحبةوكلمة
وحينمايعملونيصلونوحينمايجتمعونحينماالمسيحيينعند

منمتحلمونأنفسكمألنكمعنهاإليكماكتبأنلكمحاجةفاليةاألخوةالمبواما
49تس1بعضابعضكميحبانالثه

311عبخوية11المحبةلتثبت

بعضكمفأحبواءالرياالعديمةخويةاااللمحبةبالروحالحقطاعةفينفوسكمطهروأ
122بططاهربشدةئلبمنبعضأ
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17بط2محبةيةاألخواكدةفيأخويةمودةالتقوىفي
شيئامفتكرينواحدةبضسواحدةمحبةولكمواحدافكراتفتكرواحتىفرحيفئمموا

الخبفىالمودةهيهذه22فيواحدا

الكرامةقيبعضابعضكممقدمين
43ألمةلكرااء5ألهفىعكق457مينمقا

أكبرأيهماهييهوذاوبطرسبالذاتوءالعشاليلةعثراالثنيالتالميذعثرةكانت
وفيءالعشاليةفىاألرجلكسيلخدمةطقسمركزكانتلذلكالربيمينعنومجلسليتقألم
الربتعليمعليهاالعصوروكانمدىعلىالكنيسة

3بكمصنعتقدماأتفهمونلهمقالأيضاواتكأثيابهوأخذأرجلهمغسلقدكانفلما

قدوالمعلمالسيدوأناكنتفإنكذلكأناألنينقولونوحسناوسيدامعلماتدعوشيأنتم
312141يوبعضأرجلبعضكميغسلأنعليكميجبفأنتمأرجلكمغسلت

األممملوكلهمفقالأكبريكونأنهئظنمنهممنمشاجرةأيضابينهموكانت
فيكمالكبيربلهكذافليسأنتموأمامحسنينئذكؤنعليهموالمتسلطونيسودونهم
أليس3يحندمالذيأمءيتكىالذي3أكبرهومنألنكالخادموالمتقذمكاألصغرفليكن
224272الويخدمكالذيبينكمأناولكنيهيتكىالذي

يكرمأنالللكنيسةوصيتهبولسقيعطيعينهاالروحوبهذهبلعينهاالروحهذهمن
اهذصنعالمسحألد3لماذاايضأنفسهعلالكرامةفييقامهبلفقطبالمودةأخاهساناإلن
الميلبسخوةيكتفلمالمسيح3عاملوننحنترىيافماذاتالميذهأرجلغسلوالمعلمالسيدوهو

الىالعداوةسخرةألحوكلءلألعداالمحبةرصيدمنعندهمنميالزادهابليسخرنيلمنالواحد
علىالكفصربةباحتماليهـكتفلمالمسيحإيمقتقرنيمنوأكرمالغضةفوقأناوألرتمعمحبة
ءالفدامسرةإلىواأللمشكرذبيحةإلىاالهانةليحؤلللصليبورجليهيديهمابلاأليمنالخد

212عب0الصليباحتملأمامهالموضوعالسرورأجلمنألنه

الثوبلهاخلعلمقالبلويظلمنيممنىيبترةأنأرادلمنءالرداأخلعبأنيكتفلمالمسيح
بهذهالمسيحيةاعنرثولقدعليهـهشفقةإلىلمماوظلمهعليهحسنةإليليابتزازهاحؤللكبمأيضا

فيلئجلسهالتراببابسانيسموأنقادراالهؤألبلأخالقامنهاوصاغتوالساميةالعاليةالمواقف

السمواتأعلى
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مهماالكرامةفيعليئأخيأقألمجعلنيلتاالمنوالسارعلىبلجديدايألبلسمبولسق
يجلسوالذييزدادوالحبيكبرالنهايةفيهوالخلففىيسيرفالذيأناممبرثومهماهوصغر

بغيرهاألنظارتنشغلليجعلاألنظارعنيتوارىوالذيالسالمويسوديرتفعهواألخيرالمتكافى

فياآلخرينتقديمبولسقيضعأنجرافاوليسالناسوأرفىالعالموغلبنفسهربـحفقد

ليسهذامنأعظموتصنعهذاتصنعالحقةفالمحبةوالمحبةاالخويةالمودةتقديمبعدالكرامة
تماالمسيحولكن131يوهأحبائهأجلمننفسهأحديضعأنهذامنأعظمحـبألحد

ءأحباإلىليحولهمأعدائهأجلمن

الرليعابدينالروحفيحاريناالجتهادليلينمتكايغيز2111

الوحفيحارينإالجتهأدليغيرمئكاسلين
الروحفيحاريعكساالجتهادفيمتكاسلين

داالمد4ثع75كام15دةه157

إمجابيوالثانينفيحالةفيسلبياألولالثانينصفهاعليهيرداألولنصفهااآليةهذه

فيحاركخالرأنتماماممناهألنعامةبالمسيحيةيليقالاالجتهادفىالمتكاسلوهواألول
إلنسانا

حياةمستوىكلالروحكانإندائمانثمطةبروحولكنواجتهادجهادالمسيحيةفالحياة
الحنارجيةأوالداخليةالمؤمن

عادفيغالكأمرالعالمفيدنسبالنفسهاالبسانلحفظاالجتهادالداخليةالحياةففيم1

يقفاللكييححدهتقديرأقلعلىأويبتلعهإمالكيعليهويضئقباإلنسانمجيطالعسالمألن
أهلخبرةبحسبولكنكثيرةكراماتدفعفمعناهالعالمصسدإنسانيقفأنولسكقضده

النهائيوزنهافيالغراماتفابئالعالمضداآلدشهودكلهمهمالذيناللهقديسيكافةمنالخبرة
بهاكزملهالتيالعالمخساراتعكنقوليبولسالقديساآلتيوالدهرالممميحربحمنبكثيرأقل

ئفايةكلمةحيثنفايةالحهاثينظرهواأنهاالمسيحواتباعهءنيكلتركهسبيلفيالعالم
زثلأنهاؤنانيةاليفيلتءجاكما

سيفأمخطرأمعربمماأمجوعأماضطهادأمضيقأمأشألةبالجهادفصرحبـا
853رو
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ولكنداوايكونأنيمكقالتكاسللكانمؤازرةمنهلنايكونأندوننجاهدكتالوثم
يهبناالفكيفأجمعينأجلنامنالوحيدابنهبذلقداللهكانوإن3علينافمنمعنااللهكـانإن

الحسنالجهادجاهدواالذينءالعظماالقديسينأرواحمنشهادةلناكـانوإنءنئيكلمعه
مقدارهذهالشهودمنسحابةلناإذءالسمامنعلينايطلونواآلنالسيدفرحإلىودخلوا
الجهادفيبالصبرنركضولنحاضربسهولةبناالمحيطةوالحطيةثقلكللنطرحبنامحيطة

أمامهالموضوعالسرورأجلمنالذييسوعومكتلهااليمانرثيحإلىناظرينأمامناالموضوع
الحطاةمناحتملالذيفىفتفكروااللهعرشيمينفىفجلسباصنريمستهيناالصليباحتمل

نخورأوفكيف3113عبأنفسكمفيوتخورواتكلوالئالهذهمثللنـفسهمقاومة
3نكسل

النهايةفىولناونجتهدنجاهدفنحنثحذيرمخيفضاأيهناكولكنجيدتشجيعكلههذا
يوجدأيضاولكنالمجدفىحلوةمفاجآتالمكافاتكلمتوالمكافأةويعطيسيحاسبمن
والكسالنالشريرالعبدأيهالهوقالخطرمؤلمتبكيتوكالمحزينةوعينمقظبوجـه

فضتيتضعأنينبغيفكانأبذرلمحيثمنوأجمعأزرعلمحيثأحصدأنيعرفته77ءم
معمواهبيليالذيآخذكنتمجيئيفعندءاألسناالمسيحخدامالصيارفةعندفيكمواهبي

البظالوالعبدوزناتالعشرلهللذيوأعحلوهاالهبةالورنةمنهفخذواشهادةأعمالربا

526203متاألسنانوصريرءالبكايكونهناكالخارجيةالظلمةإلىاطرحوه

وأوالدالمجيدةالكنيسةمجالفهنااآلخرينأجلمنالتيأياطالجيةالحياةفيأما2
جهادولهاخدمةلهاقامةكلوالسيداتالرجالهناوالشماباتالشبانهنااألماجدالكـبصة

المفرحةالبشارةتبلغهملمالذينيمينهممنشمالهمبعديعرفوالمالذينأجلمناجتهادولها

لمالذينمعهوهممعهمليتعثمىإليهميدخلأنيودالذيالحبمسيحقلبهمعلىيالرقلمالذين
نصيبهمليأخذواإليهيأتواأنومطلوبومقذسونالعالمتأسيستبلالمسيحفيمختارونأنهميعرفوا

جهاديكونالفكيفيشتكيودمهمماتواالحدمةمواكبعليهمتأخرتوإنوالمجدالميراثيخما
يئنونكلهموالمحبوسونءوالغرباوالعظاشوالجوعىالمرضىيوجدأالمستوياتكلوعلىواجتهاد

يمؤلونهموهاوحبسهموعطشهموجوعهمأنينهمورادبؤسهمزادتأخرثوإدناإإليكوعيولهم
المستوياتكلوكلواجتهادجهاديكونالفكيفطالرحمةأيديئأتيهمانقبل

الروخفيحازين

حتىوامتدادهابلاليومإلىالكنيسةءوبقاحياةولرالمسيحياإلنسانادجهسهوهذا
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بدونوالمقبولواالجتهادالحقيقيالجهاديكونبالروححارااإلنسانيكونفأناأبسدية1حدود

حازيننكونأنيمكنالونحنءرجابالواالجتهادصعباثفالالجهاديصبحالروححرارة

كلهاالمسيحيةالحياةسرلذلكالقدسالروحوسكنىالنعمةفعلمنبلدواتناءتلقامنبالروح

يتحركوتجعلهاالنسانقلبتشعلالتيمالحئةالناروهوالذخيرةفهوالقدسالروحاقتنافييكئن

حاريننكونأنيطلببولسقولكنالخدمةجهةمنأوالعبادةجهةمنءسوابالمحبة

القدسجالريقبلالواإلنساناإلنسانروحبلالقدسالروحهوليسهناوالرهـخبالروح

منالذياآلبالحريفكمتهداألوبصالةاللياليبسهرودبحبصراخخلفهيسعىأندودط

1131الويسألؤدهللذينسالطالروحيعطيءاالسم

البرارممماوتديساالنحيلناسكأنطوليوساأللمهـهادةوهذه

ويسكنتقبلوهأنأردتموإذاأيضاأنتمافبلوهأناقبلئهالذيالعظيمالناريالروحذلكأ
الليلفيءالسماإلىأفكاركموارفعواالقلبوتراضعالجسدأئعاباوالقاموافيكم
0لكمئعطىوحينئذالناريالروحهذاقلبباستقامةواطلبواوالنهار

أوالديياالهذايقبلأنيفدرمنوتقولواقلبينذويوتكونواقلوبكمفيتفكرواوال

أبوعوأنا0ئقبلونهوأنتمقلبباسثقامةاطلبوابلقلوبكمعلىاألفيكارتأتيهدهتدعلىاال
قبولهعلىونوقادكاملردأنكمعارفألنيتقبلوهأنألجلكموأطلبمعكمأجتهد

جيلكللهئعظىالروحفإناالنجيلىالنسكالفالحةبهذهذاثهيفلحمنكلألد

الروحذلكألنلكميعظىفإنهقلوبكمكلمنباجتهادالطلمةأديموااألبلىلمالى
الأخرىوأمورأيةالعلواألسرالكمبكشففإنهقبلئموهوإذاالمسثقيمةالقلوبفييسكن

كمنالجسدهذافيوتكؤلوناونهاليالسماويفرحلكمويكونعنهاأعئرأنألسئاليع
تبكمنكلألناآلخرينوعنبلفقطأنفسكمعنتطلبونتعودونوالالملكوتلىهو

ليكونونهاراليآلأجلكـممناآلنطلبئبموأنا000الضرعنيطلبأنيستطيعجالرهذا
71الئاممةالرسالةاألطهارجميعقيذالذيالعظيمالروحهذافيكم

هويكونفإنهوالجهاداتباألعماليطالبناحمينمااكهأنالمتسعةالعميقةنالنظرةنجدوهكذا

هوفهذااقتحامهاعلىوالجرأةالشجاعةروحءوإعطايلهاسبفيوقاتالمور2بئسهيلهاالمتكـفل

0بالدهإآلاللهأعصاليعملأنيستطيعأحدوالاللهلهايتكفلالدهأموركلأنالعبادةقانون

505صفحةالثانيءالجزللحؤلفالمححيالربالقدسحالركنا71
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الرلعابدفي

فيحازينسابقتهاالوصيةمنمقطوعةبمفردهاقائمةوصيةوكأنهاالربعابدينتأتيال

حرارةوبدونحرارةءوتنئىحرارةمنتأتيالربعبادةألنوثيقاتصالهنابلالروح

أنمزمعأناحاراوالباردأولستفاترألنكهكذاحاراأوبارداكنتلينكالعبادةتتوقف

61و351رذفميمنأتقيأك

وتمتدبلءريابالفلتكنالمحبةاآليةحتىتمتدصلةلهااالربعابدينوصيةإنبل

بولسفالقديسالعقليةعبادتكمالدعندمرضئةمقدسةحيةذبيحةأجسادكمقألمواحتى

ءالبنايتماسكلكيحجرعلىحجراالمسيحيةالعبادةأساسيضع

هذهألنونصححنعذلئمنعيشهالذيوافعناعلىونطئقآيةآيةنأخذهاأنبنايليقوكم

بإلحاحبولسعنهايتكلمالتيوالتجديدالتغييرأساسعلىءالبنافرصمنفرصةهي
ويوسمعالذهنمجددذاتهبحدالرسمولبولسقوكالمأذهانكمبتجديدشكلكمعنتغئروا

ؤضكالدربعلىساروقنوتبكيتتنويروفيهالروخوممط

كانفابئفيهاتنصحثاآليةكليجعلفإنهالرببعبادةاآليةهذهبولسقيينهوأد
للربالعبادةكرامةللحياةيعطيلكيكلهفذلكالروحفيوالحرارةاالجتهادفيالنشاطيطلب

ستأخذونالربمنأنكمعالمينللناسليسللرديكماالفليمنفاعملوافعلتمماوكل
42و32كو3المسيحالربتخدمودأألنكمالميراثءجزا

ءثيكلفافعلواكلميئاأوتفعلونبونتشرأوتأكلونكنتمفإذاعبادةحياتهالحقفالمسيحي
0113كو1ءالثهلمجد

الصألعلىفواطبينالضيتيفيصابرينءالرجاقينرحين2121

بسببواحدشرحفىمعأالوصاياالئالثهذهنضمأنعلينايلحالتسر4روحكانوإن
وصيةوصيةنأخذهاءالقارىمنفعةأجلمنولكنالؤليقارتباطهما

الرجافيفرحين

يتحققواحدةفبمقولةباإليمانوأخذناهتمماأساسعلىاإللهيةالحقيقةهذهيطرحبولسق
البرهذاشملهاالتيالبنودأمالناائهمنحهالذيالبروهوءالرجاافجالفأيالرجمدهذالنا
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أكمدهالذيوالتقديسطاياالخمففرةفهيءالرجافيالفرحمسبباتأكثرنادتكشفوالتـي
ءالتبنيوقبولالقدسالروحوانسكالالاآلبمعللمصاطةلناأوالذياللصليماللناالمسجح

بالعالقةفيناوينطقالثهأوالدأننالنايشهدالقدسوالروحالتبنيموقعفينحناآلنإذا

فينانمسهالقدسىالروحهوعربونهاالتياالبديةبالحياةواعدااآلبأبايااللهمعالجديدة
ونحننفرحالكيف3يمألناالقدسوالروحنفرحالكيفومصدرالفرحءالرجامصدرهوهذا

3داخلناتتفخراألبديةوالحياةنفرحالكيف3اآلنننعممحبتهابنملكوتفي

تكفالحرباالمزيفةالشيطانأقنعةتححتوالعالموالجسدالزمنمعيومضكلنخوكنافان
873روأحبنابالذيمنتصرينمنأعظمنحنيومكلنموتكناوإنففيهاتهدأوال

تخوروحمينياالمسيحعبةعنيفصلناأنمستوممماأونوعأيمنأوخارجنافيناءثييستطيعوال

فينفرحالكيفذلكلبعدبهاينظقالبأئاتفينايتشفعالقدسحفالرذهنناويتشتتقوانا
أمامناالموضوعءالرجا

نطرحهاخطيةوكل441بط1علينايحلوالدهالمجدروحيومكلاختبـارأالمتاقيإن

فينئنكناوإن17ايوالمسيحدمبضماناغفراناعخهانالناآلبالثهأمـاملـهـامعتـرفين

832رواآلتيءبرجاأعينناأمامموصغالجسدءفدافتكميلالجسدثقللسبـبأنفسنـا
3الرجافيالنفرحفكيف

ملكوتندخلالكثيرةالضيقاتبهذهولكنناضيقالعالمفيلنساسيكـوذأنهمدروف

قدخالصناأنو14مت2بئنةفهذهالحدعنالفيقاتزادتفإن4122اعالسموات

3ءالرجافينفرحالكيفهذافبعدكانمماأفىبصاراآلن

الضيقفيمابرين

اللهوخادمأخاناتيصوثاولسفأرسلنالهوضعناقدأمرالضيقأناعتبربولسهنساق

هذهفياحديتزعغكبمإيمانكـمألجلويعظكميثمتكمحتىالمسجعإنجيلفيناموالعامل
إرراييفقلناسهـقناكمنحكظألنناللهذاموضوعونأنناتعلمونأنتمفانكلمالضيقات

324تس1تعلموذوأنتمأيضاحمصلكمانتضايقأنعتيدون

أنكماإبداعيتعبيروهذاللضيقموضوعونإننايقوللـسبوقأنءالقارىوليالحمظ
اختياريوضعفالوضعالكأسوكسبللجريموضوعالرياضىالرجلأوللحربموضوعاالحند
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للربحمجالناهوالضيقألنالضيقاحتمالعلىالتمرنرمئاويتطلبوالنصرةوالممارسةللفخر
الضيقاتفينفتخرأيضابلفقطذلكوليسصراحةبولسيقذمهاقكمـاالخسارةوليس

قدأدتهمحبةألنيخزيالءوالرجاءرجاوالتزكيةوالصبرتزكيةصبراءينثىالضيقأنعالمين

الوطيدااليمانعندهللذيفالضيقه3روهلناالمعظىالقدسبالروحقلوبنافيانسكنت

وصفاةونوراتولدايزدادوهكذاوالملكوتوالمسيحاللهفىلهالذيءالرجاويشعلإيمانايزيده

قيئعقنأنمستعللخالصبايمانمحروسونالدهبقوةالذينأنتمالرسولبسطرسيقولكما

متنوعةبتجاربيسيرأثحزنونأنيحبكانإناآلنأنكممعتبتهجونبهالذياألخيرالزمان
157ابطإيمانكمتزيهةتكونلكي

أنقذقالذياالتضاعجهةفمناالتضاعفهوالضيقعلىوالصبراالحـتمالأمايسالح

بهيعفيجدارحافوازددتتعزيةامتألتقديقولالموتحتىخـانقةضسيقةمنبولس
ءنئيكلفىمكتئبينكنابلالراحةمننئيلجسدنايكنلممكدونيةإلىأتينالماألنناضيقاتنا

7كو2عؤاناالمئضعينيعزيالذياللهلكنمخاوفداخلمنخصوماتخارجمن
46

يقولكذلكواأللمالضيقةأتونفىونحنمحروسونباالبمانإنناالرسولبطرسيقولوكما
يتركناأنيستحيلفالدهمتناقدوكأننامطروحينؤجدناإنالضيقةفىونحنإنناالرسولبولس

إيسحالربياةحموتناويظهرفيبإيمانناهويئزكىأنيربدالثهاألمرأنفىماكـلكـنود

غيرلكنمصظقدينكيريائسينلكنمئحيرينغيرمتصايقينلكـنءنئيكـلفيمكئئبين

تظقرلكييسوعالربإماتةحينكلالجسدفىحاملينهالكينغيرلكنمطروحينمتروكين
تظهرلكيشحيأجلمنللموتداثمائسقمءاألحيانحنألنناناجمسدهفيأيضايسعحياة
خطابالمؤمنينحياةفيوالصيقة4811كو2الماذتحسدناايضأعيسحهـيمهـاة
وإلهالرأفةأبوالمسيحيسوعربناأبوالدهمباركآلخرةيسلمهئمعليهويرداإلنسانيتسلمهدوري

ضيقةكلفيهمالذينعزيأننسثطيعحتىضيقتناكلفييعزيناالذيتعزيةكل
تكثربالمايحكذلئافيناالمسيحتكثرأالمكماألنهالدهمنبهانحننتعزىالتيمبالتعزية

ه13كو2أيضاتعزيتنا

فهوالموتدرجةإلىحتىاشتدتإذاالضيقةموصغفيحقااختبارعجيبلهبولسوق

لمإذااللهأنمتيقناالموتأستقجلوبدأتالحياةفيفزطثالموسفحمتىتضايقثلماإننييقـول
فإنناإسحقابنهتقديمقيإبراهيمقياسعلىالموتمنسينشلنيحتحأفهوالضيقةمنينتشصلمي
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الطافةفوقجدأتثقلناأنناآسيافيأصابتناالتيضيقتناجهةمناالجوةأيهاتجهدواأندنريال
علىمتكليننكونالكبمالموتحكمأنفسنافيلناكانلكنأيفعأالحياةمنايسناحئى

الذيينجيوهوهذامثلموتمننجاناالذياألمواتمنيقيمالذياللهعلىبلأنفسنا
181كو2بعدأيضافيماسينجيأنهفيهءلمارجما

لتكونلولممىوضعهاقالتيمالمعادلةالضيقاتالصبرعلىقيقدرةتعطيناالتياألمورومن
فيالحعدالمجدثمقلتوازنأنيستحيلتثقلتمهماالضيقةأنأذهاننافيوعفورةوحكفوظةمعروفة
جمدفأكثرثقلأكثرلناءثىتالوقتيةضيقحناخفةألنخفةئحسبفالضيقةلذلكمفاللها

471كو2ألدبا

سرورهعنويحكييتفدسفكتفصدقاوالكثيرةحقاالحقيدةقاتالضعلحتهالرسولبودسو

ألجلوالضيقاتواالضطهاداتوالضروراتواكمتاثمبالضعفاتإسالذلكبالضيقسات

والذي2101كو2بالميحاقوأنافحينئذبنفسيضعيفأناحينماألفيالمسيح
ضفالمصدرقوةالضيقاتأنمعهسيرىحتمافهووانفتاحجميبلهويقرأبولسقيحب

أجلمنالمهكنائسفينفتخربكمأنفسنانحنإنناحتىللملكوتيؤهلطريسقهـيبل
الثهءاتدعلىبئنةتحتملونهاالتبموالضيقاتاضطهاداتكمجميعفيوإيمانكمصبركم
وه14تس2أيضاتتألمونألجلهالذياللهلملكؤتلونتؤأنكئمالعادل

واالضطهاداتاآلالماحتمالطعلالمؤمنينيشجعلكيأنهلولسحقاقبوعجي

إنهايقولبلوصبراحمتمالمحلتكونأنينبهغيفقطليسـتأنهايقنعهمأنيماولوالضيقات

03روهقارنالميقاتفيصبركمأجلمنبكمنفتخرفخرلمحلتكونأنينبغي
العالمفيالعالممناالبصانبهايحنرجشرفميداليةوكأنهاالضيقاتفيضاأينفتخر

6133يوالعالمتقدغلبأناثقواولكنضيقلكمسيكوق

لكيالعبرانيينإلىرسالتهيحديثااإليمادقبلواالذينالمسيحيينبهاعةيوكيبولسوق
علىللمثابرةتدفعهمأنداتهابحدقادرةألنهاقلوبهمفيوضيفاتهمافمطهادائهمبسمجليحتفظوا
ئستهانالثمينإيمانفهووتعذبباعذاباإيمانهمثمندفعواألنهمتفريطبالاإليماألوديعةحفظ

كلصبرتمتعمدتمرئمايمابعدفيهاالتيالسالفةاأليامتذكرواولكنبهيمفتخـربلبـه
ءشركاصالرينجهةومنوصيقاتبتعبسجراتمشهورينجهةمنكـثيرةمامجاهدة

حبفأموالكمشلميوقبدتمأيضاادقيودرثيتمألنكمهكذافيهمئضرفالذينالمسيحيين
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مجازاةلهاالتيثقتكمتطرحوافالوباقياالسمواتفيأفضلماأللكمأنأنفسكمفىعالمين
01عبالموعدتنالونالثهمشيئةصنعتمإذاخـىالصبرإلىتحتاجونألنكمعظيمة

إخؤلييافرحكلاحستوهالرسلفيالجليليعقوبالقديسفممنأخيرةوكلمة2363

12531يمفلئصلقشفاتبينكمأحدأعلىمتنزعةتجاربفيئقعونحينما

هكاعءههلحالصالةعلىمواظبين

قيقصدهالذيولكن81كتبايمألفيهوالحديثعليهمزايدةوالمعروفالصالةأمر

معناهااليونانيةوالكلمةالكلمةبتوضيحتفيالميتةهناالعربيةوالئرجمةالمواظبةهوبولس

ووجدتها3ء48آ13لءهول4أأالولولباإلنجليزيةوتأتيبشدةأوبعزيمةااليستمرارالحرفي
أننودوالذيع3أفى3003أولهـإسلبشدةويلتصقبعناديدومأنتعنيالكهـبيرالقاموسفي

آخرءشيوعزيمةبشدةالمستحرةوالصالةءثيالصالةأنءالقارىفكرإليهـهنوجه

الثهئصفأفالكاآلتبمفعزفهابشدةالمستمرةالصالةقوةيوضحأنمرةأراديسوعالرب
سريعاينصفهمإنهلكمأقولعليهممتمهلومووليالنهاراإليهالصارخينمختاريه

8و817و

توديسصراخفهيمواصفائهاالربوضعقدوعزيمةبشدةالمستمرةالصالةهنا

الذفإنالمقابلوفىوبالليلبالنهارفيكالأنهببدووصراخريسالةتصليموكانهاصالةمجرد

الصراخمسحوىإلىالصراخيرتفعلكيلماذاأليسمعالكأنهمتمهلوكأنهالبدايةفىيظهر

مستواهاعلىوتكونالثهمشيئةمعللتالسوالوعيالروحطاقاتترتفعلكي3لماذاالحقيقي
منالصادقةاطزةااليمانهاإلنسانمشيئةبلوغفعندءإبطاأيدونسريعأاللهيستجيحبحمينئذ

اللهكقفمهماباالستجابةالخالقيهاليتحركاللهمميئةمسئوىإليوالكيانخوالرالوعيكل
فانهماعينيلظعنيحولييعطيهأنمسئعدأيكنلممااإلنسانيعطبمأقدمالىحمئىذلك
لدموعهميختطفولهوالغاصبونئغصبالئهملكوته6نشغلبتانيتد

1121مت

حاجزالصالةءلدمنزمنيةمسافةعليوجدأنهاكتشفتيصتيمنكلمثلصالتسيني
حماجزهوفارغةالصلواتألوفعندهتسقطالذيوهوخطرحاجزفهوالتكرارمنعرفته

زلفللاالرئردكسبهةالصالةحياةابكانظر81

اأ44ءاا34مإى3ععيم8لملمالمولءلمحه03131
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يبدأالعزيمةوثضعفالصالةوقتيطولوإذمانوعابحرارةالصالةاإلنسانيبدأأنفبعدالملل

فيهمنشغالكانماالمبالعودةويكتفيالصالةفيختمالمللبحاجزفيصطدميتراخـىساقاالب

بأيأخخرقهأنصحمتالعدوأصبعهءوراأنوأدركتالمللحاجزعلىوتعزفتالحالتكررفلما

وعبرتفخخانيالمللمنربيانجخيأدنبصراخأصلىوظللتاللهبروحفاستنجدتثمن
هوهذاإنربياكضىقلتحتىاللهشاماإلىامتدستاوفدالصالةفوجدتالمللحاجز

الملكوت

الجهادفيتهمغويخخذونهالصالةاممنالئعهذاعلىيتعؤفواأنالمؤمنينمنيطلببولسفنى

االجتهادفىمتكاسملينشرقالأنبعدالصالةمنالنوعهذايذكسرنجـدهلذلكوالصبر

فيالشمرارباالزلكالضيقفيصابريالرجاهفيفرحينالربعابدينالروحفىحارين

االيانحمياةأسرارمنسراذاتهبحديمعتبرهذافإنالحقجقةونبوبشدةوعنادبعزيمةالصالة

معناهاويكتشففيهايدققتنإلماتحتاجلغةونجااخخصارفيبولسقملهيقالمسيحينسانلم
اوقوذالصالةمعنىعرفتبهاعحلتأنتفلونكشفهاأنأعطائاالروهوذاومفصدها

الغزبايإضافلعلىعايهفينالقايسيناحتياجاليافيفشتيرفي2131

القديسيناحمتياجاتمشترقي

فيكنيسةكلليتياوءالفقراعلىبولسأطلقهاقالتيالتسمياتأجملمنتسميةإنها

شخعكلمناالسماذبهأحقفهمالقديسينبءالفقراوتدعوبولسحذوقتحذوالعالم
أصحابءشهدا4األغنياعغلمةءشهدااناإلنسيخلءشهدافهمحالمشهدابعدآحر

الفقراوطبقءالفقراصندوقاسمتلغيالكنيسةليتياالجخعالعالمأنظمةءشهداالماليين
احمتياجاتوطبقالقديسيناحمتياجاتصندوقوتسحيهابالفقراالعنايةوبهعية4للفقراوالتبرع

الذيفإنويقينامينالقدباحتياجاتالمخايةوجمعيةالقديسينالحتياجاتوالتبرعالفديسين

العظيمةالكريمةالمباركةالتسميةهذهأجلمنءبسخايعطيسوفءالعطاقييترددكان

فيدرجئهإلىرفعهمفالمستحالقديسيندرجمةإلمطالفقرارفعقنأوليكـنلـمبولسىق

فعلتمبياألصاغرءهؤالإخؤليبأحدفعلئموهأنكمبمالكـمأقولالحقوالممجـدالكـرامة
كرامتهمنوكرامتهمالحصرصيينأهلهوالمحغرإلبئوالمحخاجينءالفقرااعتبرلقد5204مت
يتبارممماالذافقنهخئهمخئحئوبللتهفيوغربتهمكزيهوغزيهمعطشهوعطشهمجوعهجوعهسم

3ويواسيهويسحرهويسقيههالربويطعم
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ثحتتحيابأكملهاشعوباأفرزوقدمختألالعالمفيواالقتصادياالجتماعيالنظامكانفإن
كيفاالعالموسائلفىعتهمسمعناماليينبلألوفالشعوبهذهومن2المدالفقرظروف

تؤغلحظةالناروبعدتحتهاويقادءالمامنجزعلىدقيقكميةفيهايوضعضعةحوليتجمعون
ثالثةأويومينكللهنصيباالعريضالمورورقمنقطعةعلىيأخذهاواحدلكلواحدةبالمغرفة

االعاثةمراكزحولبلتفونمنهاخطواتوهوعلىويموتويقععليهايتحصلالمنومنهمنعم
الموتوينتظرونءبالماالدقيقمغرفةينهتظرونالحركةكليقوونالاألرضعلىنياماصفوفاصفوفا

بقليللعدهامعهمميعاديكودعلىألنه

الكعيسةإننقولال3الكنيسةفأينالبشريةحقيرعىأنعنعحزتماماقدالعالمكانفإن
شعتنايقديعننقولأنيكفياعندنولكنفقطالغربلدىواردفهذاشعبهاغيرشعوبأترعى

معاوالمالوبالحقبالروحءأغتياكئيرونءألكنياوغؤليعنويمؤلسونجوعايئضؤرونالذين
ليسالكنيسةدوالمعوزينالقديسينءهؤاللمثلالعونيديماونكيفيعرفونالبمالهمحيارى
تنظيمممثرمن

القديسيناحتياجاتفي745دأل7الكاهعمثشرفي

هولحداول13الشركةمننصيبهفيالعفوالتزامتفيدباليونانيةجـدافحصهابعدالكلمة
وأخائيةمكدونيةأهلألنأخرىآيةفىأكثرضحهابولسوالقديسى8أألءهـ38ء

لهموإنهمذلكاستحسنواأورشليمفيالذينالقديسيناءلفقراتوريعايصنعواأناستحسنسوا

يخدموهمأنعليهممجبروحياتهمفيركوااشثتداألممكانإنألنهمديونون
72و162روهأيضاالجسدياتفيء34الهألكاإ

بلمالكمنءالفقراالقديسينتخدمأنمنكاستحسانمجردليسأنهبولسقأوضحهكذا
باليونانيةتءجاالفديسينجسدياتخدمةكلمةأنهنايالصسظوعليكدئنهو

كانواءهؤأنموضوعاسشنيناإذاولكنأيضالالالخدمةمعنىتحمللفظةوهياليحورجية
للكنيسةالشركةفىهمكنيسةأليشعبأيفديسيءفقراأنتمامانعلمأورشليميـيقءفقرا
ألنهاااللهيةالمقدسةالشركةهذهفىوالمسيحالكنيسةبحقااللتزامهناأنتفيهاتشتركالثي
ينالنىاآلخرينءلألعضامديوناأصبحتكعضوفأنتالكنيسةالمسيحجسدفىشركـة

ويسترجوعهميساماتمنحهموأنتهمءدعايمنحونكهمإليكمحتاجيناصطراراأصسبحوا
جسدهم

63مرومبةرسالةشرح
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القديسيناخياجاتفيالشركةمعنىلتفيدبولساختادهاقالتيالكلمةتمعئالوونحن

حياةوتعادلاحدةالوالشركةفيءاألعضاتوازنلحفظالمديونيةمعىأيضاتحملقلناكمانجدها

منسيواجبعنلكيكشفولكنيطلبواليرجوالبولفالقديسلذلكالجسدفيءاألعضا
تنساهموالءالفقراقديسيهاتعرفأنيتحتمالكنيسةأنوبكشفعليكحقلهثنيإنسانوعن

الصعابأصعبفمنالشركةمعنىعلينايفوتأنيخبغيالألنهرحمتهمنالثهيئساهالئال
شركةالكنيسةولكنالفرديةتعيحثوالتعرفالفالكحيسةفقيريساعدهعلىالغنييتعزفأن

المعوروناألقلفعلىبهيعايكونواتعذرأنوإذامعروفيهنيكونواأنيتحئمأعسضاؤهاوالشركة

المسئوليةمستوىعلىإنماذاكلتعحليمهذامنتأخذهناالكنيسةءالعطاعلىوالقادرودمنهسم
0وئتيءمجردعطاوليسالكاملة

العنايةشرفلهمومشئرينوئوانينهانظامهالهاعطاشركةثيامعنيتكفمبولسق

وأعصاثالمسيحبجسم

ءالغربااهمافةعلىعاكفين

4ةلل75كلفينعاك

عنهايبحثغخيمةالغريبوكأنماماألقتناأوالتتبعيفيدفهوحقابديماليوناننالمعنى
فآويتمونينحوياكنتأالربليفرربصيافةلسنفسهويقتنصهايتتبعهاالمسيحي

أجدادنازمانفينحنوبيوتخاالقديسينآبائنارواياتفينسمعهمابالحقوهذا53ت52مت

اطارةأهلاوالحيأهليتخاطفهاشهوةكانتءباالغريافة

فالقديسالمسيحيالفكرعلىكبيرتأثيرلهكانالمالئكةللثالئةوإضافثهإبراهيمحادثةولعل
الوهممالئكةأناسأضافبهاألنءباالغرإضافةتنسراال1العبرانيينسفرفىبذكرهالولس

لسارةالومحدأعطواإزالمالئكةالثالثةهؤاليديعلتمماباألكثرو312عبيدرون
للبيتبركةحتمالافيهاءالغرباإضافةفأصبحتإسحقبميالد

وسخائهالمسيحياالنسانإيهانعنالقدرتكشفعاليةفضيلةباالغرإضافةأصبحتوقد
بالدرجةومحبتهبذلهومقدارالضعفاعلىوعطفهاآلخرينمعالوجدانيةومـاركتهالمتسعةوروحه

عاقألصاحيايكويئأنلألسقميةإذاناأالختيارالمحثمةالشروطمنكانتلذلكاولىا

تءجاءالفرباإضافةأنويالحظ2ستي1للتعليمصالحاءمضيفأللدرباعتحثسمأ
إضافةيلةتكوناحاأعلىأيصأالرمموليةالئعاليمنضتكماإالتعليمصالحيةقبلكفضيلة
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الكنيسةفيلئكتثباألرملةالخئيارأساساءالغربا

أرجلكسلتءالغرباأضافتاألوالدرتتقدتكنإنصالحةأعمالفيلهامشهودا

01هتي1صالحعملكلاتبعتالمتضايقينساعدتالقدبسين

الداخليبالتعامللخاصااألصحاحمنالثانيءالجزأكملقدبولسىقيكونهناوإلى

اآلخرينمعالحارجيلتعاملباويبدأالكنيسةأيللجماعة

0واتفقوالباليثواتفمظهدونكمالذينعلىباليكوا2141

وئعفم8291متاألممجمغئتلمذأقهيالعالمفيالكنيسةرسالةأيالمؤمنينعمل
الناسجميعلصالحالساعيوالخيرةالمحإلىالداعيمركزفييضعهاوهذاالمسيحمعرفةوئظهر

نفسوفيوالمحبةبالسالمالمناداةاإليمانجهةمنهوالمؤمنينعمليكونبذلكوئصسالحتهـم
وهذاالضيقفىصابرينأوالوالصبرباالحتمالطهادواالوالمقاومةالرفضمقابلةالوثت

وهوبالبركةءوالدعاوالمحبةالمودةإظهارفهوالخارجيءاإلجراأيئانيأأماالداخليءاإلجرااللو
المضطهدينءلهؤالاإليجابيءاالجرا

كفضيلةبولسقمهقةوأنسبقالذيالضيقاتفىالصبرالداخليءاالجراأنعلى
علىنباركأنأيالثاننءاالجرافىواالنطالقالثباتتعطيناالتيالدافعةالقوةفهوللكنيسةعامة
يخلصفهذاالمنتهىإلىيصبرالذيولكنالمسيحوصيةفىواردوهذايصطهدناالذي

قإنهكإستفانوسالخياةبتسليمانتهىولوحتىالضيقةفيالمسيحيوخالص231مت
بولسالمدعوكشاولاآلخرينخالعىفيسبباسيكون

فيفانهوالصبراالحتمالفىاالضطهادتحتوهواإلنسالنأخفقإنألنهصحجحوالعكـس

فابهاالحتمالوفقدالصبرعدمفيوقادىنفسهيصبطلموإذابلمصطهديهسيلعنالحـال

إلهعلىفواوجالوجعمنألسنتهمعلىيعضونوكانوااللهيلعنثموعالمهوناسهحـالهسجن
11و611روأعمالهمعنيتودواولمقروحهمومنأوجاعهممنءالسما

فهذاتلعنواوالباركوايصطهدونكمالذينعلىباركواالوصيةميقبولسىقفكونإذا

فقدنافإذاالصالةعلىمواظبينالضيقفىصابريناألداسوصيةقبلهاقأمأنهعلىيعتمد
وتختلااليمانيتهاوىالضيقحلفاذاأعينناأمامالعبادةأسساهترتاالساسوصية
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رويتهيفقدوأخراسالمهوضدخالصهوضدإيمانهضديتصزفاإلنسانويبدأالنفسموازين

عظيمةخسارةلثه

والذيءالرجاإلىثمالتزكيةإلىيؤديبولسقبحسبعنهقلناكماالصبربانعلما
إيهانناعلىوذسناعقلناناوركبالصبرعنالعدوصألنافإذاأبدايخزىالبهـهيئمسكوءالرجايبلغ

الورجماحصبرمناطالتحولبحهالتنابلبإرادتناصدورنامنالصبروأفرغنااالحتمالونبذنـا

نلعننكونالحقيقةوياآلخريننلعننلعنووقفناءالرجاوفقدافيوفضيحبمايخزيإلىيخزى
وصبرهابإيهانهاتتمشكلمالتيأنفسنا

ءإلفاأنلفهمأذيلزمتلعنواوالباركواجهةمنتمامابولسيقصدقبهانحيطلكيثم
اليهودانشغلوقديلتنبالذيضررائحإلثأنهايمعتقدكانالقديمالعهدفياألعداعلىاللمعنة

إسراليلبنيياالربقولاسمعواأالشعباعتادهايومكللغةكأنهاوصارتأعدائهمبلعنة
لعنايارضفياللهمعرفةوالإحمسانوالأمانةالألنهاالرضيسكـانمعمحاكمةللربان

2و1هووفسقوسرقةوتتلوكذب

يحكينححياهووهاأفواههمفيسهلةاللعخةكانتءواألنبياءاآلباحش
312نحأناسامنهموجمردتولعنتهمفخاصحتهم

0311أمىأيباوكوالأباهيلعنجيل
7ة01مزوضثهـالعنةمملوفمهم

شعبكفيرنيساتلمناالالشعبرذجمسعلىباللعنيتفؤهواالأنالناموسهمحذولقد
22082خو

المكروهةقبائحهأحدوصاروتفشىالشعقيأسرقدكافاللعنةاستخدامأننفهمبهذا

ولغتهالشعبألخالقياتاساأسيضعأنفرصةأعطيقدوإذبولس0قفإنلذلكاللهمن
مقابلنتأتيوهيتلعنواوالباركواالبركةمنهابدألووجمعاللعنةمنهحاوسلوكه
مىبولققولمنمستوىأرفعوهي44همتكمالعنيباركواالمسيحوصيـة

واألمريلعنولناالذينحتىنباركأنيطلبوالمسيحنلعنوالنباركأدطيطلببولسفالقديس

نارلحكانإدألنهقطلعنةمنافمنتخرجالحتىالمسيحعليناأغلققدإذانتباهنايسترعيهنا

اللهمحبةعدوألنلهليسالمسيحي3اللمنةتخرجأنيمكنقنفإلىبالبركةيلعنونناالذينعلى
صلحإلىوالناساللهنحوفيناالعداوةحؤلتلناالمعطىالقدسبالروحقلوبنافىانسكـبتالني
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بسيباللعنةتقئلاآلولاالبسانكانفإنونعطينأخذوالمحبةالموالالصلحفمنوسالم
أجلنامنهذهاللعنةواحتملءجافالمسيحلهاابنااالبسانوصاراللعنةفيناسرتوهكذاالخطية

علقمنكلمدعونمكئوبألنهألجدنادعنةصارإذالناموسدعنةمنافتداناالمسيحورفعهاة
أوالدافيهفصرناالصليبعلىأجلنامناللعنةالمسيححملوهكذا331غلخشبةعلى

قطنلعنوفقطنباركانلناأصبحللبركةكاوالدلذلكللبركة

طلبإلياللعنةعدممنارتفعيضطهدونكمالذينعلىباركواقالحينمابولسق

وقدوكريمهوجيدماكلالخيرومعاللهمنالخيرلهمنطلبأنبمعنىيضطهدوننهاينللذالبركة

سببباليبغضوننيالمزمورفىالنبداودوصفهكماأعدائهمنتماماالمسيحموففهذاكان

مشحالباسبيكانمرضهمففيأناأمالنفسيثكـالشراالخيرعنيجارونني391مزه
كنتترجعحضنيإليوصالتيحزنهمفياألشاركهمنفسيبالصومأذللتالحرنعالمة

اخنيتأمهعلىينوحكمنوالقلقالخزنمنأتمثىكنتأخيكأنهقريبكانهعهـنهمأصلي
أعلمولمشاتمينعلئياجتمعواواجتمعوافرحوابليتيطلعيفيولكنهمأجلهممنحزنا
وأنااضطهادهمفىيزيدونيضطهدوننيمالذينأنبمعنى32151مزهيكفواولممرقوا
أجلهممنوصالتيلهمبركتيفيأزداد

يكفوناجلهممننصليحينماهلالبركةهذهءوراماأوضحبولس0والقالمسيحالولكن
فىأننانظنهوالذيبولسالقديسوالالمسيحقصديكنلمهذافإننظنال3اضطهادهمعن

وكللهمبمافيسلكونهبموأماعليناوحقلناهوحقبهانسلكإنماأجلهممنوصلواتنابركتنا
المعادلةلهذهخاتمةيضعالرسولوبطرسصنعمابحسبيجارىمتا

41بط1عليكميحلهوالالمجدروحألدنلكمفطوبىالمسيحباسمعمرتمإن
341بط1تضطربواوالتحافوهفالخوفهموأمافطوباكمالبرأجلمنتألمتموإن

التايهينمعءوبكاالفيرحينفرحامع2151

السابقةوصيتهأعطىأنبعدالخارجمنالذينمعالمجاملةيطلبهابولسقأنواضح
معفرحاالوصيةهناتلعنواوالباركوايضطهدونكمالذينعلىباركوانحوهممن

الذيننباركأنوالنعمةالقوةلناكانتفإنمعهـاتتمثمىالبافيمعوبكاةالفرحين
وأحزانهمأفراحهمفىنجاملهمأنالصعبمنفليسوالبركةالخيرلهمنطلبأييضسطهدوننا
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ءالبكامقابلءوالبكاالفرحمقابلالفرحتقديممنبكثيرأصعباالضطهادمقابلالبركةلتقديم
الدأمامحمقيقيالهمءوالدعاالقلبومنصادقةمضطهدينالهانباركالتيالبركةكانتإنهذا

الفرحفينجاملهمأويضطهدونناالذيننباركأنقولهأممما4ولياالاآليةفيءسوابولسوالقديس
وهذاحقاءراإلهيإيجابيبمملتياراالضطهادويوقفجذورهامنالعداوةيجئذإفاوالحزن

01روهابنهبموتالذمعصوطناءأعداونحنكناإنألنهاالبجيلمعيتمث

اإليجابناحيةتتجهكلهاأنهانجدوالمقاومينءباألعداالحاصةالوصاياكلفيتمعحالوبل

االيحابيةشديدإيجابيمبعملالشرتيارنوقفأناجلمنالمطلق
14همتاثنينمعهفاذهبواحداميالشركقن

093همتأيضااآلخرلهفحؤلاأليمنحدكعلىلطمكتن

04همتأيضاءالردالهفاتركثوبكويأخذيخاصمكأدأرادتن

24همت0ترذهفالفمنكيقترأنأرادئن

52همتالطريقفىمعهدمتماسريعالحصمكمراضياكن

شجاعةبإيجابيةتأتيالماكينمعوبكاةالفرحينمعفرحاالجديدةالوصيةهذهولهـن

حمتىأبداعداوةثوجدالأنهعلتقومالوصيةهذهفتكادملموسةمحبةوفيهاظاهرقلحبانفتاخفيها
يلنيلموإنووقيمتهقدرهلهالمسيحيضميرفيللسلبياتءاإللغاهذاموجهـودةكانتولو

غلوائهامنيخففأنمنأقلفليسالعدوقلبفيالعداوة

عنيتكللمالهنابولسفالقديسفاتماكلمنأعمقيمرالوصيةهذهفييرالالولكمن
االضطهادتحئملاللعالقةوأساساسببالتكوفيالوصيةهذهبطلقفهواضطهادعنوالعداوة

كلكسيرمحزدهوماوكلمفرحهوماكلفىومودةمجاملةعشرةفيمعأعاشواقالذينوالعداوة

معللعاللنأساسايبنيبولسفهنافإذاواضطهادعداوةالىالعشرةهذهتتحؤلأنالعسر
واالضطهادالعداوةنتحاشىئحعلناأنمسيحيةروحعةبحكمةأكملناهانحنلوقاددةالخارجين

القديسنظرةهيهذهمطمئنةئة2هاحياةلنعطىولكقاضطهادمنرعباوالعداوةمنخوفاال
الرسرلبولس

منأحميانأيحملالمسيحيغيرحفالفنئفاداهااديلزمغاطرةالوصيةهدهبماثرالالولكن

معكتهمشافىالمسيحيهناجداوالمتعففةالمحافظةالمسيحيةالروحمعبتنافماالصفات
الحزنمشارصفيأممااابئعأواليخهاعاشالتياألخالقيةباألصوليلتزمالخارجمنالفرحين
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ناجحاإيجاياتأثيراتؤثرأنقادرةءعزاروحلهافالمسيحيةومتسعحقاحاضرالمسيحيجمالفهنا
ومنفعةوتكريمتقديرمحلويكونالمسيحيفيهيتبارىنشطمجالفهنااآلخرينفي

الحالصةةالموعلىيقوماجتماعياتجاوباالخارجمنالذينمعالمساركةفىنرىنزالالولكن
المغرضكيراطالصالتعاطفيصبححيثوالضيقةاطاجةوقتفيخصوصاوالبذلوالمسـاعدة

المتبادلواالحتراموالمحبةالصادقةالمودةلرابطةأساسا

فقادينبلباألمودالعاليةئهتثينغيزواحدااهثمامالبعمبعضكممهتمين2161
كمأنفعندءخكماالتكؤلواالمئجمعينإلى

3مكأه746هيأالمتضعينإلىمنقادين

ةلالالقي4العاليةباألمورمهتمينغير
ليخنارالمؤمنيقفوبينهماوالمتعالونالمتضعونمتعاكساناتجاهان

الخارجمنيهددهامامقابلفىالداخلمنالمسيحيةالجماعةليولمحيمبولسيعودقهنا

العظمةنحوويسعىالمعالييتطلبخارجهاوالمجتمعمتضعينجماعةالداخلمنفالمسيحية

الفكروحدةللحماعةتكوذأنيطلببولسفالقديسبالداخليختصفيماأماالدنيويوالمجد

المسيحاتضاعإطارفيدائمايبقىالوحيدالكنيسةواهتمامواحدااهثماماواالهتمام
وهنالنفسهكماألخيهالمسيحفىعضوكلاهتماميكونأنبولقيطالبكذلكووداعته

يحتذىالذيالنموذجالمسيحإلىالجميعيشدالذياالبجيلعوعلىالمتماسكةالوحدةتكمن

فهووالمجدوالمظهروالجاهالتملكجهةمنءسواالعاليةاألمحيثللخارجبالنسبةأما
جهةمنالالمسيحمنهجإلىاهتمامهاينصمثأنبلاهتمامهاهذايكونالأنالكنيسةيطالب

أوذاتهبحدالتملككلبيضالبودسقوكالموالتواضعوالعبادةالتقوىجهةمنبلالمظهر
ءوالكبرياالذاتتعنيالتيالعاليةاالمودمظاهرعلىينصبولكنوالتجارةالمالأوالقشية

أواالنحرافتيارعكسىياتيبولسقيطلبهالذيالمضعينإلمطنقياداألنالدنيويوالمجد
األعلىومثلهااإلنجيلىمنهجهاعنويخرجهاالكنيسةيفسدالذيالمتعظمينتيارياالنجرافضد

المسيعفى

اآلتيبالمثلنفشره3بولسقكالمنفسربماذااأليامهذهفيالعصريواقعناوفيواآلن

الكتابوسدلتلقيللكنيسةللذهابالمتضعينجماعةمناألولىتأتيمللشابدعوتان



مةروءرسالةشرح21912رو65

والموذةالمحبةمشاعروتبادلالواحدوالقلببالروحوالترنيموالتسبيحالصالةفيوالشركةالمقدس

باألمورالمهتمينجماعةمنالثانيةوتأتبموالخدمةالكنيسةأمورمنبامرالواحدواالهئمامبةخواأل
ءواألثرياالبناتوكلالكبيرةالشخصياتعلىوالتعارفةالمشهوبالنواديلتحاقلالعالية

والصديقاتياتالمستوأرقىمعااليستمتاعمنلمزيدوالرحالتالحفالتفيالعصرتيارومجاراة

والثباتااليمانيةلحيوضمانالمئضعينإلىالدعوةأنالمسيحياإلنسانيوكيبرلسهناق

أحدمنفماالثانيةأماورضاهالثهعنايةافالحياةلمستقبلوتأمينوالحالصاإلنجيلمنهجفى

اللهبرضىحياتهأوتكللتالمسيحفيأوثبعتإممانهعلىوبقبمئيارهافيسار

طريقطريقانوالبناتاألوالدأمللسيدةهواألعماللرجلهوللشابةهوللشابوالذي
والمسيحإيمانهعنتاهسارفيهمنالعاليةلالموريقوطاللهرضهوفيبركـةكلهالمتضعيننحو

عندأففسكمءالتكونراحكما
مجاصروأخيراويحدرفيهايركحاجحالمواستعالنالروحوحيمنالوصيةبقألمبولسىق

شهوةمنبعهاذاتيةبحكيةتشئثتبلالروحءونداالدهلحكمةتحصعلمإذاانكوالسامعءىالقا
النفسكعنديماحكتكونالأدطأرجولثيتومملوكأنهحاضرةفالخسارةوغوايتهاالنفس

ءاألرديابضاللتنقادواأنمناخرسوافعرفتمسبقتمقدإذءاألحباأيهافأنتمتصألقها

371بعل2ثباتكممنفتسقطوا

النايرجميعاتمكدهبامورخشنلمعتيينبشرشرعنأحداتخاؤوا21071

يكونأنيصلحيائدولمبداثياشعباخدمالذىالمرفىضالناموسعلىهنابولسالقديسعين

نفساتعطيأذيةحصلتوإنالرقبةالغليظالقلبالقالميالشعباطجطسفالناموسللعالمنورا
برضورجبزحاولمجرركيوكمابمبروليخالبيدويدأبسنوسنابعينوعينابضفسى
123252خر

الهنافالنقمةتسامحروحعنقطءينبىالالحشاسةالروحيةالنفستطيقهالبشمعمنظر

كقيغيابهو3نقولماذابلالدهلروحكليءكيابالشرإآليزيلهالوالشالنقمةإآلتعالجها
إسرائيلفيالتعاملناموسكانهكذااإلنسانيةلروح

عليهاللهمراحمبفيضوأحمعاللهنعمةذاقأنبعديفشعلىالناموسيتذكرحينمابولعسق



21912965روروميةرسالةرخ

ألجلينفسهواسلمأحتنيبلوتعدياتهآثامهكللهوغفرخطاياهبكلساعهأنبعد

12كوه2فيهاللهبرلنصرنحنألجلناخطبةخطيةيعرفلمالذيجعل202كل

التعاملناموسيكونفماذا331غلألجلنالعخةصارإذالناموسلعنةمنافتداناالمسيح

الكيفءشيكلنصبرعلىالكيفءشيكلنحتملالكيفبيننافيمااألخالقي
إعالناهذاكانعليهارتفعثمالصليبالمسيححملحينما3إليناللمذنبينأيضانحننغفر
غلبتقدأناثقواولكنضيقلكمسيكونالعالمفيالشريرالعالموضلبةالشرعلىبالغلبة

حملالمسيحصليبحملمنكلبالثمرالتعاملعصرءباننهاإيذاناكان6133يوالعالم
بحبييكنلمإنالشرأكلبأنالبدالموتحتىالذاتبـبذلأوبالحبالشربمقاومةعهدأ

أنيستحيلولكنمولييردعهفسوفحبيكمزهيردعلمفإنعدويأحبسوففبموتي
غلبتهوأعطانيالمسيحغلبكمابمؤليفسأغلبهوإألبحبيساكلبهنعميغلبنيشزهأجعل

للخطيةعبيدأكنا0الشرعلىالنصرةليمزوالدمالجسدومنوبالعمادباإليماناستلمالمسيحي
طبيعتناوجألدسرغلبتهأعطانابموتهالخطيةغلبالذيولكنالشريرسلطانتحتمأسورين

بولسقطلبفإنبعدبشزهاالخطيةعليناتسودولنبنعمخهمحروسينفصرنااألمواتمنبقيامئه

كحهاوتحالنعمةعليهاسادتالتيالجديدةطبيعتناواقعمنفهذابشركرعنأحدانجازيالأن

654الوالصالحيخرجالصالحقلبهكنزمنالصالعاإلنساناللهبروحوئقثادالمحبة

الناسجميعقدامحسنةبامورمعتنين

المسيحبضاعةيعرضفهواألعمالصالحاتكنزهمنيخرجحينماالصالحفاالبساننعم
ويسودالمحبةوتعلوالصالحيتجلىالمحيطالشرفعوضبالصليبنكرزهكذاالناسجميععل

ئشتمويتجقىيتحددفيناوالداخليفنىجفالخاالموتعمقمنبالحياةنكرزهكذاالسمالم
نغيرهكذااالضطهادويسقطالمودةفتسموفنعظنضطهدشتيمةالوتسقطالبركةفتحيافنبارك

بشبهجديدةطبيعةوهبناالمسيحأنالناسيعوفكيفأمالمسيحيتجقىوهكذاالعالموجه
والخالصءالفداأئريفهمونكيفأو3فيناوالقيامةالموتفعلالناسيفهمكيفأو3طبيعته
نورأنتم3العليءأبناوصرناالثهمعلناتصاقدأننايدركونكيفأو3بالصهـليبنلناهالذي
أباكمويمجدواكااكاهاالحسنةأعمالكميروالكيالناسقدامهكذانوركمءفليضىالعالم
يسوعأجلمنللموتدائمائسلمءاألحيالحنألننا61و41همتالسمواتفىالذيم

421كو2االئتجسدنافيأيفمايسوعحياةئظهرلكي

حيةذبيحةللهأجسادكمتقدمواأنالفريداألصحاحذلكمستهلفيبولسقيقلألم
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باستعدادجسدناقبالضرورةأيضاالمسيحموتنحملالمسيحنحملالذينفنحنإذا3مقدسة

ةبالبركةواإلهانةبالشكرالضيقةوفبولفرحعنالموتباحمتمالفيناالتيالقيامةإعالن

جسدنافىأيضايسوعحياةتظهرلكيميسوعالربإماتةحينكهـلالجسدقيحاملين
401كوأ

النماليجميغسايمواطاقيكمفخشمطفمكنأكانإن2181

الغل75طاقتكمحسس

فبقدرماممكناكانإنتقولاطرفيةفالثرجمةالشرحفيأصعمعنىيعطياليونانجاألصل

السالممواقأيسالمواجهتكممنأنهيعنيهداالناسجميعسالموا91جمهتكممنهو
عدمتقبلواأنإآلفيهحيلةلكمليسجهتكممنليسالذيولكنالناسلجميعممكناكأنإن

والمقاومةالبغضمةأيالسالم

عالمينحينكلالربعملفىئكثرينمتزعرعينممنهيرراسخينكونراءاألحباإخؤديياإذا
185اكوهالربفيباطالليستعبكمأن

قدرالناسلجميعالسالمبعمليبادرأدعليهجهـتهمنأنالمسيحيمنيطلببولسهناق

الطبيعةعملصميممنأوالكرازةعيلصميممنهوبالسالمالمبادرةفعلهناممكنهومـا

تقديمفيجهتهمنالمبادرةعنيثوقفانمسيمحىإنسانعذرأليأييمتنعهناالمفديةديدةا

السالميبادربعملاليالنىالمسيحبمفان11شراوالسالمايعطيفالبحالهيكتفبمبانالسالم
المفديةالجديدةطبيعتهممديعملانسانهوأمكنإنالناسولجميعبللآلخريوتقديمه

الذيهواإلنساننيالمسيحنعمةعملوقانولاللهمنوالسالمالنعمةفيضناكالثبم

وأماالقلبفياللهسالمعملويتوقفالمسبحنعمةعمليتوففوبهذاياخذاليعطبمال
المسجحييبادرالأدماخطرإذا3121تممنهسيؤخذعندهيفافهءالعطالهليسمن

سبقالتياللهصراحم2وامنإلزاميةكوصمةبوسقطلبيـأتسيهنامنالسالمبسمل

بلالناسجميعمعنصعسالماجهتنامنننطلقأنبولحس0قببطالفراغمنفليسوأعطاها
حوفوبالححعاببالنزغوأدنعطيانالهيطلبوسالمهنعحتهوعملاللهفيفعطيةمن

الرفضكانمهماأيضاندموبال

اوولألع3ء510ولهايم0ا97
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العالمفيؤضمناقدوبركاتونعممراحممنيحدالالذيلنابعطائهاللهأننفهمهذامن

السالمإصنعالمبادرةموضعوإلزامضرورةعنالمعطيموضع

امء57ال75علحالناسجميعسالموا

عنويبحثيسعىاليونانيةفيءجاالذيالمعنىبامتدادئفيالبالعريةسالمواكلمة

يأتيهأنينتظريجلسالفالمسيحيالمبادرةمعنىقوةمنيزيدهذاعءأكالولمح5ءسالمال

مجاهديبحثفالذيوتعباجهداولوكقفهحئىالسالمعنويبحثىيسبلفيسالمالمسالم

مابقدرو0151روبالسالمالمبشرينأقدامأجملماالكرارةروحمنهذايجدحتى
السالمعنوابحثوااسعواكلمةتأتينشطةغيرساكنةمحايدفىالعربيةفىسالمواكلمةتـأتـي

حسبسالمواكلمةأنالعربيةالترجمةفيوالخطرواالقتحامالمبادرةصفةولهااليونانياألصلفى
إلىاذهبواالمسيحيةالكرازةروحعنكثيرافتبتعدومحدوديةوخوفاتخاذألالمعنىئعطيطاقتكم
6151مركلهاللخليقةياالنجيلواكوزواأبهعالعالم

أخصمنهيبالسالموعامألمنادياالمودةبروحاآلخرينيقتحملكيالمسيحيدعوةأنعلى
منالسالمفيالبرئزرعوثمرالعالمفيوتعميمهالبرعملفيوالمسيحاللهقصدمنتهىخصائص

381يمالالمايفعلونالذين

لبنمكتوبألنهللغضمكاناأعظوابلءاألحماأيهايمكمألنفتنئمفواال2191
الربيقوكالمجازياناالنققه

إلىذلكأمكنإنالناسلجميعبالسالمجهتنامنالمبادرةوصيةطرحمننتقليبـولسق

فمابشذةإليناءيساوربماسئقاؤمبالسالمالمبادرةمعرضفىألنذلكتؤئنالتيالوصيةطرح

3أنغضب3أننتقم3لعملا

34ء7547للغفسمكاناأعطوا

علىينصسثالمعنىأنمايراأللمانيالعالممثلةءوكفاعلماالشزاحأكثراتفققد
ويقوليناآلسشجهةمنبهئصابالذيالضررلنتالفيالفضبأوالنقمةوجطأماممنالتنلي
بولسققولمننفهمأنعليناأصبحوهكذالناوليسىصبالتهخاهوهناالغضبأنماير

بمعنىالالرحمةوصاحبالتقمةلههووحدهالذيللهفرصةئفسحأنللغضسبمكانانتركأن

باطالنغضبأنحقنامنليمسألنهبلإليهءصيبلكيإليناءأساالذيعلاللهنوكلأننا
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الضرريجلبكضبأأي22همتالحكممستوجبيكونباطألأخيهعلىيغضبمن

بالذنوبءأعداونحنرحمناكماأيضايرحمأنكضبهفييستطيعلمنالغضبنسلمأنفعدينا
اتركوابلتغضبواوالألنفسكمتنتقمواالةيكونالنهاثيوالمعنىنواميسهعلىوالتعأليوالخطـايا

ديرهتةحسبينتقمأنقادروهوالغضبلهلمناألمر

يقفيلمنيسئمكانبليهدديكنلمتألموإذعوضايشتميكنلمئمشمإزالذي
232لط1بالعدل

الحتىالغفرانلهميطلبهمضطهديبيدالصليبعلىاأللمقمةفيوهوسيحالمونجدبل

الصليبعلىالشيطاناندحرولهذاصليبهفيمكادللشيطانيكون

كانالذيشاولوقعمابعدإذحقااإلعجابتهـستحقلفئاتالقديمالعهسدفيويوجد

ملكخرجقنءوراداودلهقالإذداودإليهءيسىلمداوديدفيداودقتليطلعب

الديانالربفيكويئ3واحمبوثبرغوءورا3متتكلبءورا3مطـاردأنتمنوراهإسرائسيل

ردفكان1وه4241صم1يدكمنوينقذنيمحاكمخيويحكمويرىوبينكيبيويقضي

ورفعداودابنيياصوتكأهذاشاولقالبالصالحعدوةنطقأنالصالحداودعملفعل
شمراجازيتكوأناخيراجازيتنبمألنكمنيأبسرأنـتلداودقـالثموبكىصوتهشاول
71و4261اصم

البصورةالمسيححقفيأجرمماءإراومجازاتهونقمتهاللهاختبرغضبقدكانإذبولسوق
ونساةرحاألأوالدهقئلعلوشهدوقتلكنيستهوأتلفاسولأهانأنبعدإذبشربالعلىتخطر

منيؤلمهأنينسقدمالدهودكننباسمهالكرازةنيرعليهووضعخدمتهإلىالدهدعساهرحمةبأل
الذياسممهعندفاعاوذللظتئلهأحديذقهلممريراضطهادغتفأوقعالأهانالذياسمهأجـل

المسجحبقولبولس0قعلىاللهنفمةوتكشفتوداسهبهازدرىالديالصليبأجلومنأهـانه
علىاللهكضبهوهذا6061أعاسمبماجلمنيتألمأنيينبذمممساردافيا

إذأاختبرهاالتيوالمجازاةالنقسةجهةمنبولسعندقالدههوكصحبأصبحوهذابولس
الفضبلهلمنالغضباتركوابلوالتغضبواألنفسكمتنتقمواالبولسقيفولفحينما

نعصةإلىالنقمةيحولالقادرأنهوبمنأدرىفهوالمجازاةلهلمنوالمجازاةالنقمةلهلمنوالنمقمة

952رومحبوبةعبوبةليسضوالتيشعبيشعبيليسالذيسادعو

إداالغضبفروحاإليهانحياةإفسادفيالشنيعوخطرهالغضبعلىنعزجأنبنايليقوهنا
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نورعنهافتخفيالنفستداهمالظلمةمنقوةالغضبألناطقعنأعماهاإلنسانقلبدخل
والبروالحقالنورصاحبعنبامتغرغريباالحالفياإلنسانفيصيروالرحمةوالبروالعدلالحق

حتىسلبياتجاهكلفييدفعهالشيطانتيارفىويقفالنعمةمنهسحبتناذوالسالموالرحمة

واالرادةالعقلمسلوبوهويوالتعةوالخطيةرالثويأتياالنضباطعلىقدرتهيفقد

دخلهللغضباإلنساناسحسلمفإذاالنقمةبروحفكرهيتحركأنقبلالقلبيدخلوالغضب
ظلمةعليهتطغىربمابلغضبهعتامةتحتصارلمنةءواإلساالضرريشمنىفيبدأالنقمةروح

أدتهيسمعلموإذاويميتءويسيويختقمويضربالديتدخلأنوئلحيصليافيجدأالعقل
ينحازوهكذاعدوةعلىبيديهالضررويجلبءويسيبنفسههوينتقمكيفيفكريـدأطبعا
وصيةهناالشيطانيدفىآلةوكأنهمفضوحاعارياويقفهدالتبنيروحويفقدالشرلجـانب

هناكيوجد22همتالحكممستوجبيكونباطالأخيهعلىيغضبمنقاطعةالمسيح
الغضيكونحيث462أفتخطئواوالاغضبواالكتابعنهيقولباطالليسغضسهـب

عناآلخرونليكفويغضباإلنسانيغارهاالربغئرةهوالغضبهنااآلخرينمنفعةأجلمن

تعطواوالتقولبعدهاالتيفاآليةلذلكالصالحةوالسيرةوالكنيسةالهإلىليـعودواالخطيئة
اآلخرينحياةمقصدهيكونالذيهوالدهأجلمنالذيفالغضب472أفمكاناإبليس

لذلكالشيطانأمورمنهيالتينقمةوالحقدوالحسديشوبهالوالتقوىوالصالخالعدللب
نصيبأيفيهيطانللثيكونالأنخطيةفيهسليالذيالغفسبيؤئنبولمأنقاعتنى

فالحينماالمسيحفيفرأيناهاللهغضبأماللشيطانغضبيوجدوللهغضـبفيوجدوهكذا

إلىالصالةبيتحولواالذينوطردحبالمنسوطاوأمسك271يوأكلتنيبييكيخـرة

بزيصنعالاإلنسانغصبألنرخورائهمنياتيأنفيستحيلإنسانالغضبأماتجارةبيت

102يمالله

ناليتجفزتخقغهذاققثتإننكافاشملعطشقوإنممفةألطعدوكجاعفإن2102
يماارأي

وإنخبزأفأطعصهعدوكجاعإنهكذاتءجاكمااألمثالسفرمحنمنقولةألجمعهااآلية

جميعتبارىلقد220و212هأميجازيكوالربرأسهعلىجمراتحمعفإنكءمافاسقهعطش
الخيرعملإنيقولفريقفريقينفانقسموارأسهنارعلىجمرشرحمحاولةفىءوالعلماءاآلبا

إنقالاآلخروالفويقفكرهتغادرالالناركجمرفيهتحرقالتينالندامةيحسمجعسلهعدوكمع
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الفهوالثانيالفريقرأيأماشديدةبةبعقويجازيهالنهايةفىاللهيجـعلعدوكمعالحيرعمل
طلبإلىتشيركلهااليالسابقةاآلياتمعبالتالييتمشىوالأصالبولسفكرقمعيتمشبى

المسيحوفكرلديداالعهدروحيخالفالرايفهذاوذاكهذاوفيللعدوالخير

الحترهذابعملإنكيقولالظرفمنءنئيفيهولكنآخرمتطرفمسيحيرأيهناكولكـن

الالذيالحيالنحويتجهطبعاوهذاالناركجمرفلبهفينارايقيدلهوتجالمحبةإلىتحولهعدوكفي

وواتعيتهالمسيحيالفكرصحومعيتمنئى

ولهفيهقيليالذالقديمالعهدمعيتناسبوجهوجهانلهاآليةهذهشرحإنفخقولنحنأما

تأتيوشيكةلعقوبةيمهدالعملذلكبأنيقولالذيالثانيالشرحيتناسبالوجهفلهذاالمثلهدا
الحيرعحلبانيقولالذياألولالشرحفبناسبهالمسيحيالوجهوهوالثانيالوجهأما0العدوعل

يصنعالذيعنداالعتبارفيداخالهذايكونأنينجغيالولكنالقلبمجرفيندمإلىيؤولللعدو
فكرهيكونأنينبغيولكنالعدويندمفيرأنافعلمنقيسدهيئيكالأيعدوهمعخيرا

المسعحوجهإألغرضأيمنخلواذاتهاحدفيللعدووالمودةوالمحبةالخيربصنعمتشجثا
العدوتلخظهاالعدومعيتعاملالذيالمسيحيجانبمنمحاودةأيةألدالقدبفيالعامدةوالمحـبة

القديمالعهدمنآبةأخذفإنكلهلهذاهاظإلىتنقلبسوفصديقاللتغييرهلىمصنوعةأنها

فيهاسيكونلديداللعهدنبراسالحكونحوفأوإضافةأوذيرتحأوتغييردونهيكمـاووضعها

بينتفرقالتيالعظمىالفاعدةنعرفأناينبغىألنهاآليةهذهفيحدثكمـاالقلقمسنءنئي
فوقوعمالفكراوتتطلبالبثريةالطبيعةفوقتسموالجديدالعهدروحأناهيوالجديدهالقديـم

بزئتالالفديمالحهداماالبشريةيعةالطبفوقهوماببغإلىالإلنسانتنتهيألنهاالبشريةعةالطب
خالصإلمماوتحثاجأخطأتالتياآلدميةالطميعةتياسعلىمحبوسفهو

عدويأطعمأناكاآلتيتكونالجديدالعهدوحعلىالسالفةاآليةهذهلشرحفبـالنسبة
واسقجه

اهلطبيعةوفوقالعالمروحفوقتسموجديدةروحيةبطبيعةوأكرروأعملأحضاألنـيأوأل
منهآخذبلويعدمأطعموالصديقيأطعمأنتقولالعالمأهلطبيعةوروحالعالمفروحالعالم
المـهـسيشخصفيجاعكلأطعمأنافتقولالمسيحروحأمائحـويعهعلىأعهـملربمـابـلالحذر
وحبهميحاروحأحملألنيالمسيحوكأنهالمهـسيحشخصفيعطشانبهلوأسقيالمسيحوكأنـه

لهعدواكنتوأنابهأحبنيالذيالمجاني
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طمعاويزيدهعلئيجرأةسيزيدهوإطعاميوخدمتيلهحبيكانإنأخافالأناثانيا
فانللههيبلليليستومؤليوحياتيلدهممابلليمماأعطيالألنيوائـزازأوأذيةوصلفأ
لهمابرعايةكفيلفالثهللهمماأعطيهكنت

المسيحروحعنيعلنأنالبدالمسيحىاإلنسانأنالجديدالعهدأخعخصائصمنثالثأ

هذاإلىوسقيهلهوإطعاميبحبيفئيالذيالمسيحروحلهأظهرأناعدؤيجهةفمنفيهالذي
3تصرفهسيكونماذاأمافتيالذيالمسيحبروحيحشعدؤيأنأرجوهماوكلأكرزأناالحد

الشرلروحأنغلبالأننيفالمهمشانيمنليسفهذا

ءبالخييرالشرأغييبلالشريفيتئكاال2112

الروحخالصةإليأتيبل412مناآلياتكلمضمونلولسقيجمعاآليةهذهفي

فإذاللغضبمكانآأعطواألنفسكمتنتقمواال91لآليةبيإيجاتوضيحأنهاكماالمسيحية
حدثرفيللمرةللشرمرتينانغلبفقدبالنقمةفكروفكرمجردبالغضباالبسانقلبركتح

أنإليكالعدوةءبإسااللهأرادإذللعدوالثانيةوالمرةالفلبفىالشيطانيةاتهءإيحاأطاعإذذاته
حتىأولنفسكالنقمةحاولتأوبالشرالشربادكأنتفإنهدأمانتكصدقأوبزكمقداريختبر

اإلنسانخذالنيكالهناأكثردمكالأومثلهصرتللعدوإذمغلوباسقطتقدفسشكونالغضب

ومنالداخلمنانغلبقديكونإذالخارجوفىالداخلفيمضاعفاوالنعمةجحللمعمالمسيحي
أيصالخارا

معامستويينكلالتحزكالمسيحيمنمطلوبفاآلن
فىليبقىللنجاةوبنعمتهبالمسيحفيسشغيثالشرلروحينغلبالبـأنالداخليالمستوىأوال
هذهواحدةلحظةإلوالالنعمةومشورةالمسميحروحعنيحيدالوالتقوىبالصالحمتحسكاقلبه

أوالشرنحوواحدةهرةالداخلفيالقلبيهتزالحيثءاألعداأمامالوقبئمراحلأخطر
وتسليمالمسيحيبالكمالمتمسكاالداخلفىيبقىبلشعرةفيدحتىوالءبالرديالفكرينحرف

يدفيهوطالماالموثحتىمنهاالمريدقبولباستعدادءبالدعاةاإلساهوتقسلالحياةلهلمنالحياة

الثه

صورةكونأنيسعفالالعدوشخصمعسالمحالةفيالقلبالفكرمعيبقىأنثانيا
ومدىصبرهمدىليختبرااللهأرسلهإنسانمجردكإنسانبلكعدومخيلثهفيأوأمامهالعدو
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هنا44همتكمءأعداأحبواالمسيحلوصيةخضوعهومدىقلبهاورساعومدىاحتماله
أنيستطيعالاللهفارادةاللهإرادةحسبالوصيةإتمامعلىالقوةيعطيأنالدهنحوالصحرايخيكون

والانسانيدركهوالالبثمرقاموسفىيدخلالأمركصديقوتفئلهالعدوومحبةالثهإآليكفلها
علىليسىالقدرةلهمنواألرضءالسماكلفىفقطواحدودملحمذيكلتنفيذهعلىيقوى
ومنالمسجحغهويسالصليبعلىألجلهميذبحوأنبلءوأخضاءأصدقالهموقبولهءعدانهأحب

أيالصليبقوةتعادلقوةإنهاكصديقيقبلهأوعدوهيحبأنإلنسانيستحجلالمسيحغير
ومفتاحهاوصيتهسرتنفيذيعطيوحدههوكنيوذجلناأكملهاالذينفسهالوصيةصاحب

ذلكمنبأقلوليسالمسيحبحضورمتسلحاعدؤهأماميقففالمسيحيلدلكيدهفىالسري
كصديقحسبانلهباستعدادوهوالثمرمعيتواجهحتى

وفيالداخلفيالشريغلبالذيذاومنالحارجالداخلفيالضرعلبالمسيهحالغلبةهيهذه

دذلكحواسهوكلوفكرهتلبهزمامءلطرعلىاوملكالموتحتىبالمسيحتمشكالذىإألالخـارج

لمدىعسيروامتحانئحلعالرائباعفياإلخالصمحكهوالمؤمنينوجهفيءاألعداقيـامفإن
النعمةفعاليةمدىاختارهوالهحضرةفىالداثمةوالحياةوالتقرىالبرفياإلنساقتأضل

ذلكبسببأليسثموقتكلفىيسوعالربباسموفكرهبقلبهاالبسانكتمومدىووجودها

كلمةبأنكلما41223أعأالهملكوتندخلأنينبغيكثيرةبضيقاتإنهالربيقول

فيالتجاربأنأيأدا8يثحتمهيمالصحيحةوايربهةضمعيفةتربهةهيينبغي
لبواوالحيربالبرتمسكهقوةوئختبربالنارإيمانهيمتحنحتىالمسيحيحياةفيأساسيةالمسيحنظر

الناسنحوجمغمن
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ومؤسساتهاالدولةمعالتعاملفيالمسيحيالوعيرفع3117

والدولةالمسيحية

للسلطاتالطاعة

مقدمة

قوأسلوبفكرمعيتمنئىالعشرالثالثاألصحاحهذامطلعأنالخراحمنكـفراعتبر
أمروهذا1بولسقتأليفمنوليسالرسالةعلىمدسوسإنـهقالقنيوجدبلبـولس

معاملةعنبولسقيتكلم21السالفاألصحاحنهايةفيأنهإذواضعاألمرألنلهيتعجب

وعدموالبركةوالمحبةبالصالةهمءإزانسلكوكيفعليناوالمتعذينوالمقاومينلناالمضطهدين

معالتعاملكيفيةعنيتكلممباشرةبعدهاثمللشرينغلبأنللمسيحيينبهغيالوأنهالغفب
تعاملتوقدةوثنكانتوهيالرومانيةالدولةهيبولسعنهاقيتكلمالتيوالدولةالدولـة

بلغتقدوأورشليمروماببناالحتكاكاتكانتالرسالةكتابةوقتوفيشديدبعنفاليهودمـع

قداالاولىمناوشمائهاكانحتإذم66سنةبدأتالتينيةالسبهعحرباندالعبوادرمعالخـطرحد
سنواتنهحمىمنبأقلالرسالةهذهقبلمبكرابدأت

فكيفالتعليصيأوالروحياإلحساسمركزمنويوغييتكلمبولسقأنننسىوال
قفكـالمأبولمسقواسلوبالرسالةمعيحئىيتالالجزهذاأنالشراحءهوالرأيقبوليمكن
طردحيخماالرسالةمنجداالقريبالتاريخفيسابقاالواقعاللاعلىغاماينطبقهنابولس

يعرفكانماضدثورتهمبسبعب8102أعرومامناليهودجميعم94سنةيوسكلوباإلمبراطور
والطردةالثوهذهعلىمضىقديكنلموهكنواالمسيحيينضدأنهاهناوواضحكريستوسب

فيهاتهمالذيليرونبيدروماحريقحادثفإنكذلكسنـواتعمرمنأقلأعقبهاالذي
يكنلمللدولةبالنسبةبالذالتمبحييناوضعأنيكشفم46سنةظلحابهموتتهلالمسيحيين

سيحللصوالئهمبسببجهتهممنالرومانيةالحكومةزؤعفيوساومهناككـانتإذاربحا
مربحايكنلمآنثذالوضعأنويعتقدم85سنةهذهرسالخهكتببولسوق3ملكهمباعتـاره

01اولالألا1ءاابم5ا0عءيلمءلما1207أطهساءاهألا5اأها03لماو7
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األولالمقاموفيهذهمثلحكومةمعيتعاملونكيفتوعيتهمتحتموبذلكللمسيحيينبالنسبة
بالكاملالمسيحيالمنهجتحمللرسالةبالنسبة

وكذلك2أونيلالعالمهواألصحاحمنالجزءلهذاالنقدحركةتزعممنأكثرويعتبر

ووصفهاالدولةمعللتعاملبالنسبةالتعاليداهذهضدأحكامهفيتعشفوقد3األلمانيبارنيكول
فيالتاديخيالحكمصحةبحسبأنهحينفىوالغربالشرقفيبالمسيحيينأضـزمااشدأنها

فيكنيسةتنلقئاهاأنيمكنالنصائحهذهمنأحكـمنصاثحتوجدلمواالجتماعيةالسياسيةالحياة
اليومهذاحتىغرباأوشرقاإنوبالفعلحقاالمسيحييئعلىأبقتالتيوهيبالدولةعالتتها
للتخارعمبررأييوجدالبالقولأونيلاتءادعاعلىاأللمانىكايسمانالمدققالعالمردوكان

واألسوبوالنصالفكرفياألصالةأنويضيف4أالرسالةمنالجـزءهذاوأصالةصحةفي
الرسالةباقيمعتمامامتمشحة

عليهيردواجتماعياسياياءوالمبادىالتعاليمصحةجهةمنأونيلوشططاتءادعاوعلى
الخصبقيةمعبانسجاميتالحماألصحاحمنالجزءهذاإنفقطليسبورجماركوسالـعالـم
5أككلالرومانمعالحاصلةالعالثقمعكاماويتناسببلوالالحقالسابق

العالتةعنمسيحيةوحيةانطباعاتأولهنايعطيبولسقأنذهنناعنيغيسبوال

بهويستهينونبلأمميملكبأييعخرفونالإيهانهمصميماليهوديألنعامةبالدولةالمسيحية
بذلكوالضريبةأيالجزيةءإعطاعنويمتنعودنملوكهموكل3األبكلويستهؤلونبل

حقارائعةالرسولبولستعاليمئأتنهغامندينلكلونفورعداوةروحالدولةذهنفيأنشاوا
أنغيرإكانتماكانتدولةكلمنبلفقطالمسيحيينمنالباالحتراموجديرةبلوحديدة

لحالدةقولتهقألحينماالمسيحهوبالدولةالدينعالقةبينالتفريقوجوبإلىأشارقرلمأؤل
ييهنكانأنهالوضوحكلواضحهذافولهوفى2171مرللهللهومالعحرلقجصرماأعطوا
إحقوقهالهاويجقاحخرامهالالولة

فيالكخيسةوحياةفيامقي4الباأثرهالدولةمعالعالقاتجهةمنبولحهذاقلتعليموكان

2حهءأإإءأأ45الطالاله8ءهحلم402و07

3ة38أألا15كايهم3لمءأأكألول4ءاااء3و01
4ممالاحألأولهاءلم02ء3و

وولهـ23ال8م83ألء95أولسألا3ايا4أسواو412181230227
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بالقسوةتسئواالكوالسراألسودمستوىعلكانواأباطرةأحضانفيخاضعةتعيشوهـيروما
السنينمنمئاتعدةبالمسجيينوالتنكيلواالضطهاد

عندومثيلهاليهودعندالدينيالسيالصيالفكريالمنهجبينتمامابولسقفصلماك

لمالتيأورشليمفيالرومانالحكامضداليهودثوراتفيقطالمسيحيونيشتركفلمالمسيحيين
مناليهودممممحأننتيجتهاكانتوالتيواليهودرومابينالسجعينيةالحربتءجاحتىتكف

وفيفيهامنعلىاوهدمهحرثهابعدكليةاليهودأهلهامنأورشليماخليتفاأورشليمخريطة
قوكذلكالسابقةالمسجحتعاليمبفضلالمسيحيودنجالليهودبـالنسبةالمرعبةالمحنةهذه

بعدهاوماايآيامهذهفيالسياسيةاالضطراباتعنبمعزلواوظبولس

بحشهاروماأعطتهمءالبدفيالدولةمعالتعاملفيلبالخعقذسكـوالمااليهودأنصيئفي

الحكومةعليهمخلعتفقدالرومانمواطنيهمعلىفائقةحمفوقااليهودإلهيهوهلىالتكـريمي

التيلمعئقداتهمبالنسجةحتىوذلكبهاجالمسمالجماعاتأيإمإصأهـاأ3أحقالرومانية
رباألكواألطعيةقوانينبفيةواللحوموذبحالسبتحفظمثلالرومانيللمواطنتحديائعتبر
حرصالتيأورشليمداخلوقياصرتهاالرومانآلهةوتماثيلوصورشاراتمعالتعاملعناالمتناع
الدولةأنكماالدولةمناستئنائيةخاصةبقواقيئوذلكأورشليمدخـولهاعدمعلىالرومان

يحملواأاللليهودفحممحاليهودوتقاليدعاداتضرموايحأنأورشليمفيلحكامهاتعليماتهاأصدرت
قنلبهلبالقخلفالمتعقانونهملليهودوأجازتأوكشليمدخلواإذاشارائهأونفسهقيعرصورة

مواطخأكانولوحتىالهيكلفياألخرىاليهودأروقةداخللجدخلاألممرواقيتجاوز

بحقوقهمالمطالبةفياليهودمغاالةكانتدألسفولكنخاطرطيبعنهذاكل6رومافيا
الدولةجعلالذيهوإللههمكرامةأصالإليهمأحسنراالذينالرومانللحكاموامتهانهم

اليهودايانفسهمهمأنهمالخفيالسببكانولكنلهمثيلالوعنفبشدةعليهمتنـقلب
نظرةبينالهائلالفارقيأتيهمامنمركمينلكامالهميكرمهأنأرادواالذيالدهيكرموالم

اظتبربرلسقاأدطنعرفأناآلنناخثصارويكفياليهودونظرةللحكامالمسميمحيالالهوت

إرادةاحمتراموجوبواجحاوطاعتهمفاحترامهماالدهمنمعئنونأنهمدولةأيةالدولـةحكـام
الثه

علىءالقارىليكونتعاليمهمجهـملفيتءجاالتيالرسولبولسءمبادىنلخصهناونحن
ولةوالدالكنيسةبينالعالقةفيالكاملمنهجهمننةب

6صاول32أهـ4لم2002هـ
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تيموثاوسإلىولىاالالرسالة

وتشكراتوابتهاالتوصلواتطلباتتقامأنءئيكلأولفأطلب214

الناسجميعألجل

فىهادئةمدئنةحياةنقضيلكيمنصبفىهمالذينوجميعالملوكألجل
ووقارتقوىكل

يخلصونالناسجميعأنيريدالذياذنحلصناىلىومقبولحسنهذاألن

يقبلونالحقمعرفةوإلى

تيطسإلىالرلممالة

لكلمستعدينويكؤلواويطيعواوالسالطينللرياساتيخضعواأنذكرهم2و31
صالحعمل

لجميعوداعةكلشظهرينءحلمانحاصمينغيرويكولواأحديطعنوايوال

االس

بولسقعنمنقولةفهيالرسولبولسغيررسائلاألخرىالرسائلفيوردمابقيةأما

ووميةاهلإلىالرسالة

ىليعألنهالحاكمةالفائقةالسلطاتللسالطيننفسكللئخضع3117
الثهمنإألسلطان

اللهمنبةئزهيالكائنةوالسالطين

سيأخذونوالمقاوموناللهئرتيبيقاومالسملطانيقاومقنإنحتى
دينرنةألنفسهم

تخافالأنريدأةللشريبلالصالحةلألعمالخوفاليسواالحكامفإن
منهمدحلككونفيالصالحافعلالسلطان

السيفيحملالألنهفخالشرقمكإنولكنللصالحالدهخادمألنه
رالثيفعلالذيمنللغضبمنتفماللههوخادمإذعبا

الضميربسبمبأيضابلفقطالغصببسببليسيخقعلهأنيلزملذلك
ذلكعلىمواظبوقاللهخذامهمإذأيضاالجزيةقوفونهداألجلكلف
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الجبايةلىلمنالجبايةالجزيةلىلمنابخريةحقوقهمالجحيعفأعطوا

اإلكراملهلمنواإلكرامالخوفلهلمنوالحوف

قرساثلروحمنمأخوذةوهيولىاالبطرسرسالةقياألخوىالمسيحيةالوصاياتأتـيثم
ولغتهبولس

هوفكمنللملككانإنالربأجلمنبشريترتيبلكلفاخضعوا33171بط1

االكلفوق

الخيرلفاعليوللحدحالشرفاعليمنلالنتقاممنهفكمزشلينللوالةأو
ءاألغبياالناسجهالةالخقرفئسضيهتواتفعلواأنالثهمشيئةهيهكذاألن

اللهدكعببلللمئرسترةعندهمالحريةكالذينوليسكاحرار

الملككرموااللهخافوااإلخوةأحبواالجميعأكرموا

شاليتزرالعالميقولهذاوفي

تخزالفإننامطامعبالعالقةالخاصالموضوعهذافيفإننااألخالقةالنظرةجهةمنا
الرسولبولسإآلالعباراتبهذهعمرمنالقديمةاألحقابكلفىآخركـاتباأعلىقط

الفكركلفيوالبولسحملهاقكماللسلطاتالطاعةءلواحملأرسطووالأفالطونفال

3117017روفيبولسأوضحهاقكمااليوناني

موريسليونالعالمويقول

الحتىيتحكـماللهأنتمامامقتنعفهوواضحةاألمرهذافياإللهيةبولسورويـةإ
018الدهمنبسماحإآلالبشرعلىسلطانايأخذأنإنسانأييستطجع

يصلبهأنسلطانالهأنادعىحينياالروماليالكمالبيالعلسالمسيحكالممنواضحاوهذ

إذا9111يوفوقمناأعطيمتقدتكنلملوالبتةسلطانعليلكيكنلميطلقهأو
الذمنالسلطانيعظىفالحاكم

بشريةترتيباتمجردهبليستبأنظمتهاالحكوماتإنأبقولهليودصرريسالعالمويزيد
لقوانينهايخضعواأنوخدامهاللهأوالدكلعلوجبلهذاإلهياعنصراأصلهاغملولكـنها

07ول3إح5أأع3للكلملل3لمهاكالم30ا

8سأيمه3آأ8ءكاـاحلم06402
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فيهوفالحاكماللهمنمعينينبلبذواتهممستققينمبونيالحكامأنيعتبرالبولسوالقديس
ئبيررالوقتنفسفىبولسقولكنخاصةهيبةالحاكميعطيذاتهبحدهذااللهخادمحقيقته

ءيشامايصنعأنيستطيعالفهوالذأيمنهآخرأعلىسلطانتحتواقعنفسهالواليأنمبدأ
19وجودهمناللهءكمايشابل

الفكرعندقهذابخصوصالنقدمنعاصفةألمانيافىوخاصةالعالمءأنحافيقامولكن
القسوةوربماوالتألهاالستبدادعلىالحكامشخعالخنغالتعليمياالتجاههذاأنمعتـبرينبولس
عامةاإلنسانكرامةإلىينتبهواأندونالطغاةسلوكالشعيبررسثالغاشمة

بسببنهائياالشعبمنعقديكونبولسقتعليمأنأساسعلىقامالنقدفياالتجـاهوهذا
العالمعندالنقدأساسهوهذاوكالنالطاغيالحاكمعيثورأنمنللحكامالمطلقةالطاعةأمر

01هالدين

أساسعلىثورةبأيةالقيامفعألمنعبولسقأنالنقادمنوغيرههالدينعلىفاتولكن

قأنذلكعالفاطعوالدليلمسيحيينباعتبارهمالمسيحيينأومنالمسيحباسمتقومأن
2252أعبالسياطويضرببولسئقذقأنأمرالذيالرومانيالحاكمكلثارنفسهبولس
ولكنللمسميحورسولأوخادمحيمسيأنهليسواحتجاجهالشخصيةثورتهأساسوكان

ثورةبأيةبالقياملهممصؤحعامةوالمسيحيينلسيحبماأننفهمبهذارومانيأمواطنأباعتباوه
مسيحيينباعتبارهمبمفردهموليس6اآلخرينوطنهمبنيمععاديينينكمواطنوطنية

أنيمتنعوهناإدينيأساسعلىليسولكنقائمةالسياالوطنبماإلصالحفيفالمشاركة
بالرفىصوتهاتعطيمبانوالحتىاألحوالمنحالبأيفيهأوتشتركبذلكالكنيسةتقوم

تطتثزلموالمسيحالمسيحتمئلفهياختصاصهامنليسهذاألنذلكعلىأوتثمبع
اوالمحكمةاليهوديةالمحاكملدىءسواواالستبدادوالطغيانالظلموسبهفيالحقأبرلمن

نفسطعنيدافعأويحتجأندونصلباباالعدامعليهخكمبلالرومانية

خالصهيقومعليهاوالتيبالمسيحنالهاالتيالحريةمعنىفهمهفيالمسيحيءيخطىالكذلك

هناوالخطورةالمسيحفىوحياتهخالصهفكريعرقلأوعملأيضدبهايتمشكأنبنبغيوالتي
هيبلشخصيةحريةأوحتىسمياسيةأوحريةاجتماعيةحريةأوفكريةأنهاالحريةهذهتفهمان

وأط4

05يإههولساهيهمأع4ع6314و0



روميةرسالةشرح3117رو85

أوالعيشلقمةلساباستخدامهايجوزقطوالوعبوديتهاالخطيةمنالتحررمنشؤهاهؤليةحرية

فرصةالحريةتصمرواالأنهغيراإلخوةأيهاللحريةذعيئمفانكممدةافىسعادةأوالنفسعزة
31ةهغلللجسد

املةاتمماءلسااللهلتدبيرطاعةأنهامفهومفيللسلطاتيحصرطاعتهبولإذاق
الرومانيةالسدطاتمنبالسالسلوئئدوخبسلمتابودسقمثلأحدديسألنحسنةأوسيئة

ينتظربالسالسلمقئدوهوسجينرومامنتيطستلييذهإلمطرسالتهأرسلحيضماذلكمنوبالرغم

ويكونواويطيعواوالسالطالنللرياساتيخضعواأنذكـرهـميقـوللهكـتباالعدامحكم
الحادثكلأنيعتجرتنلمايمانوضصروفكرروحهذا3ئيصالحعمللكلينمسـمع

كالمسيحالموتحتىويطجعيحضعأدنوعليهاللهمنوسماحبتدبيرهوالسلطاتمنله

كماالسلطاتمنخوفايكنلمللسلطاتوالحضئحالمطلقةالطاعةعلىبولسفاضرارقإذا
مارئياالنسانهذاكانمهصاذاتهبحدالنسانطاعةأواحتراماوالاخرموضعفىأيضاهوكـتب

قانونىننأنيمكناليانهاألرضيالسلطانفييمئلهتنفيددهطاعههـيولكنملكاأو
اوالملكأنمعناههذا92هأعالناسمناكئراللهئطاعأنينبفبمالقاثلالرشل
ئائرألمحسمهاولوحتىياليعهفلناللهاوامريخالفاأميالمسيحأمرإذااطاكمأوالرئيس

الناسمنأكثراللهيطاعأنينبفيالرسلففوالاللموتالددولووحمتىالسلطاتعلى

المسيحيعلىالمفروضةاللهوصاياتخالفأوتوصيةإمرلكلالدينبمبالعصيانوسميأمرهو
إلطاعتها

يقررأنبماالذأنيلزمالقانؤلبممفهومهحمدودفيالرسولياالمرهذايدخللكبمولكن
هواألمهذاتقزرانأنوحدهالهاالتيالكتيسةهيالثهلوصايافعألنحالفاألمرهذا
اللهلوصايانحالفحقيقة

فيالمسيحيةءشهداكلعلىاإلعدادورقراراتعقةهواللذأتالبغدهذاأنخـافياوليس
فكاناوصورتهاإلمبراطورالسمالعبادةأيالبضريقأمأنالمسيحييؤمركانإذاالولىالعـصور

المرطاعةرقبتهيحنيكانالسيفبإممهارولكنالرفضيزدادكانابالموتالتهديدومعيرفض
وبكلحمافروالرفضمحالفهذاالمسيحينكرباناإلمبراطووأمريطيعفأنأالسلطات

واجبةللسلطاتالطاعةفهناالموتحمكملتقملالرقبةءيؤمرالحناأدولكنإصرار
ومستحبة
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والحوادثوالتمدينالتاريخمستوىمنبكثيرأعلىروحيمصدرمنيتكلمبولسوالقديس

حالةهيواحدةحالةفيذاتهحصربولسقأن11ءالعلمايقولكماوليسالعابرةالزمنية

هذاوحكوماتوشعوببالدفنذلكغيرعلىينطبقالهذاوأنروماوحكومةروماكنشسة

يالقطاعيأوءعرجامشوراتيعطيالالثهوروحءافترا

يكونقدوالملكمثألاأليامهذهفىللسلطاتالمطلقةبالطاعةبولسفكرقنصالحكيفأما

فكيفمسيحىنفسهوالملكمسيحبمكلهوالشعيمسيحيبلدوفيمستبيحافاسدامستبدا
اللهوبترتيبالدهمنأنهباعتبارههيبولبمىعندقللسملطانالمطلقةالطاعةأنواضح3الحل

يضبيحالةمواجهةفيالثهووصاياالثهيخالفالسلطانهذاأنيمحياثمعبالتأكدإذاولكن
قدوتكوبئبلالسلطانهذامنجلىفىكلهالشعبفأصبحالناسمنأكثراللهيطاعأن

إسقاطهأيضاتحتمبلمعارضتهوجبت

أنفواضحعادلوغيرمسيحياليسطبعاوالملكأقفيةالحالةهذهفيالمسيحيونكانإذاأما

واجبةالطاعةحيثالثهيدمنكأنهااحتمالهامنالبدتجربةوهيجميقةهولهمبالنسبةاألمر
الطاعةعدموجبتهنامسيحهينكرأنالمسيحياالبسانلتجبرسلسطاناأوامرامتدتإذاإآل

االستشهادوحك

والسالطينالثهإألمنسدطالمقليماللهالمائفللدسالطينمبىتفكلغالتخد311
الئهمنمرئبةهيالكائتة

ه70كا2هـددالتخضع

حاألعنهاالكالموسيأجمما

ك15ولعع3يفشقكلااللعبريةوولءكاالالالالنفسكللتخدع
اإللتزامهذامنذاتهاتستثنيأننفسأليمسموحاليسإذباألمريحكمبولسهناق

يعنيهذاألناإللهياألخالقيالقانونفيكبرىمكانةيحتلبالطاعةالثحتيمهذاإنالحقيقةفي
إذأإووصاياهاهامطالفىالرأسمعلتنسسجمالجسدقيءاألعضاوحدةوبالتاليالشعـبوحدة
يركزوحينماحتميةللسالطينالمطلوبةفالطاعةموضوعيةتحاليلوالشسخصيةءآراهناكليس

011ط0الهأا34
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باالبسانءاالرتقابقصدالعميقةالمشاعريخاطبفهوعامةاالبسمانوليسالنفسعلىبولسق

المدنيةالحياةمننقلةفهيالدينيالمدنياالبسانمستوىإلىالعاديالمدنيالبشريالمستوىمن

والسماويوفكرسماويةبروحاالرضياتتعيشالتيالروحيةالراقيةالمدنمةحياةإلىالعـادية
الملكهوالدهأنهواليهوديةعنالمسيحيةورثتهالذيالعماماإليمانيالمعتقدأنالبالعنيغيب
الملوكهاماتكلفوقبملوكيتهيحتفظالذياالبدي

ماله14لحللسالطبن1

تبناهانزعةقامتقدكانتوإنالدولةقبلمالمعئنينالمدنيينالحكاميقصدهنابولسق
الطاعتهمستوىبرفعهبولسقبأن6061سنة21ديبليوسمىيساأللمسانءالعلماأحد

ماللكةأيأخرممماسالحإلنالمدنيةالسالطيناوأنيعئبركانالمطلقةالطاعةإلماللسالطين

كبهيرةزمنيةسمافةوامخدتالفكرةهذهانتشرتوقدىوالتدبيراإلدارةشمنونفيتـدخلسمـاوية

المدنيةالسالطينيقصدبولسقأنءالعلماكللدممطالرأيواسقرلـيـاقهاعدمثبـتحتى
الناسبتدبرالموضوعة

فى55ألهكاقإلحلفائفةا

أعطيتقد1العاليةتعنيوالتيالفائقةالصفةبهذهالفائقةالسالطينئعبيرورود
تحتواقعةالنفستكونأنأيالتحتيةبمعنىالخضعمملمةلحناسبهاالسالطينلكـلمة

واضحتصدعنتأتياليوالنيةفيالتحتيةءغوالخضالعاليةأيالفاثقةنوالمقابلةالسلطان
الرئاساتعلوهخاال5أسفلنبممأكلالجميعلدىمعروفتانبادئشانوهمأ

الفائقةللسالطينن40كاملدأهتخضعنفسفكل31نفسلكلالتحئيةأنشأالـذيهو
منتستمدهعلوهاأنعلىفقطللنفوسسبةنالنهوعلوهايصبحاسـاتفـالزلألأمءألغئاها
الثه

الفديستمكنمدىلتدركالبالغيةاللغويةاللمسةهذهمنالعزيزئصدءالقسارىأيهـاولنا

اوامرتحتخضوعهاحتميةأيالمسكلطاعةتأتيحجثالمنسجمالبالغيالتعجيرمنبولس
وطحيعيامنسجماأمراالعاليةالسالطين

2لماكاأءإإياأأكهالس3اامء41زءلما6و6

كذلكالعكأنابممنىأمركتحتانانقولفنحنخدمأمعموماالحديثةاللفةفيالمعنىهذايزالال31

داذاءا7ناليرفايةوتاقيوطاعةسأ6حاصعإ
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أنبولسعندقالمدنيينءللروساالطاعةفهمعنداالعتباراألولقييكلونأنوبلزم
وخالصءكفداالمسيحيةداثرةفييدخلالإلهيطقسأومنهأوتدبيراللهامرمجردهذا
نقفلكيوالوضوحالوعيبمنتهىبولسقيقولأوكمايحميهاخارجيدغهوانما
22تي1ووقارتقوىكلقيهادئةمطمئنةحياة

بحدالمدنيينءللروساطاعةليسأنهأخيرايفهمأنيلزمااللهيالتدبيرهذاأنعلى
األوامرتنفيذفيالطاعةتدخلفحينمالذلكواخيرأاوآلاللهتدبيرطاعةهووإنماذاتهم
تكونالوإآلالمسيحييمانلمأوللهمناقضةغيرتكونحتىاألوامرهذهفدصتأنيلزم
صحيحةالطاعة

الطاعةتمتدانوجبوبتدبيرمنهاللهأمرمنهيمالمدنيينءللروساةالطاوالنكذلك
فيحادثهوكماوجماعيةثابتةعيدمواقيأيبالشمراروالصالةأجلهممنالصالةإلىلهم

213تي1بولسقوصيةبحسبوذلكالقداسداخلالصلواتايماوالثي
فيالدولةمعشريكةأنهابولساعتبارقيفيدينيةكمؤسسةالكنيسةتحتسميبهذا

أماالحكمفيشريكةأنهاليسىولكنفيهاالمسئولينوسالمةفيهاالحكموثباتفيامها
فييشتربهواانكمسيحيينوليسبهمواطنينالوطنيحقهمفلهمالمسيحيوناألفرافى
فقطكمواطنينءشيكلفيفيشتركونواإلدارةالبرلمانيموالتصويفالحكمسياسة
النفوسهذهعلىعاليةأيفائقةهيالسالطينهذهلماذاويوضحبولسقيساغثم

الثهمنإالسلطانليساألنه
كااللمألولا

3أوامرهاتحتنفسكلتخضعولماذاعاليةالسالطينلماذالماذالتوضحتأتيهـناألد
ويشرحيعودئماللهمنويكونإآلالناسعلىتعئنسلطانليسألنـهبولسقفيقولط

هكذااللهمنالسلطانيكونأنمعنى

اللهمنمرئبةهيالكائنةوالسالطين
7ء7أللص7هامرئبة

وجودذات3أداع4و430أ6اع4ورسامةتنصيببلترتيببردتعنيالالكلمةهذه

اللهأمامقائموكيان
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بالروحدانيالالنبيإليهأشاركماالقديمالعهدمنذقائمالياإلالمبدأهذا

والجبروتالحكمةلهألناألبدوإلىاألزلمنمباركااللهاسمليكنوقالدانيالأجـاب
السمواتفيإلهيوجدلكنملومماوينصيملوكآيعزلوايازمنةاألوقاتيغمروهو

الملكأيهاأنتاألخيرةاأليامفيجصرننضرمانبوخذللكاعرفقداألسراركاشـف
12و202داوفخراوسلطاناواقتدارأمملكةأعطالةالسمواتالهألنملوكملك

73و82و

العليأنءاألحياتعلملكيالقدوسينبكلمةوالحكمالساهرينءبقضااألمرهذا
71داالناسأدنىعليهاوينصبءيشامنفيعطيهالناس01مملكةفيمتسفط

ةفيقولالنيدانيالكالمعلىالنبيإرمياقيص

أيضأواعطيتهعبديبهـابلنضرملكنبوخذليدرا116هذهكلدفعتقدواآلن

أرفوقتيأتيحتىابنهوابنوابنهالشعولطكلفتخدمهلبخدمهالحقلحيوان

الالئيالمملكةأوايامةأنويكونعظاموملوككـثيرةشعوبتخدمـهفسأيضا
أعالتمأنيبابلنيرملكتحتمحنقهاتحعلالوالتيبابلنضرملكنبوخذتخدم
68ة72إراألمةتلك

باألمرليسشعبعلىرئيسأوسملطاذأوملكتنصيبأمرأنالنبواتهذهمنوواضح

ملوكتياممنالتاريخحركاتوكلالثدأجندةقيداخلالبشريةفتاريعخاالعتماطيأوالعفوي
وفقالئاريخليسيرمقتدرةويدساهرةعينفيهاتخحكمأنظمةوتجديدأنظمةوتفييرمسوكوسقوط

سابقااللهلدىمعروفإلهينحظط

وهذا0العالمبماالمفهومهذاتاخذالمسيحيةبدأتالروحبهذهوبولسقيتكقمالمعـنىبهذا
فيالمسيحيونءواألمراالملوكفكانالشعبلدىعظيمرسميموقغاولىاالالعصورقيلهكان
لنايتضعهنااللهمنمصنونألهمأي1االلهبخعيةإمضائهمفوقيوفعونالغرببالد

وكانتاالنسجاموكاناالاولىالعصوروفيالكنيسةفيلدقةمفهومأكانبولسقكالمان
ءالروساطاعةأنباعتباركاملةالمسيحيالشعبعموموبنالمدنيةالسلطاتهسذهبينالطاعـة

ءعـتوولدلئالألمففىبالنةوخاصةعامةالكنسبةللرئاساتبالنسةاالصحلالحهدتسنحدمإلكنيسةتزالال41

المعابيرأكثءللرؤساءممةالطافبهاترالاليالكاثوليكيهةالكشجسةباألكثرولكناللهصمعئنـوناألنهمالطاعة
رامأحـوالشدداالمسيحيه
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فإناإللهيةالرسولبولسءمبادىصحةمدىلنايوضحوهذارسميديـنيواجبهيالمدنيين

الشعبفرحةوتراجعتالسلطاتوفسدتاألمورتءوساذلكبعداختلتقدالعسالقاتكانت

السلطانأصحابعندالسلطانقيمةإدراكضياعبلبولسخطأقمرجعهليسفهذابسالطينها

الطاعةعليهموجبتالذينعندالطاعةقيمةوإدراك

قصدذاتاللهتدبيرفيهيخطةيتتموافلكيطغاةسالطينبقيامسمـحقداللهكانوإن

ونسمعهنراهوهذااللهعندالصالحينالسالطينتعيينعنيقلالالثطغاةالسالطينفتعيينوهدف

أقفتكبعينهالذاإنيلفرعونالكتابيقولاألنهإسرائيلشعبمعفرعونقصةفىجيدا
971رواألرضكلفيبالسمييناذىولكيقؤليظهرفيكالكي

قلبأقشيولكنيفلبهقشىالذيهوبلمصرفرعونأقامالذيهوالدأنهناواضـح
هامةوكايةتصدعنمنهبتدبيروذلك30ة7خرمصرأرضفيوعجائبيآياتيوأكثرفرعون
إنفسهاللهشعبتعودعلى

األزلياللهتدبيرلحسبسزاوفتضبةمعينةبلاللهمنمرتبةبولسعندقفالسالطينإذا

قاسياكاذولوحتىالسلطانيطيعونحينمااللهيطيعونأنهمالمسيحيونيمعتبرلماذانفهمهذامن

كلهاربياأعمالكأعظمماأعمالهليكتلءيشاتنويرحمءيشامنيقشيالذيهوفالثه

والقياسالفهمفيتدرتهتفوقألنهانسانلمغيرئدزكةوكلها40142مزصنعتبحكمة

إنبولسقيقوللماذانفهمأيضاهذافمنالخكامبواسطةوسلطانهمشيحتهيتممالذكـانفإن

الثهخدامهمالسالطين

أهكا14الكهـائنةالسالطير

الثههومنسلطانكلفليسللغايةعميقهناالمعنىاللهمنهيالكاثنةالسالطين

باالجماعءسواالجميعءوارتضاالشعبباترارمنملكهفىتثتتالذيأيالكائنالسلطادبل
بالفعلرئاسثهمهاموبانئرسلطانهثئتقدأنهالمهماالبهاعبغيرأو

والمسيحيينالكنيسةكيابفيذلكيكونوطبعاالشعبمنلتاشتثورةأنفرضنـافلو

شعارمسيحيأيتتحليسولكناالشتراكعليهموجبكمواطنينولكنالدينيبمفهومهم

هءواليمنحالالمسيحينساناأوةفالكنيساخروالياونضبتبالواليأطاحتالثورةهـذهوأن
تخليوحينثذأمرهمهامويثولىرئاسئهصحةوتعلنالجديديتثمتطأنبعدإآلطاعتهأو
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أنمعنىهوهذاالحكمعنئخيئالذيالقديمالواليطاعةمنمسيحيوكليدهاالكنيسة
الكائنةللسالفيبالنسبةواجبةالطاعة

مهمألنفسيأخنماونوالمقاومونالدهترتيميئقاوئمالسسلطانيقاوئمقنانحتى312
ذينولة

كاثألمحتى

المتسلسلوالمعخىاللهمنممعينةممرئبةالسالطينأنعلىتعقيبهيهناحمتىكلمة
اللهيقاومالسلطانيقاومقنإنحتىاللهمنمرتبةوالسالطينهكذا

ال61كا4عل307يقاوم

فقطالبادئةهوئغييرويقاوميخضعبينالعالقةاليؤالنيةاللغةفييالحظ

أنلنايلذوهنااولضدهايأتيهول5أي177لقأكايقاومن40ثألكامجضع
المعنىكلبسهولةتشرحفهيأيضااللغةالمانرجع

ومرسومبلاللهمنألنههوعاليوالعاليهول5ءعالهولتنيحنضعه5يخضعفالذي
أقامهالذيهوواللهاللهمنومعمن

ولكنالدهيقاومهوأياللهرتبهالذياللهمنالذيالعالميقاومهو37يقاوموالذي
ءمهنفيهلكاللهترثيبيقاوموالذي6كااالألدهاللهترتيبيقاومبلذاتهقياللهيقاومال

دينونةألنفسهمسيأحذونوالمقاومون
اكالدينونة

مالتءحاتيكالأبديةدوحيةدينونةأنهاعلمماإي4كلمةأخذتإذاالوعيدهذاغي
الربمدمميزجغيرلنفسهكالءإلمديخولةويشربيأكلإسئحقالتىبدونويشربيأكلالذي

كيالفسهالحاكمتبلمندينولةأنهايوضحذلكبعدبولسقكالمولكن162كـوا1
القادمةاآليةستوضحه
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تخاالأنافئريدللشريربلالصاتيلألعماليخوفاليسواالحكاتمفابئ313

منهقذخلكفيكونالضالخافعلالسالالن

الثسرالصالح83ألههـ875كاهالشريرةلألعمالالصالحةلألعمال

الشعوروالالشعورهذامنحتىبالحكامطيباإحساساالشعوروالالشعورفىيؤسسبولسق

للرجلمخيفاليسالحاكمأناالنطباعيعطيهمفهوبالحكامطببئعالقاتيكؤنواأنيستطيعون

مخيفالخاكمولكنالحاكممنللخوفبالمرةداجمنفليسصالحونبطبيعتهموهمالصالـح

ومديحمودةالحكاموبينبيننالتكوناالبجابيءاإلجرايعطيثمأشرارالسناونحنثريرللحقا
ولكنالروحيةاألعمالهنابولسيقصدقالوطبعاالصالحأعمالنمسارسأنوهومتجادل

وأعمالوالمعوزينءالققرامساعدةفىكاالشتراكالحاعتفزخالتيالخيريةاالجتماعيةاألعمال

جهةمنللمعونةءنداأليالسريعةواالستجابةبالدولةالحاصةمروعاتللوالتبرعالنجدة

ومحبتناووداعتناوطاعتناالمسيحيةأخالقناقبلمنأوتيناهالذيفبالصالحوهكـذاالحـاكـم
فوضعناإذامعهوالموذةالثقةلناويكونمنهالمديحلنايكونحـساببالوبذلنالآلخرين

مؤقالتنحصلألنناالنتائجومضمونجتدوضعهوعموماوالحكامللدولةبالنسبةالمسيحي
والحكامالدولةصالحفيكلهاأخالقية

الصالحإلمماءيويالشريريمدخالذيالحاكمحالةوهوالعكسيذكرلمبولسىقولكـن

التيالمسيحيةأخالفناتنبريالحالقيهنا81الو23باراباسلناوأطلقالمسيحهذاخذ

وقبولالمكتومةالفلميةوالمحبةبلوالغفرانلهءوالدعاوالشريرالثصراحتمالفيالمسيحمستوىعلى

بالمديحينتفعالبالحقيقةفالمسيحيالموتالىحتىالظلموقجولإكليلوكـأنهاالظالمةةءاإلسا

هذافيوالكالم662الوحسناالناسجميعفيكمقالإذالكمويلةءباإلساينتفعولكنه
حقااللفيمثلالصالحالواليأمماكلهاالنجيليشمل

إذعبثاالسييحملالنهاالثمرفخفقعفتإدولكنللصالحاللهخادئمالنه3111
الشريفقلالذيكلللغضطمنتقماللههوخادم

ويؤقنهالصالحبنشرلكيأساساالدهمنمعئنأنهيعرفهاالأوالحاكميعرفهاقدحقيقةهذه
وإنالحقيقةقيوهذابسلطانهأيبسيفهيحييهأيضاثمعملهعلىويشخعهمعليهالناسويؤمن

أعمالهيتتبعونوالذينلكلمتهالدارسيناللهعافيعلىيخفىالفهومعظمناأفسهامعلخفي
ألشورقضيبويلوالعجبالحكمةكايةفيالمعنىبهذاأفواذءإشممياسفرففيويدرسونها
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أمةعلىإسرائلومنهماألمملتأديبأشوراستخدمالدهسخطيهييدهمفيوالعصاغضبي

ومجعلهمنهباوينهبغخجمةليغتنبمأوصيهإسراثيلسخطيشعبوعلىإسرائلأرسلهمنافقة
يظنبلللحأديبالثهمنمسخرأنهيعلمالأيهكذايفتكرفالهوأمااألزقةكطينمـدوسين

ويقرضئبيدانيظنفلبهفيبلهكذاقلبهيحسبوالفقطوالقوةوالعظمةالحكمةنـفسهفى

كما3دمشقمثلوأورشليميهوذاشمالالسامرةأليستيقولفإنهبـقليلةليسـتأكا

أفليستوللسامرةاورشليمالأتيمنأكحرهيالتيالمخحؤلةوأصنامهااألوثانممالكييدأصابت
فيالهيكليحطموهويعتقدكانوأصنامهابأورشليمأصنعوبأوثانهابالسامرةصنعتكـمـا

وذاكهذافحظماألمموعبادةإسرائيلعبادةبيهنفكرهفييمتزالألنهأوثانايحطمأنهأورشليم
بجبلتخريبلهعملهكلالربالسيدأكملمتىفيكونرشلجمأيؤدبألهاللهمنوالمقصود

يديبقدرةقالألنهعينيهرفعةأشوروفخرملكقلبعظمةثمرأعاقبأنيوبأورشليمصهيون
معاقبةمنأرادهماكلبهاللهأكملأنوبعدالنهايةفيهكذافهيمألنيوبحكمتيصنعت
نفسهاعتبرحيماناللهعلىوافثخارهتكحرهعلىوعاقبهأشورملكعلىاستدارأنهفسادهاعأورشليم

الفأمممانفتخرهلدئهمحددةأوامرلتنفيذدئهكخادمكانأنهمعءيشامـايصنعالئهوكأنه
01إش3رافعهمجركالقضيبكأن3فرددهعلىالمنشاريخكبهرأولهاالقـاطععلىالبلطة

551

خادمهوإنماالجندورئيسوالحاكمالملكأنبيانبأجلىتشرحءإشعيانبوةمنصفحةهذه

ءيشامنويكزميمذحالعالمبابسلطانهوكذلكءيشامنبهيؤدبالقديريدفيوكعصااللهمورةث
ليحركالبلمجملهعبثاوالذازمنيحملهاليحملهالذيفالسيفالذاويكـرمهيهدحهأقالله

اللهكضبتحتوقعئنكلتأديمهاللهىيلمنبالتأديب

علىتعديابلروحياشراليسهناوالننرالثصرتصنعأنمناحترسبولس0قيقوللهذا
لحقوقاختالساأولمشيفمقاومةأولحاكمهاإهانةأوستاأووكرامتهاومصالحهااللوولةفوانين

علىتعديآلةالدتعخبهرهماكلهوهنااللشربندهاكانأئمطلوبةوأموالضرانبمنالدولة

أوبمناغيرمأوالخااإلنسانلفكرمناسباذلككانءسواأنظمئهاأوقوانينهاأوحـقوقها

أوضرمتشىنظركفيالحقمطالبمعمخمشيا

للمالمحالثهخمادماألنه
كاأملح8ألهـ78للصالحا

لصالحكالدهخادمألنههوالصحيحنىفالمعالككاوتعنيأسقطتالعربيةالتربهة
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اآليةفىالمخاطبوهوالمسيحينسانللىالحاكمصالحتخصمىفهنالكصالـحهولماأو

حالةفيإآللصالحكفهوأهانأوقذحءسواالحاكمعملمهماأنهانطباعايعطيالسابقة
تحتتكونفحينئذغرفهافيشرهومابعملالدولةإلىةءباالشابادرتأنتإذاأنكهوواحدة

نفسهاللهمنوربماالحاكممنالتأديبوتنالاللهغضب

لمءء7هء5السيفيحملى

مهويلبالمعقوفالطرفذوالخنجروهولمءإكاولىاالالسيفمعنىتفيدكلـمتادتوجد

إآليحملهالوهذايلالطوالنصلذووهوالحلناالمعروفالسيفويوجدءوالعظماالملوك

اإسواألخرىا5مولىإاالالسيفلحملكلمتانوتوجدالناسأرواحعلىالمسلطون

فاالمبراطوروالعظمةوالرئاسةالسلطانعلىعالمةفهذهدائمةبصفةالسيفالحاكميلبسفأن

استخدمهاقالتيأه15الكلمةفتفيدهاللسلطانصاركمظهرأينحاجنبهفيالخنجريحمل

لتنفيذاالستعدادبمعنىفهيامزإالكلمةفيءمجيكماالسيفالخنجريحملقنأمابولس

1الموتأيالعقوبةتوقيعيتضمنالذيالسلطان

الثصريفعلالذيمنللغضيمنتقماللهخادم

8ألال7ولةولهمنتقمغصبأ

يكسركانللدولةسبةباكالعشريفعلأنوهيالمسيحينسانيلبالنسبةفريدةحـالةهنا
جهةومنالغضبتحتالمسيحييقعهناعليهايتجسسأواالأموايختلسأويخـونهاأونظامها

منومنهم61اللهغضبإنهقالقنفمنهمءوالعلماالمفشروناختلف8ءأاأل7الغضبكـلسمة

نفسهللشريوقعالمسيحيعملأنبمعنىهناواضحةنظزدافيوالحصقة71الحاكمغضبإنهقال
الالدهألناألخرويالمستوىعلىهواالنتقامأوذلكوعـقوبةمحالةالالدهكصبتخت

هذافيامرأتهمعيزنيأخيهعلىويطمعأحديتطاوالالأنتىآيومفللدينونةاآلنأحدأيدين
نفسوفي46اتسوشهدناقباللكمقلناكماكلهالهذهمإةولهمنشقمالربألناألمر
منهينتقمالذيالثرنفسأنهونفترضللدولةاللنسبةالمسيحياإلنسانيحملهالذيفالثرالوقت

بذلكوعمدااالبسانذلككسرهالذيالدولةلقانونينخقمسوفالكمافابىكـالزلداأل
وكضبالثهغضبغصبينتحتيفعفإنهالدولةإلمطبهءصييشرايعملالذيالمسيحيأننرى

الدينونةيوموالثانيةهنااواالبتينعقووينالالحاكم
اح3ابمء4لمكا6كه7

61ا3ح14سااسأل40يالهأألهأع4أللمأول8ءألالألا3و8

7يا8كاا8سطز11430لممهأ9هول5أء4الأل5ءولولا30و06

83مرومبةرسالةشرح



روميةرسالةفرح3117رو95

الضميردمبمطأيضابلفقطالغضببسببليسقلأليخضغأنيئزمالذلكهة31

ومناللهخادمهوالحاكمأنواقعمنأيلذلكبكلمةفاتمابولميراجعهناق

اللهمنبسلطانمسقحأنه2واومننسانلماللهرتبهارسالةءألداالدهمنفرسلأنهواقع
منيحافأنعليههبالليؤمنالالذياإلنسانكانفإنتعدكلعلليحكمالسيفيحملوأنه

أجلمنليسفالمسيحيمأحكامهالكليخضعأنعليهبلالدولةقوانينيتعدىفالالعقـوبة
منأحكامأسماويةالدولةأحمكامءوراالنالضميرأجلمنبلويطيعيخضيعالخوف

الثه

7مماأليلزم

بالدينونةوالدهبمعرفةاستنارياكالضميرويركيهالمسيحيةاألخالقتركيههناالخضوعالزا

خطيرتحذيرهيللحسيحيبالنسبةهنايلزمكلمةفإنوهكذاالمضادينعلىتكونأنالمزمعة

إنالدولةمحاكمةألنتافهةكانتمهماعليهاىيتعفالالدولةبقوانينقطيسمتهينالحتى

الدينونةيومهناكئعقدفسوفهنائعقدلمإنالضميروعكمةالضميرعاكمةهاءفوراغابت

إنأخالقيةبأصولوتحيطءمبادكماتحويكلماتهولكناالختصاربمشهىيثكلمبولسق
روحيأعليهسئحمسبتعدياتفيانزلقبهااسخهتروإنلخفسهخالصهأتناإلنسانبهاكتم

لثهلثهلقيعرلقيصروماماأعطواأ

دلككلمواطبوناللهخدائمهمإذأيصاالجرتةئويخودهداالجلفانكم316
بغنيه

رإايضمحكمةأمامهنايوففنابرلسوقمتصلالحديث

030078أل4مهذااألجل

ءوراهوالذيمماوالهواألخالقالمضميرأجلمنبلوتطيعودطتخضعودخودتعنيسدإنـه

الجزيةتعطونأنتمهذاألجلكاماءهزال

4اله575اسأءالجزيةتوفون

الوحيدومصدرهاقوتهاوغضبالدولةمالمارأسهوالذيمـماالضراثحبملفيفخحبولحسهنـاق
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قوانينءإزاحيثأيضاوالدفاعيةوالتنظيميةواألمنيةواالجتماعيةاإلنسانيةبمسئولياتهاللقيام
يوجدالالعوايدالقادمةاآليةفىأيضامعهاوسيأتيالمفروضةالضراثبفيومعاييرهاالدولة

ماتفكيرهخلفيةفيبولسوقالضميرإآلالمسيحىالمواطنعندلهاضامنوألرابطوالضابط

إهانةأشدبلاليهودينفسيةعلىواجبأثقلفهيالضرائبلهذهومقاومةكرهمناليهوديكته
منهاويتهزبونيقاومونهافكانواغرفهفيالكالباألخرىواألممالشعوبعلىسيادتهبعظمة

حجريرلصيهنابولسالقديساألممأيوالكالبللشيطانعبوديةأنهااعتقادهمكانحيـث

بالخسبةفالضراثبومسثولومؤتدمنتفعمواطنأنهأساسعلىبالدولةالمشحيعالقةفىاألساس
هوبلفحسبإنسانياوطنياعمالليسوهووالرجولةةوالمروءالشرفمستوىعلىحيويعملله

تحتالتياالنسانيةليخدمواالحكامءهؤالأقامالذيددهوالعبادةوالضصرأيضاباللهيحتـصعمل

بحياةبالعنايةيختصإذالمسترىرفيعةخدمةفىداخلهوالضرائبءفاستيفاإذامسشوليئهم
اللهأمامكمسئولةالدولةبهاتقوممشتركةخدمةفىوسالمهموأمنهموصحتهمالناس

ذص1الهأل710ءهـ055اللهخذامهماز
اآلياتففيالضرائبجمعفيالحكامخدمةنوعوتركيزعلىبقوةيكشفبولسهناق

خدامولكنهـ805ألإة75اللهخدامكمجردلهدبالنسبةخدمتهموصفالسابقة
اللهتمجيدخادمالثهعبادةخادمهوليتورجوسالىحيثذع71داهءأل15تءجـاصناالثه

الضرائبلجمعخدمتهمءأئناالحكامشأنمنبولسقرفعالحدهذاإلىوكنيسةهيكلخادم
بلالحكامتمجيدفىمغاالةليسهذاإإليحورجيةفستاهاالدهيختعبخدمةإلهياعمالاعتبرهاإذ

بعملهبواسطتهايقومهاليدفىأدواتفالحكوماتالبشرحياةلحفظالضرائببهعقيمةفىتمجيد
بئةواألووالمجاعاتالكوارثضدالزمنعبربنسلهواالمتدادبهوالترقياالبسانحفظفىاإللهـي

اللهميزانيةمنيتجزأالجزءهوالدولةيدفىهناالمالالمدمرةوالحروبوالزالزلوالفيضانسات

ءوالضعفاءوالفقراالمحرومينخاصةاألرضعلاإلنسانودوامقيامعلمنهايصرفالتيالمالية

لمأموروتقديركواحترامكالضرائبلدفعمفهومكفينفسكوراجعءالقـارىعزيريأنظر
للضريبةتقييمهمفىالصرانبماموريمغاالةمنءالسمالعنانوصلتمؤةالثكوىإالضرائب

والكرامةديحبالمذلكعليهعادالضريبةفىتماماحفهاالدولةأعطىفنكلأنهالحقيقةولكـن

طلبواالبالدعواصممنعاصمةفىطبيباأعرفرفيقرمواصديقاعرمعهالضرائبماموروصار
ومعهفذهبأرباحهتساويربهاضريبةعليهففرضوادقةبكلصحيحةفقذمهاحساباتهمنه

بالحرفلهوقالواشديدأمنهانذهالهمفكانمنازعةأولتخفيضوشلتدونلهموقدمهالمبلغ
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ءأسماوذووكبيرةعياداتأصحابوكلهمقدمتمامقتكلهاالمدينةفيطبيبليـسالواحد

رجعيبأثرالضرائبفيالنعسبةلزيادةتانونذلكصدربعدإذثمحمقكمهذارذهفكانالمعة
أكبرسيفضحألنهمعترضينوشههفيفقامواهليورصكلهبالمبلغوذهبنفسهءتلفامنحسبها

كلمةفتههوضعيأندونباسمهالتماساعنهنيابةفكتبوافرفضيخفضهأدنمنهوطلبواءاألطنا
هذاعائداتتنخفضلمالباقيلهورذتخصستمالهفخصسمتدارةللىوأرسلوهواحدة

مصلحةمعيتناغولموالناسهبالاغتنىبليفـخقـرلـموزادتوزادتزادتبلالطـبيب
يعاملكماالضرائبمصلحةعاملالنه6لماذاءاألصدقاكـأعزولهامعسهاصاربلالضرائب
اللهكحقحقهاالكنيسة

والحوفالجبايالةلمنالجبايةالجزيااللمنالجزيةحقوتهمالجميعفأعطوا317
اإلكرائملةلمنواإلكراتمالحوفلهلمن

ئساويماوهي6وهاآلياتيفيلمالتجمعتءجاكاولهة4ءأعطواالـوصيةوهذه
التعبيربمفسأعطواتءجاحيث2212مـتلقيصرلقيصرمـاأعطواالوبقول
كا5ة53

إكاة7الجميع

الجميعهنااصالهألهاألمواللجمعاثهوخدامكااةاله15للضبطاللهخداموهم
لممالواجبالعظاموالضباطالعوايدوضباطالضرائبفحباطهمبولسيقصدهاقالخي
اإلكراملهموالواجباألقلوالفمباطالحوف

8ة530ه5إء3الحقوقأعطوا

حقوقءعطاءإزاحقوقمعامجموعةكمواطنالمسيحيواجباتمعالدولةحقوقتالقيهضا

واإلكراموالخوفوالعوايدالضرائبهيمعاجمموعةالدولة

كاياله78اوالعوايدلفعراش

وأماوالمبانيكماألرضوالمنقولةالثالتةالعفاراتعلىالمفروضةاألموالفهيالعوايدأمـا
والدخرلواألرباحالبضاحعلىالمفروضةفهيالضراثب

0ا5إأل4طوشقهماولهمما8ةعأعطوا
هخاءالعطاجعلتهملحلهمماكلمةإضافةنوءالعطامجردتفيدوحدهاأعطوا
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أنعليهالمسيحيرقبةفيذثنايصبحفإنهحقللحكوماتكانفإنالمسيحيالمواطنكلذئنا

الصانعوناللهخدامهمالديونأصحابألناللهنظروفىالدولةنظرفينحتلسائحسبوإآليؤديه

الشعبلحاجاتوتصرفتأخذوالحكوماتيعطيوجبينهعرقمنيجمعاإلنساناللهإرادة

يفضلالبالنهايةكالمقفلفالمكثرءالسمامنالمننزوليشبهوبديمالحقيقةفيإلهيمنظروهو
ففطاللهمشيئةتكمللكي851كو2ءني

كايلم75لحوفا

أنسابقانتهبولسقألنالمفشرينمنإعتراضاتهءإزاظهرتللحكامالخـوفتقديـم
فابهللخوفاألسفاربالنسبةمواضعكلفىكذلكالشرعملبسببيكونإنماالحكاممنالخوف

تخافوهفالخوفهمأمـاالنـاسمنالحوفالتحذيرمنمعوحدهلتهمقذمافقطءجـا
والخوفللحكاماإلكرامفيجعلوالحوفاالبهرامبينيفزقالرسولبطرسوكذلك31بط1

ذهبوقد261بط1الملكرموااالدهخافوااإلخوةأحمبواالجميعاكرموالته
أننرىجهتنامنولكنفقطددهالخوفأنمنهمكثيروتعضبمذهبكلذلكفيرونالمفس

جسدانيوخوفنفسانيخوففيوجدياتمستوعدةعلىيأتيبلواحدلمحعنىيأتيالالخوف

ينشأوخوفالضعفمنينشأوخوفالكوارثأماموخوفالمجهولمنخوفوجدانيوخوف
الحكاممنفالخوفالمناسبةلحسبتثشكلإنماالخوففكلمةالغاشمةالقرةتهديدبسبب

الهيبةمنالمخافةبمعنىوالخوفءخاطىفهونقصمركبهذاالذاتبضعفاالجساسبسبب

يستحقهمامعنىللخوفيعطيهنابولسوقضاأينقصينشأكمركبألنهخطأيعتبرالزائدة

تنصالذيفالخوفولياالبالدرجةالدهخادمألنهبلشيطالنألنهوالإلهألنهالـاماتمالحـاكـم
لياخذممتدأصألهوالكبارالفوادأوكاالمبراطورالعظامللحكامبالنسبةبولسحسقوصيةعليه
مشيئةثحاههوفالخوفاللهمشيهـئةلتنفيذامكخأالدهمنمعئنونءهؤالأنمنوأسبابهأصوله

وإرادتهممشيئتهممنأكلوإرادة
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بعفىمحبعضهاالجماعةلتعاملالمسيحيالوعبمرفع131801

الحنطاياأسبالالقتالع

المحاكمإلىءواإللتجاالمسيحي

العلريقفيمعهدمتماسريعألخصمكامراضيكن

اللكاقولالحقالقاضىإليالخصميسلمكلئال
همثراألخالفلستوفيخـىهناكمنتخرج

يستكملهلنوهويوفيهانفىإنسانكلغلاثفإذااآلخريننحومحبةدئنإنسالطكلعل

ماخطيةنجماإنسانيقعفلنأبدا
يماثلهاماأوالماليةاالستدانةوقفوالنئيجة

الزناعلىءالقضا

القتلعلىءالقضا

السرقةكلالقضا

الزورشهادةعلىءالقضا

للغيرماشهوةعلىالقصا

ولكنهالمحاكمكلمةبولس0يذكرقال31801اآلياتالثالثهنهفي

والخصوماتافزاعاتاإلنسانلتجنبوالعظمىاالهـولىالمسيحوصيةيعطيبأنعمليايستعدها
اإليمابيالتعاملأساسسابقابولمسقوضعوقدالمحاكمإليحمتماتؤدبمماالتيوالجرائمبل
الخصومأتاإلنسمانيحبمبوالذممماأوألللخادجينبالنسبةالعام
219روبالحيرالشرملتصقينكارهينكؤلوا1

2171روبشرشرعنأحداتجازواال2

218رو0الناسجميعسالمواطاقتكمفحسبممكناكانإق3
2191روللغضبامكاناأعطوابلءاألحباأيهاألنفسكمتنمقمواال4
2112روربالحالشزاغلببلالشريغلبئكال5

التيأصولهامندابرالخصومالتالقطعبعضمعبعضهماالجوةبينلماوصيةاهنيدطيثم
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لآلخرينةءاإلساوتحاشياالستدانةمناالحترأسفىتتركزوالوصيةالمحاكمإلىبالفعلتؤدي
تعاملكلغةالمحبةبتنشيطوذلك

غيزهأحبقن3ألبعفعابعفعكميحمطباناإبثيألحدمديونينتكونواال318
الناموسقأكقكفقد

الحنصومةثمالخصامإلىيؤديالذيوهوالخطيروهواألولالنصفنصفينإلمطتنقسماآلية
للخصومةداعياالمسيحياالبمانيالمنهجفييرىالبولسالقديسللفصلالمحكمةثمالنزاعثم

وصايامنعحاحاألبدايةفيبولسققألمماففوقالمحاكمدخوكوباألؤلىوبالتاليأصأل

بينللمعاملةوصيةيقألمهنافانهءلألعدابالنسبةالعامةوالخصومةوالعداوةالشراجتنابعن

الأنوصيتهبولسقأعطىالمالميةالمنازعاتجذوركلالمسيحىيجترفلكيالمسيحفىاإلخوة
نصيحةهذهيستدينالاألساسفمنيوازيهابماأوباموالءسواألحدمديونااإلنسانبكون

مديوناتبقىأنمنمعثازاتبقىأنفاألفضلالحاجةكانتمهماوذلكذاتهاحدفيعظيمة

همالعلمأهليقولكماوالذئنمكووهافتصيرتستدينأنمنمحبوبافقيرأتبقىأناألفضل

وجهأيكلءبثيألحدمديولينتكونواال3البغضةومعاناةوالذلالهمفلماذابالنهاروذلىاللليل
كانمهما

بالمحبةيشتغلأنوهويستدينالكيفعنإلهيةنصيحةبدوناإلنسانيتركالبولسوق

ئحعلوالمعتازاالمحبوباإلنسانتتركالءوالرياالغشعديمةيةاألخوفالمحبةوعطاةأخذا

أموالهفاضتمنفيهادخاريعطيبنكالمسيحيةفىفالمحبةمعونةالمعتاردونيتركالغنياإلنسان
إلهيهمصدالسماويكالمنالحبوبنكالحاجةعننقصماالمعتازمنهويسحبالحاجةعن

تصمرالمسيحيةفىالمحبةتعبمعهايدفيوالئغنيالمحبةهكذاومقللمكئربينياخذوالكل
قوصيةصدق4ولىاالالكنبسةحمققتلقدالكليفنياللهوبالنهايةباآلخركنياواحدكل

كانواوالمقتنياتواألمالكمشتركاءشيكلعندهموكانمعاكانواآمنواالذينوجمغبولمس
لجمهوروكانوه24أعاحتياجواحمدلكليكوناكماالجميعبينويقسمونهايبيعونها
فعلهذالهأموالهمنشيئاإنيقولأحديكنولمالمحبةواحدةونفسواحدقلبآمنواالذين

طيببقلبيطلبوالمحتاجالفقيركان423أعمشتركاءشيكلعندهمكانبلالمحبة
مالهوبلخاصةلههومالهأنيعتقدأنودونبالتعاليشعوردونيعطيوالغنيمثضعةوبعين
بكثوويأخذيخاصمكأنأرادمن24همتتردهفالمنكيقثوضألطأرادمنالمسيح
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كنتفسقيتمونيعطشثفأطعمتمونيجعثألني04هممتأيضاءالردالهفاترك

63ويم525متفكسوكونيعرياناقاويتمونيغريبا

أصعذهمماعليهيحسمبالذيذاوقن3يستدينولماذا3يستدينالحاجةذاأنكيفذلكبعدثم
3ذثنكأنه

3كيفالناموسأكملفقدكيرهأحثقناألن

تقومبالدهاإلنسانعالقةصارتالمسيحءجاولماالناموسعلىتقومبالهاالبسانعالقةكـانت
يحبالمحماإليمانعلى

بأحكامهالناموسأساسعلئقومباإلنساناإلنسانعالقةكانتالمسيحمجىأنقبلكذلك

المحبةحفتوهكذاالمحبةعلىتقومناإلنساناالبسانعالقةصارتالمسيحءجافلماالرادعة
بشألةطاهرقلبمنأخاهيحبفصارقنوواجباتهحقوقهكلأكملترسـمياالناموسعوض

الناموسأكملقديكون

المعنىبنفسالناموسأكملقديكونالمسيحفيالمحبةقامةإلاإلنسانيبلغحينماوالمعنى

بلألنقضجمتماءاألنبياأوالناموسأللقضجئتأنيتظنواالالمسيـحقالهالذي

واإلنسانالحثالةألجلبموتهفالمسيح0الصليبعلىفعالأكـتكوقد71همتكملىي

كلأكملسذاوهرهمفيقديكونوبقيامتهخطاياهمكلغفرقديكونءخـاطىهوعامة

حعيننالحينمافنحنيكملهاأنالنسانيمكنالكانالتيووصاياهالناموسمطالب

االجوةألجلنفوسنانضعأيضانموثأنمستعدينونكونأجلنامنبهماتالذيالمسيـح
الكمالحتىالناموسوصاياكلأكهلناقدنكود361ايو

باإليهانباللهمرتبطاصارواآلنالناموسبواسطةباللهمرتـبطااالبسانكانطأخـرومرة

فيانواإلنعاكملهأيالناموسبدلحلالمسيحأنبمعنىالناموسبدلءجافالمسيحاللمسيح
تءجافالمحبةبالمحبةصارمرتبطاواآلنالناموسبوصاياقريبهباإلنسانمرتبطاكانالناموس

واكثرالناموسكيالهيفالمحبةوأكملتهعنهأغنتبمعنىالناموسبدل

مالذلأللمع7الناموسأكملفد

أخاهيحبالذيأنبمحشوانتهىكملالتكصيلأنيعنيتامكاملفعلهذالأكم1
الحاموسوصاياكلأكملأنهالقديمالعهدمسئوىكليحمتمبالمسيعوخارجالمسيحفيأخوكل
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اتهإنحتىسيهوقدببأنبياثهإسراثلشحبجميععنهعجزالذياألمرمنهاوانتهىبالكـامل

وفسدوازاغواالجميع1123روالجميعيرحملكيالعصيانفيمعاالجميععلىأغلق
نحملهأننحنوألآباؤنايستطعلم3021روواحدوالليسصالحأيعملقنليسمعا

والذيالتعجيؤيةبوصاباهالقسوةالشديدأيالعاتيالناموسفهذا101هأعالناموس

أخفقإنالتيالوصاياعلىتعديهبسببالموتحكنميديهعلىينالأندونمنهواحديفلتلم
ووضعهمالسالفةاألجيالبهيعتحدىالذيالناموسهذاالكلفيأخفققديكونمنهاواحدةفي

ككلالناموسلهذامكمالاإلخوةاحبالذيالمسيحياالبسانيصبحالعصيانتحـت
ألنناالحياةإلىالموتمنانتقلناقدالححاةإلىالموتمنانتقلقدويكونبلفقطذلكوليمم

341يو1اإلخوةنحب

قريبكتحبتفولالتييهوديةمحبةهذهفقطالمسيحيعبةعندتقفالالمسيحيةالمحبة

الرأيفيمخالفأخالعملهامنيمنعهاعائقأمامهايقفالالمسيحيةالمحبةعدوكوتبغض
والعملهاعنيوقفهاالعدوفالالمحبةفيغالفوالالدينفىمخالفوالالعقيدةفينحالفوال

وفكراإلنسانوقلباالنسانداخلمنمحبةليسمتألنها3لماذاالموتتهديدوالةاالشا

5روهلناالمعطىالقدسبالروحفلوبنافيانسكبتالتياللهمحبةهيبلاإلنسان
8يوأ1اللهيعرفاليحبالمنفكل

كورنثوسرسالةمن31األصحاحيقولكماشيئاتساويالالمحبةبدونأعمالناكلإن

ليستالطاهرةاألخويةالمحبةبدونوصومناودموعناوصلواتناالروحيجهادناكـلبلولىاال
فىأننائحسبالالحالةهذهقيألنناالناموسوصايابكلئطالبيننكونالمحبةبدونإنهبلشيحا

كمابعضابعضكمتحبواأنوصيتيهيهذهالمسيحنستحقالأننانحسببالحريأوالمسيح
121يوهأحببتكم

وصيةكانتوإنتشتإلالبالزوليتشهدالتصرقالتقئلالترفيال3أل319
كنفميمكقريئكتحميأنالكلملهذهموعههبمأخلى

التئن

التقتل

التسرق

581تث41لخر

71ةتثماه9231خر

591تث251خر
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02هتث0261خربافررتشهدال

12هتث271خرالتشته

السبعينية9181االكنفسكقريبكيتح

المحبةوصميةوأعلىالثانيماللوحفيتءجاالتيالناموسوصاياجمموعةأعطىبولسق

أوزيادةأيةدونالقديمالعهدنصوصعلىفقطاعتمدأنهأكطالالويينسفرفيتءجاالئي
هوالجديدالعهدصميمفيليضعهاالقديمالعهدمنكلهاالنصوصونيرفعالذيولكنشرح

كنفسهقريبهيحبفالذيبالتساويكنفسكقريبكتحبووصيةالوصاياهذهبينالموازنسة

فكيفيعملهأنيستطيعواليفهمهوالالقديمالعهديقرةأمرالوهذاالناموسأكملقديكون

3الجديدالعهدفطيتم

أواإلنسانشهوةتلغيأنتستطيعالإخالصهاأشدفىوهبمحتىسحريافدالمحبةستلي
أوكاملوعيدونالحظايايرتكبالذممماالالشعورحركةوتوقفووجدانهأعصابهجموحتضبط

قائمأساسعلىالوصاياهذهءإعطافىيعتمدبولسقالطوقلناسبقكماهناقاألمرإرادة

خطاياهوغفرتواللعنةالموتمنافئديفاالبسانبالكاملالمسيحممملهقداالنسمانفىجديد

الدهروحبحلولالتبنيعهدونالبالقيامةالهمعوتصالحالصليبعلىالمسيحدمبسفك
طبيمةنالالمسيحفياالنساناآلبأباياللهاالنسانبفممناديااإلنسانتلبقالناطقالقدوس

العهدفيفالمحبةأعضائهئعاوئتحكمالعتجقاالبساناعكمالتوففأنالقدسبالروحقادرةجديدة

العهدفمحبةضواألءالسمابينكمافارقهناكالقديمالعهدفيكالمحبةليستالجديد
فهيبالنفصوبالذاتودبالجموفقطأليهوديبالجنمهبوطةمرناموسيةيهوديةمحبةالقديم

راعىلذلكوشحاورياةملناوتزيدهاوتشتهائضخمهاالذاتعلكلهاالمرتدةاألنانيةمحبة

تريبكثحبتءفجاالجنسيةالعشاثريةحدودهافيالمحبةتكونأنوصاياهفيالنبيمويمى
أنكماأنهمنهافالقصدكنفسكقريبكتحبوصيةمويمىقالوحينماعدوكوتبغض

لحسابكلهوذلكالمعيارذاثعلقريبهيحهكذاأنانيامادياشديداحباذاتهيحبالبهودى

هليحقريبهيحمبواألنانبىالذاتيالماديبالنفععليهيرتدأنهبمعنىاليهودىالجنسءبقا
إسرائيلكلوهكذامنتفعانفاالثنانبالضرورةوحتمأقريبه

جنهرنياحباذاتهاتحبإسرائيلفصارتالجماعيةالذاتيةالشديدةالرابطةتءجاذلكومن

الزمنوتناطحوئعيشتبفىأنذلكمنالقصدوكانجمنونيةعداوةعداهاوماعاداهامنوتعادي
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والمحبةوالصفاتواألخالقالوضعوبهذاالمعيارهذاعلىتعيشتزالوالعاشتوفعالوالتغيير

بوصاياهالناموسنجحكيفحياناطقابرهاناتعطياليومإسرائيلبهاتعيشالتياألنانيةالذاتية
الذاتيةهذهفيالشنيعةإسرائيلعيوبتظهرثمللناموسحيانموذجااليومإلىإسرائيليحفظأن

فعلوعظمةالمسيحرسالةقيمةلتوضحاألرضشعوبكافةبهالتعاديبهاتقفالتيالمخيفة
فينجمعهأنأردناإذاالذيالقوةالفائقالعملهذاأكملهالذيءوالفداالمسفوكوالدمالصليب

منكليهلكاللكيالوحيدنهاببذلحتىالعالماللهأحبهكذاهيتكونواحدةكلمة
هيوهذهلإلنسانالجديدةاللهمحبةهيهذه61يو3األبديةالحياةلهتكونبللهيؤمن

الصليبإلىدفعتهالتيالمسيحمحبة

والمسيحيةكلهاللبشريةعدوكأكبرالذاتمحبةعلىوتثبتتودامتقامتفاليهودية

كلهالعالمفاحتضنتالذاتبذلعلىالصليبعلىودامتقامت

أنهيعنيفهذاالناموسأكملفقدقريبهيسغيرهأحبمنبولسقيقولفحينما

أنيعنيوالخالصءالفداختمالقدسوالروحالقدسبالروحقلوبنافيالمنسكبةاللهمحبةنال
أبطلبالتاليوالمسيحفيعملهأبطلقدتعدياتهوكلوشهواتهوأخالقهبطباعهالعتيقاإلنسان
أكملهاأنهبلفواحدةواحدةوصاياهأكملأنهليسالناموستكميلفهناوصاياهبكلالناموس

فألغاهاهوعكسهاماإلىبلمنهاهوأعلىماإلىوتعداهامعاجميعها

أجلمنيموتأينفسهيبذلالمسيحيصارآخرتقتلالالوصيةكانتأنفبدل
يتعبالمسيحىصاراآلخرمالتسرقالالوصيةكانتأنوبدلعدوهكانولوحتىاآلخر

صارتزنالالوصيةكانتأنوبدلعدوهكانولوحتىاآلخراحتياجويكملليعطيبيديه
كانتأنوبدلحياتهأيامكلمتبتالالمسيحفىوحبااللهأجلمنيعيشأنقادراالمسيحي
فىبرآالتهءأعضاويقدمويستعبدهجسدهيقمعأنقادراالمسيحىصارتشتهالالوصية

فىالءالعطافيمسرةأوتعملهالقريبخيرترىأنفيهيالمسيحيةالمحبةفمسرةاللهخدمة
اللآلخرإنسانكلخدمةفيوتنعمهتلذذهفىالالجسدإماتةفياالنتفاعفيالالبذلفىاألخذ

عليهالتعديفي
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اناموشتكميلسفالمحبهيبللقشراتصنغالالمحبا3101

ألنهقبلمنمالخظاأومعروفايكنلمللمحبةوجهأكشفولبولسقيكوناآليةبهذه

تصنعالالمحبةسالبيةطاقةطأقتانلهابولسعندقالمحبةتكونللمحبةالسلبيالفعلبهذا
والتحتدهولنفسهاماتطلبوالئقئحوالتنتفخوإلتتفاخروالئحسدالالمحبةشراللقريب

316وك1باالئمثفرحوالالسوءتظن

كمءأعداأحبوالهتكنلملالنسانجديدةصفاتتعطيفائقةإيجابيةاخريوطاقة
يطردونكموإليكميسيثونالذينألجلوصلوامبغضيكمإليأحمصنواالععيكـمباركوا

وتحتملبالحقتفرجوترفقتتانىالمحبةبولسعندقمقابلهافييأتيتبمال3تاهمسم

7و6و31وك1شيكللىؤلصبرءشوترجوكلءشكلوئصدقءشيكل

اباوكيف202غلألجلىنقسهوأسلمأحبنبمءافداحبذاقالذبولسوق
هكذاالمسمحوضعهأقدكانوإنمطلقاشرايصنعبالحرياريبالشراشعوريصنع

بالقربميأشرأاصنعأنافكيفعءأعداأحمبوا

فكيفعدوكوتبغغثريبلظتحيهكذاثءجاالقديمةالناموسيةالوصيةكانتوإن

بالقربمالشرأأصنعأعيئمىاللهوبرالنعمةعدفىوانا

لحطهرالمتعففمعيارهاللمحبةيعالبمبأنقصدشراتصنعالالمحبةإنبولسققالحينما
إلنفسهامأتطلبالبولسفالهاقماكذاتهاعلىمنعكفةستليالمسيحيةالمحبةأن

األنينسماعتطيقوالاآلخرينأالممنترتعبغيرهاخيروتطلبذاقهاتنسى

روميةأهلمعبولسقلتناكيفيظهرلناللمحبةالسلبيللعملبولسقوبتوضيح

اصنعفبلءتحيوصيةالثسرتصنعالألنالمسيحيالمحبةفياولاالالحطواتبهمليسخطو
يرالح
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الناموستكميلهبمفالمحبة
ولالءثأليتكميل

أكمل8اآليةفىتءجاالتيءولالثقأء7غيراللأللمتكميلأنالحظ
8اآليةفيتجاهكماوالثانيةالمستمربالفعلالتكميلتعنياآليةهذهفيتءجاكما4ولىفاال

5الثأل79أكملفقدغيرهأحبقنبولسققالفحيعماتمالذيالكمادتعني

منأعلىاوانهأالكمالأنهاااليجابيوجههافيذاتهاالمحبةوقيمةيقررحقيقةهنافهوالناموس
جهادحالةيزالهوالالذيالثرفعلعدمعلىيعفببولسقاآليةهذهفيكنولالناموس

الناموستكميليحاولإنمافهوالمحبة

الالهوتعاتقعليقعوهذاالمحبةفيالسالبيةالفوةاستخدامهوباآلخرينالشرصنعفعدم
والضبطوالتمرينالجهدمستوىعلالبشريةالطبيعةفىالعاملةالمحبةطاقاتيبرزالذياألخالقي

الخطيةضدسالبيفعلقوةلهاالمحبةأنيعنيوذلكالشرفعلعدمفىوالجسمدوالنفسللفسكر
بهاالتيللمحبةالسالبيةبالطاقةيهتمهنابولسالفديسالحيرلصنعإيمـابيفعلوتوةروالئ

أمئلةأعطانابولسفالقدشواحدبانالخيرلفعلبالتاليلئؤلكيالشرتجاهأنفسنانضبط
اآلياتهذهنقألمالمثالسبيلوعلىجداكثيرةلذلك

مرفوضانفصيأناأصيراللآلخرينكرزلفمابعدحتىوأستعبدهجسديأقمع
972اكو

هوالذيالطمعالرديةالعثمهوةالهوىالنجاسةالزدااالرضعلىالتيكمءأعضافأميتوا
5كو3األوثاندةعبا

31رو8فستحيونالجسدأعمالستونالمحبةبالروحكنتمإن

ا6روشهواتهفيتطيعوهالكيالماثتجسدكمفيالخطيةتملكنال

631روللخطيةإئمآالتكمءأعصماتقدمواال

ءيخطىيزنيالديلكنالجسدعنخارجةهياإلنسانيفعلهاخطيةكلالزنامناهرلوا
681كو1حسدهإلى

952كو1ءشيكلفىنفسهيجاهديضبطتنكل

القدسالروحضديشتهيالجسدألنالجسدسهوةتكملوافالبالروحاسلكواأقولوإنما

تريدونالماتفعلونصتىاآلخرأحدهمايقاوموهذانالجسسدضدالقدسوالـروح

6181هغلالناموستحتفلسئموحبالائقذئمإذاولكن
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42هغلوالشهواتءاألهوأمعالجسدصلبواقدللمسيحهمالذين
403أفالسالمبرباطالروحوحدانيةتحفظواأنمجتهدين

الغرورشهواتبحسبالفاسدالعتيقاإلنسانالسابقالتصرفجهةمنتخلعواأن

422أف

البعضءأعضابعضناألنناقريبمعواحدكلبالصدقواوتكلهالكذبعنكماطرحوا
452أف

مكاناإبلجحستعطواوالكيظكمعلىالشصتغربالتخطئواوالاللصالحأغضبوا
72و462أف

قنيعطيأنلهليكونبيديهالصالحعاماليتعبالريبابلبعدفيماالسارقيسرقال

482أفاحثياجله

يعطيكيالحاجةحسبللبنيانصالحاكانماكلبلأفواهكممنرديةكلمةتخـرجال
492أفللسامعيننعمة

خبثكلمعوئحديفطوصياحوغضـبوسخطمرارةكلبينكممنلئرفـع
13أف

3هأفبقديسينيليقكمابينكميسمفالطمعأونجاسةوكلالزناوأما
4هأفالشكربالحريبلتليقالالتيلوالهالسفاهةكالموالالقباحمةوال
11هأفوبخوهابالحريبلالمثمرةشرالظلمةأعمالفيتشتركواال

81هأفبالروحامظثوابلالخالعةفيهالذيبالخمرتسكرواال

24نجأيضاآلخرينهوماإليواحدكلبللنفسههوماإلىواحدكلاتنظرال

221قيورعدةبخوفكمنورتمهوا

2كو3األرصعلىبماالفوفبهااهتموا

يماالكالمالتجديفالحبثالسخطالغضبالكلأيضاأنضمعنكماطرحوا

38كوأفواهكممن

الذيالجديدولبستمأعمالهمعالعتيقاإلنسانخلعتمإذبعضعلىبعضكمتكذبواال
01و9كو3خالقهةصولمحسبللمعرفةيتجدد

غفركماشكوىأحدعلىألحمدكاناقبعضأبعضكمومسامحينبعضابعضكميئعتم

331كوأيضاأنتمهكذاالمسيحلكم

كماأنتمبأيديكموتشتغلواالخاصةأموركموتمارسواهادئينتكونواأنعليتحرصواوأن
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أحدإلىحاجةلكمتكونوالخارجمنهمالذينعندبلياقةتسلكوالكيأوصيناكم
21و411نس1

والتمرينالنضباطوصاياكلهاأنهاوواضحالناموسلتكميلالمحبةجهادمنصورةهنه

ئكميلفيأننجدالواقعوفيأنواعابكلوالحطيةالثمرلتجنبالمحبةطاقاتىأواستخدام
منأعلىالروحفوصاياالقديمالناموسوصايامنجداوأعلىأرفعهوماالمسيحيةالوعماياهذه

هذهتكميلفيعليهانعتمدالتيالوحيدةالفعالةوالقوةالروحوصاياكلهاوهذهالجسدوصسايا

فيولكننجاهدكناوإنفنحنصليبهبقوةنلناهاالتيالباذلةومحبتهالمسيحنعمةهيالوصايا

وأعطاناأحمبناالذيفينااالذبالمسيحمنتصرينمنوأعظمبلبالروحمنتصروننحنالحقيقة
هوالذيالمحبةناموسهوتكميلهناالناموسفتكميللذلكيرصيهمانسعملأنوقوةنعمة

لعملاالوليالدرجةهوالناموستكميلإنثلناوكماالمسيحيةاألخالقناموسبعينه

يعتقلالذيالكاملاإليجاببمعملهافيالمحبةهوالذيالناموسكمالبعدهايأتيمالتيالمحبة

كمءأعداأحبواالمسيحيمعيارهاوالتيالخيرتصنعأنوصيةإلىراتصنعالوصيةمن
ويطردونكمإليكميسيئونالذينألجلصلوامبغضيكمإليأحسنواالعنيكـمباركيوا
مثيللهليسالذيالصليبناموسوهواألخالقناموسيفوقالذيالمعياروهو42هدت

العالمكلفي
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اسررصفرصةتضيعلئالالتوبةتمييززمن1311141

كؤلأنلهأعطيمالذيالوحيدالمخلوقهواإلنمحانأ
الكأتبخلودإليالزمن

تمييزالزمن

النورإلطالظلمةالعبورمق

اآلنخالصنافإن0النويممنلنستيمطساعهاآلنأنهاالوقتعارفونوإنكمهذا3111
آقئاحمينكانمماأقزلال

0300714بـانكمهذا

مالبساتومنوهنافولهفاتماأهميةمن2ويريؤكداآلتيالكالمأنيفيداصطالح

تفهمواأنينبغيلكمقلتمافوقأنهبمعنى31و21أصحاحيعلىيعقبأنهلفهمالكالم
يمرفابهصفكمفيليسالزمنوأذخصوصاالوصاياهذهجمقتفىواالجتهادبالعململتزمونأنكم

ويقوله4فيقريبالربفيلبيألهلفيقولبولسقلغةوهذهخاطفةبسرعسه

عنهاإليكمبأكأناإلخوةأيهالكمحاجةفالواألوقاتايازمنةواماتسمالؤليكيألهل
سالميقولونحينصاألنه4يميهكذاالليلفىكلضالربيوبمأنبالتحقيقتعلمونأنتمألنكم
ألهلويقول13هست1يئينجفألللخبلىكالمخانيبغتةهالكيفاجئهمحينئذوأمان

األيامألنالوقتمفتدينكحكمابلكجهالالبالتدقيقتسلكونكيفطفانظرواأفسس
الذينيكولطلكيمفضراآلنامنذالوقتكورنئوسوألهل61و51هأفشريرة

وقد709213كو1تزولالعالمهذاهيئةألنيستعملؤلهالكأنهمالعالمهذايصتعملويى
للطواتواصحرافتعفلوااقتـوبتقدءشيكلنسهـايةوإنمـاالرممولبطرسعنهأخذ

407بط1

الوفتاآلن

الذيلماصراوالوقتبالنهايةالمتصلالحاضراياألخرويبالمفهوماآلنيقصدبولسق
بالقريالمسئقبلفيآبتطهوحتماوماالماصيفيالمسيحعملهمابينالخاليهطسعينافىبلغناه

كلربئمقمالحيحثبالعالملهعالقةالخالعيزمنأخرويوقتهوبولسعندقالوقتهنا
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والمقابلةالربرظحيثبالروحولكنوالسنينباأليامالزمنمستوىعلىوالنهايةالمستقبل
والحساب

افتقادناذماننعرفأنإزماننانعرفلكيأخطرهوماأهمهمااالصطالخوهذا

علىبالكىالمسيحإالساعةبلاليومبلغداوالأمساهوليسافتقادناوزمان9144الو

المسيحكانالتيوالساعةاليومهوهوافتقادهاوزمانافتقادهازمانتسعرفلمألنهاأورشليم

واألطفالتالميذهقلوبفيسرانفسهليعلنأورشليمداخالالزيتونجبلفوقمنفيهاامضحد

واألكلوالمقايضاتوالسرقةءوالشراالبيعفيالهيةكانمتأورشليماآلتيالملكأنهءواألتقيا
آذانلهمالذينآذانفيالمالئكةبهيبوقكانبدية19والحياةالحالصاستعالنبينماوالشرب

الظالمعليهمفعئمالنوررفضوااألبديةالحياةوفاتتهاالحالصففاتهاتسمعلموأورشليمللسمع
وخمم

أنهاالوقتعاردونإنكمطالمرالسمعذاتالحشاسةاآلذانأصحابيكفمبولسوق
انفتحتلوالحالصيةاآلنابلالغدوالساألليسءالقارىصديـقييااآلن01واآلن

تعالاأثاماراناآلن8يسوعالربأيهاتعالهلموقلتبيديكلصفقتالروحيةأذنك

قلبهفيتدقالخالصبساعةيحسكأنالذيالحيالشعبيقولهاكانأثامارانيسوعالربأيها

الربأيهاتمالأثامارالنيصرخودوبدموععالتوبصمعافكـانواقداسكلختامفي
فراغمنيكونوافلمسالماويفيضىالقلوبفيويحلويدخلحقاالمسيحيأتيوكان4يسئع

إسالمايفيضدوماتلبيحونيس

لنستيقظساعةاآلنإنها

مقبولطوقتاآلنهوذاالخالصساعةالمشهورةبولسقساعةهيالساعةأيصاهنا
وبينالغافلالعالمهذافياإلنسانبينالفارقأعظمما62كو2خسالصيوماآلنداه

الزمنريديهفيأعطيالذيالوحيدالمخلوقفهوءالمسمامالثكةوحتىاألرضنحلوقاثكافة
حياةإلىالروحيةوالتقوىوالعبادةبالصالةالشحيحةالزمنمساعاتتحوييلسربلالحنلودوس

حدودبالالخلل

مناألبديةنهارإلمطالعالمليلمنالحزوجفهيإسبولعندقاليقظةمعنىنفهموإطذا
يلعبودطالذينأصحابهاعلىالمغلقوصندوقهاالدنياغتحثمنالخلودرحبإلىالزمنوشخضقطة

سيرةمنالئهحمضرةفىالحريةروحاستنشاقإلىاألؤليةالحقهـيقةصحوإلىالئهنورإلالظالمفي

13مروميةرصالةسر5
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الحطيةموتهوبولسعندقوالموتالموتمنالفيامةهيفاليقظةالمسيحبلغةأما

إاألمواتمنقيامةالالهوتيوبمفهومهاالخطيةموتمنيقظةأنهاقصدايقصدهابولسفالقديس
بولسؤ113وهفعاشميتاكانهذاأخاكالضالاالبنمثلفيالمسجحعزفهاكما

سريعاويقومغفلتهمنيسئيقظأنمنهيطلبإنهوطنهعنغرشهأطاليالناإلنسانمعيتكقم
األمواتبينمنوفمالنائمأيهااستيقظانتظارهفىالبابعلىالواقفاآلإلىويذهب

أذينبغيالذينبينذاتهيدمقأنيستكثرلمبولسالقديس410هأفالمسجحلكءفيضي
يومكلساعةهيالساعةألن0بهيعالنستيقفلساعةاآلنإنهاأبالجمعفيقولهايعستيقظوا

لناليسإنهقلناإن3خطيةبالالذيهوومنءخاطىلكلالئقةفهيقامةوكلعصروكل

هواآليةهذهيقولفالديءالقارىولينتبه18يو1فيناالحقوليسانفسنانضلخطجة

الالهؤلييوحناالقديس

آمئاحينكادمماأقرلنهاصناهفإن

المستقبلفيوسيتمالحاضرفيويتمالماضيفيتتمبولسعندقالخالص

كاكاثيأكالمم157الحونانيعنالصحححةالخرجمةخلصتمقلبالنعمةألنكمالماضيفي
اللههوسممطيةنكمملشوذلكبااليمان7أكاألزول85ألح4
28اف

المخلصيننصعندناوأماجهالةالهالكينعندالصيبكلمةفإنالحاضرفي
181كو1الثهقوةفهيطأصا73ء4ليأكاهلمألع

ددأكاكاألهـهلمءكاهمستقبهلنخلصمصالحودنونحنكـثيرانجـاالولىالمستفبلفي
01روهبحياتهلثاح11ه7س4

عينكلأمامالناصعةالحقيقةفيولكنالرءجمببقرببولساعتقادقفىالكلثمثرلقد
وأبامساعاتءاحصامنوالنبهوةمنوالمعرفةمناليتكقمكانبولسقأنسليمةروحية
ولكنفكرياعتقادعنالالربءمجيغاصربفربروحيبإحساسيتكفمكانبولسقوسنين
قإحساسوكانفحسبآتياولشحماضرابالربيحممقكادبولسقإحساسوافععن

ليسذلكفيوهوحاألأوالسرجالمسيحءبمجيينطقجعلهالذيهوالدائمالرببحضوربولسى

ءكيوبنخظررقادهمنمؤمنكلينهضوأناستعدادحمالةقيالكنيسةتكونأنيودبلغطشأ



311141116روروميةرسالةرح

عقيدةإليإحساسهيحوللمبولسق3هذافيبولسقخطيةهيفماروحيبسهرالرب

قريبألنهجدأصمادقهوقريبالربأنالوضوجبغايةفقولهوعظالىاحساسهحولولكن

منيلتهببولسقكانكمانلتهبلكيالرببقربنحشانقوتهبكليووهومنهفعال

ويقينواقع

يدخلالربأماموالدائمةالمخلصةالحارةبألصالةأنتعلمانالعزيزقارئيياسراوليس
إنها3سريعاآبالربأنعرويحثبلالرببقربفيشعربولسقإحساسنفسفىاالبسان

ويشعلالقلبيلهبذاتهبحدوهذاجداقريبانتظارهفيللذينالربفمجيروحيةحقيقة
آمئاحينكانمماأقرباآلنخالضاإنبولسقيقولاساسأيعلىنفهمبهذاالروح

والحضورالعلويةالمعوالتوبعدبولمىعاناهاقالتيواألموالالئجارببعدالمسحمعفالعالقة
والمسيحبولسقبيننشأتالتيالحلوةالعالقاتوبعدوالتشجيعللمؤازرةيحللمسالشخصي
المسيحبحبتلبهيتأججبولسقجعلت202غلالجليسهنفوأسلمأحبني
الرقوقخلفيةعلىالصمليببخصوصتحققهالذيواطالصالمسيعمنجداقزبئهفالتجارب

فيبولقامتكلمافكانحياتهوأضاقلبهفىرنينهازدادواالعالناتوالروىوالتمسليم
وشهادةواقععنيئكلمبودسفالقديسداخديةوفاعديةوضوحاالخالصازدادالعالممععراكه

بلزمنمرورمسألةفليسالحياةنيوتاثيراوفعألإحمساساأتربيصيرالتجارببمرورالحالسأن

زمنفيوليسالخالصزمنيخمااآلنالخالصيةاآلنهيأنهااتفقناكسااآلن
أكثرالخالصأصبحفاآلناألخيرلالستعالنالمواجهةيةمخاتولوجالاآلنالعالم
ندناهيومرأيناهمماأكثرالنهائيةصورتهمنصارمنعهـسأألنهوثوةوضوجا

بقبابهابعيدمنالروياسفريرسمهاالتيالسمائيةأورشليمصورةعلىإالنسانياللعحينما
القلبيتاججبهاةكلهالكونفيمألفمروالشمصباليشعالذيونورهااللؤلؤيةوأبوابهاالذبية
علىويطغىالقلبفيالحالصرنينفيزدادمجذبهوكأنهمنهاصالمنبعثالخالباجساسويتهلل

اواليبتلعاآلتنفالحالصوحياتهقلبهتمألكانتالتالخالصخبراتمنالماضىصوركل
وكماالقرباازدادإليهخذبناكلمابالحريأونحوهتقامناكلمابصورهالمافكلبأول

لنستيقظساعةاآلنإنهايقولجعلهالذيهوبولالشعورعندقهذاأنكيفأنظر

قديكونكلهفالعمرايدينابينمناآلنفلتوإذاالسنينتعوضهالبولسعضدقفاآلن

يعودولنذهب
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النرلياسيخةوتلئسقالظدميماأعماكالنهازقثنختغوتقازتالليلنماقىقد3121

هويوحنا0عندقوالليلالظالمءأبناهمالنوروقنأبناهمجيدأقنالتقليدفيمعروف

يعنلماذانفهمهذاومنالنعمةوكيابالحطيةليلهوبولمسالقديسعندوالليلالمسيحيابك
بولمسق

79اللح55ألهالعالليلتناس

السالفةاآليةفيللنومالمقابلهوهناالليلمشوارهقطعالليلأنئفبداليونانيةالكلمة
ايأبديةونهارالحاضرالزمانليلعنالتعبيرثمديدواالصطالخاليقظةميعادتقابلهناتناهىو

أيتناهىولكنينتلمهولسدواوالخطيةالزمنتجاهاالبسانمعركةعنتعبيرفالليلالسعيد
األبديالثهيومنورءملفياليقظةعلىتنفتحانوشكعلىالتينهايتهمنقرب

الةنورفىبلحراكبالحقابئنائمكانناعلينايعبرالوالجسدوالخطيةالعالمليلولكن
نجرالنهاركلونلبسليلكلالليلنخلعنحننجاهدنحنالمسيحنعمةءملفيالداخلي
الضيقاتعمروجهادهاالحطيةعمرعمروكنهوتعبرتسأتيليلةليسالعالمليلولكن

معركةإنهاءيعودالماوحمياتناوفوانااعصابنامنمعهيسلخأنبعدعئاينسلخالليلباالماتها
غيرالظلمةأعصالكلهاوهيبأعمالهالعتيقالجسدبالفعلفيهانخلعأعماقناالنورفيمعالظلمة
ووجهوالمعمةالحسنةاإلنجيلصورةبحسبيتجددالذيئرىالالذيالجديدونلبسالمثمرة
عليهينطبعالذيالمسيح

ذلكاللصيقوالعدوالعدوالصديقذلكالعتيقالشقبمإنسانخامعهوتاهىالليلتناهىنعم

توولحمتماالمسيحياإلنسانواحزانأحزانهالمسيمفياإلنساذليلباصداقتهمنلشالذي
وبشارةفجبرإفى

رآبتنسماتعليهاوهئمتطليلهائناهىأنبعداورشليمءإشعيابشركمايبشرنابولسق
ءبعيدمن

كملقدجهادهابأنونادوهاأورشليمقلبطئبواالهكميقولعبيعزواعزوا
41إشعنهكفيقدإثمهاأن

فديئكألنيئخفالإسرائيلياوجابلكيعقوبياخالقكالربيقولهكذاواآلن
341إشليأنتباسمكدعوئك
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النفسأورشليمياجمالكثيابالبسيصهيونياعركالبسياستيفظياستيقظي
والأغلفخطيةبعدفيمايدخلكيعودالألنهالمقدسةالمدينةالجديداإلنسانتلبس

251ثإنجس

اللملم4ألأليماام7رلنهاارلوتقا

الماضيفيتمحدثعلىيدلالذيالتامالمضارعزمنفىباليونانيةتءجاتقاربكلمة

بعديأليئولمأتىلقديتقاربيزالوالئقارباطاضربمعنىفييتميزالالولكنه

قربلقدبالقوةالحاضريحتلولكنهمستقبلفعلالحقيقةفيهوبعدنرهولمحضربالتمام

بولسقيراهالذيالمسيحاستعالناالستعاللطنهارأنهيراهبولسالقديسقليلبعدعلىولكنه

اآلنليسولكناراهاإلنسانمنالقسربغايةتريبفهوبالعيانليسولكن

مرآةفىولكنصورةضبابفيرويابالزمنوبعيدبالروحقريبفهو4271عد

كلهاليسولكن21اكر13المعرفةبعض

ولههـلدلمهـلماه7الظلمةأعمالإذافلنخلع
عدمعلةأوسببهناضعئ780إداالشديدلألسفالعربيةالترجمةمنسقطتإذا
ولكنهالسعيدالنهارذلئاءجاقدأنهلماذاوالمعرفةواطقالنوراسحعالنتماموعدمالرويااكتمـال

يستطعلمولكنأشرقاآلتيالدهربعدئستعلنلمولكنهبالفملحاضرالمسيح3يغدكليزالال

إليليرالالولكنفجرهاالحواألبديةنورهيرسلأن

منبقيماحادسيا3الليلمنبقيماسحاياسعيرمنارخإليئصرخ

21و1211إشليليزالاالوأيضاصباخأتىاطارسقالط3الليل

3والنهاروالنورالرؤيااكتمالفيالشديدالتحرجهذالماذا

النورتباشيرعنهاانحجبتفالعينلذلكالظلمةبأعمالمأثراالجسديزالالنعم

يتأخروالاآلتييأتيحتىبالكمالالنوريشرقححىالظلمةأعمالفلخخلعإذأ
والخالصاألبديةزمنءاألخرويةالفرجأوقاتأتيملكيخطاياكمىلثمجعواوابوافئو
ردأزمنةإلىئقبلهءالسماأنينبغيالذيلمتبللكملهالمبشرالمسيخيسوغوئزليصكالربوبص

3اعالدهومنذالقديسينأنبيائهجميعبفمهالعنهاتكلمالتيءلميكـلاكثـمال
9112
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سءأل7هكاه8الهالظلمةأعمال

بميولهاالخطيةتنسجهالظلصةمنثوبفهوبمثابةالمسيحنودمعرفةعنهيغيبلالنسانعملكل

زهالحالصوبهجةاللهنورعنهاويحجبنفسهويغففروحهفيثقئلاإلنسانيلبسهوأفكـارها

سهللبشهاواختباراتهالباطلمعرفةفياإلنسانقامةعلىالخطيةبأيديالمفصلةالليلأثوابهي

ويزوراالنسانيسرقانأسهلمايالدميكونفخلعهالذلكالجسدمعوتئفاعلبالجلدتلتصق

هذهمنفعلوكلفعلكليتمدقائقفيويزنيويكذبملىويختلزوراويثمهدالمسيحويجحد
إلىويتسربالعميقةاألغوارفيهناكالالشعورفيالشعورويترسبويمألالنفسفيحااليسري

وكأنهااألفعالهذهوتصيروالتعبيروالكالمواألمزجةاألفكـارفيويتحكمويلوكهيلونهالسلوك

إالنسانوتوجييهاوأثرهاقؤلهافيبالطبيعةالمرروثةالجيناتيزاحمميراث

تكحلمالسلامنأشخللخطيةاتءإجراهذهالسهولةءوودااإلنسانءيخطىأنأسهلما
تنحمجهاوالظلمةالحطيةوأعمالبأعضائهوالجسدبلواألمزجةوالعاداتوالفكرالنفسبها

تلفهااألخعلبوطأوبالعنكبخيرطوكأنهاالمجردةبالعينئرىالرقيقةبخيوطنسائموهوالخطية
بمقتضإآلبعديتحركدالالحزةالحركةعليقوىالفريسةاالنسانفإذاالنفسحولوتلفهـا

منتئخلصأنتستطيعنفسوأينفسهيفكأنيستطيعالذيذاوفنكسيدالخطيـةسلطان
المخمصالحألينذيالسيفاللهكلمةوالمسيحوصليباللهبنعمةإآلإإبذاتهاتيودها

وأمضىوفعالةحئةالدهكلمةألنالنفساعماقفيوتتمعهاالظلمةقلبوشقطيةالخلمحاربة

القلبأفكاروممحزةوالمخاخوالمفاصلوحوالالفسسمفرقإلىوخارقةحدينذيسيـفكلمن
الخفسعلالتفتمهماوالظلمةالخطيةوأعمالنارمنمهـتفاللهكلمة421عبياتـهون

لنفهينحاسمناألعماقفيوبمتاريعسحديدمنباقفالعليهاوقفلثبسالسلوكأنهاوقئدتها
6111قضكخيطقطعهاالتيدليلةءأصدقابيدوقيودهشمشودزئطعنتزيد

النورأسلحةونلبس

الثوبويلبسوألوانهبأشكالهواططيةالعالمثوبيحلعوهوالمعموديةفياالنسانلمنظرإعادة

لعاسيظلولكناألمراتمنالقائمالجديداإلنسانرمفىهوالذيالخالصثوبالنقييضاألب
باأللمالحنعبجدارةواللبسبمرارةالخلعحيثالعمرمستوىعلىالعمليالروحيبمفهومهواللبس
بطوالرالحليدهفيقنإلمطوالصراخالنفمسيتوتبكوالسهروالصالةبالصومضييقوالتوالفحيق

بأئوابلالحانيةالنعمةفببداللبسأماومئابرةبصبربالنعمةواالستعانةالكلمةسيفوإعمال

تثبتراأنتقدروادكيالكاملاللهسالحالبسواالنفسبهائتسلحبأسدحةبلاإلنسانبهايألثر
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العالموالةمعالسالطينمعءالرؤسامعبلولحمدممعليستمصارعتنافإنإبليسمكايدضد

اللهسالخاحملواذلكأجلمنياتالسماوفيالروحيةالشرأجنادمعالدهرهذاظلحةعلى

فاثبتواتثبتواأنءثيكلتتممواأنوبعدالشريراليومفيتقاومواأنتقدروالكيالكامل
فوقحاملينالسالمإنجيلباستعدادأرجلكموحاذينالبردرعوالبسينبالحقكمءأحقاممنطقين

الخالصخوذةوخذواالملتهبةالشريرسهامبهيعتطفئواأنتقدرونبهالذياإليمانترمقالكل

61171أفالالكلمةهوالذيالووحوسيف

معألةالربإمرةتحتالمالئكةمنجيشاعشراثنيبمثابةالووحأسلحةهياألسلحةهذه

عملهايرىولكناإلنسانيراهاالصليبهبدماشتراهاالتيالجديدةالبشريةالنفسعنللدفاع

وانتمعنكمقاتليالرب0551مزفتمجدنيأثقدكالضيقيومفيأوغنبمالضيقيوم
حصونهدمعلباللهقادرةبلجسديةليستمحاربتناأسبلحةاألدن4141خرتصمتون

01كو2المسيحطاعةإلىفكركلوصستأسريناللهمعرفةضديرئفععلووكلظنؤالهادمين
5و4

عليهمأشرقالذينيدفىووضعهاكنيسةكلبولسبهاقبشرالئيالنورأسلحةهيهذه
الخالصىءرجاهيوخوذةوالمحبةاإليماندرعالبسيننهارفلتضخنالذيننحنوأماالنهار

البرحيث67كو2ولليسارلليمينالبربسالحاللهقوةفىاطقكالمفى8هتس1

اليسارللدفاعوسالحللضرباليحينللنوروسالحالمطابقهو

عليكالذينمنأكثرهممعكالذينولكنحربهىالعزيزءالقارىأيهانعم
المسيحليسوعصالحكجنديءشيكلوأهمءشيكلأولوالمطلوبإ661صل2

هوكماالمسيحلواتحتتدخلألنكتكنصمنواثقوأنتالمحاربةتدخلأن23تي2
جميعهاهذهفىولكنناللذبحكنممثلحسباناقدالنهاكلئماتاجلكمناننامكتوب

السالحترموالتجزعوالتخفال730ولم6وو8أحبنابالذيمنتصرينمنأعظمنحن
أقولهليمرهوذابل7يممنكمفيهربإبليسقاوموافالعدوجبانكادمهمايدكمن
الربتحدالنجدةصرخةأصرخالقتالعليكيثقلحمينماالمقدمةجيشفيصغيركجنديلك

حضرتهومالكتضايقضيقهمكلفىدالظلمةجحافليصاأمامكليقفاطالزمالكهيرسل

شهودمنسحابةدناألنفوقإلىحينكلنظركترفعأنعليكئم3690إشخلصهم
مهامولممأمامنايتقأمونبلظهرناخلفبلرؤوسنافوقيهمواآلنغالبينمنتصرينماتواءشهدا
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تلتفتالقديسينأيوإلىلكهمفكتدعوقنمنهمواوغفتشخعمعركتنافيرسمية
1هأي

بعاالمحيحلةوالخطيةثقلكللنطرخبنامحيالةهذهمقدادالشهودمنسحابةلناإذ

اإليانرئيسالماناظرينأمامناعالموضوالجهادفيبالصبرنركضولنحاضربسهولة

بإطزيمسئهيناالصليباحمتملأمامهالموضوعالسرورأجلمنالذييعسوعومكضله
هذهملىلنفسهمقاومةالخطاةمناحئملالذيفيفتفكرواالثهعرشيمينفيفجلس
الحطيةضدجماهدينالدمحتىبعدتقاوموالـمنفوسكـمفيوتخورواواتكلئال
2114عب

بلالنورأعمالنلبسىيقلولمالظلمةأعمالنخلعيقولبولسقأنفلننتبهوبالنهاية
فأعمالهباطريأوأعماالوليسهؤحربنعيشهالذياطالصوزمنالمسيحفنهارالنورأسلحة
منفمكمنيدكمنيحطفهأنيريدبرعملكلفيينازعكبالمرصادفالعدوحربكلها
مسشىعلىكلهاأنهافاعلمبهاأوتبشرفيهاأوئفكرالخالصأعمالتعملفلكيفكرك
انللحسارفيلزمتبنيأناردتإنفباليمين67كو2سارواليلليمينالبربسمالحالخرب
اليسارحربهيفما1إل41نحتحارب

الوالعهربالققماحبىالوالشكربالتهـظيرالئهارفيكمابلياقةلمشلعك3131
أوالخشإلاللجضايم

النهارفيكمابلياقةلنسلك

شمكلأليلمحسنحعلمبادئةمنوهي5ألكاي7ثألعبلياقة
هذااللهحضرةقيوكأنناالمسحواستعالنخوالرالنورنهارالنهارهواآليةهذهمفتاح
خلعهابحتميةبولسقأومىالثيأعمالهلهفالليلوطالسبقالذيالليملعكسهوالنهار

النهاربأسلحةالنهارحربخلنافىنحفاآلنوالنصرةالحالصطرببالروححالتسالمكـانية
سفحناصوقدالحالمعركةوسطفىجأةبولسألقاناقدهناالمفضوحةالظلمةأعمالءإزا

آخرهننخخلصأنالبدالذيالليليعناءإزاعملهانغملأنيطالبناوهوالنورحةأسدب
الجديدةالحياةفجربصددألنئاساعاته

أنيلزمبالنهاراآلنفنحنالحالعةسيريسيرونوالخزياعماليعملونبـالليلكـانوافإن
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السماثيةوالقواتوالمالئكةللهامنمنظورةهيوسلوكناأعمالناألنالمسيحووقاربليـاقةنسلك
الدهنهارفيألنناالقديسينوأرواح

لللمإهالعهـلحلشكروالتظرباال

عالقةلهمااثنينوكلاثنينائهـنينبالتقوىالمخفةاالعمالهذهيجمعبولسقأنيالحـظ
فهيكرالعلىبدةالعرقألمبولسقأنولويعربدثميسكرفاإلنسانواحدةووجهةمشتركة

السكرمنالمنظورالجز

الريفيةاألفىاحفىكماالحدعنخارجتهييصأوالعربدةلهايقالالتيهيالبالر
ويسلكرزانتهعناالنسانويحرجنشوتهاتأخذالخطيةحيثالظلمةأعمالمنعملهذاالحليعة
ءكالسفها

الالحدعنالزائدالخمرشربهووالسكرالمممكرهوالسجطرسلوكفيوالمسبـب

اآليةهذهفيمعامجتمعانوالسكرالبطرفهثا81هأفالحالعةفيهالذياللخمرتسكروا

أيضا

منيستزيدالذيألنالظلمةأعمالمنعملهوالزائدالخمرشربأنيرىمبودوق

رفعفيأورغبةالهموممنللعتقطلبااماوعيهعنجيخانفصدايقصدهوإنماالخمر
والعربدةالتهييصمفهومفييدخلالذيالكاذلالفرحمنلمزيدارادياالتعقلحماجز

هومنالفرحومزيدقدسالالروحعملهومنالهمفرفعالخطيةصنعمنالفرضينوكال

التسكروابقولهءوهؤالءهؤاللمثلبولسقيوعلذلكأيضأالقدسالروحعمل
الروحمنءتملىباللهألن81هأفبألروحامتلئوابلالخألعةفيهالذيبالخمر
إبالرلطوالسرورالؤحأوجوفيهمباليحياالقدس

أنهالسكروالتظرفىالكلدآللحالةبولساختيارقفيانتبـاهنايسترعيميوالله
فىهمايئالعمهذينأنخفيةإشارةوهذهالمتكرروالسكرالتظرأيالجـمعحـالةفىيوردهما
عادةفيصيرانبكئرةفيهمااالبسانيرتمبملدلكوسلطانهاالحطيةللذةمستمراستسمراهالحقيقة

مئكررةأفعالأيسلوكمألةفهيبلياقةنسلكبأنالتوصيةيبدأاولهذوسلوكا

هذاولكننغلبأسلحةوبأيةبنحاأسحةبأيةيوردأنعنأمسكبولحسقأنولوهنا

معناهمايقولط81هأفذكرناهاالتياألخرىاآليةففياللبيبالقـارىعلىيفوتال
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تعيشوااوانفسكمعنالهمومترفعواأنتريدونكنثمإنالظلمةأعمالعلالطريقتقطعوالكي
كفيلذاتهبحدالقدسالروحمنءالملأنإلىإشارةهناالقدسبالروحفامتلئواالدائمالفرح

والخظرالسكرإلىالحاجةيطرحأناستوعبناهإذا

وزجاجةإأليومكلالعيلمنمنزلهإلىيعودالكانإنسانمنأعظمهوماإنساناأعرف
آلةيدهوفىمنزلهإلىراجعوهوالفدسالروحداهمهلياعترفكمايوموفمابدهفيالحصر

واغلقزلهمإلىوذهبالزبالةصندوففيبمعبودهالقىأنإألمنهكانفما4التظرإلهاوالطرب

قلبهفيخالروانسمكباإليمادءملفيبدأتوحياةبةوتومالقاةوكانثصالةوكانتبابه

مهديعلىباللهثادرةاسدحتناءالقارىعزيزممطفياالقديسينمنوصاراآلالفوخلصوخلص
بالقيودوكئلتنالناوكادتمحليناوسادتفيناتتممهمادأتعا

14ءألطاءإ4والتقربالمماجع

حدوديءسواالجنسيباالتصالخاصةولكنللرقادأسزةتعنيالحقيقةفيهيضاجعالم
مرادفالئكونبولساوردهاقالتياألخرىالكلمةبسبنبولكن81خارجهاأوالرسميةالزبجة

000طبافراالزناممارسةهوالدعارةأووالققرالرذيلةمكانئعنيمأصبحتفالمضاجعالققروهيلها

يسترعيالذيولكنالظألمفيئحريالتيللزناالسريةاألعمالأنواعكلتفيدانوالكلمتان
إلىيؤديالنأنهمابسببكادوالسكرالثظراألولينالظلمةلعملبولسواختيارأنانتباهنا

والققرالمضاجعوهماالظلمةءبأبناتلبقالتيالشائنةاألعمالمنالثانيالزوج

االعتجادامحماليمامنأنهماتثيداأيضاالجحعبصيغةاليونانيةنااءجـااألخيرالطوالعمالن
الدائموالسلوك

مإةإيليأوالحمسدبالخصا

لعدوعربدةسكلىالفبعدالحاالإليهماينتهياللذانوماالليلقبائحأسرةفيزوجينآخر
االلواخوالمشاجرةالعراكأيالحصامإلومنهاوزوالشذالزناأنواعأحمقرفيءارتماالعربسدة
0اللفتلتنتهياجراماكئرأخرىألعمالكمقدمةيأتيموالحسدالخصومة

تتقرزالتيالقبائحهذهومعرضالنابيةاأللفاظهذهأنيتلودكالعفيفءالقارىأيهاولكن
فيوهرغارقأغسطينوسالفتىالبشريةأياممنيوماأسعدهومايرماعليهاظلعالنفسمنها

8سا05ول1335هلم3742
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اآلياتهذهقرأأنومااإلثمحياةمكعندماوتوبةنحرجعنيبحثوكانوهمومهخطاياه

أميركلهالغربوضمفيعالمحبوبقديسناوصارفتعئدإاللهورأىعاريةنفسهرأىحتىالسابقة
الكاثوليكيالالهوتوأبوالتصوف

وترددههمومهفىغارقهووبينماأصدقائهأحدحديقةفىوكانبايطالياميالنوفيذلككـان

ولعقهواقرأهذاخذواقرأهذاخذصغيريصيحصبيصوتسمعبالمسيحاإليمالنيقبلهل
لصديقهكتابامقعدهطرفعفوجدأغسطينوسوالتفمتالمذاكرةعلىتحثهوهيأمهيقفدكان
روميةأهلإلىبولسقرسالةوكان

بالتظرليس9بولسقكلماتعلىعينيوقعتأنفماصمتفىأقرأوبدأتلتحتأ
تدبيراتصنعواواليسوعالربآلبسوابلوالحسدبالخصامليسوالعقربالمضاجعليسوالسكر
فيانسكبالوثوقمنبشعاعإذاآليةختامففيذلكمنأكثرأفرأأنأهتمفلمللجسد

91إالحالفيالرددسحبعنيوانقمشعتتلبي

الشهوايئألحملتذبيراللخشلتفممئواوالالقسيخئشعالرللمشوا7بل3141

سألهبل

فقطخلعهاليسوجبفضحهاأنبعدالتيالبغيضةالظلصةأفعالممفىماعلرجـعة
بل

سدانيسزيءإجراالمسيحعيسالرديألبسوا
والظلمةبأعحالهالعتيقاإلنسانالمعموديةسرفيكمابالفعلخلعناأننايتصؤربولسق

قولكنالجديداالبساننلبسالمقدسالسرفيكماحاألبلعراةنبقىالأنفوجمببقبائحها

هاالمسيحسأئلبأنافهمنسدطاناأخذكمنوللعقلمذهالجديداطقسااآلنسيهريبودس

المسيحوكأنمنهمفروعاألمروكأنءالسمامنالروحيسوعالربنلبسأنأمرايـأمرناهو
بهينطقالالذياإليمانبمسرفيناويدخليهلندخلبهلنمسكيديهيمدمهألسهألامامناوائف

يدخلأناالسركبجسدهنتحدأنيعنيالمسيحنلبسأنيحسواليرىالالذيالمعصوديةيئرك

بلمناءاليظهرنئيوبهفيهمسضوريننكونونحنالمنظورفينافيصرهوبالقلبيحلفيناالمسيح

صالةكلفىحبكلفيمشيثةكلفينئةكلفيعملكلفىفكركليظهرفيالمسيح

09الوليا018كاملمأالا210كاه413ء4
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السمواتفىثايرةعكلئسمىمخهالذيالمسيحيسوعربناأبيلدىركبئبئأحنيهذابسبب
الباطنماناإلففىبروحهبالقوةتتأيدواأنجمدهغنىبحسبيعطيكملكياألرصوعلى

34181أفالمحبةفيومتالئسمونمتاضلونوأنتمقلوبكمفيباإليمانالمسيحليحل

وفيالقلبفيفيهالمسميححلولمناخخبارهمنحالهواقعمنبولسقاألمريقولههذا

هوهذا202غللييحياالمسيحبلأناالفأحيابولسققالحتىالروحوبالفكلر

النهارإنسانوظهورالليلنحازيصاحبالليلإنسانءاختفاهوالمسيحيسوعالربالبسوا

يكونسابقةااآليةبحسبهذاثمفيومايومايتجددخالقهصورةبحسبالذيالجديداإلنسان
باللياقةالسلوكوعلةسبب

باستعداديسوعالربمواجهةفيإآلالقبجحةالمظلمةبأعمالهالعتيقاالبسانخلعيمكنال
تلحأعمالواليقلقناليللنايعودفالنحازيناكلواحدةمرةلتختفيلبسهأيبـالمسسيحاالدثار

روتالمسيحفيالجديدولبسناالخطيةجسدعنممناقدالمسيحمعنكونألنناوتغريناعلينا

حكمةصارلنايااغيسنالمسيحأنتمومنه3كو3اللهفيالمسيحمعمستترةحياتنا
03كوا1ءوفداوقداسةوبرااللهمن

الليلكأعمالليستالنهارفأعمالمحدوداعمالليسميحايسوعالربالبسواولكن

كلفييومكلجديداالربنلبعمنحناأللدإلىتنتهيوالتبدأاللهفأعمالونهايةبدايةذاث
رضىعلينافترتدأمامهنسكبهابالروحصالةكلفيلتحييهقلبناتدخلكلماتهمنحئةكلمة

فيهاياخذوشوكةجمشمرةداخلمنيسوعدبالنلبسفنحنكيانناوبمألاقناأيدخلوسالمامنه
معههذالبدأهمنهبلمئاتعودحياتنافاللثهمماءونمتلىلناممانفرغحتىلهماوبعطينالناما

معناوهويكئله

الشهواتألجلاللجسدتدبيتصنعواوال

جهةمنليسطبعايسوعالربنلبسعندمابالضرورةينشأالذيالحتميالمقابلهوهذا
العاملهواللهيثوعملفكركلفيبهمتمثلينأيالموضوعجهةمنبلالثمكل

قبهتشئثالذيالحيالواقعهوهدا231قيالمسرةأجلتعملواسوأنتريدواأنفيكم
سابقابولس

المسيحكانفإنفيكمساكناالهخركانإنالروحيخبلالجسدفيفلستمانتمأما
نحنةاالجأيهافإذا0البربسببفحياةالروحوأماالخطيةبسببميتفالجسدفيكـم
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إنولكنفستمؤلونالجسدحسبعشتمإدألنهالجسدحسبلنعيثسللجسدليسمديونون
31و21و01و9ة8روفستحيونالجسدأعمالتميتونبالروحكنتم

الربآلبسوامنومنبثقةقائمةالشهواتألجلللجسدتدبيرأتصنعواالالوصيةفهدهإذا

ألجلللجسدوالتدبيرالجديداالنسانتساويالمسيحيسوعالربالبسواألنالمسيحيعسوع
العتيقاالبسانتساويالشهوات

والمسراتالسهراتوئدبيرالجسدشهواتإلىونرتدءنخطىأنبإلحاحيستبعدهنابولسق

للتخفصاإليهانحربفىالدخولوقيكالمسيحشاوالمعموديةقبلناقدنكونأنبعدوالملذات
الجديدةالحتاةنهارعليناليثمرقالظلمةأعمالمن

ليكشفمعنايجاهدبولسوقيتهددنابالمرصادواقفالقديمةالعاداتىإلالعودةخطرإن

وتمثلنأالنعمةددخلنانكونأنوبعدالنهايةوحتىفهيعليناالمقؤرةالحربرقعةماعاتمدى

تكألرندامةثمنهاخطرةلرجعةتلحالعاداثوتعودالغرائرتعودالمسيحيبالوقارالسلوكفيبالمسيح

وسرورهامراطعمهافيصبحالمسيحلجحدالشيطانمنعاولةأنهااإلنسانيكتشفحيثالنفس
نكداونهايتهاشماونهرهاغما

يئصورحتىبنايئمخضأنيريدأبحمقاإلهاألخيرالتحذيرهذافيبولسقأعجبما

يئركناأنيريدال1191كو2ألتهبالوأنايعثرمنمعفمحقاإنهداخلنافييحالم

فيناالمسيحوجودعلىيؤممنحتى

يسوعالربألبسوااآليةمناألولىالنصفالتحامفيمحتبئايزالالهاماعخصراولكن
لنايتماألولفبالجزءالمثهواتألجلللجسدتدبيراتصنعواوالاآلخرالنصمفمعالمسيح
الالروحفينكودوإذالقدسخالرعنبمعزلالممسيحنلبسأنيستحيلألنهخبالرالسلوك

هووهذاالدأوالدمجدحريةعلىنحصلخالرفىنكونوإذالروحاهخمامفيمكانللجسديعود

األكلجهةمنئعنيماذاالمسيحفىحريئنايستعرضحيث1القادماألصحاحغمو
اآلخرينضمائرعلىوالحكمالعبادةوأياموالشرب





ثرعالرابمألصحاح

يحيةالمسالخريةقيمةارتفاع

والتقوىاإليمانمصدرهايكودنأنعلى

الضميرمشاكلحلفيودراسة

41و14119

3

10131

15191

410232

الطعامقيوالنجسالطاهرل

الثهوليسالمسشولهووالصميشخصيتقدير

االيامفيالمقألسوغيرالمقأسبين
الثهولشالمـولهووالضميرسخصيئقدير

ضميرهعليهيمليهفيمايديةأوآخرعلىأحديحكمال

الفريببمشاعرالمعماسدمبعمحكومةالمسيحيحرية

العامالبنياناوهد

0خطيةوهوأاليمانضديحسصمرتاببضميرالثصرفأوالممل

االبهانضديحسغيريصميإلىءييالذيالتصرفاوالعمل
خطيةوهو

نحمةيحسبااليمانوبحسبارتياببدونالتصرفأوالعمل

يستحسنهفيمانفسهيديناللمنطوبى



قدمـة

واألمماليهودبينتجمعالتيأسيحجةللجحاعةللغايةحيويةنصائحيحملاألصحاحهذا
أنرالمفحاولإذاولكنالنهاروضوحوواضحةفسمهلةذاتهاحدفيالنصاثحأماالمتـنصرين

رترزعفالنصائعاألمورعواثصفييغوصفإنههاءوراتخخفيالتيوالعللأسبابهاعنيبحت
اإليمانفىءواألقويااإليهانفىضعافااعتبرهمتنبينبالتبادل

اللحموبخاصةاألطعمةةالنظرةفياالخئالفعليها2الوااألمورمننوعينثشملوالنصائح
األخرىاأليامدونخاصةأياموتقديسوالخمر

والتدقيقاتهمفيءالضعفايحتملواأنيجبءاألقوياأنعنتخرجالهناالمابولسقفنصائح
حريتهمفيءاألقونااليدينواءوالضعفايحتقروهم

يعودوافلمالروحفيعاليةدرجةيبلغواأناستطاعوااإليمانفيءاألقوياأنفهوالموضوعأما
لخمراوشرباللحمأكلجهةمنخاصةالعبادةمنئنقصأوئـزيدأنهماأكلإلىينظـرون
والنئرباألكلفيطاهروالنجسالأنهكذلكاألكلعلىاالعتيادي

والتقربتقوقالعبادةأنجهاةمنموسوساوضميرهمرددامفكرهميزالفالءالضفاوأما

امتالخمروشربنجساللحمأكلأدوأيضاالخمروشرباللحمأكلبعديرداداللهإل

المفسرينكلحمئرماالذيمالسؤالولكنوالتـفرمفهوماالخرحيكـونأدويمكنهناإلى

اليهودهمهلالحمرأوشرباللحمأكلعنيمثنعونالذينءهؤالضنهواليومحـتىءوالعلما
الذينهمورممونونربهاالخيروالاللحميحرمونالاليهودألدنمعقولكيرهذا3تضضرواالذين

يخحربونهاكانواوهمحراهاالخمريعتبروناكيفولكننجسالألوئانالمذبوحاللحمصتبروني
3سبتكلاألسبوعيءالعثمافيرسميا

مخمسكون1متنفرونيهودأنهمقائلفجننهايةبالالـياالحئماالتتءجاهنامن

عنيمتنعونيهودإنهميقولون3وآخرونحداالضعقةوأحكامهاالحاصةاليهوديةالتقاليدببعض

01ولألمطآعارلم0قلم703

12أل

ثه42
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3ايحزمموسىداموسفالءاطىالرأيينوكالعموماواألمملألوئانالتيوالخمراللحـم
والحنمراأللوفبمئاتجاليةكانوافيهااليهودألنلليهودخاصةمذابحغدمثروماوالوالخـمر

عنقطيتكلمالبرمتهاألصحاحهذابأنجملمااألوثانعندوليساألسواقنبحرايباعكان
االوثانذباثح

العاثشونأي7ءع3أولالناتيينجماعةأنهم3إيكهورناأللمانيالعالمريفكذلك

الحمريشربونأيضاءهؤالولكنومشتقاتهاللحمدونفقطالحنضرواتعلى

شئواالذينالمتنسكيناألسينيينبهاعةأحفادأنهممايرالعالمومعهرتشلالعالميفشركـذلك

إيمانا4ولىاالبعاداتهماحئفظواولكنمسيحيينوصارواتنضرواأنإلىفيهابقواو1رومافي

ينطبقالبولسقكالمولكندنسبالاليهوديالكهنؤليالتراثلحفظمدعوونأنهممنهم

مردودالرأيهذاولكن56أأل5اأكاعاإليبيونيينحماعةهمءهؤالإنفالفنإلىعليهم

أنالمعقولغيرفينالرسولبولمسرسائلورفضواالمسيحبألوهيةيؤمنونيكؤلوالمألنهمعليه

الوجوهكلمنهراطقةألنهموحسباإليمانكضعافبولسقيذكرهم

ءمبادىإلىالمنتمينبهاعةومنرومافىتنضرواالذيناألمممنكانواإنهمقالقنومنهم

وكافتأورفيوأئباعمنأوح35ل35ءاأل7لددابالفيثاغوريينيسمونوكانوافيثاغورس

معيتناسبالاالبمانفيءبالضعفابولسعندقتوصيفهمولكن38ءأفىولتدعىمبـادئهم

وكيرمقدسةأيامتوجدأنهتعتبرتكنلمالشيعةهذهفانكذلكوغرورهمبفلسفتهمءهؤالاصكلتراز
مقدسة

رأ5ه5115ألكاـهل40كاـرإس0ء4010و2

4054س01زلما3340

3اال5أء4أل4052اءهءلم3401

وانتثرتاألولالقرنفىتنضرتمسيحيةيهلىديةشعةوممالناسدقرإهونالعبريةاسمهموتربهةأااليبيونيونا6
بانجبلآلذاكيسمىكأدامابسنخدمرنوكانوا0دلكالوغالواموسىبناموسالـرمواءومزال0األخصكلاردناالفمرقف

وبسميمتىالقديانجبلكبرحدالىيحسهألهويقالالكخبسةلهانعترفلمالنبمالقانونجةغبراألناجيلاحمدوهورالالع
المسيحيهةمسارعنخارجةالشيعة0هذظلتوقد0االببيولتينبانجبلبخدمونهكانواالذياإلنجيلمذالديئوناءالعلما

الجماعةهذهبينحيرومالعألمةويربطبولسالقديىبرمائليعترفونالوكالواصحارمأنسكيامسلكاااليببرفيونسلكوقد

العبرانيينالنجيلاستخدامهمفماألهـ4اعسالخصمارىيسمىكانماشيعةوبن
هآ43أسئألم35شأالى11ا334

7ولألعكلء30الما3كاا

8ح3هـ3اإح4لمء0المكاهولر

01مرومبةرمالة3شر
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متخصرونيهودهناككانبانهنلخصه41األصحاحلهذاحليوجـدأنهفنرىنحنأما

كانالذيالتنسكمنكنوعالمسيحيااليماندخولهمبعدالخمروشرباللحمأكلعنيمتنعون

الىيقرهمكماالناموسلبنودالسابقةالكثيرةلتمسكاتهمتركهمعنلهميعؤضاعتقادهمفي
اطمروشرباللحمأكلالطقسبحسبعليهممنوعاكانالذيالناموسفيالنذيركشريعةالله

أنهمغيرنسكهمفيغالواولكنهماللهءنذراصارواأنهمالمسيادفيبدخولهمأنفسهماعتبرواإذ
جماراةجهةمنضميريتحثمككلهمكانفقطولكنعبادتهمصحةفىمنفردينأنفسهميحسبوالم

والشرباألكلفيحريتهمفىاألمميينالمسيحيينمناآلخرير

الصالةأياميقألسوابانبالثنسكللمسيحأنفسهمنذرواالذينءهؤالخصائصفمنكذلك

قيالنبيداودأياممنذالمعروفةالسمواعيمثلاليومفيءسواالصالةمنلمزيدمعينةوأوقاتا
علىحئكسحالخهارفيمراتسجع91126مزبركأحكامعلىألحمدكأفومالليلمنئصف
91181مزالقوالكأللهجالسحروقثعينايشتقث911261مزعدلكأحكام

عندهاالياموترعبادةمواسموكيرهاوالسفيئاألعيادمواسممنيجعلفالمتنسككـذلك

بالروحمشدودينكانواالمتنسكونءهؤالفديمأالشريعةنصتكماالصلواتمنلمزيدنحصصة

مإيمابحقائقيستخفواأندونوعبادةوورسكاالتهاباازدادواالمسيحـيااليماندخلوافلما
حهةمنأوالدالمسجحبهاحزرالتيالحرقيعلىإيهانهميكئفوااديستطيعوالمولكنالمسيحي

قيحسبهلموهذارالتطوصاياالشهورأورووسأواألعيادأوالسبتءسواللناموسماكل
لإليمانمقاومينكالطيةأهلمثليكونوالمالمتنصرودطاليهودءهؤالكؤدنعليهمعيبابولس

آثارمجردهذاكانولكناليهوديةالعبادةأحكامإلمطالعودةقصدعنبولسوللقديحمىالمسيحي

عئفكمابولسقيعئفهململذلكاآلحرينعلىسلبيتأثجرلهميكنولمبهمالصقةنفسية

فيااللمولالرهبنةبدرةيكونونءهوأناعتقاديوفيوكولوسيوكـورنثوسغالطيـةأهل
ئفبلوالمأنهمبسببفهوبولسفمابهوصفهمالذياإليمانضعفطورمألةوأماالمسيحية

ينطبقالالذياألمرالقديمةالناموسبئقإليدتمشكواولكنالمسيحأوالدبحريةالنسكهذاعلى

فيالثهأوالدحريةومنتهىللرالنديرشريعةبينجمعتالتيالمسيسحيةفياآلنالرههـبنـةكل
ئجازىالوإيمانقوةمعالعبادة

فمصالمسيحيةتئلمناولوهمالبدرةمذهمانحدروامريوطبجرةحولعاشواالذينالئيرابيوناحماعةأننعتقدكما
ريةاالسساحلطريقعنمصرإلىابليبالفيروانمنطريفهفيوهوالرسرلمرتس
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موقفهمعلىموافقافائقبلطفلهمالنصيحةتقديمفيبولسقأسلوبمعيتفقالشوحهذا

اإليمانعنخرجواكأنهمانتهرهمهوواليخظئهلمإذواإليمانوالعبادةالحياةفيوأسلوبهم

ولكنبونيشروياكلونالذينيدبنواوالألنفسهميتنسكواأنأوصاهموإنماالصحيحالمسيحي

أنهموالشرباألكلناموسمنالكاملةالحريةنالالذيالمسيحيااليهانقوةجهةمناعتبرهم
وشرباأكالليسالدملكوتإنسامعهمفيمردداإءضفا

إنماربونويثيأكلونفيماحريتهمفىأيضااآلخرينهميراجعهمفلماألمممسيحيوأما

اآلخرينأمثلةوجوديعثربسببلمضميرهمكانفإذاالمخقسمغيرالضميرلهميكونبأنأوصاهم
لهميحشحثذلكفانوشكتعثرضميرهمإنولكنونءيشاكماويشربوافليأكلواالمتنسكين

اإليمانمنليسماوكل0اإليمانمنليحهـىذلكألنئدالطأكلفإنيرتابالذيوأماخطية

4132روخطيةفهو

غيرالضميرحكمصحةالمسيحيااليمانالهوتفىمرةألولبولسقأدخلوهنا

فيمالفسهيديناللمنطوبىالدهأمامبنـفمسكلكفليكـنإيمانألـكالمهـرتالي

أيهاالالهؤلييوحنامبدأقمعالمتناسقالالهؤليالمبدأوهو122رويستحسنه

312يو1نحوالثهمنئقةفدناقدوبناتلفنادمإنءاالحبا

فىالنقيضينيجمعتوفيقياسالميايعتبرأصحاحااألصحاحهذاإننقولأننستطيعلذلك
ذهنيةخلفيةعلىالجديدةللكنيسةالربوصايايعطيإنحابولسقأنفلناقدوكئاالمحبهتواضع
والسلوكيةاألخالقيةالربوصايايبنيكذلكالعبادةفىاليهوديالنظاموهوأعمافهلىقائمة

الكنيسةقلباوأودشرحهاأنبولحسقوسبقالمسيحوأكملهاسبققدالهؤليةأصولعلى

3األصحاحهداعليهيبتنىالذياالساسهووما3أوالاليهوديةالحلفيةهذههبمفما
كانتالتيالمختلفةاليهوديةاألنظمةفهيبولسقذهنفيالتياليهوديةالخلفيةأمااوأل
والشرباألكلفىالفرشمييننظامهناكفكانالموخدالواحدالشعبإسرائيلفىالعبادةتضمها

نظامكذلكإسرائثيلفيظهرالذيالصذيقينأوءاألتقيانظامهناكوكانوالسلرك
عبادةتضمهمكانثولكنءشيكلفياآلخرعنيختلفاألنظمةهذهمنوكلاألسينيين

فىقليلةميولمعلبعفبعضهماالحتراميتبادلونكانواكذلكواحدواسمواحدةوليتورجية
يتفرقيفلماذاالمختارالمحبوبالواحدإسرائيلشعببهيعاكانواولكنبعضهمعنوالئعاليالعزلة

عبيداالجتماعيالوصعأو3وأمميهودالجنسيفزقهمكانولوحتىالواحدةالعبادةفيالمسيحيون
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ألومتؤمتمخسعبينوالشرباألكلفىالمعيشةطريقةأو3وأسياد

وسفمهووضعهسبقوقداألصحاحهذابولسقعليهيبنيالذيالالهوتياألساسثمثانيا
هوإياهم

فالوحمدةوأدوارهاومواهبهاوظائفهاتباينتمهماالواحدالجسدفيءاألعضاوحدةأ

عيايأكلفيمااآلخرأحديدينوالآخرعلأحديتعالىالأنثحتمالمسيحية

وصالةءودعاصدقيعنقبوالاآلخروقبولالذاتبذلعلىتقومالئيالمحبةب

الئهبقوةقامأنهمعضعفمنضيمتفسالمسيحوالضسعفالقوةجهةمنأماج
والضعيفبالقيامةيلتصقإفاوالقويبالصليبيمتميإنمافالضعيف314كو2

هماوالقوةفالضعفوقامالربمعماتالذيالواحدالجديداإلنمسانهمايمبالقمع
الجديدالواحداإلنسان

وتحتخطاةكلخاونحقفبقنافالمسيحفحصلآلخربدونواحدكلالمشئركالقبولد

الحكم

الذيالمسيحأنيدركاناألمميفعلىاإليمانفيواحدأصاراالمسيحفيواألممياليهورريمماهـ
يكئلبالنهايةلكيلكفيوكلوالعوائدواألعجادالسبتوحـففلاختتنفدهطيب

مديونوندالمافهمهودللماكلمنتحررهمكانمهمافاألمماألممويخلصالناموس
منءجماأعألالصاألناليهودعوائدوكلوالمواعيدواألعيادوالعسبتللختان
اليهود

وماالمسيحدتجصماالعالملوكاألممخالصلوالأنهفليئقسواالمتنصروناليهودأما
تنكعليهلكاللكيالوحميدابنهبذلحمتىالعالماللهأحمبهكذاألنهونامضلب
361يو0األبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمن
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هوثمخموالضمرتقديرالطعامفيوالنجسالطاهربين141191
الثهوليسالمسئول

هوشخموالضميرتقديراأليالمفيالمقدسوغيرالمقذسبين
الثهوليسالمسئول

األفكاليلفحاكملالفاقتلوةاإليمافيفيضييهووقن411

أنيلزمااليمانفيءوالضعفاءاألقوياعلىئقومالثياآلياتهذهتفسيرفىنخوضأنقبل

3ءشيكلوقبلأوألالقويالصحيحاالبمانهوفمابولسعندقاإليمانأساسإلىنرجع
الثهبرءواألنبياالناموسمنلمهمشهوداالناموسبدونالئهبرظهرفقداالنوأماهكذاهو

22و312روفرقالألنهيؤمنونالذينكلوعلكلإلىالمسيحبيسوعبااليمان

والاإليمانغيرأخرعملبايئمنحالالثهبزأنعلقائمهوالقويالصحيحفاإليمان
ءاالكتفاأواوكرلحمعنعامتةأوصلواتاأوانأيامأوتفديسأوعبادةنسمسكبأي

أيمغخفوااألمواتمنوالقيامةالصلييعلالمسيحبعمليختصفاإليمانبالبقول
يبشرتدلحل

هوفاإليمانالعكسبلااليمانيقويالمموموالااليمانيمعفاألمملفاللذلك

أمايريدكماويصوبميريدمايثلاإليمانفيالقويفاإلنسانالصوميقؤيالذي
هذاأنمنبالرغمولكنبالصومإيمانهيقزجمأنيحاولفهواإليمانفيالممعمفاإلذسان

الهدفجهةمنلحترسولكناإلنسانهذامثلندينأنينبفيالولكنصحيحيخر
4171روشرباأكالاللهملكوتليسألن

البحثبعدعلمناونحناألكلبيةباعتبارهموذلكاالبمانفيءاألقويايخاطبهنابولسسق

أليهودبعضهمهنااالبمانصعافأنمبدئيةبصفةيتحددإذااألمممنهمرومافطاألكلبيةأن
اإلعثارحدبلغتوالتيالحناصةعبادتهمبطريقةاألغلبيةيسعفزونالذينالمتنطرين

27557ةاإليمانضعيف

بهيعمعبالمقارنةلـمانماالهوتيااإليمانصميمفىضسعفايمثلالهناااليمانفىالصعف
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عملعلىبااليهاناالقدامقيالثقةعدمشياأيتضحالكلمةلهذهتءجـاالشيالتصاريف

ئغفرأنيؤمنالكإنساناإليمانصالحيةكلاستخدامعلىالجرأةفينقصاهناكأنأيمعئيئ

صحيحاإيهانهويصيرخطاياهئغفرلكيوالنمسكالصوممننظرهفيفالبدااليمانبمحردخطاياه

هوالصحيحإيمانهأننفسهفييرمممابلاإليهانفيضعيفأنهنفسهيحسبالهنانفسهوالشخص

اللحمأكلعننهائيهاامتنعإذاإآلبالخالصيؤمنالالشخحىأنعلىالضعفهذاطتقنافلو
يحجملذلكالصحيحاإليمانحدودفىهوالخمروشرباللحمأكلبأنيؤمنالألنهالحمروشرب
هذايصرمثلالحيروكذلكنجساللحمأنمعتبرالاليهاننحالفايكونلئالوالشرباألكلعن

وعاكماتومشاكللنزاعومثارسبباويكونضعيفابولسعندقاإليمان

ههلملم7كاهـسفبلوهفا

وهذاالقوياإليمانذاتاألغلبيةتمثلالتيالجماعةبولسقبهيخاطبمباشرواضحامر
صحيهحإيمانأصحابكانواوأنهمالمسيحييناألمممنكانتاألكلبيةبأنالقولهصحةإلىيضيف
ءكاصحااإليهانضسافيقبلواأنإيمانيالتزاماألغلبيةصارعلىوهكذالولسقتعاليمبحسب

يختملىالمبولأن9أكايسمانالعالميعتقدوهنايسئعالمسيحفيكـاخـوةلومبالواإليمانفى

فيالقبولبخصوصهوالفبولأنفععتقداأللمانيميشيلاماليومية11الحياةمعامالتفىبالقبول

داخلشيكلفىالقبولهوبالقبولاألمأنلناجداواضحاألمرولكنالرسصيةالعبادة
هدهألنالواحدوالفكرالواحدةاألعمالشركةفىوخارجهاالبيوتداخلوخارجهاالكـنيسة

المسيحكنيسةهي

اللمم51ءإم4أ4طألكااالهكال7األفكارلمحاكمةل

تحفثصاالدانهأنيرون1كايسمانمثلءالعلمابعضواإلدانةتفيدهنامحاكمة

وليسالجماعةفيالعصليالقبولعلىينصمبهناالقبولألنكمبدأاطرالفكروليسالعملبمنطق
الذيالضميرممةوسرعلىواقعةهحافالمحاكمة0الصوابعينالحقيقةفىذاوهحرفكرقبولمجرد
والعبادةالحياةبصميمتختصأعمالعنإحجاماأنشأ

كااكااألهثقألم7رافكا

11إاألءأا5شأشأهـالهول2ثالمرءتقديرميزاألأبلالنخلريةأوالحوةاألفكارتـفيدال

ع36البماسللمكالما70و

05أكاـا0701

أط4ا115ألول3ء115يهـيم3اع3يململمعدميء3لمدلمملم3هي059105
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ميزانفييدخلهنالألمورئقديرهميزانعلىتحكمواأندوناقبلوهأيالمعنىجماليظهرفهـنا

شربأوأكلجهةمنالشخصيتصرفهابسببالناسعلىاألحكامجهةمنالمسيحيالتقنين
أنعامةقاعدةاألمورهذهمثلفىالتصرففيالحريةأوبالنسكءسواعموماالجسدأمورأو

سليمديمادي111الالهؤدبميماناالطالماالجميعيفتهـل

ئفوالفتاكلالضعيلىوأمالثيككيأككأقيؤمنواحمد412

بحسبفالقوياألطعمةتقييمجهةمناالبمانضعفأمثلةمنمثاليشرحبولسهناق

أنتتدئسهالاللهطقرهماالبتةيرتابأددونءشيكلياكـلالمسيحيااليمان
طاهربعضهمنقسمةنظرةالطعامإلىينظرفهواالبمانضعيفدوريأتيثم0151أع

اإليمانفيظاهريضعفأكثرمنليسهذالهايحزموبعضهكلهيحلبعضهنجسوبعضه

تئحكمشخصيةرؤيةمجردولكنهاوالثهبالمسيحالعالقةفيحمقيقيضعفعناطالقاينمالولكنه
جهةمنالركابيينعندكانكمااألسالفمنتوصيةتكونكأناالبمانعنخارجةءأشيافيها

الخمرشرب

خمرااشربوالهموقلتوأقداحآخمرامآلنةطاسابالزكابيينبيتبنيأماموجعلت
والأنتمخمرأتشربواالقائالأوصاناأباناركاببنيونادابألننهرانشربالفقالوا

6و35إرهاألبدإليبنوكم
سمعتمأنكمأجلمنإسرائيكإلةالجنودرلبقالهكذاالزكابيينلـبيتإرمياوقال

لذلكبهاوصاكمماكلحسمههوعملتموصاياهكلوحفظتمأبيكميوناداليلوصية
كلأمامييقف4إنساركاتبنليوالدابينقطعال0إسرائيلإلهالجنودربقالهكذا
91و381ارهاأليام

أعطاهمالخمرشربعنكفواأنهماجلمنليصاللهأنكيفأمامنايمثلالحقيقةفىهذا

وعملواالوصيةالخيروحفظوافيأبيهميوناداليلوصيةسمعوالكونهمودكنبالحياةالوعدهدا
إبهأوصاهمماكلحمسببها

وغيربلالمسيحيةفيواردغيراطمذاتهفيدينيةقيمةلهكأنالطعامإلىينظرااليمالطفضعيف
ضعيففإنكذلكالطعامفيوليساالبسالنيخائمافىهبىاالبمانيةالدينيةفالقيهةمعقول

تتطدحبباللهاإلنيسانعالقةأنحينفىالمطعامعنيمتنعأدنتتطلبباللهعالقتهأفيعتقداإليمان

خطيةليسذاتهحدفىوالطعامالخطيةعناإلنسانيمئنعأنحقا
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للنسكمعينةفتراتإلىاألكلعناالنقطاعأوللصومطبعاهنايتعرضالبولسوالسقديس
جسدهوانضباطبعقتهاإلنسانليحخفظصحيحةترتيباتتحتسبكلهاهذهألنالجسدوضسبط

انضباطلصحةعامةلصورةالكنيسةترتيباتهذهبلالشخصياإليمانإطارفييدخلالوهذا

والجسدالنفس

نفسهااليمانفياقرتيباتهذهتدخلحيئمااإليمانفحويرحفالضعفيرىبولصالقديس

ولكنابامدونأياموتقديسءفمراشربوعدمالبقولمملعلىقائماخالصهاإلنسانيرىكأن
هذهتدخلالوأنآضرشبئاالترتيباتوهذهشيئااإليمانيظلأنهوبولسىقيريدهالذي

الكنيسةءأعضابينالروحيةوالوحدةالمحبةعالقةفىالترتيباث

فيقلةاللهألنيئىفنياكلالقنتإلنواليأكلالبقنياكلقنيردليال13

االعخدادوهيءاألقوياتصيبالتياليمينبةبةالضرعنبالكـشفيبدأبولسهنـاق
يالظأنءالقارىوعلالضعيفعلىلهريةباالتعاليبالتاليوالروحيبالتفؤوالشعوربالذات

أنالشيطانيستطيعكيفاألصحاحهذافىاألقوياعثرةجهةمنالحشاسبولسقاهانثب
فىتفوقهمنالليسلبالكبريافيإسقاطهفياللهياوحريتهباإليمانالئقةفياإلنسانتموقيستخدم

تفوقهأصلهيالتيالنعمةمنهيسلبوبالتالياإليهان

يدناليزدلي

بالتعالينفسهحمساسإبسببالكبرياأصيباألقوىاألقلخطيةمقابلقياألقوىةخط

0اإليهانرؤيةاتساعوفقدالنذاتهياانحصارهبسببالنظروقصرالرؤيـابضيقأصيـبواألقل
تفشختهناوالقبولوالوحدةالمحبةدائرةمناآلخرالفريقأفرزفريقكلأنهناوالخطورة

وجهالةاألقوىجهالةمنيشكوالمسيحجسمدهناوتتنافرتنحلأعسضـاوهابدأتوالكنيسة

إنالبعضبعضنامعتماملناأنلنايوضمحهذااللهاماميتانمثساووالحطيتانكليهمااألضعف
إطالقاحلوالالواحمدالجسدفيالفرقةويحلبوئعئرءفهوخاطىالشخصةرؤيتنامنطلقمنءجا

أونظريفحصدودطلآلخرعضوكلبقبولالحتميبااللتزامإألالجسدءأعضاوحمدةعلىللحفاظ
رؤيةالكليرىاللهألن0اإلنسانيبالمفهوموالصفاتاألخالقتحليلأوالذاتـيالشسعورإدخال
كنتغريباكنث0ممثروعنابةعطفمحلفىيكونربماالدهعندوالمسعيفواحدة

األقوكماااليمانلذوياالزدراخطيةأنويالحظ63و253همتمحبوساكنتمريضا

ارمعواحئدينونةءفاالزدالاإليمانضمافخطيةهيالتالدينونةخطيةمنأقوىتءجا
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متعاليةوذالتنفسمننابعةءاألقوياخطيةألنطبيعيوهذاإمعابالمقدرةوتباهيءكبريا
شديداءاألقوياسقوطخطركانلهذا

قبتهماللهألنتدينوااال
يدينونأيامدونأياماوقذسواالخمروشرباللحمأكلعنامتنعواالذيناإليمانضعافهنا

اليهودهماإليمانضعافإنقلناوقدارتيابدونءشيكلليأكلوااتمعإيمانهمالذينءاألقويـا

األممإلىينظروذجعلهموهذاأصالكيهودددهبملكيتهميعتزونءهؤالالمتحسكونالمخشصرون
واليؤكلوفيماونجسطاهرهوفيماماالناموبندمنتحررواقداذاألقوىهوإيمـانهـمالذين

ءلهؤالاهوصايوعنالدهعنبعإلهمعلىدليلهوتمييزدونءننيلكلاكلهمبساعتبارأنيؤكل

اللهاألنبالمسيحآمنواالذيناالممتدينواالأنبولسسيوكدقالمتنيصريناليهود
قبرلهممنوانتهىقيقهم

بليأكلهالومااإلنسانيأكلهماالىينظرالاللهأنعقيدةعنبولسقيكشفهنا

صحيحأثابتاايمانهكانفإنوقامأجلهمنماتالذيالمسيحجهةمنبهيؤمنماإلىينظر
يسئحسنهفيمانفسهيديناللمنطوبىصحيحايعملهمساوكلوشربهأكلهكان

4171رو0وشرباأكألاللهملكوثليسن41221رو

الدهألنسئثئثولكنهأويسقظئيثئةلموهوغييركأغئذتإلينالذيأنتاقنأ41
يثمتهقادرأن

االنتهاريأئيوهنايأكلقنويدينيأكلالالذياإليمانضعيفيننهريزالالبولسق
اآلخرعلىسلطانمنهماأليليسواحدسيدبضتطفيعبداناهمااالثنينأنأساسكل

هو3غيزكعبداالعبدأيهاأنتتدينفلماذاالسيديدالهواالثنينعلىالـوحيدفالسلطان

وإنلسيدهبللكليسفسقوطهالحقعنسقطفإنأيضاوعنايتهأمرهتحتأيلسيـده

أنمثلكآخرعبداتدينالذيالعبدأيهااعلمولكن0لسيدهبللكليسفهوالحقلىثبت
أنقادرألنهالحقادسيثئتهوهويقيمهأنقادفاللدسقطفاننفسهاللالهوالسيدهذا

يثبته

كالمفمنيدينالذيكليرتدالذيالدينونةأخطارمنخطرأبولمسقيكشفأيضاهنا

جدااللهواخثمقفخفسافطاكانولوحتىإورمانانرق3أنتإننسمخلصأنيمكنبولسق
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أنتعليئادينونتكتبقىابهذويقيمكوالأنتوتسقطيقيمهأنقادراللهألنواحترس

وسيدينكسقوطكقبلدينونتكعلىسيدينكفاللهالدينونةنفسفيووقعتئثبألنكمضاعفة

ءوإلقاوالفكربالنفساالعتدادونحاطراللهوصاياعمقوتمغنءالقارىأيهافانظرسقوطكبسبب

أنجدأقادرفاللهالسافلينأسفلفىساقطينكانواولوحتىسببألياآلخرينعلىالدبنونة

دينونتكفىواقعاأنمتوتبقىءوعظماقديسينمنهميقيم

ملكاإنسانأالسممواتملكوتيشبهلذلكبارعظيماعمتذاتالدينونةعنالمسيحقصةوهنـا
لموإذوزنلآالفبعشرةمديونواحدإليهفألمالمحاسبةفيابتدأفلماعميدهيحاسبأنأراد

لهوسجدالعبدفخؤاألينوئوفىلهماوكلوأوالدهوامرأتههوئباعأنسيدهأمرئوفيمالهيكن

خرجولمااالينلهوتركوأطلقهالعبدذلكسيدفتحمنرالجميعفأوفيكعليئتمهلسيدياقـانال
أوفنيقائاللعنقهوأخذفأمسكهديخاربمائةلهمديوناكانرفقائهالعبيدمنواحداوجدالعبدذلك

بلييردفلمالجمجفأوفيلثعليمتمهلقائالاليهوطلبقدميهعلىرفيقهالعبدفخزعلبكليما

علىوقصواوأتواجداحؤنواكانمارفقاؤهالعبيدرأىفلماالألينيوقيحتىسجننفيوألقاهمضى
لكتركتهالثوثنذلكالشريركلالعبدأيهالهوقالسيدهحينئذفدعاهجرىماكلسيدهم

بوغأنارحمتككمارفيهـقكالعبدترحمأيضأأنتأنكينبغيكانأفماإليئطلبتألنك
بكـميفعلالسماويأبيمفهكذا0عليهلهكانماكليوفيحمتىالمعابينأيديإلىوسلمهسيده

813253متزآلتهألخيهواحدكلقلوبكممنتتركوالمال

واواحلكلفليتيمنيمكلوأخريعتبزاآخيعونزبومايعتبواحده41
عقيه

مممإ157اليلح7ملممده7يومدونيعتبريوما
االعخبارفىرىأضأياممنأقدسأياماانوالمقصودأفيزأوأثضلتعنيهاللممء7

اللحومكلعنتمتفعالتيانالضعيفةالجماعةلمحرففىءيجيطبعاوهذاالمؤمنينبعضعند
العتحاراياياملتقديسبعدهاوتااآليةبماأوتلميحأساسأييوجدالولكنالخمروشرب
فهليومكلوآخريعحبرذكبمدبولسققولهونهائياالتفسيرهذايمنعوالذيالصوم

7للصوميكوقاأليامكلتقديسأوتفصيلأواراعت

الليهسإذلألكلاعتباردونذاتهاحدفىاأليامبئقديسصغمسشكلةأنهاواصحإذا
األكلبذائهاقائمةتوصيةفكل0األكلعنواالمتناعاأليامتقديسبينعالقةبولصقممالم
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أوعيدجهةمنأوشربأوأكلفىأحدعليكميحكمفالبذاتهاقائمةواأليامبذاتهقائم
71و261كوالعتيدةاألمورظلهيالتيسبتأوهالل

كالءإ457كالمه7اللمهلمه7يومكليعتبروآخر

قداسةأواعتبهارذاتكلهااأليامأنبمفهوم

هكذااآليةتكميلفييتضحبولسقيقصدهالذيالهامالمعنى

ذ7ءيأهه5كاأدألهـكلقلهفيواحدكلفليتيقن

اوتقديسيومعنيومبتقديسءسواأنهفالمعنىالمئرجممنتسربالعربيةالترجمةفيالمعنى
ءسواااليمانجهةمنارتيابايفيهليسوالتصرفتثتتقدالعقليكونأنيلزمكلهاااليام

ومقدسةمتساويةكلهاعندهاأليامالذيأويومدونيومايقدسالذيعند

يقدساوانيودونيوماتقدسجماعةأنفيإطالدفأ2يماالبولسقأنوالقصد
اإليمانصحةديوضحالنوربودسقعديهيسلطمماالقصدفغايةيومكلاآلخرون
ارتيابعنوليسمتيقنإيمانيتعقلعنيقذسيومعنيومايقذلمالذيأنهووالعقيدة
بدونذلكممنعهوإنوعقيديةايمانيةصحةعلىهويومكليقدسالذيكذلكأوتردد
ارتياهمهطاوتردد

بالنسبةعهلهمابينايمانيايفصلاوخطاوأيهماأصحأيهمايحكمالبولسىفالقديس
كلآخراوتقديسعنيومتقديسموضعفيالمسيحييمانلدخلفاليامالتقديس
أوأوترددشكفيهمنهماأيتدبيركاناذاجدايهتزلسيحيمااإليمانكنولاأليام

علىالمأساقائماكانالدياليهوديااليمانعنتمامأديدجءلثىطمدمأاهذارتيالي
ماومنهطاهرهومامنهواعتبارالطعامسنةعنوسنةشهرعنوفمهريومعنيومتقديس

معالتعاملموضعأنأيذلكباكلوالتصريحهذاأكلعنوامتناعذاتهفينجسىهو
االيمانفيجوهريأدحموألداخالكانوغيرهااأليامفيوالزمانوغيرهاألكلالماديات

أيامهيماأليامفكلكذلكاألمريعدفلمالمسيحيةأمااليهوديةوالعبادةوالعقيدة
األيامانقدلمالذينفنحن11اطلودمعبلالزمنمعثعاملللمسيحيميعدلميانهالله

وتقديسوالعبادةبالصالةخلودإلىالزمننحولونحنتقدسناالشيهاألياموليسيت
العبادةأواإليمانفيداخألعموماواألكلوالشرالطالطعاميفدلمكذلكوالحياةالفكلر

معوالمثالةبألكلمةهنقدنحهـنبليقذسناالفالطعامإيمانيأالمادةمعلناعاملثفأل
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اوحمياةوقداسةونعمةووحإلىوشرليوأكلمادةمنفينافيتحولالشكر

فيتصرفهصحةجهةمنإيمانهفيالتاموتاكدههوثقتهالمسيحيمقيئيطلماوكل
الكالمهذاصحةمن32و02تيناآليفيبولسيزيدقوسوفالطعامأواأليام
وتوته

عقلهفيواحكلفليتيقن

فىالتصرفيرافقانيطلبفهوهذاقولهمنبولمىيمصدقمسازااآلنوضحفقدإذا

يحاطبالبولسفالقديمس257العقلباليقينيخصصههسناوهويقينالطعامأواأليام
يريدالذيممااليقينأنأيوالظنودنوالحيالالتأملوليسالعقليخاطببلاإلرادةمجردأوالعاطفة

والثباتالفكـرالرضاعلىقائميقينهوتصرفاتناجهةمنإيمانناصميمفييكونأذبولسى0ق

ولكنمحقلىوليسروحمييقينعلىيقومنفسهااليمانأنمعروفوطبعأالواثقاإليمانمعالعقلي
االتفاقتماممتفقعقلىيقينوالمادةالزمنأمورفيالتصرففىيكونأنهوالمطلوبالعقلياليقين
األموالتمنفيهقامالمسيحألناألحديومأقدسإننبمعنىكيفالروحياإليمانيقينمع
األيامكلفاصبحثالزمنكلبهوقأسفقأسهفيهقامسيحالمألنبلذاتهفىمقأسألنهليس

ولكنأسئحكلفيفقطيومكسابممقدساالسبتيومكانالييوديةففياألحديومفيمقدسة

األسبوعباقيمعهوابتلعخلودإلالمحدودالزمنحالةمنورفعهبتاليومفابتلعاألحديومءجا

معبلمنرالالجسديةوالراحةاألسبوعمعاألحديويمفينتعاملنغدفلمالرمنوكلاأليامباقجو
ومعالخطيةمحالسبتيومانتهىلقدللخالصاللهوزمنالجديدةوالخليقةاألمواتمنالقيامة

يقدسلمفإبراهيمالناموسقبلمعووفايكنلمالسبتألنالسبتتقديسوضعالذيالناموس
خالصيومفيدخلنااألحدوبفجرجملةوالدمرعالشقازمنمعالسبتانتهىلقدإالسبت

بمجداألمواتمنالقائمالمسيحيسوعوجهفىاللهبرعليناوأشرقشصسلهتغربالالذيالرب

نحياالدهرهذافىفنحنشقايعقبهالنالئبمالعلياالراحةحيثاآلبديةعتبةبلغناوالله
قيقمستوىعلاألحدتفديسىيقينهوهذاءبالرجاوننتظرهاباإليماناألبديةوالحياةاآلخرة

معأجبالرااليمانوثبوتوتحقيقالعفلوثبوت

كانواالذينءهوالاأليامكليقدسكانمنالمسيحبماألولالزمـانفيفعالؤجسدولقـد
طهرقانونأنقبلاالولءاآلبامثلويوميومبينيفرقونوالالخالصرمنءملفييعيشون

كلهاايامهمفكانتبعدللربكيوماألحدتقررقدزمانهمفىيكنلمرومامسيحييألناألحد
المهمبتيفألسمنمنهمكانحمتماولكنالقيامةءملفييعيشونكانواالنهموسعيدةخالصية
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كأزمنةااليامكلسونيقةكانواوالمسيحيونذمنيراحةكسبتالسبتيقألسونكانوافاليهرد
الزمنالعالمزمنهاباعتبارأبدااأليامسونيقالربماأواألمواتمنبالقيامةوالحياةالخالص
بالصالةنفتديهأنينبغيالذيالشرير

الذينعلىويباركيومدونيومايقدسونالذينعلىيباركهنابولسقأنجداوواضح
الذيالمرفوفالعالمكأذمنةبالمرةيقدسونهاالأوالربفيخالصكأزمنةااليامكليقألسون

لهوأناليضيحت

والذييهتمالفللربباليوميهتمالوالذييهتمفللرلباليويميهتمالذي416
اللهويشكرياكلفللربيأكلالوالذياللهيشكرألنهياكلفللرلياكل

المرضوعءالجزهدابدونبهاموثوقيونانيةنحطوطاتعنالمراجعةالطبعاتفيصدرتاآليةهذه
مضافانهالمحدثينءالعلماكثيرمنواعتبرهيهتمالربفللباليوميهتمالوالذيقوسينبين

المفسرينأنمليأسقطهوقدالمعنىويفسدخطاعرفهمقيوأنهللكالمالحرفيالمنطقيالوزنليكشل

المخطوطاتأوئقمنكئيرفيكيابههومضاتءالجزهذاأنعندهميرجـحوالذيالمحدثين

يعتبريوماواحداطأمسةمباشرةالسابقةاآليةفىقالأنسبقبولسقأنوئانياالقديمة

بكلمةالسادسةاآليةتءجااكيعئبراالوآخريقلولميرلمكلوأخريدتبريومدون

بهيعشحعيقذسمنالحامسةاآليةلىءجامابحسبالمعنىانقلبفهنايهتمالوالذي

يقذسااليهئمالالشخصهذاأنالسادسةاآليةفىءجاماإلىومقبولجياوهذاأليام
أنرؤيتنابحسبأعالهوشرحناسبقمابحسبأيضاجائزهذاأنغرفنافيولكناأليامجميع

صحيحةهىكلهااألياميعتجركلمةألنصحيحوالسادسةالحامسةلآليتينمسجيلينالكـال
زمنقيهنحنالذيءالفدازمنالربأيامأنهاالمعنىأخذناإذاسليمكلهااأليامتقديسألن

أخذناإذاصحيحةباألياميهتمالكذلكالربفىنعيشهأنلنالمهبالذيايالديفالصا
فوقإلىناظرابروحهالزمنفوقيحيافهوالمرفوضةءوالشقاالخطيةأيامالعالمأيامبأنها

والصحةواألصالةالقوةمنتهىفيوإيمانيروحيباتساعالمسيحيالفكريوجهبولسءهناق
ألطبالتكراربولسقأوضحهوقدواحدالهدفألداإلطالقعلىفرقوالذلكمئلهذاأدط

الحاصالفكربسببليحساأليامكلئقديسأوئقديميومأوباألياماالهتمامعدمأواالهتمام
الفللرليهتمفللرلثهموخههوالتصرفودكنذاتهافياأليامأوالخاصالمزاجأو

كانفإذاصائمأأوآكاليشكرفللرديأكلالافللردهياكلفللردييهثم
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اللهأماممقبوألالعملهذاكاناللهيخرءلثيوالالةهوالعملهدف

روميةرسالةشرخ

هنابولسقيضعهالذيالعالياإليمانيالتدبرواتساعدقةمدممطإلىننـتبهأنيلزمولكن

يهوديوجدكاناختصارووضوحفبكلالعالمكلفىاللهلكنيسةبعدهأومنروميةألهل

هذاألنءازدراموضعاألمميينالمسيحإيئنظرفيفكانوااأليامباقييقألسونوالمبتاليقذسون
خاصةالمسيحياإليمانفيواضحضعفعنناتجةءالوراإلمازجعةالمحسيحييناعتبـارفيكـان

فيهاانتهىنسانلمجديدةبأزمخةجديدةحياةبهاالمسجحأعطىالـتياألمواتمنبالقيـامسة
فدالمسيحيينعرففيوالجسدالجسدلراحةكانالذيالسبتمنهاومنوصاياهبكلالناموس

راحةاعخاروالوالوجودلهيحدولماألبديةالروحياالعلياراحتهمعهودخلوقامالمسيحمعمـات
االرضىاعلىهنا

اليهودفكانقطيعضبرونهواليحترمونهوالالسبتيقاسونالالمسيحيونكـانهذاءوإفىا

مفهومحدودنجاللغايةمقدساعندهمكانالذيالسبتيهينونألنهمعليهمغضبايستشيطون
الثهوصيةيكسرونأنهمباعتبارهمإدانةأشدالمسيحيينيدينوبئاليهودكانلذلكالناموس

اليهودبينيلتئملنونزاعشقاقفىودخولهاالكنيسةانقسامخطربولسقأمامكأنوهكذا

وأدركتالعلةاكتشفتالحادةاإللهيةبودسقرؤيةودكن0األمممنالمسيحيينوبينالمتنصرين
أعطيتالتيالكاملةالحريةبلوغهموعدمبالمسيحإيمانهمضعفكانتاليهودعندفالعلةالحل

الناموسوالللجسدوالللحالممدينايغدلمأنهالمسيحيباإليمانينالهاأنكانأياللمسيحي
فالبالروحالسمائيلديداميالدهبدأواألمواتمنبالقيامةاإليمانبرونالخطاياهذتتفمقد

باإليهانلنعيشهااألبديهالراحةدخلخاأنبعدلجسدراحةوالعالموالجسدوالخطيةوالناموس
عكلخدوالعلةالمسححفياإلبمانحريةءمليتكلمألنهاللسبتيتمسكيزالالفاليهوديءوالرجـا

ومفهومبوصاياهشالناميتجاوروجعلهالروححريةأعطاهالذياإليمالطعلىبحصولهأنهالمسيحي
بالناموسلمفضمممسوكايزالوالبالمسيحآمناالذباليهودييـزدريبدأالجسديةالراحـة

المسيحفياليهوديبرأحيهيزدريوالمسيحيالمسبحيأخاهيدينفاليهإليووصاياه

المقدلمالحل

ربهوالمسياباعتبارأنللمسيحبلبعدلموسىليسولكنالسبتيقدسأنلليهوديجسيد

ولكنيمئاالذيلليومتقديسهفيحرسيحبمالمفاليهودي218متأيضاالسـبث
السبتيومييتبرالذيالجديداليهوديقانونبولسقوأعطىبالمسيحيمانالحدودقي
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يهتمفللربالسبتباليوميهنمالذيهكذاهوالسبتباليومويهتميومدون

ور2سبتهمعهوالمسيحياإليمانعمقفىوأدخلهباليهوديأحاطقدبوليكودأقبهذاو
يقألسهوفاآلنيهودياباعئبارهالسبتيقذسانهءاالزدراعلةالمسيحيبينوبينهالولسطمن

طريقعنأتىأنهواضحوالصلحوالشقاقالنزاععلةانتفتوهكذامسيحياباعتبارهالسبت
مدىكلهاالكنيسةعلىيسريأنيتحتممقأسوقانونمقأسصلحفهولهذابالمسيحااللتصاق

وليسبهاإليمانيقينوفىالمسيحأجلمنإنمااأليامأواليوميقألسأنفيحرفاإلنسانالدهور
بالمسيحاإليمانعنخارجةأوالمسيحعنخارجةأخرىعلةألية

المسيحفيولكنأياماتقألصفالكنيسةاآلنالكنيسةنظامجهةمنبحنةعلىندخلوهنا

أعياداأومريمالفديسةءللعذراأعياداأوصغرىأعيادأأوللمسيحكبرىأعياداكسانتءسوا
أولشهيدنعمدفعندماالمسيحفىهذاكلولكنالرهبانمنالقديسينأوءالشسهداأوللرسل
داخلومنللرليفداساونقيمللكنيسةسيناكععامأاجمتماعانعملقديصى
روماكنيسةفقولتوماللمسيحعاشكيفسيرتهونمدحالقديسأوالشهيدنذكرالقداس

يومفىذكراهنقدسونحنفنقولمثالءاألربعايوبمفيأنطوليوسللقديسذكرىنقدسنحنمثال
الذياليومفىمصكنيسةوالرومهـاكنجسةترتابالأنالمهمسئانبولسقيقولالجصعة
زاتهفيالكليولمحدالذيالمسيحأجلومنالواحدالمسيحفىالذكرىتكلونأنعلىحددته

أنبولمسقيستطيعالعالمماالمسيحياإللهيمالوعيمبهذاوالمتسعةالروحبهذهوالقانونابهذ
االبمانوبيقينالمسيحأجلومنالمسغفىهيطالمامتباينةتبدوالتبمالكنشمةنظميستوعب

آخربأحملأطيزدروالآخرأحداأطيدينالأنكلارتيابودون

اللهويشكريكلالفللرلياكلالوالذياللهيشكرنه11يكلفللرليياكلجموالذ

هوالمستترالمضمونوهناشيكلياكلوناألمميونفالمسيحيونالسابقالمنوالذفسوعلى
لألكلخاصةأطعمةلليهودكانإذنجسةاليهودعرففىهيالتيطعمةالميوهيبعغاللحوم

حفيظةيثيرهذافكانبههومصزحوماهوممنوعأوماهوطاهرماومنهانجسهومامنها

ذاتهفىاألكلألنواعتيمةأيةضميرهممنرفعتقدالمسيحفيحريتهمكأنتاذاألمممسيحيي
اليهودأماالمتحفظينالمسيحيينباليهوديزدرونأيضافكانوايؤكلالومايؤكلماجمهةمنأو

يدينونفكنانواطاهرةوأنواعأنجسةوأنواعابهامصؤحاوأنواعاممنوعةأنواعايعتبرونكـانواالذين

ونجسطاهرهولماتمييزدونأمامهمبونويشريأكلونكانواحينماالمسيحييناألمميين
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باآلخرينيزدرونومسيحجوناآلخرينيدينونمسيحيونكـاناألكلفىأيضاوهكذا

االنقسامشفاعلىالكنيسةوكات

المقدسالحل

مئمسكينيزالونالالذينالمتنصويناليهودإيمانفيواألساسالعلةيرىإذأيسضابولسق

ضعفيشغالالذيالمتنضريناألمميينإيهانوياونجسةطاهرةومرفوضةمقبولةأطعمةبأنواع

مسيحييأنالمقدسحلهيعطييمتنعونالذينمنأفضلوكأنهمءثيكلوياكلونءالضعفا
شكرذبيحةبتقديميتمامتناعهمكانإنجمحةعلىهماألطعمةعنيمتنعونالذيناليهود

واسحهيسوعالربمابهوامتناعهميصيروهكذاالمسيحيسومللربلامعبالصالة

إناألمهـممسيحييوانءشيكليأكلونالذينعندءاالزدراعلةتنتفيبهذاوللناموسملىولي
الثهأمامصحةعلىءلئيكلأكلهميكونياكلونماعلىللردشكربالصالةذبيحةقذموا

بعدااليهانفيتفوقبسببيكوناليعملونهماألنوالتفرقءالكبرياعلةتنتفيوبهذاوالناس

يأكلوناسمهوفيالمسيحيسوعللربهوانمابل

للربهمابسواسوادواألكلاألكلعدمويصبحءزدرااوينتفيالديخونةتنتفيبهذاو
الذاتلحسمابأوالنامويرلحسابوليسالمسيحيسئع

وتعاليمالئهبروحالمرتشدةالمقدسةالكنيسةفىواألصواماألكلأمرفيبئنةكلندخلوهنا
شكركذبيحةللمسيحيقأمكانانفقطصحيحهوباألصواماألكلعناالمتناعأنالسرسل

يرافقأنتحغهذاأجلمنمقدسفرضأوثقليدأوعادةعنوليسإيمانمنأعطاناماعلى
حسابمنالصوموإألسقطثمكركذبيحةأيديامنالصوبمليقبلللمسيححارةصالةالصوم

نصيحةأومرضلعلةكانإنشيكلمناألكلوأنالذاتيللبروصارالصحيحةاألعمال
مصالةكذبيحةللحسيحشكرعليهمئإنصحيحانيكبالصومءازدراليسولكنطبيب
المسيحفيعمألصحيحاتلحخشاكلكلعلىالصالةعليناتحتمهذاأجل

بقييةذاتهفياالكلوالذاتهفيالصومالأنههوالئوجيههذافيوالروحياإلليالمضمونأما

األكلوتقديمالصومتقديموإنمااإليمانلىجوهرياعمألليسفهو21اإليمـانفيأساسية

الموضوعهذاعلروميةلوسالةشرحهفيالفمزهيالقديىيقول121

أوهذااالنسانيعملادهيإلحاجةإدااإليهانناألساممياتيتعلقالاألكلدموعاألكلنفسهءالثيهذافـإدإ
ا3لالا3اهـ33ء73اا250للهثكربالوذاكهدايتهروانالدهأجلمذاك
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خطيةفهوانياإيمبارتيابيأكلأويصومفالذيلذلكااليمانفيالمحسولهوبالصالةللمسيح

فيهونقصااإليمانعلىعالةيحتسبانكليهماواألكلالصومأنبمعنىاالبمانمنليستوالحطية

لماذاعقلياوهومتيفنيصومأنيصومللذيالبدإذارتيابأووسوسةأوتشككالزمهصاإن

صحةعلىأنهإيمانياواثقوهويأكليأكلوالذييصوم

هكذاللتصحيحاإللهيالمعياربولسقيقدماالثخينوفي

عثرةبالكولوااللهلمجدءثيكلفافعلواشيئاتفعلونأوتشربونأوتأكلودنكنتمفإذا
أناكماالمسثبيحونأيهااللهولكنيسةاليهودأيهاولليودانييناألمميـوناأيهالليهود

يخلصوالكيالكثيرينبلنفسييوافقماكيرطالبءشيكلفىالجميعأريهماأيضا
11333كو1

فللردبيمشناإنألننالذايهبموثأحاواللذايهيعيثمقيناأحدليسقألن8و117
نحنفللرددتناوإنعشناابئنموثفللرديئتناوإنثقنعي

بهذاتخشصالتيالزمانيةواألعمالوالشرباألكلعيطفوقالمسيحىاللفكريرتفعبولسق
هذاأعمالفوقالمسيحيباإليمانيسصوبولسفالقديسوحياتياإيمانياأكلأفقإلىالزمن

شخصهفيالجميعيحتضنالذيالمسيحمعالنهائيوضعهفيالمسيحياإلنسانليضعالزمان

يعيشمئافمنبرمتهاالحياةبلالمسجحألجلئعملأنينبغيوحـدهااألعمالفليسمت
اطياةليسددهتكونجدأباألولىاللهمنأنهاكمافحياتنالنفسهيموتأحدهلبل3لنـفسه

التيالروحيةالحياةباألولىبل7182اعونوجدونتحركنحيابهاألننافقطاألرضسية

فيأحياهفانماالجسدفياآلنأحياهفماأعمالهاوكلاالرفهيةحـياتنافيبالفعلتتحكم
الموتفحتىالموتكذلك22غلألجلينفسهوأسلمأحبميالذيالهابنإيمادإليمان

واحدكانإنالمسيحهوموتفصارموتناودخلناهالمسجحموتؤهبناألننانحنيخصنايعذلـم

البعدفيماءاألحيايعيدكيالجميعألجلوهوماتماتواإذافالجميعالجميعألجلماتقد
1وه41كوه2وقامألجلهمماتللذيبلألنفسهم

حياةألنفسناتغذولمللربونموتللربنعيشأنناالمسيحيااليهانصمميممنصارهكـذا
منهترتعبخاصموتوالالذائيةحريتنافيهاتعبثخاصةحـياةالخـاصموتوالخـاصة

أيضاواحدوموتواحدةحياةفيوأعمالإيمانصحةعنالمسيحيودينجصعوهكذانفوسنـا

11مدوميةرصالةاضر
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كانتوإن3واحدهووموتواحدةحياةفيءواالزدراالتذمريحتلأينأوالدينولةتوجـدفأين

موتإلىذاهبونونحنانقساماعيخشناتحتملأنيمكنفهلللربهوأيضاوموتناهكذاعبشتنا
3واحد

قيالمسيحيةوحدتنايجعلبولسقفيهيضعناالذيالعاليالمسيحياألفقهذاان
مفرمنهأمرأالواحدوعملواحدبفكرواحدةكنيسة

واألموالبءاالحياعلىيسوذلكيموعالثقوقاتمالمسيحماتلهداألنه1191

حقيفةصميمفيليلقينافيههبناحققالذيالعالياألفقهذامنبولسيطرحناقأخرىوموة
سئنحهيالتيالواحدوالفكرالواحدبالعملمعاالواحدةعيشتناإذفيقولالمسيحياإليمانوواقعية
يكونفلكياألرضظهرعلىإلهيقانوقأعظميحكمهابلخيالمنتنبعالواحدبهوتحثما
البشريبجسدهبناوقامالئالابنبناماتمعالمجصعهمواحدوفكرواحدوعملواحدةعيشةللناس
واحلولىمئناواحدفيفنحناألحدالواحدوحدههومنههتنبثقجديدةعيشةلنعيشالجديد

وخطاياناوأخطاثناجهاالتناأجلمنماتهالصليبعلىالمسيهحموتبأذعلمأاآلنيشنع

بالضوورةأصبحالمسيحيسوعالربالواحدوهذا3معهمتناأنناحكمةبعدالجهالةفلماذا
المسيحفيويعيشونالمسيحفييموتونالذينكلعلىأيفيهوحياتنافيهموتناعلىيملكالحتمية
للحياةالواحدالموتمصدرحتميةعنواحدنحناآلننعيشوفيهالمسيحفىمحناالذينفنحن

فنحنحيهاتناأساليبتعددتومهماوشكلهموتناأسبابتعذدتفمهحافيناالتيالواحدة

والميولواأللوانشكـالاألمناآلالفإلىتتنوعوالتىفيهونصحهاالمسيحمنحياتنانستقيالذين

أنيمكنواحدةحركةوالواحدعملوالواحدشكلفيهافليسواألعمالوالمواهبوالعواطف
فكيفونموتجميعأنحياالواحدفيكنافابئانقسامأوءازدراأوبغضةأوددينونةتصلح

112فيربعهووالموتالمسيحهيالحياةليأ7واحدانكونال

واحدوهدفهاذاتهافيةالمسيحالحياةروحولكنجداومتعددةجداكثيرةالحياةأنواع
نفسهعلىهوايفرالتيأواإلنسانكلئفرضالتيواإلماتاتالموتوصنوفالمسيححياةإنها
علىالمسجحموتإنهواحدذاتهالالمسيحيالموتحـقسيقةولكـنمثعذدةأيضأهـي

ينيدهأنالمعقولرفمناألبديمماللخالصوخكتهاالبسانجهاالتعلىبهأنهىالذىالصليب
الأوالموتفيإنواحدمصدرمناطياةروحيستقجاناوآخرمسيحيايحـيميزدريأو

بعضنااردراؤناأودينونتناتكونفأينأنحنفللربئتناوإننعيشفللربعشنـافانالحياة
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لناهوعمالتنابهالذيالمسيحيسوعبالواحدمحكومونونحنواحدةوالحياةواحدوالموتلبعض

3نعيشولهفيهنحنوها

يذخرفابهيحيضمسيحييزدريويدينكلهذلكمنوبالركمكلههذابعدالذيأما
الحماةإلىءهؤالضيستيقظوناألرترابفيالرأقدينمنوكثيرونأبدياوازدراثدينونةمهلنف

2102دااألبديءلالزدراالعارإلىءوهؤالاألبدية

آخرعلىأحديحكم1410131
ضميرهعليهيمليهفيمايدينهأو

جميعاألننا3بأيخيكترذريلماذاأيضأألتأوأخاكتإلينللماذاأنتوأما4101

المسيعكرسيأماتمتمأسوف

كاناندحياتنامنهلنستمدالمسيحمعوقمناجهاالتناعنالمسجحمعمتناقدكـتاإنفاآلن
يحكموالمسيحوروحهالمسيحكففيواحدةحرمةفىتضمناوالخياةأشكالهبكلمجمعناالموت

مكشوفةكلهافلبناوتصوراتوأفكارناأعمالناأصبحتوبهذابحياتهحياتناعلىويحكمبموتهموتخا
ومعكماتمعكالذيبأخيكتزدريأوتدينلماذالماذابالحريأوفكـيفوعويانةأمامه

تعيشونواحدةحياةوي3ممدارهمنيصفنىكذهبصهـهراضهرتمواحدموتفيأليسيعيثى

بوسختأتيأينومن3بموتهطالركموالمسيحالدينونةبكدرتاتيأينمننعم3الطهارةمصدرمن
المسيحمعأنتهلعليكيحكمواحدحكمهوفبالنهايةإذا3بحياتهقأسكموالمسيحءاالزدرا
عليهأمتعيثس

أخاكتدينفلماذاالحنطركلخطرامانعاقاطعاسيكونفالسؤالتعيشالمسححمعكنمفإن
فلهاذاخطراأشدفالسؤالالمسيحمنمسحمذةحياتككـانتوإنألجلهالمسيهحماتالذي
تقفحينماتقولفيماوتدئراآلنفكر3المسيحيديفىحياتكمثلهيوحياتهبـأخيكتزدري
منطقبأي3ترلسانبأي3عذرتعتذربأي3صمعتلماذاالمسيحليسألكالديـنونةكرسيأمام
استحالفإذاوإجابةعذراواعطاآلنجرب3ستجيبفبماذائحيبأنالبدبأنكعلما3تجي

اوعاحملهيتعارعليكيرزرانفسكتحثللماذا3المستحيلقينفسكئدخلفلمساذااألمرعسليك
اليوممنقيودكلتحظمفرصةليعطيكاآلنعليكيصئينبولسالفديسعنهنحنىفيأنتءوازدرا

ليسيعيشونالذينيسوعالمسيحفىهمالذينعلىاآلددينونةالةدينونةبالقيودبالحرالتعيش
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منواطقالروحيستلهمونبلالنفسظنونوالالفكرجهاالتوالالجهـعسداذفعاالتحسب
يحالمس

أوفردايخركعلىحكمتبهاالتيحساباتككلتعيداناليومفرصتكإنهاءالقارىعزيزي
عملفىللمسجحماكنيسةأوهيئةأوالمسيحفيلكأخضدالقلبأوالفمأوبالفكرءسواجماعة
يقينعملكواعملإيمانكصحةأنتالزموحدهللديانفالدينونةعقيدةفىأوإيمانفيأو

دينونتكوعلىالحياةإكليلستنالوأعمالكإيمانكعلىنيلمسيحكبعمدتكإخالصك

كرسيأمامنقفسوفبهيعاألنناءازدراحكمستاخذباآلخرينازدرائكوعلىسئدانللناس
المسيح

المسيحكرسيأمامنقف

تصدرحميثالرسميءالقضامنبريعنياللمإسيكردهءكا3كاألهلمكاـأمنقف
العاليءالقضامنصةأمامالحفيقيالوقوفهيبةمعنىيأخذشرعيقضائياصطالحوهواألحمكام

يقضيالمسجحألنالوحيدوالديانالقافياللهموضعالمسيحيضعبولسقأنهنايالحظ
خطاةكلعنكاملةالدينونةحملألنهللناسالدينونةحقلهالذيالوحيدوهواللهلحسـا

رذلنيتنقالحقاوأللهةءوالبراباتالعقوقانونصاحبألنهجدارةعنيقضيفهواألرض
2184يوأيدينههوبهتكلمتالذيالكالميدينهتنفلهكالمييقبلولم

وكلكلماتهعلىوضمائرهاالناسأعمالئضاقىبمقنضاهالذيالقانونهوالمسيحفانسجيل
ءالقضاقانونبخودألنعينهاالدينونةهدهءتبتدىاآلنومنبلضميرهمندينونتهيدركواحد

الذيراليومفيالقانونهذابنودعلىةءالقراقدرةتعفمقدوالضميرأعينناأمامباالنجيلقائية
المسيحئحبجيدينفالئه261والمسححبيسوعإنجيليحسبالناسسوائرالدهيدينفيه

أومشتكيةبينهفيماوأفكارهمضميرهميقفحيثالمسيحـيلإنجبمقـتضىالناسأسرار
251رومحتجة

ماذاقلبكبكلافهمضاهبمقستحاكئمألنكجميدااقرأهيديكبيناإلنجيلسهالقارىعزيزي
لوأنكتماماثقولكنبعدلهسيحاكمكاآلنلكبقولهالذيألنمنكويريدهلكحالمسييقوله

كنتكماهثيئثميموقصورعنضعفعنعجزتولكنوفكركفلبكبكـلكلمـاتهأطعـت
يعودالحينئذوالمسيحعنكسيدافعالقدسبالروحفضحيركالمسجحلكيتمنىكانوكماتخمتى
الذيهوقنيبررالذيهوالده3اللهامختارعلىسيشتكيقنوشفيعامحاميابلقـاضيالك
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يشفعأيضاالذيالثهيمينعنأيضاهوالذيأيضاقامبالحريبلماتالذيهوالمسيحيدين
43و833روفينا

لسانوكلركبإلستخئوكلليانهالزدييقوكحيمأنامكتودطألنه21و411
لثهحساالنفميملعنسئطيمناواحلكلفإذاالثهسيحقذ

الصدقفميمنخرجأقسمتبذائيبيروتنسخةالنبيءعياالكهوهنـاالمكتوب

بذاتيوبالسبعينية5432إشلسانكليحلفركبةكلتجثوليإنهترجعالكلمة

يحلفلسانكلوأنركبةكلليستجثوأنكلمائيترتدالفميمنالبرسيخرجأقسم
مفنركبةكليسوعباسمتجثوالكيهكذااالعالنمسئوىعلىبولسوضعسهاقوقدلثه
لمجدربهوالمسيحيسوعأنلسانكلويعترفاألرضتحثومناألرضعلىومنءالسماقي
كرسيأمامالوقوفوهيبةوخطورةقوةمنيزيدهنابولمىالقديس110وا2فىاآلبالله

أنكرشهاماميقفاقنكليقسموباسمهركبةكللهتجثوأنمبالقالدأعطاهإذالمسيح
عنحسابالنعطيالعادلالديانأمامموقفناسيكونهذاكانفإنالحقكيرءثيوالاعقىيقول

سنعطيبينمافيهانشتركأوحتىاألرضعلىاآلنهناونحنمادينونةئجريفكيفأنفسنا
3والمسيحاللهأماموئدانعنهاحساال

1131

للكنيسةومحددةمةصاسلوكيةقوانين

لألخيوضغالانبهذااحكالواجمبالحبلبعصابعالناأيضأئحايهمفال
اوفعثرإمضذما

والسليمالصحيحموصعهفيوأمميينيهوداالكنيسةفيفريقكلوضـعأنوبعداآلن
الكنسيالقانونيصدراالثنينفعلىإذابعدواالردارءوالدينونةللنزاعبؤرةتوجدالأصبحوحيشا

لمإملألاللمم7طألذ5إكاال7احمكموابلكمنحاال
ولكنآخرفريقصدفريقمنالكنيسةلطإصداراحكامممنوعأيبعضابعضنانحـاكـمال

أيإمعثرةاومصدمةلألخيوصعالأنواحداحكماوتحكمانقسامبدونمعاالكنهيسةلتجتمع
بعضاتحاكمواأنعوضلهاحكمواعليهتحكمواأنعوضأيوالمحبةاإليهانعواثقلترفع

الكنيسةيضريالنالسلبيالسلوكفعوضبعضعلىالحكملثفاديبعضكملخيرمعااحكحوا



4141رو46

والمسيحوالجسدالكنيسةلصالحواعملواباإلمجابلكوااموالمسيحوالجسد

روميةرسالةشرح

ء8هلملممماكاـا7ة75أومعثرةمصدمة

مستعدينيكونوالمئرةوحمجرصدمةصخوةلهمكانفالمسيحاليهودلشجودإثارةهنا

ولماوقاومؤهبهاصطدموالهمظهرفلمالمعرفتهالنبويوالفهمالوعيمسمتوىعلىواللظهوره

عثرةوالصدمةبالالمسيحأخذتمالذينالمسيحأمميافاآلنوصلبوهفيهعثروابهاصطدموا

لهمليكونالمسيحلهمتقألموافالالصليبأحرانوذكرىالماضيأوجاعالمتنصريناليهودكفى
ضدوكأنهالمسيحتصورلهمالمسيحفيحمريتكمتجعلواالمصدرعثرةأوصدامسبسبأخرىمرة

مراعاةأوااليامكتقديسيمالقواإليمانمعتتعارضالالتياليهودعوايدضدأواليهود
ضعفاحتملواوالعهدالوعدومنهمالقديسينءاآلبارائحةففيهمبفرحاقبلوهمولكناألصوام

أكلهمفييشككهمماتعملواوالأمامهمالنجستأكلوافالأكلهموطهارةوعوايدهمإيمانهم
31السبتأكرهوا6محبتكموالثمفيوأشركوهممحبتهموالئمفياشتركواوحياتهموشربهم

اسنعداداالمتوسطالحاجزويرفعالحبفيعئمالقيامةوأحدالقيامةهميكرمواحتىلالحدكرامة
972روإستخلصفالبقيةالمنفئةالبقيةوعودةالفرجأليام

شيئاتذيسطمنإألاتهبنىتجسأءلثليسأنيسعالرليفيومتيقنعالمإنيأ4141
هونجسئجسألله

رسوليقينوعلمهة3ول3إاكامميسديالفيومتيقنعالمإني

فيمتيفنإنيفقطيقولانبولساعتادقلقدالمغلظالقسممستوىعلىإنه
هوهنابولسقيقولهماانلنايتبئنهكذا34تس2422في01هغلالردط
41مطلقحقعلتكزمديهالرسوليالسلطانرسوليقانون

1همزكدإعالنعنالمسيمبفميئكلمإكاالرسولبولسأننقاشإلىيحتاجالهناواألمر

نطالقعليةالكنجسةفيخاصتكريمفللسبتذلكبقايااآلنإليزالوالواألحدالسبتتكرمالقبطيةالكنيسةظلت31
السبتعشبةفينقبمالكنيسةوظلتالخسكبنوعالسجودفيهيقاموالعبدألنهفبهيممـامفالأواألصواماتءقراوالالطقس
والقداساإلفخارستياكتابأنظراألتلعلىالرابمالقرنحتىوذلكالربعثااسهخاصأفداسأاألحدصابح
37و03صللمؤلف

4الالءه0لم73101و0

اك0ياسكلول158سأا43ا0110فىأااأ155احاص4ألألممحولأأأل4
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القانونواضعهوهناالمسيححيثبغيرنطقالمسيحمنهوئطقبسوعالربفىفقوله
المفهومفيالناموسأمرعأخرىمرةبضونهيلقيالجديدالمسيحيالقانونوهذابولسقثسهادةب

مانهوجيلهيحصأمراكانتإنماوالنجسالطاهرفىالناموسفاعدةأناآلنوواضحالمسيحي
103كو1وفداوقداسةوبرااللهمنحكمةلناصارالذيوبظهورالمسيحفقطوناسه

وكليتطهرهنمماكلفصار9اهأعقلوبهمباإليمانطهربالحريأواإلنسانتطهرفقد

الربقالهمابولمسقيطابقوهكذاه4اتيوالصالةاللهبكـلمةيقألسإنماطصام

ءشيليسوافهمواكلكممنبماسمعوالهموقالالجمعكلدعاثمإبهامأوئنسيىبالواضحـا
تنخسالتيهيمنهتخرجالتيءاألشيالكنينجسهيقدرأنفيهدخلإذااالبسسانخارجمن

نجساأودنسأشيثأقطآكللمألنيربياكألبطرسفقال1وه41ة7مراالبسان
اوه0141أعأنتتدئسهالاللدطفرهمائانيةصوتأيصاإليهفصار

الربقولعلىالمبنيالرسولبولستعاليممناألممتبلهالذيالمسيحيااليمانهوهذا
االصحاحماللعفىبولمالقديسقولسرنفهموهناالرسوذلبولسأوالرسولطلبطرسوإعالنه
استلموافاألممفاقبلوهاالبمانفيضعيفهووقنبقولهاليهودمسيحييمإلىمشيراعثمرالرابم
للطاهرينطاهرءشيكلفيهارتيابأيوبالغيرمتزعزغقوياإيماناوبالفعلحقا

ءشيكليقاسانقوةالقدسالروحبعطيةتقألسالذيميحيالمهنسانلمألن151تيم
إاتدوالقممقتوالوالنجسالطاهرإيمانماالبلفىالقويااليهانهوهذا0والصالةبالكلمة

تاركينحينإلىاليهودهمسيحييمعبالمشاركةتقولالتيالرسوليةبولسقتعاليمولكن

جديدةإيمانيةقوةإصافةهيوالمحبةالجسدوحدةأجلمنلألضعفومشاركتهماألقوىإيمانهـم

922كو1ءالضعفاألربحكضعيفءللضعفاصرتالقويإيهانهمعلى

األهوالضدلالمقابلوهياهال75بذائهنجسا
عمومياأوعاماتعنيولكنةبالمنجسااللغويأصلهافيائعنيالونانميةالىالكلهـمة

تعنيوهيكاأكالكلمةالطاهرتربهةأنفمعروفنجساتعنيوصارتانقلبتفكيف
للهالمخصصهوالطاهراأصلهوالذيالمقألسولكنول45ال4اسسهـنجساليس

مخصصغيرألنهالعموميأوالعامهويكونالديسوهضاذيسفهوللهمحصصكيرءشيكـانافابئ
الطقسيةاليونانيةاللغةفيولكن4عامأوتعنيمما74710اليونانيةالكلمةهذهتجاهنامنلد

161دنستعني

كاـاي84ءهول05االأل3أ61484كاأ0
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نجسأبذاتهءشيليس
أننفسهالمسيحبضماناآلنضعهيالذيالقانونمعيارأوملخصيكضفبولسالقديس

شيئاأنضميرهفياالبساناعتقدإذاولكنذاتهافينجسةليسمتخالفهأوكطعامءاألشياطبيعة

بالنسبةالناموسصفثفييأتيبولسهناقاعتقادهحسبلهنجسابئيكفهونجم
باألشياضميرهفيووئقواعتقدآمنواليهوديوالنجسبالطاهرعتمفالناموسالمتنصرلليهودي

ءوبناللمسيحيبالنسبةأمافقطلليهوديبالنسبةاتهافيفىونجسةحتمالهةنجسفهيالنجسة
للمسيحيبالنسبةذاتهفينجساءنئييغدفلماإلنسانوضميرنسانللىوتقديسهالمسيحقولعلى

أنالسابقالناموستماليمبسببتماماضميرهفييعتقداليهوديممافالمسيحيالخطورةتـاتيهنا
هنانجساليصنفسمهءيالثهذاأنتماماضميرهفييعخقداألمميوالمسيحينجصىءالثيهذا

القانونبولسقيضع

لهئحمسبتصرفهفيومرتاباضميرهنحالفاالنجسءالثصيهذااليهوديالمسيحيأكلإذا
خطيةوكلخطيةهوالضميرفيفاالرتيابلذلكنجساأكلأنهلهيحسبألنهخطية

ضيرهيخالفأنالمتنطراليهوديعلىممنوعلذلكااليمادمنليسمت

ليسونجسايحسبهالضميرهفىوهوالنجسءالثصيهذامناأليرالمسيحيأكلوإذا

ءللمثياكلهيحسصيولهدايغيرهفانهالمسيحبماليهوديأمامأكلهإذاولكنيةخط
خطيةالنجس

للذينوقبولهعبتهسعةمنليرفعالمسيحياإلنسانصففييقفالقانونهذاإنالحقيقةفى

ذاتهفينجسالرةباءشيالكانفانالسلوكالفكرأوأواألكلفيءسواالحياةأسلوبفييخالفونه
ثحاهءسواهاثلةللمجاملةالمسيحيإمكانياتتكونلذلكالقويالمسيحينسانلبالنسبة

الفعيفقيكإذالكيودجسطاهرهوفيهاالكنيسةقييخالفهمنكللمجاهأوالمتنالاليهودي
فقدأناأمالمتباينةءاألعضابينالضروريةوالوحمدةالمحبةحياةيدغمفسوفئعثرهأويصاهولم

ناموسبالاللذينوصرت0182أعنجسأودنسأنهماإنسانعنأقولالأناللهأراني

نامومممابالالذينألربحللمسيحناموستحتبلللهناموسباللستأنيمعناموسبالكـاني
912كو1

فينفيسةجوهرةهوإنمااألصحاحهذافىبولسقيضعهالذيالرسوليالقانونهذاأنواصح
نجسوهذادنسهداتحفظصميرناوفيكلهانكررللخليقةفكيفالـكـارزاإلنسانقلـب
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والتعقلوالعفةوالطهارةءوالمبادىواألصولالقوانينشاجاتالسياجاتخارجنخرجكيف

3ونجسدنسبينوهم3بالدخولالناسوئلزم

بلوتقبلهتماشيهبلأعضائهاأضعفمعتثمثىلكيمضاعفةقوةالكنيسةأعطىبولسق
عليئدنسكصدقعنلهفتقولنجاستهبلغتومهمافيهالذيالدنسكانمهماوتصادقهتحبه

منتحلعأنقأدرةفالنعمةلتعالتميواسمعمحبتيفوتعاكفقطأحملهاأنافجاستكابسنييا
اكليلوتلبسكالخطيةهتمقلبكمنتزيحوالقداسةالبرثيابلتلبسكستدالذيكءرداعليك

ابتهاجرووسهمعلىأبديوفرحبترئمصهيونإلىويأتونيرجعونالربومفديواألبديالفرح
5301إشوالتنهدالحزنويهربيدركانهموفرح

بمشاعرالقريبالمساسبعدممحكومةالمسيحبمحرية14151911
العامالبنيانوهدفها

الالمحبإلخشمقبعدئأتسفلستيحزنطعايكبشتحيكاداخوكفابئأ41
الجيهالمسيحماتيالذذلكبطعايكتهيك

عيليحيزإلىالسالفبالقانونيدخلبولس0ق

يؤمنالتيالضئقةالحدودكلتتخظىأنقادرةبالمسيحاإليمانفيوتوةحريةلكأنـتنعم
عنهاتتخفتىحينمامراحلهاأعلىفيتتجقىيسوعالمسيحفيالحريةولكناآلخرونبهاويعتقـد
ألربحللجميعينفماستعبدتالجميعمنحراكنتإذفابيةاآلخرينخالصأجلمنكـلية

691كو1ينكثرألا

ولكنصميرهفينجسايحثسبهأخوكولوكانحتىطعامأيحرائأكلصرتالمسيحفيأنت
للمخمبةوقتالإثهاحمريتكصارتفقدأخاكئحزنهذابطعامككنمثإن

ئعثراللكيالمحبةمذبحعلىحريتنانقآلمأنالمسميححيننصلنايوهبأنالعحهوهذاإد
الحريةتكوقوبهذايلغيهاحتىحريتييوازنأخيخالصوكأنإاإليمانفيضعيفاكـانقن

ذاتهابهاالتضحيةفيصدقهامنتهىتبلغالمسيحيةفالحريةجديدأمعياراأوتعريفاأخذتالمسيحية

أجماخالحمماأجلمن
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الطألءئعزن

فحزنلحريتكاستخدامكمنينشأالذيالمدمراألثرمدىبهيوزنالذيالمعيارهوهذا
حريةأصبحتالحدهذاإلىلهاهالكبمثابةبولسقاعتبرهشعورهاجرحءجرامنالنفس

سالفديبدمهالمسيحاشتراهانفساتقتللهوكوفيبحريتكتلهوفأنتبالمخاطرعفوفةاالبسان
جرحمستوىعلىبلالفكرنظريأمستوىعلىالااليمانفيلنااألخإحزانعنيتكتمبولس
هوبولسقيعتبرههذاحرقامشاعرهاوحرالداخلفيالنفسإغاظةمستوىعلىالضمير

الضفسىهالكإلىيؤديقدوالضمائرللمشاعروالهالكحزنهافرطمنالنفستجموزهالذيهالكال
أيضا

هياليستءبالمبادىوينادييتكلمحرأنهأحيانالنفسهيهـبدوالخادمالمسميحياإلنسان
ضعيففيسمعهوالقطعبالحرمكالحرابكالمهويسلط3ذلكتقولالكنيسةأنأليس3صحيحة
عنبوجههويشيحالكتألضميزةويأكلالحزنفيعتصرهكبدهفيكالسيفكالمهفيدخلاالجمان

ماتالذيذلكبكالمكلفلكالفتلتهبلجرحتهالتيالعقيدةعنااليمانعنالكنيسة
ولكنوالصحيحالحقإداعةمنتريدهكنتماكلتبلغأنيمكنكوإنتإألجلهالمسيح
والمحبةاللطفبكلماث

جله14المسيحمات

نفسهبدمالهاللثمنخلصمهاهوألجلهاالمسيحماتنفسأثهلكتأمرعبةمقارنةهنا
وأنتلئحييهاالعبدشنىوأخذكإلهمالهعنتناذلماتهوإنفسكبحربةتسهلكهاوأنت
علىحرصدونتستخدمهاالتيبحريتكفأنتخطيرهناالمعنىلتميتهاالحريةحمقتمارس

المسيحتعبتضئعاآلخرينجهةمنوتفسدهالخالصعملتقاوماإللهيواللطفوالمودةالمحبة
9تك3ألخأناأحارسألجلهالمسيحماتالذيأخيكتجاهوقيامتهموتهفعلوتلغي

تستطيعالكنتفابطعليكمحسوبوخالصهالحالصأنفث3طالمالخالصهحارسأنحتنعم
الصهالتتلفأنمنأقلفاللتخلصهنفسكتضعأن

تلغيهاوقدئحدهافالمحبةااليمانيغذيهاكانإنالمسيحيةفالحرية

991كو1األكثرينربح11للجميعنفسياستعبدلتالجميعمنحراكنتإذ
13روإخوقماألسلىالمسيحمنمحرومانفسيأناأكونلوأودكنتفإني
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صالجكمعلىيفتزفال4161

156

لناموجهةوهيحزينةتعقيبجملةهي

رأيناكماوشمولهوقوتهااليمانصحةمنالمنبثقةالحريةهوالمسيحيااليمانفىماأصلحإن

يجدفالحتىلآلخرينجارحااستخداماصالحكمعنوانهيالتيحريتكمتسئخدموافال

فيوخالصهأخيلمصلحةتجاهليزادلوألنهحريتكمعلىإيمانكمعلىصالحكمعلىالناس

صالحيعلىءباالفتراينتهيففسولحريياستخدامي

الروحفيوفرحوسالمهوبربلوشربأأكألالثهملكوثليسقالن4171
القدلس

ومنيهرديأصلمنالمسيحيينبينالحادثالشقاقهذاسببعلىبولسيعفحـاقأخيرأ

أورثتالتيالناموسنعاليمأعقابمنهوالذيوالشسرباألكلفيتركزالذيأمميأصل
حدثماننسىالفنحنوأضرارعنفيوتسئبتجداأقلقتهاالتيالنؤاعاتمعظمولىاالالكنيسة

فقرحالةمنالكنيسةفيالروحأنشأهوماالقدسالروححلولبددالكنيسةنشأةبدايةفي

والمسرةءوالهناالمحبةقيالشركةتكونماأعلىعلىالشركةوحياةالثرواتوتوريعإختياري
وعلىالناسبينليؤسسهالمسيحءجاالذيالسمواتملكوتلمعنىساطعةصورةهذهوكـانـت

والمنظورالمحسموسبالمستوىاألرض

أموالهمنشيئاإنيقولأحديكنولمواحدةونفسواحدقلبآمنواالذينلمهوروكـان

الرببقيامةالمثمهادةيؤدونالرسلكالطعظيمةولقوةمشثركاءنميكلعندهمكانبلله

33و423أعبهجهمعلىكانتعظيمةونعمةيسوع
الدهئسمحينقلبوبساطةبابتهاجالطعاميئناولونكانواالبيوتفىالخبريكسرونهموإذ
يخلصونالذبنالكنيسةإلىيضميومكلالربوكانالشعبجميعلدىنعمةولهم

74و264أع

اليونانيينجهةمنوكانشقاقأولدخلوالشرباألكلطريقعنولكن

كنأراملهمأنالعبرانييقعلىاليونانيينمنتذمرحدثالتالميذتكاثرإذاأليامتلكوقي
القدسوالروحااليمانمنامملوءرجالإستفانوسفاختاروااليوميةالحندمةقيعنهنيغفل

اقبليسوعالربأيهاويقوليدعووهوإستفانوسيرجمونفكـانواو0ووفيلبس
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79584وه61أعبالكلمةمبشرينجالواتشتتوفالدين0روحي

منوالقلقالشقاقيأتيالمرةهذهولكنعينهاالمشكلةفيأخرىمرةيدخلبولسهوقوها
كانواحينمااألمميينالمسيحيينباقيوسطيومكلضميرهميجرحكانإذالمتنعريناليهودجهة

وشيكاالشقاقوكانالنفسيةمهمباعابئينكيرأمامهمنجسةأطسةيتناولون

ملكوتمستوىإلىوالحثمرباألكلمستوىمنالقضيةرفعالمشمكلةبولسقعالجأدوبعـد
علىالملكوتمفهوموركزللحسيحشهادةالعالمفيوتحققهئعيشهأنالكنيسةعلىكانالذيالده
أنذهنهمنئهروماكنيسةبهانشغلتالذيوالشرباألكـلفعوضفرحوالوالسالمالبر

مجاناالثهمنحهالذيالبرعلىالمؤسساللهملكوتقصيةهيومنتهاهامبسدئهافيالقضية

الذيالسالموعلىالمعألالميراثوحقوالتبنيوالمصالحةءالفدابهنلناوالذييسوعبـالممسيح

القدممماالروحفرحوعلى1روهالثهمعسالملضاباإليمانتبركناقدفإذلنعيشهالدهوهبنا
والصالةللمحبةبناتلوويلهبوأوجاعهالجسدوأتعابالحاضرالعالموهمومأثقالعنايرفعالذي

الشكرمعوالتسبيح

النعمةخوضوبكلكلهالهذومفدسبقمنأولكانالمسيحيسوعوالرب
الثهملكوتأوألاطلبوالكننلبسماذاأونشربماذاأونأكلماداقائلينتهتموااال

61333متلكمتزادكلهاوهذهولرة

يشتعونألنهمالبرإلىعطاشوالللجياعطوبىالبر

يذغودالذءأبناألنهمالسالملصانعيطوبى1السألم
21و6و6همتالسمواتفيعظيمأجركمألنوتهللواافرحواالفرح

أوأبدانجوعيتركنافلنالمجانيوبرهاللهبملكرباهتمضاإذاأنناغهدتهعلأخذالمسيـح
الربوعدهذاالبرإلىاآلأبداطش

فيولزهالدهملكوتيطلبونكيانهمبكلعليهوارتمواواقعيةبصمورةالفديسينمنكثيرجرلهلقد

بأكلهيهتملمكرلهقيوهوإيلياهووهاولبسهمتزلهملهمفأرسلوالجبالالـبراريعماق
فىءوالماباألكلالمالئكةأسعفتهولكنالربوحهطالباالبريةفييوماأربعينوسارشربه

الربوعدبصدقوناطقةصادقةوحديثأقديماواألمثلة9148مل1مرتينطريقا

لرعإلىالروحوحاجةسالمإلىهيالنفمسفحاجةطعامإلىهيالجسدحاجةكـانتوإن
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ءالسماوفيبلفقطاألرضعلىالاالنسانأعوازبكلسيتكقلبزهأنالوعدوأكملوعدواله

ثانيةاللهولدناالذيالشاغلشغلناهوهذاذتناهكماأتولبلعرفناهكماملكوتههوهذا

بناقلوفيالناطقبالروحعربونهوأعطانالميراثهوأقلنالهخصيصا

بالروحالربافتناهاأنمنذتفئتهابأنكفيلةكانتالعالمهذاغروربحسبالكنيسةمثاكل
نفوسفيومضيئةركائزقويةذاتوفغالةجةالملكوتعناصرولكناليومإلىوحتىالخمسينيوم

تقوىاللكيالظلمةجحافلتصةأنكفيلةالزمانمدىوعلىاألرضكلعلىموزعةأتقيائه
6181متإوعدهذاالجحيمأبوابعليها

الناييعندومزكقالثهعندفهومرضيمهذفيالمسيخخدتمقناألن181

عليهومبنيفاتلماأكثرهوتوضيحهوآلبماأنتوضح5الءاألن

اللحئاه6ليأهذافيهذهقيالمسيحخدمتناألن
اللهملكوتموضوعفىايالمحايدالمفردحالةفيباليؤنانيةتأتيألنهاأصحتكونهذافيربما

أويخهاينهدملمنفعألوتحتاجالقدسالروحفىوسالموفرحبرأساسيةرعنامنيحويهبما
المسيحلحسايخدمها

وقيامتهموتهفىواستعلنالمسيحبظهورأظهرالذياللالبرخدمةفتعنيالبرخدمةأما
الخالصاستعألدخدمةأيدالميراثوالتبنيوالصلحوالتجديدالفداهخدمةتعنيالبرفخدمة
علىلآلخرينتسليمهاثمالحياةءملفىبالروحمفاعيلهباستيعابوذلكالمسيحأكملهالذي

لخالصبخالصناونمتدنحننخلصأولمطاالبالدرجةالملكوتخدمةهيفهذهالروحمستوى
بالخبرفاإليماناإليهانلثأسيسونخئرمنهنأخذفبالروحالمسيحلحسابيكونهذااآلخرين

باإليمانتبررناقدإذألننااآلخرينعلىماعوبالننفتحانفتعنيالسالمخدمةأما

الممنوحاللهلبزاولىاالالثمرةهوالسالمذأاروهالمسيحيسوعبربنااللهمعسالملنا
اللهبرنلناإذفنحن381يمالسالميفعلونالذيقمنالسالمفييزرعالـبروثمرنسانللى

القلبفيتنموالسالموأفعالحللناوأينماسرناأينمانزرعهسالمزراعنصيرالسالمعلىوخزنا
صارحينفهوداالنعمةبهؤازرةكانإنالسالمءإلقا3مجرمنالمشاعروثحزلثالكيانوتسكن

لوصولضمينالربوقول144الوبطنيفىبابحهاجالجنينارتكـضأذنيئفيسالمكصوت
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كانفإدنعليهسقمواالبيتتدخلونوحينمستحقاوكانالربباسمسمعهقنلكلالسالم
إليكمسالمكمفليرجعمستحقايكنلمإنولكنعليهسالمكمبففيامستحقـاالبيت
وهكذا0الناسوقلوببيوتعلىالمسيحلسالمموزعينأولكـانواالرسل310و0121مت

اللهبملكوتقأثماراتليوصنعونبتاالبسانءشقاأرضعلىالسالمزرع

القلوبفىالقدسالروحيحلحيثالمحبةشركةفيفتقومالروحفيالفرحخدمةأما
استعالنفيتفرحوالكيافرحوافرحاءىينثوفرحداخلناالثهملكوتآيةالئهفرحويصير
يساويماليسبالروحالتيالحدماتأنواعجميعفىوربها431بط1مبتهجينأيضامجده

وجهقلوبهمفييشرقحمينمااططيةأضنكتهمممنوالياثسينالبائمسينقلوبالالفرحإدخال
والقلوبكمفتفرحأيضااكمسأويقيمالفرحويملكوالتنهدالحزنويزولالكآبةفتزولالمسيح
6122يومنكمفرحكمأحدينزع

وجميهالهحينالمسيحقرحملهثمإلىوالعثراتاألكلبهمومالمنشغلينأنظاريحولبولق

القدسالروحفيوالفرحوالسالمالبربملكوتللبشارةالحفبف

الناسنحدومزكىالثهعندمرضبم
اللهملكوتإآلخدمةالنالسعندومزكىالدهعندمرضيايكونطرااألرضفيعحليوجدال

إلىكالكواكمبالبرإلىكثيريوارلموالذينالجلدءكضيايضيثونوالفاهمونالمسصيـحنيروحمل
213داالدهورأبد

لبعفيبعضناللبنيافيهووماللساليمهوماعلىإذافففنعيه4191

كاناه7إدا

ألنبمعنىفاتمامملءبناوحثييةضرورةالكالملتعطياآليةبدايةفياليـوالليةالئأتي
فيالمسيحخدمتنوأنالقدسالروحفىوسالموفرحبرهوبلوشرباأكألليسالئهملكـوت

فلنعكفطإذاالناسعندومزكىالئهعندمرضيلهوهذه

للسالمهوماعلىإذاإةللثأللمع7فلنعكف

والمالحمقةاألثرءوائتفاءوراالسعيتعنيوهي2131رواآليةفيشرحشاهاوأنسجق

السروروإدخالالئتخبةتلكخاصةالنفوسفيوزرعهالسالملصنعالسعيهذاأنواضح
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ماعكسوهذااللهأوالدنفوسفيالدلملكوتءبناهوملكوتيهوعملقلوبهمفيوالبهجة

وغيرلألكلصالحهوفيماوالظنوناألفكااختالفبسببوالتوترالشقاقمنالكنيسةتعانب
ءالضعفاضمائريجرحالذياألمريعملالومائعملماأوئشربالومايشربماأوصالح

فصنعاذاوالعزلةبالمعاداةوالشعورالحزنبسمببنفوسهميهلكوفدالروحـبمبنيانهمويؤذي
األعمالنتالفىحتىرسوليكقانونفرضاالمفروضااليجابيالعملهوالنفوسلبنيانالسالم

السعيمعنىتعطيالتينعكفكلمةبولسالرسوليضعلذلكالصارةالسلبيةواألقوال
السالمخلفالحثيث

15ههةلم9للبنيانهووما

عاملهوفهذاالسالموراالدائمبالسعيأيبسابقتهاإآلالكلمةهذهتفهمالالحقيقةفي

آيةفيالكالمهذايضعالرسولويعقوببنائيعنصرفالسالمالمتعبةللنفوسالحقيقيءالبنا

فالق381يمالسالميعملونالذينمنالسالمفييز2البروثمرراثدةمنسيرة

معالمسيحلناأكملهاالتيوالمصالحةءبالفداعليناانسكباالذالدهفبزوحدهاللههمبانيها
بكشلمةوبالمعموديةباإليمانددهالمولودةالبشريةللنفحىالجديدةللطبيعةياألسالالعنصرهوهواآلب

النموعناصرهيثماركئيرةلهالبرهذااألمواتمنالمسيحيسوعالربوبقيامةالحيةالله

هووالفكروالقلبالنفسعلىيملكالذيالسالمئعتترولكنهامةوكلهاالنفستحتاجهاالتي

هذهنسمعلذلكالنفسفيلتثصراللهبرمفاعيلكلوتتقبلالنفسفيهتنموالذيالروحيالجو

أماسالمفيئبنىكانتكيفالكييسةعناألعمالسفرفيللنفسةبحالماللذيذةالنغمة

الربخوففيوتسيرتبنىوكانتسالملهافكانوالسامرةوالجليلاليهوديةجمـغفىالكـنائسى

سالملهاكانالكنائسأنهناويالحظ913أعتتكاثركاشتالقهدسخالربتعزيةو
الناسبينرينئثكانالذيالفدسجالرءبعزافكانالتكائرأمائبنىكانحتلذلكأوأل

كأساسهوللكنيسةبالنسبةالسالمنرىبهذايخلصونالذينفيالذيهةالمسمحةرائحكعببق

بئمارهاوتأتيمناجحةقيادهوكلتعليمكلفيجعلالنفسفىيثرشبعميق

النفسيالسالمبتاسيسخدمتهتنجحكيفيمرفالقدسبالووحالمرتشدالمسيدوالخادم

السالممألهاإذاإآلالنفوسيبنيانيستطيعلنألنهءثيكلوقبلأوالالمؤمنينبينوالروحي
أيأوألالنفسمعالنفسيصالحوأنواالنفساموالشكالقلقمصمـادركلبرفعوذلكأوأل

أخرىومرةاألخرىالنفوسحالنفسيصالحأنيستطيعوحينئذسهانفمعنفسكليصالع
فهيباليوالنيةتءجاكماللسالمهوماعلىيعكلمةلمعنىءالقارىينتضهلونود
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ومتأكداواثقانفسكلمعاجتماعكلفيبيتكلفيالسالمءوراوالمتابعةالحثيثالسعي

الفرقةشيطانالشيطانسيسحقالسالموإلهالكنيسةفيخادملكلبولسقءدعامن

بىطونفسهالمسيحءودعابل02ة61روسريعأأرجلكـمتحتواطصامواالنقسام
9هممتئذغوناللهءأبناألنهمالسالملصانعي

خطيةوهواإليمانضديحسيتالمبضميرالتصرفأوالعمل14102321
خطيةوهواإليمانضدئحسسضميرغيريإلءيسيالذيأوالتصرفالعمل

ندمةئحسباإليمانوبحسميارثياببدونالتصرفأوالعمل
فيمايستحسنهنفسهاليدينلمنطربى

نسافيرلملكنهطاهرءشيا11كلالثهعمكالطعايمألجلتنففقال4102
بتئزهيأثلالذي

91آيةا515لم9لحللبنيانهومامقابلفيول3داولتنقضاال

ماتعاليمإلىعودةكأنهاالاآليةهذهءتجيلذلكالسالفةاآليةفىءالبنامقابلىهناالهدم
تأتيولكناإلجمانيالالهوتيالمعيارمستوىعلىالتعاليمختامأعطضالتي91اآليةقبل
التياألسبابإلىمنتبهاوالبخيانللسالمهوماعلاعكفبمشىالسالفة91لآليةتأكيدا
التيالطعاممشكلةهنايعطيبولس0قكانوإنوتفصيالبهلةالسالموتهدمءالبناتوقف
كلهائنتهيالتيالهدمأسبابكلنصعأنهنايليقولكنوعالجهاأسبـابفاشرحأنسبق

البشريةالنفستايببةضرفكلءواالزدرابالعزلةوإشسارهاضميرهاوجرحالنفمبـإحـزان

ألجلهاالمسيحماتالئيللنفسبالنسبةالثهعملتوقفبأنكفيلة
الثهعمل

هوءوازدراوديونةوشقاقمعثرةمنمنهمايتأتىوماوالشرباألكـلكانإذاأنهواضح
فلنعكـفالسابقةاآليةفيبولسقوحددهسبقالذيهواللهفعملاالنسانعمل

فيصاتدقيفخابسببالنفمسولنيانبالسالمنصحيالبمعنىللبنيانهووماللسالمهوماكلإذا
الهدمإآلوراثهمنياتيالاناإلنستدبيرمنالذيمااإلنسمانعملكلألنيؤكلالوفيمايؤكل
السالممقابللىالهادمةالشرةيضعبولسوالقديحمالبنيانإآلورائهمنيثأتىفالاللهعملأما

الباكيما
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طاهرةءاألشياكل

41آيةنجساءنئيليسالهإالشمما7474710كالماللحكاألم

نفسيعطيبولسوهناقول4ءع4حقاتفيدوهبملماللحأسقطتالـعربيةالتربهة
ءنئيديسىأنيسوعالربفيومتيفنعالمإنيللنجسبالنسبةفالهالذيالسالفالتأكيد
قالهمابولسيؤكدقهنا41ة41روهونجفلهنجسأشيئايحسبشنإآلبذاتهنجسا

فىطاهرةحقأءاألشياكلللطاهربالنسبةايجابيةبصورة41اآليـةفيالنجـسعن

إإالتصويرمنتهاهودقةالمعنىوحبكالمنطقبهاليبلغهخانجساءنتيليسمقابل

ءمجىهكذاهونجسىفلهنجساشيثايحسبقنإأل41اآليةفىءاستئناحدتوكما

بعثرةيأكلالذيالنسانشرلكنههناءاالشثنا

فكلالطاهرهكذانجسافيصرلهنجسايحسبهالذيإآلبذاتهنجساءنئيليسأنفكـما

الطاهريأكلالذيأوشرالهاألكلفيصيرمرتاببضهيرالطاهريأكلالذيإآلحالهرحقـاءشي
هذهفيهناالعئرةألنأيضاشراأكلهفيصيرفئعمرأخاهنجسايحسبالالذياليهوديأمام
ليرضىمرتاببضميرالطاهريأكلالذيأيمعثرايصيرأومعثراريهوأنهبمعنىتأتـياآلية
االيهودممأماميأكلالذيواألمميااليهانالضعيفالمئنضراليهوديأوهونفسهوئعثرياأل

لليهوديطاهراليسالحقيقةفيهوبينمالنفسهفعألطاهراطاهرفيكونأناءيـعتقدأكألالمتنصر

فئغثرهالمتنضر

والحزنلألسفولكنالكنيسةنشأةبدايةفيواألمماليهودبينالمتبادالالحرجلنايوضححهـذا
تأكلالالتيوالكنانمستأكلالتيللكناشبالنسبةاآلنحادثامـهبنفهذازاليالالشديد

بينوالسالمقائهةنفسهاوالفزقةقائمنفسهءواالردراقائمةنفسهاوالدينونةقائمةحهانـفوالعحـرة

عملتنقضوااالوذاكهذاضميريستصرخبولسوالقديسبنشاطقائموالهدممنزوعالكـنائس

القدسالروحفيوالفرحوالسالمالبرالتال

تغثرأوأوأخوكبهيمعطدمشيئاوالخمرائشرلتواللحماتسأككأنحمس
تفعغص

الضعيفاإلنسانأمامخمرأيشربأولحمااإلنسانيأكلالأنيستحسنبولـسقأنولو

21مرويةرصالةا
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علىباللوميعودتنفيذهعدمألنالتنفيذالزمرسولياأمرايعطيالحقيقةفيولكنهفيعثرهاإليهان
المسيحياالبسانيتحملالذيالنفسىهاليئخظزاآلخرينإعثارفيألنخطيئةارتكأبمستوى
مالطفةأيةفيهاليساإليمانيةالحقيقةولكنفقطالمتالطفهوبولسقفاسلوبإذأوزره

هذامئلفيلطففأيألجلهالمسيحماتإنسانائهلكبهذاإنكمزةقالهابولسىقألن
فى9العمل

المسيحأكملهالذيءالفداعملريألنفذلكالحدهذاإلمطخطيرأاألمرهذاصارلماذاأما
التياآلياتاسمعواألمماليهودواحدااالثنينيجعلأقعندبنتهيأنقضدهكانبموته
حائطولقضواألمماليهودواحدااالثنينجعلالذيسالمناهوالنهالدممنهايستل
فياالثنينمنيخلقلكيفرائضفىالوصاياشنامبجسدهئئطالالعداوةأالمتوسطالسياج
بالصليحياللهمعواحدجسدفياألثنينويصالمسالماصانعاجديداواحداإنسانأنفسـه
روحفيقدوماكلينالـابهألنوالفريبيئالبعيدينأنتمبسالموتشركمءفجابهالعداوةفاتأل
24181أتاآلبإلىواحد

الصليبثصرةهيهذهاواحلىواألممياليهودييجعلبأنينتهيءالفداعملأنكيفانظر
بعدالمسمحدمفيأيخكمعتتصالحأنالعظيماالجسانهذانلتأنبعداألمميأيهاأنتفكـيف
ألالمسجحمنأخذتهاالتيحريتكبسببوئهلكهتعوددهريةعداوة

معئرةهذاسلطانغيصيرلئالانظرواقولهفىوتحذيرتوعيةبأكئرذلكعنيعئربولسوق
خرافةاالوثانأنإدراكإتساععلملهقنياالمسجييناليهودمنأحدراإنألنهءللضعفا

بحمايأكلحتىهوضعيفإذغشاضميرهيتقوىأفالوثنهيكلفىمتكئالهاقيمةوال
حريتكعلمكبسبإيمانعدملهيحسبيالذارتيابهبسبفيهلكمرتابوهولسألوثان

كانوامهماءالصعفااالخوةإلىتخطئونإذوهكذا3أجلهمنالمسيحماتالذيالضعيفاألخ
لحماآككفلنأخيئغثزطمامكانإنلذلكالمسيحإلىتخطئونالضعيصضميرهموتحرحون

8931كو1أخيأعئزلئالاألبدإلى

قصيرةوقفة

الجسدوفياإليهانفيواحدأجميعانكودلكيأوألالمسيحصعماذاانظرءالقـارىعزيزيمما
جعلحتىالكخجسةأيالواحدالجسدفيالوحدةقيمةالرسولربولحسيقةكيفانظرثمالواحد
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نفسهعلىقطعالنهايةفيكيفانظربلالمسيحياإليمانفيهاماعنصرااآلخرينإعثارعدم
كلنانصوماوأصومأننيمكالمسيحفىأخيخالصأربحلكيأنهعلينايقطعالحقيقةفيوهو

األبدإلينذوقهواليعثرهمالذيءالثصيعن

االعئاريقترففريقوصاركلتمزقناكيفحالنااليهآلماالىسوياننظربناتعاكثم
األرواحوتهلكالنفوسوتحرنالضمائرفئخزحلآلخرالواحدنهايةبالوحساببالوقصدأ

ويسمعيرىوالمسيح

مافينفشهيديناللمنطوبىاللهأماتميمكبنفلكفليكن3إيمالمألسك4122
يستحيمن

أقولفانياآليةهذهفىبولساليهاقيستندالتيالعامةللقاعدةنرجعأنبنايجدرهنـا
بالالجميععلىيسريعامأمربينكمهوقنلكلعالرسوليأمرهخاليالمعطهـاةبالنعمة

واحدلكلالثهقشمكماالتعملإلىيزشيبليرتحيأنينجغيمافوقيرتئيالأنءاستثنا
213رواإليمانمنمقدارا

واحدةبقوةأوواحدناتساعأوواحدةبرؤيةأوواحدبمقتاسللجميعيسسلمالفااليماناذا
جمغمعيتوافقاإليمانمنقسطايمنحهسيكونوماذاهوماذاباإلنسانمعرفتهسبقسببحفالله

الوحدهبهخاصاإنسانكللدىاإليهانفأصحإومسئولياتهوطموحاتهوضعفاتهإمكـانياته

إمكانياتهممتجاهألالناسعلىيفرضهوالللتباهيالناسكليعرضه

الدهفكراتساعوأدركواالروحمعرفةطاقاتعليهمانفتحتالذينءاألقويايحذرهنابولحصلتى

أمامإيمانهمرضوايستأنمنيحارهمالزمتةاألموربصغاثريهتمالتويإيهانلهموصاروالممسيح
ضمائرهممنهاتحزعءأشياويعملواااليمانءالضعفا

ءسعداهمحقاأنهمبولسىقويقولالدهأمامبإيمانهميفرحواأناإليهانءأقويايكفي
أنفسهملينفيماهذاإيمانهملهمليكنولكنالميخةاألعمالمنتطفرقاالتيوضماثرهمبـايمانهم

والله

يسئحسنهفيمانفسهيديناللمنطوبىحقاكـانإنولكـن

اللهأمامضميرهإليهيرتاحالماونقذصميرهعلوضغط

ارتابهوإذاويلهياولكن
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بالنسبةواألمالجوتهبالنسبةاألكبراألخوقدوةلألسرةبالنسبةاألبالقدوةخطورةهسنا
الضعيفعلإيمانكتفرضالتالميذهمعوالخادملصغارهمبالنسبةوالمدزسةوالمدزسلبناتها

بالترتصيبغيرمايتصزفواأوبهيؤمنونالمايعصلواأنءالضعفاترغمالبحريتكاآلخرينئعثرال
ورحمعةترهقالوالاألضعفمعتمنئقالمعثرةضمائرهمواحترمالناسضعفاحترمضمائرهم

الحريةعلىالمدفىلينغيرضعائريوجعقطعصألبتأوالوحمريتكإيمانك

ليسقماوكلاإليمايئمنليممقذيكألنئدالمأكلفإنيرتاليالذيوأما4132
فهوخطيااإليمافيمن

يرتابالذيواما

ةكالإلملحءإيستحسنمقابلفىإةول57لمء7هيرتاب

اللمنطوبىوحريتهالمسيحيااليمانفيالقوةسشوىكلاألولمتقابسالنوضعان
يستحسنهفيمانفسهيدين

ومحدوديةااليمانفيالضعفمسـتوىعلىئدانأكـلإنيرتاليالذياالذ
بالحريئاإلحساس

نوضأنينبغىهناولكنعديدةزوايامنهذاعلىجاوبناقدكناوإنونحن3لماذاالسؤال

واحدولكلبالعدللهاللهطهقالذيإيهانهقياسوضدبلضميرهضديتصزفالذياإلنسانأد
إنألنهبيدهخالصهميزانخزبقدبذلكيكونبخالصهكفيالليكونللخالصحاحتهحسب

أداةضييرهوسيكونومحتجاصاحبهشاكياالدينيومالضصرفسيصرخالعملمعالفميرتعـارض
دينونته

القديحسالذأعطاناالذيإيهاننامستوىعلصاحيةضمائرناتكونأنمنايريدبولسق

وتنهارتتنازلالحيواإلرادةالمهتزةالمشيحةعلوتسودوئتسيطرلتقوىضمائرناندزثأنيرىبولس
الغوايةضدمستاسداالضميريقفأنالبديماثلهماأوالخمركشربالتهديدأوءاالعراأمام

أييعصلأوالشربأولألكليدهويمداإلنسانيتنازلفالخطوةأولمناالرتيابدابرفيقطع
عملأييعملأوأكليذلكمنوبالركميرتابالذيهناعليهالـضميرضرموافقيكونءشي

سقوطهنابثهرتحمتأوالموقفغوايةتحتفيهنفسهوانحنتشهوتهمنبهيمكأمقديكون
االيمالطوانحصارالنفسوخسارةالضمير
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متيقتةواثقةضمائرناكانتإذاإآلعملأينعملأونشربأونأكلالأنيوصينابولسق

عنذلكيكونشربناأوأكلناافابئخالصابحجملناالموهوباإليمانءإراموقفهـاصحةمن

أنيلزمفالرفضوإالاآلخرينإلرادةخضوعاأوثهوةللمجاراةوليسضـسرورضىإيمانصسحة
فمرحباالموسوسينحتىأوءالضعفاالظهوربمظهرأوحرمانأوضيقمنكادمهماجـاهزأيكـون

اللهورضىااليمانوسالمةالضصرراحةمعوالوسوسةبالضعف

استحسنهإذاإآلعماليعملالالديأنالنفسصحةمستوىعلىنعرفأنوينبني
روحياوالطوباوينفسياالسعيدهواإلنسانفهذاثقةعنإيمانهوآزرهضميره





عثراطامسألصحاح

األصحاحمناألولالقسم
151131

2و511أ

ولامثلناالمسيح

نفسهيرفيلمكونه

و513ب

157ض

51821د

5131هـ

سبقماكليجملالسابقالوظتكملة

41أصحافي

السابقالوظأساس

وتعقيبليتورجيءدعا

معاواألمماليهودأجلمن4جاالمسيح
ءدعا

األصحاحمنالثانبمالقسم
15141331

بهايختمتصرةكلمة

الرسالةموممعبولسق

روميةألهلموجهة

مباشرةئلتحم

األصحاحقيءجا
1851ولا11

لألممرسوألبصفتهإليهمالكتابةيبرر51161أ

الممتدةالعريصةخدمتهواقعمن517112ب

لهمزيارتمنكلهاالمدة0هذمنعهالذي51222ج

لففراخدمتهتكميلبعدبالزيارةالوعد515292د

أورشليم
اليهودتحاهموقفهططورةالصالةطل510323هـ

نحتصرةبركة3س51و



األصحاحمناآلوللقسم
1511311

اآلولقثفناالمسيح
نفمتمهئريهالمكونه

الساجمالوعظتكملة2و1511أ

41األصحاحفيسبقماكلئجمل

أنفممشائرجمبئوالالفمغقاسأضعاتختملأنياقياألقونحنعلينافيجمي511

لم75غ25الةكا6هءاألقويانحن

وعدمءالضعفااحتمالفيءاألقويامعالسابقاألصحاحفينفسهوضعقدبولسقكانان
بعفمناأيضانحاكمفالفقطالمبدابحسبكانذلكأنإآلضعفهمأسبـابمحاكـمة
العمليةالمسئوليةحيثمنءاألقويامعنفمممهيضعأنالواضحهناولكن4131بعضا
علينافيجب

الال107ءاألقويانحن50هلم7علينافيجحي

الداخلىماناإليقوةبسببأخالقياءاألقوياهمبينهمنفسهبولسقيضعالذينءاألقويا
قوانينحسبالحالفيمسئوليةعلينافرضتاإليمانيةاألخالقيةالقوةهدهولكقالضميروثبات

2184الوبأكثريطالبؤلهكثيرابودعونهوقنكثيزمنهيطلبكثيراأعطيتنفكلالذ
الحقيقةفيهواإليهانمنكبيرامهلحانصيجاللبعضخصيصاأعطىاللهأنبمعنى

يكونوالكيدلكالروحيوعييمغةوجموالفكريةالنفسيةبنيتهممعالدهعلمبحسمبيتناسب
ولكناللالءعطافيشحإليعودالوالذيإيمانيااألقلنصيبهمبسببءالضعفاعنبالتاليمسئولين

أيورحمتهاللهعدلءقضاهوهذافأضعفتهاوالمواريثالظروففيهاتحكتالتيالينيةإلى
محموأليكـونألنهنصيبهضعفبخصوصيتذئرالضعيفيعودالحتىالبشريةيالخاصبزهعمل
األقوىالنصيبصاحبقوةعلى

ضعفقيسلولممسحوليتهعنالقويتخلىلوالكـارثةتكودنكـمءالقارىأيهـافانظر
ءالعطافيعليهأغدقتالتياللهنعحةويخونوكتداحزنانفسياالضعيفيقتلإنهالفسعيف

466
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النصيبصاحبيجورعلىويتعالىلنفسهاللهعطيةعلىيستحوذهوفـإذءبسخاهوليعطي
األضعف

ئحئمهقاطعاوجوبامجبيجمطههأمهلمء7الرنانةبولسقكلمةءتجيهنامن

بلوتتعالىوتتمخدبهلتتكزمرصيدأئعظلمالذاقاحيثالوجوبهذاتفرضالتيالثهعسطية

يدفعوالذيدئناينثىهنافالوجوبإعطىالذيالثهومجدالنعمةلمجدءالعطايتحؤللكـي
لالفتخمارسبيلوالالدينوفنأنهكفاهعليهالذيالدين

لمكاه6ء74نحتملأن

يحتملهناتفيدالاليوالنيةفالكلمةوعاجزةفقيرةالموضعهذافيالعربيةالـترجمة

كماأو411روكاههـ770075الضعيفيحتمليححيلفالذي0حمأليحملبلاحتياأل

بلنحتملهكشخصالضعيفليسهناولكـنداإ74دد17هاألصسحساحفيهنـاتءجـا

يحتملأنالعليهمفروضالقويفاالنسانكاههـالالملمالضعفاتبـالجـهحالضعف

وأناداخليفيأحئملهاأنفيمكنأحتملهاكنتإنألتنإيحملهاأنبلاآلخـرينضعفات
أعيشهاضعفاتيأخيضعفاتصارتفقدعنهأحملهاأنولكنأتحركالحـاليفىصامـت

عزيزيأنظرالقويوهوالضعيفأناكأنيأخيوأرضيعثرتهاألتالفىجهديكـلوأبذل
صحيحالالمعنىعناالبتعادفيذلكفتسحببالمترجـميوفقلمكيفءالقارى

بلخطايانايحتمللمفالمسيحئحئذىوتتلكنيوذجحماألالمسيحسيقدمبولسقكانوإن
قيقوللذلك242بط1الخشبةعلىجسدهقيحملها871متصلمكاه3كاهم7حملها

62كلبعضأئقالبعضكملمي3ساحملواآخرموضعفيبولس
كاههـ79أألم33ثأل7الة37لأل7ءالضعفاأضعاف

وسلوكفهممنالضعيفيظهرعلىماكلليركزكلءالضعفاضعفهنابولسقلقدجمع

كالطوإنوالمادياتالزمنياتمعالتعاملقيوروحهالمسيحفكرسعةبلوغعنإيهانهقصورنتيجة

الناموسبسببفيهمالالصقةاليهودوعوايدوالشرباألكلاعتباراتفيأكثريتوشعلمبولسق
ولكناثنينأوجيلفيتمحىأنجدأأمورأيصعحبوالشعورهموشعورهموحدانهمفيحفرالذي

هذاوضعفاألجياللضعفاتبالخسبةنفهمهأذبحبمانمهماليهودضعفاتفياسنفسعلى
ونجرحنحاكمهمءالضعفاوأفكارإيمانضعفنحملأدجمؤضالديننحننعيشمهالذيليلا

بلعنهملنلقيهأصالعنابأحدنحزكهحتىوالفمعفهمعنهمنحملأننـريـدوالصميرهـم
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فنذكإيمانعدمكانهضعفهمونتهمبلضعفهمسثوليةونحشلهمضعفهموزنحملهمبالعكس
صدقغيرعلىبولس0قكالمونتقمصلنعظنقفثمإيمانهمفيونثككهموشعورهمأنفسهم
إنوبالحقيقةحقاولكن1192كو2ألتهبالناوأيعثرقن3اضععفالوأنايضعفقن

فالخدمةالضعيفضعفحملإذاإالقويايحسبأنيمكنالوخلقياونفسياايمانياالفوي

إيمانقوةبلنظريإيمانقوةالالقوةتكونفهناإليمانوابالروحوالصحةالقوةرمزهيالمسيحيةفى

فقطبالجسدالالمجروحينجراحوتصئدالمتعبينأدجللتغسلوبانحنائكبرهانهلهبالمحبةعامل

المهانةالمعسيحيةتجاهوالشعوروبالضميربل

صرتاألكثرينألربحللجميعينفاستعبدتالجميعمنحراكنستإذفإني
شريكأوناإلنجيلألجملأفعلهأناوهذاءالضعفاألربحكضعيفءللضعفا

32و22و991كو1فيه

أنفسئانرفوال

النفسيكلفئقيلءالضعفاضعفاتحملألنءالضعفاضعفاتنحتمللمعنىتعميق

ومالهااعصابهايسئهلكبالنهاريشقيهاالليليوقظهاالراحةيحرمهايرشيهامنكـئر
بولسقاوضحلذلك3ءالضعفاهئميحملكيفنفسهيرضيأنيريدفالذيإذأوكوامتها

بهايستمتعأدااليهانيةامتيازاتهءورامنينتظرالأنواجبهمنبمنةعلىالقويليكوناألمر
ذاتهويرضي

خداعهنا3بهلىقوةالماأحملكيفأوأحئملوكيفبقولالجسديوالمنطقالعقلولكن
فوفيمنهيةفالق0االيمانيةالقوةضريبةمنليهربجسدانيبفكريتمسكحينمااإلنسانبصر

لينعمالروحفيبهتحيلقالجسديمستواهفوقالجسدترفعمتجددةعطيةاإليمانفقوةءالسممامن

المعادلةهيهذهالعافيةفارغالقوةحطيطفىالجسدكانولوحتىالروحـانيينءاألقويابقرى

توكلوأنافحينئذضعيفأناحمينماألنيأمامكبرلسىيضعهاقالتيرةالمح

بمعنى2109كو2يمقلالضففيتؤليألننعمتيمتكفيك3كيف21010كو2
منبضعفكسيتكفلاللهألنغيركضعفهئمحملتإذاضعفكهئمتحملالالحقيقةفيأنك

الاألرضأطرافخالقالربالدهرإلهتسمعلمأمعرفتامايوئهـخكوالثهضعفهأجل
الغلمانءيمثرشماةالقوةولعديمتدرةالمغيييعطيفحمفهمهعنديسيعياوالتيهل
أجنحةيرفعونفوةفيجددونليالرسنتظرووأماتعثرايتعثرونوالفتيانويتعبوديعيون

جزب3ا0482إشيعيونواليمشونيتعبونواليركضونكالنسور
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كريماموضعاونضعهأنفسنانرفبماالبولسقلقرلنستمعلمفإذاءالقارىولسينتبه
مشينامخزياموقفاوللستروالبذلوالمعونةللسندوالمحتاجينءالضعفاأمامنقففسوفقلوبنافي

سوفعنهمونختفيمنهمنهربسوفأوعئاليبتعدواوننتهرهمأنانيتناءوراننساقسوف

ونحنالضعفنآلعيسوفيقظونونحنالنومنألعيسوفحاضرونونحنالغيابنألعي

منهرباذلككلنختلىالونحنالخلوةيرنسوفءأصحاونحنالمرضنألعيسوفءأقويا

والمحبةإيمانهوئهلكذاتهيهلكسوتذائهليرضىلذاتهبإيمانهيعيشفالذيالمستعبينهئمحمل
315اكولنفسهاماتطلبال

المئتاقيللخييرألجلقريتةمناواحدكلفلحرفي512

قريبكيتحمعمعاوالتوازيالتساويعلىروحيوذكابحكمةيضعههـابولسىق

إهمالمعتتعالرضاللهفمحبةأنفسنانرضيالالسابقةاآليةعلىردايأتيموهذاكنفسك

لمءفهؤالاآلخرينوأحئوااللهأحمواالذينأولئكأماءبسواسواةاتالذءإرضاومعاآلخرين
2111رؤالموتحتىحياتهميحبوا

أناكماالربعيةولتنفيذصادقةكعئنةتطبيقنموذجليكونبتواضعنفسهيقألمبولسق

يخلصوالكيالكثيرينبلنفسييوافقماغيرطالبءشيكلفىالجسميعأرضىأيضا
0133كو1

أكاههإلم7البنيانالجلللخير

الحيربحيحددوالذياللهأمامومقبولومرضىصالحهوماكلكاـنهو2هـء7هناالحيرأما

المسيحيااليمانفىالكاملوضمهياخذأنبمعنىللبنيان1يكونأنهوالصالحهوماأوهنا

العامالبنيانهوالبنيانكلمنالنهائيوالقصدككلللكنيمسةوبالنسبةءالضعفانفوسءلبنا

هذاعنتنشأالتيالثغراتسدهويكونماأولءفالبناالكنيسةفيءالضعفاعنهناالكالمألن
حمسابقييدخلبلالكنيسةنمومالحقةعنالعضويتهـعطلاللكياستكمالهوعاولةالضعف

لكيحكمةبكلإنسادكلومعلمينإنسانكلمنذرينبهنناديالذيويستزيدهالنموهذا

الذيعملهبحسبمجاهدأأيضاأقعبألجلهالذياألمريسوعالمسيحفيكامالإنساناكلنحضر

92و182كوبقوةفييعمل

والتعلجمالوعظفىبالصبرالذينالمعئمينءاآلباالعصورأولئكمدىعلىالكنيسةفخركانلقد
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بنواالنعمةفيأوالداأواننتالحضيضمنذفوسااجتذبواجيلءوراجيألأنخمأواالحالوالعمل
مدىعلىالكنيسةفخركانواوأساقفةكهنةأقامواللخدمةشبابأقذسواالكتابفيءوأتقياعلمات

يضيمونهمواآلنالربقولبحسبالناسأمامبنورهمواءاضاءهؤاليزالونوالالتاريـخ
ءالسما

إلمماكالكواكبالبرإلىكثيرينردواوالذينءالسماالجلدءكضيايضيثونوالصالحون

313داالدهورأبد

لهونشهدنعيشهالذيالبنيانمنبولمىققصدههوماهذا

السابقالوعظالممالم41و15103ب

ؤقغتمعميريكتعييراتهومكنوبىكمابلذفشايزفيلمأيضاالمسيخألن513
علتي

واحدكلوأنأنفسنانرضياالأنعلينافرضهالذيالتكليفامريرفعالرسولبولسهنا

وتصرفاتناحياتنامنهنستقيالذيالحيالنموذجمواجهةفيالمسيحيمستواهإلىقريبهفلئـرضيى

عنهأويسوعالربوصايامنوصيةفليستوصاياهتنفيذعلىقدراتناكلمنهونستمدبل

قرفعوقدفيناشكلاليرسمالذيوهوالحينموذجنافالربداخلهامنتسنفيذهاسروتحملإال
المسيحنستفسرمنبلبولسقنستفسرمننعودالئيلكـمصدرهاإلىوصيضهفياألمربولس

6141يوأويخبركمليممايأخذوالجوابالسؤالوسيطالقدسوالروح

عليئوفعتمعئريكوتعييراتأكلتنيبيئكغيرةاألنالمزموربنبوةيسستشهدبولـسوق
الحطاةطسابتقتلماتقئلفالمسيح9ة96مز

كيفيحكيقلوبنافيبلأمامناقائمالصليبهوذافهانفسهيرقيلمالمسيحفكون
لقدالخطاةبخالصيفوزلكيوالتعيهيرالتاتءاإلساكلوتفحلطمخصهوأذكنفسهالربأهان
علىالمستحقةالواجباتلكلاألعلىالخموذجالمسيحفييجداندائمابولسقلقلبيـطيحثكان

نموذجفييرىالبولسقوكانواألخالقيالنفمصيءالبناتعوزالتيءبادىالمولكـلاإلنسـان

حقيقةمنفتحالمسيحأدتوافعياحياشعورايشعركانبلاآلننحنععممهنالذيالبعدهذاالمسيح
منوثقواوالذينقلبهحسبيجعلناأنوالمسرةبلوالمشيثةبلالقدرةولهالقدسبالروحعليـنا
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فعألوجدوهودالةوشجاعةبإخالصعليهوارتموافعالالمسيـحأحبواالذينبولسقكالم

بإنجيلهوتثممواوأحبوهاأقوالهوفهمواذهنهموانفتحمنهبمقدارقربهموتغيروامنهفتعتمواكذلك

منلكمعبيداوصماروااشتراهمللذيباعوهابلأنفحمصهميرضوالمءهؤالاللهرجـالوصاروا
45كو02يسوعأبل

الكتبقيبمابالضبيروالتعويلحتىتعليمناألجلىتبآكطفكتسبقماككاألن514
ءلنارجايكون

ءللبنابلللتعليمحيامصدراالكتبفييرىالفكريلمنهجهدراسخنابحسـببولسق

الدهورلتصركلمدىوكلألجلناخصيصأكتبمتكتبتالتـيالربوصيةألناألخالقـي
فانناالجديدفيالمسيحيسئحللربالتيوتلكالقديمفىاللهوصايانقرأحميـنـمافنحنوتنقـذ

ذهنناوتجديدالروحيوعيناوانفتاحوبنائناولتقويمنابلفحسبلتعليمنالجصمصـادرنجـدها

سيفكلمنوأمضىوفقالةحيةالدهكلمةاألنبولمقالهاقكماوأخالقناسلوكناوضبط

ونياتهالفلبأفكارومميزةوالمخاخوالمفاصلوالـروحالخفسمـفرقإلىوخـارقةحدينذي

تسريحيةفالكلمةعدةأوجهعلىيئماللهكلماتءباسخجالالكتبعلفالتعفم421عب
مؤثرةأيمماوفقالةأبدافارغةترتدوالموتمنتحييفهيوفكرهاالنسانفلبفيكـروح

بشريةقوةتدركهاالوالتيانغالقاالمناطقأشدتخترقوالكلمةوتصححاإلرادةوتغيرالفكرتـصجغ
كلمةولكنتبلغهااالنسانروحواليدركهاالنفسعلمفالوالروحالنفسبينالمنطقةواللي

التيالمفاصلوثخترقالربلروحأواالنسانلذاتانوانحيازهاميلهاوتوضحمفهاتكالرب

أسراروكأنهامنءالخفااستقرفيمافهيالمخاخأما0المجهولةالنفسءأجـزابوتربسطتفصل

وأفكاروشاخعتقماوتجذدفسدماوتبتروتؤذبوتوتخالكلمةعزيهاتهذهاإلنسانعظامداخل
منهاءوالرديالصالحوتميزالنعيةقياسعلىتقيسهاونياتهالقلب

التعزيةمنبلفراغمنيأئيالالصبرولكنالصبرإلىحاجتهأسدماكلههذاولك

االنسانحياةفيءالرجاينبمتوهكذاالدهكلمةلىوالتأملوالحفظالدراسةمنيومكلالحاصلة
كلعبرتوقدوللكنيسةقوةلبسوقدللضعيمنظورالمنظوروكأنهننتظرغيربهالذيءالرجا

ونخلصنعيشءنالرجاألنناوانقساموشقاقخصاموكلعخة
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وتعقيبليتورجيءدعا71ه51ج
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المسيحبخشمطبيمكمفيماواحدأاهيماماتهتمواأنوالتعزيلالقبرإالولئعطكمه51
يسج

الخعزيةمناللهالكلمةإلىالمكتوبةالكلمةمناالنجيلصاحبالىاإلنجيلمنواآلن

الصبرإلهإلىالمقدسالتاريخعبرةمنالمكتسبالصبرمنالمعزيبقوةالتعزيةإلىالكتبفيبها

فسئاللوتتعتمبهالتتهذبالكلمةعلىسهرتإذاوأنحتيقولبولسقوكأنالمسيـحوروح

فهماةءقراكلومعنعمةكلمةكلمعطيييخامواليغفلالالذيالفدوسالساهرعليك
عملنحوتكميلالربةمشيواحدئقودهاهتمامإلىفيناءعزاوكلصبروكلتعليمكلويحؤل

الخالص

3ول880أل8ال83يأء570إ7واحدااهتماماثهتموا

وهيالكلمةهذهمنبولسقيريدهماقاماتعخيكلهالعالمفيشائعةإفرنجيةكلمةتوجـد
البحيثالفكرانسجاموتعنياإلنجليزيةإلىبهاترجمتالتيالكئمةنفسوهيالهارمولـي

أوثالثةألناألصواتهارموليفيومعروففكرويختفيفكريظهروالفكرعلىفكريطغى

كلهاتصجحفابهاالحادةالنغماتمنفيهاكانمهماالتوافقبلغتإذاأصواتعشرةأوأربعة

السابقالروحيالكلمةتهذيبأساسعلىاثهيصنعهكذااالنسجامغايةمنسجماواحداصوتا
وكأنهامشيئتهعلىمضبوطةأونابعةاإلنسانفىاالهتمامووحدةالفكروحدةيحعلإذاإلنسانفى

نفسههوالذيالكنيسةفكرهوالحقيقةفيوهذاواالهتماماتوالمشيثاتاألفكـارضبطآلة

هووهذاالجامعةالواحدةالكنجسةوالروحوحدانيةمعنىهوبعينهوهذاالمسيحفكـر

بالمسيحاالتحادسرمنالمنظور

الفويمنيأخذأنالكتبفيبماوالخعزيةالصبرإلهثماإلنجيليستطيمكيففانسظر

اهتمامأالجميعمنويصنعالقادرقامةمعلتتساوىالعاجزقامةمنيرفعالضعيويشذد
السريالمسيحجسدالواحدالجسدهارمؤليهوهذاوحدهاالدهمشيئةمنمستمذاواحدا

وحيدةواحدةلغايةوتوجيههاالرأستدبيرتحتبازريمجامءاألعضائعملفيهالذيبقيادتهو



157176روهروميةرسالةرح

واحدوفمواحدهبنفمميىالمسيحيسعرئنااباالثهتمخدوالكبم516

إلهيصنعوالتعزيةوالصبربالكلمةوبالضعيفالقوييلتحمعدماالنهايةغايةهيهذه

المجدنعطيلكيواهتماموفكرروحوحدةالمتنافراتهذهمنالمسيحيسئحالربوالتعزيةالصبر
لثه

كيانالهايتثئتبلالمسيحفيالمسيحيةالجماعةلوحدةوحسسبغايةليسالمجدوهنا

قدإؤافهبمالواحدوالقلمالواحدبالفكرالثهتمجدالمسيحيةالجماعةكانتفإنووجودا
أمامأبديوجودصارلهاالسمائيبنخورسفيتدخلضروي111الكنانحمزقيدخلست

أستحأنايفولفالمسيحيموجودفاناأفكرأنايقولالغربفيلسوفكـانانألنهالله
الىممالهصوريوجودفهوفكرككلفزاثلالمسفكراالنحسانوجودأماموجودفأنا

حضرةفيوجودألنهوحوديحذهالوجودفهوالمسثحاإلنسانوجودأماالزوالثماالنحالل
منأعلىصارففدالزمنيخلخلهالالدهيمجدهوالذيباللهيتمخدالدهيمبدفالذيمنهمستمدالله

عتيدوهوالسمائيينطفسمنطقسهحةمسجديدةخليقةالمسيحياالنسان0عليهومتفوتاالزص

0يرافقهمأن

الهلهالهـلمة778االكا3هلم14واحدوفمواحدةبنمس

وصحةاليونانياألصلفىموجودةليستوهيدهوبزيادةتصرفتالعرليةالتـرجمة

الكيفهناالمسيحيسوعاربنأباالثهواحدبفمنخجدواواحدةبنفسلهـبمهيالتربهة
الخرجمةفيءجاكماللتمحيدوليستمجدواواحدةبنفسلكيالواحدةللنفسسسبجةءتجي
ديةالعر

بنفسدكيإديهاةمضافةوليستالواحدةالنفسكلمعثمدةءفيواحدبفمثم

واحدبفمتمجدواواحدة

بينكمفيماواحدااممامأئهتمواأنوالتعزيةالصبرإلهوليعطكمكـاآلتييحبيوالمعنى
الرسالةأنويالحظالليتورجيبولسقءدعافهناواحدبفمهالممجدواواحمدةبنفسلكي

نفسواحداهتمامالوحدةعلىءشيكلوقبلأوالينصسبالصالةءأثناالكنيسةداخلئقرأ

تسححواحدخورسفيتقأنومستحقةمهيأةاللافىتصبحالوحدةوهذواحدفمواحدة
الئه
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وإآليكونءغناخورسكمجردواحدبفمللهالتحجيديصبحأنبستحيلأنهننتهأنيلزمهخا

الواحدةالنفسىمصدرهالواحدالفممنالتسبيحيكونأنالبدإذا0ريائيتمميلمجرد

1هلمههـدار47ة4حدةوانفس

والمقطعثأءالواحديفيداآلولالمقطعهلمهـوللمهمقطعينمناليونانيةالكلمة
خارجمنأتتإذاالعقلالفكرأوالوجدانأوالعاطفةووحدةالوجدانأوالعاطفةيفيدالثاني

وحدةيقصدبولسقولكنغيرهاأوكانتسياسيةيةدنيوأهدافوحدةءتنثمىاإلنسان

استجابةهيالمسيحيةوالوحدةالمسيحيةالوحدةوهالنفسجدةتعبيرفاعطاهاداخلية

مسيحييبينالفوارقبانذوضياناالصطالحهذامنبولسقوهدفاإلنسانفياللهلعمل

المسيحوعمللألضعفاألفوكطواحتمالطءوعزاصبربفضلالكنمسةفىاألممومسيحيياليهود

بفمبمجدوهداللهليسئحواالنفسأعماقمنالوحدةصادقواحدخورسإلىيصالحتىمعافيهما

قلبههكلمنلهدعاالذيبولسقحلمكانهذاواحد

معوحمضرتهحالمساسمالةالكففيالمسئحينخورسفيالوقوفإنسولهنقسروهوذا

النفوسعلىالنفولسيؤآلفأنذاتهبحدقادربخشوعاللهروخلعملالحـاضريناستعداد

وحدةةالمستعدهالنفوسمنويخلقالمتباعدةاألرواحويمعالحالمتنافرةالقلولويطصي
ويردداللهحفعدةإلىدعاوهايرتفعحتىوتجمعهاالقلوليتهزأنبتسبيحهاقدرةلهاحقيقية
فيهايتمخدمتحدةقلوببلالمسححونأيهانغمأوأصواتإلىمحتاجكيرهفالاألبدصداها

وبها

الص74كاا7ءلم174واحلبفم

للهاليرميالئسجيحميقالذيالكنيسةخورسفعألبولسيقصدقهنا
الذيهذائاكاالمادأل57ألل7ثهأإةللتسجيحالصوتسيمفونيةبعنيتعبيرالواحدوالفم

فيلالهيكفياراتالقجبالمزابرعلىيستحونكانواالذينيينالالوخوارسعنالكسعةورثت

داودأنالخفىالعجيبوسزهاالحندمةهذهقداسةلفهمويكفيواألعيادوالمواسمالخدمةسواعي

لهاشهدالثتيبالروحمزاميرهفيولفالدهروحعليهيحلكانبقيثارتهالتسجيحيبدأكـانحينمـا
فياآلنحمتىربالمزاالتسبيحسرهوهذا2153مربالروحقالنفسهداودبقولسهالرب

لتقديمآلقدسالروحوحلولبالمزابرالتسبيحبنغتبرةحمقيقيةسريةعالتةفهناكالكـنيسة

اءأ4الءأاس4ألألياولاهأ18ءيمكالم231030
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امتلئوا862وبهاينظقالبأناتفينايشفعنفسهالروحولكنبالروحخدمة

قلوبكمفيومرتلينمترنمينروحيةوأغافيوتسابيحبمزاميربعضابعضكميئمكفبالروح
91و581أفللرب

بينالروحلوحدةمباشرفعلردكونهمنناتجأساسيةخدمةالكنيسةفىالتسجيحواعتبار
أنالضروريمنكانالمؤمنينبنالكاملةالوحدةمستوىعلىواحدةالكـنيسةفألنالمؤمنين

أنبعدإاللهقيمةالوالهواتالنغمفضبطوحدتهالصدقعمليإعالنهوفالحسبيحتسمـح
االتسبيحفيكونللمجدإالفرحهئاالروحفحهتفالقلوبعلىالفلوبتنضبط

اللهلمجلقيتناأيضأالمسيخأنكمابعضابعفعكماقتلوالذلك517

أيروماكنيسةفياألئوىللقسموجههاالتيالحوجيهاتكلمنبولسقانتهىلقد

أنيجبالتيمسئوليتهمهواليهودمسيحييأياألضعفالقسمأنيعتبروالكي3األمسيحيي
عامةبصورةاألمراآليةهذهفيهنايلقيوأخيراتفاهمأوتصالحموضوعيكونأنفبليحمسوها
وحدةفيالدخولقبولبلتصالحأوتفاهمكمجردالاآلخرمنهماالواحدبليقانلالثنين

السئعالنالمفوسهارمونيبعدإالقيمةالاألصواتفهارموليوهدفحياةكوحدةالكـنيسة

المايستروحذقالستعالنوليمالروحوحمدة

بعفمأبعضكماقبلواالذلك
كاـاةالذلك

بحضكـمافبلوالذلكواحدةبنفساللهتمجدوالكيالسابقةاآليةعلىالمستبللتعقيبأتـت

أنئحتمالتيالمسيحفيالحياةوكايةالمسيحيةغايةوهواللههوكجيدهخااألعلىفالسبببعضا

بعضاتقبلوابعضكم

ولكاطةلملم7كاههـ5فبلواا

بعضابعضكمبترحاباتبلوائفيداليؤنانيةالكلمةولكنقبولمجردتعنيقدالعربيةالتربهة
اإلنجليزيةالنسخةترجمحهاوقدإخوةاالشركةفيمعاواأدخبمعنىكاالح51داداولءولإء3

العالميأتيبعضابعضكماقبلراتعبيرفيالشاعريةمدىنفهمولكيإعءهعرخبواا4ابكلمة

الترحابعكشهفالصذ471غل3ممامماء5كاماإيصدكموهيالضدلـالكلمةمـاير
ذهبيالقديسىعنهاعتروفدالجذبأوالعزومةمعنىتحملاليونانيةفيافبلوافكلمةالذلك

31مروبةدسالةضرحا
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بعيدمعنىأنهولوالبعضلبعضكممسزتكملتكنتعنيجعلهاإذآخرشاعريبمعنىالفم
2مايرتحليلبحسبنوعا

قيقتاأيضأالمسيحأنكما
كاكاهلللحكما

يعدعلمنللتشبيهولكنالتساويأوللمفارنةتأتيال

ولمكاكاالسلمم53اللميالتصحيحفىقبلكمقبلنا

النسخوأوثقأقدمكلدتيقةمراجعةعلىءبناقبلكملتكونالجديدةالنسخةصححتهالقد

اليونانيينمسيحجييخاطبهووبينماالموضعهذافيهنايصحالألنهالمعنىعلىكـذلك

القسممعنفسهيضعأناعتادبولسقأنمعروفألنهقبقنائقالوأن3األسيحييوم

فليرضيىأنفسنانرضيوالءالضعفاأضعافنحتملأنءاألقويانحنعلينافيجباألقوى
واألمملليهودهناالخطابيكونأنالمعنىبحسبفالصسحيحلذلكقريبهمناواحدكل

قبقكمالمسيحأنكحامعاالمتنضرين

األصحاحاتمدىعلىيشرحهأناعتنىوقدبولسقيقصدهالذيالمسيـحقبولأما
حينمافهناالفداعنعرفناهماكلكلفهوبذلوتنازلحبعنفهوقبولالسالفة18

ضركفتينالميزانفييضعفإنهالمـميحقبقكمكمابعضأبعضكـمافبلواأنبولسىقيقول
هذاءإزايطلبكإنفإنإنسانيطيقهاالكلفةمكئفالهمالمسيحيظهرقبولحيثقطمخوازنتين

يهألدالزامانهالمراجعةالرففأويحتملالأمربلزهدأمرفهذابعضأبعضهمهميقيلواأن
651متزالتكـمأيضأأبوكـملكميغفرالزألئهمللناستغفروالمإنبالحرمان

الثهلمجد

قبولناوليسلناالمـتحقبولنتيجةهواللهلمجدقبقكمأيضاالمسيحأنكياهناالدهتمحيد

وكنتيجةحمتميأمرلبعضبعضناقبولناألنالدقيقالالهؤليالمعياربحسبوهذالبعضبعضنا
ضكفرحاصلتحصيلفهوالواحدةوالكنيسةالواحدةوالمعموديةالواحدولاليمانللخالصحتحية

حقوقهينالفبالكادأذاهوإذاحمقوقهمنصاحبهيخزميؤدلمإذاءاألداواجب

ةسيحنانعترفحينمابراسطثناالدهتمجيديتمولناالمسيهحبقبولتتمفقدالذتمجيدأما

2يألسس403ء03
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211فياآلديالدهلمجدربهوالمسيحيسوعأنلسانكلويعترف
الخينعمتهمجدلمدحمشيئتهمسرةحسبلنفسهالمسيحبجسئعللتبنيفعينناسبقإذ

6و5اأف0المحبوبفيعلينابهاأنعم
121أفالمسيحفيرجاؤناسبققدالذيننحنمجدهلمدحلخكون
لناصماربالمسيحولكنالمسيحبدونالهيمجدأنعليهيستحجلكانتنكانفاالنسسان

المسيحإيمانةءبجراأمامهوالترائيإليهوللدخولبلوحسباللهلتمجيدليمىالقدرة

المسجحبدمقريبينصرتملعيدينقبالكنتمالذينأنتميسموعالمسيـحفىاآلنولكن
331أف

281أفاآلبإلواحدروحفيقدوماوأمميهودكلينالنابهألن

معاواألمماليهودأجلمنءجاالمسيح518211أد

صؤرهوأنسبقالذيمعاواألبديالدهريالعظيماألساساآلياتهذهفييقألملولسق
معاواألمماليهوداجلمنءجاالمسيحأنوهونشازأوتحيزأيودونوضوحبكلءاألنججاجميع
كمااليهودمنهوالخالصفاناألمممنوليساليهودمنءجاأنهغيرتمايزأوئفريقدودن

واألمماليهوديجعلهذا422يواألمميخاطبوكأنهالسامريةللمرأةذلكعنالمسيححكحر
المحبةوقوةاإليمانوالتزامالخالصنعمةتحتالمسيحواحداب

حتىالثهصدقواجلمنالختافيتمصارخادقدالمسيخيسمعإالوأقيكأ9و518
هوكماالرقياجلمن8اللهفملدوااالمموأماءاآلبامواعيذيثمت
السمكوأرتلاألممفيساحتذكذلكأجلمنمكلئول

الملمة7هـإعاللهصدقأجلمن

الولآمقيالهلححمةالاجلمن

لألممالسيحءمجيسببمواجهةفيلليهودالمسيحءمجيسبببيئالمقابلةيضعبـولسق
هكذاالنبواتمنإنتقاهامبدعةأخاذةيىةبص

ممكناكانفإن3لألممءجاالربهةأجلومنالذصدقأجلمنءلليهودب

0االختصارشديدةألنهاءباعشامرتاآليةةءقراارجر3
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كانتوإنإاألمممسيحيبممعاليهودمسيحيوفليعارضاللهرحمةمعيتعارضأناللهلصدق
اللهبصدقكينللمتممتتسعجداباألولىفهيانإنسلكلتتسعاللهرحمة

إالختانبعدميفتخروناللهرحمةفأهلبالختانيفتخرولطهالصدقأهلكانوإن

كماالمقةيقبلواانالكثرةوهمالختانعدماهلعلىوجـبقثةالختانأهلكـانوإن
علىبولسقأطبقلقدالرحمةأجلمنالختانعدمأهليقبلواأناللهصدقأهلعلىوجب
أوالدينونةأوالشقاقأوللخصاممحفذلهميعدلمحتىالمؤمنيناألمموعلىالمؤمنيناليهود

ءداالزدا

4ول7575الختانصارخادمقدالمسيحيع

افتخرنفسهالمسيحأنإالالالهوتيةاألذنعلىمانوعانشازاتأتيخادمكلمةأنولو
إينالمترلءغلوامنويخفضاإلنسانءكبريالئدكخادمايكونأناألذنالنشازعلىلهذا

فديةنفسهوديبذل75كاالتخدمبللئخدميالبلمأيضااالنسانابنألن
154مركثيرينعن

بينكمأناولكنيءيتكىالذيأليسيخدمالذيأمءيتكىياك3امابىهوخمنألق
2272الويخدمكالذي

قريبمنالءاالفدموضوعيقصدالالختانصارخادمالمسيحأنقولهفىبولسقأنالحظ
يعرفهأنفبلإبراهيماستلمهالناموسقبلماطقسالحتانالنالناموسحتىوالبعيدمنوال

أنهإلبراهيمالوعدايءاآلبامواعيدتيثحتىوتالبولسقأسرعلذلكوموسىإسرائيل
اللهوعدصدقليثبتالمسييحاختتنوهكذااألرضأممبهتئباركتنيأتينسلكامن

الجزءثمإجسدهفيالحتانعهدحماملوأنهإبراهيمنسلمنبـالفعلانهوأوالدهالبراهيم
وعدصدقليثبتالختانخادمصارأنهيهمناهنافهوأغفلهبولسقكانوإنالوعدمنالباقي

لألمميعبرالحتانلغيرالختانمنليعبرالحتانخادمفهواألممتتجارلثبهلكي3لماذاءلآلباالده
الحاملالنسلالمسيحفيإبراهيمبركةليتقئلواإبراهيممنذمسنةاأللفيهذهانتظسرواالذين
قصدلولسقكانفإناألمملحسالالحتانخادمالوعدوافعطبحسهوالمسيحللوعد
المسيحبأناليهرديسترفيفلكيئوقمثمالختانخادمصارقدالمسسيـحأنقولهمن

بينمنبالختانكتزالمسيحأنأحدعلىاآلنيخفىالولكنالختانأهلباعتبارهمخادمهم
واالبديةالدهريةالبركةالعطيهماألمموسطإلىالختانأهل
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أل5أل7كاهـصاوفد

والغايةفعلهدواموليسالخنانمنالغايةيفيدالختانخادمصاوبولسققولفهنا

اليهودملكالناصرييسوعمكتوباوكانالصليبعبرلألممالرحمةتالبركةتوصيلهي
9191يو

لم5كاهكاهادليثئثا

للختانخادمايصيرأنرصيالمسيحأنفتصورألهميتهاالكلمةهذهكليضسغطبولسق
بمعنىالحتانخدمةثقلثقلهايتساوييثئتكلمةهنااللهمواعيدصدقاليثمت

منئهانوأنبلالختالطخادمأنهئعتبروأنويصيريهوديأيختتنأنالوضعبهذارضيالمسيحأن

بولسىقفبحعسبلذلكمواعيدهفيصادقالثهأنالدهورألجياليثمتلكيالختانأهل

إلىإآلأزشللماللهلمواعيدصدقبمثابةفهذاختانكخادملليهودهوالمسيحيكـونأن
142همتالضالةإسرائيلبيتافخ

إلرحمةأبهامناللهفمجدوااالممواما
السمكوأرتلأمماافيساحمدكذلكأجلمنمكتوليهوكما

صارخادمقديرالمسكانانكاآلتىءيحيوالمعنىالسالقةاآليةمعلشدةموصولةهنااآلية محاء

أيضأ3األنعمةرحمةأجلمنواحدبآنكذلكصارفقدالدهصدقأجلمنالختان

اطتانخادمصاوقدالمسيحأنكاآلتنمعااآليتيننقرأأناألصحوجهعلىيمكنلذلك
لألممالرحمةأجلومنءاآلبالمواعيدبالنسبةاللهصدقيأجملمن

هوكماالهفيمجدوالألممالرحمةأجلومنكاآلئي9اآليةصياغةإعـادةيجبلذلك

السمكوأرتلاألممفيسأحمدكذلكأجلمنمكتوب

السمكوأرتل3األفيسأحمدكذلكاجلمنمكتوئهوكما
2205صم2ا6ة81ز

وددادسانعلىنفسهالمسيحهو1الشزاحمنالثقاةحسبهناوالمتكلمدداودمزمورهذا

بتسابيحجمسئحالاآلنالمسيحأنواضحفالرد3لألمميذهبلموالمسيحذلكيكـونكيفأما

الذيولآلبوقيامئهولمؤلهلصليبهيسمحونوقبلوهتيتهمالذينيسمبحونهالذينهماألممبلاليهود

74ءأل3ا5م123
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باسمهئسئحاليومفالمسيحأيضاواألخرويالدائمالمعنىإلىيرميالنبوةفقولإثمذبيحةجعله
أوفعلبقولعملتمماوكلاللهلمجدالتسبيحينئماركهمكلهاايارضشعوبوسطفيوهو

371كوبهواآلباللهشاكرينيسوعالربباسمالكلفاعملوا

يألبلمللهوثسبيحهماألممدخولأنيوضححتىبالنبوةقولهدكمبولسقأنويالحـظ
هواآلنفاطادثبالنبوةومثئتاألزلمنذدأمرطولكنهاليهودبعدمنفتضقةوكأنهياعفو

السابقاطةلتدبيرنتميم

شعيهمعاألممأيهاتهفلواأيفاويقوك5101

رةصو2334تثشعبهمعاألممأيهاتهللواالتثنيةسفرفيلمولمىهوهناالقول

عبادةفيواحدخورسفياألمممعإسرائيلاللهسيجمعكيفموسىمخذاللهلرويةعجيبة

وتسبيح

منكثيرايقخبسالرسالةهذهفيبولسقأنويالحظالثانيةموسىتسبحةمنهناوالنص

متركزةبولحسفكرقخلفيةأنعنيكشفوهذا019111112191التسبحةهذه

بصورةلهاوبكبهاويمتدالخالصضوءءعلىيستعلنهاهناوهوالعبادةتأمميسوبدايةالحروجعلى
515615صفحةأنظرهمحكمة

5أال7هـمتهلئوااول75أيضا

تعنياليونانيةفىفهي44تهقلواكلمةأماأيضاهذافوقأوباألكثرتترجموأيضا
رسميةكلصةفهيالكنيسةأوالهيكلداخلمنأيالعبادةءاثنامبيحباكالمرفوعةالفائقةالمسزة
5يكونأنالعتيداالخرويالفرحأساسعلىجماعية

األمممعالهودوالعبادةالتسبيحوحدةفيهاتنكشفبولحسانتقاهاقالتيالنبواتهنا
منرومالكنيسةبولسقمايقصدهعماتعبيرأوضحالنبواتهذهتكونفعاللكوبذبيانبأقمى

منواحدسبيحليرتفعالمسيحيسوعبالواحدااليمانفيلليهوراألمموقبولسالألمماليهودقبولجهة
الثهيمجدواحدوفمواحدةنفس

03ح3هولامإاألءهءلما06470
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أوليضعاللهبدأأنمنذهكذامقزدةالكنحسةوحدانيةأنكيفالعزيزءالقارىأيهاأنظر
صفوفاصفوفايقفونكانواالذينبالالوبينالهيكلتسابيحعظمةفكلوتسبيحهاعبادتهاخطوط

فىنشاذاكانهذاكلالنفموباجملبمزاميرروحيةالهيكلفييسئحونوآالتهمقيثارائهمومعهم
يدعىصالةبيتبيتياإاألممصرتينقصهاكـانلةالجـمسيالخوارسهذهألنالربأذن

لكليدعىالةابيتبيئي657إشمنمنقولةوهي1171مراألمملجميع
الشعول

الشعوليجمبعياوامدخوهاالممجميعياالرليسثحواوأيضا5111

الشعوبكلياحثدوهاالممكلياالرسبحوا7111مزمنهنااالقتباس

15ء15الشعولط87عهـ7يم3األ
وعنداإلنجيلمفهومفيواألممأمةلحاولثيثأتينالعبريةشعمهاكلمةأنوالعجيب

األخرىالشعوببقيةفهيالشعوباماالمسيحيونأيتنصرتالتياألممهبمبولسق
الجميعففيستحاألر3وأسعوبكافةسيعمالحالصأنالنبوةفياالئنينجمعمنوالقصد
اإليمانسيبلفهاضاألشعوبكافةأدتأكيدفهيمكـزرةهناتءجاالجميعوحمـيثما
األرضوجهعلىامةوالماجنسوالماشعحايستثنىولنالتسبيحممهاوينطلق

ألنكحتومهالسفروتفتحتاخذأنأنتمسحقواضحاةالرؤياسفرصوتلناىءيـترافنا
هذهفيالمتهفلونهنا9روهوأمةودثسيولسانقبيلةكلمنبدمكلثهواشتريخنابـحشط3

بدمهاشترىبحفالديةجداعالديمولةسفرأخذوتداللربيفرحونالذينهمنيمـةالش
يحملأنوحدهلهالحطاياوغالروالتدىاشثرىوالذيايارصوأممشعوبكلمنالمخئارين

3وأشعوبكلمنالختارينمنالروياسفرنسمعهالذيالتسبيحهناويدينالدينونةسفر
بترنيمالعالمكنائسخوارسمنيوماارتعالذيالصوتصدىزخعهوايابديباالبئهاجاالرض
األنينيشويهوتسبيح

هجائهاأولفياألممخوارسبسماعأذناهوتهللتعيناهواكتحلتبولسللقديسوهبلقد

أواخربناانحهتالذيننحنأماوالدهالمسيحعنبنفعسهلهاانفهاقديكونقدالتيابـيحبـالتسـ
وزادالحببردواإلئمكثرففدمجروححمفيضبصوتالئسابيحهذهالكودةختامفنضعالدهور
أأثاماراألكفىاألنين
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سيكودعليهمماأاعلليسودوالقائئميشىأصلسيكودءإشعياوأيضايقول
األممءرجا

أصلسيكوناليومذلكفيويكون111إشالمسبعينيةمناقتبسهابولسقولكن
تتعطموبقيتهاألممءرجايكونفيهوالذياألممعلىليسودسيقوموالذييشىجذع

والقيامةالصليبمعنىحيثالمرتفعتعنيالثيوالقائمبقولهالنبوةبفشربولسق

لمسيحمييلفتةوهناالشعوبكلءرجاوصاربهااألممكلفعألكلسادبهاالتيمعاوالصعود
فيواشتركواالمسياعهدفيدخلوااحتقارودينونةوضعءكانواالذيناألممأنينتبهواأناليهود

وصارإبهيعاواألمواتءأحياالعلىالمسيحسادبهاالتياألمواتمنبسالقيامةالواحدالدهءرجا
ءاألنبيابهاهتفطالماالتيءالبدمنذاإللهيةإالرادةتكميلاألممبدخول

بلمعرفتهعليهاوفاتوأخطاتهالمسيااكإدفياشوائيلتعثرتلماذاأيضالنايستعلنهنا
الواحدلرفبانضتالنبواتكافةأنمعوحدهالهاالمسياأرادتلاشرائيألنإليهتءوأسا

223الوإسرائيللشعبكومجدالألممإعالننورءمجيأنه

لألمموايةويرفعسعبهبقيةليقتنيثانيةيدهيعيدالسيدأناليومذلكفيويكون
01و21و1111إشمجدأمحئهويكوفياألممغمطإباه

رتلألممفبولكلمةفمهوفيءجاأنهاءجالماالمسياعلإسراثيلفيتتعلملهذا
ءجاوهوفقطإلسرائيلكانالناموسألنالناموسليكملءجاأنهقولهفيبيانأعيافا
بتجاوزه3لألدعوتهظهرتكماووففمهماألمماستثنىالذبمالناموسذقصليكمل
يومكلأصحاليجمعحد114إلالسبتفعبرمنواليهودالناموسسبتللسمبت
يتصادقحمتىمفسولةغيربأئلوأكلسوالدنللنجستماوزهفيلألممدعؤلهظهرتكما
للسامريةقولهفيلألممدعوتهظهرتكماودنسيننجسيناليهوداعتبرهمالذيناألمممع
3االمنلهالساجدينطالمياللهألنالسجودينبفيأورشليمفيوالالجبلهذافيالأن

وبترسالالسهألليأتوابعيدمنلألممالرايةونجعبهذاوكانهوهكذاواطقبالروحايضسأ
أمميةأعينهمفيكانضصبغتهنااليهودأيضأرفضهولهذا

أنهااليهودعندعسوبةكانتوالسامرة884يوشيطانوبكسامريأنكنقكألم

يهينونهكانواوهملهذاأرسلهالذيأباهيكرمكانهكذالألممالسزيةبدعوتهولكقاألمممن
94يو8
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األضعافآالف3األمخدتهاليهودأهانهمابقدرولكن
إاألممكلءرجاوصارعليه

186

ءدعـا5131هـ

بقوهءالرجافيلتزدادوااإليماتيقيولسأللمسروليككءالزحاالةإولتمألكعم5131
القدالروء

ويزدادينموالذيءالرجاومكؤالتوسالمفرحكلاإليمانمكوناتتشملءدعاآية

ءالرجاإلهبدملإءالملكلفيوذلكالقوةفىالقدسالروحوعمل

ءالرحاإله

ولكننخظرهالبااليماناآلننعيشهالذيبزةءرجايعطيناالذياللهبولسقبهيقمحد

أحزانكلمنهايخلوالئياألبديةالحياةفيلمختاريهالمعذالمجدشركةهوالذيبهونتهقلممهلح

نحسقلوبناداخلفىالمجدإلهعلينائطلفحينما0نعانيهالذيالحـاضروأمراضموآوهموم

حتىبلبكيلءالرجايعطيالواللهلناوهبهالبرالذيهوغنىومادعولهءرجـاهومابالفعل

ءالمل

اإليمانفيوسالمالروركل

المسيحيسوعبربناالدهمحسالملنابااليمانتبررناقدفاذسابقابودـسقذكرههذا
روهمفيمونفيهانسالتيمالنعمةهذهإلىبااليمانالدخوللناصارقدأيضابهالذي

2و1

إليهالذيالدهملكوتهيثةمنهاتتكوكدعائممعاوالفرحالسالموجمعبولسقسبقوقد
وفرحوسالمبرهوبلوشرباأكالاللهملكوتليسألنالقدسبالروحتذوقهحقونلناعينا4

إنماوالضميروالفكرالقلببيفااليماندخلواالذينوكل11071رالقدسالروحفي

الروحفيوالفرحوالسألمالبرخدمأيهذهفىالمسيحخدممنألنويخدمونهايعيشونها

41081روالناسعندومزكىاللهعندمرضيفهوالقدس

ءالرجافىحتمايزداداإليمادوسالمسرورفىالمسهـيحيخدموالذي
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ءالرجافيلتزدادوا

إنماللناسونوصلهبهونخدمنعيشهوسالمفرحكلءرجاإلىتتحؤلاإليمانمكـاسبكل
فيثابتفرجاؤنالنامعاهوماعربونبااليماناآلننحياألننااآلتيءبالملرجاةفينـايوئد
بهإيهاناازددناكلمالنائربايزدادبليضمحلوالينزعزعالالسمواتفيلنامحفوظنصيب

الفدسالروحبقوة

اإلحساسيفينإلىاآلتيءالرجاحقيقةلنايحؤلالذيالكليءالعزاهوأقنومالقدسالروح
ماكلعنيعوضناالذيالحاضرءبالعزااآلتجالرجانعيشفنحن0يحدالعزاثفينايشيعالذي

إدراكنافيالمستمراالزديادوهذاالمظلمةالعالمأركانمقاومةبستبوإخفاقنقصمننعسانيه
بالعملنمارسهالذيااليهانخالصألنخلصناوكأننانحسقمجعلناالمعألبالنصيبءللرجا

وجهادناأعمالناويفوقإيهاننايفوقءبالرجاخالصإلىذاتهبحديوكللناإنماااليمانفيواالجتهاد

ويقولءبالرجامتحدبايمانمعاوالمستفبلالحافريتحدىبولسقجعلالذجمهذا
6المستقبلئوىالحاضروكلالصالممؤذياتفكل3اللهفيلناالتبىالمسيحمحبةعنسيفصلنامن
عندماااليمانهوهذاالمستقبلفينعيشهوسوفاآلننعيشهالذيالمسيححبعنتزحزحنساال

الكمالحتىممتدااخالفينثىءبالرجايلتحم

893روربنايـوعالمشحفيالتاللهعةعننفصالأننقدربلةمشفوالأمورحاضرةوال161
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احاألصحمنالثانيالقسم
1514133

الرسالةموضجبولسسالقديبهايختمنحتصرةكلمة

ءجابمامباشرةتلتحمروميةالهلموجهة
1ه18آولاااألصحاح

386

الرسالةءالنهاالتنازليالعذ

تسلسلنوردأنيلزمناالرسالةبهينهيأنبولسقيحاولالذيالكالمصيعةنفهملكي
هناالكالمهذامبدأبهايلتحمأنيمكنالتيالوقفةعندالرسالةءبله

قصدتكثيرةمراراأننياالجوةأيهاتجهلواأنأريدلستئماألولاألصحاحفىقولهفعند
مديونإنياألممسائرفيكماأيضافيكمثمرليليكوناآلنحتىوئنعثإليكمآتيأن

روميةفيالذينأنتملتبشيركممستعدليهومافهكذاءوالجهالءللحكماوالبرابرةلليوالنيين

والناموسبدوبئلألممإنجيلهبحسمبتعليمهكلبولسقمممل3151روا0أيضا

هكذاالرسالةبدأيختمثمختانواللسبت

لألممرسوالبصفتهإليهميبررالكتابة15141611أ

صالحأمشحؤلونأنتمائكمإخوتيياجهمكممنمئيفئنأيفأميتقموأنا511
تعضائنإلزتغضكمأدقادزونيمدمكلوقملوويى

وعفمهمتحرأأنهيعتذرلهمأخذتعليمهأكملمابعدبولسقأنالكالممنهناواضح
التقوىجهةمنبعضابعضهمتعديمعلىغيرقاددينأنهمذهنهفييضعدمهولكـنكـمعلم
فوقجزئياماقياسعلىحقيقتهافيهيهذهرسالتهوإفااألخـالتيةوالعرفةوالصسالح
أولمنذأوضحهاكماإيهانهمئباتأساسوأنهاخطيرةأنهاهويعتبرهادأمورلتذكيرهممعرفتهم
يهاتحتوالتيهيطبعاالهبةوهذه1ا1رولثباتكمروحيةهبةأمنحكملكي11الرسالة
وبدونالناموسأمممالبدونالثهببراإليمانهوالنابضوفدبهاجوهرهاأدالمحـسوبةالرسالة
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بسببأنهالهاالشخصيةمعرفتهيعزووالتيتمامايجهلونهاأموركانواوهذهختانوبدونسبت

لهالمسيحدعوةبحسبلألممالمسيحبإنجيلللكرازةالرسلكافةدونلهأعطيتخاصةنعمة

والسبتالناموسنفععدمجهةمنعليهمالجديدةالحقائقهذهوطبعاءالسمامنشخصيا

التيهيلبعضبعضهموالدينونةءواالزدراوأممايهودابينهمالشقافأنشأتالتيوالختان
عناالعتذارفيوالدبلوماسيةالرقةتخدميسوهورسالتهآخرفيلهمبعالجهابولسقانشغل

حئرماوهذاأخرىكنيسةأيةمعذلكفبلإطالقايفعلهلمالذياألمرإليهمالكتابةفيتحبرؤه

يفهمواأندونالرسالةهذهفىبولسقمنالمتواليةاالعتذاراتهذههمأجهدتالذيقالمفممسرين
القديسأشسهاقدكانروميةكنيسةألنوقالواالكاثوليكالمفشرينبعضانبرىحستىسببها

كنيسةحالوالالرالسالةوقاختؤيدهالخطأهذاولكنءاستحياعنلهميكستبلهذابطرس
حالةلهالكنيسةيكتببولسقأنه357صفحةشرحناهاأدنسبقكماوالحقيقةرومية

بلبولسقيديعلالمسيحيةيسخليوالمروميةفيأكئريةوهمالمسيحيودفاألمميونخـاصة

والسبتوالختانالناموسموضوعفكانروميةكنيسةفيأقليةوهممتنضرينيهودمناستلموها

بترافياألممقابلهاالئيالمتنضريناليهودجهةمنالتشددبنوعاإليمانكلهايداخلةأموراوالعوايد
وتململ

كانتوإذالنامولصضدالقطعشديدقاطعاكعادتهكانالرسالةهذهفيبولسفالقديس

مفرحهوبقدرماالمتنصرينلليهودجداومزبأكمائكغالموهذاأنعقمتهقدالسابقةالخبرات
جهةومنجهةمنالمتنصريناليهوديثيرالأنجداحريصأكانلذلكاالممإليهأدطومنعثس

لهذاالناموسعنالكاملءاالستغنابهذاءلالستعالفرصةالمتنصريناألمميينيعطيالأخرى

الوقتنفسوفياالعتذاريمماالدبلومالميىالرقيقاألسلوبهذاتخدميسالرسالةءبدمنذوجدناه

لحسبأومواربةبالالصحيحاإليمانسروطءإلمالوالمسيحالدهمنالمعينالرسمولسلطانيستخدم
251تي2باستقامةالحقبكلمةيقطعالتقليديةاللغة

الذيهوليسأنهمعلهموكتبئحرألماذألهموكشف61اآليةفىبولساستطردقثم

األمملكالةرسوآلوالمسيحاللهيئلمنبثكليفتعمنأنهواصحفالسببدوميةكنيسمةأنشا
3األبينالمسجحإنجيلخدمةتكليفاستلمأنمنذيشعركانلذلك0األمممنمحسوبةورومية

ئنعولكنهبالمسثوليةإحساسهوطأةتحـتاليهمالذهالبطكثيراحاوللذلكأيضالروميةمديونبأنه
لذلكاألممخدمةفيسنهةعمثرينمنممثربعدرسالتهيكتبهووهاإرادتهعنخارجةلظروف
حقهمفيمققرانفسطاعتبر
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5151

14161586روه

بسببلكمكهذكراإلخوةأيهاخزئيااليكمكتبتخشارؤبافيولكن
اللهمنليؤهتتالتبمالنعمل

6هلء75330جسارةبأكثر

اإلجمانكلالغيرةشدةمننابعةولكنهااألخالقيةالقوةنعمنليستهناالجسارة
جسارةباكثروكلمةأوالصراحةبالموذةإحساسفيولكنالحقةءجرافهيالمسيحبم

زادالمسيحياإليمانصحةكلبولسقحرصأنازأهلدةةءجرامنأممثرتعنيال
نفسهبطرسالقديسوكلبلوحسبروهيةكنيسةعلىليستهءجرامنفعأل

والتعليميةااليمانيةةءالجرافيالزيادةهذهعلىكانواالذينأنالكنسيالـتـاربخفىوالمعروف

وياءاستثنابالءالشهداكافةوطبعاالفموذهبيأثناسيوسالفديسونهمحمدودبالوالرسولية

باستقامةالحقبكلمةوالقطعللحقالشهادةوئزدادالدهكنيسةفىتزدادااليمانةءجراليت

5لمسلم5جزئيأإليكمكشبت

فيهاأكملالتيالوحيدةالرسالةألنهاروميةرسالةمعتتناسبالبالعربيةجـزئياكلمة
فيهاوفشروارونالمفاحتارفيهاوفدءنصيفىجزئيةليستفهيالألهوليتعليمهبولسق

نعتقدولكنءاألجزابعضمتجاسراكانأنهتعنيأنهاعلىأخيراواستقرواكثيرةتمسيرات

بجسارةلهمكتبأنهبولسيفصدقومابقياسلوضرجتعنيميروممااليونانيةالكلمةأن
القطعشدةاالعتذإرعنروحمعيتناسسبهداألننفسياأوإيمانياءسوااحمتمالهمقدرقياسعلى

الرسالةبهاصيغتالتيباالستقامة

م7الملم7كاالأل7لكمكمذكبر
الذيالحقيقي2الواثوفيالولكنهاأدبيةلياقةذاتالعربيةبـاللغةلكـملرمذكـلمة

الكنيسةفيراسختكرارتقليدفنياتعنيأنهاعلى7ءالعلمااتفقفقدحقهبولحسقيقصده
اللغوياصلهافىتمتالوالكلمةئذكرالعلمانيةالكلمةتءجاهناومنإفادةالثكرارولى

8الوظلمعنى

7ممألسثههوللمهاءلململم30و2

18أ4
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الثهمقليوهبتيالتالنعمةبسبب
الرسوليةجسارةالنعمةجسارةهيبهاكتبالثيالجسارةأنتوضيحبعدهماتوضيحهنا

اعتذرأنبعدفهوولسانهوفكرهفلبهفىالمسيحياإليمانصاغتالتييسوعالمسيحمننالهاالتـي
قوتهاأقصىالرسوليةالجسارةتبلغلكيالنعمةعلىوألقاهاعادبهاكتبالتيالجسارةعنبرقـة

وفعلهافيهم

قولةليقولهاوراويحتحيالنعمةبولسيصذرفيهاقروميةرسالةفيمرةأولهذهوليست

فوقيرتئيالأنبينكمهومنلكلليالمعطاةبالنعمةاقولفإنييقول213ففي0الحق
اإليهاذمنمقداراواحدلكلالثهمقكماالتعملإلىيرتئيبليرتئيأفاينبعيما

ككاهناللهإلنجيلمبالثرامم111الجلميحاليسعخادماأكونحتى5161
ىالقدلبالردمقدسأمقبوألأمما1بانقرليكون

األممألجلالمسيحلبسعحادماأكونحتى
مستمرةةءفالفراواحدةآيةفهيا61و51اآليةبينفاصلهنايكونالأنالطبيعيمنكان

ليسوعخادماأكونحتىاللهمنليوهتتالتيالنعمةبسببهكذاوتقرأوقفةتحخملوال

األممالجلالمسيح

كاهنالذبيحةومقألمذبيحةاللهوخدمةخدمةالنعمةوهكذانصةالرسوليةهكذا

المسيحليسع15الهمكام7ماخاد

فيتءجامابحساهأح13كاهنتعني9ءالعلمابهيعتحقيقاتبحسبالكلمةهذه
بالنسجةعلمانيخدمةلتفيدنفسهاروميةرسالةفيتءجاقدكانتوإنللتوراةالسبعينبةالنسخة

أنهاهوهاالكهنؤليالفنياالصطالحميالمعنىمجذدالذيولكن314رويةالدنيولألمور

ذبائحمقألمكاهنأوذبيحةكاهنبمعنىالمسجحليسوعخادماللمسيحمقآلمةخدمة

المسيحليسوع

عءداءأل533755العألالألاله5هـع55ككاهنالثهالبجيلئبالثرا

البجيلذباثحئقألمكاهنأوالهإلنجيلىذبيحةكاهناليؤنانيةاللغةببحـسومعناها

ألمماهـءولاثأاال4يس14أح83ولبمس141يالءالء3ت4ك04ح11ا92ههـيال
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كاهنفاالسمبالكاهنعنهاعئرالتيذباثحهولقدمامءالهألالهكامعنىألنالثه

أنأيا5ءداهألددأالفعلمنأصالمأخوذانسداهءأل75ذبائحمـمألمالفاعلواسم

اآليةمعنىباقىمنيتضحوهذاالفاعلواسماالسمحآلدالذيهوذبحالفعل

هههكااألممبانقرليكون
تعئياألممبانفقر0للهمةالمقةالذبيحةوهيكدهاالليئورجيةاألفعالمركزتربان

هلالمقذمة3األذبائح

المولكاـهةصهطامقبو

بشروطإآلاللهلدىمقبولةتكونالالذبيحةأيبانوالقراللهورضىقـبرلمستوىعلىأي

القدساللروحمقدسةوحديثالومبالئكونأنالقديمالعهدبحبوهيجداهامة

الربدعوةبحسباألممىباللهإلنججلبالكرازةالرسوليةمتهحطبولسقيرفعاآليةهذهفي

القديمالعهدخدمةمعبالمطابقةوذلكالبشريةعرفتهيتقديمستوىأعلىإلىلهالمسيحيسوع
يفدمهاثميغسلهادلذالئحغضصكاهنيدعلىحيوانيةزبائحعلىالقائمة

اللهفيقبلهاددهنأباقرأ

بذباثحالجديدالعهدءوجاالذبائحيبكهنؤلهولىقدالحيوانيةالذبائحعهدأنومعروف

0باللهحئةناطقةبشريةكلهاأخرىوقرابينوكهنة

العهدفيبمفرداتهاالليتورجيةلمعنىمفهومأولاآليةبهذهلسبوقييؤسسوهكذا
الجديد

ولكنالقديمالعهددبائحطقسمستوىعلىإنجيلياطقساباطقيقةيؤسسبولسفالفديس

الكلمةوسكينبالروحناطقةذبيحةعلىالقائمالصرفالروحيالطقسمسستوىإلىبهيرتفع
وهوالمركزيةالروحيةالقوةهواالنجيحيثبالروحالناطقالنعمةوكاهنبالروحالناطقة
خمدمةهيجيلاإلنخدمةوحيثالجديدةاإللهيةالليتورجيةمفرداتكلمنهثنطلقالذي

االنجيليةوالذبيحةإنجيليةذبائحخادمهووالكاهناالؤلىبالدرجةذباثحيةأيكهنؤلية

المومنونأيالحيللهوتخصممتالقدسوبالروحبالكلمةتقدسفالثيهيمالمقدسة

المسيحفممنودلكاللهإنحيللحسابخادمآرسمأيتعسينقدنمسهاعتبربولسق

المعتراإلنجيلكلمةأنبمعنىاالنجيلذبائحهم3واألالنعمةوعملالقدسالروحبتأييدوا
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ذبيحةإلىفتحؤلهاإلنسانفيعملهاتعحل421وعب671أفالحدينذيبالسيفعنها

للدوتصيرهالعالمعنتفصلهأنبمعنىالقدسالروحبتقديساللهلدىومقبولةمرضيةححة

مقذسةقرابيناألممذبائحيقذمالسحائيالناطقالدهمذبحأمامواقفانفسهاعتبربولسالقديس
لثه

الناطقةوذبائحهبولسقلكهنوتالعمليالتطبيقطقسهاصحيموفيالكنيسةفيولنا
حيثالكلمةبقداسالمسمىالموعوظينقداسالقبطيةالكنيسةفيفعندناللهالمقدسةوقرابينه

ثيابهالبسايكونأندوناالبجيليالكاهنيمدأوالصباحيخورسهمفيالموعوظونمجتمع

صلواتمعوشرحهاوالرسائلاإلنجيلةءبقراالكلمةقسداسذبيحـةخدمةالرسمية

ثالثاأوتينسنتستغرقالتيالالزمةالتعليممراحلاستكمالبعدواعترافاتثموابتهاالت

جرنفىويموتءالبجضاثيادهالبروهوالموعوداليومفيالموعوظيقذماالإولممااألصولبحس
ويشحركطهلئقأمالمقدسالقربانئكملوهكذاالقدسبالروحستقةوقدويقومالمعمودية

منهابالتناولالعظمىالذبيحةقداسفيذلكبعد

لئقديماإلنجيلذباثحكخادماإلنجيليالذبائحيالكهنؤلىالطقسهذالنفسهديحبولس0ق
للهومقبولةمقدسةناطقةححةقرابينأفرادااألمم

التفديسباختصاصهوبولس0قلهتخضصالذيالكهنوتيجملياإلنسالطقسهداوطبعا

7كوا1البشربلألعمديرسلنيلمالمسيحباالنجيلبالبشارةأيبالكلمة

لتوضثيحفصيرةوتجفة

الجديدالعهدفيالكهنوتمعنىوواقعيةعمدق

مجردهيهلصحيحاللهكذبيحةاإلنسانيةللخفسبولسقوصفيعثبرمدىأيإلى
أووتمثيليتشبيهياومجردالمجازأيمستوىعلىأنهأوءالعلمابعضيقولكماخصسبخيال
3اآلخرينقولحسبرمزي

هوهواطيوانيتخصصهفيالذبائحيوكهنوتهاالحيوانيةالقديمالعهدذبائـحأليستولكن
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وواقعيوحتيصادقفعلكردتءجاالتيالروحيةبولسقذبائحمىوليوالتشبيهيالرمزي

اليهوديةالفصحذبيحةالفغالروالمؤثوالواقعيوالحقيقيالصادقأيهما3العظمىالمسيحلذبيحة

3الصليبكلجالمذبالقدوسالمسيحذبيحةأملومبالليكونيغسلالذيالصحيحبالحروف

أي3والواقعيالحقيقيالخروجأثربالفعللهالفصحينأي3حقاالثهيقبلهالفصحيناي

3ضميرهوغإدفكرهوئغئراالبسانفيتؤثرأنالقادرةهيالذبيحتين

خطاياهعنغنمهمناالبسانبقألمهخروفذبيحةيرضىوعليهاالثهيقبلهاالذبيحتينأيثم

موتاوالعالمالحنطيةعنلتموتاللهونعمةالكلمةبسكينقيرحابإرادتهيذبحهاالتيهوسهنفأم
3القدوسبروحهمطفرةللهويقامهاوفكريانفسياحقيقيا

الخرفانذبائحمئقةالعليإللهكاهنأنهحقيقيائحسمطالذبائحتئينالكاهنينأيثم
كلمتهسيفلقوةشاهدةفهناطقةحئةبإرادتهاالمذبوحةالنفوسمـقألمأمدثهوالبقروالماعز
وأيهماوالتشبيهوالصورةالرفيكاهنأيهما3أكيلالذيءوالفداالئعوالخالصإنجيلهوعظمة

الرمزمقألمالكهنوتيةالتسميةفييةاألولوصاحبيكونوأيهما3ايروالواقعبالحقاطقكاهن
3الحقئقألمأم

يمثوالرمزمجردكانالقديمالعهدفيالكاهنأنحقعنمعيترىأالذلكبعدثم
الروحيالكهنوتوصاحبفهالجديدالعهدكاهنأمابـالفعلزالوقداطيالروحـيللواقع
هووهااألولرالأنبعدالدهأمامويدومويبقىليكوناللهمنوالمعئنالمنطوقالحقحقيالسمائي

أثربمدلهيبقىواليوجدال

ليبقىغيرهمفمقاميمؤلونكانواكصطالقديمالعهدذبائحكهنةعنيضكلملولسوق

منكثيرينكهنةصارواقدوأولثكيموتالالذيالكهنوتيأتيأنإلىيموتوالالكهنوت

الكهنوتلهاألبدإلىيبقىأنهأجلفمنالمسيحهذوأماءالبقامحنبالمـوتمنعهـماجل
فىحيهوإذذبائحاللهإلبهيتقذمونالذينالتمامإلىأيضايحلصأديقدرثمفمنيزول

ذهنفيالقائمالحقيفيالكهنوتهوهذااذا7325عبفيهمفعليشحينكل
الكهنوتمعنىليقرلالقديمالعهدبكهنوتبالرمزيراتصومورهوالذيزلامنذالده

ذهننافييبقىبالمسيحالحقيقيالكهنوتءجاإذاحتىففطبالصورةدثهالمقذمةوالذبائح
تحتقماوأمااالولعتقجديداقالفإذالدوامعلجديدأوفعاألوحماومفهومامشروحا

831عباالضمحاللمنقريمبفهوماخاو

امدوميةادةرصامرح
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بولسالقديسمثلالدأقامهمقنوكهنوتالمسيحكهنوتفيءالقارىأيهالمحكمكمااذا
هلوصباحءمساكلبليومكلدتهمسخحةناطقةحميةذبائحمختاريهنفوسمنلهليقآلموا

المسيحذبائحمقذميوعنالمسيحعننخلعهحتىوشاخعتققدالمسيحوكهنةيحالمسكهنوت
الكهنوتايأبدإلىيبقىانهيتحتمأنهأمالالويينسفرفيأخرىمرةونلقيهواإلنجيل

742عبيؤول

الممتدةالعويضةخدمتهواقعمن1517112ب

للهماجهيمامنيسعالمسيحافتخارفيفلي51711

صريحاواضحا01بكهنؤلهيفتخربولسالقديسالسالفةةاآليعلىيعقتببولسالقديس

أيالتاللهأعطاهالذيأماخسارةخميتهقدللعالمفيمالهكانفالذينعملتهمماواثقـابل
لالفثخارفهوكهنوته

ولألن77المسيحفيافتخارفلي

حيثالمسيحلحسابهوافتخارهأنأيللمسجحفيمابللنفسهفيماليسبولسافتخارق
علىفائقعملأنهباحساسفهويؤديهعليهووكلهالمسيحأعطاهالذيعملهالمسيحمنيستمد

الذيالعملنوعسموعنيكشفهحااالفئخاراإلنسانأجلمناالبسانيعملهأنجمكنماكل
وبقدروصادقاصحيحاالعمليكونبقدوماهنفسعنالعملمجديفصلفبقدرمايعمله

افضخاروذامجيداالعمليصبحالمسيحأيلصاحبهالعملسبيما

ء70350هـكاي7لثهماجهةمن

بقدربهيفتخـركاندصانفهوالمسيحمنأخذهأنبعدنفسهللهعملهينسبهنابولسق

الكهنوتيالعملأياألممذبائحبئقديمخدمتهأيللدوينسبهيعودأنهاآلالمسيحمنهومـا
بمعخىهنككااالنجيلهوخدمةهنافالعملبولسققالكماالليتورجـيالطقصيبـالتعبير

المسيحمعموتهاوئكميلبالكلمةربطهاثمالضالةاألممخوافاصطيادفياالنجيلاستخدام
جهةمنفهودئهلقتهنافاخرةقرابينالنهايةفيوتقديههاالقدسبالروحوتقديسهاءالفدابفعل

ذبائحئقديمعحلهياخذككاهنبولسفالقديسدثهويختهيالمسجحمنيبدأالكهنوتعمل

ألأ0أس07حه3إاأإأ65إناثاهـهولهالكا07أ4اء81و73206
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دئهبللنفسهليمصذبائحهويقذمواإلنجيلالمسيحمنبلنفسهمنليمككـاهناألمم

واالنجيلالمسيحمنيأخذالعليككاهناستؤمنهكذاأنهفخربعدمابفخريشعربولسالقديس

لدىمقبولةمقدسةحيةوالمسيحاالبجيلمستوىعلىذبائحهينفوساددهويقألمككاهنالسلطان

أبديوتسبيحناطقةبخدمةالله

فيحقأعظيحاوتفكيرهمشاعرهفيأصيالكانالعاليجيالليتوالتعبيرهذافيبولسق

الوكيفالسماثيالناطقاللهمذبحوعلىاألجيالعبرممتدبأثرجميعااألممبهقذمالذيكهنؤله

القدسبالروحفيهالعاملءالفداسبقوةالمسيحمنأخذهالذيالخقيقيبكهنؤلهبولسقايفتخر
هذهمنليستأخرخرافاليالمسيعقولننصىوهل3والفعلبالقولللعيلقذسهالذي

161يوواحدوراجواحدةرعيهلموتكونصوتيفتسمعأيضابثلكآتيمأنينبغيالحظيرة

فياألممخرافليجمعالصليبقبلبولحمقتعتنفدكانكيفءالقارىزيعزيانظر

هناالعجيبصؤليفتسمعأيضابتلكاناآتيالواحدةالمسيححظيرةلتدخلالمعئنالزمن
بولسيعتبرقفالمسيعالمسيحوقالسبقلمابديعاتوافقانفسهعنبولسقيقولهماتـوافقهو

تتموهكذاوالعملبالقولخرافالهيجمعلهوعدالذيجداالحصوعيعملهيعملكخفسههنا

لحسابوكراجالعليالثهككاهنلهوقذمهااالخرالخرافلهجمعإذبولسيدقعلىالمسيحقوال
يكهنقنوكلالمسيحإآلراعيوالالمسيحإالكاهنالألنالوحيدالراعيالمسيـعشخص

لحسابوليممىلنفسهيكهنمنوكللسابهوراجالمسيحفىفهوكـاهنوالدهيحالمسلحساب

لنفسهويذبحهاالخرافليسرقدخللصفهوالمسيح

شيئاالحظيرةهذهمنأخرليستحرافلمالربئولمننفهمأنيمكنهلأخرىومرة
لكياألممعلىمتومنابولسقوأن3الحيدئهالناطقةالذبائحوهي3األممخرافانهاغير

حتةذبيحةأجسادكمتقذمواأناللهبرأفةاإلخوةأيهاإليكمفأطلبللمسيححيةذباثحيقدمها
311روالناطقةالعقليةعبادتكماللهعندمرضئةسةمقد

إطاقيألجلبواليمظتيالمسيخيفعفةلمجمماءفيعناتكلمأنئزأجالاألني51081
والفعلدالقولياألمم

األنبم
منأخذهالذيبكهنؤلهافتخارهعنأيالسالفةاآليةفىقالهمابولسقبهيعللعلةحرف
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الثهمنحهتجاوزماقديكونأنبنفيهنافهوالمسيح

سرأجلنصالمستقبلوضعفي06ءلملدأكاأجسرال
11والتحمطالتأكيدمنلمزيدوذلكمستقجليكفعلاليونانيةفيتءجـاهنـاأجسرال

رأنأئحاالسوفألنينفسهعلىعهداأخذقدكأنهبمعنىهوآبلماأوفاتلماءسوا
وافياتقريراسيقدمالقادمةاآليةوفيبواسطتيالمسيحيفعلهلممماءشيأيعنبياناأعطبم
فعلهعماحقاومذهألواسعا

منأخذهقدبتعليمروميةأهلفهوئحاسرعلىسابقأبهرتجافيماالقوليعكسبولس0ق
التيالنعمةبسببإليكمكتبتجسارةبأكثراللهأعطاهالتيالنعمةبحسبكرسولالمسيح
المسجحيعملهلمءشيأيعنيتكلمأنجسارةأيةذينفيهناأما1ه1روهليوهتت

الوثنيالعالمءأنحاكافةفيالكناشإقامةفيالمذهلونجاحهاألممخدمةيخصفيمابواسطته
آنثذ

األممإطاعةألجل

آستانواحيكلإلمطأورشليمحولمنبولسقيديعلىبدأتالتياالنجيلطاعةأي
ققولطصدىترذدايارضوجهتمألاإلنجيلطاعةهيوهاالدهرباقيدهالىاآلنوإلىواليؤناد

حمياتهبلفكرهبلبولسقءرجاكلتمألكانتاللهالنجيلاألممفطاعةبالحقبولس

إننعيشاآلنألننالهالزوموالللحياةالطعمأنيرىبولحقكاناألممطاعةوبسدون
قوةبكلالمسيحلفكراألممفكرعإخاياولهحهكانلهذا380ئس1الرفيأنتمئبتم
علىنعاقباألنننثقمألنومستعدينالمسيحطاعةالىفكركلمسحأسرينوسيلةوكل
6وه01كو2طاعتكمكملتمتىطاعةعدمعصيانكل

والفعلبالقولي

بتقديمالكهنوتيةبولحمقخدمةأنوالقصدبواسطتهالمسيحيفعلهكـانماإلىإشارة
مؤئداكالمابلكالمفلسفةتكنلمالسمائيمالناطقالدهمذبحعلىقرباناالمفدسةاألممذالئح
فكهنوتبالحقمرفوعةالذنائحوتألمتالطاعةكملتحخىمجراهاأخذتبالحبربثارةبالفعل

طاعةقيهدكاملةذبائحوتفديمهابالفعلولفوسأرواحتقديسبلكالموعظيكنلمبسولسق
اإلنجيل

0ط38ولهـ5أصأء4الألولولولءءلم93002ر
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كاهنوبينويناميستريحبيتهإلىيذهبثمالملتهبةبالكلمةيعظواعظبينعظيمفرق
حتىوتعهدهااإلنجيلبطاعةوإعدادهاالحظيرةوإدخالهاالنفوسصيدبقصدبـاإلنجيليكـهن

اللهلمجدحةئسمحيةذبائحتصبح

الثراكمذلكهودونماعدازيوبردفيكثيرةمراراأصوامفيوعطشجعفي
وأنايعثرقنأضعفالوأنايضعفقنالكناثسبجميعاالهتماميومكلعلبم

117292كو2ألتهيال

عاشهاالتيوالبولسيراهاقكانالتيهيليستالزمانهذافىاآلناالبجيلخدمةإن

ذبائحيكهنؤليفعلخدمةفيراهاالرسولبولسأماكلمةخدمةاآلننراهاألننابولسق
دخلكماكالممجردفهيبالذبيحةتنتيمالمإنبولسعندقالكلمةفخدمةاولىاالبـالدرجة
فابي491غلفيكمالمسيحيتصورأنإلىأيضابكمأتمحضالذينأوالدييـايذهسب

112كو2للممسيحعفيفةءعذراألقذمواحدلرجلخطبتكـمألنياللهغيرةجمكـمعلارأغا

الذبائحتقديمفيالمستخدمةالكلمةنفسهيهنايقدمكلمةحيث

كلمةتحويلمننشأاإلنجيلحدمةمعنىفىاآلناطادثاالنهيارهذاأننعتقدونحن

كلمةومنالليتورجوسالطقمميبمفهومهاوليسالعالميبمفهومهاخادملكليةكاهن

0المئخصصاالجتماعيبالمفهوماإلنجيل1يحدمكلمةإلىنجيلسمذبيحةبقدمبمعنىيكهن

بمفهومهاالليتورجيةهياللهخدمةهبمللمسيحذبائحالنفوسكتقديماإلنجيلخدمةولكن

أنأساسعلىكاهنذبائحمقذمهواللهخادمأدبمععىوحديثاقديماالخقليدممماومعناها

الللهالنفسفبغيرذبيحة82متأ2الصليبعلىنفسهبذبيحةخدمتهمفهومأعلنالمسيح

أيالنفسببذلإألمحبةفعلوالبةبفعلإأليخدموالمحبةفاللهأمامهئكهنالأياللهيخدم
ذبائحمقألميأوذبائحإمافيهصرناونحن202غلألجلنعسهوأسلمأحئنيذبحها

862روللذبحغنبممثلخسبناقدالنهادكلنماتأجلكمن

إلىحواالومااليئمأورفمنإليحتىالثهرلحبقوؤوعجائمقأيابئبقت5191
المسيحبإنجيلىالتبشيزأكقلتتدإلليريكون

الروحقوةوبفعلبلكواعظاالنجيليخدمكانفقطبالكالمليسأنهبولممقيثبتهنا

بولسقفياللههاصنوعجائمبالمؤمنونأحشمهاكآياتوالتجديدباالبناعالعاملالقدس
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وفمالةحيةذاتهابحدالكلمةألنومفعولهاقؤتهاوتأخذفمهعلىاإلنجيلكلمةلتستعليوبواسطته
فبولسللكلمةالمؤازرالقدسالروحبقوة421عبحدينذيسيفكلمنوأمضى

القدسبالروحالكلمةسيفيدهفيكـاهنابـلفاعملذيذكالمكـاهنيكنلمالرسول
تحترقبتهيضعطائيإلىالسامعليحول21اللهكلمةهوالذيالروحسيف671أف

الذينعلىيردالرسولبولسوتتحركالذابحهايدئحتكشاةطيعةكذبيحةالممسيحسلطان

الكالمفينحنكماأنناهذافليحسبهذامملضعيفالحضرةوفيكالمقؤالأنهعليهاذعوا
0111كو2حاضرونونحنبالفعلأيضانكونهكذاغائبونونحنبالرسائل

ءة7ءيألوللح387147دا4ألأللح0751الئبمثميرأكملتد9

حولالبشارةانطالدانقطةمنبولسالقديسأنوالمعنىاإلنجيلتأكمباليويخانية

سقممعاوالخدمةالمناداةأكملبمعنىاالنجيلاكملاليؤلـانحدودأقصىحئىأورشليـم
يكملالفاإلنجيلالمسيحفىلالإنجيليةذباثحمهاليقةالنفوسواسستلمبالكـلمةالخبر

63ة4يومعاوالحاصدالزارعاليفرحاإلنجيللصاحبالثمرتقديميتحتمبلفقطبالمناداة

أورشليممنبعروسهالعريسويفرحينبالمدعوالبيتءويمتلىقرباناالبربذبائحالحظيرةءلتـمتلى
3بولسمناالسكندرياوأينمصرأينهوالكثيرينححرالذيالمحئروالعسؤالالليريكونإلى

كانتمصرأنفهوالسمببأماإنجيليةوتقوىوثقافةعبادةكمركزأورشليمناطحتالئيوهي

قطتتوقفلمومصرأورشصليمبينالطريقأيفالسكةمباشرةالقيامةبعداالبجيلرسالةتقتلت

الصليبفيهاوارتفعالمسيحباسمالصلواتديهازفعحتاإلسكندريةفيوالكنيسةالحركـةعن
54سنةمنرسحجامصريبدأفىالمسيحيةفثاريخخدمتهالرسولبولسيبدأأققبلجدامبكرا
قبلالرسوليعقوبعنأخذتمااولإيهانهاوأخذتطراالعالمكنائسأقدممفهيميالدية

األقباطوسممياليعقوبيينبكنيسةأحياناالتاريخفيشميتلذلكمرقسمارفممنتـأخذهأن
كانالرسلفيالجليليعقوبالقديحمأنننمعىالوتحنرسولالليعقوبنسبةباليعاقيةالبدايةفى

أتىلماولكنأنطاكيةفيعرفناهاكماالبعيدةالكنائسإلفتقادليمأورالكنيسةمنبعثاتيرسل

يأكلكانيعقوبعندمنقومأتىقبلماألنالملوماكانألنهمواجهةقاومتهأنطاكيةإلممابطرس
211كلاألمممع

الذيماالسجفلبسريدهلىالسيهفحاملوهوالنربعدتمائبلهالرسولبولصررعلىاظلعاذا4القارىيندهشال21

السماشهودقسحابةفصارواللهنكزسواأتقيانفوسهيذنانحبهذتخالديالكلسةسبهفبلبهدبح
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منبالئحديدواإلسكندريةمنانطلقتمصرفىالمسيحىاإليهانانتشارنقطةأنوالمعتقـد

مريوطبحيرةحوليعيشونكانواالذينءاألطباأيالثرابيوتاجماعةوسطمناإلسكندريةغرب

شحيحةذلكفيوالمراجعفلسطينبشرقاألسينيينجماعةإلماالشقليديالتراثفىاألقربوهم

41القيصرييوسابيوسوتاريخ31فيلوكتاباتمنهذائفهمولكن

كلأبنتيلئالميحالشميحيثليمسهكذاأبشرأنمحتيرصاكنثولكن102
آلخزيرأسا

اهلمئاهلمء757محترصا

المسيحباسمكيريفيهبشرمكانفىأبشرالأناالجتهادفىاشتياقيةباليوالنيةوتـعني
للهماجهةمنالمسيحافتخارفيفليالرسولخاربولسافتيئجزأمناالءجزالقانونهذاكـان

وغيرهاألساسيضعأناللهمنأعطيقدأنهآخرموضعفيبولسوضعهاقوقد71اروه
وآخريبنهيأساساوضعثقدحكئمءكبثالماالمعثالةاللهنعمةحسبالعكسسوعليهيبني
الذيغيرآخرأساسايضعأنأحديستطيعالفانهعليهيبيكيفواحدكلفلينظرولكنعليه

11و301اكوالمسيحهويسوعالذيوضحع

واستعالنانعمةاعطيالرسولفبولسهامةالهوتيةأعماقايحملبولسقمنالكسالمهذا
أنهومعروفالناموسأعمالبدونباإليهانالذيبالبرليكرزلألمماإليهانرسولليكونخـاصا

الناموسأعمالبدونيكرزناإليهالنأنالفائقةالنعمةهدهعشراالثنيمنآخـورسولئعظلـم
الرببلآخررسوكفيهبشرمكانيبشرفيالأدطمحترصاوحدههوبولسقكـنيلسملذلئا
بولسيدقعلىيضعأنحريصاكادالربألدلألمم2212أعبعيدأأرسلهنفسه

عذابابولسقكقفتوفائقةخاصةبنعمةوذلكالناموسأعماللدونلألممالمسيحياإليهـان
اآلخرواألساس0معهآخرينديخلمالناموسمنأوألهوىديتخلمستمرأوتدريبايمأأد

وايخانوالسبتاليهوديالناموسأساسهوعليهيبنيالأنمحـترصابولسيخنىكـانالذي
اليهودعوايدوكل

الحباةكنابهفيوذلكالواضحالرهـالىفطقكئابطريفةواجتماعانهموصلواتهمالديحبةممارسانهمفيلويصف31
ثاشا7ألحأنااال4لمملبةألا

كاكألالشأااأ711اانظرةمسبحبةحماعةصارواانهموحبواببوسيرررفي1
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يسقغوالموالذينسئئصزونبهئختزوالمالذينمكتوئهوكمابل5112
سيفقفون

فهموهيسمعوهلمومابهيختروالمماأبصرواألنهمةالنبيءالشعياهوهناالمكتوب
رأوهوكانهمبالمسيحلهايمانهماإلنجيللخبراألممقبولإلىتشيرالنبوةأنواضح3551إش

0292يويرواولمآمنواللذينطوبىالمسيحقولفيهموتم

النبوةعمقأدركاألممإلىالروحاقئادهوالذيجبالريسيركالطالذيبولسوالقديس

المنظوربغيرالروياوتمتالفهموتمالسماعوتمالخبرتميديهعلإذفيهروحهوتهللت

مكانفييبشرالأناحترصأنهدعواهصدقلتحقيقالنبوةبهذهيستشهدبولسقولكن

ماهيبلالكرازةفيإرساليتهليستفهذهغيرهاساسعلىيبنيأنأوالمسيحباسمفيهئشر

بهمقضياأميركانلتكميلوخظطهالروحسبقماكلدىعلىثييمإكاوهلىوأعلنتهالتبوةسبقت
982رواألرضعلى

لهمذبارتهمنكلهاةالمدههذهمنعهالذي112242ج

إليكميالمجيعنالكثيرةالمزاؤعاقكنتلذلك5123

النواحيهذهكلفياإليمانأساسوضعمنيسثلزمهاوماالخدمةمحيطاتساعبسنبأي
حينماكنتمستمرةرعايةملىيلزمهابماالكناثممىكلاحتياجاتبتغطيةاالرتبـاطاضطرارمع

وكأنهءبدعلىبولمسدقيعودوهكذاعنيركماكثيرةمراتأعاقإليكـمءالمجيعلىأعزم
امراأننياالخوةأيهاتجقلواأناأريدلستثمءنفمالثميسابقاقالإذبالبدايةالنهايةيطابق
131رواآلنحتىتومنإليكمآئيمأنهمدثكثيرة

لجياإلىاشتيالمولياالتاليمهذهفىبعدمكادليليسإذاآلفىوأما42و5132
أنأرجويأليإليكمآتبماسبانياإلىأذهميفعندماكثيرهشينمنذإليكم
خرئيأمنكمأوااتمألثإذهناكإلىوئشمعؤليمروريممافيأراع

استوحوقدأورشليمإلياألخيرةللرحلةنفسهويعدكورنثوسفىوهوهذابكتببولسق

األقاليمهدهخدمةمننفسهمعبولسقانتيىفقدبمعرفتهليرعاهاالمسيحليدكلهااألقاليسم
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هذهفىبعدمكانليليسأنهبولسقيقصدهماهذاجهتهامنذئناعليهبأنيشعريغدولم
هناكلئصلباألخيرةرحلتهفىالربفعلكماتماماأورشليمنحونظرهوخهمنذاألقاليم

أناهاواآلنبخطرئشتطيرةتنذرأورشليمءسطفىظهرتقدقاتمةسححبوكـانت915الو

كلفييشهدالقدسالروحأنغيرهناكيصادفنيماذاأعلمالبالروحمقحداأورشليمإلىهبأنج
32و0222أعتتظرنيوشدائدؤثماإنقائألمدينة

منالمطابقةشدةمننتعجبالموقفنفسفىوهويسوعالربوقالهسبقمـاتذكرنافاذا
أورشليمإلىصاعدوننحنهااألممإلىسيسقموكيفوالكتبةالكهنةءروساسيعملهماحيث
دكياألممإلىيسلمؤلهوبالموتعليهفيحكيونوالكتبةالكهنةءروساإلئسلماالنسانوابن
بولسقانوالفرق91و281متيفوبمالثالثاليوموفيويصلبوهومجلدوهبهيهزأوا

عليهسيأتيمابكلعالمافكانالمسيحأمايغقمةالولكنعليههوآيتبمايشعركان

تنخظرأورشليمفوقتكاثفتالتيالظالمشحبمنأقوىبولسعندقالخدمةكانتولكن

يحلمكانالتيبروماعبوراأسبانياصوبأطولالرحلةتمتدانإلىباشتياقهتخظاهالقدسولهو

العمرأنمعالعمرأمنيةهكذازيارتهاصارتحتىرومابأهلروحهارتبطتلقدكثيرابزيارتها

وجهإنهسجننءوراسجنوسجونسالسلإآليتبقىيعدولمذخيرتهتفرغأنأوشكقدكـان
وجهإلىحنينهاليهمفيحناألشخاصعلىنحيلتهقيينطجعكانءالسمامنعليهاطلالذييساغ
المخلصةالححياتوهذهالوجوههذهنقابلسوفعشرالسادساألصحاحنتلغوحيهنماالسيد

كلفيهميفرعأنروحهشهوةكانتروماءسمافيدائماتحتقروحمهجعلتالتيجداالكئيرة
فىرسالةأطولتءفحارسالةفىجزئياصؤرهاالئياإليمانفيمعهخبراتهوكلبـالمسيحرفتهمع

الالهوتخالصةيحملفبرليوأعمقوأقوىبلاإلنسانخلفهاالتيوالرسائلالكخبعالم
نحيللوا

قنمعليكونلينطلقالبابلهينفئحسرفسمائهامنألنجداروماأحببولسالقديس
كيفأخبارهالهأتتأينمنندريفالأسبانياأما1320فيجداأفضلذاكأخـبما

بعيداصبعيداينطلقأنللخدمةاشتياقاتهلهرتنتهللزيارتهاخالطكيفعليـهاتعركأ

مستوىعلهواألفكارواللهتتزئنقنمستوىهوعلىفالمستحيل3أورشليمفىمـهاسمركز
شاعلممركزاأسبانياصارتلماذاأو3كنائسفيهاوأسسفعألزارهاوهلاألظاريهابقن

ضاعتإذالماذاولكن3أساقفتهاوتداسةروحياتهاوعمقبعلوروماوفهـاقتوالالهوتيالروحـي
سفرمنبأسبانياالحاصالجزءفقدهل3األعمالسفرفىفجأةفيهااطدمةتاريخوانقطعأخـبارها
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روميةفرسالةدتهشكوأولكن3موراتوريوثيقةاألوائلالمؤرخإنبعضيقولكمااألعـمال

كلأوأسبانياأورومافيإنأحبائهأعريستودعالأنبولسيوذقكانمابكللنااحـتفظـت

األرض

مليهـمأوءلفقواخدمتهتكميلبعدبالزيارةالومحد1515292د

مكدونتاأهكألنالقديسينألخدتمأورشإلتمالىذاهمبأنااآلنولكن62و5152

أورلثمليتمفيالذينينالقددسءلفقراتوزيعايصنلواأناستحممنواوأخايئة

معلوماتمعخبرهاذاعقدأورشليمإلمطوأخائيةمكدونيةأقاليممنبولسقرحلةكـانت

حماسفكانأخرىمرةوجههوايلنوأنهماألقاليمهذهفيالرسوللبولمماألخيرةالـرحلةأنها

نعثفهمإلىباإلضافةالدافعوكانأورشليمفيللقديسينتبرعاتلجـمعأشذهعلىالكـناش
قفىتجاذلكفعلوافإذهمالمسيحبدمثفذسالذيوالمكاناألمملكنيسةكمركزبأورشليم

يحملأديوذفعألأنهسواأجداوباألكثر51ة4غلعيولهمأمنأكثرأحموهالذيبولس
بولسللقديسيكنهكانماعلمواألنهمعندهممحهولةتكنلمألسبابورشليمالسخيةعطايا

الماليحبونواليهردخاكلرهميحلقبأنيودكالطبولسوالقديسالمتنثرونواليهوذاليهوذ

وليسالخيالتفوقعقيدتهميمسلمنونقمةنأرأالييوديقلبفىالمبئتةفالعداوةهيهاتولكن
المال

ثقألقلبهفيمجملكانولكنمخئةالالكناثسعطاياحامألاألقاليمهذهمنبولصىقخرج

األممنينمظرهكانماكللهكشفقدكانفالروحوشعورناتصورناعنيغجبأنيمكـنال

فهوالوداعرحملةواذاهبأنهإلىافةبالهذاأورشليم453غلبنيهامعالمستعثدة
كثجرارقيفالشعورهوكانالقلبيسلبحتاوأححتههاأحالتيالكنائسمناألخيرالحروج

قدساعتهأنعالموهوالفصحعيدتجليسوعأمااألخيرالوداعليلةنحوتالميذهالربشعورعن
إلمطأحئهمالعالمفيالذبنخاصتهأحمحبقدكانإذاآلبإلماالعالمهذامنلينـتقلتءجـا

أناهاواآلنإلنسانانسانامسترىعلىولكنبولسقمننسمعههذا311يوالمنتهى

هذاقالولماالدالبملكوتكارزابينكممررتالذينبهيعاأنتمأيضاوجهيترونالأنكمأعسم

يقئلونهبولسعنقعلىووقعواالجميعمنعظيمءبكاوكانوصلىجميعهممعربهـتيألعلىجثـا
6383و0252أعأيضاوجههيروالنإنهمقالهاالتيالكلمةمنسيماوالمتوتجعين



15292996روهروميةرسالةرح

أورشليمصوبوالرفاقبولسئققةالنواحيتلكمناألخيرةرحلتهافيالسفينةانطلقتهكذا
ينقطعالالقلبفىوجعاوحاملينالعطيةحاملين

أورشليمفيالذينالقديسينءفقرا
رائحةوالوقاركأولالحبيمألهامتميزةنظرةأورشليمفيالمسيحيينإلطينظربولسقكان

منهمالمتيشرينجماعةاضطرمماكبيراعددهموكانمنهمءالفقراباألكثرولكنللمسيحعطرة
أنمعلومألنهللغايةالفقيرةالجماعةهذهعلىللصرفللرسلويسقموهاأموالهمكسليبيعواأن

المطحولينالعبيدأومنجداءالفقرامنإمامعظمهمكانخدمتهءبدمنذيسوعالرباتبعواالذين

قولىننوالمرضاهموبشفيكربهمويفرجويفرحهميعريهممـاالمسيحفيوجدواالذين

والعطاشللجياعبىطووللحزانىطوبىوللمساكينبىطوتبعوهللذينالمسيح

لكيفذلكالبرإلىوعطاشهـاوجياعابالروحمسافييكونواأنمنهمالمطلوبكانوان
602الوباللهويغتنوايشبعوا

واالضطهادالقاسيةالعزلةبسببجدافقرهاوازداداولىاالالكنيسةفىءالفقراطبقةزادتولقد

تجيرإليهاضافااليهوديةحقوقهمكلوفقدانالمجمعمنخروبهمبعدعانوالديالمـريع
ومطاردة

013عببفرحأموالكمتملحتيلئمق
0133متاألخرىإلىبوافاهرأورشليمالمدينةهذهفىطردوكمومتى

كاذبينأجليمنشريرةكلمةكلعليكموقالواوطردوكمعئروكمإذالكـمطوبى
511مت

44همتويطردونكمإليكميسيثونالذينالجلصلوا

الحقيقةفيهوإقامثهافيءاألغنيايتبارىكانالتيالمحبةموائدأساسأدطبالناعنيغيبوال

مشرفيهذائصنعالمحبةلفوكانمنهخرموامماويشربوالياكلواالكنيسةفيءللفقرافرصةخلق

الفقروألأورشليمءفقرايكنولموسروراورجاتعزيةءالفقرانفوسعلىالوشديدكانولكنه

بولسباخئيارهمعلموافحينمالذلكالرسلمضاجعيقمكانبلأحدكلخـافياأورشليـمفي

لسةالكنائسمنالعطايالهميجمعأدالعمرفرصةأنهـاوجدواالربتلمنلألممرسوأل
أعطونيأعمدةأنهمالمعتبرونيوحناووصفايعقوبليالمعطاةنعمةبالعسمفإذأعوازهم
اعتنيثعينهوهذاءالفقرانذكرأنغيرفللختانهموأمالألممنحنلنكونالشركةيمينوبرناال

29غللهافأن



روميةرسالةشرخ15262وه

كانتالتيالكنائسهيولكنالمالبجحعسنائالكيلزملمبولسقأنالمعروفولكن
سبولقوكاناألهميةمنمستوىأعلىعلىأنهامحسوبةكانتالتيالخدمةبهذهنفسهائلزم

ءالعطافيالكناشءسخايرىماحينجداتلبهطهـيبوكانالذبيحةمستوىكلأنهايعتبرها

منقبلتإذامتألتقدواستفضلتءشيكلاستوفيتقدولكنييقولوهواسمعه

عندمرضيةمقبولةذبيحةطئبةرائحةنستمعندكممنالتيءاألشياالعطيةحاملأبفرودنس

11و81فييسوعالمسبحفيالمجدفيغناهبحسباحتياجكمكلإلهيفيمألالئه

فياشتركواقداألمئمكانإنألنهقذثؤلونلهموإنهمذلكاستحشنوا5172
أيدماالجسدياتفييخإلموهمأنليهميجسلروحماتهم

عنفليمالجمعفىإرادتهمحردألليؤكداذلكاستحسنواعبارةبوضوحبكرربولـسق
ئنبالشعوردانمعنلديهممستحسنأهوأمركانبلمنهإيحاكلحتىوالبولسقمنءرجا
يعفببولسوالفديحىاألممإلىانحدرتوعنهمللخالصاللهنعمةقبلواالدينالسقديسينءلهؤال

لهمالكنيسةءفقراأنالكنسيالنظأمفىجديداقانوناويضعأيضاهوالشعورباستحسانههذاعلى
لتغاليةمالهممنيبذلونءواألغنياعنهمويطلبونيصلونءفهؤالمتبادلدائمحقءاألغنياعنسد

مستوىإلىالمعادلةهذهرفعنثوسكوأهلإلىرسالتهفىبولسقإنبلالجسديةحاجـاتهم
ءالفقرامعالشركةعلىوالحثالتبكيتبنوعالالهوت

بفقرهأنتمتستغنوالكيكنيوهوافتقرأجملكممنأنهالمسيحيمسوعربنانعمةتعرفونقانكم
الماضىالعاممنذفابتدأتمسبقتمالذينأنتمينفعكمهذاألنأيضاهذافىشخصياأيأأعطي
عملجمرررليسغالتبيكونأنيطلببولسقأيضاتريدواأنبلفسقـطتفعلواأنليس

التيالحدودفيالتبرعيكونأنويطلببولسيعودفثمومحبوبامرإداعمالبلمفـروض
بلضيقولكمةاسلآلخرينيكونلكيليسفإنهقائالشخصكلمالرأسبحتملها
تصيركياإلعوازهموالماديةالماليةفضالتكمالوقتهذافيتكونلكيالمساواةلحسـب

كيراجمعالذبممامكتربهوكمااواةالمستحصلحتىالعوازكموصلواتهمالروحيةتهمفضال
1ه89كو2ينقصلمقليالبهعوالذييفضللم

روحلفرسبلللمالمنهحمئاألالعطافىءالسخاعلىيحأالرسالةنفسفيعادثم
يسحومافبفدرالبشروعطاياعطاياهبينيوازراللهأنبالروحواعداءالفقرامعوالمشاركةءالعطا

اللهيسخواإلنسان



515292107زوروميةرسالةضح

أفتخرالذينشاطكمأعلمألنيإليغأكتبأنمنيفضولهوللقديسينالخدمةجهةمن
أطلبأنالزمافرأيتاألكثرينحرضتقدوغيرتكمالمكدوليينلدىجهتكممنبه

مغألةهيلتكونبهاالتخجيرسبقالتيبركتكمقبآلويهئئواإليكميسبقواأناالخوةإلى
وه2و91كو2ئخلكأنهاالبركةكأنهاهكذا

يعطيبالشحيزرعمنوإنهذاهكذااإلنسانءمعيارعطاءإزااللءلعطامعياراوضعثم
يحصدأيفأفبالبركاتءالعطاءسخابالبركاتيزرعومنالثهمنيحصدأيضافبالشحقليآل

اللهيحبهالمسرورالمعطيألناضطرارأوحزنعنليسبقلبهينويكماواحدكلالثهمن
9و7و906كو2االبدإلىيبقىبرةالمساكينوأعالىلزقمكتوبهوكما

لألكلوخبزاللزارعبذارايقألمالذيوالدهءبدعاالنهايةفيأيضابولسقيتقألمثم
شكرأبناءىينثءسخالكلءشيكليامستغنينبزكمغألتوئنميويكثربذاركمسيقألم

باختبارهماذهدكثيبربشمئييزيدبلفقطالقديسينإعوازيسدليسالخدمةهذهافتعالألنهل
وللجميعلهمالتوريمءوسخاالمسيحإلنجيلاعترافكـمطاعةعلىالدهيمخدونالخدمةهذه

الالتيعطيتهعلىللهفشكرألديكمالفائقةاللهنعمةأجلمنإليكممعثصتاقألجلكموبدعاثهم
0151ة9كو2يعئرعنها

األجيالممرعلىنمتالتيالكنائسفىالروحهذهغرسفيالفضلالرسوللبولسصاروهكذا

بهاتقومالدوليةكاريتاسءهـ3أأ3جمعيةمثلمسكونيةكاتحشكـلفيالحـاضرفىتوصا
برقتهاوشعوباالعالمءفقراإلنقاذالكنجسة

الىبكمماراالثقزفسأمفيهذالىلهموختفتؤلكأكملتفمتى182
أسبانيا

الموعكلودةالرحلةحديثإلىبولحوريعودقوهنا

ياكاكااألكامدم57لحلثصراهذاعللهموختم

غموكاناآليةمعنىولكنخاللهأوالوثيقةعلىاالبسانيضعهالذيالحتمهوالمعضى

تسليمعندبولس0قأنالمفهومولكنالواقعمعيتمثحىءلثيىإلمطينتهواولمءالعلمالدىبحث
علىلهميختمأنعليهكانالكناثسعنالمندوبينأيديمنالعطايالهذهأورشليـمفيالمسثيرلين



روميةرسالةشرح15292روه07

أصحابهاإلىالعطاياتوصيلفيبمسئوليتهأوفيقدبذلكفيكونوبمعرفتهأمامهنسقموهاأنهموثيقة
كاملة

يمكنحرايكونبعدهوالذيمااألقاليمتلكبكنائسبولسقيربطرباطآخرهوهذاكـان

الزمنمنمناسةلفترةرومافيرحالهيخطأنعلىأسبانجاإلىالموعودةرحلتهفيينطلقأق

المتحررالمسيحياإليهالنفيلثباتهمروحيةهبةيقولكماوبهبهمأحوالهمعلىفيهايتعزف
الناموسقيودمن

المسيحإنجيلبرقيءملءسأجيإليكمجئثإذاأفيأعلموأنا5193

أسبانياإلىالرحلةمنوثوفهمدىعنالتعجيرفيبولس0قلغةنجدالسابقة42اآليةفى

ءرجاامجردولكنسيراهمأنهبالقطعيقولالفهواليقينعدممنءنئييتخللهرومـاإلىوحتى

متروكأبلاليمينمنءنتيعلىليسمحمولبشرطاآليةيبدأوهناأراكـمأنأرجوفإني
التيالرحلهذهأنالداخليبرلسقإحساسكانوهكذاإليكمجئتإذاإنيللمجهول

أنعسىيكررفهوالتوفيقعدممنءشييحففاالتمنيهذاتحقيقتعؤقوطالماتمتاهاطـالما

وفنعتإليكـنمآنيأنقصدتكثيرةمرارا11روإليكمآتيأنالدهبمشيخةمرةليريتي
122روهإليكمالمجيعنالكثيرةالمرارأعاقكضتلذلك131ولاآلنحتى

المءاالهلحءكاا553المسيحإنجيلبركةءهل

حسبولكنالمسيحبدلطاإلنجملوضعتبيزنطيةغطوطةعنأخذتالعربيةالترجمة

المعخمدةاإلنجليزيةالترجمةفيوكماالمسيعبركةءملفيءسأجي9تفرأةالمخطوطاتأوثق

السالمابنهناككانفإنالبيتلهذاسالمأوألفقولوادخلتموهبيتفأيالربقولوحـسب

المسيحبركةومعهالمسيحسالمفالسالم6و15الوإليكمفيرجعوإألعليهسالمكميحل

اةروجخاريزماهبةأمنحكـملكيأراكمأدتاقمألني1خاريزماالموهـبةتحملوالـبـركة

111رولثباتكم

االنجيلنجاةءالقرامواقفكافةفيالليتورجيالطقسقيدخلتاإلنـجيلوبركة

فصلباسمالشبيوفيالقداسخدمةفىاإلنجحليفصليقـرأأنقبلوالشماسوالكـاهن
ئشملاالنجيلبركةوإآمينجميعناعبركائهسهيشترككلهوالشعبيفولثماإلنـجيل

تشملمالأو



5292307ة1روهروميةرسالةرخ

معنىيكشفوالبالروحمكتوبالمكتوبألناإلنجيلكاللفهمالذهنانفتاحا

الكقبليفهمواذهنهمفتححيئذالقدسبالروحمفتوحذهنإآلبالروحالمكـتوب

ءدعاهوالجميععلاالنجيلبركةتحكأنعبالثمعالكاهنفهتـاف4254الو
إذاويقيخااإلنجيلكالمفىالمتضقناالستعالنلكشفالدهنفىالقدسالروحلحلول

شيئامنهيفهمفلناإلنجيلوبركةنعمةقبولعناالنسانتغافل

مستوىعلىيكوناإلنجيلكلماتعلسهبالروحالذهنينفتححينماالكلمةفاعلية2

روحهوبهأكلمكمالذيالكالموالحيأةالروحقوةتحملالكليةألنالكلمةفاعلية

فتكشفوضميرهوفكرهاإلنسانروحمعالكلحةتتفاعلوهكذا636الووحياة

حقيقةلمواجهةالداخليالكيانكليتحركوهناالكلمةلمتطلباتبالنسبةاإلنسانواقـع

الذاتيةاالدينونةدوريبدأوهناكلمتهفيالمعتنةاللهوقداسةاالبسانءأخطابينالمقابلة

وتسودالنفسعلىسلطانهاالكلمةلتأخذحيحوالتصالعفووطلبواالعترافوالـتبكيت

الحياةمعليحوافقبالتالياإلنسانكللثرويتويتهجذدالذهنفيتنتروقداستهابـقوتها

قوتهعليهفستضيعاإلنجيلبركةلقبولمستعدااإلنسانيكنلمإذاأمـالهـاالمدعؤ
الكالمينتقدوربماوسيتملصلبلشئايفهملنفقطوليس

الخالصرسالةيحملفاإلنجيلوالتبنيوالمصالحةوالحالصءالفداقوةوإدراكفهم3
ءاصفاطىلخالصأكملهالذيالمسيععملاإلنسانيدرلـةوحينمامشتـمالتهابـكل

أعطيالتيالعالمصعابمواجهةعالعزيمةوتتقوىءالرجاوبمممدداإليمانيرتفع
باإليمانجميعاعليهايتغلبأننسانللى

6133يوالعالمظبتقدأناثقوا

4يوه1إيمانناالعالمتغلبالتيالغلبةهيوهذه

اللهابنهوالمسيحيسوعأنيؤمنالذيإآلالعالميـغلـباالذيمهومن
وه4يوها

ساروأينماأينماتابعتهالتياإلنجيلبركةطافاتعلينافنحالذيالرسولبولمسكلللهشكرا

استودعهاالتياإلنجيلبركةمنهوتقئلتوقجقئهاستقبلثهالتيالكنائسكافةألهلوطوبىحك
منبولسقاسمكروكلمااإلنجيلءفرىكلماوقوتهارائحتهالتفيحالروحيةالكنيسةخـزانة

جيلإلىجيل
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اليهودتجاهموقفهلخطورةالصالةطلب5103231أهـ

تجاهدواأنالريحوبمحبلالمسيحيسعبرثنااإلخوةأيهاإليكمفأطلملى510323
فيغيرمؤمنينهمالذينمنادلقذلكيالدهإلىأجلىمنواتالفيمعيم

حتىالقديسينعندمقبولةأورشليمالجلجدقتبمتكونولكياليهوديل
هعكموأسشريخاللهبإرادبفرءإليكمقيأجبم

أنالعكسبلأجلهمنالصالةبطلبرسائلهيختمأنبولسقعادةنليسنكـاوان

المتبعةاألصولكلعلىطغتالرسالةههنظروفأنإألاللهوسالمونعمبركالتيحستودعهم

اللحظاتهذهفييعيشهاكانالتيميةالنصحالتهواقعمنرسالتهيئهيأنالطبيعيمنفكان

الموقفهذافيهناولكنالصعابتلوالصعاببولسقواجهالسالفةحياتهكلففيالحرجة

اآلخرونوبجاهديجاهدأنوعليهبهئحدقةالمخاطرأنجزهلئمثبنفسهالقدسالروحانبرىبـالذات

وتماماالشهادةقبرليستودعوهتعاهدواوالذينالمسيحطبواالذينأيديمنلسنقذالصالةفيمعه

يطلبفالمسيحاألفقفيواضحاالصليبالححينماالمسجحمشاعرمعمتعانقةبولسمشاعرنرى

معياواسهرواهناهاامكثواالموتحتىجداحمزينةنفسيلهمفقالهكـذاتالميذهمن

بةتحبرقيتدخلوالئالوصلوااةاسهرواواحدةساعةمعيتسهرواأنقدرتمماأهكـذا
بولحسقأحمسلماالبشريالمستوىكلوإنماوالمشاعراألحاسيسوبنفمس04و6283مت

يسوعبربناإليكـمأطلبقائألئعدعلىمنبأحبائههتفبعيدمنآتيةالمحنةبساعة

كانوماأنقذلكيأجليمنالصلواتفيمعيتجاهدواأنالقدسالروحوبمحبةالمسيـح
الشركةروحهيولكنبولسقمنصعفاهذاكانوالالمسيحمنضعفاوقتهفيهذا

معانقكسمأنأجلهامنبولحسقوماتعاشوالخيأجلهامنالمسيحوضيحتعاشالتي

الفرحنقتسمكماالوجع

الهاثجةالنفوسبهيصالحلكيماياأغأهبولسقجعبةالالمالسهمهوآخرهذاكان

ترابمنمصنوعاكانبلالنعمةبيدمبرياسهمايكنلموهوأورشليمفيااليمانوضدضده

المالماكانوتـىيدميهابلالعينينيجليوالالمؤلىيحييالوالترابوعطاياأموالمناألرض
وتوسألدعاهالمالبسهمأرفقبولسقأنصحيح3والغيرةالحقدغتاألسيرةالـنـفسايفد

الحساسةالرفيقةولفسهألعصابهسحقهومدىوجعهعمقاللهإآليعلموالوجهاداوعرقاودموعأ
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وتلتفتبأرجلهاتدوسهالئالالخنازيرقدامدرركـمتطرحوااالأنالربينمسحألـمولسكق

76متفتمزقكم

القديسينعندمقولةخدمتيمتكونولكبم
الإةمم7المالهمتيخد

لفظفأعطاهادتهالخدمةمستوىإلىءللفقراءالعطامستوىوقلناسجقكمابولحقرفعلقد
منلهانتظررداوبولسهاللخدمةنيسةالكفيالمستخدمالليئورجياللفظوهيالذياكؤلية

وفرحقبقتهأورشليمفيالكنيسةأنصحيحينشظركانماغيرعلىانتظارهفكانوفبوألالناس

صنعفيماكاماحقعلكانبولسوقساهرينكانوابهيتربصونالذينولكـنلهاالخوة

يجازونوفيمابهيرزونفيماحقعلىدائماليسواالناسولكنصنعماعلىجواباانستظروفيما
هوالمالأنأما321مزهشرااطيرعنييجازوننأنإآليحباريأنيعرفالفالشرير

المسيحقتنمابحسبتماماحقفهذاوسعةفرحعنءللفقراأعطيإنللهذياكونيةخدمةحقا
فعلتمقداألصاغرفبيءهؤالإخوتـيبأحـدفعلتموهأنكـمبمالكمأقولالحـقوأوصى

الفقيريفيرضيرحمقنقديهاالنبيقولصاروتحققالملكيالسنطقوبهذا524مت
لكمأقولالحقتلميذبالسمحتىيعالىباردءماكاسينـىالفاللهء9171أمالرب

بسيدهفعلواكماذلوهبلبولس0قخدمةتقبللمولكن124متاأجرهيضيعالإنسه

153هيوسبببالأبغضوني

معغوأستريحاللهبإرادةبمرإليكمءأجيحتى
ءالرجافيفرحينالقائلهوأليسالضيقفيلفرحفعالبولسى0قماإليهـمءجالقد
القدسالروحكثيربفرحضيقفيوأيضا2131روالضيقفيصابرين

بسالسلالمكتلينفكالذيمماوهويقتادهوالجندييديهفىبسالسلوإليهمدخـل06اتحس1
ئقئدالفمهليالددوكلمةدامقعليهمدخلالختانوحديلالسبتوظؤقالنـاموس

حياتهأياكلاهغلبهاالمسيححررناقدالتيبالحريةنادىالـذيمماذلك29تـي2
القيودفىماتأخيراولكن

علىمحموألوماإلىفعألوذهبواشتهاهاطلبهاكماالثهإرادةمتاتلقـدحاايعلى

بولسيايمقوقالالرببهوقفالتاليةالليلةوفيحينهافيالموعودةالصربحةالواضحةالدهإرادة

3211أعأيضاروميةفيتشهدأنينبغيهكذاأورشليمفىليبهاشهدتكماألنك

لم5مرومةرصالةسرت
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فرحاذهبالهذرهخلفأورشليموتهديدأمامهاللهإرادةبولسىقوضعلقد
حياتهأمنيةوحققأحالمهمدينةروماالىتمئىكما

داكا77ددأكانادهإكاماللم7إمعكميحواست
يلةالطوالراجيدياختاموكانتالرسولبولسرحالتفياألخيرالمحطهيروماكـانـت

كانتعينيهعنآخريومشمسغربتحتىالربرأىأنمنذسنة33عمرهمناستغرقتالتي

الوهوأحئهممنبينوتمناهابالروحاشهاهاالتيالراحةاألخيرالرسولبولصسبتهيروما
فكانفيهيستريحسبهتانفسهامشهـتالسبوتكلبولسقألغىأنوبعدمعظمهميعرف
قاستراحأسوارأورشليمخارجالقجرفيشئثهالمسيحاستراحفكماالمسيحكشئحببولسىسبت
روماأسوارخارجأوستياطريقعلىرأسهوأسندنيرودنسيضبعدبولس

نحتصرقيبركة15133و

آميئمعكمالسالموإله5133

مألتالتيالذصورةفكانتاللهفأعطاهالداخليالسالمإلىالجةاأشدفيبولسقكـاذ
معالشركةيحياكانبولسوالقديحالسالمكمانحاللهصورةهيالحائرةوروحهالمضطربفكره

الرسولهذانفسحقيقةعنتكشفتربعنواضحةصورةاألضرءالدعاهذافكانكنائسه

بهودعاوبشرحياتهأيامأحملكفيالسالمعاشالذي

بررحلةنهايةأوروميةأهلإلىبولسقرسالةنهايةبلغناقدنكونآمينوهـوأخيرا

المسيحبيسوعباإليهاناكهبزواألنبحاالناموسمنلهمشهوداالناموسلدونأظهزالذيالله
22و312روفرقالألنهيؤمخوننالذيكلوعلىكلالى



عمثرالسادساالصحاح

الرسالةذكصولوجيةأوالختامتحيات

بمفردهارسالةصيغةمجملنوعهمنفريداألصحاحهذا

2و611

61361

7191ة61

6102

611232

6142

هامةبشخصياتتوصيات

عديدةتحيات

الكذبةالمعلمينمنتحذيرات

جانبيةبركة

ءإمالءأثناحاضرينإخوةمنجانبيةتحيات

نفسهالكاتبمنالرسالةوكتابة

انبيةبركاة

بولمسعندقجديدةصيغةذوختامتمجيد615272



هامةنحويثمخصياتمنتوصيات2و611

تفتلوهاكيكئخريافيالئيالكنيسلخادقاهيالتيمبيفبأخينااليكموا2او61
صارتألنهاينالغاحتاتجتهشأجمفياالوتالومواللقديسينتجقكماالرليفي

أيضأأناوليلكميرينئساجمدة

ال7كاأ7لم415وص

بمعنىبولسقكتاباتفيتءجاوقدمعاوالمديحالشخصيةالتزكيةمنلغالتوصية

21كوه2لديكمأيضاحناالكاـانف737لم75نمدحلسناألنناالمديح

هةأله75الكنيسةدمة

فيالتيمالكنيسةخادمةانهاثانياوعرفهاالمسيحفيأختهأنهاأرألاعئبرهابولسالقسديص
أنهاوالمحسوبةمنهاأميال9بعدوعلىمباشرةكورنثوسشرقالواقعةالمدينةهيوكنخرياكنخريا

العنايةعلىمقصورةكانتالكنيسةفيللمرأةالشماسيةالدياكونيةوخدمةالبحـريميناوها

ارجلغشلتءالغرباأضافت1الكنيسةعلىالوافديناإلناثءوالغرباوالمرضىءبالفقرا

01هتي1صالحعملكلاتبعتالمتضايقينساعدتالفديسين

مدينةإلىكورثوسمنروميةالمماالرسولبولسرسالةحملتالتيهيفيبيأنوالمعروف

يستقبلهاأنوالقصدالرسالةفيءاألسماباقيعلىالتوصيةفيبولسقألمهاقلذلكروما

لمفهيرومافيريةتحاعالقالتلهاكنيةامرأةأنهاوالمعروفحسنأاستفباألروميةكنيسةشعب
روماإليالحأصةالتجاريةرحملتهافىمعهاحملتهابلالرسالةلتولمحلخصيصاتبحر

للقديسينيحقكماالربفيتقبلوهاكبم

فهيالربباسماآلتيمباركالمسيحباسمقادمةكأنهاأيالرلبطفيتقبلوهاكي
علىضيفاتحكسينماكنيسةوخادمةالكنيسةمنوحياتهاهاوجووتصتمدالكنيسةفيعصو
الربعندمنقادمةهبمكمنالكنيسةيمثلكتنئستقبلفهيأخرىكنيسة

أكا8ههم42ه43ا3كاه
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كاالحلمحيأل6ثقأأألكالأل7للفديسينيحقكما

وأنوتقوىوقارذاتآمرأةكانتفيبيأنيبدوالقدبسيناستحقاقتنالأنهووالمعخى

صارتأنهابذلكيعمزخبولسوالقديسرينالكثيلدىشاعتقدكانتكنيستهاعلأفضالها
لهمساجمذةكانتأنهاأيضااويضيف0هكا643إ3هـ3هولهـالالتينيةفيلكثيرينةئسايئ

يشأقلمءالخفافىمعوناتقألهمتأنهافيبدوالخاصةنفقتهاعلىالرسالةحملتأنهافوقأيضا

العالمويقولوتصرفاتهاأخالقهاسمومنمتأئراحالأيعلىكانولكنهيرضحهاأنبولس

بيناالجتماعيةالتفرقةألنجزيلنفعفواتالشرقكنائسفيكنهنهمثلءنساإن2شاف
ولكنهجنسهنبنيليخدمنالنسوةهاتهمثلإلىءبااللتجاالكئيسةألزمتءوالنساالرجال

عملتعملفيجيهيفهااالختصاصفىدورهنوتخطتفاقتءالنسامنالفذةالشخصيات

سفينةفيبهشإلىشرقهمناألبيفالمتوسطالبحرعبابتمضرفامرأةالرجالكلوليسالرجال

إهذهامرأةفأيةالرجالأقوىمنكئيرونعليهيقوىالعملهوءاوبضرسائلتحملشراع

ولماحتاجتهءنتيأيفيروميةكنيسةرجالبجوارهايقفأنكانتبولسهقوتوصية

سيسراوحاربتإسراثيلحكتفدبورةالمنوالهذاعلىالدهورنساةمنذاللهكنيسةتعدم
ونساد0وشددهاأقامهالمنوسئحتلنصرتهاوغئتشعراوألفتجيرشاوهزيـتجيشاقادت

سيدة4رجواناالبائعةليديةننسىالكما83وأموالهنمنالربيخدمنكنكثيـرات

4و51و611أعفيلبي

عديدةتحيات161361

وضعااللذئنبسو4المسيحفيمعبمالعامقئنوأيهيالسيهالبريعلسلهـمسوا6135
جميغأيممابلأشكزفماوحإليأنالسثاللذيخنحياتيأجلمنلمحئقنهما

بييهماقيالتيالكنيسلوطااألقممالكنائ

كاهكاه4هـ5ملموا

الكلمةوهيالسمهالكنيسةفمافردلكلمرة51هنابولمهقايذكرهاالكلمةهذه

قئلواقائالالصلحصالةختامفىالشمامممايهتفحينماالكنيسةليئورجيةيخماالمحبودة

سالممجردتعنيالمدنياالسصتخدامفيالكلمةولكنمقدسةبقبلةبعصابعضكمأسبازسئا

2ك14ز0ءلم0684102
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ريسكآلوأكيال

األدببنوعالالزوجقبلالزوجةهنايذكربولسالقديسبريسكاأوبرلسمكآل

الصغرىآلسيابنئسإقليممواطنيمنيهوديانأصألوهمابرسمكآلشانعلوبسبببلالغربي
صدروحينما0الرسولبولسمهنةالحيامصعصناعتهماوكانترومافييهـعيشانكاناوقد

يسيرةمدةئخففاولكنهماموطنهماالصغركطآسياإلىهاجرارومامنالهودبطردمنشوركلوديوس

االولىزيارتهفىهناكبولسفوجدهماقالصغرىآسياإلىطريقهمـافيوهماكورنثوسفي

معاعاشوامشتركةكمهنةفياماصناعةوبسبب3ميالدية35سنةفىذلككانلكـورنثوس
أثينامنبولسمضىهذاوبعدروماأحوالعلىمنهمايتعزفأنبولسقفرصةفكـانت

إيطاليامنحديثأءجاقدكانالجنسبنطيأكيالاسمهيهوديافوحدكورنثوسإليءوجـا

ولكؤللهإليهماءفجاروميةمناليهودجميعيمضيأنأمرقدكانكلوديوسألنامرأتهآوبرشمكل

8113اعندهماصأقامصناعتهمامن

بريسكألومعهسورياإلالبحرفيسافوكورنثوسفيسنتينبولسقمكـثأنوبعد

فيمكآلبربوأكيالومكث610و8181أعهنالثوتركهماأفسسإلىفأقبلوأكيال

المسيحييماناإلىاإلسكندريأبلوسالفيدموفمجذبااناستطاعاوقدهناكيخدمـانأفسس
تدقيقبأكثرالربطريقلهوشرحاإليهماأخذاهبريسكآلوأكيالسمعهفلماالصحيـح

أعلماهأنهماويبدوسكألوبربأكيالمعسبولقخدمأفعمسالمديـنةهذهوفي8162أع
ماأولفكرأفسسفيكانلمابولس0قألنهناكللخدمةداهفشئروميةفيالكنيسةحالةعن

9112اعهناكإلىذلكبعدسبقاهبريسكألوأكيالأنويبدوروميةإلىالذهابفيفكر

ربيعفصححتىوبريمسكآلأكيالمعأفسسفيكانالرسولفبولسالزمنحيثمنأما
إلمطوبريسكألأكيالسالمفيهاوأرسلكورنثوسإلىرسالةأرسلحينماميالدية75سنة

كثيراالرفىعليكميسلمآسياكنائسىعليكمتسفمأوألفبهاخدماحيثهنإكالكنيسة
الزمنجوديتالعالمويقألر61ت61كوابيتهيافيالتيالكنجسةمعوبـريسكألأكـيال

وبريسكآلأكيالإلىشالمهفيهايرسلالتيروميةإلىالرسالةوكتابةالرسالةهفهكتابةبين

روميةإلىالرسالةكتابةزمن95سنةفبرايرحمتىم75الفصحعيدربيعمنسنتينبحوالي

نجروناضطهادءبدعند46سنةوهناكروميةإلمطعاداقدبريسكآلوأكيالكانالمدةهنهوفي

13ألأ4أل09

14أ09414
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القديسرسالةفيأخرىمرةاسميهمانسمعلذلكرىأخمرةأفسسإلىوبريسكالأكيالعاد
وهذا91ة4تي2أنيسيفوزسوبيتوأكيالفرسكاعلىسقمتيموثاوسإلىالثانيةبولس
بديمتادنحيحبك

وحبهماالغبوطوروجهاهذهيرسكابينيسوعالربفيالسعيدةلفةاالهف4يتعجبواإلنسان

فيلهالمكانإعدادوسبقبنجاحمعاوالكرازةرحالتهفىومرافقتهالرسوللبولسىالمسدهش

اإلسكندريالفيلسوفأبلوسإقناعكلتقواهمامنالنابعةوقدرتهمازيارتهاينويالئيالكنيعسة

حياةالبقاذعنقيهماوضعاكيفثمبالمسيحااليمانويقبلالمعمدانبيوحناالنئديدتعلقهينبذأن

شديدوبتأثرعلنايشكرهماظلولكنهالثوضيحعنبولسقكفلفدكانومتىبولمسق

كافةعلىبهتفضالوكأنهماالعميمالفضلهذاذكرفيمعهتشتركأناألممكنائسكافةويدعو
الكثيرعندناتساويبولسقفحياةحقوهذاالكنائس

فينشاطهمامدىبذلكموضحابيتهمافيالتيالكنيسةإلىسالمهبولسقيرسليرأوأخ

أكتافعلىالغربوكلباوأورورومافىسةالكنقامتوهكذا0روميةفيالمسيحباسمالكسرازة
جيلإلىجيلمنوسلموهاالكنيسةشعلةحملواايهانوجبابرةحقاعظامورجالءنسا

أورومافيءسوااألفاليمكلفىةبكنيسخاصءبخايقملمأنهالحفـائرعلمفيوالمعروف
لذلكالمتمسعةالبيوتفىاجتماعاتهائعقدالكنائسىكانتوهكذاالثالثالقرنقبلغيرها

عادةيكونالشرفهذاالحائزعلىالشخصأنمعناهفهذابيتفيكنيسةهناكأننسمعحيـنما
بيتفيأنهاعنهانسمعكنيسةوأولوالماليةالخقويةاإلمكانياتجهةمنالـعـامالمسـتوىفوق

ابيفيةكانتحميث2121أعأورشليمفيمرقحسيوحناأمممريكنيسةهيكـانت
البيتنفسفوقئنيتأنهاوجدالظهوفيلدأتحينماالكنائسأنءالعلمايؤكدهالـذيولكسن

المحيدللتراثيا5اجئماعاتهافيهئعقدكانتالذي

كنيسةكموششيئرومافيوبريسكألأكيالاسمتأصلعلىالحـديثةبحاثاألدلتناوقده
االبحاثواقعمنص330أعن6وهدالمسانديالعالمانيذكروازدهرتبالفعلقامـت
االسلهذينباررينأثرينوجوداألثرية

43ألول44كاـا2لمةاألا2402

6أط4ة094164
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اسمتحملداولحولأولحالىفىموجودةواحدةرومافيالقديمةثريةاألالكسنـاثسبين1

أكجالباسماالسهـمهذاصلةيؤكدماهناكإنالعالمهذاويقولبريسكاالقديسة

وصفتم97618هالثالث7ليوللباباالحبريةاألعمالسفروفىبريسكآلو

أكيالاسمعلىأيأإلمادا3أل9أداإالحء33أ3ءحبـاسماألثـريةالكـنيسةهذه
بريسكاو

القرنمنوهيالشهيدةبريسكاالقديسةحياةتاريخلقصةالتيالمخطوطةوفى

كانتحيثأوستياطريقعنئقلالمثهيدةبريسكاالقديسةجسدأنكورمنيالعاشر

حياتهاختحتفقدإذاألولألمسالىعلىسكـابربكنيسةفيووضعذفـتقد
باسمهاالكنيسةئنيتلذلكادثمباالست

فيماوبريسكآلأكيالباسمواضحةكتاباتروشيديبهاقامالتيالحفائفيألهكما2
أكيالعودةتوضحكلهاوهذه8ئماهعولسءأأدا33أ3أحاابريسكآلعبمدافنيعرف

عيلهماوامتدادمانشاوازديادروماإلىوآسياأليونانفىرحالتهمامنبريسكآلو

صدقاباسمهاالزمنلنااحمتفظوهكذارومافىبريسكاباسمكنيسةوقيامالكـواري
لذكراهاوتخليدالتأريحها

وصحتهاخحألةأخائتباكورةهوالذيخبيبيكايالل7مالأبئمئوسقعلىسلمواه61
اللمسيحآسيا

فيبالمسيحآمنتنأولكانألنهفكرهفيحسنةذكرىلهإذبهمهتمبولسأنبراصح
إلىسافرافلحابريسكالوألكيالبالضرورةوأيضارفيقاوكانالرسولبولستبعانهويبدوآسيـا

هناكواستوطنمعهمانزحروما

بريسكالوأكيالوأنآسياباكورةألهوبهامتنضرأمميأبيذتوسأنالعلماعندوالمرخـح
أكياليأيدعلىوتممدآمنأنهفئطنمجيئهقبلهناكوخدمـاأفسسإلىبولسسبقاق

بددلهبولسذكرقبرجحهوهداوماإلىمعهماهجرتهترجيحبأتيهناومنوبريصكال

الـبعةروماتاللأحدهوول7أعاألفنضيئ0

7ياسألاءاللم0هيم02111

306االه5114إلحلمهحلملم4او
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ك3يصث5أاألفسسيأبينتوساسمتحملغريةرومافىأيضاووجدمباشرةبريسكالوأكيال
أذكىومااإلممانفياالوائلاالبطالءهؤالةربصدقالناطقللتـاريخيا359وليسأ

راثحئها

كثيراألجلناتيتثالتيقزتتمعلىسلموا616

نطقوصحةالجديدالعهدأسفارفياالسمبهذامباركةامرأةسادسهيمريـمالىهنه
مثلكانتأنهايبدوإذضيافةواجباتأنهاواضحالكثيرةمريموأتعاب01ماريانهواسمها

مثلأكتافعلىالكنيسةعاشتوهكذازائدةبصورةمضيافةعنيابيتلىوأختهامرثانظيرتها
أنهنزائدةبصورةالضيافةواجباتتأديةفيونعمةوحكمةوفضيلةغيرةاتالمملوءالنـمصوةهاته

يدومالصديقدكرإللمجديا11روماآثارفىباسمهاحفائرأيضاوجدتوقدرحمةمالئكة
1116مزاألبدإلمط

بينمشهورانااللذئنمعيالماسوزئننسيبياسوئونأندرويكولعلىسلموا617
قئليالمسيحفيكاناوقدالرسل

51إداال7يونيانءفجابهمفعوألباليؤالنيةءجايونياسولكنثهورماسمأندرويكـوس

قبلأندرويكوسمعرسوألكونهمنبالرغمولكنمؤنثاأومذكراكانإنالتمييزاختفىلـذلك
بذاوآمرأةحسبهاإذباألمرقطعالفمذهبييوحناالقديسأنإآلوااليماناإلرساليةفيبولسق

بينتكونأنثمكميرحنئيذاتهبحدفهذارسوالتكونألطاةويقولألندرويكوسروجةتكـون

ماآوإنجازاتهماأعمالهمابسببمشهورينكاناأنهماعلعظيمتمجيدفهذاهناالمـمدوحمين

الذلكمنبالرغمولكن1121رسوألتدعىأنأهألتحسبهكذاأنهاالمرأةهذهتـقوىأعظـم
آمرأةكانتأنهانعتقد

معيلمأسوزننألألالكاام7ء51نسيببن
بنيمنيهوديانأنهمايقصدولكنقريبيهكاناأنهمااالصطالحبهذابولسيقصدقال

109أ2414

5أ0224

1أ2244

021أأل32414
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فييعنيفهوالمعهمأسوزبنكاناأنهمايقولوحينمااليونانيةالكلمةمنواضحوهذاجنسه
بغيرءثمهداالسمةهيوهذهحالهمثلوتعذيبسجونأربابوإنماالمدةنفسوالالسجننفسى

رسوالنللغايةالمكتزماللقهـبهذاناالتعاذيبهماأجلمنوربمادمسفك

كاالم80الرسلبينرانممث

سرحولكنالرسلبينفقطمعروفينكاناأنهماجانبيمعنىإلىتؤديقدترجمةمشهوران

تفيدالاليؤالنيةفالكلمةبالفعلرسولينكاناأنهمايفيدالفمذهبيالقسديسوخاصةءاآلبا

38كالء4أوثه83ءم4باإلنجليريةوتأتيختمأوعالمةعليهماوكأنظاهربلمشهور

كاناأنهمادمجوليسالرسلضمن4أ3أول8أدااء4متميزينأومختارينكاناأنهماتعنيوهكـذا

كانتالرسلكلمةأن39صفحةغالطيةعلىشارحااليتفوتاألسقفالعالمويقولمعهم

معروفونوهمعشراالثنيتعنيوكانتالمحدودالمستوىاالولمستويينعلىبوضوحئستخدم
ئطلقكانتحيثديداخيأجدابواضحوهذاالوامعبالعنىكانتذلكعداوفيماباالسم

االئنيبدونلروماالمسيحيمااليمالطأتىأينمنلنايبئنالشرحوهذاالمتنقئيناالبجيليينعلى
كارزينيتنقلونوصارواوالرسلاالبجيلبونءهؤالتشئتاستفانوسموثبعدألدخاصةرعث

روميةبأهلالخاصالمجمعوهوأورشمفىالليبرتينيينمجمعمنتعصرواالذينأولئكوخاصة
1191أعاستفانوسمنهمكانوالذين

المسيحليقبليكاناوتد
منذأيالرسوليةإلىبولسللقديسالربدعرةقبليحيالمسااليمانقبالأنهماهناواضح

أنهبولسقعنهيقولروميةأهلإيمانجعلالذياألمرأورشليمفيالمسيحيةالجماعةظهورلداية
كلهالعالمفيذاع

وسط31روميةفيالقديمةالكنائسفىويونياسأندرويكوساسمتحملآثاروجدتوقد

يوليوساسمتحتمحزرينعبيدبمعنىاإلمبراطوريالبيتأصلمنأنهمالمشمهورينءأسمـا
آخراسممعوذلكللعبدسيدكاسماإلمبراطورااسميوليوسيكتبحيمهـثهيكوسأنـدرو

ا61روميةفيأيضامذكورهرماسحيثهرماسيوليوس

3اأط224014
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ولدأداالربفيحبيبيمأمييياسقعلىسلموا618

517

منوهووللماكاا53امبلياتوسهوبهاالموثوقماالمخطوطاتحسبصحةاألكثرواالسم

كمقبرةالمخصصالنفقالكتاكومبفيمقبرتهووحدتروميةأهلبهاعةمنالمسيحبيئأشهر

وهيأبلياتوساسمعليهامنقوشخاصةغرفةوجدتحميث41اهأأاإهـدوميتلالباسم

تعطيللجسدنحصصةكانتالتيوالعينالمسيحيةءبدمذجداقديمةاألثريةاألزمنةبحسب
الحروفنقشوضوحشدةاآلثارمنباحمثاويتعجباألولالقرنأواخرمنفعألأنهاتحقيقا

الأنهوواضحعبداكانأنهيفيدممالهالمحررأوأبيهإلىرثتمميزاتلالسميوجدوالاواتسا
إنالمسيحيينجماعةبيمانجدامشهوراكانإذاإآلءنئيكلاالمتيازالظاهرفيهذامثللعبديكون

القرنبعدأيالمحددالزمنهذابعدآخرزمانفيفإنهباإلضافةواألوائلروادهاأحديكنلم
كرأساألولالمسيحيهذاعائلةأنهايفيدمماأيضااالسـمبهذالعائلةمدافنجذتواالول

كلمندسرسالةعلىشرحهفياالسمهذاعلىاليتفوتاألسقفالعالمعلقوقد1لألسرة
93صفحةولىاال

حبيببمإشتاجيممقوعلىالمسيحمعناالغاملأوزتائوسعلىسقموا616
الهلم327474ءال7

تسمىالتياآلثارمجموعةفىمسجلوهواالمبراطورعائلةيتبععبداسمأوربانوس
اليئفوتالعالمذكرهاوقدحايأأي61ح35يما33أأهأولطأول38ا

المسيحفيمعناالعامل
السيحغلفييعملأنهيقصدولكنعرفهأورآهقدبولسقيكونأنالضروريمنليس

المسيحيةالجماعةمع

إسئاخيمم

حفرياتمجموعةاإلمبراطورفىعائلةءأسماضمنوجدولكنرومانـياوليسيونانياسم

4أط24

51ءول9ألمالمير3ءالمحعيم33لملمثاع3ال4مل686107و77ا

61ءال247لم7أإسلمس4أل39ولال4ااإاالمهالم2
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بعدوتشزفيتبعهاكانالتيالعائلةالسممميزاتيوجداذتحررعبدأنهوواضح71ح0أسأ

بالمسيحمنهاامهـثرتشرفأنهمعاليهابالتشبذلك

أهلمنهمالذينعلىسلمواالمسسيحفيالمزكىقأتلمعلىسلموا6101

ولمطة7ولءكاأل3لمناهداهئولودمقأيرسنو

أتفس

أنهيبدوولكناالببراطورعائلةتبعالمحررينالعبيدبينيوجدكمااليهودبينيوجداسموهو
الجميعلدىومزكىمميزاجعلهالجماعةوسطجمييدامسيحئاعمالعمل

أرستوبولوسأهلمنالذين

عاشوقدالكبيرلهيرودساألكبراالبنهوبولوسأرستوأنيعقداليتفوتتحقيقاتبحسب

موتهبعدتحررواأووحررهماشتراهمالذينالعبيدتعنيبيتهأهلوكلمةرومـافيومات

بولوسأرستوموتبعدوهكذامسيحيينصاروامنهموكثيرورومانيونيونانيونويهودومنهم

بينيفزقأنءالقارىوعلىبالمسيحمنهأشرفاإلمبراطوروهمبيتشرفعلىأسماوهمفتأضي
تعنيوالثانيةالعائلةأفرادتعنيفاالولىاالببراطوربيتأهلواالهمبراطورليـتكلمة

ينتسبواأنالرومانيالقانونبحسبالحقلهميكونحيثخدمتهفيوظلواحررهمالذينالعبيد

الخاصطاالممتيازاتمعمبراطورهل

فيالكاثنمنتركيشوساهلمنالذينعلىسلموانسيبيهيرودئونعلسلموا6111
امثإةثأل7ءاالهلرثا

فذكرأيضاالتاريخوفيبولسعندقكبيرةداللةلهءاألسماتنسيقأننلتفتأنعليناهنا
الذينهيرودسعائلةلفسءأسمامباشرةتالهالكبيرهيرودسابنوهوأرستوبولوسعبيدأهأل

الذيأييبيبنسبولسأساهلدلكفلسطينييهوديهوهيروديونفهناالمسيحياإليمانقبلوا
جنسيمن

نربهيسوسبيتاهل

قصيرةمدةبعدول3أأول8أغريبيناأعدمهالذيالمحؤرالعبدانهومعروفظاهرسماهذا

07ءاال7كاـأ70



61361717روروميةرسالةرح

االمبراطوربيتاتباعالقانونبحسببهيعاعبيدهأيبيتهأهلصاركلوهكذايخرونتوليمن
81اليتفوتالعالمعليهاآلئاروعققحفائرفىلقبهمعاالسمهذاوجدوقد

المحبوبةميتزيعلىسفموابالفيالتاجمتتننؤتيريفوشاتريقثناعلىسئموا6121
إكايال77ياال4ال95إكامةالرلطفيكثيراتعبتالتي

وجدوقدشميعةقديسةأيباتروناالحفائرفيئلفبوتريفوساأختانوتريفوساتريفينا
الحفائرفياسماهما

80ا070أفيائهوعلىالرثقيالئختاليقزوفئعلىسفموا6131

صليبحاملالقيروانيسعانذكرعندما5112مرقسإنجيلالمذكورفىوهومشهوراسمه
كتبمرقسالقديسأنالتقليدفىوالمعروفألكسندروروفسأبووهوالحقلمنالقادمالمسيح

معروفةشخصيةوكألهزكرروفسالحادثةهنهالرسولمرقسذكروحينهمارومافىإنجيله

هناكللكنيسة

الردالمختارفي

مسيحياجعلتهالتياختيارالنعمةبحبالربممتازيخدكمسيحيمأنهبهابولسبقصدق
بهواعئنتلهأمهبهاقامضلضيافةوامتنانشكرعنيعحركانأميهيأمهإنقالوحينما
0لهاابنوكأنه

مقوقزميتئروباسقهربنصحتهاقرماسقللمفونقأسيئيهيرشعلمواالمل611
متفمالذيناإلخوهوعلهرماسهاصح

كالىألئام753أل770اسءلم7هـ7ء4لم7للم7

91الالتينيةالحفائرمجموعةضمناسمهمنفوشمحررألكسطسعبدأسينكريتس

االسملهذابالنسبةءشيعنألنقوشتفصحوالفلهـيغولتاوصحتهافلينون

438الول4يع4إاهـاهالم4كا

و0ح0ط6320ولماولثافىيحولي3ه3ول4هـهول4ي5هـ14هـثهءلم7240
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رومافيالمؤمنينجماعةيكولونكانواالذينالعبيدالمسيحييئمشهوربيناسمهرمير
التيالمسيحيةءاألسماأشهرمنبيوسباتروالكامللالسمغخصراسمباتروباس

حاجالبابواسطة02بالموتعليهحكموقدنيرونحررها

عليهتعزتوقدهرموجانيسأوهرمادوروسأوهرماجوراسلبفظاختصارهرماس

سماندايالعالمانيقولولكنالراعيكتابصاحبأوالراعيهرماسهوأنهءاآلبابعض

12خطأهذاأنوهيدالم

منالمسيحجةالجماعةهذهأنيفيدإذجدايهمناهذامعنىمعهمالذيناالخهـوةوعلى
كلجماعاتعدةمنهكذامكؤلةروماكنيسةوكانتوحدهامنعزلةتعيشكانتروماكنيسة

بمفردهاتعيشمجموعة

القديسينبهيجوعلىقوأولفبماوأخيهويييرئوسوحوييافيدولولوسقعلىسقموا6151
كاأله75االهإلمه77ءاهاللمدمعهملذيئا

بهذاكانواالسراديبفيقبورهمعلىأسماؤهمئقشتالذينالمسيحيينمنكثيرفيلولوغوس

برليازوجأوأخوأنهيطنولكناالسم

أوالدالثالئةهمأوليمجاسوكذلكلء3أ3نيرياسوأختههويكونفغالبانيريوسأما
وجوليافيلولوغوس

بإلنالمتداولةالمسيحيةءاألسمامناسمأشهرفهويوليانةالصحيحواالسـمجولياأما
منالمجموعةهذهوجدتوقداإلمبراطوربيتأهلبينوكذلكروماسيداتبينالمـسيحيين

كالفدياءواحدةلوحةفيمعاءاألسما

ومعجرماناالمبراطورمعبيتأهليتبععاليهءاألسمامعمنقوشااالسمهذاوجـدنيريا
بةالمنـواألعمالنحطوطةبمسببمشهوراالسموهذاوسيزاريحسونيـروليسوآنسوسجـرمانيوس

02ءألهلمالء010أوأحأحألكاـا43ألول4عسألءهاءلم1724

2312وللمألكالءثإلول724
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221روميةفيولىاالالكنيسةإلىزمنهايرقىمنفولثةءأسماوكلهاوأخيللوسكح3داع5لنيريوس
رومائبنىأنقبلءالسماسحالتفيمنقوشةنعتفدأنهاماوعل

جماجمةيكوثونكانواجميعاءوهؤالهاليددأة14لم5أليمبيوذوروسمنمختصرةأولمباس
حدةوا

عليكمتسئمالمسيحكنائسقإلمقدبقبلةبعفعلىبعفمكمسلموا6161

كاهولكاهكاههـ5قئلواهيسلموا

ليتورجيثهاصميمفيووضعتهبحروفهالكنيسةأخذتهمقدساتقليداهنايضعبولسق
ءالندابهذاودمهالربجسدمنالتناولإلمطالدخولقبلالمؤمنينيناديفالشماسالمقدسة

كا3كاكاهـ3أأهول5لح7اإاللم16األدهأمقدسةبقبلةبعضابعضكمقبلوا

الزالتعنالكاملالصفحتحتمالتيبالروحشركةحمالةإعالنبمثايةالقبلةهسذهوئعتبر
الجحمدفيالجميعتربطأبديةمحبةوعربونالقدوساللهبحضرةمقطوعسالموعهـدالمشتركـة

يتناولونالجميعمنهايتناولوحينماالمسيحجسدالواحدةالخبزةتصيروهكذاواحدبروحالواحد

علىيتوزعالمسيحدمالشركةوكأس675يوبييحيافهويأكلنيفنالراحدالمسيح
االلديةللحياةالواحدالروحمنالكلفيستقيالجميع

عليكمتسفمالمسيحكنائسأ
المسيحكناثسكافةعنرامعبولسفيهاقيكتبالتـياولمطاالالمرةهيهذهأنواضح

الكافةمنودعامحبةموضعوكنيستهااألممعاصمةيعتبررومابرلسقأنيتحححومنها

الكذبةالمعلمينمنتحذيرات1617191

والغثراتقاقاتالشيصنعودالدينئالحظوااناالجوةأيهاإليكموأطلمي6171
عنهموأيرفمواتعثمتموهالذيللضعليمخالفأ

علىئفروهالديوالسالماتالخحيمسلسللتقطعتجاأنهافيهايبدوممابـالرغـماآليةهذه

بقبلةبعضأبعضكمفئلواوهيالوصيةآخرفىلوتأملناأنناإالالواحدةالسكنيسةءأعضا

22أع5ء5ول01أوةاأس4ألأل5لىالألأ05114اأا064
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فماذايةاألخوالمودةعلىالقائمةالسالميةالوحدةعنالتعبيرنهايةبلغهناأنهنجدمقدسة
يصنعونالذينإالبالمخبةالمؤتلفةالواحدةالكنيسةفكريشتتالذيهووماالوحدةهذهيقلق

ومستديمةقائمةوالمودةالسالمقبلةءقالبالحتميةالتكملةهيالتوصيةفهذهإوالعثرةالشقـاق

وتفرزتالحظبأنالجماعةبطترالتيالواحدةالمقدسةبالقبلةوبوحدتهاالكنيسةتهتمبأنوذلك
الوحدةهذهإلىالنفاذالشيطانيحاولبواسطثهموالذينالشقاقصنعيحـاولونالذينوتحاكسم

قأرسلهالذيالسالمكلوهدفهاومضمونهاقوتهافيتوازيالوصيةفهدهلذلكلتمزيقهاوالمحبة

0األفرادلجميعبولس

فهواإلخوةبيئالشقاقعملفعأليحاولونالذينهمتنيعلمانههنابولسيبدوقكـذلك

صديقاليسألنهوفهـسالمهمنهموالقديسينءلألتقيايرسلكماتمامائحذيرهلهميرسلهنا
كابذارمناألشخاصءلهوالالخفيةاإلشارةهذهإرسالشعربضرورةومعلمارسوالبلوحسب

والمجازاةالنقمةوحدهلهالذيالثه

اآليةهذهأنواتفقواتضافرواءالعلماأنكيفالقارىأيهاوتعجبانظرهذابعدو

السالملكلوالضماناألمانآيةهيأنهامع3النشاخاوالمعقبينأحدمنمدسوسةوأنهادخيلة
للكنيسةبولسقأهداهالذي

إألكاه7مممماكاا174إ32والشراتالشقاقات

فكرفيشقاقأنهالحالفييفهمهنافالشقاقالمشاغبيناألشخاصمجرديقصدالبولسق

الذيللتعليمخألفابقولهذلكيوضحالرسولبولسوالقديسىالصحيحالواحداإليهان
الرسولمكالتقليدمسقمشرأوتعليمللهالكالمسيحيةعنغريبةإيمانيةبدعدسىأيتعلمتموه

منالتحذيرهناواضحالرسوليالكائشزمأيالمعموديةسرءإجرافيمحددةبنودفيإليهمالمسقـم
بدسقالئحئةالبسيطةالنفوسالعثارالمحبةوحدةعناطروجفهيالعثراتأماالكذبةالمعلمين

ةلسياأيضاذلكبعدإلخضاعهاالجماعةلتقسيمآلخـرواحدمنالمضادةواألفكـارالوشاية

أنعليهمالمحبةوقبلةبالسالميحئفظوالكيأنهنالمؤميوكيهناالرسولفبولسىإذاالمبتدعين
وحدتهاكلخلالجماعةسيقسمحتماألنهغريبإيمانيتعليمأيمنحذرشديدعليكونوا
وسالمهاومحبتها

32ول56ولااوللمءحلم614714
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أنأسصعالكنيسةفيتجتمعونحينأوالألنيةكورنثوسألهلأرسلهاالتوعيةهنهونفس
المزكونليكونايضابدعبينكميكونأنئذآلألنهبعفالتصديقصدق4واانشقافاتبينكم

91و1181كو1بينكمظاهرين

حينمابولسقذهنتدورفىالتيوالهرطقاتوالبدعالنئقاقاتنوعتحديديمكنذلكومن

بطولهميخدمونالمبتدعينءهؤالملأنعلىالقادمةاآلبةفيذلكبعديتكلم

الطئبوبالكالمئظوتهمبلالمسيخغيسربنايخإلفونالهؤالمثلأنا6181
ءالشتماقلوتغونيحاطسنلوايأقوال

والمبتدعينالكذبةالمعفمينءهؤالعنيعيرضواأنبالتوصيةالسالفةاآليةفيينتهيبولسق
فييقعونبهاالئيالمصيدةهويكونيقولونماتعديلأوتصحيحمحاولسةأومعهمنقاشأيألن

اللهلهماقالهالذيالصجيحالكالملهتشرحبدأتلماءحوامعالشيطانصنعكسمامصيدتهم

7ا3تكللنصارجع

معقولةبكلماتيتكلمونأنهمبمعنىنحادعونهمءهؤالمثلألنوورصترسلهنايعودثم
قاتألسمايحويولكنوالمعقولالحقشكللهوكالماوبسيطة

بلالمسيحيسوعربنايخدمونالإنهمبقولهصورتهميوضحبولسقأنءالقارىيالحظو
كالمهمءوراوكنللمسيحءأوفياءأمناخداموكأنهمالمسيحعنيتكلمونأنهمأيبطونهم

والفديسوشهواتهمذواتهمهولهقيقةافىيخدمونهوالذيالصحيحالمسيحايهانفيطعنةهنـاك

الناسيجمعواأنيريدونبالنهايةفهمالذاتعنتعميركأسوأبطولهمالكلمةوضعبولس
بولسفكرقالغباهأكثرتوضيحوهنالذواتهمأموالهمويستخدمواأموالهممخهمويجمعواحولهم

ءأعداوهمباكياأيضاأذكرهمواآلنمرارالكمأذكرهمكنتممنيمسيرونكثيـريناألن

فييفتكرونالذينخزلهمفيومجدهمبطنهمإلههمالذينالهالكنهايئهمالذينالمسيحصليـب

91و381فياألرضيات

ءالشتماقلولطيمندعونالحسنةواألقوالالطيحيوبالكلالم
فالفرائسهحولالشيطانيلفهاالئيالناعمةالحريريةالحيوطعنبولسقيكشفهنـا

لذيذووفغهاناعمةفالكلماتويمئدحونهابنعومتهاويتلذذونيستحسنونهابلبخطورتهايشمرون

الشجرةوأنللعيونبهجةوأنهالألكلجيدةالشجرةأنالمرأةرأتكماكاماللمقلمميمروممتع
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بعينهالسئمهوفكانفأكلمعهاأيضارجلهاوأعطتوأكلحتثمرهامنفأخذتللنظرشهية

فخاوالنئهوةمزيفةوالبهجةغاشةكانتفالجودةكانماوكاقآدموابتلعهءحوابلعتهالذي
مسموما

للمسيحكأنهالكذبةالمعلمونيدشهالذيالالهؤليالتعليمفيالخداعيحصرهنابولسق
بولسالقديسالمسيحكالمصووةلهكالمأنهمعالظلمةولحسابالمسيحلعدووهونوروكأنه

ماكرونفعلةكذبةرسلهمءهؤالمثلألنهوتتهمفاضحاءهؤالمننثوسكويحذرأهل

نوراثمالشبهإلىبغيرشكلهنفسهالشيطانألنعجبوالالمسيعرسلشبهإلىشكلهممغيرون
حسبتكوننهايتهمالذينللبرخدامكشكلهميغمرونأيضأخدامهكـانإنعظيمافليس

13151كوا2لهمأعما

وحدةيهذدكانالذيمانحألدأناآلنيمكنعليهماالتعلحيىومناآليتينهاتينوبتحليل

واضعحيناتجاهينفيوذلكالمقدسةوالقبلةواإليمانبالروحالمخحدينءإلبسطاوأهلهاروماكنيسة

منهممجموعةكذبةكمعلمينالمدسوةءاألعداءهؤالجهةمنبكلمةبولسإليهسماقيشير

والشرباألكلالوالحريةاالنحاللإلىالمؤمنينيدعونالذينءوهؤالالمسيحوليسبطولهمتخدم
وسكروشربأكلىلوالئمفرصةوجعلهااإلفخارستيافيالمقدسالسرأهميةمنوالتقليلعموما

المعرفةأيالغنوسيةناحيةمنحرفإيمانياتجاهذاتاألخرىوالمجموعة110222أكو

وقواعدأصولولهاالحكمةجهةمنمتقنةتبدوةومبادىأفكارأتستخدمالتيوهـيوالحكمة
مصرمنواآلخراليونانفالسفةمنمتوارثبعضهاوالمسيحممنحدرةليستولكنواختبارات

يغئرونبقولهكورنثوسإلىرسالتهفىسبوإليهاقيشيرالتيهيوهذهالفرسمنوالثالث

الحديثفيختصرروميةإلىرسالئهقيهناأماللهالكولكنهاالمسيحزسلشبهإلىشكـلهم
ءالسلماقلوبيخدعونحسنةوأتوالطييبكالممقدارسحرهابوصف

ءكاألمهذاألهلحولإالمذألهإلح42الحسنةواألقوالالطييلكالمبا
اليونانيةفالكلمةمعناهاوفبحنطقهابهالبينليجمـعباأللفاظيتالعبهنابولس

فتعطيالكتابةفيأماالنعمةمسحةكالمالمسيحكالمالنطقبحسبهيرخريسمولوجياا
هغاولكنألكاا3هإأللحنكتبالمسيحلكالمألنالعكمسيكولطأقيمكنآخرمعغى

افلوجيهكذلكناعمكالموتعنيألكاألمألهإألهكتبتخرششولوجياهوالمكتوب

42ولءأل13لم273
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التملقبمعنىحسنكالمتعنيالعلمانيةاللغةفيولكنبركةالليتورجيةاللغةفيتعني

ءهؤاللضميرتمامامساوياانطباعاللسامعبعطيأنبولسقاستطاعوهكذاالكـاذبوالمديـح
المضمونيحملدنيويحقيقتهفيوهووالنعمةالمسيحشكللهفكـالمهمينالغشاالمعقصين
االدنيويمما

الذيفيلبيأهلإليخطابهفيالمشاكسينأعاكسينالمعقمينءلهؤالوصفاأعطىبولسوق
الئفسدينالمرائينالكذبةالعقمينءهؤالوواجهفجهاوعاشوصلهاأنبعدذاتهارومامنكتجه

إخالصعنالبالمسيحينادونتحزبعنفهؤالبالمسيحيكرزونوخصامحسدفعنقومأما
61و51افيضيقاوثفيإلىفونيضأنهمظانين

ءالسلماقلوبيخدعون

2هألمملألمما7ءلسلياا

ءبسطاأناسلمحعنىالشرعنهمتنفيالتياليونانيةللكلمةترجمةالسليمةالقلوبذووهنا

الناعمبالكالمينخدعوأأدطبساطتهمبسببيمكنولكنالتنرلقبولمستعدينوغيرشرفيهمليس

تنخدعأنيستحيلالخفوسهذهألنالمعنىلهذامراجعةهنالناالحقيقةوفيالحسنوالمنـطق
خدعتهمإذاإآلوالمخادعينالخداعضدمناعةيعطيهمفيهمالذيمماالمسجحروحبساطةألنللحاطل

المعقمينبخداعانخدعإنسانمنفياالكاذبةالحريةأوالعظمةأوءللكبرياحباذاتهانفوسهم
حمارسالقدسفالروح0اتهحينواحيمنناحيةفيالباطلنحوميلفيهوكانإآلالغشاشينالكذبة

ولوحتىعليهاالقادمبالخطرويشعرهايسجقوهوالقلبفيهءاقتناحازتالثيللنفسجـدأأمين
إمزتفنورمالكبيدكان

واالحتكاكالتدريبوعدمالجهلمنيأتيطبيعينوعنوعانالبساطةإننقوللكلذ

يوغيوهداالتقوىبنوعالقلبقيالساكنالقدسالروحوداعةمنيأتيولغالناسبـأصنـاف

بنيمنالشياطينمعولوتعاملحتىبساطتهلهيحفظالوقتنفسوفىالخاطرامقابلاالنسان

البعئر

132أ4



روميةرسالةشو617191رو27

ءحكماتكونواأنوأريدبكمأناجفافيجالخهالىذاشتكلطااألن6191
للمترقيوبسطاللخيير

وأعرضواهكذايكون81اآليةأسقطخاإذاالكالمفتسلسلالسابقةقبللآليةوصلةهنا

مايؤلدههذاالجميعإلذاتالقديسطيئمنلكمالمسقمواإليهاننجيلللىطاعخكمألنعنهم
هنهفعلردأما18روالعالمكلفىبهيناذىإيمانكـمإناألولاألصحـاحفيءجا

منالمسيحبيسوعإلهيأشكراألولاألصحاحفيتءجاكمابكمأنافأفرحفهيالطاعة
العالمكلفىبهينادىإيمانكمأنجميعكمجهة

والمعلميهنالكذبةالرسلهؤالأنمخهيفهموالـواقعيةالحـالبهـذهبولـسقكالمهنـا
أهلطاعةألنبعدأعمالهميباشرواولمإليهمالطريقفيالحقيقةفيكانواوالمنافقينالغشاديئ

بهمويفرحالديشكربولسفالقديسولهذاالجميععندومذاعةمعروفةتزالاليمانلمرومية

والشريرالصالحبينيحئزواأناآلنمنفيلزاألبوابعلىالتجربةأنلهمويعلنيسميقولسكن
هكذامعهيتعاملواأنفيلزممرالوأماحكمةليزدادواالثهبحكمةفيقبلوهالصالعأما

ء3مملمالهلحللثرءبسطا

االبجليزيةةالترفيولكن4البساطةابمعنىمراراالعربيةالتربهةفيتءجااليؤالنيةالسكلمة

السريرةنفيغشوبالشربالبمعنىالقواميسالءوتجـيةءالبرأبمعنىأيضاثءجـا

نقاومأيبالمطلوبتفيالالئمرتحاهأوالثسرفيبسطاحهكلمةلذلكة4ملوثكيرأداع
ءابرياأو44للشرميلبالالشرءإزاأتكونأنالتربهةفياألفضللـذلكالثصرمنونحترس

ءوبسحالكالحـاتءحكماكونواميـحافـممناآليةتءجـاوحينمادا3أطهار

البساطةبيهنألتقابلمجعلأدطحاولهناكفالمترجم0161مـتكـالحيامامء151

أنيمكنفهلءبسطاترجمتالتيهناالمستخدمةاليؤنانيةالكلمةنفسوهيالحكمةءإزا
الميلعدمفهوالححامعنديقابلهاماأماباإلنسانتليقفالبساطة3الحمامثناسبكأخالقالـبساطة

ذئابوسحفيكغنمأرسلكـمأناهاالمسيحقثلحسبالذئاببينوجودنايكونبهذاثرلل

يكونالأنالمسيحقصدفبحسب61ة1متكالحمامءوبسطاكالحياتءحكمافكونوأ
تعذنافإنهاالدثابوسطكبساطةالبساطةأمانستثيرهافالالذئابوسـطللثرميـللنا

إلىميلبدونكناإذاولكنفالشريأكلخاالثمرصتهباهءبسطاكناإذاكـذلكواالفتراسلألكـل

فينايدخلالفالثصرالنئر
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فنزدادوالصالحالخيرتجاهوالوعيالحكمةمجاالتنفئحأنيعنيالخطرفهذاءإزاءالحكماأما
وصالحاخيرا

جانبيةبركة161021

المسيحيسعربنانعماريعأأرخيكمتحتالشيطاقستسخقالسماليموإله612
آمينققكم

زمنفيفنحنإذافيهيحياوالمسيحيسوعالمسيحفيهوقنمنطقمنيتكلـمبولسق

الربوقالالشيطانجهةمنيتميزالوالتتماللهوعدأنبواصسقيرىوبهذاالحالص

البريةوحوشجمغومنالبهائمبهغمنبأنملعونةهذافعلمبألنلثالشيطانللحيةاإللـال
غمبهتسحقينوأذيئرأسلثيسحقهوونسلهانسلكوبينالمرأةوبينبينلثعداوةوأضع

علىالمسيحغعبالحيةوسحقتاألخيرةحربهاالعداوةوبلغتالنبوةتمتلقد1وه31تك
الشميطانرأسسحقتحقيقيعيشبولسالقديسوالقيامةبالموترأسهاهووسحقالصليب

منيدعوالرسولفبولسلذلكبسلطانالنصرةبلوغعنكنايةاألقدامتحتهوالرأسوسحق

لعنهالذياللهبفمالشيطانويلعن871روبسوعالمسيحفيمنتصرمنوأعظمالمنتمرمركز
لشىولالكندائماوسريعةأكيدةوالنصرةداثمأحاضرةالتجربةأنعنفكنايةسريعأأما

مدكوتوأسسبصديبهالعداوةأبطلالذيسيمالمالسالمإلهبواسطةودكنرجدهوالاالبسانبيد
بقيامتهالسالم

للسطرالمدعؤينالربحروبفيللمقاتلينالتشجيعهوقمةهنابولسقيقولهالذيءفالدعا

241كو2المسيحنصرةموكبفى

الكذبةالمعفمينوأعمالوالعثراتالشقاقغاوفبهليغظي4جابولسقءدعابـانعلمأ
كلفيللكنيسةيقولبولسالقديسهناالشيطادرسلنوروهممالكبشكليتشكلونالذين

الضحانتعطيالمسيحسجسدفيءاألعضاوألفةلسالمواالمحبةوقبلةالقلبوحدةإنوزمانمـكئان
أبوابعليهاتقومممافالالكنيسةبأقدامالشيطانيطأألنفيهااألزليحقهيهارسالممسيحأداألكيد

6181محتلحيما

رومالكنيسةعيونناأماماآلنالمكتوبالعجيبءالدعاهذاإنكء44شألالعالـمويقول
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ولىاالالكنيسةحفظإنءالدعافعالسمعاللهأنيوضحعيونناأماماآلنوالكائنةكانتالتي

أعظممنواحدايحتسبسريعادلكبعدبالفعلالكنيسةهاجمتالتيالقائلةالعئواتكما
وجماعةااليبيؤليينجماعةالرسوليةالكنيسةسحقتفقدكـبشهنحـواإللهيةالعنايـهأعمال

62االغنوسيهين

آفيمعكمالمسيحربنانعمة

41ة31كو61322كو1فىتءجاكمانفسهبولسقبقلمالمعتادةاأليخـرةالبركة

381تصى332ة4فى681غل

حاضرينإخوةمنجانبيةتحيات16112421

نفسهالكاتميمنالرسالةوكتابةءإمالءاثنا

هامشيةاتإضا

إلىاستمعواالذينالحضوراإلخوةأنواضحلةالرسءإمالبولسقأكملأنبعدهنا

هناكخوةلضاأيتحياتهميرسلواأنرغبةأبدواروميةأهلالىبالشوققلوبهمالتهبتءاإلمال
كاآلتيغياتهمتءفجابولحواستجاب

يتاتزسقولشويوتاسونقولويهيوقعبمالعاملتيموثاوسقعديكـميسلم6112
أنميتائي

بولسفاستأذنوهوترتيوسالرسالةكاتبكاراالربعةءاألسماهذهبولسأملىأنوبعد

فكتباسمهبنفسهئمليأن

الزثعديكمأسلئمالرسالةهذهكاتميقتزيئوأال6122

عليهوأملهكذايكملأنإليهبولسفأومأبالتحتةأسمائهمإرساليطلبونالبقيةانبركطوهنا

2يم3أل5إح3أكا2ألحلمح5يهملمىللم334
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بيتهفياالكنيسإلثقومقعتفكورنئوسفيمضئفينمإيسعليكميستم42و6132
معانعمارتنايمممعاألخمىوكوارتالمدينلخازنأرادمتسىعليكنميسلم
آمينبهييكم

فيالرلعسالةهذهفىيظهوالرسالةأولفيدائمااسمهنقرأأناعتدناالذيتيموثاوسأما

كانانالربماأورومافيمعروفايكنلمتيموثاوسكونذلكارتأىبولسقأنويبدونهايتها
فيبولسرفقةفىكانتيموثاوسأنومعروفختامهافيوحضرالرسالةكتابـةبدايـةفيغائبا
مكدونيةكنائس

ويكونماربماولكنهوغيرهأوريجانسذلكاعثقدكمااإلنجيليلوفاليسوفلوكيوسأما
ا31أعيذكرهءجاالذيالقيروانيلوكيوس

قكانالذيتسالؤليكييخابيتلهالذي715أعالمذكورفيهويكونفربهايساسونأما
الكفالةدفعولكنهالواليإلمطوأحضروهاليهودمنالمشاغبونبهأمسكوالذيعندهمـقيمـابولس
وأطلقوه

لبولسءأحبايهودألشخاصهيءاألسماوهذه024أعسوباترسوسولسيبماثرسأما
أنسبائنمعيالعاملونرحالتهفييتبعونهوكانواالرسول

فيشريكاعادةنفسهيعتبرالرسالةوكاتبالجنسرومانيفهوالرسالةكـاتبترتيموسأمـا
تحياتها

الذيتوالجيالضيافةصاحبباعئبارهبنفسهيقدمهالذيهوالرسولفولسسكايسأما

أيضاالكنجسةفيهتجتحعوالذيفيهيجئمعون

وكرامةحيميةالموجودينوأكثومرموقةوظيفةصاحبوهوالمدينةخازنفهوأراستسأما

كلهاالرسائلفىمجهولأنهغيروماألهلمعروفاكانوربهاكوارتساسمءيجيوأخيرأ
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الرسالةلذكصولوجيةعوبرة

16152721

روميةرسالةشرخ

الشزإعالنحسعسبالمسيحبيسوةوالكرارانجيليخشمتيثمتكمأنوللقادلي62و6152
األممجميعبهغيتمواظقزاآلنولكنزليلااايأرمنلفيمكتوماكانالذي

اإليمانالطاعةزلي11االللأميرتحسالنبويلبالكعب

فيالفائقالتمجيدبهذاروميةإلىرسالتهبولسقينهيالوسائلكافةودونخـاصبنوع

روميةفيالرسولبولسمعهيتعاملالذيبالواقعالروحيةواليقظةالبهشريةوالمشاعرالالهؤليةالدقة

بعديسعدفلمقدماهتطأهاولمعليهغريبةوباعتجارهابهيعااألممعاصمةباعثبارهاخاعةبصفة

الكرازةقوةيخصفيماحميحامنهوبالروحاستلممابالفميسقمهابأنأيضاهيتسعدولـمهو
يدعولذلكالمرفوضةاألمةوعوايدموسىناموسفيالقديهةالعبادةنوافلمنالخالييمالقوباإليمـان

المستهدفةوالشقاقاتبالضيقاتعالموهولهمشرحهالذياإليمانالدهورعلىممرعلىاتبالثلها

المديحنقرأالوضعبهذاالخانمةوهذهاألصحاحلهذاالنقادثحريحمنوبالركمالزمنعبرلها

هذهفييقولككلولإلنجيلالرسوللبولوشرحكتبالذيمايراأللمانيللعالمةالمريـح

الفياضةالمشاعروهذهالعميقالغخىهذاعلىيةمحتوللهالمديحهذاتحملكاملةكخاتمةاالحـاتمة

الرسعالةفيالتيالقائدةءالمبادىمحملتحويحيثكعادتهبيدهكتبهابولسأنيسعئقدالتـي

الرسالةسمفتاحبمئابةهيالخي15األولحاحاألصفىالبدايةفيبوضوحمبحنةهيوكما
المبدئيةالتمجيديةبتعبحراته3363عثسرالحادياألصحاحفيذكرمافصلكتكراركذلك

ماكلفيقذسأعماقهمنيتمحركانالذيالتقرياإللهاملمجماعئعحبهرماهناعليهايضيفوهكذا
72إككلالرسالةهذهفيوقالهسبق

إنجيليحسبيثبتكموللقادرأن
الة7لملح7لبأكا3ءماةإيثبخكمقادر

تبدأاآليةنوالعرليةالترجمةفيزائدةوهمءشيعلىالعطفتفيدالهناالعطفواو

72يالء329هءحالم75و6751
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كلمةفيمسنتراللههنانقولالحاتمةفياآلننحنأيواآلنمعنىتفيدالتي6لهأةبعبارة
بدايةفييخمتىبولسقكانكيفءالقارىيذكرولويثبتكمأنالقادراللهاآلنالقادر

مرةليريتيأناآلنعسىلواتيفيدائمامتضرعاالثباتليهجهمإليهميذهبأنالرسالة
لثباتكيمروحيةهبةأمنحكـملكـيأراكـمأنمعثمتاقألنـيإليكـمآتـيأناللهبمشجئة

11و101روكا3الأهـ7

وشمهوةوطلبتهسؤالهرفعوعنايتهاللهلرعايةروميةأهلاسخودعوفدرسسالتهختاموفيفاآلن

التعبيركابم7ألحيثبتكموللقادرأنبولسوليسهويثبتهملكيللهأخرىمرةقلبه
غيروعلىبلمنهمئعدعلىوهواآلنفهويشعرللغايةعبدبولسصدرقفييحيشعماهنا

أناألبدوإلىوداثمااآلنالقادروحدهالدهإلىفوقالىنظرإليهـمذهبسأنهمنهوثوق
ويقؤيكميفؤمكمأيمعايموالتقوالتفيريةبمعنىباليونانيةتأتييثبتكموكلمةإيثبتهم
بيسوعباإلطاناللهبربخصوصلهمشرحهوأنسبقمابمعنىبإلنجيءوأمنامتمشكينلتبقوا
الضيالبشارةأيبولسقإنجيلأيإنجيليمعنىهوهذاالناموسأعيالبدونالمسيـح

بولسيبنحربهاق

المسيحبيسعوالكرازة
أنيريدباختصارشديدبولسقولكننجيللمالكرازةيضيفأنمانوعاغريبهايبدوهسنا

وطبقنخامامساوهووفرعآأصألالناموسبدونبالمسيحبشارتهأيالخـاصإنجيلهأنيؤكد

ليزيدعادثم0الناموسسلطانحدفإآلفيفرقالءنئيكلفيالمسيحبيسوعللكـرازةاألصل
االزمنةفيمكتومأكانالذيالسرإعالنحسببقولهإنجيليلكلمةبالنسمبةوضوحـااألمر
الميرالتفيءشركااألممأنهوبهيبشرالذيوهوالرسوللبولسأمحلنياللهوالسراألزلية

صاخصبولسقلهذعيالذياألمر36أفباالبجيلالمسيحفيموعدهونوالوالجسد
أنهأيالعادةفوقكرسولاألممليخدمودعاهءالسمامنلهظهرالذيمجحايسوعربنايخلمن

اللالبرلنوال3األدعوةبخصوصاالزلمنذاللهفينحتفياكـاناالذالسرعلىخـاصةاوتمـن

الخاموسبدونالمسيحبيسوعبااليمان

حدودفيلهاذعيالتيبالمسيحالكرازةبرممبإنجيلهلهمقذمبولسقكونفيالتأكيدهذا

األصحاحفىبقولهمهقةأنسبقالتاكيدهذاالمسيحأمرعنحروجأيدونالمسيحبهكقفهما

لممماءشيعنأتكقمأجسرأناالألنيلتهماحهةمنيسوعالمسيحافتخارفىفليعشرالحامس
81و171هوالفعلبالقولاألممإطاعكةألجلبواسطتيالمسيحيفعله
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الرسولهذايقذمهورسالتهعملهقوةبهيسخدالذيبولسقمنالعجيبالتواضعوهذا

وتمجيدمممديحدتهالعجيب

ودخولاألممدعوةبخصوصطبعأيةالنبوالكتبفيءجاماويقـذمبولسويـعودق

وقوةصدقبالتاليولألممفاصةارسوليتهصدقبهمنداألممبركةواألمـمونوراألمم

اعالنحسبةبقولهختانوالسبتوالناموسبدونلهمقذمهالذيلألممالخاصإنجيله

بالكتباألممجميعبهلموااآلنظهرولكناألزليةاألزمنةفيمكتوماكانالذيالسر
6162اإليمانالطاعةاألؤليااللهأمربحسيةالنبو

الدهورمنذالمخضىللسرحقيفياستعالنأنهلألممالخاصانجيلهيحتسببولملىقأنبمعنى

الذيباإليحازفكتجتسبقتكحابالسرعزفنيباعالنيأنهأفسمألهلقولهحسباللهفى

حسبلهخادماأنارتالذيالمسيحبسردرايتيتفهمواأدطتقدرونتقرأونهحميخمابحسسبه

أبشرأنالنعمةهذهتأعطيالقديسينأصغرجميهعأناليقوتهفعلحسبليالمعطاةالذنعمةموهبة
338أفالبشقعىالذيالمسيحبفنىاألممبين

اإليمانإلطاعة

ايماممجميعفياإليماناإلطائبقولهاألولاألصحاحالرسالتهبدأبولسقأننعلم
داأنهىوهكذااإليمانإلطاعةاألممجميعبهعلمآخرهافىيقولواآلنه1رو

أوالهيروميةبولحورسالةوإنجيلبولسقأنبهابتدأالذيالقصدبنفسرسالتهبولسى

فياإليمانالطاعةورلسالةنعمةقبلنااسمهألجلبهالذيإاإليمانإلطاعةلألمموأخيرا
اللهءأحمباروميةفيالموجودينجمغإلىميحايسوعمدعوواأيأنتمبينهمالذيناألممبهيع

قديسينمدعوين

عفويتوافقفيوختامهارسالتهبادئةبينبولسقيربطكيفالعزيزءالقارىأيهافانظر

بديم

آميناألبإلإلىالمجدلهالمسيحبيسغوحذةالحكيمدده6172

نهايةأي72اآليةلبدأية2هاآليةبدايةنوصلأنيلزمنااآليةهذهوضعنفهملكي

الحظآماالبدإلمطالمحدوحدهالحكيمللهيثبتكمأنوللقادركاآلنيكلهاالرسالة
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ءالقارىلدىالمعنىايضاحزيادةأردنافاذاالمجدللهقادرللالالمحرفاضافةهنا

واقعمنهيهيللهالمنسوبةالحكمةصفةوهنايثبتكمالقادرأنالحكيمدتهالمجـدتكون
يةالنبوالكتبقيفامامسخلهوكمااآلنواستعيناألزلمنذمكتوماكانالذيبالسرتدبيره

مكتوماكانالذياألزليالسروألنالرحمةباستعالناستعلنتقدأيفاحقيقيةصفةهنافالحكمة

منسوبةبالسرالمتعلقةدتهالتيالحكمةصفةأصبحتالمسيحيسوعبواسطةاستعلنقداللهعند

يسوعبواسطةالحكيماللهفاآلن0اللهحكمةاسئعلنتماالمسيحيسوعفلوالالمسيحليسوعأيضا

بولسللقديساألخيرةالبركةألنجدابعيدإلىترصيهناوحـدهإضـافةولكـنالمسيـح

الحكمةمعلموأنهمالمعتبرونالغنوسيونبهموالمقصودالكذبةالمعلمينخطرمنتوعيةعلىاشتملت

هيكماالحكمةصفةوحدهباعطائهدتهاألخيرالتمجيدبولسقآلخقفهنا0ءالحكماأو

الغنوسيينمنالحكمةعيمةكلليستثنيالمسيحبيسوعمستعقنة

ءبإعطاأيالتمججدبهذااألخيرةالخاتمةهذهأنويؤكدونيلخونالذينءللعليابةبـالنسأمـا

مارسيونرأيعلىذلكفيويستندونالرسوللبولسليمستهىالمسيحبيسوعالحكمةصفـةالدال

وهيتأكيدبكلالرسوللبولسهياألخيرةالخاتمةهذهإننـقولءلهـؤالالكـافرمـاركيونأو

تءجاوالتيعتنرالحادياألصحاحختامفيبولسأعطاهاقأنسبقالتيالخاتمةلنفسامتداد

عنوطرقهالفحصعنأحكامهأبعدماوعلمهوحكمتهاللهاغنىلعمقياكاآلتـي
اللههكذاالمسيحيسوعبواسطةاللهلصراستعالنبعدبولسقيكتلواآلنءااللستقصا

آمينايابدالىالمجدلهالمسيحبيسعوحدهالحكيم

اذابوضوحيظهرالذيهذاوالمعنىوالكلماتاألسلوبانسجاممدىءالقاركاأيهاانظرواآلن

لهالمسيحيسوعوحدهالحكييموعلمهوحكمتهاللهغنىلعمقيابـعـضإلىاالثنينأضفنا
آمينااللدالماالمجد

المعنىواقعمنهيالرسالةنهايةفيوحدهللهالحكمةنسبةأنرأيناوهكذا

0وحدهالحكيمهوفالتهالكذبةءالحكماأوالحكمةمعلميفكرةلضربأ

فانكشفتالخالعىمشورةنجااألمملدخولسبةبالناألزليالحراستعالنبسبهبئـمب
مخفيةكانتالتياللهحكمة

عتنرالحادياألصحاحنهايةفيموجودلهافالمقابلمالةالرلأسلوبواقعمنهيمث
سابقاالمعلنةحكمتهمنوممندةمطابقةهناالدهحكمةيجعلمما3363
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يحتصفيماسبولقأسلوبنفسنسمعالرسوللبولساألخرىالرسانلإلىعدنـاإذاثم
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الرسولبولسالقديسرلممالةشرحلكتاب
روميةأهلإلي

ابن

اللهالن

22اللهابنبالميحكارزبول

13131و221بالفيامةاللهابنتجقالمـح

31و21و601ابنهعلبئفقلماآلب

821031الجدحسبداودنسلنصمارإلتهابن

804111البكرافهابنالمسيح
الئداوالد

601ءالمافيمبراثنا

اللهبمويةفىالدخرالهوبالروحللحياةباالنـانءاالرتقا
673783

083و973اللهءاباهمالهبروحالمنقادون5

083اآلانابالصرخلهياذالـنىجراخذتم5
183و

283و183اللهاوالدأننايارواخـاهايسهنفالروح5
283583يهحامعورئةفاننااوالدأبهاإن5

583783شصجدسهلكيمعهيألم

983و883اللهءأبنااسنعالتجوقعاشبقةاننفالر
أوالدمجدحريةإلىالفسادعبرديئمىسنعنقنفسهاالخليقة

983493الله

اللهصورةمشابهينليكونوافعئمهمعرفهمالذين
411

22البرانيلنالنسبةيالنممهوم

3ه331إدثهاوالدهمالجسداوالدلبلى

41ه34اطيهالابماهدعاهمشحبهبكزلوالمالدين

ككلوةدختبارا

32شخصيأحالمسمنبدعوةاالممنحنارلحدمةءانابرلس
121621اثهممرزإلنمجبل

81مدوبةرسالةصرح

631السيحيسوعمدعووأننم

204404قصدهحـبالمدعوودهماللهبحبونالذي

ابنهصورةليكونواشالهينفعينهمسبقفعرفهمسبقالذين

14ا104أيضأدعاهمءفهؤالدعئنهمسجقوالذين

3314اللهمحاريعلىممبشسكيقن

38223البرانيلاختيارهقياللهرجعهل

إسرانيليونهمإسرايخلمىالديجمجعلجمىللحاشا5

534الدعوةبحسبويعمليزمنواإلنساديدعوفالق

44ه34شعبهليكونوادعاهمشبهلبسواالذبر
سةاختـارالنحمسبإسرائيلمنبقبةاللهأبقى

605ءاآلباأجلمنءاحبااالخنيارجهةمناليهرد

717الربفيالمختاررودس

اشتياد

71الربلمعرلة

341ر659لثانهمروحيةهبةيمخحهملكيينهملر

كثيرةسنينمنذاليهمءالمجيإلاشنباقلهبولس

583783معهايضانحمجدلكبممنتالم
فياتعلنانالعنيدبالمجدنقاسالالحافالزمانآألم

3601علينافمنوهوشابهلـالممايعلمالمسبح
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المسيحمحبةعنتفصلناالالموتالحاضرحتىالزمانم

ارةبثإنجيل

45و94و81برللانجهيرومةالىصالةال

65و15و81الختانإنجيلمقابلالئرلةإنجيل

81االنجبلحسبالدينرنة

5و81حتانوالمبتوناموسبالبولسإنجيل

هو81أحمعينالرسلموافقةناال

91إنجيلأوفحالمـحالنجلمجسطكلرفىالرصالة

65يؤمنتنلكلللحالصاللههوقوةالمسيحإنجيـل

421721الهالنجيلممرزبولسى

العالمخالصأجلمنءاعدااإلنججلجهةمناليهود

ألجلهاللالبجخادماليكوذلعمةلئالرصرلبولس

مقدصامفبوألاألممبانترلبكـونككـاهناألمم

إلىأورضليممىالمسـحبانجبليراتكملبولس
366696يكودإللير

المكتومالسرالعالنهوالمسيحيسوعوكرازتهبرلحانجيل

األممجمغبهوأعلماآلنظهرولكنايازلبةايازمنةمـذ
اإليمانإلطاعةاألزالهالامرحمسبالـبولةبالكـتب

إللسانا

االنانورثهاالتيالبثريةعةالطإظهارهوبولىهدف

ءالسمامنالمعلنالغضصحدبلغتوكيفادممن

3أجسادوإمانةدثهالتحديحألوصلاالنحمادفجـور
361871

وملكخطاةالكثجرونارايأولاإلنـمانامبخطية
082782و172672و36و26العالمكلالموت

اطياةوهبةالنريرنعمةصارتالمسيحالنانيآمببر
082782و39و39األمواتوقيامة

دالالخطيةجسدليبطلالميحمعضلبالعنيقإنساننا
003303ئستحبدال

وبالجداللهنامرسيخدملذهنهفهواإلنسانعندفاع
63393الخطجةناموص

647

يمان

71الكاملاإليمان

بدونالمسيحإيمانيمانياايمانكـمإيهانانهـاك

الناموسحفظأساسعلىوإيهانالـاموساعمال

رويةرسالةوهدنـاناالموسالمححياإليهانربطخطا

لـاتهمروحيةههيمنحهموانالخطاهذاتصحيحهو

97و65البمانبإيماناللهبرفيهمعفنالمحيحإنجيل

97و65يجابااليمانالبارألن11

95إليمالهمثهودامكانرومابحيوس
18للمسيحشهداالموسألنالناموسطليلمااليان

لبكونوالناموسالخنانقبلبرالهمذبآمإبرإميم
6888الناموسبدونيؤمنقنلكلابا

يحزىالالضيقفيءرجااطهمعسالمبااليمانالبرثمار

011العالمكلفيدهينارىروميةامليمان

051يزمىتنلكلللحالصالـحالجيل

851و751قاعإليمانتدفعهوقوةإيمادكل

موالمسيحيالالهوتكضثااليمان

812222الميحأكملهالذيالكفارةعمل5

322و222الحثالياعنللصفحبالدمااليمانلم5

322722اللهبرإلطهار5

إبراهبمإيمانمواصفات

المرجودةغيرءاألشياويدعرالمرتىئحييألهإللهز5
2اه312موجودةكانها

542ءالرجاعلىآسءالرجاخالفعل5

مشوحممانيةوالمماتأصارالذيجسدهإلىينظر5
642لمارة

لثهمجدأسيأباإليهانتفوىبلاللهوعدفيلـكلم5
72و642

742ايضايفملهأنقادربهوعدالذيانتيقن5

712052برآالئححتبابراهيمالمعلالذيإيماننا

103محهندمنناكناإنالمـحمعسنـحباانـالؤمن

باعمالللالإليماداذلرالدراكيـغلـمإصرانيل
64494لعنرالناموس



064964صحيحوالعكساعمالعلىيعتمدالالبماد
064بهيحيايدملهفنبلاإليمانمنلبسالناموس5

قبكوقيفيكفيمنكيةقىفهىاإليهادكلمةاما5

للخالص0بيعترفوالفمللبربهيزمنالقلب5

764البخزىبهيؤمنتنكل5

17و074كرازةيحهـبقهاإليمان

926336بالصرميقرىوالباألكليضعفالاإليمان
656166اإليمانضدئحسبمرتابرلضالتصرف

اللهبرالبرهرماهرشرحرومبءإلالرسالةهدف

97و65و55الناموسبدونبالمـمغباالبمان

97و65إليادإساداللهلربءشعلنالمـيحإنجيل

97و65يحباباإليماداالر

28اللهبرالظهاروصعامرسال

8و8سالذاتيوالبرالجسدضعفبسببوسالناعجز

الناموسمنلهشهوداالخامرسبدونبالمـحهاالبر
012212و3858ءلياألوا

5888ءاآلباابإبراهتممنلهمثـهردأبالمسيحالدهلر

39األبديةللحياةالجميعلتبريرالهبةصارتواحدبـر

69للبرعيدأفصرناالخطيةمأعتقنالقد

61سيبررنافالثه3عليناصتشتكينن
75و801الدهببرالتتعمنلمجرمناالذاتيالبر
151751اللهبرهوما

251مورحعادلاللهأال5

351و251الصلبصالعدلمعشالالتفـت5
351نسانالتبرر5

فانقالناموسأعمالبدودبااليماداللهمنالذيمالـر5

351751االلسادتدرةا

151751باألعمالفهواألخالقبمالبراما5

751ا5ئحبيانهاللهمعياربر5

322722و12س802اللمسبهحناإليمانافهبرظهور
إلعهديلىفيباإليهانالبر

232832باألعمالولبسباإليهادتبررابراهيم5

632142اطتانقبلرنبلىإبراهيم5

بركة

242بااليمانبالبرالوعديكونإبراهيـمعثالعلى5

برالهخحسبءالرجاخالفعلىالذيإبراهيمإيمان5

842052المحيحبفيامةنؤمنالذيننحنوكذلك

252452اللهمعسالمالنااليمانرنافيإذ
062بارألجلواحديموتبالجهد

اآلتيالنضبمننخلصالمسيحبدمنبررناإذ

613913للبرعبيدا3عرالخطيمامن6أعيقتمأل1إ
023و913للقداسةلبرعبيدأكمءأعضاتدموا

314يبررالذيهوالله3اللهمحاريعلسيشتكيقن

71405اللهبرتصطدمإسرانيل
634ثريبعقلقيامهيمكناللهبرألن5

734و63رحمتهلستحقاحدليـىألد5

64هالمجالباللهبرتجاهاالبـانمسوية

644الماموسباعمالولبسبااليماننحوهيسسأن5

154574بالمسحبااليمانالبررفضسرائتل

برأنفسهميحبتواانوطلوإدتهبريجهلرنألنسهم5

854بؤمنتنللبرلكلالمسيحفهيالنامرسغايةأما

564764للخالصبهيعترفللبروالفملهيؤمىالقلب

315126اليحيةياةانيالبرمطالب

للحياةكثمرالسلوكيألياإليمادأصاسعولعد5
315615القدسالروحبقيادة

باإليماناللهلبرعمليةشهادةحيالمسعبادة5
715235

875795للسلطاثالطاعة5

895706بالمحجةإألءثيالحدمديونينواتكؤلال5
86126التوبةزمننميزلكيالدائمةقظةال5

القدسالروخفىوفرخوسالمبرهواللهملكـوت

تلعنواوالباركوايضطهدونكمالذينكلباركرا

075و965الناسبهجتدإمورحمةبأمعتنين
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307و207المسيحإندجيلبركةءل

الذهنانفتاح5
الكلمةةلفاع5

والتنيوالمصالحةوالخالصءالفـدافرةادراكدفهم5

أرجلكمنحتالشيطانصشحقالسالموإلهجانيةبركة

637و527ممكمالمـحبحرعربخالعمةيعاس

بساطة

427للثرءبـطا

والالمنحية

911أ71عميووثقإيمانعالقة

711911الحدمةنجماشركة

807627ايخاميخات

627الرسالةكتابةءاثنارينحاضاخوةمجانيةغيات

727و

يرنله

55نجاجمتهادالمدجمر

وطنعلبم

45وهلم3التعليمفميالمعلم

445عليموالالوعظبيالفرق

للتعليمخالفاوالعثراثالشفاتاتيصسعرنالذينالحظوا
917327لمتمرتالذممط

اختيارلمانظرتعيين

131331بقوةذلكوتحققاللهاابننعثيىالمسغ

952الفخارألجلالمحئنالوقثفيماتالمـغ

0111فعحنهمصجقمفعرسبئالذين

نعزبة

1ئنركالمباإليمانتعزية

966ءرجالنايكونالهـكتبفىبماوالتعزيةبالصبر

076والتعزيةالصبرإله

ننييرعدبدبةتو

486681إلنوبةإلىيفتـادناأنانهوطولاللهلطف

62523اذهانكمبنبديدشكلكمعنتنجروا

806126اطالصفرعةعنضلئالبةالتونيخيزر

سفراايضاراجعالحمةاسفارموكىتوراة
5314رويةرصالةلىالتوراة

الحكوين

132432و04و53إبراهيممنلهمئهودالب1

الحنانتجلباألعحالولبسباإليماننبررإبرامبسم

بااليمانبالبرالوعديكـونإبراهيـممثالكل

جسدمنإسحقنسللهيكونبانآمنفإبراهم

ادمؤمادبيحةإسحنوتدمسارةمـرحاتيةوالممات

342843الموتمنميقأنقادكالله

اآلتيمثالوادم2

04المرتوبالخطجةالحالمإلىالخطيةدخلتبآدم

04ايابديةللحياةالنعمةصارتالثانيآدموبالميح
082882و

فصديثبتعشرلكيدوناللهمنالحبرباإسرانبل3
914534و0و53االختيارحسبالله

الخروج
53ءاللمنرنهـهفياللهومشينةوفرعونمولى

53ممغضكإلواالحمانالعدوإطحامةوص

375675و

895706و53القربببمحبةالخاصةالرصابا

الالولين

815االبهمجيايفعلهمنانللناموسوصهـنه

06و433و01563و701رو

التئنية

211رو0171نثكالباةاللهكلندلي

681881و63

23تثاليهودالبماكلةاألممتـبلالربإن
34461و0363و901262رو24و12

091و374و

فلكويخهافمكزمنكترببةااليمانكلمة

9163و68ة01رو03111نـث

رنيـموالوآذانيبصرونوالعـبردلهـمالـهود
78و684و1863روا92تث



101روه233تثالخالصباألممهلل
976و876و63

219163رو2353تثالقمةوحدههل

375و175و

ئبات

ملثباروحيةهبةيمحهمادروميةإلىالرسـالةهدف
1و341

541و11و55روبةألهلالرصولثمرتبثيربولس

ثمرعفلكمعيدأددهوصرنمالخطيةمناعتقتمإذ
123و023للفداسة

فامالذممحآلخرصرنمالمسيحبحسبللناموسفـنموإذ
723و623دثهلنثمر

ااعصاننعملالخطاياأمواهكالتالجسدلطكئاال

823و723نئرللموتلكي

سبمفالثصرهذاوختمالقديسينخدمةبولساكملمتى

207و107اسمانباإلىلروممامارا

جسد

763073و16للهعداوةمستالحداتمام

19الخطيةعسدهيالخاطةاإلنمانطبيعة

الخطيةداناططيةوألجلالحطةجددشبهفيجاهالمسعح
063363و19نالجسد

031الجسدحسبداودنسلمنصـارالمسبح

الخطبةجسدلياللالمسهحمعصلبالعتيقإنسانـا

13213و69المائتجسدكمؤالخطيةتميكنالإذا

الخطيةنحتمببغطدفجأنـااماروحيالنامرس

73أالموتهذاجسدمنينقذنينن

الخطيةناموسبالجسدولكنيهالناموسأخدمبذض

الجسدحسبوالسالكونالروححمسالسالكون

163و063الحسدصعفبسمرساالعجز

صاكناالهدوحكانانالروحالبلالجسد

073273فيكم

273الخطبةبشبمبتفالجسدنجكمبحالكانوإد

673الجسدحسبلعيشدللجيىمديونوننحن

حباةبالروحالجسدوإمانةموتالجسدحسبالحياة

اللهعندمرضيةمقدسةحبةدبيحةأحسارركمفدمر

71552العقليةعبادنكهـم

الواحدةالكبجـدلحدمةالكنيسةنيمحنلفةمواب

سي

اللهمعلجصمانيلطحبهبدافعماتللخطاةإلسبحمحة

98لناالمعملىالقدسبالروحقلوبنافيانسكبتاللهمحبة

601اللهمجبونللضرللذفيمعاتعملءاألشباكل

14ه331حالمسمحبةعنسيفصلنافن

614و1نااحمبالذيانتصارنايعظم
مستقبلةوالأمورحاضرةوالمالنكةوالحباةوالموتال

عنتفصلناأنتفددأخرىخليتةوالعمقوالعلووال

614السبحفىاللهمحبة

605بهيؤالربمجبهوالذياآلناأجلمنءأحبااليهود

75255ءريابالفلتكنالمحبة

055و945بالخيرواأللخصاقالركرالمحبةحتمية5

055األحوبةبالمحبةالو5

25و155إلكرامةصائماببعضكممفدمين5

بعضابعضكميحببانإألءبثيألحدمديوقيئتكونواال

006706الناموسكملفقدعير0أحبفن

بعدنسلكفلستئحرطعامكبسببكأكادإن
056و916المحبةحسب

لةح

98اللهأوالدحربة

69اطظيةمنبحرلالمحـغدم

69للبروالعبودبةبالطاعةقائمةالمسيحفيالحرية

79401الخطبةناموسمنحريةالمسيحفياطرية

601ا40الروححسبحياةهيالحرية

23ا513الخطيةنطيعأداحرارتبللحن
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823المسيحفيالعتيقاإلنسانبموتالناموسمحررنـا

الروححسببسلوكهالروحـيةللحريةاالنـاندخـول

أوالدمجدحريةإلىالفسادعبرديةمنسئعتقهانفحالخليقة
6833الله

326826والنعوىاإليمانمصدرهاحبةالمسالحرية

حكمة

905115وعلمهوحكمتهاللالغنىلعمقيا

العاليةباألمورمهتمينغيرأنفسكمعندءحكماتكونواال

765865المتضعينإلىمنقادينبل

127للثصرءللخيروبسطاءكونواحكما

22للحقالتعحلش

461و361باإلئماطقيحجزاالنسادفجرر

381الحقحسبهياللهنونةد

681881الحقطاعةوعدمالتحزب

791واتىالعلمصورة

حياة

2649و6الحياةومعهالبردخلكيف

الجممعسئحيهاالمميحفيهكذاالجعبعيهوتادمفيكما

111إليويـةوالجاةالمسيحي

335و11و311العامةوالحياةالمسبحي

111و311منسجمواحدكجسدالمؤمنينمع

775895و11و311الدولةمع5

11و311الظلمةأعمالفياالشتراكعدم
511الضعفاتجاهللوك51

611والتهودايألممبينالوحدة

192بعالمفيالجديدةالجاة

13معهابضاسخحياانخانؤمنالسيحمعمتناندهكناإن

بالميعلتهوأحياالخطيةعنامواتاانفسحكـماحسبوا
703903

313و213األموإتمنءكاحيالتهذواتكمثدموا
جاةوإلنهايةالقدالةلمرهددهوالتعبدفطيةاالـخررص

123و023ابدية

07

223و123بالمسجحأبديةحباةاللههة

الحطيةناموسمنأعتقنيالمـيحفيالحياةروحناموس
85363و501الموت

فيكمممابهـأاألمواتمنيسوعافامالذيروحكـانإن
473673المانةاجسادكمجيسإلق

اللهبنولةالالدخولهوبالروحللحياةباالنـانءاالرتقا

783و673

فللربعثاإنالتالذانهيهوتأولذانهيعيشاحدلب

246و146نموتفللربمتناوإننعيش

األجـاعلىيـودلكيوعاشوقامالمشعماتلهذاألله
36و246مواتالوا

85و75منهاوالفصدالقديساحئباجاتخدمة

145345المسيحيمفهومهاؤالحدت0

القدسالروحبوالفرحالموالالبرفيهيالمميعخدمة

576776اللهصسدفأجلمنايخانصارخادمالمسيح

3األالجلالمـحلبسوعحـادمأصارالرسولوبرل
مفبوألاالممبانقرليكونككاهناللهإنجهلمماشرأ
686396القدسبالروحمفدسأ

607و807كنخرياالالكنيسةخادمةفيبي

خطية

9718اطثليةفيعامةالبثربةتمادي

28و18اليهودححاليا

12و2858إلثهمحدهمواعووفسدوازاعواالجميع

8901و29الخحليةصردةبالناموس

862072و0929الموتومعهاالحعليةدخلتكيف

6آدمتحتوالعصيانالحغليةعصر5

09الشـعالدعلالنفـتاحهالـوعحـيةخـالـفآد

123و862072و09والموتاللمنةالحثليةعفاب

الخحليةالعالىولادممنالخحليةطبيعةاناإلنسورث
862172و16

األصليةاإلنادلبيعةعنغريبةفهيملكتماالخعلية



الخطيةجسدالرسولأسماهاالحاطثةاالبـاديعة

972و29الناموسقبلبخطيمهمماتواالكل

29وغرفتاطعليةتحددتبالنامرس

172672و31خطاةالكثيرونخعلالواحدبمعصية

39ابراراالكثبرونسبجعلالواحدباطاعةو

49جداالنعمةازدادتالخطيةكرتحيث

الذينلنحنحاشا3النعمةتأتيلكيالخـطةنفعلهل
969بعدليهانعبشكيفالخطجةعنمتنا

لكيالحطيةجسدلئبطلالمسبحمعضلبالعتيقإنـاننا
003303للخطبةالئسنعبدلعد

103و303الحطيةمننبراماتالذ

الموتعليهبردفالوفامواحدةمرةللخطبةماتالمـح

بالمسيحلتهءأحياولكنالخعلبهةعنأمواتاكمأنثسبهوااح

013313المانتةاحـادعالححلبةمميكنالإدأ

تحتبلالناموستحتلشـمألنكمتـمردكملنالحطية
33513النعمة

الخطيةتحتمبيغفجسديأنااماروحـيالـاموس
933613

843الثهناموسوبدهيالحطجةنامرسأخدمبجسدكما

خالص

601حاخلحءبالرجا

71الخالصبصحرةاصطدمإسرانبل

011إلغارتهملألممالحالصصارتهمبر

011مرانيلجمـغلبخلصهكذا

911و81خالصاللهفرةفيهالمسبحإدجيل

162362بالغصمننخلصالمسهحبدمئبررزاإذ

62662المسبحبحباةنخلصودمصمانونحنفباألولى

25للخالصهيإسرائيلألجلبولمىطلبة

61761للخالصبيعروالفمللبريهيومنالقلب

961و864يخلصالربوباسمبدتنل

88105لألممخالصسبالبهردعثرةارت
116و016اآمحكانممااتىباآلنخالصنا

دم

38بالخطيةالميستاالبانكيانفيالحياة2بدالمـحدم

59وإنضاعهوجهالمـحبرطاعةهوتاج

59الخطيةوالنحررسالسيحبرهرشربئدمهشرب

812722الخطاباعنللصفحالسيحبدماإليمان

162262بدمهاآلنقبرروننحن

ونةديدي

541نالسيحلنبثيرهمللجميعمديونبأنهالرسولإحساس
181381نفسهعلبحكمغبرهيدينتن

نتوبحتىيتانىبلطفهولكنهالحقحسبهياللهدينونة

واحدكلسيجازيالغضبيومالدينونةيومفى

581881أعمالهحسب

المسيحبابجيلبلاالمرسلمحقنغىالدبنونةتكـونلن

191ونينهاإلنسانسرانربلالظاهرةاألعمالمجرددولب

602802االمممعالدينونةفىمتساووناليهود

خطابافببالهبةامالالينونةأخطافدواحدمنالحكم
482782للتبريرالكثيرير

يسوعالمسغفيهمالدينعلإآلنالدينونةمنءشيال
401الروححسببلالجسدحـبليسالسالكين

253853و

31فيناوبشفعببررالذىمويدينالذي

بعضابعضكمجمبألنإالءبثيألحدمديولينتكزلواال

البتنياكلفنيردليوالياكلتنياكلالننبدد9ال
236136باكل

سوفبهيعاألنناأليخكفئدريدولاخاكتدينذاول

46ه36المسـغكرسيأمامنقف

لالخيوضعالالناحكموابللعضابعضنانحاكـمفال
646و6معئرة

956166يستحسنهفجمالفسهيديناللننطوب

حةذي

22إلنهمعومصالحةلدا

إلعملبةعبادتكممقدسةحبةذبيحةاجسادكـمتدموا
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اللهإلنجيلخادماليكوناللهمننعمةنالالرسولولس

بالروحمفدسامقبرألاألممبانفرليكونلألممككـاهن
686396القدس

88ءالرجاخالفعلىآمنإبرإهيم
98الضجقاتفىوافتخارءرجالنايـكـونااليمادلبر

601ءرجاالمنلورليسءالرحاولكنخلصناءرجاال

52اللهمجدفيباالشتراكورجا9الفيفرح
يخزكطألءجاوالءرجاوالتزيهةتزكيةءالصبريئـى

ءالـرجامستوىكلفصادالروحفياإلنـانعـاد

علنئسانالفيداللمحدتقاسالالحافرإلزمانآالم5
983و783الي

اللهأوالدعداستحالدءالرحانختظرعلىكلهاالخليمة5

983293

ءفداالتـيمنخونعالروحباكورةالالذيننحنحـتـى5
29393ناداجـا

493الوعدبالصبرتكمبلموقعينخلصناءاللرجاألننا5

563004فيناثفعويضعفاتنايعينابضاالروح5
655و555ءالرجافيحينف

966ءرجالنايكرنالكتببمابوالتعزيةاللصبر

186و086األممرحاستكونالمستععل

لردإدواإالبمانقوسالمسروركلءالرجاإلهوليمألكم

286و186القدسالروحبقوةءالرجافى

رأفةرحة

481681النوبةإلىبفنادناأنانهوطولاللهلعلف

يترامنعلفءويـترايـرمنيـرالله

اعدهارحمةآنبةعلمجدهغمىيبينانانهوطولبرحمنالالله
344و24للمجد

لرحمتهمسيرحمودايصأواليهودلعصيانرحموااألمم

الجحجع3برلكيالعصيانفيالجمهععلىاكلقاللهالن

645و545فبسرورالراطحم

257

776لألممالرحمةأجلمنجاالمسجح

ةرسوللةرسا

23و13الرسولبرلرسانلتحريرواماكنتاريخ
25البولسبةالجموعةالرسولبرلسرسانلمجموعة

2353الرسولبولعندالكنابةأسلوبال

الشعنودوجهمنبلالسابفةمؤهالتهمنليتفوفه5

23نلبهءأضاالذكط

فدففةمزدحمةبمعارفعلتهالمنفتحةالنعمةصياغةمن5

33نهايةبالالمعانيمنأعماق5
شدةمنالعقولوتـحدىالكلمـاتنتعدىلالغة5

يفخلوللخوولنقؤالتيالروحبالعةألنهابـاطتها

3و33الضمير

فكرفلنانحنأماأرسلهالذيماالمسبحفكرعنيعئر5

43عيونهمعلتفإليهمأرسلكاآلنأناالمسيـح

174و3074ئرسلوالمإنيكررونكيف

96ا3386لألرسوألبصعنهلهمحالةيبزرالكل

روميةإلالرسالة

الرسالةتقييم
وحاوواكثرجيلاإلدسشرىعلىللحياةرسالة

81بمقتضاهللحكمدسرر

81الرصلبهـغمنمعنمدةالكنبحلالهوتكنر
91الحياةنغبيرعلىالقادرةالمشحبةالمدؤناتانوى

91كلمة1117ححمأسانلالجمغنفوق
بثلرسولثمهادةاولىاالالكنبسةمنذباصـالتهامعترف

12و91الرصرل

221و0232ةالرسولبرلسالرسالةكـانمي

حلرسوسيفربييهوديشاولاسمهدعوتافبل
12و02للخرراةدارس

االممبينللمخدمةالهلتهواليونانيةالعبريةللغتينمعرفته

12رومانيمواكك

22و12الكشبـةضدعبرنه

ساشاهدلألممكرسولالربمئمخصيةدعوةدعوته

3272وسمعرأى



1164الرنحيأالرسالةأعحالة

144اليونانيةالتالمخطوح

أخرىلعاتإلىاليؤدانيةالمخطوطاتمنمربهةنـح

الكتابأعمالمنالرسالةمننصوصاقتباسا

64و51الكنسيبن

84و7روميةإلىالرسالةكتابةومكانزمن

نيرودحكمءبدفيم85و55بين

كررنثوسمن

8156روميهإلالرسالةكسلمن

395واألاليهودمنبالسيحللمؤمين

لم8رسولإليهامبفهبلمأنهيعينكلوكان
الدينالمتنصريناليهودطربقعنروماسيحيهةادخك

يهودومنهمم13سنةأورشلبماليئالخيرمحضروا

ءسواروماإلىالعالملالدكـافةمنالمسيححيننروح
05الـاسـةأوالمهنيةالفضايالكافةأوجارةلل

األخريةالمودةبهمعهموالهنةالجـنىحسبهاعاتكـانرا

15العالملبالدالسابفةكرازتهخاللبولىلدىروفونم

اهلولشرومهفييرالموجواباتجـارهمنجـاحلبهم
15إلهاالنارحينمنكاليهمأنعليدلممارومية

كلمندسءمجيحتىروميةكنيـةخرانةياالرسالةتبق

25م59سنةالروماني

35و25م69سنةالرسانلداقيمعجمت

831011الرسالةمالغرض

معاالنعايشعلىرينالمننواألممالمخنصريناليهودحـط

45و35وطاعتهمالحكاماخراممعالمحبةمشوىورفع
والسبتوالناموسالجديدنانجيلهلـتشيرهموكذلك
65هلمختاد

والصالحالتقوىمنصشوىأعلىعل3األمنالمتخحرون

منومجررهملثباتهمروحيةهةهملإلحهميكتوهو

9526الناموس

36و26األتلكادروميةفيالمتنصراليهوديالعنصر

46بالمسيهحتبحرآمنيمنالقومعليةصبعض

نيرونلحكمإالولىالحشينالحكموعدالةالفانودسيادة

5677روميةرسالةشناريخأل

568االوانلالكنبسةءآباشروحات

8607الوشطرالشروحاث

1777الحديتالعصرشروحات

روخ

401لروخاالحباة

501الخطيةناموسمنأعنفنيالحياةروحناموس

611فيناويشفعضعفاتنايعينالروح

11دالروحالعبادة

الحرفبعتقالالروحبجدةاللهنعبدالناموسمنابخحرر

الروححسبلنسلكوسالناعوضالروحأعطىالمسيع

اللهبنورلةفيالدخولهوبالروحللحباةالإللسانءاالرنقا

ءالرجاوىسعلىفصارحالروفىاالنـسـانصـار

593793خاضعفايعينالروح5

863و793بهاينطقالبأناتفياويثممع5
893احيـاجانناويعرفالقلوويفحص5

004و993المدبسينفيويثسفع5

75675الفدسبالروحالمنفادةجةالمسيالجماعة

عابدينالروحفيحاريناالجتهادفيمتكاسليننحبر

55ه255الرب

الفدسالروحفيوفرحوسالمبرهـواللهملـكـوت

286و186المدسالروحبمرةءالرجاأبالتزداد

71الكاملاإليمانسر

71ايابديةالحياةسر

91ناناخالصس

8314الرسوللبول3الفدالعهدألرإراستعالن

أنإلىإلسرائلجرئاحصلتفدالفساوةأدسرمذا

05ه105إسراثبلجمغبخلص3االممملؤيدخل

ولكناألرلـهايازمنةليمكـترماكانالذيالرإعالن

أمرحـبالنبولةبالكتب3األجمغبهلموااآلدفلهر
827237االيمانالطاعةزلي19الله
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قر

42و33المميحيالعالمخربطةحددتبرلأسمار
42و32والبرالبحرفياسفار
13و3و52واألسفارالخدمةءزمال

وعبيدءفقراوأشرادخطاةالعالمأدلـاالمخدوموفى
5272ثريفاتسيداتباذلونءاغنيا

7203السفارهالناريخيةعاتالوق

13المعاصروناألباطرة

الغربإلىتعللعالرقفيسفرياتهسبولىانتهىحيـنا

75رومبةإلىالرسالةفكنب

75أبضاأسبانيائمروماتبثمبرفيرنجته
رومافيبمثهدأنيتحتمكاناورشليمفيلتهشهدكما
85ايضا

توراةةانغلرأسفافري

ااسوكسفر5

91مل1عليهالربورداسرانلمدالـيإبلماشكوى
974284و11263رو1181

ايولط

93113231ايخالئضمعاملةفمااللهحرية
733و909163ول

ةاألمثال

22و213هاماعدالهءإراحيالمواجـب
375675و210363رو

هوفع

232و101هولهمفبولهثملشعبهاللهرذض
3154و65263رو

يوئيل

223يؤبخلصالربـاممـميـدعـوتنكل
864964و013163رو

حبفوق

17163رو2حـبيحيابإيمانـهالبـار

151851و

مالحر

3و2ة1ملعيسووأبعضـتيعقوباحببت
434631و6117163روإ

افتباساعشرطسةالمزامير

1161111ة26مزالبثروبكذادمبموباكلل

402802و363رو

457

3و31351و411مزواحدوالبـارلبس

402802و3012163رو

9017مـزهمـفـتـوحتبـرنجـرتهـمح

402802و3315163رو

81رو6313مرعبؤدهمقداماللهخوليى

102802و63

39163ولت70102مزفميستذكللكي

1541312مزأحداياللهأمامبـتررلن
102802و0263و35رو

8و47رو2و231مزاثمهكمزللذيطوبى

832و63

عئرةوصخـرةحجرصدمةصهبودقيأضعأناها
844و93363رو81161مز

33و66023مزوتنصافخامـالـدنهملتصر
884و78و11963ول

114مزصـوتـهـمخـرجاألرضكـلألى
271و018163رو

111روه7111مزاألممجمغياالرسبحو
976و63

االفتاساتأكرءإشعيا

252إشاليهودبـسـببيـهـانالرباسـم

891و2273رو

8و957إشالدمسفكإلىيعةسارجـلهم
702و7173و61و351رو

926115491إشآحمابلهانحـاسبالجبلةهل

24و60273رو168

0122119إشإسرائبلمنالقبـةخالص

44و31و90273رو

804118261إشصهيونقيصـدمـةحـجـر

76و81و6233011173رو

5173ة01و257إشالمبثريأفداماجملما

511561ء35112إلقاإليمادلما3ايألدحول
666و171و37و74وا0273و0161رو

691إشيصرودوالوعترنسمحونبوالآزانلهم
8784ةاروا9201

بىاعحلوصصهيونالمنـقـذمـنسيخـرج



116215121رو01و9502111إش

086و505و73

9ههإشالفحصعـنأحـكـامـهأبعدمـا
105و4373ة11رو

4111رو432هإثسربهةكلللربستجئـو

546و73

252بالمسيحبااليمانالتبريرلةحصاولهواللهمعمالثالم

174المبالالمبئرينانداماجملما

175و75الماسحمغسالمواكالتتكمب

المدسالروحفىوفرحوسالمبرهواللهمـلـكـوت

لعضدعضناللمنيانهووماللسالمهوماعلىفلنعكف

286و186وسالممروركلالرجاالهليمألع

سلوك

335645المسيحيالسلوكاساممبات

االبمانمنله3فدرماكلالتعملإلىيرني

535لـجضبعفىءواعضاالمـحقيواحدجـدكلنا

63565الوإحدالجدلخدمةنحتلفةموامب

شهيدشاهد

23الربامةلفكشاهدبولى

32رومبةألهلوسعراكااشاهد
االموسبدودالاليماداللهلبرشهودءواالنبيهاالنـاموس

علىالعمبقحزنهعلىالعدسبالروحلهثاهدبولسضمير

8124للمجحرففهماجلمنحنـهبني

بليسولكنغيرةلهمأنهشعبعنبرلسشهادة
354المحرفة

عبر

881و781الصالحالعملالصبر

652صبرأءيىالضيق

752و652نركيةلصبروا

593و493بالصبرنتوتعهلـناننغلرهما

655655الضيقفيصابرين

666ءرجاالبكردإلكئبفيبماوالخعزيةاللصبر

مغفرةصفح

422722والففرانالصفحبينالفرق

665و865بثـرشـرعنأحدأئجارواال

175675ألنمسكمتـمحواال

صالة

25اليريةالصالةاجتماعات

241الرعيةأجلمىانعطاعبالالصالة
065و955الصالةكلمواظين

286و186و076376ليورحيءدعا

ولكيالمؤمنبنعيرئعدسلكيأجلهمنالصالةللب
الفديـينعندممبولةأورشـلتمألجلخدتتكرن

مصاطةصلح

29سطلنفوأممأيهوداالعالممعايحأحالحقيكادالله

مصاتحونونساللهبمواللهمعصولحاءأعداونحن
362762لحياتالنحلص

يكونفماداللعالممصالحةهوالـيهودرفضكـانان

2005األمراتمنحياةإآلاتتالهم

ضيافة

365و265ءالنربااضافةكلعاكفبئ

727كلهاالكنيسةومضيصبرلمصئفغايس

ضيق

414و881والصبئالئدة

2الضجفاتفياالفخخـار

552صبراءينحمىالضيق

655655الضيقفيصحابرين

ةطاعة

037و531اإليمانالعهللالممبولسكراره

للبرللطاعةأوللموتللخثيةامانعليعهللذيعـيدنح

171574اإلنجلألالعوافدإلجمبعليى
875795للسلثالالعةالح

127الجميعالىذاعتفدروميةأهلطاعنكـم
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العقليةجادنكممقدسةحيةذبيحةأجسادكمقدموانجساهر

715225هوشـألجسافلهيحسبإألقنبدإنهنحسأءلثيليس

فيلهدخلاليومكلنقديسأويومدونيومتقديس646946نجس
36936المسيحيإإليمانبعئرةياكلالذيلألنسانشرلكنهطاهرةءاألئيأكل
االيمانفىأيضالهدخلالأخرىومنعأطعمةإباحة66ا656

907و807للقديسينمحقكماكنئـةا3سحىخدإالمعبادةعبوديةعبد
م221المسيحيسوععبدبولـى
قوة69للحياةالذيالبرهرعبادةةالحطمنالتحرر

331و331قداستهفياستعلنتالمسيحقوة141اشهإنجلفيبروحههاليعبدبولس

61و841للخالصاللهقوةفبهالمسيحلإنجاليعـؤيستعبدأيضأللخطبةالمسبعمعضلبالذي
612باإلجمادنقوىإبراهيم013303

والءالضعفاأضعافلأنانحتءاألقويالحنهـليايجبللبرللطاعةأللموتللخعليةإمانحليعهللذىعبهدنحن

166766أنفسنائرفي513133
966و866صهنفيرضيىلمكؤلهاألولمثلنافالمسغرانضىالثهخضهالذيالوحبدالشعسبكانإسرإنيل

286القدسالروحبفوةءالرجافيلرداد24و321عبادته

وعجانباياتبقوة3األألجلالمسيحيسوعخادمبولـىالعقليةعادنكممقدصةحيةذببحةاجسادكمفمموا
96ه316الئهروحبفوة715525

715675المحيحيةالعمادةقومات

تيات

13131األمواتمنبالفبامةاللهابنتفيىالمسيحءعطا
592003المسيحمعونيامةدفنالمعمودية55و445ءخافبسالمعطي

73و603أيضأاليموتبعدنجاتالمسيح065265القدبسيناحتياجاتلمامشنركنن

مكتولطكنميرةكفادملظرفدا

وسفرتوراةانظرالكتبسالرسولبولافناصات512المسيحبدمءالفدا

73ةالعحبذاكرته812722المميحاكملهالديالكفارةعمل

93و83النوات
محمبلىلح

بالصبرمخاخـىتعلألجلكيـبفيهـصماممبقكل655وهههءالرجافيلرحين
966ءالرجايكرنالكتبجمالماوالتعزية565765الباينمعءوبكاالفرحينحاىف

انظردداكفارةالقدسالروحفيوفرحموسالبرهواللهملكـوت

812722المسبحيالالهوتضلبهوالكفارةعمل156356

607و507خدفإليهمجمينه

ممجبدجمد427رلمميةأهللطاعةبرلسلرح
98محدالله

512و412القجميدواعودهمأخطاوايعالجهقداسة
892و592بمحداآلباألمواتمنفامالمشح331و231دتهبنونهأعلنتالمسيهحنداسة
221محداللهراىالوجدالذيالثمعبإسرائيل731و631قديسينعوينمداللهءاحبا
علفاقإصرائيهلمالجدحسبءجاالذيالممهحبح13413الحسدلتقديسءندا
724و3624لا813123للقدإسةللبرعبيداكمءأعضاواند
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أبااللهقجدواواحدةمسبلكيواحدأاهتماماهتموا
176376واحدبفمالمـحيسوعرلنا

576و176اللهلمجدنبفناالمستح

بهارحمهمالتيالرحمةاجلمـناللهمحدواألمسم

لهالمسيحليسوعوحدهالحكبملثهبثبتكمأنوللفادر
827237آماياباإلالمجد

معرلة

اللمصنوعاتومدزكةاإلنـانفيكالهرةاللهمعرلة

861و761كإلهيمجدوهلمعرلوهلماولكن

861071جهالوصارواألكارهمقيلحمقر

إلثمالنفسءاهواإلثمالنجاسةإلىاللهفاسلمهم
71771يليقالماليفعلراالمرفوضالذهن

771اننرافهامننمنهعهملمأعمالهمعلىاللهحكممعرفة

991و391تفعهململلناموسالتهودمعرفة

دينونةتحثيفعبالناموسفتهمعاسـاسعليدينالذي
381و281اكثر

812الخطيةمعرنباالموس

35المعرفةحمستدالنياليرة

يةمعموفى

معهوالقياتللموتالمسيحمعدفنهيللسيحالمعحودية

قبامةحياةانظرمو

9اشودصةعنتومفالمرت

223و123و06مرتالخطيةأجرة

9و36لميعاعلالموتتنكالوإحمدبـخحلية

69و59الحطيةعلىالمسبحمعتـانحن

703903و69الخطـهعنأمواناانمسكماحمشوا

89الخثلةتحتبغفجسديانااماروحىالناموس
89للناموسبمرتهاالموسمنصررناالميح

بعدولحنالمسيهحولكنبارألجلواحديموتاللجهد
162و62الجلناماتحطاة

للحيهاةبالبرالنعمةتملكالموتوطالخطيهةملكتكما

092و982بديةألا

معهوفاتالمـيحمعموتبالمعحوديةاططةعنالمولت

403و313الحطبةمنتبزاماتالذي

403معهأيضاسنحياأننالؤمنالمسيحمعمتاتدكناان

ماتألنهبعدالموتعليهوديسالفاممابعدالمـيح
703و603واحدةمرةللخطبة

ناموس

بتهاوعفوونحديدهاالحطيةبمعرفةاطاصالفالونالنامـوس

5و81الغرلةإنجيلناموسبالبولسإنجيل

22المسيحأكمالنامرسعجر
منللسقوطفنعرضوااللـاموسنمسكواالننقرونالبهود

بدوناللةببرارةللبئواحتاجواالنسةوففدإنحالم
9و65وههناموس

االحتفامعبالمـحااليهانالرومالينعتمواالذبنوهم
15الالموس

لعسةعناير2لكيلناموسكمخالفضلصالمسيح
06االموس

واالموسالمسيحي

منالناموسبححسصاالركانالمـحعلىالموتحكـم5

16خطاياالأجل

وباالليالخطيةمنتبزاناباسمهواعتادناوفيامنهوبمونه5

16حمكمهنحتدعذولمالناموسمى

ئبريرعايسقطالمالتجسدنافىالخطيةمتكناإذا5

26و16ثانيةالناموسسلطانونعتتالمسبح

وأدينواالنامرسضدواخطاواالناموسعلىانكلراالبهود

38و28بهوحه

58و48ءياواألداالموسملهمحمهردأءجاالمسبح
68وسالنانجلنااليماناللهلرنالإبراميم

16الخطيةناموسيحكمهاطبيعةآدمعنورثاالنساد
االنسانطبيعةععريباالدخيلاالموسهذاظلولكن

8901اللحطيةالناموستةط

072و89101الخطبةمعرفةوساللنا5

11401إلجسدصعصلـبالناموسعجز5

701الذانيبزبسببإصرائلأمامعئرةيقالـاموس
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922و901يؤمنتنللبرلكلالشـحهيس0الناحابـة

98111بهالعمللليبررالاالمرساقالك

الناموسنعدواالهود

191891لموابموجـهيعولمعرفرهإذ5

91و891ببرهموالخخروامعرلتهمعلىواتكلوا5

91202الـاموسيتعاانيمعالايخان

802أحديتررالاالموسبأعمال

أعماالبدونباالبمانهوفالتبريربالناموسالعملتوقـف

72922االموس

072الحعلبةهيوماوهـقناإلذمادبعرفبالـاموس

972الخحلبماحلبيعةدـببالوتهملكالـاموسقل

882فطيةاتكـرلثيدحلالناموسى

13ه313النعمةغتبلرسالناتحتلحتمالمسيحلى

23633ابالماموسالمسبحينصلةانمطعتكيض

للذيآلخرتححيروالكيإلمـيحبجسدللناموس3قد

723و623رااالمتام

فيتعملكانتبـالناموسالتـيالخعالياءأهواألن
823و723للموتلنثرحـدنا

منتحررناالمسحمعالعتيىالحسدماتلماولكن5
923و833االموس

923و823داالناموسكادلمادا

االموسعندفاع

033233بالناموسإالالخعليةأعرفلم
233أناومثفعاشبالوصبةفرصةاتخـذتوالخعلية5

333و

للموتلينفسهاهيللحجاةالنـيالوصـةفوجـدت5
433733

الخعليةظهرتالبواسحلولكنوصالحسممدمالناموس5
833وال73بالوصحيةجدألثةخا

ةاإلنـانعندفاع

الححليةتحتمبيغدجسديإإلنساناماروحميالناموس5
633143

243و113يـعضهمابلبريدهمايفعلالاالنسان5

343و243حـنأنهاالمرسيصادوو5

فيهحابهـةاءفـطـبماابلشفـسهيفـعلهفهوادأال5
313643

الباطناالورسانبباللهبنـاموسيـسـرادفاإلت5

85

الحطيةفييونعهويحاربهأعضالالفىآخرناموساولكـن

3لم7و63

الحعليةالموسوبالجسداللهالمرسأحدلدهـنيأشاإذأ5
93و843

نحنفجحاالخامرسحكمتمالصلـبءمملىالمسيحبمر

463663بالروخافيالسا

32وشعبهاللهبناعصاتعفدبمثابةكانالـاموس

نبوة

45ا735اإللمحانبحـبدةافيرهة

09اللهنعمةمنحرمانهياللعنة

26سيحاتحتوالـبرالنعهـةعمر

39المسيحيسوعالواحدبإطاعةالحياةنعمة

182و6جدأالنعمةازدادتالححليةتكئحيث

531و31اإليمانإطاعةنحه

831و731وسالملكمتنعه

512812المـيحبيـرعءبالمدابنتمجانأمئبررير

32نعتمسبيلعلىيكردلكيللجمجعبااليمانالـترير
للحياةبالبرولالعىنملكالمرتفيالخحلبةملكـتكما

062و982لديةاال

13ه313النممةنحتبلاالموستلتمالمسيحفي
284681باالعحالوليسبالنعمةاالخيار

735لناالمعطاةالـعمةبحبالمواهب

لوالئيالنعمةببلهمفبولتجاسرق

096و586لألممكرسولاللهمى

761الظلمةيلألينلور

216126النورأسلحةونلبهمىالخللمةابممالفلنخلع

نعمةانخلرموهبة

65لثـاتهة

95الرسرليةالبركةهيالهة
الخعليةاردادتكلماترداداللنعـصةوالعطيةاللههبة

182982

705ندامةبالهبمودعرنهالئههبات
65ء73ءماالواابلحدمةالكنيمةفينحتلفةمواهـبما



انيةحد

735645الواحدالكنيسةدجلخدمةمحلفةمراهب

فبماواحدأاهنمامانهتواأنوالـعزيةالصبرإلهلئعطكيم

076376يـوعالمـغلحسببينكم

تجفكمكماواألخؤةالوحدةشركةفيبعضابعضكماقجلوا

376576اللهلمجدالمسيح

ةوصية

الثجطانغوايةبإطاعتهخالعهاولكنهوصيةآدماللهأعطى

09الموتومعهاالخطيةفدخلت

233اناومتالحطبةدعاشتبالوصـةفرصةاغذتالخطية

للموتليهانفهـياةللحالتـيالرصـيةفوجـدت

ظهرتبراسطتهاولكنصالحةوالوصيهةمفدسالناموس

733833اللوصيةجدأحاطنهالحطية

عهدةمواعبدوعد

71الهمواعيدئصديق

6888نسلهوفيإبراميمفيقيلتالمواعتد

الكنبفيبانيائهلألممالخالصإنجيلببـثارةوعدالله
721المفدسة

932و3332األلكلهوإلبراالذوعد
22وعدسعهوليىءجااالمرس

2لم3و242بااليانالبرهرالوعديكونإبراهيممـالعل

742و612دنهمجدأمعطبأاللهوعديرلتلمإلراهيم
742يفعلهأنتادرهوبهوعداأننيفن

324والمواعيدبالعهوداللهاحتصهالديالـحإسرانيل

3231631إليراثيلاذوعدقطهل

576776اآلالهمرابهدلئتاطتانخادمصادالمسبح

بهود

2كبوريفري9يهردالرسرللولس

12الشناتيهودبللخدمةاللنهااليزالبةثقالته

يقخلبالنامرسالهوجدلماعينيهفطلتخضاالبهوديةبدأت

32و22الئهأوالد

82األممتهويدفيالراغبهينالمميحييناليهردمععدامه
الميحيينضدثورتهمستب25صنةرومامنالتهودطرد

الذيناليهوداطجاخأيدبماعلرومافيالمبحبةبدأت

925الخسيئيومالكنيحمةيالرحضروا

للتعالىبالمـجعالمؤمنيناليهولحثكانترومـيمارسالة

عليهمالناموسرصبدونالمسيحإيئاالمميينمعاللمحة

36و26األضعفكانروماقيهويالالعنمر

56الجهوديالعخعرأوألسلـأتالسبحيةولكن

لليؤالنيثماوألللبهوديللخالصاللههوتوةالمسيحنجل
71151

ومعيارعاكـمتهمالمسيحءمجـيعداليهودحمالة

981291يميرهملمالناموسأمالكهم

ئصيحواولمبمعرفتهمافنخروا3الناموسعلنعدواكيف

391991لهمأعما
991202اليهودييردألالختان

3402لهماللهوعودفاين3إذااليـهوديففلهوفما

3رللميحلرففهمجنسهبخبعلالعميقبولـىحزن

81472لهممماوكل

814224ووطنفرابةبسحبجسديةماعرلتـت5

الحالصتاريخفىإسرائبللموضعصحجحنقديرولكنها5

الربباسميدعومنفكلوايزالنيهؤيإلبينفرقال

864964بخلصر

071574ورفضوهاللممجحلهمكرزمنأولالبهود
38788شعهاللهرفضفهل

84ا974دعرفهسبقالذيشعبهاللهيرفضلم5

81784ااالخنيارحسببفيةلهابفىدفد5

3881005لألخالصسببعحرثهمصارت
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