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هذهنشرعلىأقدمتمقدفإئكيمولذا،.يديهبينقبلأيكونأنيجمبقلبه

منعليهاعفقتمبماالمنالوسهلةالفائدةغزيرةوجعلتموها،الجديدةالئرجمة

اللهبارك،نفقاتهامنبأقلببذلهامقتناهاسفلتموبما،المغذيةالموجزةالشروحات

الأبدئة.للحياةاليانعةالثمازمثمراوجعلههذاعملكموفيفيكم
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دةلمجلةاالطبعةمقذمة

الجديدالعهد-المقذسللكتابالبولسيئفاخوريجورجالآبترجمةظهرت

الآنإلىمنهاصذووقدوبياتا.دفةالئرجماتأفضملالعلماءفعذها،539!سثة

بحدهاوتوالت.النسخمنالألوفيعشرالمحذطبع!كلوفي.طبعةوعشرونيسث

الأئاممرعلىتزدادتيايها،وووعةدفتهافيفريدةوظفتوالذراساثالئرجمات

الذنيا.منمكاقيكلفيإنساييكلإلىالحقيقةوكلمةالكلمةنوزحاملةانتشازا،

الحقسيوفيشئىدقانقللعلماءوتك!الحفت،اليهتابئةالعلوئمتطؤؤتأنوحدث

تمشياعليهاوالئعليقترجمتيمافيالثظريعيذأنمنصللمترجمبذلاإفكانوالئعبير،

نكبآئذيالآتجليوافيةأنقبلسنواتعذةعليهافك!ث.الجديدةوالتظرئاهمت

ملتهمبوقلمب،ثامببنظ!يرالئرجمةئعيدوراخ،ائفاجئبتغييبه،البولسئةالجمعئة

ماوفي،والئرجماتالذراصاتمنوخذثقذممافيويجوذ،الرسولتةبالغيرة

للقايىفيرائعةمأئرةتاركاعمل!آيخرعلىيأتيكاذحئى،الئفيسيرأتمنأستجذ

علىئشيرفاأنخؤاموجورجالفاخوريحئاالآبؤينإلىوأويهلوالمتأئل.والذارس

فيالئدقيقعلىخؤامجورجالأبفكمثلائقا:إخراخاوءأخراجهاطبجها

اقتضىماومعذلأإضافئه،التضتماإليهامضيقاوالئفسيرات،الئعليقات

منتناولتهائقذماهمتالمقذسةلالأسفايىووضغ،دقيقةجزثئةأمووفي،تعديله

علىوكان؟ودفةإيجاييفي،والراعوئةواللأهوتتةوالكتابئةالتاريحئةالئواحي

،تجديدهمنالمترجميتمكنلمماالقدكلةبالئرجمةيئفمأنالفاخوريحئاالآب

وضبط.صوتدقيقيرتحقيقمواكبةالعمليواكبوأنيسير،شيةوهو

ائذيالحقامتلافيوإلى،وئحييتخيرأئتيالكلمةمعرف!إلىضبامنكلفإلى

آئهاشلثولا،القشيبةحئتهافي!الجديدةالئرجمةهذهاترهـث،ويهديئخرر

فسيغصاحبهايسكنأناللهوعلىأثورد.ونعتمالذخريعتمإنيسافيلكلستكون

القلوبعلىينسك!بالجزاءجميلإخيراهذاالآئيرعمل!منلهويجعل،جنانه

ونعصة.بركةوالنفوس



تم!يلى

الروحبإلهامكتتتائتيالإلهئةالآسفايىمجموغهو-المقذسالكآدب

حئىسالمسيخقبلعشرال!ادسنالقردطمنالرمن-الممتذةمنالجقب!يخلاذ،القدس

الئزأههأوليهنشاةقنالفهاختازالغضونتللثففيالآول-بعذه.القردطآيخير

الإلهيئ،صالروحبأنواروحؤطهم،تدويتهأراذماتدوينإلىوحمقفم،والقداسة

الخاصن.الكتابيئوطاتعهالخاضةبشخصئتهمنهملكلمحتفطا،الضملالمنوقاية

الجديد.والعهد،العتيقالعهد:كبيرينقسقينإلىالمقذيشالكتالثوئق!ئم

سفرا46ءوعدذهاالمسيحال!ئدقبلأئزتتائتيالأسفارعلىيحتويفالآؤذ

بعذأئنرتتائتيالأسفازبتضضنوالآخر.ونئؤةوجكمةوشمغيرشتاريخعلىتنطوي

سفرا.27وعدذهاال!اجمتةوتعاليمهالمقذسةحياتهخلاصةوفيها،الخفصظهويى

عليهااثقيمنصءالروحووحدة-الموضوعؤخذةفيمت!اسكةالعهذينأسفايىوجميغ

علىوموتهالفهابن-بتأئسصالبشيرافتداءصتاريخ:الواحدالمحويىحوكتدوزكفهالأئها

تحقيق.والجديذتم!يد،منهافالعتيقالضليب.

ليونانئة،ا!ولغلألأ"قول"الاه3عنالمعربة،"إنجيل))لفظةإن-الشري!الإنجيلى

هذهيحتويائذيالكتابعلىأظيقتثئمالبشر؟بافتداءالحسنةالئشرىتعني

الف!ابنبمجيءبالئشرىتنطتئالتشر،إلىالف!هوكتالثإذنفالإنجيلالئشرى.

المتأنس،(())الكلمةبحياةينطقخلاجمنا"؟ولآجلص"لآخيناالعالمهذاإلى

ينطق؟المجيدةوقياميه،الضليبعلىوموته،وآلايه،وآياته،وتعاليمه،وكمالاته

إلأالإنجيلليسنإذ،الحثبهذاإلأتنطقلابلالمحدود،غيربحئهخصوضما

مغا.الإليما-الإنسالب،ابن-التهقلباعتلان

متى،رسولينبواسطةالقدسنالروخؤضسعهالئظيرالمنقطغالكتالثوهذا

")1(؟بيدهوتمسنبأذيه،وشمعبقليه،وتأفلبعييه،"رأىوكلاهماويوحئا،

يو:!)1(1



لبولس،والآخرلبطرمنالآولطصمميمرفيقوكلاهماولوقا،مرقس،وتلميذين

المصا؟روأصفاها)2(.أصدقيمن،الاالهيئالفاديعناليقينالخبوتقضىوكلاهما

الئعمةإنجيل-القدسصالروحبإلهامكتموااثذين)3(الأربعةالإنجيلئينفشهادة

كرزوابلوزخرفهاالذنيافييطمعوآليمائذينأولئكوالمجد،وال!خلامصوالخلاص

الغافيةالبشرتةعلىوالرضوا"،للأعموجهالةلليهوب))عثرةخشبةعلىماتبإل!

أولئك!أوالاجتماعئةوالأدبئةالفكرئةاحيات!افيكاملأانقلاتاالوذيلةأحضال!في

واثزانيرصانةمنصدويىهمفيئماكثم!راشيئامؤلفايهموج!إعلىأفاضواائذين

هؤلاءفشهاد"،اليهودئةالأفة"بشؤودطوعلمأصالهمنأذهايهمايوئما،وطتعئة

ونبؤايه،-وأخبايىهالعتيقالعهدهعانسخامأتثمعلىجاةتأئتيالإلهئ!لىالكتبة

نأيميهنهالاش،استرجاعولاحتحاب!غيرعلىدماءهمسبيي!االيبذلوأوأئتى

شروطمنالبشرتةالشهادةتقتضيهماصبجميعلاثصاههاحقةإدقةصاإلأتكون

-والثزاهة.والاطلاعالأمانة

هنوكم-قرتاعشرينغثرإلينااجتاوتاتتيالضادقةالحقةالشهادةوهذه

منالرمن-شيءغضود!فيعليهايالرألم-عابسالوج!متجفئمالقرودطتللث

بل،الحقيقةوجةويشؤةالمعنىئف!يماتغييراالفهكلآمفييحدثائذ!الئحريني

وتصئونعين،بأقيساهرونعهدهمفيفالرممل.المحالمنضوتاذللثكان

والكنيسة!ملاكيدعلىجاءوإنحئ!تعليقهم-يخالفتعليمكلعلىالفعنة

استمرت،غواجمضهوتف!رتصونهالشرافيالكتالبعلىآؤتمتتوقدا،بعذهم

ض!لبهامنتقطغبمهفتهاوقاقتالرسل-الأمجاد،مناتوروبالفحهيرذللثعلى

إليقمئيحاكتالبكلبالحرموترشق،-الرسلىتعليمغيرتعليقاتن-اذغىكل

الجهادقيدال!إلى،أتو!تألولتبلالو!بمئاتبأبنائهاوتد!،منهمهووليسن

وع!وتقضمون،ولونوجيماألنيعلىالعذابأثولطفيفيمرون،التساتةومواقمت

أ-4ا:ألو)2(

منالأخريالأسفارالروحبإلهامكتبواائذينالآخرونالرسلإليههلاوئضاف)3(

لهاوس!االخفصتعاليممفضملأالإنجيلسوىليسكتبوهمالأنالجديد،العهد

23(.:كوا)االمسيحئةا!ياةوا!على



إيمايههالصدقيشهادةالطافر،المطمثنابتسامةأفواههموعلى،سلامجباههم

...شاثبةكلمن-وسلامتهالإنجيلبحقيقة

جميعفيافتشرقدالئصرانئةفجيرمنذكانالإلهيئفالإنجيلذلكعنوفضلأ

العناصر،متبايني،الئرعاتمختيفيشمعودببينماالرومانئةالمملكةجخبات

جممذعنهوناضلوا،خطبهمفياتكنيسةآباءوف!ره،شئىلغالتإلىوترجتم

وحؤطهوالقؤة.واترصانةوالحيوئةبالإيمانتتدفقبمصئفالتالموتورةالوثنئة

عقاتملتكاذلاالعبادةويسبهاجمراممنبهال!وهكافيزمافيكلفيالمسيحثون

يتهيأأنفمحاذثئمومن،وغبادةوتجقةابهراممن،المتأتسإلههموجةبهحؤطوا

منكثيرأوصقليلفيالفهآيصإلىوتمتذتجرؤأنشلطافيمنلهاكانمهماليد

ترتقيكاملةيونانئة3ئ!خمنال!حيقالرمن-الغابيرفخقفاثذيهيوها.الريبة

لاالتصرانئةانبثاقيفجيرغلىتطلوافرةومقاقي،الأولىالخمسةالقرود!إلى

اليونانئةالئصوص!اليوتمبهتنطقمابخلافييسيرامهماكانشىءفيكفهاتنطق

ولغاتها.الذنياشعو!بصجميعفيالمبثوتةوالئرجمات

لكيسلامت!بعذميقولواأنالشري!الكتالبعلىالمتحاجملينيكفيوهيهات

وإن.الحخةعلىإلأيقوملااليقيهطاطكمإن.تفترونماعلىحذالأمريكودت

وآعتصتمويعتثون.يعيثونوضضواوالمنطقوالئاريغالعلتمهاجموااطخةسألتفم

"مرتذياأخرتجتهالوجوبفيالعهدحديمثأئهغيمواولولبارنابا"ص"بإنجيلالبعض!

الذينئةالحياةنواحيشئىيض!اللأتينئة"،بالئوزاةخبيرجذالثصرانئةعن

هـأىماعلى،المسيحالسئدعهدفيوالاجتماعئةوالجغرأفئةوالئاريخئةوالمدنئة

لهوأقافواانتباقاأعماروهتماعشر،ال!ادسنالقرنفيالإيطالئةبيئتهفيبعينه

يخلاف،مواطنتضاعيفهمنيستخيرجوناللهكتالبعالىآخرونوأغازؤزتا.

الئسرخولولا،ومعثرةقزلقةالحكمفيالئسرعإد.إعدامأحكاتمعاليهويصلإرون

واعتباطا.اتافتىاذكوةحي!ثاختلافاوجدواتاالهوىوكول!

هووما،الاختلافظواهرعليهيكونقدماالأربعةالأناجيلبينأنجرتملا.

الروج-بإلهامكتبوااتذينعندصوالمنطقصوالاستقلالصالوعيدليلإلأالوا!صفي

الإلهيئالوحيكتبةمنواحذابأنالاختلافاتهذهوتقوم.المتأثساللهابنإنجيل



ئحذذأوالآخر،يطيمثحيثيوجوأوآخر،ئغملةلمحادلثبكرعنئضيرلث

حيثبمعناهالخفصكلاتميويىدأوالآخر،ينكبحيثوالرمالطالمكالطظرودت

منكلأأنالقولوئجملالآخر.ئفضملحيثئجيئأو،بلفظهالآخرينقله

الظروالتوشفىصالحالومقتضياتالخاضةعبقرئتةيستوحيالأوبعةالإنجيلئين-

نطاقها،ضمنليكئمتئدقيائتيالمحدودةالغايةذلكفيدليله،والأحوال

غاياتتقوذفمواحدسموضوعفييكتبونائذينالمؤرخينشأنشأنهمفيكون

تفتب!إذالمنتظرالماسئاهوالإلهيئالمعفتمأنفأظهرلليهودكتمتفمئى.مختلفة

بالقدرةالمغرمالشدبالرومانئينإلىومرق!م!؟رموره-وتحفقتالعتيقالعهل!نبؤات

إلىوتوقا،القبيلهذأمنالمسيحوجةيظهرماعلىفتوف!خصوضحا،والغطمة

،أخرىدونالئاسصمنفئةفيتنخصرلمالخفصرحمةأنفأبانالمتنضرينالأتم

المسيحيئصالعالمالىويوحئاال!واء،علىالئايسجميغتشفلالفداءعملىوأن

ففيماد!اذن.لاهوتهأوصالمسيحلناسوتالمتنكرينالضملالءدعاةييحئيوغيرهم

منيغبأواحدكلنرى،وتعاليمهءوأعمالهالمسيحلحياةخلاصةيكئبونالجميغ

أنغيرمنالخاصنوغرض!هيتلاةمماالخالدةوالتعاليمالفئاضةالحياةتلكبحير

وج!خطوطأمينةبريشةيرشمونالجميع:الإنجيلبجوهيريتعفقعفاالبئةيحيذ

ائذيالمتأئس!الف!ابنصالجميععنذفهووشمعوا:شاقدواماتحوعلىالخفص

بالآياترسالتةمؤئذا،الخلاصصبتعليمكارزاالذنيا،فيزاهذاالبشيربينعاشن

أسمىإلىالقيماك!اكالإلهيئشخصهفيجامغا،الضاعقةوالمعجزاتالباهرة

الخاطثة،البشرئةافتداءلأجلالضليبعلىوماتتألتمثئمالبشرئة.الكمالاب

ثئم،والمكانالرمال!غبربهالتبشيرئهفةالرسلوقفذالقبر،منبقدوتهونهضن

الآزمان.آخيرفيللذينونةوسيعودال!ماءإلىصعذ

سلامةمنالماضيالقردطغلماءمنجمهغموق!فيبعذغرابةمنفليصن

قصذيائسعن!فيالحملاتعليهاوشنوا،الئصرانئةعلىتكتئلوأفإئهم.اليهتاب

وتلاغمبتضاعيمهفيتنافضييمواطنءإلىتوفقواماإذاإنجييهاعلىفتنهازنسعها

منأيديهمإليهوصلتماكلوعازضوأالموتويىالحايق-سعيئيسغونومضوا.آيهفي

فيوأعلاجمهاالئصرانئةعنذكتبةمبعثزاجاةومما،وحديثهاقديمها،وترجماتئ!غ



ائتيالثتيجةهذهعندشوطهممنتهىفيووقفوا،ذلكإلىوماوالأبحابالخط!ب

وج!علىبهاالإقرازإلأوالئارينيالعليملشرفيوالأمانةوالحقيقةالمروءةعليهمأب!ث

".كاتبيهأيديمنخرقيكمانف!ههواليوتم"الإنجيل:بأجمعهاالذنيا

الكتالثهذاوالخلود،الرمنفيالبشرثةسعادةدستوز،الإلهيئالكتالثوهذا

فبرؤينعباقرةمنالكمالإلىالمتعظشةالقلوبمنالملايينعليهاكثائذي

عنهفانقلتتصدرها،ائسغماالفثاضصمعييهمنوعتت،ال!ذجالرعاةإلى

وذهبتالبشرئةفاختمرت،خصيبةوحيوئةونوزا؟فئاالذنيافيتشيعحئةمشاعل

فيجاالمسيحيئإلىاليوتمنقذمهالأوحاالكتال!هذاالمدنئة.مراقيفيصمعذا

يقيلائذيالضالغالراعيفيلميالمسيحيئغيروإلى،فافتدأهأحئهائذيإلقهفيه

العبودئة.ربقةمنويحروالجثايىمن

واستجقينا،الكتابيئالئقدجلئمضبطهنمنأحدثيرللثرجمةكأصلاعتمدناوقد

القرائنضوءعلى،والضممنيئمنهاوالضريغاستترومامنهاظهوماالشريفةمعانتة

فهتمماوعلىوتفصيلأ،إجمالأالكتابروح-ضوءوعلى،واللأحقةال!ابقة

أحدتوعلىالعربئةالئرجحاتجميععلىمتوكئينوغرتاشرقاالقذيسونالآباة

فهمنايكونلكيأستغللناهاإلأاليدفيوسيلةتذغولم،الأجنبئةالئرجمات

مؤثريننقصالطولازيادةغيرعلىذلكوأذينا،ممكنوجيماأدقعلىللمعنى

تعقيد،كلعنمنكبينوالفين،الانسجاتمئتحرينضعف،غيرعلىالبساطة

اضطرارا.إلأالأسماعأيفتهعماخرجناوماوعبقرئتها،العربئةالفغةببيانمتقئدين

الرثيسةوالعناوين،الئفطيع-والوقفعلاماتإلى-لجأناالوضوحفيورغبة

والجغرافيةوالثاويخ-اللأهوتصحقولشئىمنالهوام!ث!فيمعفقين،والفرعئة

وما،الكتابئةالأخداثضئيصلفهممعرفتهمنئذلاماذلكإلى-وماوالاجتماع

القذيسونالآباثبهأخذإلأتعليقعلىعؤلناوماالحاضر؟العصيرووا!يتلاءئم

على-الأعلامبحكمكانماأوالأعلامتركؤاثرنا.والمترجمينالمف!رينوأقطا!

الغربئة.الفغةمنطوقإلىوجدناسسبيلأماتقريتةمتحرينالكتابلغةفيمنطوقه

أهفها:تذممرنف!يمها،للغايةالاصطلاحاتببعضوأخذنا

فيأديىتجتائتيوالآياتالفصلورقمال!فراسمالأعلىالهامشففي-

الضفحة،



الطريقةعلىالكتابئةالمراجع،،مقطحكلرأسعند،الهامشفيوذكرنا-

الأربعة.الأناجيلفيالمتطابقةأوالمتشابهةالأحدإثإلىللعودةتس!يلأ"الإزائئة"

بعفالئسخمنهختتفضاأوكانصللإيضاحأقجتممامعقوفين-بينوجغثنا-

صراحته،وترخحالقديمة

خمثيئماأوقول-مقوكأوأعلامأسماتأوالعتيقالعهدآيالتمزدوتجينوبين-

،معناهبغيريؤخذأن

طويلة.جملةمنبعضحاأومعتيرضماماكانخطينوبين-

الآيةوقمتحتصالهوامشإلىيرجعالئعليقءمواضعإلىابالئجموأشرنا-

المف!رة.

تعليق2بينصالهامشفيفضفناأكثوأوتعليقال!المف!رةالآيةفياجتمغوإذا-

ير"خ!.بعذهابنقطة!اخر

مشتتيماآيةبعضصأوآيةعلىفتدذنجميعلوهانقطثلاثتوشطفماالمعقوفانوأفا

الهامش.فيفأثبتثاهماصختهمافي

الحاجة.إليهتدعوماقديىعلىبالشمكلصالكلاتمضبطنالفخنوتلافيا

للفاثدة.استيفات-والفهارس!والرسومالخرائطصببعضالكتالتوعفبنا

وهاتقجناها.التيالطريقةهيوتلكالجديد،للعهدالجديدةترجمتنالمهيتللث

ومصذزم!حيئماءونبغهاديا،ويشعلأمخيضمارفيقاالقمتميببثويهاترفهاهي

!يتاوسبيلأ"م!والحياةوالحق"اللىيقهومنإلىأميتاوقنقخا،وحيوئةيخصمب

والخلود.وال!عادةال!لامإلى

البولسيئفاخوريجورجالأب
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إفجيلى

الهللمي!2يلللووبئنا

مت!يدملىللقث



مئىالقذيسإنجيل

فصولأ.وأطوئها،الجديدالعهدكتسببينقومغاالأربعةالأناجيلأؤلهو

القذيسيىرساثلباستثنابظهوزاأستقهاالبعضنيعتقذماعلىكانورئما

جماعةالكنيسةإلىينظرمتىفإنجيلالكنسئة.بصبغتهتمتازوهو.بولس

نبؤابفيهاحفقوقد،وأفعالهالمسيحال!ئدأ!والصمنتحيافتكاتفةمتضامنة

ماأو"ال!ماوات))تلكوتالعبارةمثلأ،،فيهتترذذلذللث.القديمالغهدص

أكثزو"الملكوت(إ،الفه((،و))ملكوتالآب"))هلكوتجمثلمنمنهاتقتريث

لوقا:34،مزة:14مرقس،هزةأه:)مئىالآناجيلسائرفييترذ؟مما

الكنيسة.وا!إلىتلميحا!بتضاعيفهافيحاملةمزة(،

الأدلئةالإنجيلخصائض

ورؤيتةطبغاالأحيال!أغقبفيتعيهس!ائذيأسلوبهكايبلكل

فقد.القاعدةهذهعنعميهمفيائلقمونتخرفي-الكئال!وتم+وثقافته

ؤطيدإيمادمنعليهماستحوذمايبرزوالكيطاقالتمنلذي!مماشخروأ

حيثمناتجفةفوأجماهاالأسلوبلدراسةكانت،لذلك.راسخشواقتناع

وج!عنوالكش!،كتابئتدوينهمنوهدفهالكاتبمعتقداتعنالكشمث

.الكتاببذللثالمعنئ!الجماعة

كلامهماذةبتصنيفها+ولالإنجيلعندكاتبالإنشاييئالأسلولثيتمثز

يكتنيلموهواجتزحها؟ئعجزالبوروايالت،يسوص!ألقاهاخطمبؤفق

نحوعلىغزضهاثئم،المعتوفيترائط!اعلىمبنيئاتنسيقان!قهابلبسر؟ها

تتثععلىييهمثائذيفالمسيحيئ.والآ!اديثالأحدالمحثوفيها،تتتالىمشاهذ

،بالقولالعملعلاقةيدرك"الإنجيليئمئىلهيعيرضمهاكماالمسيحال!ئدحياة



مئىالقذيسإنجيل

مئىعمدفقدبالأحاديث!يتعققمافيأفا.المسيختهحؤفقالئقذمصوأهفئة

ويقولى:ئكؤؤهاواجدةجمبارةمستعملأبيتهما،مافيتفصمللكيالإيقاجإلى

بيت!االمساواةإلىبذللثيهددتوهو"،الكلماتهذ؟ينبسوخفرغ"وئا

:كبرىأحاديثخمسةللزلثعندهنجذفإئناوهكذا.الأهفئةصأمنجمييها

فيتعليماث)13(،الأمثالى)15(،للزسالةإوف!اداخ)5-17،الجتلجمطة

2(.)24-هالإسكاتول!وجيئالحديمث)18(،الجماعةحياة

إطازاكنسئاوتعضدإيجافيهاإلىمتىتخأفقدبالأحداثتتعفقماوأفا

الؤضوح.نهبئأبةاناهخاسردهافي

اللأهوتئةالئظوة

الذراساتأفضحتوقدمئى.اهتمامابالملكوتعنالحديأتتوشط

بعدفثضةيصؤره.كمااتلكوبمفهومتبيينإلىالإنجيلهذافيالطويلة

الحيا؟فيبواقعهاالحاضرالكنيسةوا!مقاتلةفيتتلخمنللملكوقيأؤل"

الوأ!،المذكوزينالواقغينتعاؤضصفييلقهمصثادبغاو!ناك.الأخرى

الكنيسةترىالأولالبعدنطاقففيالصمماوفي.والواءصالحاضيرالأرضيئ

الحاضيرصالزمنفيالملكوتتأشسصإلىعمذقدئومم!هاالمسيغال!ئذأن

الأجياليارتقالتهكذاضلئيا،الكنيسةتعدهموين،الزسلصخلالمن

بمثاب!أئوخالحاضر،الملكوتهذاليهنالزجاء.علىعاشتائتيالسعابقة

قؤبيئوج!سوى!وما،الكنيسةأيالجديداللهتجطؤشطفيأهانة

.الأخرىالحياةفيالآتيالملكوبفيالكاملشكقهاتئخذأوسغلحقيقة

جوهيراختلابعلىالئشديدفي!يظ!زللملكوتالثانيالمفهولمأئا

ا!و3اقتحملقد.الأرضيئووا!-الملكوتال!ماوفيالملكوبوأغص:الوايغين

الفزقوعنفيهيكش!لكيبل،ركاثنرهبعضنفيهيوظذلكتيلاالثانيخزتم



مئىالقذيسإنجيل

الأرضيئالملكوتشكانعلىيزاقابالتاليفيبيحث.عنهتفصلهالشامع-ائذي

ال!ماوفي.الملكوبإلىملكوتهمجمقالمنلئفلتوائجاهدواأن

المقاطعبعفنإنإذ،للملكوتال!ابقتيزلىالزؤيتيزوبينالبئةتناقفييمنما

مقاطعتحملبينما،الأولىالئظرةتحديدابمئىبخس!بالإنجيلفيتحمل

الهدلتالإنجيلىنظرفيثابتاأمزايبقىأئاإلأ.الثانيةالئظرةتأويلاتأخرى

.أخرىحقيقةإلىدوقائشيزفهو،الملكوتعنللحديمثالإسكاتولوجيئ

الإنجيليئتظرةإلىسبيلأليجذكانماالملكوتعنالحديثآأنبيذ

ومن،وجودهعنال!تازكش!اتذيالمسيحشخصدونهناللأهوتئة

بسطفقدلذا،خزئئا.وإنشكلأالحقيقةأعطمتالتي،الكنيسةدود!

المسيحأي،للملكوتالحئينصالمعدينصهذينشأل!فيالقوكالإنجيليئ

الممئنرذورهإجلاءعلىمئىأكث،المسيحبال!ئدتتعفقماففي.والكنيسة

يسوغبخطمبئعردثغرض-مافيفأفاضن،وفقؤماتهالملكوتإعلانفي

خفئايكنلملاهوتيئبغزضتميئلكيالخط!ثهذهئ!قتوقد.الخمس

قدداتمما،أخرىلحياةالبداياتبدءيسوغأنهو،الإنجيليئتجماع!على

.الملكوتأسرايىعننف!ةهوفحذثسبق

الكنيس!دوزيبزرالملكوتللوحةاللأهوتئةالضمورةهذهإطارفي

اتتيالجماعةإئها.الملكوتمعنىصلاستكمالعثهايختىلاطبيعئةكنتيجة

الاعتقادسبيلصعلىلا،الملكوتأشمنإرسائهفييسوغتعاليتمتعتيق

تقارل!هاوبقديىأيضما.والحياةالعملصعيدعلىوإئما،وحس!بالعقليئ

أعضائها،ومسللثمؤشسهامبادئبين،الأرضعلىعيمثمهافي،الكنيسة

للعيالبالمؤئس!-فجيئةمبادئأئاالفه.ملكوتفيفكثزأكثزتلبئأنيمكئها

قولخذعلىهكذا،تغدواتتيتوجيهاتهوركائز،حياتهنمطخلالمن

".تدوملكينف!هائنطئمجماع!"شرغة،غوغيلالمف!ر



متىالقذيسإنجيل

مئىبحس!بالإنجيلطبيعة

أيضاالحال"هيكما،يونانيئنصنفيمئىإنجيلالئقلياإليناحمللقد

سامئةخلفئةالحقيقإ،فينجا،وفيماالجديد.العهد.سائركتبإلىبالئسبة

إلينا،بلغصك!ا،الئمنأننرىجميعها،الأسفارهذهنصوصوراءكامنة

بلابشكالببينساذتائتيالشعبئةباليونانئةالئاطقينلدىهألو!تنص!

بلغكما،مئىوإنجيل.المقدونيئالإسكنديرفتوحاتمعالمتوشطحوضص

طئاتهفييحصلأئهإلأالواع-،هذأصورةتعيهممن،الحاليئشكلهفيإلينا

ائتيالظاقيصالسامئةالاصطلاحاتمنالكثيزففيه.مقآسكايمفيريمئؤهما

علىتحتويكماالجديد،العهدأسفارسائرفيأتيرعلىلهانقغلاتكاذ

اليهود،المعفم!غقولصسوىيتصوغهاتكنلممفاهيتمعلىتنطويتعابيز

هذا،علىعلاوةالخاضة.أوساطهمفيإلأتيرذأنيمكنجم!تغ-لاوعلى

فيالخاصئمةاليهودئةالعادابمنالكثيزمئيبحسبالإنجيلنصنيور3

جمثلعلىوبناء.قارئيهلدىباستساغتهامسقمالكاتبآوكأنتفسير،غير

لإنجيلأآراميئ(جمبرفينمنوجودفكرةالمذممنذشاعت،المعطياتهذه

به.يحتفظلمالئقليذأنالأسنيدواعيومنمئى.

الئقليل!شهاداتسائرمعخرتاالئفسير،غقماةيجيئعييها،للأسبالب

يفخاطبة؟ؤنقدفهومئى.لإنجيلىفلسطينيئمصديىؤجوبعلى،القديمة

شاملة.لاهوتئيماورؤيةتعليميئبهد!ب،حديثااليهودثةمنقادمينمسيحئين

للمواثثوتنسيقاترتيتا125(العام)حواليبابياسالأسقففيهرأى،لذلك

الأسقنيشهادةوئعذ.إنجيلهفيمرقممنالإنجيليئيقذمهأئذيالعرضنيفوخ

ائذيوهو،مئىإنجيلشأد!فيالئقليذلناقذمهاجملمئةشهاد؟أقذتمبابياس

جمبرانئانضحاهناللثأنئثيمثالغموضبعضصمنيخلولاكلاقاأيضماأورذ

مئى.لإنجيلصاصوك



مئىا:ا-4

الأفرلالقسئم

اللهقتكوتوواتمة

وائمفكالن!ؤةواليث،المسيغ،يشوغالآؤذ:القصل

-البشرفيالمسيحيسوغن!ب

23-38(3:الو

هيم.براإآبنص،داوذآئنص،اتسيح،تسوغبميلابيهتا!أ

-تهوذاؤلذوتعقو!،تعقو!تؤتذوإسحق،إسحقؤتذقإبراهيم2

وفاوصؤتذتامازكأ،منوزازخفاوصنؤتذوتهوذا3واإخوته.

غميناداقي،ؤتذوأرائم4.أرامؤتذوخصروئم،خصروتم

موضوغأنا-:البشرفييسوعبت!بالإنجيلمئىيستهل":ميلا؟..."كتالص)1(

الفهوغدائذيالخفمنأن2.الخلاصتاريخوهوواحاعهذيهالمقذم!-بكلاالكتالب

ابنيكنوإن،ائذيالمسيحعيسوغهوالقديمالعهالمجيئ!ومفدالبدءمنذالإنسانبه

اليهوذكالغرلبوكانوداود.إبراهيماليهودعندالأش!رينالجذينذزيةمنهوعذراء،

هذهفيمئىذكر"تامار":)3(.أنسابهمحفط-علىالحرصشديدي،منهمأكثزبل

فيالف!-محئةشمولعنلئعئزيهودئالمحبغيرأوملطخةسيرةذوالتنساءأرقيال!لسلة

والزجل،المرأةوبيناليهود(،)غيروالأماليهودبينالحواجزيحغفالإنجيل.المسيحئة

فييذهبلاالعالمأنأيضآويبئنالفه.عيال"الئاسفجميع:والقذيسينالخطأةوبين

محذدة.لغايةالئارسمهلخططوفقابلالمجهولطريق



15-ا:همئى

ؤلذؤشفمون5شفمون.ؤلذوتخشولط،تخشونؤتذوغمينادال!

ؤلذوعوبيذراغوت،منغوبيذؤلذوبوغز،راحالتمنئوغز

اتميك.داوذؤلذوت!ى6.ت!ى

لأورئا.كانتأئتيمنشقيمانؤلذ3ودأو

آسا.ؤتذوأيئاأيئا،ؤلذوزحئعائم،ؤحئعاتمؤلذوشقيمان7

لمحرئا.ؤلذوئورام،يوراتمؤلذويهوشافاط،تهوشافاطؤلذوآسا8

جؤالئا-ؤلذوآحازآحاؤ،ؤلذويوتاميوتاتم،ؤلذولمحرئا9

يوشمئا.ؤلذوآمون،آمونؤلذوضت!ىقتئى.ؤلذوجزقئا01

وإخوته،تكئياؤلذويوش!ئا11

*.بايلتجلاءجينئذوكان

ولذوشمأليئيلش!ألتئيل،ؤلذتكئيابايلتجلاءيعل!ومن12

ؤتذوإئيااليم،إئياقيتمؤلذ3وأبيهو،!ييهوذؤلذوزوئايل13.زرئايل

ؤتذؤايخيم،آيخيتمؤلذوصادوقى،صادوقؤلذوغزوز14غزور.

ؤلذوتئان،ضئانؤلذوإليعازوإليعاؤؤ،ؤلذووإليو؟15إلمود.

والهيكلأورشليتمدئربعدمابابلمللثنبوخذنضويدعلىوع:"بابل"جلاء)11(

الىالي!ودعادم.دتى538عامفارسملكقورشأتامفيوانتهـىم-ق587عام

والهيكل.أورشليمبناءوأعادوازوئابلبفيادةفلسطين



مئىأ:18-16

تسوغؤلذمن!اأتتيهريتمؤخليوش!،ؤلذويعقوفي16.تعقوب

*.المسيحلهيقالائذي

جيلأ،كشيزأربعةداوذإلىإبرأهيتممنصالأجيالفقجموع17

إلىبابلتجلاءومنجيلأ،غشزأربعةبابلتجلاءإلىداوذوهن

.جيلأ!غشزأربعةصالمسيح

المعجز،المسيح،يسوغالوارتقولذ:الئانيالقصل

مريمختل،خطيبتهلم!زعنلئوس!تكثي!ال!ماء

هكذا:فكان،المسيح،يسوغمولاأفا18

يسكناأنقبلصهن،وحدثليوس!*مخطوبةأفهمر!مكانتئا

بمعجز؟،كانبيسوعالحتللأن"يسوعؤتذ"ويوسفتفللم.."همنهاائتي"مريم)16(

بداوديسوعن!سبلرب!كافيةكانتليسوعالشرعئةيوسفأبؤةأنغير.سيأتيكما

الممسوحأيإ)المسيح"ة-ا:3(.أرومداودنسلمنمريتمأنعنفضلأ،وإبراهيم

الفقبوهذا.والملوكوالأنبياءالكهنةعلىمقصورآاليهودع!ندوكانالمقذسبالئماهن

الئقسيم)17(وجه.أسمىعلىومللثونبيفهوكاهن.اللهابنلأئهيسوعفيأصيل

تدومالخطبةكانت:"مخطوبة")18(.الأرجحفيالحفظلتيسيرمصطعالآيةفيالوارذ

إذاخطيبهاتيرثالخطيةكاذتبحيحسهمتزؤجينيحسبانيالخطيبالبكانأثنائهاوفي.سنة

الئمريعةهذهعلىوبناةا(.:24)تثطلاقبصلثيإلأتخفىلاو،أرهلةوتغامات

بعروس!العريسىيأتيايخطبةزمننهايةوفي102(.زوجةأوخطيبةتسفىمريتمنرى

الخاصن.بيتهإلىذويهابيت-منباحتفال



22-:91مئىا

زجلهايوسفكانوإذ91.-القدسالروحمنحبلىمغا،

سزا.تسريجهاعلىغزتمتشهرها،أنييرذولمصذيقا*،

فيالهتراءىقدالز!ثملاكإذا،ذلكفيمفكرهووفيما02

إلمجثاتأخذأنتخ!لافىاوذ،آبن،يوسف"ياقائلأ:؟؟اطفم

الفاس.الزوحسمنهوإئمافيهاالمولوذفإن:ؤوتجتك،هريتم

منشعتهيخفصنائذيهولأئهيسوغفتسفيهآبتاوشتلد21

بالئبيئالز!ثقالهماييتئمكلههذاوكان22"بح!هخطاياهم

وأخلاقثا،دينئامستقيقاأي،"صذيقا"وكان،مريمبراءةمنصيقينعلىيوست)91(كان

ثرىفيماأئ!امريخمنوالراح!الطلالتى.سببآأحلأيعردتأنغيرمنئسزحهاأنفقرر

((الحلم"وني)25(ال!ز.وجهعنيكش!ويتدخلأنلفيماتتر2نفسثايتعذبخطيتها

إرادتهلييلغهمالئاسشؤونفيالفهتدخلوجوهمنوجاوهوالئوم((،أثناء"فيأي

يحصلكانالئدخلهذاأنفيشلثولا..القديمالعهدأسفارفيكثيروهو.وتدبيره

مفهومفي":القدسو"الزوح-.مصدرهصدقفيللارتيابشمجالأفييدعلابوج!

الفه.ورجالالأنبياءبإلهام!للبشرالإلهيئالحقيكشفالقذوس"الله"روحهواليهود

جماءوئما5-6(.ة37)حزالحياةوءاعادةا:2(،)تكالخلقعملثةبه3اليهوويربط

الزوحفإذا،وكملهاليهودفيالمفهومأوضحالذاتئةالفهحياةعنوكشفالمسيحيالوحيئ

الزلث((:و"ملاك28:91(.)مئىالأقدسالثالوثمنالثالثالأفنومهوالقدس

بواسطةأومباشوةنفميطالفهصتدخلعلى،القديمالعهدفيكما،يذل!كتابياصطلاح

ال!زيكش!إذبعدالشماوفيالهات!وهذايخفص"."الرفيأي:""يسوع)21(.ملاك

شعبه"خفصوقوله-!شؤوتهويتوئى"فيسضيه"المولودعلىالأبؤةحقوقيخؤلهليوسف

بأئهبيلاطسنالواليأمامصزحوقد،زمنئةلاروحئةوسالتهأنعلىدليل"خطاياهممن

18:26-37(.أيوالعالمهذامنليستمملكتهولكن"ملك"



ا:2؟25-23:مئىا

آسمهويدعىآبتا،وتلاتحتلالعذراءإن"ها23-:القائل

مغنا.الفا،أيجمفانوئيل((؟؟-

الزفي،ملاكأمرةكمافغل؟النوممنيوسفتهفنفلضا24

.يسوعفسماه،آبتا!وتذتحئىيعيرفهاولم25.آمرأتهإليهفأخذ

مولدهفييسوغممرئم؟شخص-المجوسفيالأئم،

س3أئام-هيروفي،التهودئيما*لحمصبيتآفييسوعولذوئا2

اليهودلغةفيكان))إك"والأصغو"إيل((معنا"."إيلأي"عمانوئيل":)23(

أدخلواالعربوعند.الضالحأي،الحسنىالدهأسماءمناسقاوغيرهموالكنعانئين

معناصاربشرآ،بصيرورتهالفهابنفالمسيحع"إله((.فقالواآخرهفيبالهاءالئعريفعليه

)25(14(70:)أشالميلادقبلالثامنالقرنمنلأشعياوالتبؤةمغا.وناسوتهبلاهوته

فهمبعا.منعرفهاأئهعلىيدذماالئصنفيليسابتا":ولدتحئىيغيرفها"ولم

كلفي"حتى"أنومعلومالحذ.هذاعندويقفالحتلفيالمعجزةجانبإظهازمئى

نإمثلأقفنافلوقبق!ا.ماحكمعنبعدهاماخروجبالضرورةتستلزملاالعالملغات

"إخوةحكايةوأئا!كفرتموتهابعدأئهايعنيفهل،ماثتحئىالئهعبدتحئة

فيهافانظر،يزعمونماصخةعلىشاهدآالثص!ذاغلىبعضهميعطفهاائتي"يسوع

:أقسامثلاثةذاكيوتمظسطينكا!مااليهودئة":لحم"بيت)1(46(.!)12مئى

يأ،لحمبيمسآفكانتبينهما.وال!امرة،الشمالفيوالجليل،الجنوبفياليهودئة

أورشليم.منالجنوبإلىكيلومترات8نحوعلىاليهودئةقرىمنقريةالخبز،بيت

1(و"هيرودسن-الخفصالمسيحيأتينسلهمناثذيداودجذيوراغوثبوعزبلدةوهي

علىثئم،مق04عامأدولأاليهودئةعلىالزومانمقكهأدومئابالكبيركانالمعروفا

وغخط!منناتجالتاريخفيالئأخيرهذاأنواعلم.مق4عامومات.وغيرهالجليل

جعلإذالمسيحيئال!ادسالقرنفيالصغير،ديونيسيوس،المسيحيئالئاربخواضعفيه

هيروديسإنإذ974،عاميجعلهأنبدل،لرومة754العام،المسيحيئالئاريخبدة



2:2-ه،15

"أين:قائلين2،!ليأورشليتمقدمواقدالمشيرقيمنمجوس!إذا،الميك

ينسخذفوافينااتشرقيفينجقة*رأئناقدفإئااليهو؟؟ميأا!لولو؟،

".هعهأووشليتموكلهوآضطردتاتمللثسنهيرو3سمغفلفا!3له".

يولاأينوآستختزهم،السمعبوكتتةالكقنةرؤساءكلفجمغ4

كتمتهكذاإذ،اليهودئةلحمصبيمت"في:لهفقالوا5.!المسيح

تجديدمنهاائتيالفخمةالمبانيبحبأهيرودس!واشتهز.رومةلتأسيس075العامماتقد

بعضنقتلإئهحئىالعرشعلىالمريضةوبالغيرةحذ؟بلاوبالقساوة؟أورشليمصهيكل

منالثخفصعلىحمقهالمزضيئهذاوخوفه.العرشعلىخوقازوجاتهاوإحدىأولاده

و"المشرق"-.والئنجيمالطثيزاولونالكفانمنقبيلةو"المجوس"طفلأ.ولويسوغ

العربئة"الجزيرةحواشيمنأئهموالأرجحمعئن:حاغيرإلىالأردنشرثيئمنيمتا

لي!سافتقليا،الثلاثوهداياهم"وثلاثة"ملوك!اجغلهموأئا.فارسبلادمنأوالشرقتة

الأوضيىأطرالثتتجفعمهدهفيليسوغفبزيارتهم72/71،المزموربتأثيريكون-قدبقديم

بالئخصيص"نجمه")2(.بأسرهالعالمعلىيسوغلسيادةالأولىالعلامةوفيه،يذيهبين

المف!رونذهبوقد.مولدهيومفييتأخجنجقاعظيملكلأنالأقدمينالأملاعتقاد

معئيئ-فيبحدلثمرتبطةخاضةظاهرةأئهوالضحيح.شئىالئجم-مذاهتهذاأميرفي

بلغام،لنبؤةيكونوقدقدير.شيءكلعلىوالفاالفه.أرادها،محذذينومكاييزماد

صولجالن"إسرائيلمنويقوم،كوك!بيعقودتمن"ويخرج:المشرق-وابنالملهمالعزافي

فضلأإسرائيلمنسيأتيائذي""للعظيمالمشارقيماأولثكمعرفةفييخغلها17(:24أعد

الفهإ)مواعيد"المشرقئةالأرجايمتلكفيأشاعواقد،بابلجلاءمنذاليهود،كود!عن

أورشليتمو"اضطرال!".العرشئنازعةملك"إ)مولو؟لنب!هيرودسن"اضطرب")3(.لهم

الضماخ.مجدهاإليهاويعيذاليهودئةالأئةئحزرالمنتظرالمسيحظهوربقرباستبشازا

يانواحذالكهنةرئيسنفيماالجمغواستعملاليهود.أحباركبار":الكهنة"رؤساة)4(

و"كتبة-بالفقب.محتفظآيظلولايتهوانتهتالكهنوترئاسةعلىكانمنكل



2:611-11مئى

فيالضغرىلسعتيهوذأ،أوضن،لحمبيتآيا"وأشإ،6:جمربالئبيئ

".إسرائيلشعبيترعىائذيالزثي!م!يخرجمنلثلأئهيهوذا،قضبات

خمهويىزهانمنهموتحفقسزا،أتجوسنهيروذسندعاحينئذ7

وآبخثوا"اذقبواقائلأ:لحتم!تآإلىأرسقهميئم88لهمالئجمص

أنا،أمضيئلكيفأخبرونيوتجدتموهفإذاهدققين.عن-الضمبيئ

وإذاآئطلقوا.اتمللثمنذلكسمعوااللفا9له".وأسحذأيضما،

ووقصجاةحئىيتقذم!مالمشرقياليرأيووةقدكانواائذيالئجئم

فيرحوا*الئجتمراتمهوافلفا15.الضبيئاليهكانائذياتوجمعسفوؤآ

مريتممغالضبيئفأبصرواالبيمتثموذخلوا11ا.جآعظيضا!رخا

ذهتاهدايالهوقذمواكنووفموفتحواله*.وسجدوافخرواأثه.

كانوالأئهم)كتبة"وسفوهم.الشعبويعفمونالشريعةيف!رونائذينالفقهاء:الميعب((

المسيح"يولاأبنو"اس!تخبرهم-المقذس.الكتالتوين!خونالزسمئةالوثائقيكتبون

منلميخاالئبوءة)5(.مولده"مكالب"معرفةعلىفاقتصرينتظرونهاليهودكانوابأنلعلمه

منيظهرالئجيم":رآوا"فلما)15(2(.5:صم51،22:الميلاد-قبلالثامنالقرن

بينإلألهمدليلآيكنولم،انحجبالمشرقفيظهورهبعدالئجتمأنالكريمالئمن

مجهولأ.ليكونكانماأورشليموعاصمتهااليهودئةإلىفالطريقلحم.وبيتأورشليم

.مغارةأوكهفإلىالبئةإشارةمنوما.الفندقأيالئزل")ابهالمقصود"البيت"111(

حاولوقد.الثانيالقرنمنالأؤلالقسمإلىيرتقيتقليلأ"مغار؟((فييسوعومولا

بنىالزاجالقرنوفيوثنئا.هيكلأالمغارةفوقببناثهالذكرىيزيلأنأدريانالأمبراطوز

فيئستنيانسبناءهافأعادسنة.002بعد؟ثرتعظيمةفوقهاكنيسةالكبيزقسطنطين

الأؤلون.الآباةرأىكماعباد؟سجوذكانالمجوسو"سجود"...ال!ادسالقرن

محزقة،البخورفله(و"إله،جزيةالذهمبفله"ملأ"المولوذأنإلىترمزو"الهدأيا"-

حنوطآ.المرفلهو"إنسان((



2:12-17متى12

يرجعواألأاطفمءفيإلي!مأوجيئوإذ12ومزا!.ولباتا

بلابهم.إلىعائدينأخرىصطريقفيققلواهيروذسن

لحم-بيمتأطفالوآستشهإ؟مصؤإلىالهربئ

اطفمصفيليوس!تراةىقدالرلثملاك"إذاآنصرفواوئا13

وأقثم.مصزإلىوآهىدثوأضهالفت!بيئمعلثفطذ"فئم:لهو!ال

الضبيئيطلمتأنمزجمعسنهيرو3فإنللث،أقول!حئىهناك

إلىوآنضردتليلأ،وأفهالضمبيئمغةفأخذفقاتم14ييهلكه".

الزبأقالماتتئملكيس!،هيرو3توفيئحتىهناكوأالاتم15مصز.

آبني((.دعوتمصز"من:القائلبالئبيئ

آستشاطبهآستخفواقل!المجوسنأنس!3هيرورأىئاحينئذ16

الض!بيان*،جميغتخوجمهاوكلىلحتمبيتآفيفقتلوأنفذغضتا،

منتحفقهائذيالرمالبحسب!على،دونفماصسنتينآبنصجمنص

القائل:الئبيئبإرمياقيلماتئمحينئذ17اتجوس.

هناكالمقذسةالعيلةإقام!ومكان.مزدهرةجالياتفيهالليهودكانمصر"ة"إلى)13(

موتبعدحالأبعيلتهيوسفعادإذأشهيربضعةالإقامةومذة.بالضبطمعروفغير

-قبلالثامنالقرنمنوهو\(:111الئبيئلهوثسعالئمن)15(191-25(.هيرودس

يعو3يسوغعلىالزوحيئبمعناهمئىوطئقهمصر،مناليهودهجرةإلىبهأشارالميلاد.

منطقةفيحئىال!نتين،دونطفلكلبقتلهيرودسأمر161(مصر.فيمنفاهمن

منالأولىالقافلةوهم،الأطفالأولئك3عكأئااطك".))المولو؟يفيمتلئلأ،لحمبيمت

بالفمبط.تقديرهيمكنفلاالشهداء،



22-2:18مئى

كثير.وعويلبكاء:بالزامةشميئ"صوت18

13

لهميبقلملأئهمتتعزىأنوتأبىتنيهاعلىتثكيراحيلإئها

وجود"؟د.

الجليلناصرةفيوالإقامةمصزمنالعودة

الحليمفيليوس!تالزلمحثملاكتراةىهيرودسنماتوئا91

أرضيىإلىوغذوأئهالفمبيئهعكفطذ"قئم:لهوقال02بمصز،

معهفأخذفنهفن21".الضبيئنفسصطايبوماتقدفإئهإسرائيل

آزخيلاوسن"+أنشيئوإذ22.إسرائيلأرضنوجاءوأفهالضبيئ

أحبأهيو"راحيل"-م،قال!اجالقرنمنوهو:15(311لإرمياالئبوءة)18(

الشعبيتصؤرفإرميا.إليهأولادهأحثوهماوبنيامينيوسفوأئمإليهيعقوبنساء

راحيلشخصفيالشعمبهذاأئهاتجميغومثلمسبئا،بابلإلىطريقهفياليهودفي

يستعيدا(.:4)إرهالجلاءيومالئجمعمكانكانمثلأئها"الزامة"فيأولادهنيبكين

هذهمدخلعندراحيلقبزوإنسئماولالحمبيتأطفالمجزرةفينف!هالئمثيلمئى

أولادأحاهو:أرخيلاوس")ا)22(.بنيامينأبنهاذزئةمنالمنطقةهذهأبناءلهان،المدينة

بحسبمملكتهتقاستمتاربجنا،قبل4ال!نيمافيهيرودلرماتفلفاالكبير.هيرودسن

علىأنتيباسوهيرودس!،وال!امزةاليهيىدئةعلىأرخيلاوس:أولابهمنثلاثةوصئته

أخلاقوعلىأرخيلاوس!وكانشمالأ.الأردن2-وراةالوأالقسمعلىوفيلئمن،الجليل

رومةإلىالشدبفتظفم،الشعبأشرافيمنآلالبثلاثةصبقتلحكضافاستهلأبيه

ولاتهامنكانرومانئةولايةاليهودئةوجعقحت"ملكه"،منسنوالبعشيربعدفختعته

المسيغأنلاعتقادهلحتميتئ!تالإقاتيعلىعازقايوس!كانأنويبدو.بيلاطسبنطثوي

الجليل.فيوالاستيطانيأيضاالهرلبإلىفاضالئزيهوذا،فيجاء،متى،يقيمبهالموعوذ



ا:3؟2:23مئى14

.هناكإلىيذهستأنخالتهيروذسنأبي!مكاناليهودئيماعلىضقلث

وجات23هالجليلنواحيإلىآنصرلتاطلمصفيإليهأوحيئوإذ

"إئهبالأنبياء:قيلماييتئم،الئاصرةلهايقالمدين!فيفسكن

ناصرئا"*.يدعى

التانيالقسئم

الفهققكوتاعتلان

المسيحلظ!وليتهي!ئةاتغمدال!يوحئاظهوؤالأؤذ:القصل

لفبول،الملكوتسبيلأبالتوبةئناديالمعمدإنئوحئا

أ-23(9يوا:ا-9؟3:لو2-9،6:)مر

ترئ!فييناديالمعمدأنيوحئاظهز-الآئام"تللثوفي3

متواضغاسيكونالمسيحأنأشعيا،سئماولاالأنبياء،بعضتنتأناصريآ((:"يدعى)23(

!البلدةهذهأنغيرذلك.إلىرمزالذكرالضائعةالمغمورةالبلدةالئاصرةفيفإقامئهفقيزا،

الئج!داسرتئمفيها،أورشليممنالشمالإلىكيلومتزاا96نحوعلىالواقعة،الحقيرة

نحو"حئىوشباقيوصباهطفولتهيسوعأ!ضىوفيها،مريم2الملابشريومالإلهيئ

الفغة"فيكانماتعبيركثيزاالأئام":تلك"في11(:23(30ألوعمرهمن"الثلاثين

المعمدانيوحتاو"ظهوز"-.زمنيئرابطتقذتمبمايربطهلاحدلبابتداءعلىيال،اليونانثة

أئاالمممزأهليفضحالقدماء،الأنبياءطربقةعلى،اللهلصوتمفاجىبكإعلانيأتي

فيئعلنأنالإنجيليئفهم.الآتياللهملكوتلقبولاستعداذاالثوبةإلىويدعوهمكانوا

وهياليهودئة":و"بزئة-معمودئتهما.بينوالفارق،يسوعإلىبالتسبةيوحئامهفةالحال



3:215-7متى

قدالضماوالتققكوتفإن:"توبوا"6قائلأ:2،"أليهودئة

"صوت:-القائلالئبيئبأشعياعنهقيلالذيهوإئه3آقترب"كأ.

وكان4لمممقه"*.قؤمواالزفي+طريقأجمذواالقفر:فيالمنادي

وكانجلد.منجمنطقةخقؤيهوعلى،الإبلؤتيرمنيوحئايباس!

التز*ةوع!لالجراذطعامه

نالأر3ز!عةوكلاليهودئةوكلأورشليمكانتحينئذ5

معترفينالأردنفييد؟علىوتعتمدون6،إليهيخرجون

والفمذوقئين*الفريسئين*هنكثيزاأبصزوإذ7".بخطاياهم

عام،ؤجدتوفيها.السفلىالأردنومنطقةالمئتالبحرمنالغربإلىالمحتذالففر

اليهودمنفرقةوهمللأشينئين،كانتالتيالقديمةالخطوطاتمنمجموعة4791،

عبادتهم،فيللذباثحموضعولا،الزواجعنويمتنعونقشفةمشتركةعيشةعلىكانوا

فياكثرهموذأبللميلادالأؤلالقرنفيتلاشواالطقسئة.الغسولاتويكثرون

سبيلآالباطنفيالضادقبالتبذلالفهإلىالزجوعبالئوبةيقصد"توبوا":)2(.المسيحتة

يقولانالفذينولوقالمرقسخلافآ"ال!ماوات"ملكوتمئىويقولالفه"."ملكوتلقبول

ومهابةاحتراتااللهباسميتلفظونلاواليهوداليهود،إلىيكت!ثمثىلأنالفه""ملكوت

العادةوكانمت:3(.4)5لأشعياالئبؤة)13يعادل!ا.ماأوالحسنىأسمائهأحذفيستعملون

)/مناب"ذلكإلىويدعوهمسفر،منعادواأوسافرواإذاللملوكالالريقالناصن"يجذ"أن

الأنبياءلباشكانيوحئالباص!)4(.مجيمهمعلتاالمسيحقذاتم"المنادقي"كانفيوحئا.خاصن

"عسلو"الجراذ"وطعامه:8(.املوك)2إيلئالباسيىسئماولا4(،:أكو13المألوف

فيالشاغويى")ابلابفييزالونماوالعسل-طويلأعهدآعربئةقبائلأكلتافالجراذالتر":

فيفاطلبهايوحئاطفوليماعنشيثآمتىيذكرلمالوعر((.)امنمنهكقئاتيشترونصالجليل

شرطهوائذيالئواضععلىللذلالةتعبير"بخطاياهم"معترفين61(5-.8ء:1لوقا

"الفزيسئون":71(خطأة".بأئ!م"معترفين:القولبمنزلةوهو،الضادقهللئوبةمنهبذلا

قساةكانواالئقليد.أيوال!ئةالشريعةبحرفيالئم!لثعلىالحرصشديددينيحزل!



3:8-11متى16

أراكمقن،الآفاعيتسليا:"لهمقال،معمودئيهعلىيقبلون

بالئوبة،يليقثمراأثمرواألا8*؟الآتيالغضسبمنالهزدبسبيل

*.إبراهيمأبانا"إن:أنف!يمكمفيتقولواأنلكميخالترنولا9

ثمرائثمرلاشجرةفكلالشجر*.أصلصعلىالقأسنإنها01

الئار.فيوئلقىئقطغجئذا

يسوعمعمودئةغيزيوعئامعمودئة

:24-28(يوا؟ا-517تلو73-8،:)مرأ

أقوىفإئهورائيياتيالذيوآئا.للئوبةبالماءأعمدكم"أنا11

فنعتهمالشدثمنهمنفزالئظاهر.الفضيلةمنهمهم.أنفسهميعمتساهلينالغير،على

فيجيش-المكابئينفيحاربوا.المعتزلةأو""المنفصلينثعنيارامئةالكلمةو"بالفزيسيثن"

فيالهيكلإلىالوثنئةأدخلائذيإبيفانوسأنطيوخسنلقهيرالميلابقبلالثانيالقرد!

آخرحزل!و"الضذوقئون"-.ليسوعأعداتأبذأوكانو21:4(الكتبةومنهم.أورشليم

الأعممعالعلاقاتفيوبتسافيهمالحمياة.ومتعال!يادةهفهمالأرستقراطئة.ئمثل

جمداممهمورغم.اللهوعنايةوالزوخالئ!فسصخلوذفأنكرواالكفيرإلىانجزواالوثنئيهف(1

"ليعتمدوا"يوحثايأتونوأولئكهؤلاءوكان.يسوعلقتلمزةغيزمعهمتواطأواللفزيسيئن

إلىيدعوهميوحئاكانلأن03(،7:ألويعتمدوا""لمولكئهمالمهذد،")اللغضباثقاء

وأئهم،للئاسا(أخرتجهأف!"خئرإبراهيمإلىبانتسابهمأئهملاعتقادهمفيرفضونالئوبة

المسيحولكن.المسيحيدعبىالفهدينونة"الآتيو"الغضب-الئوبة.منمعقونثئممن

علىالئوكلمغيوحئائخذزهم)9(15(.اةتس11"الغضب"هذاصنليخفصناجاء

"ؤضغأ!)5الئوبة.منإذنبذفلا.أبيهصلاخبهتشفغلاالشزيزالابنلأنإبراهيم

توبةثمازيثمرونلادامواماالعقابصوترعقرلبعنكناية:أصل-الالمجر"علىصالفأس

الحسنة.وال!يرةالقصل!واستقامةالئواضعيوائهاصادقة



3:1217-14مئى

بالزوجئعفدكمفهو،جذاءهأحيئبآهل،لآن،أنا،ولس!تع"مئي

قمخهوتجمغ،تيدؤهفئنفيالمذرىبيد؟إئه012والئاو*،الفذسص

"*.تنطفئلابناييفئحرفهالئبنوأفا،أهرأئهإلى

بالإنجيلالدعوةوتذةيسغظهوؤ:الئانيالقصلى

لهالسما؟ولث!هادةيسوغاعتماذ

26-34(أ:يو21-3،22:لوا،9-أأ:)مر

إلى،الأودن**إلى-الجليلمنجاءفإئه.يسوعظهزاحينئذ3

المحتاجأنا،،"إئيقائلأ:يمانعهيوحئافجعل14.منهيتعتمذيوحئا

الآتي.المسيحصفةيوحئاأئاموفي،اللههوالئوراةلغةفي"القومميئ"مئي":"أقوىا!11

أئاخصوضا.بالئواضعللئوبةتهئىءأئهامفعولهاوكل،فقطبالماءيوحئاو"معمودئة"-

و"الئار"وقولهالذاتيئ.بفعلهاالخطايامنئطفروالئار"القدس"فبالزوحيسوغمعمودئة

إلىيوحئايعود)12(ثفسيرئة.بلللعطفليستالواو"و)اهذا.مفعبرلهاعلىللذلالة

معمودئةالئاسإلىيحملائذيفالمسيحبالحصاد.إليهارامزاوقريهاالذينونةفكرة

علىمدنهأشهرفلسطينمنالشماليئالقسمهو:""الجليل)13(.دئائهأيضا!الخلاص

جبلمنابعهو"الأردن"-.ومعجزاتهوتلاميذهيسوعلدعوةاكبرالمسرحوكان.البحيرة

كيلومتزا215طولهالمئت.البحرفيويص!ثطبرئةبحيرةيغذي(الشيخ)جبلحرمون

العبدموق!عنئعئريوحئا"ممانعة"ا-15()4.انحدارهلشذةالعالمفينهرأسرعوهو

قداسةسمؤإلهيئبإلهاميوحئاأدرك111(0حذاءهيحملأنيستحقلاإئه:سئدهمن

31-33(.:أ)يوحمامةبشكلعليهالقدسالزوححلولعندتماقاسزةوأدركيسوع



3:15-17،مئى18

له:وقاكيسوعفأجالت15إ"إليئتأتيوأفمتآ.ء.منلطأعتمذأن

."تركهحينئذ7.يز"مكلنتئمأنبنايليقهكذافإئه؟،.الآن"ذعص

قدال!ماواتفإذاالماء،منلوقتيماخرقييسوصماآعتمذوئا16

*.عليهويأتيحمامةكتمثلصيننرلالفيماروخفرأى،آنفتخت!

ائذيالحبيم!آبنيئهو"هذا:يقولال!ئمماواتمنصوتوإذا17

ير.شيررث"6به

العالم2خطاياليحملجاءولكئهالمتائس.اللهابنفهو،ليتوبخطيثةيسوععلىيكنلم

بالطاعةالفداثيئالفهمخططينفذأييز"كل"ويتفتمالخطأةمنزلةتنزلأنعليهفكان

ائذياللهلتدبيريسوغمعيوحئاوبخضح7(.2:)فيوالئلاشيوالئواضعصالمطقة

ملامسة2باعتمادهأواديسوعإنأيضاالأؤلودنالآباءويقول.كفهالإنجيلمساقفيستظهر

91(.ة)28سين!ثم!هاائتيالمعمودئةفيالزوحلتطهيرقوةويؤتتهاييقذشهابجسدهالمياه

انتهت!تدالامشعدادمرحلةفلأن""الآنبقوليماإليهمشيزاالوقمتذلكيسوغاختياروأفا-

للئاسلاعتلانيالضحفرساعةكانتال!اعةفتلك.اللهملكوتباقترابينادييوحئابخروح

يقول"كما"انشقافها"أوال!ماوات"انفتاخ")16(3(ءا:ا)يوال!ماءبشهادةمؤئدآ

الظاهرةولعل".الله"مسكنيمننزلتقد(("الحمامةأنعلىللذلالةتصويرفيتعبير،مرقس

وظهورا-.بحدثخطيربحادثاإضحعازأال!ماءكيذوشقمفاجىءبوحيماالتمع!باهرنور

يئخصتهاالخليقةفجرفيالميا؟على"ئردث((الفهبروحيذكز"حمامة"شبهفيالقدسالروح

:1(،61لم11:2)أشيسوعبمعمودثةتيئمجديدبخلقهناويبشرأ:ا(،)تك

"والإلفة.وال!لامالوداعةرمزالحماملأنالحمامةشتةولخادة.القدسالزوحويخصمبا

ا:14(.)أحمحرقةئقز!ثائذيالوحيدالطيرله،المشابهاليماممعكان،لذلك

في.الذاتثةعلاقاتهعنالثلاثإكاشقابأقانيمهالفهيعتينالئاسيىتاريخفيمزةلأؤل)17(

اثذي!الموعوذالمسيغوأئهاللهابنهويسوعبأنقاطعةشهادةالاعتلانوهذاالإلهئة.ذاثه

بأنالقولإذنالضلالفمنالفداء.برسالةللقياممختازاتطؤغلكونهالآب"مسزة"به

أئا-.صريحفالئعن".المسيحأته"وعىوفيهبالئبثي"لفه"ابتاصاراعتمادهفييسوغ

01(1:ا/-مر316:)مئىيسوعأئهمالإنجيلخةالقواثنمنفيبدوالإلهيئالطهورهذاشهود

32-34(.:)يواالمعمدانويوحئا



4:ا-همئى

لهالآلبش!ادةبعذيسوغسزأكتشادتئحاوذإبلي!ئن

ا-13(4:لوا-2،13ا:)مر

91

ذإوبعذ2*.إبليسليجزتهالبزئةإلىالزوحأخرجةحينثذ4

والاكالمجرل!إليهفدنا3أخيزا.جاغليلأوأربعيننهازاأربعينصاتم

!أجاست4خبزا".الحجارةهذ؟تصيرأنفمؤالفيماآبنكن!ت))إن:له

بكلبل،الإنسانيحياوحدةبالخبنرليسنمكتو!:"إئه:لهوقال

الفه"*.فمصمنتخزفيكلمة

تجناجعلىوأقاتهالمقذسةالمدين!إلىإبليسىبهمضىعندئذ5

ليحؤتهحياتهأئامكلبالتجربةيلاحقهأيضآ،الإنسانعدو!،اللهعدؤإبلي!مى)1(

:15(4أعبالئجربةفيللانسالبمثالأيسوغيكونأناللهمخ!ططمنفكان.الثهعن

الثاسمنأعدائهبواسطةليسوغتجربتهإبليس!وسيواصلعليها.الئغف!بوطريقة

ذروتةالضراغهذأبلغوقد،دنيوئةإلىدينئةمنالفداثئيمارسالتهلتحويل:28(22الو

مكانوأفا.والقيامةبالضلمبعليهيسوعانتصر22:42-44(.ألوالزيتونبستانفي

والخئلة،بالفكركانتوالئجربةأريحا.غربيئالأرلعين"على"جبلالئقليدفيجعلهالئجربة

يتثئتأنإبليسنيريدالأولىالئجربةفي)3-4(آخر.إلىمكاييمنالانتقالوكذلك

منالئجربةواستوحىجمماده.عندالآبالفهلهش!ذكماحقااللهابنهويسوعهل

المسيحئةالفلسفةجوهرعنئعئرقاطعبجوابحالأيسوعرذة.يسوععندالجوع2وا

في51-7(8:3(0)تثتحياالدهفبكلامالزوحأئاالطعائمللجسد:-وصوفئةكدين

الباهرةالمظاهيرعلىوانتشايىهادعوتهإرساءعلىيسوغحفلإبليسنيحاولالثانيةالئجربة

و"جناح-.الكذبةالأنبياءطريقةالطريقةهذهولكن،المثيرةصوالأعمالكالآيات



4:6-11مئى25

إلىبنف!يملثصالألقالفهآبنكنمت"إن:لهوقال6*،الهيكل

علىااليحملوتكملائكتهبلثئوصيإئه:مكتوفيفإثه،أسفل

مكتول!أ"إئه:يسوعلهالقال7بحجيررخقك".تصلإتملثلأاكفهم

إلقك"-.الزدثتجر!بلاأيض!ا:

ممافياجميغوأراهاجآ2جبل-عالإلىإبليس!أيضمابهالمضى8

خززدتإنللتىأعل!كفه"هذا:لهوقاك9ومجذها،الذنيا

فإئهأشميطانيا))اخ!أ،:يسوعلهقالحينئذ01لي".وسجدت

حينئذ11تعمد"!+.وحذهوءائاهتسجا،إلهلثللزلثمكتول!:

*.يخذمونهوطعقواأقبلواالدملائكةوإذا.إبليستركه

ال!ورأبوالبأحدفوقالإفريزأيضماتعنيوقد-اليونانيئ.الأصلفيكذا":الهيكل

في،الزلثتجربةالزلث((:تجزلب)الا-.الأحيانغالحبفيالئاسيزدحئمحيثالكبرى

نفعيئ،أمرفيجودتهعلىالاعتمادأو،صبرهلامتحانللهالعصيانتعني،الئوراةلغة

16(.:)6الئثنيةسفومنوالثانية،19/09المزمورمنالأولىالكتابةهنا.المقصودوهو

بموتهالعالملئخفصنجاءإئه.العالممنيسوعبموقفتتعفقالثالثةالتجربة)8-.ا(

.اهوراتوأمجاد؟،بأهله،كفةالعالمفينجرفمعهالئحال!إبليس!منافيالث،وقيامته

العالممستوىإلىليهبطلاجاءي!صوغلكن.العالميربحصالعالمروخ"بمسايرته"وهكذا

الملاثكة"إقبالرو)11(13(.)6:الئثنيةم!فرمنوالكتابة.مستواهإلىالعالتمليرغبل

سئاافهو،وشخصهرسالتهوسمؤيسوغعظمةمنأخرىناحيةعلىتذك"يسوغ"لخدمة

لغيرهوأضالنفسهطعامخفقرفضيسوغ.الطعامفيالخدمةهيهناوالخدمة.الملائكة

-2(.ا-ا3:)4!ففعل



4:12-16متى

الزسوليئيسوغعملصقيدانالجليلى

ا(ا-ه4:4لو؟أ-5!4:أ)مر

21

الجليلى.إلىآنصر!ت!أشيتمقديوحئاأنيسوغسيئوئا12

شاطئعلىكقرناحوتم*فيفسكنوجاءالئاصرةتركثتم13

الئبيئبأشعياقيلهايييئم14وتفتاليؤئولونأرضصفيالبحير،

القائل:

كل!زبولونأرض!"51

ء!؟!الأمجليل

الأردنجمبرالبحير،طريق،"نفتاليوأرض!

عظيقا،نوزأأبصزالطلم!فيالجالسى16"الشدب

الئور".عليهمأشرقالمظلمةالموتبقعة!ي"وائذين

،المجهولعلى"أشيتم"وقوله"-يوحئا.سابقهرسالةنهايةعنديسوغرسالةتبدأ121(

صيكونوكذللث28(.:4أع)انظر%لهئاقصذاوشجي!-يوحئااعتقالوراءبأنيوحي

وكانحالئا.حومتل"كفرناحوم".)13(26(.و18و2:)27يسوعنهايةإلىبالئسبة

سينجليكماالاختياز،وهذاالزومانئة.الإمبراطورئةشعوبمختلفمنخليطآسكائها

ونفتالي":و"زبولون151(.كونئةبلقومئةتكنلمالمسيحرسالةأنعلىيذكبعلأ،من

والئبؤةوغربثها!البحير؟شماليئفييقالنال!عشركاناالاثتيإسرائيلأسباطمنجممبطال!

و))الأعم":"دائرة((.تعنيبالعبرئة"الجليل"":الأعم"جليل-2(.و1)90لأشعيا

الشماليوإلى،الفينيقئونالغرلبفإلى:الأعممنبدائر؟محاطاالجليلكانالوثنئون.

الهيوبتقدييرفيكانواائذينال!امرئونالجنولبوإلى،الكنعانئونأوال!ووئونوالشرقو

وثنئين.شمبة



22

بدأوهثذئذ!17

آقترب((.قدالمئمماوات

4:17-21مئى

ملكوتفإن"توبوأ:قائلأ:ينادييسوع

الأؤلينالملكوتتلاميذدعوة

يوا:45-42(ابم:ا-الوها-.2؟أمرا:6

أخؤين؟رأىصالجليلبحيرسشاطئعلىماشياكانواليما18

اليشبكةيلقيال!،أخاهوأندواوشبطرم!لهيقال"ائذي"!سمعان

فأجعقكماص"اتبعاني:لهمافقال91،صئاذينكانالأئهماالبحير*

هناكمنوجاؤ21.وتبعاهشماكهماللوقسبقتركا25بائر".ضئاذي

سفينيهمافي،أخماهويوحئاؤئ!ديبنيعقولت،%خزينأخؤينقرأى

رسميئبوج!رسالتةبدأيسوغأنأيضآتعنيبلفقطالزمانتعنيلا"منذئذإ؟)17(

الشعبهه،أستثارةلتلافيالملكوت"اقتراب"بإعلانكيوحئاوابتدأوعمملأ.قولأعلنيئ

")18!.بمجيئهجاءقدالملكوتأنيعلنئئماسولأالشدبإعدا؟فيجث.أوضحبتصاريغ

أوالض!خرأي"كيفا((سمدعىأئهلهوأعلن42(:ا)يو"سمعان"التقىقديسوعكان

وكانأ(.:5الوجئساروبحيرةطبرثابحيرةالجليل-أوبحزهوو"البحر":-.الض!خرة

أهئمعليه.بالكئارةالئكوينيئشت!هلقرلب11(34:)عد"بحزيهئيرث"يسموتهاليهوذ

منهطولصأطو3.يسوعحياةمنمحيرةأحدالثتجزثضواحيهوفيوعليه،الجليلمدد!

258نحوعلىوهومترا.48عمقصوأعمق،كيلومترااعرضء2وأعرضنكيلومتزا،21

المفاجثة.للعواص!ضعزض!.ال!مككأالبحر.سطحصتحمتأمتار



2523-:422مثى

للوق!تفتوكا22قدعاهما.شبتههما.يصيحال!أبيهماوئديخ

*.وتبعاهوأباهما،سفينتهما

والشافيالمعفتم،يسوغتتبغالجماهيز

18(4:44:617؟لو1:93؟)مر

ؤينادي،كأمجامجهمفييعفم،كفهالجليلفييطودتوكان23

الشعب.فيشفمشوكلمرضصكلمنوتشفي،الملكوتصبإنجيل

من،المعذبينصبجميع%ليهفأتواكفها،سورئةفيثتكرهفذأغ24

،*والمهفين،شياطينبهمئذينوا،الختيفة-والأوجاعالآمراضصذوي

الجليل،منكثيرةجموعفتبغه25.فشفاهم،وائمقغدين

الآردن.وجمبرواليهودئة،وأروشليتم،!والذيكابول

كانالآسر.سلطانيمادليلوالحزمال!رعةجمثل-هذهيسوغلدعوةالاستجابةا-22()9

معهللئعاونالئلميذصيدعوالمعئغفيسوغالإنجيلشريعةفيوأئا،معففيختارالئلميذ

صفاتهمأخمنومن،ال!مكعلىمعيشت!مكانت.صليبهوحملرسالتهفيوألاشترأك

اجتماعمكانالجامعأو"ألمجمع":)23(.القلبوسلاسةوالذرايةوالمثابرةالشجاعة

وتفسيرالخطبةوسماعالمقذسالكتابمنتي!رماوتلاوةللضلاةال!بحتيوتماليهود

يراهالحضورمنواحل!أفيوالخطبةللقراءةيدعؤأنلهرئيسىالمجمعوعلى.الشريعة

-الذباثح.فيهئقذمأورضليمفيوهوواحذفالهيكل:القيكلغئروالمجمعجديرا.

ملكوتبحلولوهناجقل.بحادصثالرسمئةالئشرىتعنيمعربةيونانئةكلمةو"إنجيل"

والكلمةالقمر.إهلالعندالضرعينتابهممن"الم!فون":)24(.بالمعجزاتالمؤئدالفيما

مستقفةوهي،الغشر""المدنأي:""الذيكابول!)!2!أأ!+لا،9ءلابالفرن!سئةيقابلهامنحوتة

وفيلدلفيةوتجذرةويفةسيتوبوليسمنها،الإجحالوجهعلىبالوثنئةوتدين،ومئحدة

ودمشق.)جرش!أوجراسا)عفان!



5:ا-02متى24

الئالثالقسئم

الإنجيليئالذدمشوؤأوالفهققكوتلثيرعة

الملكوتي!ثيرغةالعلياائمثلالأؤذ:القصلى

الإنجيليةالئطويباث

02-26(:6الو

تلاميذهإليهفدنا*.وتجقسنصالجبلفيصجذالجموغزآىئا5

الائلأ:ئعففهموجعلفاة*ففتغ2

وأركايه،الملكوتيشرعةالئأسيسئةالمبادئيسوغئحذذبعذه-والفذينالفصلهذافي11(

ودعوة،اقتربقدأتهوإعلايه،تجارلهفيوانتصايىه،باعتمابه:لإنشاثهتأفبقدوكان

إلى،هو،شفصولثلاثةحملىالممتذالخطالثوهذاكفه.العالمفيسينشروتهائذينرسل!

المعفئم"يشألمعافةمبادئبصورةولكئة،يسوغصلتعليمتكثي!،تأليمهفيفئئةآيةكونه

الئشريخلأن،وغيرهموسىفعلكماالجزئئاتفييدخلتشريمشفيئفصيلهاالإلهيئ

شريعة2فيما،والرمانئهالمكانئةالشعبهذابحدودمحدودمعئنصلشدبالموضوغالمفضل

قد2الخطالبهذاعناصرأنفيشلثولا.كونئةلأئهايرالرقالبانكال!فىقهيصالإنجيل

))البرمقؤماتبمجموجمهاليظهرمئىفجمعهماوزماتامكاتامتفرقةصالأصلفيجاءث

".كفرناحوممنقرسطوموقغه"-الئطويبات"بجبلالمعرو!ثهو:""الجبلأا-2(".الإنجيليئ

تعبيرفاه""فتحوقوله-.جالسوالمعفميعطىكانالرسميئالئعليتملأن"جلس"وقال-

قلبهفيبماسيتحذثالمتكفتموأنخطير،سئلقىائذيالكلاتمأنالأصل-علىفييدل،

.الكلامإلىالإشارةلمجربإذنفلشى،فكرهيملأوما



5:3-7متى

السمماواتءملكوتلهمفإن*بالروحيففقراء*"طوبى3

25

كأ.الأرضييرثونفإئهميلؤدعاءشطوبى4

.يعرونفإئهملفبثين*طوبى5

يشتعون.فإئهمالبرإلىوالجطاش-يفجياعصطوبى6

يرخمون.فإئهميلرحماء-طوبى7

الإنجيليئ.الكمالإليهايدعوعليامئلبلمفروضةأحكاقاليست:(("التط!ويبات31-12(

منتنبعاثتيال!عادةمنحالةعلىتدك"مكاريوس"،وباليونانئة"طوبى((،ولفظة

الآخرةفيأفاالذنيا،هذهفيالإنسانعليهاويحضل،الخارجمنالمنشودةلاالقل!ب

مفهومفي"فالفقر".بالقلبأي"بالروح"الفقراء)3(.الفه(("بمشاهدةيلءكمالهافتبلغ

حالتيفيمسيطتزاروخاوخصوضاأيضايعنيبلفقطاجتماعئاوضغايعنيلاالإنجيل

-ولوالمالعبودئةمنقلبهتحزرمن"فالفقير":والرفعةالوضاعةوحالتي،والغنىالفقير

":"الوداعة41(.الماللشهوةعبذايكونقدبالفعلالفقيرأنكما،لديهموفوزاالمالكان

الغضب"وانعدامالشديدالغضببينوسط"حذهيبل،والخنوغالاستسلاتمتعنيلا

متلازمالبوالئواضعإئهاالكبرياء.ولاممئماالغراثننضبطصاحبهامنتقتضي)أرسط.

أرض)ا،والمعنوئةالففظئةالقراثنإلىاستناذاهنا،تعنيو"الأرض":-912.:)11

نفومنإيىالمدعؤةالملكوتفهذا.الأولىالطوبىفيكمااللهملكوتأيالأحياء"،

وأ"الئكاء")5(22-24(.بم5:)يو17للابناثذينف!هالمجدالئهايةفيهوالأبرايى

الئاجمالروحيئالألتمكانأمالعمر،رفيقوهوالطبيعيئالأل!آمصدرةسواءكانة""الحزن

،الروحيجوهرإئه:عالبروحتقتلهإذاالفرحإلىبصاحبهينتهي،الخطيئةاقترافيعن

والشفقةالعط!مجزذتعنيلا:""الرحمة)7(.الأبدئةانتظارالمحعادةفىالتعزيةويولي

ذاكإذفيكونوضع-الغيرءفيبالفعلمشترككأئهئجسنصاحتهاتجعلحالةبلالطبيعئة

26(.6:الووالرحمةبالغفرالبالفة-فيشقفهالرحيمبالفهشبيقا
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الفه.يعاينونفإئهمالقل!ب-لأنقياءلمحوبى8

5:8-12متى

ئدغؤن.اللهأبناءفإئهمال!لام*لصايعيطوبى9

ملكوتلهم!إنالبرأجلصمنللمضطقدين*طوبى01

.تل!ماواا

كلعليكموآالتروا،وآضطهدوكم،أهانوكمإذالكمطوبى11

فيعظيمأخركمفإنوآبتهجوا،افرحوا،12*.أجليهنسوء

*.قبقكمائذينالأنبياتآضطقاوأهكذاإئهم.ال!ماوات

إنجيله.وعلىاللهعلىالمتفلسفينبخلافواستقامتهاالئئةيلامة"القلب"نقاوة)8(

عندمننوييضوءعلىالفهإلىينطرلأئهالذنيا!ذهفيحئىالدهبرؤتةيفوزصاحبها

يعنيبل؟ال!لبيئوجفهفهذا،فقطئقلقئماالحياةخلؤيعنيلا"ال!لام":)9(الثه.

الئسليتمأيضايعنيلاوإل!لائم.وئبهجةالإنسانئسعذما،الإيجابيئوجههوهوأيضا،

الجهاذبلالجهذتستلزم"صناعة"هوبلوالمتاعبالمصاعبمنوالهرقيوالخنوغ

أحثعملءينفيالفهمعيسهمونلأنهما(اللهأبناةال!لام"صانعوويدعىأحياتا...

نشيرشروطاوكأنوبديهيئ33(.:15أروال!لام""إلههواللهلأنإليهصالأعمال

ال!ئد).ا-12(فيها.الشيرعلىالخيربتغليمبنفميطعلىالمرءسيادةهوإئماال!لام

العظم!وطريقعظيقا،الإنسانليجعلبل،يسيرةسهلةالحياةليجعليأتلمالمسيغ

منالعالمروخيعادونأئهمهيالمسيحلآتباعص))الاضطهاب"وأسبالص-.بالذممخضمبا

أثا،والعذابالألتممواجهئهمالكبرىالمسيحئةثوزتهمأركانومن.والضلاحالبرأجلص

الفدائئة.قيمتهمازاويةمنإليهماونظيرهمالعاليالرضىبروحومصدرهما،وجفهماكان

الثه.تئممنوأئهالإنسال!غايةبكونهتصريح"أجلي"منوقوئه



2717-5:13مئى

للأرضوملغصللعالمنوزالملكوتأبناة

16:8(16؟ة358؟-14:34لو4:21،،.هت9)مر

إلى3ئعاالبماذاالملحعال!ذفإذا.الأرضجملح*"أنتم13

الئاس.ويدوشهخاوخافئطرخلشيءتضفغلابعذهنإئه،ئلوحته

تخفى.أنيمكنلامرتقعصعلىفالمدينة.العاتمنووعغأنتم14

ات!رجةعلىبلايكيالصتححتييوضغفليسنأوالذإذاوال!رافي15

قذاتمنومممقفمضئهكذا16.البيتفيائذينصلجميعفيضيء

.ال!ماواتفيائذيأباكموئقخدواالحسنةأعماتكئمليرواالئاسص

والوصاياالشريعةمنوموقف!االملكوتدثيزغة:التانيئالقصل

وتطؤؤهاوالوصاياالشريعةتكفلالملكوتلثيرعة

33(ة16:1721،الو

ماإئيوالأنبياء."الشريعةلآنففنجئتاأئيتظئوالا"17

مذاقا-الطعاموإيلاءالفسادمنالأطعمةوحفأالئقاةومفاعيلهصفاتهمن"الملح((:)13(

طئ!ةحياتهويجعلوا،فيحفظوهللطعامالملحهوماللعالميكونواأنالمسيحيئنمنفالمطولث

ا-16(41(ءوملحخبر)بينناالئعاقدديمومةرمزوالملغ-.اللهمععهدهفيومستساغة

فالمسيحي"،العالمنور"أنايسوغقالالإنذاروأحياتاوالهدايةالطهوزصفاتهمن"الثوز"

و"بال!راج"ئرتفععلى"بالمدينةوالئمثيل-.وجههوضياءالمسيحنوزكالمرآةيعكم!نإذن

الجميعأتظارإليهتمتذمسيحئا،-كونهبحكمهو،ائذيالمسيحيئأنبهيقصاالموقد"

جهرا.إيمايهحقيقةيحيالاأنهذه،والحالة،لهيجوزفلاهاديا،نوزامنهلتقتبسن



5:18-02مئى28

نأإلىإثهلكبمأقوذالحقفإفما18كفل*.بللآنفضجشأ

حئىحردبخطولاياءالمئريعةمنيزو3لاوالأرض!ال!ماءتزوك

هذهأصغيرهنواحدةتعذىتنفكلتتموين891!!الكليتئم

ملكوتفيالأصغزيغذفإئهكذلكيفعلواأنالئاسنوعفتمالوصايا

ملكوتفيعظيقايغذالإئهوعفتمعيئمنوأفا*.ال!ماوات

يرعلىير!مينرذلمإنإئكملكمأقولوإئيالسمماوات*.02

.ال!ماواتملكوتتدخلوافقنوالفويسئينبالكتبة

مدلولالتمنواحذا،ذاكيوتمأليهوبكلامفي،تعنيكانت"الشريعة":)17-18(

والآنبياء""الشريعةكقهالمقذسالكتالتأو؟موسىكتتأيالتوراةأو،القهوصايا:أربعة

شئة،الشريعةكيرهمعنذ،يقصدونكانوأماوكثر.الئوراةشروخأي"الشيوخ"شئةأو

فأرهقمتالأحكامألوهـتخلقتاجتهاداتلأئهايسوغعارضهاماكثيراائتيصالشيوخ

أعلنائتيفالشريعةثئمومن.الئوراةمعواحدةبمنزليماجعلوهاالكتبةوإنولاسئما،الئاس

وبينبينهالأنينسطهالاإئه.الأولىالثلاثةبمعانيهاالشريعةهيينقضمهالاأئةيسوع

ولأن،المقذس!-كفهالكتالبمحورهويسوغلأناستمرار،رابطالمسيحيئالجديدالعهد

"لاال!لبئةمنفبتطويرها"يكمفها"وأئاكيف-.بالذاتالطبيعئةإلثريعةيج!ابعضها

إلىالقومئةمحدودئيماومن،إليهالمرموزإلىالرمزومن"افعل"،الإيجابئةإلى"تفعل

إذن"الشريعة"الضغائر.عنحئىالئهيإلىالكباثيرعنالثهيومن،الكونيصالشمول

نهاية"حئىالأرجحفييعني((:الكلي!تئم"حئىوقوئه-مطؤرة.ولكنبجذورهاتبقى

وصئة،أفييخالففاتذي:المطؤرةللشريعةعالمتطبيقالآيتينفيأ-.2()9".العالم

بالقدرةأوبالئعليمسواءمخالفتهاإلىغيزهويستجز،الئاسنظرفيصغيرةأوكبيرة

منهالطرذيستحفونائذينأي"،الأخيريناإأي"الأصاغر"،من،الئهملكوتفيفهو،

دونبالحرفيالأخذعلىيقوموالفرئسئين"ةالكتبةو"بز-.ويعفميعملائذيبخلاف

الئطوبياتمنينبعالمسيحيالبرفيما،للئئاتا!تراث-دونالأعمالوبظاهر،الروح

قيد.بغيرول!نسانلدهالمحئةروحومن



23-5:21متى

والمصالحةصالقتلفيوقطويزتكميل

57-95(12:لو11:25؟)مر

92

تستوجبايقتلمنفإن".تفتللايلآولين*:قيلأنه"سمعتم21

تستوجباأخيهعلى"غضمتمنإنلكمفأقو3أناأفا22القضاء".

وإذن23الئاو.*جهئتمت!توجبما""!"ؤقالآخيهقاكومنالقضاء*.

لأخيكأنهناكوتذكرتصالمذبحإلىبقربايكجئتآفإن

معتىبإعطائهاوتكميلهاالشريعةتطويرعلىالشواهدبعف!الآياتهذهفي211-48(

بسلطانيعفئمفهويسوغأسلولثا(:أمرانفيهاالانتباةويسترعيينقصها.كانووحئا

ومعفموالرفي"؟قال:"هكذابقولهمكلاقهميبدأونالأنبياثكان:الثهفهو،المشترع

"قيل:باسمهفيتكئميسوعأئا61ولين.إلىبإسنادهتعليقهميدعمونكانواالشريعة

فييحكمونقبلمنكانوأ:للأعمالالأدبيةالمقاييسى2(لكم".فأقو3أنا...أفالكم

الئنفيذدونصالقتلإرادةوأئاشر)فالقتلالئئاتدونالطاهرإلىاستناذاالأعمالأدبئة

الأدبئةصفتهافي-للأعمالمعادلةوالئثاتالأفكازفيجعليسوغأئافيها(،حربخفلا

الثقليد.أيا("ال!ئةأوجدواائذينالقدماءأي:"و"الأولون-(.-كالقتلالقتل)فشهوة

وهيالمديثةأوالقريةمحكمةو"القضاء":-الئفس.فيالمتأضلهو"الغضب":)22(

احتقاليكلمةو"زقا"ة-ال!كان.عددبحسبيكثرأويفلالشيوخمنعددمنتتألص

فيمقرهالأعلىالقضاءمجلس!هوالمثسفذرين":أوو"المجلسالكبرياء.مصدره

والشيوخال!ابقينالكهنةرؤساءمنعضؤا7وهالكهنةرثيسمنويتألف،أورشليم

والذينالعقيدةالفاسدو"المعتوه":-.الكبيرةالذعاوىفييقضيوهو.والكتبة

المدينةلأقذارمكان،أورشليمبجوارهئومأبنصواديمماأصلأ:""جهئموالأخلاوا.

الفعنةعنوانالواديفأمسى.فتلهيصدبئالذيدأنمننوعفيهوظهر،فيهيحيرقونها

الإلهيئ.القاضيمحكمة"الأعلى"بالمجلسالمفصوذأنوبدي!يئ.لجهئمرمزئةوصورة



35-5:24مئى03

اولأ!ؤآمض-،المذبح!ذاتم،هناكقرباتكقذغ24شيثاعليك

صغ+.قرباتكوقر!ثآشماوحينئذأخماك.فضايغ

-لئلأاالطريقفيمغه3!طماخصمكمؤافقةإلى"بابز25

فيفتلقىالمئرطيئإلىالقاضيوا،القاضيإلىاءقصئمئسلضلث

تؤذقيحئىهناكمنتخوجلاإئكلك3أقوفالحق26الحمجن.

عليك.قفسصآيخر

والمعترةالرنىفيوتطويزتكميل

47-48!9:43،مر18:8-9،)مئى

إن!لكمفأقو3أناأفا28تويب"*."لا:قيلأئهإ)سحعتم27

عئوطث.فإن92+قليهفيبهازنىفقدشفوةفيآفرأةإلىنظرهن

يهيلثاأنللثخيوفإئهبعيذا.عنلثوألقهاالآققعهاالئمنىعينئر

عئرثلثوإن35تجهئم.فيكفهجساكيلقىولاأعضايملثأحا

تهللثأنللثخيرفإئهبعيذا،عنلثوآتميرحهافآقطغهاالئمنىياك

-.تجهئتمإلىكفهج!اكتذه!تولاأعضائلثأحا

إلىيذهمثاللهوج!لاسترضاء"قربايي"تقديتمأحذهمأرادإذأاليهوذبهان)23-24(

يذغاأنجبأفهناك.الكاهنإلىويسفمه،المذبحمنقريتاحاجنر،عند-ويففالهيكل

للذبيحة.الفيماصقبول9شرالقريمبمعفالمصالح!آولأ.قرييهمعللئصافيويذ!تقرباته

وأالغريزةبدافيالئظيرمنعصإلىيسوغفتعذاهاوالشهوةالرنىتمنحالوصئةكانت)27(

الشيطالإ،اسما!رةوالتذ"العين:قديميهودي!مثليقول!03()92.الش!وةئثيزبوج!

بل!الأعضاء،هذ؟كبحيسوغكلاممنفالمقصوذالخطيثة".خذاموالقلبوالعين

الخطيئة.لاجتانادب3،الحافضتإذالخسارتها،الاستعداذ



36-5:31متى

أؤواجوثاقيفيوت!ويزتكميل

16:18(لو.ا-12؟001:!ا-5،مر7-91،9:)مثى

31

زوق((*.كتاقيإليهاقليد!آهرأتهطفق"قن"وقيل:31

الرنى-حالةفيإلأ-آمرأتهطفقمنإنلكم3فآقوأناأفا32

ؤاقيكأ.فهوفطفقةتزؤقيومنالرنى.علىخملها

الق!مفيوتطويزتكميل

آوفيبلتختثأ،"لا:للآوليناليل!أئهأيضما))وسمعتم33

لا،البئةتخلفوالا:لكمفأالو3أناأفا34بأثمايخك".للربأ

ولا،قذميهموطئلأئهاصبالأرضولا35،لفهاعرش!لأثهال!ماءبا

برأجممكأيقماخي!ولا36.العظيمالمللثمدينةلأئهابأورشليتم

سوداء.أوبيضاءمنهواحدةشعوةتجعلأنتقدولالأئك

تعقذأنالمطفقةالمرأةبإمكال!تئممنوكانا(.:24)تثمباحآالطلاقكان311-132

قاطغا.إنكازاالثسريححقالرجلعلىوئنكرالتتيجةهذهقبوكيسوئجفيرفضنآخر.زواخا

يزني.مطفقةيتزؤفيوائذي،بغيرهبزواجهاالزنىعلىيكيرالهاامراتهئفقفائذيتئمومن

"الطلاق)بهتابوكان-.الأولبمالروجمرتبط!ةتزالماالمطفقةكونالطرفينزنىوسبما

وئد2تشاء،بمنثتزؤقيأنفيمكنها،الرجلعصمةمنالمرأةتحريرئعلنموسىشربعةفي

الكاذبالحفصعنتنهىالشريعةكانت331-37(9(91:0)انظرشاهدينأمامإلي!ا

الخلوقة.بالأشياءيحلفكانيلتزتمفلئلأ.صاحتهيفنرمباللهالحف!وكان3(.)عد.3:



"42-5:37متى32

فهو،ذلكعلىزاذفما"لا".أو"تغئم"كلائكمليكنولكن37

الشزير*من

وائسات!ةالتأرفيوتطويزنكميل

92-.3(ة6الو

أنا"أئا93يميمن((*.وجمسن.بغين"عين:قيلأئه"سمعتم38

الأيمنخذلثعلىلطضلثمنبلالسمرير.تقاوموالا:لكمفأقول

التخلقباتكييأخذيقاصتلثأنأراذومن04أيضما.الآخزلهفقذئم

ميقين.معهفآمضصواحدلميلى-شخركوهن14أيضما.الرداءعنله

.ظهركئؤفيفلامنكتقترجمنأنأراذوقنفآعلإ.سألكضن42

"العين4()38-اق!م.إلىمعهيحتاجلابحيثماالكلامفيالضدقيسوغفيطب

2(،23-ه2:)خرااليهو؟المبد!بهذاعمل.المعاملةبالجثل-فيالجثلأي..-":بالعين

نبذ48(.إالماثدةالقرآنبهوأخذم(،ق91)القرنحمورابيشريعةفيقئلمنوجاء

استئصاليمنبذلاإذبالوساثل-الشرعئةإلآالشزمقاوةومنعالبداثيئ.المبدأهذايسوع

الأمثلةهذهولكنالجديد.الروحلهذاتطييقئةنماذقيثلاثةويقذئم2(8أوا:127)روالشر

عنالمرءبتخفيالمئحلام-حثىالئسامح-واشتراءبمعنىبلحرفيئبمعتىتؤخذلاأنيجبأ

نأومعلوئم2(.أ-إ12:9أروالخصمكسبفيأفعلبالح!نىالمعاملةلأنحفيمابعض

وتخاذلأوخنوغاضغفآليكونقطكانوماونبلواقتدارصدييتفس-ورحابةكرئمالئسامغ

قضتإذابالقؤةحئىالئفسصعنالذفاع1منتمنع"التسامح"شريعةإنثئم.جبانةأو

متر..15.نحويساويرومانيئمقياسو"الميل"؟--الحال



48-5:43متى

-المحئةشمولفيوتطويرتكميل

33

32-36(،27-6:28الو

عدؤك"*.وأبجفنقوشك"أصأ!يل:أئه"شمعتم43

قنإلىأوأخ!يشوا،أغدامحمأجئوا:لكم!أالولطأناأفا44

تكونوالكي54،يض!طهدونكمئذيناصلأجلوصفوا،ايثجضمكم

الآشرايىعلىشم!هئطيئفإئه:ال!ماوأتاليائذيأبيكمأبنات

!ختئتمإنفإئكم46.والظالمينالأبرايىعلىوئمطز،والضمالحين

يفعلونأنف!همالعمئمارون؟بأفليسنلكم؟أجيرفأفيئحثكمهن

غخمبشيءفأمميئفقطإخوتكمعلىشفمتيموإن47ذلك؟

كونوا،فأنتم48ذلك؟يفعلونأنف!همالوثنئونأفليسن؟تفعلون

؟+.كاملال!ماوكيئأباكمأنكماكاملين

بينكماشعورئةلي!ستالأعداء""محئة.ال!ئةفيجاءقو3عدؤك":"أبغض)43-44(

عليهفالمسيحيئ.لهمتحقيقهعلىبإخلاصونعملالخيرلهمنريدأي،إرادئةبلالأقرباء

وهذه.الجميعبمحئتهويشمل4:8!أايو"محئة"هواثذيال!ماوفيبأبيهتتضثلأن

يقغماإليهننميستأنيجوزلامحئةاللهوئاكان.المسيحئةفيمهفةوصئةالجامعةالمحئة

عقلهاستعماكأساتإذاالإنسانصمنعصمنفهذه:أشبهوماءومصائ!تأمراضمنللانسان

منبويخنوكانواالضرابما.خباةأي"العشارون":)46(.الطبيعةضنعءمنأو،وحرئته

فهوالمطلقبمعناهليس"الكمال":)48(.الرومانيئالوئنيئالمستعموخدهةفيلكونهم

الأتشرازبالخيريعاملائذيباللهالئشمهعلىالقائمالئسبيالكمالبل،اللهكماذ

عليها.ال!يرينبغي.ائتيالقاعدةهوالله3كماكالأخيار



6:9-6مئى34

الذينأركانوئطؤزيمفلالملكوتدثيزغة:التالثالقصل

الضدقةفي

ينالروالكيالئاسصقذاتم!يرمممتصنعواأنمن"احتيرزوا6

.ال!ماواتفيائذيأبيكمعنذلكمأجرفلاوإلأ،إليكم

ائراءون*يفعلكماقذاتكبهائبؤقفلاضذقة!آفمتى2

إئهملكمأقولفالحق:الئاسئمخذهملكيوالدئموارعصصالمجامعفي

ضممالكتعيردثفلاتصذقمتفمتىأشآوأفا3.أجرهمآستوقواقد

الذيوأبوكالخفيإ،فيصدالتكتكونلكي4؟يميئكتصنعها

ئجازيك.هوالخفيةفييرى

الف!لاة*في

ئصفواأنئجثونفإئهم:كائرائينتكونوافلاصفيتم"ومتى5

فالحقللئاس.تظهروالكي،الطرقيفلتقياتوفي!أالمجامعفيقياقا

صفيتفمتىأنخآوأقا6.أجرهمآستوقواقل!إئهتملكمأقولن

بالئوحيد،الشهادةأي،الذينأركانويشمل.الفضاثلءوالعباداتمجموع"الير":)1(

لابسوغالضالحة.الحياة"أعمدة((اليهودعندئعذوكانت؟والضوموالضدقةوالضلاة

،ثمرةبلااللهعندوتجعفهائفمي!ذهاكانتالتيالذواغئقذئموإئماذلكفيمعهميختلص

لاالطاهيرفيأعمائهمائذينليسوا":)المراءون)2(الئاس.مديحلكسبكالئظاهير

فيوهو"حنيف"،مفردها))الحنفاء".أيضآهمبلفقطالباطنفيأفكايىهممعتتجاوث

استذلالا"الضلاة":)5-8(الكافر.،المنافقالفاسد،،عائموجهعلى،القديمالعهد

نأيجحث-ائذيالروحعلىيسوخشذدلذلكمتفشيا.كانكمااستكبازاوليسالفهأمام



6:7-0351مئى

فيهناكهوائذيلآبيكوضل،الباقيوأوجم!،خزتلثفآفىخل

يجازيك.هوالخفيةفييرىائذيوأبوك.الخفية

أئهميتصؤوونفإئهم:كالوثنئينتثرثووااللاصئئتم"وإذأ7

عالمأبثملأنبهمتتشئهوافلا8-لهميستجاباالكلامبكثرة

هكذا:صفوافأنتم9كل!.تسألوهأنقبلإتيهتحتاجونبما

2-4(ا:األو

،ال!ماواتفيالذيأبانا*

ليتقذس-آسمك"،

مشيئئك"لتكنهلكوئك-،ليأب01

مخدغأي،مخدعلثأو((حخرتلث"ادخل:فقالجمهورئةأمفردئ!كانتسواءئحييها

الضلاةولا"الحجرة"خارجالضلاةلاينفيوهكذا.اللهخفيهالفكرواجمع،الروح

علىترذدوكم!الجبالوعلىالبراريفيصفىكمفيسوع:الكنائسفيالجمهورئة

ال!بوتأئامالجماعثةالعباداتفيأورشليتمفيالهيكلوعلىالقرىفيألمجاسع

للضلاةيثالصأروغالضلاةهذه)!(.الحرفلاكلامهفيالمقصوذهوفالروخوالأعياد.

منالفهمعالعلاقاتفيالجذرفيالئطويردليلأبانا()االفهبدعوةواستهلائها.الكاملة

الثاسجميعةوالشمولالجحاعئةمعنىإلىالانفرادئةومن،الابنحالةإلىالعبدحالة

ليسالئقديس":وإ-.وصفائهذاته:"اللهو"اسم-.الجامعةاللهأبؤةكنففيأخوة

الأرضعلىالتاساعترأ!تبل،المطلقةالقداسةهوفالدهم!لفهالقداسةمنمزيدطلت

الأمرهوكما،صفاتهوسائروقدرتهاللهمجذبسيرتهمواظهارهم،وصفاتهاللهبذات

علىيسوعأنشأهائذيالملكوتانتشارهوالمطوب:"ملكوتك"ليأت)01(ال!ماء.في

التكن-ال!ماء.فيالأمرهوكماالأرضأرجاءجميعفيونهائئاشاملأأنتشازاالأرض

ال!ماء.صكأهل-الأرضأهلبهاليعقلأي:"مشيئئلث



118-6:11متى.36

ال!ماء.فيصكماالأرضعلى

اليوتم.أعطناكفاقناأخبرناا

عليه.لنالمننحنتركناعليناكمامالناوآت!رك12

الشريرفى.منئخنابلالئجربة*:فيتذغناولا13

السحماوفياأبوكملكمغقرزلأتهمللئاسغقرتمإن"فإئه14

أيضما،

زلأتكم.لكميغمرلاأيضمافأبوكمللئاسصتغمروالموإن15

الف!ومفبم

فإئهم:كالمرائينفعئسينتكونوافلاكل!ضمتم"ومتى16

لكمأقو3فالحق.للئاس-صائمينتطهروالكيوجوقهمئنكرون

فطئمثضآفإذاأنتوأئا17.أجرهمآستوقؤاقدإئهم

بلصائمأئكللتاسصيظهرلالكي18وجقكوآغميمل،رأشك

ئجازيك.هوالخفيةفييرىائذيوأبوك.الخفيةاليائذيلأبيك

وروص!ءالعالمالشيطانمنبلا:13(أيمالفهمنالئجربةليسث"الئجربة":)13(

مجردبغيرالفةفإن،ئجرئنيالفهإئماخربماإذاأحذ،يقولنلا.الإنسانوغرائز

وتستغويه.تجتذبةإذ،الخاضةشهوئهتجرئهواحدكلإثماأحذا.يجر!لاوهوبالشرور،

أنافالمطوفي(.الموتئئيبئتمحثماإذاوالخطيئة؟الخطيئةتيذحبل!ثماإذاالشهوةثئم

منالمستوحىالعالموروغإبليس"الشرير":-.الئجربةفيلأنف!يحنا!وحدناالفةيدغنالا

كماجمئبرر(الكفارةيومواحد،يوئماليهوبعندالمفروضنالضوم")ا)16(.إبليسروح

وهواختيارئا،كان،المنام!باتبعضفي،سواهوما.3(.:)16الأحبارسفرفيجاء

.أسبوعكلمنوا!ميسالإثنينيوقيفييتموكانهنا،المقصود



23-6:91متى

والمنطقالحكمةبأسبالبالأخذوجوفي:الزافيالقصل

الذنياالحياةدث!ؤوقيفي

37

وئجدىيبقىائذيالكنز

12:33-،3(الو

والمحثال!وسنحيثأصالأرضعلىكنورالكمتكيزوا"لا91

لكمأكيزوابلص25.ويسيرقونصتنقبونالفصووحثما،يتلفإفي

لاوجثأئتلفان،غحثولاسومنلاحيثأال!ماءفيكنوزا

قلئكيكونكنزكيكونحيثافإئه21وتسيرقون.تنقبونلصوص!

أيضما.

الئئةاستواة

34-36(11:ألو

كانصحيحةعيئككاذتفإن*.العينالجسد"ليرأفي22

فجساكعليلةعينككاشماإنولكن23الئور.فيكئهجساك

!ظلاممنتهفياظلاقافيكالئوركانهـإنالطلام.فييكونكفه

مريضة.أوسليمةتكونمابحسبئضرأوتفيدللجسدإئها"العينا(:)22-23(

صحيحةرؤيةالأشياترأىفوقإلىموخقاف!ذاكان،القلبوهي،الروحعينكذلك

-محدودالعينعمى،لأنالعينعمىمنالإنسانعلىشرالقلبوعمى.أعمىفهووإلأ

الأبد.إلىالرمانحدودمفاعيلهتتخطىالقلبوعمى،الرمانفي



38

لسئذينيمونأنيمكنلاالعبا

13(16:الو

27-6:24مئى

ئبغفنأنإفافإئه:لسئذينعبذايكونأنأحذيستطيح"لا24

لافإئكمالآخر.ؤينئذالواحذيلزتمأنوإفاالآخر،وئحبأالواحذ

.شوللمالللهعبيذاتكونواأنتستطيعون

الفهبعنايةوالئقةالذنياالحياةهموئم

3(22-ا12:الو

كلونبما!لدلحياتكمتهتفوالا:لكمأالولهذاأجلص"من25

منأعظتمالحياةأفليسمت.تلتسودنبمالأجسادكمولا،،تشربونأوا

ال!ما؟:طيرإلىانظروا26الفباس؟منأعظتموالجسذ،الطعام

ال!ماوفياوأبوكمأهراء،فيتجمغولاتحضذولاتززغلاإئها

اإذامنكمقنثئم27جذا؟منهاعليهاكرتمأنتمأققسئمتفوئها.

؟واحدةشذراعيقدازقاميهعلىتزيذأنآستطاغآهتئم

أساءأومعبوذا،الإنسانجعلهإذاشراينقل!بإئهشرا.ليسذاتهحذفي:"المال")24(

النفستعنيلأءثاليااليونانيئالأصلفيالففظة"لحياتكم":)25-34(-استعماته.

الاهتما!"أئا،ا-لفهينسيكم2بقلقأيتهتفوا":"لا-المقصود.هووالثاني.الحياةوتعني

الثقة"يج!ثالعادفيالاهتمامهذاجانبفإلى.الإنسانعلىفشريعةالحيا؟بشؤود!العادممب

أيضا.بالف!البنوئة



393-ا:347،-6:28متى

تنمو.صكيفالحقلزنابقتأضلوايفباس؟تققودن"ولماذا28

نفسمهم!ليمانإنصلكمأقو3وإئي92،تغنرلولاتتطبألاإثها

عشمبكانالقثن03منها.كواحدةتلتسلمأوج-مجد؟في

الفةئليئطالتثويىاليئطرخغدفيوائذيأليوتمالقائم!صالحقل

؟!الإيمانقليلييا،بالآحرىأنتمالكمهكذأ

؟تشربماذاأو:نهل؟ماذا:قائلينإذنتهتضوا-"فلا31

وإن،بذألمحبالوثنئونيطلئهكفههذافإن32نلتس؟ماذأأو:

فآطلبوا33كفه.صهذاإلىتحتاجونأئكمتعقئمالسماو!نأبكم

تهتموافلا34لكم.ئزاذكفهوهذا،وبرهالقهملكوتاولأ

كلد.همه2يومكلىفحسسث.بنفيمهيهتثمفالغذللغدإذن

للغيرصالإصلاحسبيلالذاتيئالإصلاخ

41-42(37-6،38:الو

تدينونبهاائتيبالآينونة*فإئه2ئدانوا.لثلأتدينوا"لا7

إلىتنظرلماذأ3.لكتم3يكاتكيلونبهائذيوبالكيل،تدانون

لها؟تفطنلاعييكفيائتي"والخشبة،أخيكعينصفيالقذى

كونعنفضلأوحذهاللهشأنمنفالذينونة:الباطلة"الذينونة"منالردثئحذز)أ-ه(

تعنيلاباطسنىالمعاملةأنغيرآولأ.نفممهئصيغأنالإنسانفعلى.عيوئهلهإنسانكل

والخشبةالئحئز.وعدمالموضوعتةبشرطالأشياءفيالحكموعدمالأمورفيالئبضيرعدم

البيت.خشبتحملالتيالخشبةهيالأصلفي
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وفي،عييكهنالقذىأخرفيذغني:لأخيكتقولكيفأم4

آولأ،عييكمنالخشبةآخيرجس،مرائيئفيا5أخاثمبةأشاعييك

أخيك.غينصهنالقذىتخرجتتبضمركي!وعندثذ

الفدسثاتخزمةعلىالمحافظةواج!ث

قذام3لآيئكمتطرحواولا،للكلابالمقذسالت*تعطوا"ل!6

أ.فئمرقكمعليكمترتذثئمبأرخيها،تدوشهاأنمخافةالخناؤير

اللهبأبؤةالضلاةفيالتافةالئكةؤخوبئ

9-13(11:ألو

كلفإن8.*لكميفتغاقرعواتجاوا.اطلبوا.تعطوا"اسألوا7

قغأم9له.يفتحيقرعومنيجا،يطلبوقن،يعطى3يسأقن

يعطيهسمكةطلمتأو15حجرا،يعطيهرغيقاآبنهسأتهإذاهنكم

المحطاياتحالواأنتعيرفونالأشراز،أنتم،كنتمفإذا11حثة؟

تمنغالسعماوألتفيائذيأبوكمبالأحرىفكملآولابكمالضالحط

يسألوتهلفذينالخ!يرأت

يعرفونلامنالئاس-فمنوالأسرار.والئصحالذينتعليئمواللآلىءأ:"الأقداس)6(

القدوةوإعطاؤهملأجلهمبالضلاةتهيئتهيمآولأفيجبالانئقام.غريزةفيهمفئثيرقيمتها

ذالث.يومالئاسكلامفيجاريامثلايكونقدوالخناربر""الكلابودكزه.الحسنة

تقديرفيلصاجهمفيذاالمطولثيكونأنبشرطصالمفعولمضمونة"،الضلاة!أ()7-أ

بأبيه.الولدبمثل-ثق!الضلاةئكونوأن،الله



7:1241-،أمتى

ائثلىالقاعدة

31(6:ألو

لهم:أثتيم!آفغلوهلكمالئال!تفعقهأنتريدونما"الكل12

والأنبياء*.ال!ئريعةهوفذلك

الفميقصالطريقانتهابخ

23-24(:13الو

الطويقوزخبةالبال!واممعالإئه:الضئقالبالبهن))ادخلوا13

أضيقما14يسفكون!ا.ائذينهئموكثير،الهلاكإلىالمؤذية

افذينهئموالليل،الحياةإلىالمؤذيةالالريقوأجرقيالبابآ

.*تجدونها

الضلالدعاةمنالحذؤ

43-44(:6لو33؟:12)مئى

ثياب!فيتأتوتكمائذينالكذبإ"،الآئبياءمن"اختيرزوا15

المقذمنالكتا!أيوالأنبياء"))الشريعةتتكثففيهاالأخلاقيقفةالقاعدةهذه121(

أئالنفميمك"،ترياهلامابالغير"لاتفعلال!لبئةالضفةالأخلاقئةالئعاليمكرفمتكفه.

لاا-14()3.الإنجيلمنفنابعة"لنفسكتريلأهماالغيرإلى"افعلالإيجابئةالضفة

ينظرهنايسوعيهيكون.أوتخلصونائذينعددفيللحكمالئصنهذااعتماديجوز

بالئاسللعودةالكثيرةوساثلهولهأ!فالفه.العادفيومسليههمالئاسظاهرمنيرىماإلى

الكذبة""الأنبياءأ-25()5.الأخيرةساعتهمفيسئماولاصالمستقيمالضراطإلى



23-716:متى42

تماوهممنإئهم16.خاطفةكتئال!صالباطنفيوهمالثعاجص

تين؟الغوشمجصعن،أو،عنثالشوفيعنصأئجتنى:تغيرفونهم

رديئةشجرةوكلجئذا،ثمراتثمرجئدةف!جرةكلفهكذا17

رديثا،اثمراتثمرأنتستطيعلاالجئدةالشجرة18رديئا.ثمراتثمر

ئثمزلاشجرةوكل91جئذا.ثمرائثمرأنالرديئةالسمجرةولا

تعيرفونهم.ثمايىهمفمن02الئار.فيوئلقىئقطغجئذاثمرا

والإيمانهيمتوافقةتكون-أنالأفعالعلىيجبئ

27(ة4613؟6؟الو

ملكوتتذخل،رلثيا،ولثيأ:لييقو3هنكلى"ليس21

.ال!ماوأتفيائذيأبيبإرادةيعملائذيبلص،السمماوات

ألم،ردثيا،ر!ثيا:اليومذلكفيليسيقولونكثيرون22

وبآسملث،المئمياطينطرذناقدوبآسملثتنتأنا،الد*بآسمكنكن

ماإئي:لهمأعلنالحينئذ23-؟الكثيرةائمعجزاتضنعناقد

الإثم!!اجملييا،عئيفإلثكم.قطعرفئكم

بزاء.من!موالفهالفهباسمسالكلامئذعو،العمومعلى،هم:((الكذبة"المعفمونوكذلك

حدثماحدثالزلتآ("باسمإئهأو،ئذعاهمفييكذبونإئاإئهم":)باسمك)22(

إلىيسوغئسنذه(رلث"يا:وقولهالئاس.خدم!فيال!ئىءبمسليههمارتباطغيرعلى

يوم-الذين.سئاوهوإلهلأنهنفسه



92-724:.متى

يس!غ-تعليموصفةالف!خر.علىالبناءضرورة:الخاتمة

47-94(6:الو

43

عاقلأوجلأيشيهبهاوعيئهذهأقواليسيئهن"فكل24

ال!يو3،وجاءبالمطر،ف!طل25الضمخر:علىبيتهبنى

لأنتسقطفلمالبيمتذلكعلىوآنقضش!،الرياحوغضفمت

ولاهذهأقواليتسقعمنوكل26الضخر.علىثاتجاأساشه

المطر،فهطل27:الرفلعلىبيتهبنىجاهلأرجلأئشيهبهاتعقل

فسقط.البيمتذلكوضربتأ،الرياحوغضقمتالسميو3،وجاء!ت

عظيضا".سقوطهوكال!

يسوعسلطان

4:32(لوأمرا:22،

تعليمه،منالجموخبهتآالكلاتمهذايسوعأتيمفلما28

".كتبتهمجمثلوليسنسحلطالبكصاص!يعقمهمكانلأئه92

الكتبةتعليمعييختلفواثذي،التشريمصوالئعليمالمطقق-فيال!لطال!هذامثلإن192(

الأعماليفيالإعجازويؤئاه،اللهخصاثصمنلهو،موسىشريعةتفسيرعلىالمقصويى

سيأتي.كما
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الزابمالقسئم

الفهققكوترسالة

24-8:امتى

شيءكلعلىالمطققسلطاتهئظهزالمعجزةيسوغأعماذالآؤذ:القصل

شفاءأبرص

14(-:12هلوبم44-)مرأ:04

قد7لحأبرصنوإذا2.كثيرةخموعتيغهجالجبلمنآنحدزوئا8

تطفرني"11.أنقادوفأنتآششتإن،"سئديقاثلأ:لهوسجذجاة

منطهروللوق!تفآطهر!((ششما،"قدقائلأ:ولم!ه*يذهفمذ3

قاوآذقمثبلص،لأحد*تقللا"انظر!:يسوعلهفقال4تزصميما.

لهم"ا".شهادةموسىبهأمرائذيالقربالنوقرلب،نف!لثالكاهن

فكيان14(:13أأحشرعئةنجاسةبعذونهاليهو3كان،رهيمبمرض!"التزص":)2(

الكهنةمنيستحصلأنعليهكانةتيرىوءأذايخالطها.لاالجماعةعنيمفصولأالأبرصن

العاهاتذوييسوغلمسماكثيرآ"لمسه":)3(2-23(.:ا)أحياذبيحةوئقزبئضهادة

لحركةأنعلىيياك،والريقصكالطينأخرىمادةالفمسإلىأحياتاويضيف،والأمراض

ضؤلهاعنللتعبيربحركةتعطىالكنيسةفيالأسراروكذلكتمفائئة.قيمةالفمس

أوصىوقد،بالضمتالأبرصنيوصييسوعلأحد":تقل"لا)4(الئفس.فيالروحيئ

يمتمفمقدنيوثامسيخاينتظرونكانوااليهوذلأن،المناسبةهذهمثلفيذلك،يرازابمثل

علىوخميهمفي!مالحماسةلاصتثاوةفتلافيا.الشعوبعلىوئسفطهاالأفةلئحررال!ي!

والضمت.الئحفظإلىيدعوكان،ينتظرونائذيالذنيوممنالمسيغ-أثهالطن



8:5-11متى

كفرناحومفيمئة-ثائدغلامشفاء

54(-4:46يو؟أ5-أ7:الو

45

قائلأ:6إليهوتضرعهئيما*قاثاإليهدناكقرناحوتمدخلوئا5

ويتعذل!مقغا،،الفراشطريحالبيمتالي*غلاميإن،"سثدي

فأجالت8"!وأشفيهأجيء،"أنا:يسوغلهالقال!7شديذا".عذاتا

تحمتتدخللأن،سئديياأهلأ،لس!ث"إثي:وقالالمئةقائذ

أيض!ا!أنا،فإئي9.غلاميفيبرأفقطكلمةاللولكن.سقفي

فين!همب!،آذقعث:لهذافأقو3.يديتححتجناوليسلطاييتح!ت

".فيعملهذاآعضل:ولعبدي،فيأتيائتإ،ولآخر:

"الحق:تثتعونهيفذينوقاكجذأأعجمتيسوعسيئفلما15

إسرائيل.فيحئىالإيمالبهذامثللأحل!أجذلمإئيلكمأقو3

والمغار!بالمشارقيمنسيأتود!كثيرينإنلكمأقو3وإئي11

.ال!ماوأتملكوبفيويعقوبآوإسحقإبراهيتممغوتئيهئون!

سئينأوجندفيآلافسئةالرومانيئالجيشفيالفيلقكانوثنيئ.إئهمئة":))قائد)5(

جاءوقدلهعبا"غلامه":-مئة"."قاثدبرتبةضابطعليهاجندفيمئةفرقإكل،فرقة

كالأشياءأسيادهممفلثعصر،كلوفي،ذاكيومالعبيدكودبرغتملشفائهيسوغيسترحم

اكلونإلي!ايجلسنعرسبوليم!الملكولمحتيسوغئشئه"يئكثونا(:)11(والبهاثم.

الأيسريرققهعلىاكلفيئكىءالزومانعناليهودائخذهاعادةوذلكمئكئين،

وتثنئتان.الوراءإلىممدودتانويىجلاه،بيمينهالطعاتمويتناوذ



8:12-17مئى46

يكونهناك.الخارجئة!الطلمةفيفيلقؤن؟6الملكوتشووأضا12

))آذقمث.:المئةلقاجمدقالثئم13"!.الأسنانوصرلمجتالبكاء

ساعته.منالغلامفتيرىتآ!ط((.كماللثوليكن

بالجملةأخرىوأشفيةبطرسنخماةشفاكل

4!38-ا4:لو92-34؟أ:)مر

الفراشطريحةحماتهفرأىبطرمن"فىبيماإلىيسوعوجاء14

وطمقتأ!نقضحثالحفى،الفارقئهايذها!لمسن15بحفى.

تخذفه*.

الآرواحفطرذ،ش!ياطينكأبهمبكثيرينأتوةالمساءكانوئا16

الئبيبأش!عياقيلماتتئملكي17،المرضىجميغوشفي.بكلمة

أمراضشا".3وخقلأسقاقنا،أخذالذيهو"إئه:-القائل

ذرئةلأئهم-الوراثةبحكمكذلكأئهمتحاتمبونكانوااليهود.هم":الملكوت)ابنو)12(

بالوراثة.وليسبالإيمانيكونالملكولتدخوكأنمؤكذاتفكيرهميسوغفيقؤئم،إبرا!يم

"البكاء-ايأحياء.عالم"خار!"هيائتيجهتمعنكنايةالخار!ئة":إ)الطلمة-

والإوادة.الرضىبملءالثعيموخسارةاليأسمنالئاتجللعذابتمثيلالأمشان":وصريف

بطرمنإنالأؤلينالآباءأحدويقولأولاد.لهكانهلنعرفولامتزوخاكانبطرس)14(

مرازاالكريمالإنجيلفيورد)16(أ.الطعاإعدادهنا:"الخدمة"-مغا،استشهداوزوجته

311ة12)يوصالعالمهذارئيسكانافالشيطان،عجبولا.للانسانالشيطاناعتراءدكر

يغردرنكانواالئاسأنغيرخارخا(.اليحالم-يطرحهذارئي!ىوالآن.العالمهذادينونةفالآن

المسبحفيوهي4()53:لأضعياوالثبؤةالعصبئة.الأمراضبعفنالشيطانإلىأيضا

أدبثا!وباطاالخطيئةصنتائجمنوكونهاالأمراضبينأنومعلوم.الإنسانلافتداءالمتأئم



24-8:18متى

الزسوليةالحياةشرطالتخرد

06(-957:الو

47

الجثر.إلىبالآجتيافيأمرحوتهكثيرةجموغايسوعرأىوإذ18

ذهثمت((.حيثماأتبغلثئعفيم،"يا:لهوقالكاتبأفتقذتم91

وأفاأوكاؤا+ال!ما؟ولطرأوجرةللئعاي!ب"إن:يسوغلهفقالى02

رأشه".إليهيسياموصعحلهفليسنالبشير*آبن

أمضيئأن،سئدي،ليآئذنتلاميذ؟:منآخرلهوقال!21

يدالنونؤدع-اتوتى،"آتتغني:يسوعلهفقال22أبي"+وأد!نآولأ

"*.موتاهم

طبرئائحيرةعلىعاصفةتسكين

23-25(8:لو35،4-ا4:إمر

الدشدياآضطراب!وإذا24.تلاميذهوتيغهالئمفينةوريهمت23

نائما.!كانهووأفاال!فينة.!لأموافيغمرتحئىالبحرغمتيئ

القديم.العهدأسفارفيالواردةالتبوئةالمسيحال!ئدألقابمنلقبالبشر"))ابن251(

لأنداود"و"ابن"المسيع"الآخرينالفقبينعلىاليهودمخاطبةفييسوعفضقهوقد

وردوقددينئا.منهاكثرسياسثاقومثاانقلتقدكان،يسوغمعاصريعندمدلولهما،

يزئنلاائباعهإلىيدعوعندمايسوع)22(ا-14(.)7:3دانيالعندالققبهذا

"دجوقوئه-الضليب+معلوج!وجقاالإنسانيضغالبدءمنذبليمؤةولاالطريق

الذنيا.لأهلنياالاشؤونأي...".الموتى



322-8:25مثى48

أ"اققكنافقد!رلثيا"تخنا،:قائلينوأيقالوهإليهفدتوأ25

،أنهفنحينئذإ"الإيمانقليلييا،تخافون"لماذا:لهمفقال26

الئالم!ك!فتعخمت27.عظيمهدو"فساذوالبحزالرياخوؤتجر

!"تطيعهوالبحرالرياخإنحئىهذايكودن))من:قائلين

البحيرةشرق!يئفيشياطثنطرد

93(-826:لوهـ2؟-1ةهأمر

قدمغتريال!تلفاهم!اتجذرئينكورةفيالجئر،إلىأفضىوثما28

تفزأنأحذيستيئلمحئىالشراسةمنوكانا،الفبور!منخرجا

آبنيا،وللثلنا"ماقاثقئنص:يصيحالبوأخذا92.الالريقتلكمن

بعفيىعلىوكان03يتعذتنا؟"الآوأد!ورقبلهناإلىأضآ؟الله

السحياطينفسأتة31.ترعىالخنازييرمنكبيرقطيغ!نهماالمسافة

لهمةفقال32الخنازير".إلىفآرجم!فناتطردناكنمت"إن:الائلين

بماالرسلأخبرهمإذبعدالمن!ةأهلثئم،الحالبطبيعةالرسلهمالئاس":")27(

عواصف!تتحؤليسوعيوجذحيئماإئهالذهر:أبدستظلالمعجزةهذهوحكمة.حدث

إ،اثنينمعترتثنيذكرمئى.الأمواتلدفنمغاور."القبور")28(.وسلامهدوءإلىالحياة

فيمبشراشفائهبعديسوعأرصلهوقدأشهرالماوهوواحذايذكرال!ولوقاومرقس

الو18:جهئمفيالشيطانيضبطيوتمالذينيومقبل":الأوان"قبل)92(.الذيكابول

إل!.الأرضعلىشريبقىولا(.الهاويةإلىبالذهابيأمرهمألأإليهوثضرعوا31

الشيطانأنكلامهممنويبدو.يفارقهملاائذيالعذابإلىوليسالشياطينيشيرهذا

وثنهئةأرضصإلىأيهنا""إلىوقوله-.الراح!بعضبهوالإضرايىالإنسانباعترائهيجذ

مطلق.سئدشبةالشيطانيكونحيث



794-9:1؟34-8:33مئى

يتوا!طصكفهبالقطيحوإذا.الخناؤير؟،فيوذخلوافخرجوا."آذهبوا"

وأتوأ،الرعاةفهرلت33الماء.اليويهيأالبحيرإلىالجرفيمن

كفهاالمدينةوإذا34اثغترتئن.وبأميرشيء،بكلوأخبرواالمدينة

*.تخوجمهمعنيتحؤكأنإليهطلبوارأوهفلما.يسوعللقاءتخرج

وجسذأروخافقغل!شفاة

-25(17:هلو-2،12:ا)مر

جمخقع2أرإذا2".مدينتهإلىوجاتالبحروتجزال!فينةالريهمت9

للمخفع:قاكإيماتهميسوغرأىفلفا.عليهئحقلى!راشعلىئلقى

الكتتةهنقومفقاك3!"خطاياكللثمغفورة!ئنيئيانف!ا،"طمث

:فقالأفكازهميسوعفغيتم4ا(يجذ!تإهذا"إن:أنفميمهمفي

:يقالأنالآئ!ر:ها5؟قلوبكمفيالخبيثةالأفكاوهذ؟"يتم

تعقموافلكي،وإذن6قآمش؟قئم:يقالأنأمخطاياكلكمغفورة

قالطحينئذ-الخطاياتغمرأنسالأرضعلىسملطاتاالبشيرلآبنصأن

ومضىفقاتم7".بييكإلىوآمضصالراشكآحيئقمص:للمخفع

كلفوقوقيمتةالإنسانكرامةأنليبئيئالخنازيريدخلواأن-للشياطينيسوغ"أذن")32(

المنطقةوليخئصنالمنظور،وكيرالمنظورالخلوقعلىالمطقةسيادتهولئظهر،أرضيئمخلوق

علىالطلمةفيالقياتميؤبرإنسافيكلالمدينةهذهأهليمثل)34(.الشياطينشزمن

ومركرالهمقراجعلهاوقدكفرناحوئم،"مدينته":)1(المعفم.وراءالئورإلىالخروج

13(.:4))نظرالرسوليئونشاطهتعليمهسلإشعاع



113-9:8متى55

الخوالت،صعليهمآستولىذلكالجموعرأىفلفا8.بيتهإلى

السملطان.هذامثلالئاسنآتىائذيالفةوهخدوا

الخطأةمنيسوغوموق!مئىدعوة

32(-27:هلوابم-2:137)مر

مائدةإلىجال!ارجلأأبصرهناكمنمجتازيسوعوفيصا9

وتيغه.فقاتم"اثتغني"8:لهفقاك*.!ئىآسمه*الجباية

العمئمارينمنكثيرأأدن،ولالبيتفيفئكىهوفيما،وحذت01

رأىفلما11.وتلاميذهيسوغمغوآئكأواجاءوأالدوالخطأة

العضماريقمغهغفمكميكل"لماذالتلاميذ؟:قالواذلكالفريسئون

إلىيحتاجونالأصمخاء"ليس:لهمفقاكف!يئ12والحطأة؟"

أريدىإئي:هذامعنىهاوتعفموافآذهبوا13.المرضىبلصالطبي!ب

((ةالخطأةبلصالضمذقينلأدعؤضاماوإئي6؟.الذبيحةلاالرحمة

كانواالمهمةلهذهوالموطفونوالأعشار-الضمرأئبتقاضيمكتمب":الجباية"مائدة)9(

علي!م.هالتأديةتيسيراالئاستحركفيهايكث!رائتيالأمثنفيموائذإلىيجلسون

يهدميسوع.مئىبيت"البيت":)15(.ا!باةأحدكان27(:الوهلاويأوومئى-

سئماولا"و"الخطأة،الشريعةبحرفالمتم!كين"الضمالحين"بينيضعونهكانواائذيالحاجر

"صودرةأبذاهوكانأئافالإنسان.الوثنيئالزومانيئالمستعمرخدمةفيكانوالأئهمالعشارين

الذبيحةالفهأراد6(::6)هوثع"ذبيحةلارحمة"أريد131(.احترامهالجميعوعلىالفه"

الذبيطةأنوالمفصودالجديد.العهدفيا،لأبدئةالذبيحةإلىرمراالقديمالع!دفيبهاوأمر

)5023(.اللهينمذهاالقر!تجاهوالمحئةوالرحمةالقلبباستقامة!ترنلمإذا



9:4؟-17مئى

جديذللجديل!:الإنجيليةالشريعةفيالضوئم

93(33-:هلو22؟-2:18إمر

51

نحنفيما"لماذا،وقالوا:يوحثاكأتلاميذإليهدناعندئذ14

لهمفقال15"بر؟"يصومونلاتلاميذككثيزا،نصوموالفريسئون

معهم؟العريس!*داممايحذوأ*أنصالعرسبنو"أيستطيع:يسوع

.يصومونفحينئذعنهم!يهاالعريس!يرخ!*أيامشتأتيولكن

2بالثو!بعلىجديد2نسيجمنرقعةيجعلأحدمنما"إئه16

تجغلولا17سوءا.الخرقفيزياجملأهاالثولبمنتأخذلأئها

الخمرفتراقتنشمقفالزقاقوإلأعتيقةزقاقيفيالجديدةالخمر

جديدةفيقاقيفيالجديدةالخمرتجغلولكن.الرقاقوتتقف

جميغا".التحفظ

حئىبقئةلهميزاذوما25(180)أعاستش!ابهبعداستمرواإ:يوحئا))تلاميذ141(

طقوسهمقوأم.133عامالعراقإلىالتجأوافإئهم.الكئاببعض!يرىماعلى،اليوم

باسمالقرآنوعرفهم"الضابغة"،أو"المندائتة"أنف!هموسفوا.للاغتسالالجاربةالمياه

دايخعهيوحئاتلاميذ3وسؤا-18.-616:انظرالضوم،بثأني-"الضابئة".

حزتاعندهمالضوممفهومكان151(يتضماءل.ويوحئاينمويسوغأنمنالامئعاض!

يصوئموالقياميماالموتبعدبالضعودز2فمتى92(.أيو3:يسوعهوو"العريس"-.وكآبة

الخلاصئة.تآلامهالمئصلالمسيحيئالضومأتباعه



52

وجيهابنةوإحياةآمرأةلث!فاء

-56(804:لو-43؟2:اهأمر

26-:918مئى

قاثلأ:لهوسجذدناالدرئي!م!؟،إذابهذايكقفهمهووفيما18

فتخيا"01عليهايذكضغهلئمولكنالضماعة-ماتخيماآبنتي"إن

.وتلاميذههووتبغهيسوعفقام91

مندتخأقد،سنةغشرةآئتتيئمنذ2دمنازفةآمرأةوإذا02

لو"إئينفيمها:فيقالتفإئها21ردائيما.هذبآولم!صثخلمهع!

:افقالطفرآهايسوعفآلتفمت22تتيرئت!"ءفقطهرداتلم!مت

لخآمنالمرأةقبرئتطخئضلثا(.إيمانلبآبنتي.يا،"آطضئئي

الرفارينورأىصالرئيسبيت!إلىيسوعآنتهىوئا23.ال!اعة

إئهاتممث.لمفالضميئة"تنخوا!:لهمقال24يصمخونوالجمعص

بيل!وأخذدخلالجمحأخيرقيوئا25منه.فضجكوا"كأ.نائمة

الآرضصكفها.تلكفيالخبزهذافآنتشز26.فقامتالضيئة

الوظيفةوهذه.كفرناحومفياليهودمجمعرثيس!وهو22(:تثير)مرهالرجلاسم)18(

نجاس!يماحالةفييجعلهاا(المرأة"داء)02(.البلدةشيوخينتخ!هوصاح!ا،فقطإدارئة

"إ:نائمة"إنها)24(.التاسمخالطةعليهامحظوزافكان25-27(:ا)أحهشرعئة

نائم.إيقاظهنأكثريسوغيكففلاميتإيقاظأنغير.المناحةبدليلماتتأثهاالواغ

ولكدنأمواتاأحيواالأنبيا؟بعضأنوردا(.ا:ا)يوألعازرءبشتأنالقولهذاجمثلوقال

هذاوسيولي،بسلطانهفيأمريسوغأئا21(،:17)املالملخةالضلاةابعداللهبقدرة

01(.:425؟36-.:9)أعمرةغيرمارسوهوقد8(:هاأمتىرسقهال!لطان



33-9:27متى

شفاءأعميين

43(-18:35لو26؟-8:22)مر

53

يصيحال!أعميال!تيغه!ناكمنمنصردتيسوعوفيما27

آذنىالتيمتدخلفلفا28!"داود*آبنياآرخمنا،ويقولالإ:"

أفعلأنقادوأئي"أتؤجمتالإكد:يسوعلهمافقالالأغميان.إليه

قائلأ:أعئتهمالمعمنحينئذ92سئد".يا،"تعم:لهقالاهذا؟"

أعيئهما.فآنفتح!ث03لكما".ففيكنإيمايكما"بحسب

ماولكئهما31أحدإ((يعلتمأن"إئكماقائلأ:يسوعفآنتهرهما

-كفها.الأرضتلكفيأمرهأشاعاحئىخرجاإن

يسوعفيوأي-التاسصوتبائنش!يطانبهاخر!منشفاكل

!ا5-11:14الو

فلفا33كميطان.ب!بأخرسنجاءوةحئىتخرجالبوماكادا32

ئر!نما))إئه:قائلينالجموصماالتعخمت.الأخرستكفتمالسميطا.نطيرذ

يؤمنونالئاشجعلمتشهرتهإن9(.ك211الئبوئةالمسيحألقابأحدداود":"ابن)27(

وزعيمسياسيقائذذأكيومالي!وباعتقابفيداودوابنداود"."بابنفنادوهالمسيحبأئه

نأيسوغعادةمن)28(الضمت.بالتزامالأعميينعلىيسوغتشديدهنامندنيوفي.

فيالإيمانضرورةعلىللذلالةذلكلشفاثهم.كشرطإيمافي(("فعلالمرضىمنيطحت

الإنسانيشؤونتدبيرفيالف!يمئةلأنالمعجزةصنعفيالإنسانلإشراكثئم،الضلاة

فعل-إيمان.منكثزيكنلمولوإيجابئافعلثاإس!اتامعهالإنسانئسهتمأنوتطويرها



أ:51؟38-9:34متى54

برئيس!"إئه:فقالواالفريسئونأئا34"اإسرائيلفيهذامثلقظ

ه!"الاثعياطينتطرذصالشياطين

الإنجيليئالعهل!في-الزسوليئالعملدثيزغة:الئافيالفصل

فيخةحاجةالزبئحقلصفيالغقلةإلىالحاجة

01:2(لوأبم3:13-9)مر

في،ئعفئموالقرىكفهاالمدلبفييطو!ثيسوغوكان35

وكلمرضصكلمنويشفي،الملكوتصبإنجيلويدعو،مجاجمجهم

هتغبين،كانوالأئهمعليهمأشفقالجموغوأىوئا36سمقم.

"إن:لتلاميذهقالحينئذ37لها.راعيئلاغنمشجمثل،فرققين

نأالحصابردثالآسألوا38قليلولط.الغضقةولكنكثيرالحصاذ

ه"-خصابإلىغقلةيرديئ

الئدرببئةعشزالآثتيبعثة

-6(9:ألو6-6،12:)مر

الأرواجعلىسلطاتاؤآولاهمغشرالآثتيتلاميذهدعاثئم01

الف!بساط!منببساطةبهايؤمنونناس!،يسوعمعجزاتإلىبالئسبة،الئامن)34(

فيهاالمعجنرمدىيقفصونأو،اللهلقدرةإنكاييغيرعلىيرفضونهاونا!،فيحيون

يرفضونهاالثورأعداثوناسى،الملحدينحملالتأماممنهمتجابتاطبيعياتفسيرهامحاولين

يبصروا.أنيريدونولاعيونلهمأويبصرونولاعيوتالهملأن



655-15:2مئى

أسماءوهذه2.هنهييشفواوشقمصمرضيىكلوعلى،ليطردوهاالئجسة

وأئدراوسن،بطرسنلهيقالالذيسمعانالأؤل:رسولأطولغاثمزالآثتي

ومئىتوماوبزتفماممب،فيلئمس3،أخوهرئديبنيعقوب!،أخوه

إسقريوتويهوذاالغيورسمعان4!وتذابخففىبنيعقول!العصماو،

.يسوعأوستهمغشمرالآثتاهؤلاء5.أسلمهائذيذاك

الزسوليئصالعملشروط

ا!2-153:بم5-9:2لو11،-67:)مر

تدخلواولا*،الأمإلىطريقاتسفكوا"لاقائلأ:ؤآوصاهم

منالضمائةايخرافيإلىبالحرفيآذهبوأبلص6،لل!امرئين-مدينة

أغريباهيرودسنقتلهبالكبير،ويعردثيوحئاأخوأحذهما))يعقوبان"الرسلقائمةفي)2-4(

أسق!أؤذوهو4(15:0)مربالضغيرالمعرو!ثحلفىابنوالآخر2(،:12)أع44عاتم

جامعة.رسالةوله15(،)أع94عاتمأورشليتم-مجمعفيشأنلهوكان،أورشليمعلى

بنليهوذالف!وهوو"تذأي"-!4(.:)يوا"نثنائيل"وهوو"برتلماي"-62.عامتوفي

يدعونهكانواالأؤلينالمسيحئينمنكثير.جامعةرسالةولهالض!غير،يعقوبأخي،حلفى

الملقح!و"سحعان"-إسقريوت.يهوذاوبينبيتهأفضلوج!علىللئمييز"تذاي"باسم

المناضلالغيورينحزبمنالذعوةقبلكانالغيور،بمعنىوالقنانيئ،القنانيئأوبالغيويى

يأ"إش"منمركمباسموهوإسقريوت"و"يهوذا-.الوثنيئالاستعمايىمنالأقةلتحريير

نعته((قريوت"رجلف!وونابلسالقدسبينمافلسطبنجنوبيئفيبلدةو"قريوت"،إنسان

ورأىالئحفير.منشيءمنيخلولاوقد،الرلثأخييهوذاوبينبينهللئمييزالرسلبه

نأوالملاحأ"الغيور"!ومعناهسامئةبأحرفكقمترومانيئأصلمنالاسيمأنبعضمهم

من!مكلإلىبحاجةيسوعوكان.والأمزجةوالنفسئاتالاثمخصئاتمنخليطاكانواالرشل

اصطلاح"الأم":6(-51الواحد.الهدفنطاقفيويتكاملونيتعاطفونخدمتهفي

))الأفيئ"ومنه.المشركينأوالوثنئينعلىللذلالةالأؤلينالمسيحئينعندثئماليهودعند



15:791-متى56

قدال!ئمماواتملكوتبأنناذواصالطريقوفي7!.إسرائيلسما

اطردوا.العرصنطهروا.الموتىأقيموا.المرضىاشفوا8.آقترب

أعالوا"+!مخاتاأخذئمهخاتاإئكم.الشياطين

همايييكم-،فينحاشاولافضمةولاذهتاتحملوا"لا9

2فإنعضما:ولاتغقثن،ولاقباءين!ولا،للطريقهزوذاولا01

كأ+طعامهعلىالحقصللعاهل

فيهاع!خليقهوعفنفآسألوادخلتمقرييماأومدينة"وأفي11

منرل.كتاثلهمفليسوالشرفيالوثنتةعلىائذينأيالأتمئونوكذلك"الأئئون"ج!ها

الميلاد.-قبلالثامنالقرد!بعذتهؤدواووثنئينيهودمنخليطالأصلفيو"ال!امرثون"-

بهيعارضونهيكلأجبل-جريزيمعلىبتوافقط.الخمسةموسىأسفازالمقذسنكتائهم

فيالبعثيماحصروأئا-وأعداء.وأنجاشسامارتيناليهودنظ!رفيفكانوا،أورشليتمهيكل

ييئملمإذكفهالعالمفيإرسالهموقحثبعديجنولمتدريبئةبعثةفلأئهاإسرائيلبني

المعجزاتإجرا؟سلطانيسوعؤاتاهم.القدسالروحبعذعليهميأبولمإعداذهمبعذ

علىسواهدليللاائذيالذليلهيالمعجزةإذرسالتهملصدقيبئنةالسملطانهذاليكون

الإلهئة.الرسالةجمدقي

لهميقذتمأنالشع!بعلىويبقىمخاتا،يعطوأأنفعليهممخاتاالرفيمنأخذوا)8(

بخسس!الئقدانوأع:والئحاسوالفضةالذ!ب)9-.ا(.معقولبوح!الماذئةالخدمة

الفبنان!الري!فيوئسضىالمعدنئةالذراهملحفطبطبقتينمن!ة"القفيان":-.معدنه

فيالارتبافيعدمفالمقصودبحرفها.لابروجهاتؤخذأنيجمبالمعفموصئة-"الكقر".

.!مطلقةثقةبالفيماالثقةتمثممنويجثالثهعملالرسوليالعملفيماهاذئةأهبةإعداد

"قفيرجغ-.لإضافتهمالمستعذةالطئبةالأسرة:فيها""الخليقا-15(11

"سدوم-.القطيعةعلامة":الأرجلغبارو"نفض-فعالئإ.بلايبقى...":سلامكم



75-15:1217مئى

ألقواالبيحتتدخلونوعندما12تنضرفوأ.حئىعنذهوأقيموا

سلامكمقفيجلأهلأالبيحثذلككانفإن..13عليهال!لا!

لموإن14"،0إليكمسلامكمقليرجغأهلأيكنلموإن،عليه

البيحت،ذلكمنخروجكمالحينكلاملكميسمغولمتقتلوا

أقول!!الحق15كهز.أرخيكمغبازآنفضوا،المدينةتلكمنأو

أهونص،الذينيومصفي،ستكونفيوغمورةشدوتمأرضنإنلكم

المدينة-تلكمنمصيرا

ومستقبلأحاضؤاوآضطهاداثصعوباث

12(-أ12:الوابم-93)مر13:

حكماءفكونوا.الذئاببننكالئعاجصأرسملكم))هاءنذا16

فإئهم:الئاسمنآحذرواصولكن017!كالحماموئسطاتكالحئات

*+مجامجهمفيوتخيدوتكمالقضاءم!+مجالسصإلىسيسفمونكم

01-ا:91أتكلفسابهابالئاوالفةأبادها-ائتيالخمسالمدد!مناثنتال!وعمورة":

الأموزيضئمأنمثىعادةمن:للمستقبلهيالئابعةالوصايا)16(25(.-24و

ذئالببينكالغنمالزسلكانوئا.الرمانفيمتفاوتةكونهاعلىالمتقارلةأوالمتجانسة

ونزاهةوأمشقامةبساطةوعلى"كالحئات"،الخطيرمنشاحتراسعلىيكونواأنفعليهم

ثورةهوائذيالإنجيلللئاسيقذمونأئهمللرسلالاضطهادسبمب171-18("كالحمام".

الإنسانيئمستواهفوقماإلىالإنسانيرغإلىترميجامعةوحضارئةوأجتماعئةدينئة



01:18-25متى58

..وللأملهمش!ادة،أجليهنوالملوفيالؤلاةإلىوئساقون18

ماافإن:تتكفمونبماذاأوكي!تهتفوااللاأسلموكمومتى91

أنتملستملأئكم02ال!اعإ،تلكفيتعطوتهبهتتكئمون

أخاة"الأخوسيسيم21.فيكميتكفمهوأبيكمروحبلالمتكفمين

كت!.وتقئلونهموالديهمعلىالأولادويقوئم،آبتهوالأفي،للموت

إلىيثئتأوائذيآسمي*.أجلصمنالجميغوسئبجضمكم22

المدينةهذ؟فيطازدوكموإذا23.يخلصائذيفهوالمنتهى

آخيرعلىتأتوالنإئكملكمأقولكلالحقفإنيءأخرىإلىفآهربوا

البشر.آبن*يجيةحئىإسرائيلضدد!

الحسبما25سئده.فوقالعباولامعفمه،فوقالئلميذ"ليس24

الد!البيمترلثكانفإذا،والعبدكسئده،كمغفمهيكونأدنالئلميذ

بيته؟أهلبالأحرىفكي!ث!تغقربوكأشقؤة

عائم.وج!علىوالقضاءالحكاممجالسنهناهي":والمجامع"المجالس-وسلوكا.تفكيرا

الذينفيفالجداءعجمتولاقاسبا:سيكونالعيلئةالمجتمعاتفيالمؤمنينامتحان211(

أجلىمنأيالذاتئةحقيقتهأجلصمن":اسميأجل"من)22(.الذينغيرفيمنهأشا

ئسفىالئاسشؤودقفيالف!منشتدخلكلالقديمالعهدمفهومفي231(.تأئ!نإلقاكونه

الئوو.علىالمتمردةأورشليتملدينونةال!زفيالأؤ3يسوغلممجيهناوالمقصو3"مجيئا".

وشبيئكثيرخلقو!للثوالهيكلالمدينةالذمارعئم07:عامالرومانيدعلىذلكتموقد

"لبعقزبوب"تحقير!اليهودتعمدهتحرلمجتوهو،الزبلتغل"بعقزبول")25(.مماثلخلق

ألهقدرةلابأنهيسوغاليهوذأئهماكبر((0"الإلةأوالأمير""البعلومعناهالكنعانيئالإل!

ومكافي.زمافيكلفيالئويىأعداءموقصذلك134.ة)9برئيسهمإلآالشياطينصعلى



32-01:26مثى

بالفهالمطفقةوالثقةالشجاعةالزسول-صفالتأخمقمن

(9-9:26:122؟لو38؟8:)مر

95

ولاسمكصمف،إلأقحجوبإمنليسنفإئه.تخافوهمفلا26

الئور،فيقولوةالظلمةفيلكمأقوئهوما27سئعتم.إلأصمكتوم

تخافواولا28*.ال!طوحعلىبهنادواالأذدبفيهم!اتصمضعوتهوما

بالحرئخافوابل،قثل-الروحعلىلهمقدرةولااتجسذيقتلونالذين

ئ!عأقا92*.جهئمفيوالجضمذيهقيهماالروخي!يلثأنتقدوقن

الأوضيىعلىمنهماواحاتسقطلاذلكوهعبقفسكأ؟عصفورالب

!ت!8فحضىكفةرؤوليمكمش!عزفحئىأنتمأفا.3أبيكتمعنتجعزلص

فمني32العصافيركئها.منأكرممأأنتم!فإئكم:تخافوافلا31

فيائذيأبيقذاتمبهأيض!اأناالئاس-أعتردثقذاتمبيآعترلمحت

الئصريحإلىالئلميحمن،أنفسهمللرسلبلللتاسحقيقتهإعلانفييسوعذهب)27(

الروحعليهمحلمتىولكنالئفسئة.لأوضاع!ممنهمرأعاةالجهر،إلىال!رومن

الئهايةفيوالغلبة.كلهالعالمفينوؤهاوينتشرووأقعهاسمؤهابيكلبهاسيجهرونالقاس

وكلالرسليدعوويسوغوجسد.روح:عنصرانالإنسانأنصريحإعلان)28(.للحق

الزمن.وحدوذالجسدحدوذتتعذىلافأذئئهمالتاسمنالخوفعدمإلىمسيحيئ

كلعلىظفهاتبميمطأبوئةعنايةتتممنفهوالئاريخوسئاالكود!ممئاالفه)92-31(

بالخيرالإنسانعلىيعودعائممخططإطارفيوصغيرهاكبيرهاالأحدابوعلىمخلوق

يكونلاموتهمفإئماالإنجيللإجلماتواإذافالزسلثثمومن.خلاصهحدوبفيالحقيقيئ

"شعو-.العائمللمخططوؤفقاالف!وبإرأدةخاصنمعتىذايكونبلعارضاماذئاحدثا

والحماية.والاهتمامصالعلمعنللئعبيراتمثلمجرىجاييقو3محضى":رؤولي!كم

26(.51:جذازهيدةتيمتهرومانيئنقاو"الفلس":-
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أبيقذأمأنكيزهفإئيالئاسصقذاتمآئكرنيوقنس3،"الئمماوات

الدئمماوات.فيائذي

والتجردالجهاذيستلزئميسوغوراءالذهالث

24(-923:،27-:1426لو35،-834:مر!53-12:51الو

!مإئيالمئملام.صالأرضعلىلألقيئجئحتأئيقالوا)ال!34

المرببينلأفرقضتأ،أتجل35بل-ال!يف.ال!لاتملألقيئضما

أعداةويكون36وحماتها.الكئةبينوأهها،البنستبين،وأبيه

فليسمئيأكثرأفهأوأباةأجطتنلذلك37.بيتهأهلالإنسالط

بي%.خليقافليممنمئيأكثربنتهأوآبتهأصطوقنبي.خليقا

خمأقن93بي+خليقافليسنويتتغنيصليتهتحيئلموقن38

جمظها.أجليمنحياتهخميمروقنخميرها،!ل!حياته

الذنييا.الحياةفيمنهمويفناعلىمترشطالأخرىالحياةفيءمئاالمسيحموقف)32-38(

سبيلأالزوحئةالئاس-الحرلتفيلئعلنجاءبأئهآخرمكافيفييصزحلمهناكماوئصرخ

الإنسانأخيهومعالف!ومعضميرهمعالإنسالقمصالحةالقاثمءعلى-الحقيقيئال!لامإلى

منبذلاإذالبيتأهلصبمحتىالضرأتجئكف!ال!لاموهذا2(.أ:17؟:1427)يو

هنالغيرهذاولوكان،اللهلغيريكونوأنلف!الإنسانيكونأنبينالعسيرالاختيايى

الادتشها%د.إلىأفضىولوالمئصلوالجهاذالضليمبحملأيضاويكفف،وديهلحمه

الثمنهذاوفي.وبطولةوتحركقؤةهيبلخمولأأوجحوذاليستالمسميحفشريعة

الكلمة"حياته":)93(الفه.وهيالقصوىالإنسانغايةنف!هيسوغيجعلالكريم

يخهسزالجسدئةحياتهلإنقاذالمسيغأنكزمنأدنوالمقصوذ.ا(أيضما"الئف!تعنيالبونانئة

.الأخرىيىبغأجل!منخ!يرزلأولىومنالأبدئةحياته



4211:611؟-01:04متى

لهمويسقعونالزسليقبلونائذبنتجزاة

02!13:يو9:48،01:16،لو37،41؟9:)مر

تن841أرسلنيائذيقيلقيقنيومنقيقني.البقكم"قن45

لكوبهضذيقا!قيلوقنيصيبام!نبيئفأجرنبئالك!ي!نبئامم!قيل

الضمغايى!هؤلاءأحذسقىوقن42.يصيب2ضذيقفأجرجممذيقا

لاأجرهإنلكم3أقوفالحقتلميذا،لكونيمابارد،ماءولوكأسن

".تضيع

الحامسالقسئم

وديرهالفهققكوتطبيعة

مختلفةبموا!ةالملكوتسزجوان!ببعفىعنالك!الآؤذ:القصل

يسوعوتصريغالمعمدافييوحئاسؤاذ

7:18-35(الو

آنصردتغشرالآثتيلتلاميذ؟وصئتههنيسوصماقرعوئا11

ائذيالآبسلطةمنوسلطتههو،سلطته-منالرسلسلطةأنإلىالربلميشير)04-42(

رسالتهاوفيكيايهافييمئز!االمسيحيةفيالمبدأوهذا2(.ا:25يو؟1:16الو.أرسله

استحقالرسوليئعمل!فيآززهومن،نف!هالمسيغيكرمرسولأكرتممنلذلك.الجامعة

عميهم.ومواضلوالزسلهموالضغير":والضذيقو"الثبيئ-ثوايه.طبيعةمنثواتا
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"شالمئمجنفييوحئاشيئوإذ2ا.مايهماليوتعطلمعفتمهناكمن

"أم!الآتيأستآ"أ3:لهيقولونتلاميذةإليهأوفذصالمسيحبأعمالص

مايوحئاوطغوا"اذهبوالهمص:وقاليسوغفآجالت!اآخز؟"ننتظر

باستواء،يمشونوالدرقي،يبصردرنالعميئإن5:ترؤنوماتسمعون

والمساكينا،يقومونوالموتى،يسمعودقوالصمئم،يطهرونوالمرصن

فيئ((.تشملثلالمن*وطوبى6ئب!ئرون-.

11"ماذيوحئا:فييفحموعصيقو3يسوعأخذآنصرفواوئا7

الميحتالبحيرمشارفيعلىوهي)صكاورحالئا(ماخيروصنقلعيماسجنفييوحئا)2(كان

وأخوهتزؤخهاائتيفيلئ!نأخيهامرأةلهيرودئاإرضاءأنتيياسنهيرودسنسجنهالئرقئة.

بهيرودثاعلاقتهاكتشقتفلضا.الأنباطمللثالحارثابنةالشرعئةزوجتهوكانتحيئ.

فبطث!والذهاغيتمالبطراء.إلىفرتهناكومنماخيروسنوجاءتالاللاقطلبت

لقتيهلهعقاتا،المؤزخيوسفيقولكمامأهيرودمنهزيمةفياليهودورأىبهيرودس.

المسيحألقابمنلق!ب"الآتي":)3(5(.18،اليهودئة)العادئاتالمعمدانيوحئا

معطياتإلىأستناذا،يمكنلاالفق!ثوهذاإلخ(6-أ:9أش،94:01)تكالئجوثة

تفسير؟فييوحئا3وسؤا-.لغيرهيكونأن،والمعنوئة-الففظئةوالقرائنالمقثصصالكتالب

ءلمعفصهمكمنافسإليهالئظرعنفيكفواويسمعوهيسوغتلاميذهيرىأنيوحئاأراد:وجوة

إنذا"يىرسالةرسالتهإذكانتبعدصبرهنفديوحئاأنآخرونويرى(.الفمالذهبيئأيوحثا

والئفسيرينتطر.ماكانغيريسوغمنويرى7-12(،)3:يسوعيدعلىالعقاببقرلب

و!والحئةبالبثنةبلإيجاتاولانفيايكنلميسوغجوال!)4-ه(.الأرجحهوالأول

-35:3،:9218أشأفيهتتحفقذيهيوهاأوصاقهذكروافالأنبياة.وأقطعأفعل

قطفيهشلثمافيوحئايوحئا.إلىموخهةليست"الئطويبة":61((642:6-70،

المدلولبشاملةعائةهيبلالئابعة.الآيالتفيمديحمنيسوغبهيخضمهمابدليل

يوحئا.تلاميذإلىموخهةإئهاوقيلا(.3-أ)5:الجبلعلىكالئطويباب



6313-11:8متى

فماذاوإلأ8؟الريحتهرهاأقصبةالبرئة؟فيتنظرونخرجتم

عليهمالذينولكنالثاعمة؟الئيادعليهإنساتاأتنظرودن؟خرجتم

؟تنظرونخرجتمفماذاوإلأ9.الملوكقصووفيهمالئاعمةالثيالمح!

هوإئه01نبيئ؟،0منأكثربلأجل،:لكمأقو3إئيأنبئا؟

طريقكفيهئئقذاقكرسوليأرديعل"هاءنذا:عنهالمكتود!؟بر

أماقك".

منأع!مالئساءمواليل!فيتقثملمإئهلكمأقو3ا"الحقا

ال!ماواتملكوبفيالأضغرفإنم!ذلكومغاتغقدان.يوحئا

الأنبياءجميغبأنذلك13.كل!يختطفوتهوالغاضبون،غنوةيؤخذ

إثهالقصور.كأبناءوالمراوغةالئزلصأهلمنهوولامتقفتا،رجلاليسيوحئا9()7

فشهادئهتمئمومن.بشجاعةالف!حقوقليعلنأسرازهواستوذعهاللةانتدبهرجلأي"نبيئا(

من"أكثريوحتا)15(.الأردنضفافيعلىأمال!جنفيكانسواءهيهيليسوغ

فيوالئص!ا(لملاخي)3:والمكتوبالمنتطر.صالمسيحمجيكألئعينالفةأرسلهلأئه"نبيئ

ال!تد":هيكلهإلىيأتيوللوقتأماميالطريقئهئىءم!يمريي!لهاءنذا:العبرتة

إلىيأتي"ال!ئاهوأئهعلىضمنيبرهانيسوغعلىالئبؤةوتطبيقالفههوالمتكفم

فمن.الإنجيلوعهدالموسوئيماالشريعيماع!د-بينالوصلصلةيوحئاكان)11(".هيكله

الع!دعتبةفيبقيحيمثومني،القديمالعهدأنبياءجميعيفوقللمسيحسابقهوحيمث

واحدأصغيرمنأصغرفهوالقيماكاملةهحثةفيهتج!دتاتذيالضليحبئيعرفولمالجديد

العريسصديقكانإئة:الحالبطبيعةالذاتئةالقداسةحيئأمنلاالجديدالعهدأبناءمن

4-ه(.12:رو18)كوا:الئمرفيالمسيحجسدفيعضوالمسيحيئفيما92(أيو3:

)16:لوقافيوردكما13الآيةبعذقرأناهاإذاأفضلبوج!الآيةهذهتف!م)12(

بطريقالجديدالعهدإعداذمهفئهوكانتيوحئاعندانتهىالقديمالعهذأنوالمعنى16(.

الف!ملكوبلدخولسبيللا،الئمهيدئةيوحتابدعوةالجديذالعهابدأماومنذالئبؤة.

دوته.تحوذائتيوالخارجئةالنفسئةالعقباتمذئلأ،وعنفوإلحاحبشذةبطسهلمنإلأ



ا:14-91امئى64

إيلئاتفهموا،أنجمستمإنوهو،14يوحئا!أحئىتتئأوا*والشريعة

"!قليسقغأذنالبلهالمن15!؟.يأتيأنتنبغيائذي

البحيرةفذدطوعلىجيل!أبناءفييسوغحكئم

فيجلوشماجمعبيةيشيةإئه؟الجيلهذاأشئهتجن16"ولكن

فلملكم"زفرنا17:قائلينبأصحاي!متصيحونالسماحاب

ولايكللايوحئاجات18تلطموا!"كأ.فلملكمنخناتر!صوا+

ويشرد!يكلالبشيرآبنوجاء91شيطاتا.بهإنفقالوايشرلمح!

!والخطأةللعشارينأليفخمير،شمرسأأكو3،رجلهوذا:فقالوا

بأعمايها".تزكمثقدالحكمةأنإلأ

الئبؤةفيهتعاقبتوطفوشه.ورسوئهالقديمالعهدأسفارأي":والشريعة"الأنبياء)13(

الئبؤة.خاتمةفكانالمسيغظهرعندئذيوحئا.ظهوريومإلىالمنتظرالمسيحعن

إيلئاعودة6(،-)4:هالسيئملاخيقولإلىاستنادا،لينتظروناليهودكان)114

الاثنينبينيمايوحئابشخصجاةقدإيلئاأنيسوعل!مفئصرخ.المسيح-تذأتمكسابق

بيوحئاالملاكبشرئالذلك12(:)17الجريئةوالغيرةوال!يرةالرسالةفيالشتهوجو؟من

فليسمع"أذنال!لهمنتفهموا...أنشئتم"إن:يسوع3وقو:17(.ألواإيلئا""بروحنعتة

الخلاصئة.وعروضهللانسانالفيماحمامنالإنسانئةالمواقصلمأساةالذوامعلىتجسيا

لعبواسواءالئعبفيأصحابهمعلىتآخذأبذافيجدونهواهمالراكبينكالأولاد)117

الفزيسئين،والكتبةسئماولا،الجيلهذاأبناءكذلك"المأتم".لعبةأم"العر!"لعبة

بالئساهلوالآخر،بالجنونالأوكفنعتوايسوغبطريقولايوحئابطريقيرضموالمافإئهم

بأعمايهاأثمرتالحكمةهذهأنغير.الفه")احكمةتصميمبذلكوقاوموا،والئراخي

المستقيمة.للئفوسالخلاصن



11:02-25مئى

الجليلىمددطتقوفي

(15-01:12لو،01155أمتى

65

لأئهمئعجزأت!اكثرفيهاأجرىاثتيأثدنيقرخطمقحينئذ25

بيتآياللثويل!كوززينيا،للب"ويل21،فقاليتوبوا،لم

منفيكماصميغماوصيدونصوؤفيضيغلولأئهصيدأ!

نإلكمأقو3!إئي422والرمادلح!بايائمحصسقديمهنتتابتاالمعجزالت

مصيرا.منكماأهونصالذينيومصفيستكونالطوضيدونصوؤ

سئهتطفإئهال!ماء؟حئىأترتفعين،كقرناحوئميا"وأشإ،23

منفيلثصمنغهاشدوتمفيضيغلولآئه!الجحيمإلىبلث

سدوتمأرضنإنلكملأ!ولهـإئي24.اليومإلىلثبتحثالمعجزالت

مصيرا*.مظئيأهونصالذينيومصفيستكون

لئينخفيصيسوغونيؤ،المتواضعينقسمةالفهوحيئ

أبتإ،يا،"أحقاك:فقاليسوعتكفتم،*الوقيتذلكوفي25

يسوئجخض!اقد،عظيمةكانتوكلهاالبحيرةبجواروكفها،المدنهذه)25-24(

نأعلىللذلالةالوثنئةبالمدنومعارضتها.رفضتولكئهاوتعليمهمعجزاتهمنبالكثير

ثول!و"ايشغ"-.أطلالطاليومكلهاوهي.الخلقيئالانحلالمنإثقاأثقلالثعاميتعمذ

:3-)يونانالرأسعلىيذر"الرماد"وكذلك-الئوبة.دليلالجلدعلىيلت!نشعيرمن

.األوهالئدريبئةبعثتهممنالئلاميذعودةبعد":الوقتذلك"في)25-26(9(.-5

الله.ملكوتسرو"هذه((:-.المتواضعونالقلبال!ليموهمو"(لأطفال":-2(.ا

الكبرياءفهذه:العقلكبرياتبدينبل-وقدرتهالعقلأهمئةمنيقفللاالمسيحال!ئذ
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والفهماء!الحكماءعنص*هذهحجبمتآلأئك؟والأرضال!ماءر!ث

ح!ن،هكذاإئه،الآ!أئها،أجل026*يلأطفالوكشفتها

الآبنأيعير!تأحذفلاشيءكلإليئد!قدأبيإن27تذيك.

أن!الآبنشاشومنالآبنإلأالآلتيعيرلتأحذولاالآل!،إلأ

له!.يكمتمص

وأناأحمايكمتفلصتحمتاثتعبين!دجميغيا،إليئ"فتعاتوا28

وديم،لأئي،ليوتتلمذواعليكمنيريخذوا92.الراحةأوتيكم

-انيريإن،آجل03.لنفوي!كمالراحةفتجدوا،القلمبومتواضع

".خفيفوجف!لي،لئق

حئىأبل،الإيمانصطريقعنبعيذابالإنسالبتشظماكثروماالف!تدابيراكتنا؟دونعقبة

المسيح،ال!ئدبألوهئةمفةتصريحالآيةهذهفي271(.ال!ليمصوالمنطقالضوالبطريقعن

كل!،منهمولدهبحكم،أعطاهوأزلئاروحئةعقلئةولادةالابنبولاديه،الأقيإنإذ

اللأمحدودة."المتباذليماالمعرفةفيووحدةالذاتفيوحدةبينهمافإذا،الإلهثةالطبيعة

إلأ،حقيقتهبكل،الآقييعرلهتولاالآبا،إلأ،حقيقتهبكلالابن"لايعردتلذلك

عن""ا!ب"سلطانيمللثوحذهوالابنمحدود.غيرعلما،ذلكيستلزمإذ"الابن

وبالقديىيريدواأنبشرط،نحوهمائجاههوفي،وقليهوفكيرهطبيعتهفيللئاسالف!حقيقة

وكاناكانأئاالعذالتئعانونالذينا!لتعبين"!"جميغ)28(استيعاقي.يستطيعونائذي

منأداةو"الئير"-.الروح--وفراغالقلقوالضميرالمرتالبالفكيرتغب!سئماولا،مصدره

المسيح!فضريعة"الشريعة".علىللذلالةويستعار،للحرثالثيرانعنقعلىتوضغخشب

المعفمءالإلهيئ.خطىافيومشىبحبأالإنساناعتنقهاإذالئنةخفيفة



1267:ا-7متى

ال!بتوؤبئالهيكلمنأعظئميسوغ

-5(ا6:لو2:23-28؟)مر

-القمح.حقولبينال!بمتفييسوعآجتارالرهالبذلكفي12

الفريسئونوأىوإذ2وجملون.سشبلآتقتيعونفجعلواتلاميذهوجاغ

ال!بت؟7".فيتجللاماتفغلونتلاميذك"انظر:لهقالواذلك

معه؟وائذينهوجاغحينداودكأفعلماقرأتم"أما:لهمفقاك3

رو4لاالتيا!دهـة*أرغفةأكلواوكجف،الفهشآدخلكي!4

ال!ئريعةفيقرأتمأؤها5وحذهم؟يلكهنةبلهعهلفذينولاأكلهاله

عليهميكونولاالهيكلصفي*ال!بحتتنقضونال!بمتيوتمالكهنةأن

".الهيكلمنأعظتمههناإنلكمأقول"وإئي6ذنمببم

الذبيحة،لاالرحمةأرياإئي:معنىماف!متمكنتمولو7

أنفسهم:فيالكتبةمنقومفقال)9:3الخطايايغفزبكونهقبلمنعليهاحتخوا)1-2(

ويحتخون14(.:9)الضوموبإهماله11(،:9)الخطأةبمخالطةو(،يجذفهذاإن

مباحفهذاسنبلأيقطفونأئهمليسهناصالرسلوخطيئةال!بت.شريعةئخال!بكونههنا

غنئةالمئبتوشريعةعملأ!ئغاوهذا"،بأيديهم"يفركوتهأئهمبل25(،23:)تث

المعاني،هذهعن،باجتهاداتهمحؤلوها،اليهوبمعفميأنإلأ.الذينثةبالمعانيذأتهافي

داود)3-4(!ال!بتيومفيدجاجةباضثهابيضهأكليجورهلتساةلوالقدحئى

"أرغفةأوالئقدمة"و"خبزإ.2-217:)اصيمشاولوجهمنهاربينكانوأورجاله

وتغئر،إسرائيلأسباطتمثلالبخورعليهامذروزاال!ميذمنرغيقاعشراثناالئقدمة":

الشرعئة.ألمحظوراتتبيحالضروراتولكن.للكهنةإلااكلهايجلولاسبمتكل

الذبائحكنحيرالعبادةمراسيمبها-تقضيأعمالمنفيهيقومونبماال!بت""ينفضون)5(

إلخ.الأطفالوختانة
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ربلمهوالبشيرح!آبنلأن8،لهمذنبآلاقنعلىحكمتملما

أيض!ا"ه*ال!بمت

اليداليابسنالزخل

11(6-6:لو6،-3:أ)مر

ياه"صبرجلوإذا01.ضجضجهمإلىوجاةهناكمنومضى9

وكانال!بت؟".فيالمئمفاءشتجل"هل:*فسألوه.يابسة

كا!ماإذامنكمؤجلص"أفي:ل!مفقال11يئ!موه.أنبقصلإهم

ئمميمكها"لا،ال!بحتيومصفيحفرةفيوسقطمثواحدةشاةله

فيالخيرالعلإذنقيجل؟الشاةيفضملكم،الإنسان12ويرقعها؟

فعادتفمذهاتذك"."مذ:يلرجلقالطحينئذ13السمبت".

ليهيكوهء.عليهوأتقروأالفريسئونفخرقي14كالأخرى.صحيحة

،هناكمنفآنصر!تيسوغفعلتم15

للئبؤةتحقيقابالجملةأشفية

61جميغا.فشفافمكثيرونوتبغه

":القائلالئبيئبأشعياقيلهاليتئم17

،"يظهروهألأوأوصاهم

من"أعظئمإئه:القديمالعهدفيعنهوردماتفوقبألقابنف!هينع!ثيسوغ)6-8(

العهدفيمرة85منأكثرالفقمثهذاورذقدالبشر((:"أبن-ال!بت".)أرلثوهو((الهيكل

ال!بت..فيممنوع"الئطبيب")01(02(.8:)انظريسوعغيرإلىقظئستذولمالجديد

.(61-ه6:الووالكتبةالفريسئونهمو"ال!ائلون"الئطيب.بابفييدخلوالشفاث



2696-:1218متى

نفسي،بهممرتائذيحبيبيئ،آخترتهائذي*فتاي"هوذا18

*.بالحقالأتمفيبائعرعليهروحيأفيفى

المثموارع.فيصوتلهيسضعولا،تصيغولا،يخاصملاا"إئه9

إلىيطفىلاالمدخنةوالفتيلةيكميمر،لاالمرضوضة"القصبة25

".الأمتتوكلكأآسمهوعلى21الغلبإ،إلىبالحقيبلغأن

،الملكوتثيامدليليسوغفعجزاث

12:1(23؟-14ة11لو21؟-325:)مر

فشفاه.شيطانبهوأخرسنأعمى2برجلإليهجيت!ينئذ22

وفالوا:كفهمالجموعفذهشن23وأبصر.تكفتمالأخرسنإنحئى

"إئمافقالوا:الفريسئونوشمغ24داود؟نجآبنهذايكون))أفلا

السمياطين".صرئيس،بتغقربوكالشياطينيطرذهذا

نف!يمهاعلىتنق!يمممملكإ))كل:لهمفقالأفكاؤهميسوعوعلتم25

فإن26يثبمث.لانف!يميماعلىتنقميممبيت!أوهدينةوكلتخرل!،

!مافكي!،نفسهعلىآنقستمفقدال!ئميطانتطردالائميطانكان

الفه""عبذالمسيغ.عبديأي"فتاي":4(.-ا421:لأشعياالئبؤة2(171-ا

الذينأي"بالحقأ(:-2:7(.)فيعبد""صورةبتج!دهأخذ،الدهابنوهو،لأئة

منوهوالمنتظر،المسيغداود":"ابن)23(بذايه.نف!ههوأي"اسفه":-الضحيح.

9(.:21)داودنسل



31-12:27م!تى75

أنتم*فأبنابهمبتعلربوكالشمياطينأطردأناكنحت!إن27؟مملكته

وأئا28كأ.عليكميحكمونأنف!هم!ماللذلكيطردوتهم؟بمن

قدالفهملكوتأنفذلكالاثمياطينأطرذ!الف!صبروحكنحثإذا

أمتعتهوينقحت؟زالقوفيبيتآيدخلأنلأحل!كي!أئم92.ككمأد

معيليسنمن35؟بيتهتنهب!وحينئذاولأ،القوفي*يوثقأدنإلأ

يبذد.فهومعيتجمغلاوقنعليئ*.فهو

لهمغمرةلاءالفدالمىسالروحعلىتجدي!بيسوغالكفز

12:01(لو35؟-328:)مر

تجدي!كل،خطيئةكلإنلكمأقولذلك-أجلص"من31

:9113)%عالشياطينلطردالئعزيتميزاولونوكانواالفريستينتلاميذأبناؤكم"ة)ا271(

عزواماإن!م:يسوععلىوتحامي!مبكيذب!ميشهدون":عليكم"يحكمون-14(.-

بذلكيسوعاتهائملهميجورفكيفالشياطينرئيسمعتوأطؤإلىتلاميذهمتعزيتمقط

دليل-وطردهالشياطينعلىيسوغسلطان)28-92(الذاتيئ؟بسلطانهالشيطانيطردوهو

و"الأقوى".إبليس"القومميئ":-.الضلالعلىيقوتمأنيمكنلاالفهملكول!تأنعلى

هوثمامثلأالرلثأوردوقد.يسوعوهو،يدهقبضةمنالبشروينتزغقدوتهئ!ثملاتذي

الشحيطانمنأقوىأئهوبمامنه.أقوىهومنإلأيغلحهلاالقوفي:الئاسفيمألو!ت

هذافييكونواأنيمكنلاالتايس)03(تواطؤ.علىمعهيكونأنيمكنفلاويطرده

بالعدولعليهوإئالأجليمابالحياةمعهإئافهم.وكنيستهالمسيحإلىبالئسبةحيا؟علىالعالم

عليلهالمناوأةأوليسوغالموالاةأيذلك":أجل"من311(.شؤونهعنإيجاتاأوسلتا

لأدت،لهتغفزالإنسانيدعلىترتكبخطئةفكل،ال!ابقةالآيةفيدكرهوردماحذ

الميراثالموعد،تماتمالمدعؤون3ينا،الآولالعهدفيالمقترفةالمعاصيلفداء"بموتهيسوغ

أبذاالانقطاغفهولىمغفرةلاائذيالروحعلىالئجدي!أئا15(.9:أعبالأبدفي

مشيثةفحصعنوالانشغاذبالالهئاتالاهتمامعنوالانصرالتالذاتإلى



3771-21:32مئى

منهـإن32.لهمغمرةفلاصالروحعلىالئجديفوأفا:للئاسيغفر

القدسيىصالروحعلىقالطقنأفا،لهيغقرالبشيرآبنصعلىكلمةقال

*.الآتيفيولاالذهيرهذافيلهيغقوفلا

الفميتكفئمالقلبفيضصمن

45(-644:لو17،-16ة7أمتى

وآجعلواجئذا،يكونفثمرهاجئدة*الشجرة"اجعلوا33

؟الشجرةتعردتالئموةمنإئهرديئا.يكونفثمرهارديثةالشجرة

وأنتمجئذاقولأتقولواأنتستطيعونكيف،تالأفاعينسلفيا34

منالضمالغفالإنسان35.الفميتكفئمالقلمبفيضصمنإئهأردياء؟

الشريركننر؟هنالشريروالإنسان،الضملاخيخرجالضالحصكنثره

الئاس!يقولها*باطلةكلمةكلإنلكمأقولوإئي36الشر.يخرج

تتبرأ،بكلا!ثلأئلث37.الذينيومفيحساتاعن!ايؤذون

".عليكيحكموبكلاجمك

91(.5:اتس)انظرالزوحإخمادعلىباعثةأ!رجميعهاف!ذه،الحياةفيالر!ث

الروحعلىالمجذ!تإنأيالوجودفيالاستمرازئفيدتعبيرالآئي":في"ولا)32(

.الشجرةأنافرضوا...":الشجرة"اجعلوا)33!الأبد.إلىخطيثتهئلازمهالقدس

جوهرهعلىفتدل"أعمالهإلىينظروأأنمنهمفيطفبالشيطالبشريلثأئهاذعواإئ!م

الحئةنسلإلىإشارة؟"الأفاعي"نسل)34(.المم!جرةجوهرعلىتدل9الثمرةأنكما

أئتيهي:"الباطلة"الكلمة)36(.المسيحأي"المرأة0))نسليقاومائذيأ!35:)تك

يؤذيالكلمهمثل-هذهصاحباوإذاكان.جارحةتكونمافكثيرآتحفطبغيربهائنطق

والافتراء؟الئفاقيأهلوهمبهمفكيفالحسالتعنها
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دئ!ليمانومنيونانمنأعظئميسوغ

41-12:38مئى

92-32،ا:16،لواابم-8112:مر4؟-ا16؟)مثى

معفم،"يا:قائلينوالفريسئينالكتبةمنالومأجابئحينئذ38

الصمرير"الجيل:فأجاتفم93آيسة((0منكنرىأننريا

الئبيئ:يونانآيةإلأآيةيعطىلنإئه!آيةكأيطل!بالفاسق

ليالوثلاتأئامثلاثةالحوتبطنصفيظليونانأنفكما04

؟!.ليالأئامءوتلات-ثلاثةالأرضجؤفيالييكونالبشيرآبنكذلك

الجيلهذامغصالذينيومصاليشيقومولننينوىرجاك"إن41

فلارألتماال!ماءمنتأتيمعجزةيريدون.والكتبةالفريسئونهمالشرير":"الجيل)93(

فيخزىيستطيعصلنأئهواعتقاذهم!!الشيطانمعبتواطؤتكونلئلأيديهصمنعمنتكون

معجزةوكلالئاس.لإلهاءالإلهئةقدرتهيسخرأنرفضيسوغولكنالجماهير.فظرفي

ال!ماء؟منحتقاوهي،اللأمحدودةالدهقدرةعنإلأتصار!ليصنغها

رسالةمنأعظيمفرسالئه35(:أالوأالجيللهذاالفيماآيةهوالمسيحالسمئا104-41(

قبعائذييونانآيةمنأعظتمآيةسيعطيهمذلكومع.سليمانحكمةمنوأعظميونان

،الأرض"جوف"منبل"فوق((منتكونلاولكئها،أئامئلاثةبحرفيحيوافيجوففي

كانتعبيرإ(:ليالوثلاثأئام"ثلاثة:وقبرله-عملإ.خاتمةستكونائتيقيامتهويريد

ناقصةالئياليأوالأئايمهذهظفتوإنأئامثلاثةعلىتمتامذةعلىللذلالةمستعملأ

ا03:صم)1كاملا،يومآالوممنالجزةتعذونكانوا،اصطلاح!مفياليهوذ،لأن

"إن-وتقاليدهمسثتهموهوكتافي-تلموبهمفيجاءوقدإلخ(؟4217تك؟و13

1(.أخرىسنةئح!ثس!ةإلىيوماوإضافةآخر،يوتايوم-تعاإلىساعةإضافة



4573-:1242مئى

.يونانمنأعظموههنا-يونانبوعطتابوالأئهمعليهوتحكمون

وتحكيمصالجيلهذامغصالذينيومصفيستقوم-الئئقنوملكة42

سليمانحكمةمنيتسمعصصالأرضأقاصيمنآتتلأئهاعليه

.سليمانهنأعظموههنا-

الإنسانإلىالئجسصالزوحصعودة

26(-11:24الو

الأماكنفيطا!تالإن!سال!منخرقيإذاالئجممنالروخ"إن43

إلىأرجغ3:يقوحينئذ44يجاها،فلاالراحةتطلبماالقا!ليما*

مرئتا.مكنوشا،خاليام!فيجذهفيأتي8هثهخرتجاائذيبيتيئ

قيدخلوته،هنهشرآ!رينصأرواحبسبعةمعهفيأتيفيذهمث45

هكذا.أولاهمنشراالإنسالقذلكآخرةفتكون،فيهويقيمون

الفاسد".صالجيللهذاأيضمايكون

العاشرالفصلفيخبرهاورذاليمنفيسبأملكة:الملكة"و)ا-الجنوب"الئيمن":)42(

هذانهايةبيانصالأرجحفيهوصالمثلهذامنالمقصود1(00-)1الأولالملوكسفرمن

إلىسيؤولومعجزايهيسوغصتعليمصبفعلأمزهيستقيمكادإذبعدفإئه"".الفاسق"الجيل

إلىإشارةالئصنفييكونوقدالئور-علىالئمربإلىعوديهبسببعليهكانئماأسوأ

.الرومانيدعلى07عاتمذلكتموقد،رهيبدماليمنوأهيهابأورشليتمسيحلما

)أشالشياطينمسيهنأئهايفوناليهودوكانفيهاماءلاالقفارالقاجلة":الأمثن)ا-

13:.)21
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الحقيقيةيسوغأسرة

21(-8:91لو35؟31-3:)مر

أ05-:1246مئى

ظرخاوقفواقد!وإخوتهأفهإذاالجموغيكفمهوو!يما46

وإخوتكأمكإن"هاواحذ:لهفقال471تروة.أنتطفبون

لفذيوقالفأجا!ت48يكفموك"0.أنيريدونخارخاواقفون

،تلاميذهإلىبيدهوأشاز94؟ا(إخوتيوتنأفي؟"مق:أخبره

أبيبمشيئهيعقلقنكلفإن05.وإخوتيأئيهم))هؤلاء:وقال

"*.وأفيوأختيأخيهوالم!ماواتفيالذي

ويهوذايعقولثوهم"يسوغ"إخوةالئاس،شضرهممننفرالجديل!العهل!في)46(

؟131شيءعنهنئعرلثلا"أخوات"وكذلكه(.:ه)13وسمعانيوسيأوويوس!

والعمةأالعئموابنالأخعلىفتالاال!امتةالطريقةعلىهنامستعملةإ)أخ"لفظة6!(.

أيتعذىبل23:22(.6،-:014اح:1314،16؟8؟)تكوالخالةالخالوابن

مريخذعيتالأساسهذاوعلىالعربيئ.الأدبفيوهومحعيرأبعدهوماإلىمدلولها

منأختهاليستكونهاعلى:25(91)يويسوعأئملمريتمأختاكلوئا()زوجةلكلوتاالتي

56(01-)27وإخوتهيعقولتأئمهيلكملوئاائتيمريمبانيصرخالإنجيلإنثئمأبويها.

أوصىالماغيرهأولادلهاولوكان:6،13أمرمريم"ابن((ئدعىوحذةيسوعالإنجيلوفي

اثيرأفينجذلاأئناوالواغ27(.-:9925)يويوحئارسوله!الضليبعلىوهوبها،

ومريتمايوس!أشخاصثلاثةمناكثرتضئمالمقذسةالعيلةأنإلىالكريمالإنجيلفي

"حتى!)وتفسير،سابقزواجمنيوسصأولادبأئهمالقوذالمنط!قصفسادومن-.ويسوع

إنجيليئمبد!لإعلانال!انحةيسوغانتهز)48-.5(ا:25(.فيعاهابتا"ولذث

.وجو؟منوجهأسلوبهوفي.الذهوئةالقرابةفوقالئ!فيالزوحئةالقرابةأنوهوأساسيئ

ليساأثتيلأئهمديحوباطنهإعراض!الكلامفظاهز؟-الذئم"معرضفي"المدخوهوالبيان

بموقفتعريضنوفيهمثلها.الفهبمشيئةعصلأحدمنوماروحيا،اللهإلىمنهاأقىلت

عليه.والذمنللحسدانقادوابلأيو7:ه(،بهيؤمنوالملأثهم"إخوته"



1375:ا-8مئى

سبعة-بأمثالالملكوتلم!ربعض،جوان!بعنالكش!:الئانيالف!ل

4(ة48:ا؟لو)مر

البحر.جمنذوتجقسنالبيمتمنيسوعخرقي"اليومذلكوفي13

فيهاوجل!منسفينةإلىضغذإئهحئىكثيرةخموعإليهفآحتشذ2

بأمثال!.أشياءكثيرةفيفكفضهم3.المئماطئعلىكفهالجمعوأقاتم

مختلفةأواضيرفييقغصالزرعمثل

(8-8:هلو9،-42:)مر

بعفنسقطتزرغهووفيما4ييززع.خرقيقدالرارع"فوذا:الال

علىبعضمهوسقط5فآلتقطثه.الاليرفأتت!صالطريقحاشيةفيصالروع

عفق.لترايهيكنلملأئهحالأفتتمت،الئرالبرقيقةخجرةأوضص

وسقط7تيس.أضللهيكنلموإذآحترقال!ئمممم!شرصتفلفا6

الأرضفيبعضطوسقط8فخنقه.المئمو3قطقغالشولثفيبعفمه

تعثزسبعةأمثالأيور3وهنا.اللهملكوتل!ثرعةالأساسئةالعناصرالإنجيليتجقغ11(

والخمبرصالخردلحئيماومثلا،الملكوثنشوةيصمثالرارع-قثل:الملكوتطبيعةعن

ومثلا،قيمةكلفوقفهيقيمتهيصفانواللؤلؤةالكننرومثلا،العجيبنمؤهيصفان

،)في2(-)1بالأشرأر.أهليمامنالضالحينواختلاطمصيزهيصفانوالشبكةالرؤالب

هو"الرارع":9(-)3معئق...زماييعلىيدللمفلاتعليمئةقيمئهتعبير":اليومذلك

إلىتصلأنيجبائتيالئ!كلمةو"الررع":...تعليقهئواصلمنوكليسوغ

الحالاتعلىتدل!الررغعليهاوغاثتيالختلفةوالمواغثمازها...لتؤتيئالقلولب

لقبول!ا.استعدادهمودرجةال!امعينعندالئفسئة
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مئة،الواحاثمراقأغطىالجثدة

*إ"قفيسضغأذنال!لهفقن9

13:9-14متى

تلاثين.والآخر،سئينوالآخر

ءبأمثالالتعليمعلىالبادث

15(-9ة8لو12،-415:)مر

بأضثال؟بر؟"تكفمهم"لماذا:لهوقالواإليهالثلاميذقآذنى01

ملكوقيأسرازت!عيرفواأنلكمأعطيئقد"أنتم:وقالطفأجالت11

وقنفيزداذ،ئعطىلهمنإن12يعطؤة.فلمأولئكأفا،الله

لأئهمصبأمثالكفمهيم13.منهص!ينرعلههوهافحئىتهليسن

.يفهمونولاتسقعونولاويسقعون،يثصمرونولائئصرون

القاثلة:أشغيائبؤةتتثمففيهم14

51"حيرتبصرونولاتنظرونوفظتزا،تفهمونولاتسمعون"شماغا

أحواليمنأوالطبيعيمامشاهدمنمستوحاةموضوعةحكايةالكريمالإنجيلفي:"المثل")01(

منوالمثل.مبهجبوجهالمسلكثهأوالذينئةالحقيقةتصويرمنهوالقصاوماجريايها،الحياة

الوثمتفيوهوالمقصود.المغزىواستخراص!الثفكيرعلىويحملالانتباةيستثيرطبيعتيماذات

إمن"فإن)12(الضمحيحة.الرؤيةيريذلاأوالنيبلادةدأئهعفقالحقيقةيحجبنفميسه

لأنغتىيزدادفالغنيئ:الحياةواع،علىمبنيوهوالمثلمجرىجايىكلام...":ئعطىله

الروجثةالأمويىعلىالئطبيتيوفي.الكسبوساثللانعدأمصقفةيزدادوالممل.الماليجرالماك

ائمذيبخلافيعطاءاللهيزياه،بحرصويحفالهاالأولىالفهعطئةيقبلأيله""فاثذي

والفريسثونالكتبة14(-)13البوار.آخرتهفإنبذدهاثئمتبلهاأويقبئهالمأيله"،"ليس

مخاطهتهميواصلأنإذنالغبثفمن.يحموعمنوسمعوارأواماكلمعالثحجثيرعلىظفوا

01(.-61:8أشعيانبؤةتتموفيهم،الكلامبصريح-



2377-13:15مئى

آذاتهم،وضموا،الثمدبهذااللسبغلطقد"لأئه15

ؤتفقموا،تآذاي!موتثممعوا،بعيونجهميبضروالاثلأعيوتهموآغمضوا

لأئهايعيونجكمفطوبىأنتمأفا16.قأشفيهمإليئؤيتوبوا،بفلويهم

كثيراإنلكمأقوذالحقوإني17+.ت!معلأئهاولآذايكمئبصئر،

يرؤا،ولمواؤونأنتمماترؤاأنآشتقؤاقدوالف!ذيقينالأنبياءمن

تسقعوا.ولمساجمعونأنتمماتسمعواوأن

الززعقتلصتفسيز

15(-811:لو02،-4:13)مر

الملكودتكلمةشيئمنإن91:الرا،غمثلأنتم18"فآسمعوا

ائذيفهو،قليهفيؤيىغ!طماجاءقدالمئمريرلأنيفهمولم

هوالأوض-الحجرةاليزيىغوالذي25.الطريقحاشييمافيزيىغ

أصللهليسنولكن21فيرخا،لفحينصويتقثفهاالكلمةتسقغائذي

أجلمنآضطهادأوضيقطرأفإذاحالىص،علىتستقرفلانفيمهفي

الكلمةتسضعائذيهوال!ئ!وفياليؤيىغوائذي22.يؤفتهغثرالكلمة

ثمير.بلافيظلالكلمةيخنقانالجنىوغروزالذنياالحياةهئمولكن

الكلمة،تسضعائذيهوالجئدةالأوضصفيزيىغوائذي23

".ثلاثينوالآخر،والآخزسئين،مئةالواحذاليعطيويثمر،ويفهئم

الفذال!والفداءالسج!دسرأهوإئما،فائقبامتياييالئلاميذ،ويسمغهيراهماإن)16(

إسرائيل.-تاريخكليئجةنحوهما



32-13:24متى78

المزووعءقمخاصالحقلفيالرؤانيقثلى

كضئكالئمماواتملكوت"تتل:الالآخرهثلألهموضرلت24ص

عدؤهجاءنيامالئاسوفيما25جئذا.زرتخاحقل!فيزرغرخلص

وعقد!الثب!ثنمىفلفا26!.ومضىرؤاتاالقفحص"ؤشطفيفزرغ

وقالواالبيمتر!ثعبيذفجاء27أيضما.الرؤانظ!رحينئذشنبلأ

أي!قمن،خقللثفيؤرعمتجئذازرغاأليسنال!ئا،"أئها:له

ليهفقالهذا".فعلعدؤ"إئه:لهمفقال28الرؤان؟"!اته

لئلأ"لا!:لهمفقال92فنجمغه؟"نذهمتأن"أتريذالعبيا:

51تئمياقذعوهما03تجمعوته.عندهاالرؤال!مغالقمغتفقعوا

أ!أ"الجصابأوال!وفيالجصاد.أوال!حئىمغاكلاهما

القم!وأفاهليحرقحرقاوآزيطوةاولأالرؤاناجضعوا:يثحضمادثن

أهرائي".إلىفآجمعوه

لث!جرةالحردل-تصيزحئةقتلى

-13:1891لو4:35-32؟مر

حئةال!ماواتملكولمحت"يسعية:قالآخرمثلألهموضرلمحت31

جميغا.الئزورأصغرإئها032"6حقيهفيوزرغهارجلأخذهاصخردل

الخبنرفيالقمحمعاختلعلإذاأسوذحئه+كالقمحوسنبلةبساقينبات"الزؤان"ة)25(

بعذها.وما36الآيةفييسوعيعطيهالمثلهذاوتفسير.مرارةع!ليهأدخل

وهذا.الطعامفيوتابلأالطمثفييستعملجذاصغيرتجآذونبالت:""الخردل)31(

مجرىطولوعلىطبرتةبحيرةعلىئشاهدأمتايىكماأربعةنحويرتفعقدنماإذأالئباث

حئه.منالأسمرتحمثوالطيز.الأردن



3697-13:33مئى

حئىشجرةتصيربل،صكفهاالبقولأكبزصاؤث!أإذاأئهاغيز

أغيصايها".اليوتعشش!تأتيالس!ماءطيوؤإن

كفهالعجينئخفرالحميرةقتل

21-13:02لو

خميرةال!ماواتملكوث"ئشيةآخز:مثلألهموقال33

كهز".الكلآختمرالذقيق-حئىمناكيالصثلاثةفيوجغلئهاآمرأةأخذئها

آخرسببئيأبأمثاليتكفئميسوغلماذا

43-4:33مر

ئكفمهميكنولمبأمثالطص،صللجموعيسوغقاتةكفهذلك34

بالأمثاليالمي"أفتغ:القاثلبالئبيئقيلهايييثم35،*أمثالبغير

-".العاتمإنشا؟منذالمكنونةالأشياتوأعين

الحقلوؤالطقثل-تفسيز

تلاميذهإليهفذناالبيمت*إلىوجاتالجموغتركحيتئذ36

والخميرةفيختمر.الطحينبهئعخنائذيالماءفيتذالثمخفرةعجينة"الخميرة":)33(

يبدأالفهملكوتكذلك.عظيمشيءإلىيؤو3ثئماولهفىصغير-شيءالخردلكحئة

نمائه،طريقفى،يصادفهإذمعجنروبوجيمابأسرهالعالميغتمحئىيتنامىثئمصغيرا

فيللملكوتوصفالخردلمثلفيعنف.بغيرييئموانتشاؤهالاضطهاد.منضرول!

فيليس((:أمثال"بغير341(الباطننمؤهفيلهوصفالخميرمثلوفيالطاهر،نمؤه

أمزالمزاميرصاحب"بالئبيئ((:)35(المحذدة.الفترةتلكفيبلوزمانمكانكل

حذدهاكماالفإملكوتأسراروهي،المحجوبةأي":المكنونةو"الأشياء-2(78/77:

14(.)8:كفرناحومفيبطرسسمعانبيست":البيت)ا)36(البدء.منذالفةوأراد!ا
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:"لهموقالفأجالت37"+الحقلفيالرؤال!ضثللنا"ف!روقالوا:

العاتم.هووالحقل38البشر.آبنهوالجئذالززغتززع))الذي

ائذي!والغدؤ93،المئمرير!تنووالرؤان.اتقكوتتنوالجئذوالروع

.!الملائكةوالحضادون.العالمهثتهىوالحصادإثليس+هوززغه

فييكونكذلكالئايىفيويحرقيجقعالرؤانألنفكما04

مملكتممنفيخمعونملائكتهاليشيرآبنئرجممل41:العاتممئت!ى

هنال!:الئارغ7أثود!فيويفقوتهم42،الإثموالاعليالمعاثر*كل

حينئفبفيتألقونالض!ذيقونوأفا43.الأسنانوصرلمجتالبكاثيكون

إ"فليسغهأذنالبلهفمن.أبيهمملكوتفيصكالشمس

خقلالذفين-فيالكنزقتل

فالزج!!خفل:فيدفيتاكنراال!ماوالتققكولمحتداوئشبه44

كذوآشترىلهماكلفباغمضىفرح!ؤين،أخفاةوجذهائذي

".الحفل

اليتيمةائؤئؤةقتل

لآلئيطف!بتاجيركقثلصأيضماال!ماواتملكوت"وهثل45

،أنعلىإلهامايهبائباعالشيطال!أبضاءيكونواأنفضلواائذينهمالشرير":"بنو381(

أأيالعثرابمسببوأي"المعاثر(إة)41(.يسوعالزلثتعليمبائباعالق!أبناءيكونوا

جهئم.الئار((:"أئون)42(.الخطيئة
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يميلثهاكلفباغهضىاجآتميسةلؤلؤةوجذفلفا46.كريمة

وآشتراهاء،".

ص!نفكلىمنتخقغال!ئمتكةقتل

ألقيمثكبيرةشبكةكضثلصأيضاال!ماوأتملكودت"وقثل47

إلىأطقعوهاآمتلأثفلضا48صن!.كلمنفجمذثالبحيرفي

قطرحوهالرديءوأفا،أوعيةفيالجئذفجتقعواتجقسواثئمالمئماطئص

الملائكةيخرفي:العالممثتهىفييكونكذلك94خمارخاه

الئار:أئودطفيويفقوتهم55،الفمذيقينبينصهنالأشراؤويفصملون

الأسنالن"أ"".وصريفالبكاءيكونهناك

بأمثالصالتعليمخاتمة

لهم:فقال52"نعم".له:قالواكفه؟إ(هذا"أقهمتم51

سماوثيشياال!ماوالمحتهلكوتتعليتمتقفىكاتجإفيكل"هكذا

وعتيقا".جديذاكننرهمنيخيرج

تعاليمهوالوجودفيشيءأثمنواحد:مؤذاهماوالفؤلؤةالكننرمثلا46(-)44

عليهاللحصول،3الحاقضستإذا،شيءبكليضخيئأنصالعاقلالإنسالنفعلى؟الإنجيل

و"البحر":،الكنيسة"الشبكة"::الرؤإنكقثلالشبكةمثل05(-471منها.والحياة

مصيرهموالآخرونال!عادةيدخلونالآؤلونوأشراؤا.أخيازا:صنف"كل"من-.العالم

فيمهفتهملأن"بالكتبة"سضاهموقد.وخلفاؤ!مالرسلكاتجما":"كل)52(.جهئم

فيموخذاوالجديدالقديمالعهدينيخنىلهمأنغيراليهود،فيالكتبةكمهمةالملكوت

.الملكوتأسرازتعليمهم
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الئاصرةأ!ل.ينبذهـمواطنوهيسوغ

24-4:16لو6،-6:امر

لىهناكهنآنتقلصالأمثالهذ؟ضمرلمج!منيسوعآنتهىوئا53

ئهتواحئىقخقجهمالييعفمهموطمقؤطنإ*إلىوجات54

هوأليس55المغجزات؟وظكالحكمةهذ؟لهأين"منوقالوا:

ويوسفطيعقولتوإخوئهمريتم،تذعىأثهأتث!تالئجار؟آبن

هن!الهأينفمنعندنا؟كفهنألسمنوأخواته56وي!وذا؟وسمعان

%."ليممن:يسوعلهمفقاك.أفيهفيمتحئرينوكانوا57كفه؟"

معجزأيمهناكقضنغولم58بيتيما".في،!وطيهفيإلأبلاكراهة

يؤمنوا.لملأئهمكشيرة

تشابهاوإن.3(.-14:)4لوقارواهائذيغيرهذاومجيئهءالئاصرة"وطنها(:)54(

لسفمؤيذهلونالآخروفي،قتقهويحاولونمنهيغتاظونالواحدفي.مواطنيهإبمانعدمفي

نمحوأنظارهمتحتوأمضى،وضيعةعيلةمنأئهيعرفونوإئهمسئماولاومحجزأتهتعليمه

لأثهمالنخار"))ابنوقولهم-:46(.12انظر1"إخوته"بشأد!-مغموزا.سنةثلاثين

جمارتاكان3قو..."ةبلانبي"ليس!571()1:18(0المعجنرالحتليرسريجهلونكانوا

أتا01وأعمالهلشخصهموضوعئاتقديراالغرباءمنيجذالإنسانأنومفاذه،المثلمجرى

وال!يرة.والئسبالأصلإلىامشناذافيحكمونقرابتهذوو



14:ا-9متى

الئ!ادسالقسئم

الملكوتأخلاقئة

83

الملكوتبأخلاقيالئخفقصإلىبأعماي!يدعوالأؤذ:يسوغالقصل

الأضلاقئةهذ؟عندفاغاالمعمدابيوحئااستشهاذ

02(-91ة93؟-9:7لو92،-6:14)مر

،يسوغبأخبايىالئثرؤذ!هيرودصنشيئالرمال!ذلكالي14

منالاتمقدهوإئةاتمعمدان.يوحئا))هذايطاتتإ:يذويفقاك2

يده".علىالمغجزاتالقدرةتخريذلكأجلىصومن،الأموات

وطرخه،وآوثقهيوحئا،علىقبضنقدكانهيرو!هسنبأنذلك3

يوحئالأن4،!ييتسأخيهآمرأةهيرودئا،أجلصمنصالسجنفي

غيزيفتقه،أنيريذوكان5لك".تجللا"إئها:لهيقولطكان

نبئا.جمنذهمكانيوحئالأنالسعبمنخادتأئه

الؤسطفي!يرودئاآبنةرقضستهيرودسنمولدذكرىوفي6

طقبت.شيءأفييعطيهاأئهبق!مصفوعدها7.هيرودمنفأعجتمث

وأش؟طتقعلىههنا،"أعطني:لهقالتأفهامنتلفتمثوإذ8

والمئيهئينصاليمينأجلصهنولكن.الملكقحنرن9".المعمدانيوحئا

ببعضيتمئعلحثمصالرومانئةالمملكةفيلق!بوهوربم".))رثيسنأي"الئتررك":)1(

2(.:111!ناكزةالوارذأنتيباسهيروذسن"-"الملوكالحكامهؤلاءمن.الملكئةالامتيازات
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الائمجن،فييوحئارأسنفقطغوأنفذ01تغطاة.بأنأمرمعه

أئها،إلىفحملطالضمبئةإلىقيو23طتق-علىبالرأسوجيء11

.يسوعوأخبرواأتواثئمودفنوها.الجثةفرفعواتلاميذهوجاة12

الأولىالخبزتكثيرومعجزةبالجفلةأشفية

ه-أ6:يوبما7-915:لو44؟-603:مر

إلى،سفينةفي،!هناكهنآنصر!تيسوغ!يئفلما13

سي!ا،فايهممختل!منقتيعوةالجموعقذرى:مثعنرلقفير،مكافي

ا،عليهمفأشفقغفيراجمغاأبصرخرقيالقفا14الآقدأم.على

-.إ،المكان"إن:لهوقالواالئ!ميذاليهتقذتمالمساء*وثاكان15

مرصاهم.وسمى

طعاهمم(.لهموتثتاعواالقرىييأتواالجموغالآضيرفي،فاشطقدوالسماعة

أنتمأغظوهم.الذهابإلىبهمحاجة"لا:يسوعلهمفقاك16

أرغمفةخمسةغيرههناعندنا"ليسنله:فقالوا17يتاكوا".

يئكيئبأنوأمر91ههنا".إلىبها،"إليئ:فقال18وسمكتين((0

إلىونظر،وال!مكتينالخمسةالأرغفةأخذثئم.الغ!ئمبعلىالجموغ

ئأتلمساعتهلأنهيرودمنلشراتقاتمنعزلمكانإلى":هناكمن"انصرف)13(

أياالمساء":كان"وئا)15(الضالح"."الراعيفإئه،وسبقئهتبعئةالجموغولكنبعد.

لمحأتيالثانيالمساءفهو23الآيةفيأئاالطهر.بعذالثالثةال!اعةنحوأي،الأؤلالمساء

(1وأ19:هالعددجمصفرفيجاتفقداليهود.عنذجارياكاناصطلاخوهو.الفيلمعه

المساتين"."بينلماذكر



2485-14:02مئى

والئلاميذللئلاميذ،وأعطاهاالأرغفةكسرثئموباوك.السمماء

اليهسمير*منفضملهاورفعواوشمبعوأ.الاكلواكفهم25للحموع*+ه

وجلصآلافيخمسةنحؤاجملونوكان21.طوءةقفةغشرةآثنتي

والأولاد.الثساءسوى

الماءعلىبفشييسوغ

6:16-21(يو6:45-52؟)مر

إلىوتسيقوة*السفينةيركبواأنالئلاميذآضطئزالأثيروعلى22

الجبلفيصجذالجم!غصردتوتما023الجموعيضيردتزيتماالجئر

ال!فينةوكاش!24،وحذههناكالمساءكانوفي*.لئصفيمنفرذا

!+مخايفةكاشاالريغلأنالأموافيعليهاطغمثوقدالبحيرؤسطفي

3(.:)يو!الكونسثافهوبعسيرعليهذلكوماكانخفقء،يعلىالخبزتكثيرمعجزة)91(

بالجفدالفيماكيربعدإلأالطعاتميتناولونلاأليهودوكانتالله:خمذ"لثتكر"ومثفهو"بارك"-

ؤزعصبورئما.حرامالتبذير:بليغةدلالتهاولكنعابر!ملاحظةاليه!ر":"رغ)02(والشكر.

للضمئادينوهي،ال!فينةمنشلثولاهيو"الققف":-انصرافها.قبلالجموععلىاليه!ر

،المعجزةرؤيةبعذ،الشعبأنلشعور؟البحريأخذواأنالئلاميذ"اضطر")22(.رئيسئةأداة

اليئر":"إلى-.الرشلإلىالحماسةعدوىتنتقلأنفخشيئا-15(.4ة6)يوملكابريدونه

منوليسإنسانهوحيثمنوإئما،صفىماأكثرما"ليصفي":)23(صيدا.ببتآجهة

غفوة03نحيرعلىالبحرفي)24(كانوا15(.حاشية)انظر"المساء":-إله.هوحيث

والهزفي.قخعةأوهزيمقسمشكلأتسام2أربعةوالفيلمترا.85!نحووالغفوة91(؟:6)يو

صباخا.ال!ادسةحئىالثالثةمنالزابموالهزفي.ساعاتثلاث



33-14:25متى86

البحر*.علىماشياإليهممضىصالفيلمنصالراجالهؤيمصوفي25

وم!!إ((3خيا"إئهوالالوا:ذعرواالبحيرعلىماشياأبصروهفلفا26

قائلأ:اللوقحتيسوع!كفمهم27"تضرخون.أخذواخوالهم

"إلأ:وقالبطرس!فأجا!ت28تخافوا".لاهو،أنا))تشخعوا!

الماء"اعلىإلمجثآتيئأنفمرنيربأ،يا!و،أشآكنمت

آتباالماءعلىومشىالائمفينةمنبطرس!فنرلإ"))هلتم:فقال92

اقتغربدأوإذ،خادتالريحشذةرأىئاولكثه03.يسوعإلى

وأضسكقهيذهيسوعقذوللوقمت31!"ودثيا،"ئخ!نيقائلأ:صوص!

ضج!وئا32*؟"السملثداخقلثلماذاالإيمال!،قليل"يا:لهوقال

ال!فينةفيكانواائذينلهفسجذ33+.الريحشمكتتال!فينةإلى

".اللهآبنحفا))أشط:قائلين

ليخطرماكان،المزةهذهمجبئهولكن،ضثلثفيعرض-البحرفييسوغجاءهم)25(

علىخملهممابالذابذلكالتتس.علىالماءكائماعلىيمشي:منهمبال-أحدعلى

الحادثهذاخلالمنيبدو3()92-افاطمأئوا.صوتهأسمغهمطيف.أئهوالطنالخوفي

الئسرئجعلىذلكليحملةحئىللمعفمالعظيموالحثالاندفاعووحمنبطرسبهامتازما

البحر.هياجمنمكروةلهوخإذاتئمذةيسوغبقدرةيثقكان!ناولكئهأحياتا.والئ!ؤر

لا2أئهونرى-.أخرىمعجزةوهو،الريحسكنتال!فينةإلىيسوغضجدحالما)32(

"معجزالك"تفسيرفيأدمغت!ميعصرونالإلحادأهلأنإلىمزةولوهناالإشارةمنبذ

علىضشيهففيذلك.مثلإلىينزعونال!كتالبعلماءبعضوأخذطبيعثا.تفسيرايسوغ

كانيسوغجسذأنؤاخرونالبحر،"نحو"ماشياكانيسوغأنبعضهمتصؤزمثلأالبحر

يسوغيصنعهالمفالمعجزاث.الئاربخعلىبخنوهو.ذلكوغير،الئاسأجسادعنمختلقا

إعجافيهاطاقيتحملمعجزةوكلالزسل-والئاس.أنظارعنخفيةفيولا،ليليئحلمفي



ا:3651؟-41:34متى

جثساوناحيةفيأشفية

87

6:53-56()مر

أهلغزقهوإذ35جئسار؟،0عنذالأرضنتلغواغترواوئا34

قنبكلفجاءوهكفها،الئاحيةتلكفيالحبوأذاعوأالمكالطذلك

هذلتولوتفمسواأنمنهتلتمسونوكانوا36قوض.بهكان

تماقا.تئرألم!همنكلالكان+!يريىدأئه

داخل!منتنئغفنجاشئه،الإنسانئنخسنشطعاممنلي!ن

23(-ا:7إمر

له:وقالواأووشليتمهن*وكتبةفريسئونيسوغإلىدناجيتمذأ5

يفومالئاربخلأن،كفهالئارينيعلىالسمبهةإلقاءبدونعنهانزع!إلىسبيلولا،الخاصن

المساومةمنزلقابفيأحياتاينزلقونالمؤمنينالمف!رينبعضأنوغريبط.الشهادةعلى

أعداءمعالئقارلببعفنئخدثونالحقيقةحسالبعلىالئنازلاتببعضأئهممنهمظثا

ابنإيماننافيهويسوغدامفما.الملتوية))الئقذمئة"دعاةشراسةمنتخذونأوالثور،

يؤتيأن،نواميميمهوواضع:3()يواالكونخالقوهو،عليهيتع!رفهلالمتج!ذالله

اليهودفييوسيفوسالمؤزص!وصفهاةجئسار(1"أرص!)34(شاء؟وحيئماشاءمئالمعجر

علىكفرناحوموكانمث.ال!ئكأنوكثيرةللئظر،وبهجة،كجئةمخصطسهلبأئهاالمعاصر

كفرناحوةآتواوالزسليسوغإنيوحئاقاللذلك.الشرقيئالش!اليئصالأرضتلكطرفي

شرابة:"الفذب")36(45(.6:)مرطريقهمفيإذكانتصيداببي!تمروزا)6:17(

أبناءعادةعلىيسوغفدرج،اللهبوصايالتذكيرهمالرداءحاشيةفيالي!وديجعلهاقد

يخخايخهم.فيليوقعوهيسوغأعقالبفيأبدتاوالكتبةالفريسئون11(،قويه



"8-15:2مئى88

لا-الخبرتناولهمعنذفإئهم-؟الشيوخسمئةيتعذونتلاميذك"يتم2

وصئةتتعذونيتم،))وأنتم:لهموقالقأجاقي3".أيديهمتغيملون

!:وأيضما،وأفكأباكأكيرثم:الفهقالفلقد4؟ممئتكمأجلصمنالف!

قال!قن:فتقولونأنتموأفا5قتلأ.فلئقتلأئهأوأباهلعنضن

أن2ملتنرمغيرفهوآ؟!،الربانقئيبهتئتمعهاإنأفإ:أولآبييما

آأ7.شئتكمبآسمصالق!وصئةنقضتمهكذاأفه.أوأباهيكرتم

"قائلأ:عليكمتنئأإذأشغياأحسنلقد،ائرا*ون

مئي.فبعيدةقلوئهموأفابشفس!ئكيرفنيالشدبئ"هذا8

قياليهودئةالأئةآباءعلىالمتواترةوالتقاليماالعوائل!مجموعة":الشيوخ"شئة)2(

بمستوأالاثمئةهذهيجعلونوكانواوأحكامها.والئجاسةالطهارةمسألةومنها.موسى

والأساطييرالئفاسيرمنغيرهامع)المعفمين(الزائئينبعفنجمعهاوقدالئوراتثة.الشريعة

منهاالبدنئةلاوالئجاسةبالطهارة!ناوالمقصوذ-"الثلمود".المسفىالكتابفيوسواها

"التجاسة"فكرةوارتبطث.العبادةبشعائيرالقياتمتمنغأوتبيحالتيوالطقسئةالشرعئةبل

جثةوكذلك،الحيواناتبعضأو،خاضةحالاتفيصالأشخاصأوالأشياءبعضصبلمس

عودثهعذوكذلك،معئنةشطقوسبحسب!افطهيرمنللي!ودفيبذلاكانلذلكةالميت

الطعامعنكناية"الخبز"وذكر-منه.علمغيرعلىنج!اشيئالمعمنلعفهإذال!وقيمن

وئدلله.تقدمةأي"قربان":)5(الئغذية.فيالأساسيالعنصرلهائهسئماولاعموتا

ألشذفيولوكانواللوالذينالمساعدةواجبمنللئخفصمنفذاال!ئةعلىالكتبةأدخل

الهيكل،أوللهماتهالولذينذزبأنوذلك.الطبيعةوشئةاللهوصئةبذلكضاربينالعوؤ

بعفوق!مبدأيذثملايسوغ-.والذيهلمساعدةحئىاسئع!الهعليهفيمتنعصورئا،ولو

بواجبالتالقيامدون-للحؤولذويعةذلكائخاذبلخيرئةأودينئ!مقاصذعلىصالمال

ا!5:8(.أأتيالثهيفرضمها



9198-15:9متى

لي!مثيعفمونهاائتيالئعاليتملأنتعمدوننيصبالباطل"إئهم9

تشرا(*.ؤصايايموى

ماليس11وآفهموا!:"اشقعوالهموقالالجمحصدعاتئم01

ينخس!الذيهوصالفممنيخرجمابلالإنسانينخسىالقتميدخل

نأ))آتذري:لهوقالواالئلاميذتقذتمحينئذ12بر".الإنسالن

"كلقائلأ:فأجا!ت13تشككوا؟"الكلاتمهذاشمعوأئاالفريسئين

عضيإئهم:اتركوهم14تققع.ال!ماوممطأبيتغيرشهالمغرسة

فيتسقطالبفكلاهماأعمىيقودأعمىكانوإذاعميالى-قادة

إ".خفرة

فقال16المتل".هذالنا"ق!ر:لهوقالبطرشفأجابآ15

يدخلماكلأنتفقمونآقا17قفم؟بلاأيضماأنتمالآن"أحئى

تخرخماوأفا18الخلاء.فيئقذدثثئمالمجوفيإلىيذهمثالفتم

منإذ91الإنسالنينخس!ائذيو!وتصاو،القلمبفمنصصالفمهن

وال!يرقةوالفجوو،والرنىوالقتل،الخبيثةالئئاتتصاوالقلمب

كانوايسوغزمال!فياليهوذولكن؟زمايهيهوبفي:13(192ذلكأشعياقال)7-9(

بشروطمرتبطغيرل!االف!وقبوذ،القلبمنتنبغالضحيحةالعبادة.عليهيزالونلا

خلقهماكللأن3حلاطعامكلأنئعلنيسوع)11(.سواهوماالئاس!كالوضعيضغها

لاقدالطعام.الفهإهانةهوإئماذاتهفينج!االأطعمةبعضصفاعتبارثئمومنحسنالفه

الضم!ير.فيلهتأثيرلاولكئهصخئايكون



26-15:02مئى59

بأيدأاكلأفا،الإنسانئنخ!هاذلك02والثفب؟الزويىوشهادة

"هالإنسانينخس!فلامغسوليماغير

الكنعانثةالمرا؟آبنةشفاء

35(-724:)مر

صوؤوضييدون!ءنواحيإلىوجاءهناكمنيصو!ماوخرقي21

أ2روصكلص"

:11قائلةتضيحوجعلمثهناكمنخرحأقدشكئعانئةآمرأةوإذا22

يعذبهياشيطانبهاآبنتيإنداوذ!آبنيا،سئدييا،"ارخضثي

قائلينأوشمألوةتلاهيذةفدنا.بكنمةيجئهافلم23شديذا".عذاتا

لم))إئي:وقالفأجالت24إ((يصرايخهاإثرنافيفإئ!ا"اصرفها،

أئهاإلأ25*".إسرائيلتجايامنالضائ!الخرافيإلىإلأأرشل

ا:وقالطالأجاقي26"!سئدييا،"أيخثني:قائلةلهوسخدثجاءث

الضمغيوة"+".للكلالب،ويلقىالبنينخبزيؤخذأنتح!ن"لا

ونرىالوثنئة.علىوكلتاهما،المتوشطالبحير"علىفينيقئتانمدينتانوصيدونصور211(

بينالحاجزتحطيمبداءةشلثولاونئئةالوثنئةالمنطقةتلكإلىمرةسلأوليخرجيسوغ

المقذس،الكتابلغ!بحسبإبهنعانئة":)22-23(الوثنئة.والأمالموخديناليهوب

شالثولاكانتالمرأةفهذه.الرومانيالمستعمراصطلاحبحسب26()مر7:سورئةوفينيقئة

يسوغرسالةتنحصرأنالف!تدبيرمن)24(كانداود".إ)ابنيسوغدكرمسمغ!ابلخقد

أجمعكفهالعالمفيرسقهيطلقثئم،الإلهئةالمواعيدأهلكانوااليهوذلأنإسرائيلفي

ائديالذعوةحصرعنبهائكنىتوريةيسوعفمعلىالعبارة)26(أ-.2(.8)28:

من،تعليمهوفحوى،جهةمن،وتعاليمكتبمنأيديهمبينلماباليهرد،إليهايدعو

القارئفيتثيرائتيهيالئوريةهذهصورةلكن.وتكاملتلاحقمن،أخرىجهة



2319-15:27مئى

منتهلالضغيرةالكلالتولكن!سئدييا،"أجل:القالت27

يسوعأجابآحيتئذ28أضحايها".قوائدمنيسفطائذيالفتات

".تريدينكماللثفليكن!إيمالمخثعظيمآمرأة،"يالها:وقال

الضماعة.تلكمنآبنتهافشمميت

أخرىمزةوال!ملثالحبنروثكثيزأشفية

31-37(7:أمر

*.الجليلبحيرشاطئصإلىوجاءهناكمنيسوغوآنتقل92

ومعهمغفير!رجموععليهفأالتل35.هناكاتجتل-وجقسنإلىوصعذ

قذميهعنذفطرحوهم.كثيرونوغيرهموخرس!،وشلوعميانعرج

والثمليتكفمون،الخرمنلزؤيتهمالجموغفذهل31فشفاهم.

.ئئضرونوالغميئبآشتواء،يمشونوالشرقي،أصخاتيعودون

إسرأئيل.إلةومخدوا

هذاعلىمشممق"إئي:لهموقالتلاميذةدعايسوغإنثئم32

نأأريذفلا،تئهلونمالهموليسنأئامصثلاث!منذمعيفإئهم.الجمع

الألفاظتبئنالرؤيةهذهفلبوفي،يهودئةرؤيةتعكسف!يغرو،ولا.واستنكاره

أسابيئبضعةالفينيقيئال!احلإلىيسوغرحلةاستغرقمث)92(.قديمةتاريخئةمواقف

ولاأرض-وثنئة.فيالبحيرةشرقثئ"جبل"علىوتوفصالذيكابولصبطريقبعدهاعاد

:!)مرالوثنئينقومهفيالخبريذفيوأرسلهشفاهقديسوعكانالذياثعترىأنشلث

عاينواوئاأهلها.عليهتدفقثانيةجاءهائابحيثاالمنطقةتلكحركقد91-.2(

".إسرائيل"إلهمخدواالخبنرتكثيرمعجزةسثماولاالمعجزاب



16:ا93؟-15:33متى29

لهفقال33الالريق".فيالوا!متخوزلئلأصائمينأصيرقهم

اتجغ؟"هذاجمثليشبعخبزالقفير،فيلنا،أين"منالثلاميذ:

منويسير"سبعةقالوا:؟"عندكمرغيقا"كم:يسوعلهمفقاك34

وأخذ36.الأرضعلىتتيهئواأنالجمع"فأمر35ال!ئممك".صغير

الئلاميذ،2وأعطىك!رهاممكر،إذوبعذوال!مك.السمبعةالأريخفة

!مقضملماورقعواشميعوا.حئىكفهمقاكلوا37الجمعص.والئلاميذ

ا
رجلآلافيأربعةاكلونوكان6.38!ضضلوءةجمملالصسبعةاليهسير

والأولاد.ال!ئساءعداما

ضخدالن"27تخومإلىوجاتالسمفينةويهحتالجموغصر!تثئم93

الأؤمنةعلاماتمعيرفة

56!-11:16،9212:54،لوبم3893-12:مئى-13؟أ8:ا)مر

آدةيرتهمأنفسألوهييجربوهبوالضذوقثونالفريسئونوتقذتم16

يأخذونداعءلأفيالبرئةإلىيخرجونعندماالفرىأ!لصعادةمنا(:يملال"ممبعة)37(

امابعضأليال!لق")اأنواعمنيجدونهقدمافيهيجمعونآخروعاءأفيأوسفةمعهما

الاس!الطيكونقدأ(..)8:"دلمانوتا"مرقسروايةوفي"مجدإن")93(للوقود.ينفع

.مجهولومكائهما"والشام"دمشقنحوعلى،مختلقينأمساس-إعتبازينعلىواحدلمكافي

جم!اءمنالفريقينبيهنئمارغميتحالفونوالضذوقئينالفريسثيننرىصالفصلهذافي)1(

ويستهترودق،والقيامةالروخينكرونفالضذوقئون.يسوعلإزالة،وال!ياسةالذينفي

مملهاهناوالحادثةكفه.ذلكفيالفزيسثينبخلافالرومانيئالمستعمرويوالون،بالشريعة

38-.12.4:الفصلفي



16:239-15متى

صحو!:اللتمالمساءكان))إذاقائلأ:فأجابهم2ال!ماء.من

مطر!اليوتم:الضمباحوفي3الثار.خفرةجمثلصفيالسمماتلأن

السمماءوجةتمئزواأنتعيرفونإئكم.كالحةمحمرةال!ماةلأن

الفاسقالمئ!ريرالجيل4!تستطيعونفلا-الأزمنةعلاماتوأفا

ومضى.تركهمثئم".يونانآيةإلأآيةئعطىلنإئه!آيةتطفمث

والف!ذوقئين-الفزيسئيهطتعليممنتحذير

12:أ-6(8:14-21،لو)مر

يتزؤدواأدنتسمواقدوكانواالجئير،إلىيجتازونالئلاميذوفيما5

الفريسئينخمير*منوتحزؤوا"تنئهوا:يسوعلهمقال6خبرا،

خبرا!"تترؤذلم"إئنا:قائلينأنفميمهمفيففكروا7والضذوقئين"ه

فيتفكرونلماذاالإيمالإ،الليلي"يا:لهمفقاليسوعفعلتم8

أها-اتفهمونلاالآنأحثى9خبرا؟تتزؤدوالمأئكمأثفميمكيم

ولا15زقغتم؟الفةوكمالخمسهللآلافيالخمسةالأرغقةتذكرون

خصوضماومنهاالخفصصالمسيحمجيءزبنعلىالذالةهي":الأزمنة"علامات)3(

قيامئهوهيالكبرىيسوغمعجزةعنكناية":يونانو"آية-الئبؤات.وتحقيقالمعجزالث

بعذالبحرممنالوحسقصجوفمن-يونانخروجنخوعلىالثالثاليومفيالأمواتمن

ق!ذفإذا:33(.131الجماهيريخمرائذي""الئعليمعنكنايةالخمير"ة)ا)6(.أتامثلاثة

الشؤونليسالمعقتميهثمماإن":تف!مونلاالآن"أحئى19(5:9(0أغلاأفسدها

نأعليهمفليسنمعهمدامفماالئفس.لتغذيةبهايئصلوماالروحئةالحقاثقبلالجسدئة

الجسد.حاجاتإلىبالئسبةشيئايخشوا



16:11-114متى49

ل!كيف11؟رفعتمشلوكمالأربعةللآلافيال!بعةالآزيخقة

خميرمنتحرزوالكم:اللمثالخبنربشأدبلسمثأئيئككون

الخبنرخميرمنليسأتهعندئذفقهموا12الفريسئين:والضذوقئين؟"

والضذوقئين،الفريسئينصتعليممنبليخذوهم

إا،الأخلاقئةلهذهالأعلىالمثاذيسوغ:الئانياليفصل

يقومثئمويموثيتأئئمالفهابنهو

الفهآبنالمسيغهويسوغبأنيت!قدونبفم-بطرسنالرل!حل

21(-9:18لو8:27،03-أمر

تلاميأةسأك*فيلئسقيصرئةنواحيإلىيسوعآنتهى!رثا13

"بعضمهماقالوا:14هو؟"البشرآبنإنال!ئاسيقو3))قنقائلأ:

وأإرمياإئهوبعضحهمإيلئا،إئةوبعضمهم،اتغقدانيوحئاإئهيقولولن

قبل2عاتمالكبيرهيرودسنبنفيلئس!الموع-بناهاجميلةمدينةفيلئس":"قيصرئة)13(

امذمنإليهاأضيف.وزلفى،أوغسطوسالقيصيرإلىتوذذا"قيصرثة"وأسماهاالميلا؟

القديمة.بانياسوهي،المتوشطالبحيرعلىاياخرىقيصرئةوبينبيتهاللئميينربانيهااسئم

الا!ممومنه)الطاووس(إ)بان"الطبيعةلإل!هيكلأقبلمنهناكتتو!قداليونانوكان

قيصر.لعبادةصالأبيضبالرخام،أيضماهناك،هيكلأبنىقدالكبيركانوهيرودس!.بانياس

ر!اتهواختازالملكوتأنشأ:كلهالئمنبهيوحينفميطفيأمريسوغسؤالعلىوالباعث

للاستشهاد.أورشليتمإلىطريقهيأخذأنقملمنهمواحذاعليهميعثنأنوبقي)الرسل(

وموغ.إليهيقصدماإلىسبيلأعنهالجوالبامنليتجذبلللاستطلاعليسفال!ؤال

.الأردنمنابمصترلتالمدينة



16:1559-91مئى

هو؟"إئيتقولونقن،"وأنئم:لهمفقال15الأنبياء-".أحذ

الحيئ".الف!آبنالمسيح))أشما:وقالبطرسسمعانأس!الت16

لأثهتريونا!سمعانيا،لك"طوبى:لهوقاليسوعفأجا!ت17

*.ال!ماواتاليائذيأبيبلهذالككشفاوالذمالفحمليممن

كنيستي،سأبنيالضسخيرهذاوعلىضمخرأنحآ:لكأقول!وأنا18

ملكوتمفاتيغوسأعطيك91عليها*.تقوىلنصالجحيموأبوال!

يتقذماعتقابهمفياثذي"إيلئا"أو،2(:)14المعمدأنفهو:مختلفةالئاسأقوالا()!ا

فيلنصرتهموسيأتيحيأتهلاعتقا؟هم"إرميا"أو6(،-ه:4)ملاخيالمسيحمجيقي

تقليدعلىبناءالأولينالألنبياء""%حذأو14(،-15:امكابيئن)2الضيقزمن

وعنالملائكةعنصالقديمالعهدفيمجازاوردتعبيرالفه":"ابنأ-17()5.عندهم

وحيلمعرفتهااقتضىإذالحقيقئةالذاتئةالبنؤةفيعنيبطرسنجوابفيأئاالختار.الضع!ب

ليوحئا.3اختزاو"يونا"،يوناابن"بريونا"-وجوابإ.فييسوعصرخكماالفهمنخاصن

يأ:"والذمالفحم"ليس...حياةومصدركلبالذاتالحياةهوالئةلأن""الحيئ-وقال

سئسضىإئهلهقالمرةلأؤلسمعانيسوعصادفئا)18(.إنسان!وحي!ثمنالإنسان

ال!واء.علىالضخرةبالآرامئةوكيفا42(.:)يوأا("كيفاالمألوفغيرالزمزيالاسمبهذا

3،22:؟12:ا)اكوالأؤلونالمسيحئونيدعوهوبها،فتلازئهالئسميةيسوغبثئحثوهنا

باليونانئةالإنجيليئكتتهالسمعانعقماالئسميةهذهأصبحمثدأذ.(إلخ2:9غلا5؟:9

للذلالة"بئرا"المؤثثبصيغةوكتبها،بطرسصارثوبالئعريب"بئروس"المذكربصيغة

أأفالزسلومعهآولأبطرسوهو،الكنيسةعليهتقوماثذي-اتضخرفيالأساسعلى

"كنيستي"وقوئه-2:4-8(.بط11المؤمنينجماعة"الكنيسة"ةو-25(.2:

اليهودئة:أيفةأي،أليهودفي""المجمععنوشريعتها،وروجهامقؤمايهافيلتمييزها،

الئوشع-سقوابابومن.واحدةوهي6:16(5)غلاالجديد""إسرائيلهيالكنيسة

))كنيسةفقالوا))كنيسة"،معثن!منطقةمعثن-أومكافيفيالمكؤنةالمسيحئةالجماعات

"كنيسة".للعبادةالمؤمنينصاجتماعتكانسضواثئمالئرقئة".و"الكنيسةأنطثية"



16:02-21متى69

فيمربوطايكون-الأرضعلىربطتهمافكل؟6:ال!ماوات

فيقخلولأتكونالأوضصعلىحقفتهماوكل،ال!ماوات

إئهلأحديقولوابألأالئلاميذآوصىحينئذ02".ال!ماوات

!.المسيح

أولى،مزةئنبىيسوغ

9؟22(لو31-8،33:)مر

وقيامتهوموتهتآلامه

ألهينبغيأثهيتلاميذ؟ئظ!ر،المحميح،يسوعبدأومئذئذ"217

الشيوفيمنالكثيرةالآلاتميعانيئوأدن،أورشليتمإلىيمضيئأن

الئالط.ساليومفيويقوتميقتلوأن،والكتبةالكهنةورؤساب

الرمالطغبرالبشرمنوأعوانهإبليسنفيالمتج!دةالشرقوىعن"كنايةالجحيمو"أبواب-

وقال-)28:.2(.والذيمومةالبقاءمواعيذل!الأنعلي!ا":تقوى"لن.والمكان

أيوىالقديمةالمدد!فيكاشأالأبراجتعلوهاالأبوالمجةلآن،القؤةعنكناية"أبواب":

-+الملكوتهذافيال!لطةعنكناية..-":ملكوت"مفاتيغ)91(فيها.2ماوأمنغ

الحلحدودفيينحصرلا-اتذيالمفاتيحلسلطال!طبيعثةنتيجة:..."تربالهما"كلةوقوله

وائخدية.-الضالحةالقطيعرعايةتستلزئهماكلإلىيمتابل،الخطيئةجه!منوالرب!

ائذي،اليهودفيالشعبأوساطفييرهيفشىلابأنيسوعأوصىكميرةمرالت)02(

بعذإلأاسرقهاولن،اللهمخط!فيالروحئةورسالتهالمسيح"إإحقيقةيجهل3يزالاكان

!الئها.المسكونةفيالفاديالف!-ابنصبالمسيحللذعوةالرسلتحفزغفحينئذوقياميه.موته

زسميبوجه-للرسليعلن،الوفتذلكمنذبدىأ،يسوعأنإلىإشارة:"ومنذئذ")21(

:"واتكتجة"الضيوخ-والفريسثين-وقيامتإ.وموتيماتآلايهأمنبئاالممخد،أوالمتأثمابن-الفهسر

الأ!ملى.القضاءضجلسأي،ال!نهدرينمينهايتألفائتيالثلاتالطبقاتكانوا



2779-16:22متى

يا،الفه"معاذالائلأ:وليزجرهوطمقناحيةبطرس!فآجتذبئ22

لبولن:وقال!فآلتفمتهوأئا23إ"هذالكيكونلنلا،إ.ردث

ماإلىتننهرلالأئلثمعثرةليإئك!شئطالنيا؟-ورأئي"اذقمث

للئاس"+ماإلىبللفه

يسوعوواءالذهالب9شرو

27(-9:23لو9:ا،-834:أمر

قفيكفريتبغنيأنأراذ"قن:لتلاميذهيسوعقالحيتئذ24

نفاتمهيخئم!نأنأراذمنفإن25ويتتغني.،صليتهوتحيئبنفجمإ،

ماذا26بحفظهاع+.فإئهأجليمننف!هتخسمرائذيوأفاتخت!ر!ا،

الإنسانئعطيماذاأمنف!ه؟وخميتركفهالعالتموبغلوالإنسالنيثفغ

مجدفيملائكتيمامغيأتيسودتالتشيرآبنفإن27*؟نفميمهعنفداء

نظيرفيكمابطرمننظير-فيالمسيحفع!ذويرذعه؟قضلإهفييعارضمه"يزجره":)22(

وإئهسئماولا،الذكهذاهثليناتهأنمنأرغالمسيحثثم.وعظمةمجدعهذالشعب

جمئرأي!":))ورائي)23(الفه.منبوحيقليلمنذبطرصنصرخكماالحيئ"الفه"ابن

"يا-الضليب.طريقأي،اللهرسم!االتيالطريقوهيأنافيهاأسيرائتيالطريقفي

تحوقييريدفبطرصنالآرافي.أصيهافي،الففطمعنىبحسب"المعارض"آي":شيطان

بقوله:المقصودوهو.القيامةثئمصلتاالموتالأساسئةمقؤماتهامنائتيرسالتهعنيسوغ

والربحالذنيامجدعلىالمتهالكين"الئاسإ(أفكارهيبطرسنو"أفكار(("+معثرةلي"إئك

علىحيهتمإذا...":يعطيماذا"أم)26(93.:15فيالتفسيراطلمب)25(الذنيوفي.

لاائتيالئفسقيمةثئمجهإ،منالفيماعدلص:لستبينلافتداثهاسبيلفلاالئفس-بالهلافي

.الإطلاقعلىقيمةئهاتعاب



41-أ:17؟61:28مئى89

لكم،وأقو283أعمايه.بحسبأحل!كليجازيوحينئذ،أبيه

آبنأيشاهدواحئىالموتيذوقونلاتن!ناالقائمينمنإنالحق

ئليهه*".فيآتياالبشير

ليسوعيشقدونوالئبؤةالشريعةوزعيماالآبئ:الإلهيئالئجفي

-9:2836لو9،-9:2مر

،أخاهويوحئاويعقولت،بطرسنمعهيسوعأخذ*الامسئةوبعذ17

وجههفأضاء:امهمالآ؟+وتجفى2عالء،2جبلغلىوحذهميهموصجذ

ظهماقلىوإيلئاموسوإذا3الئوركابيضاتثيالهوصارثكالشصم!،

لح!ل"إئهقائلأ:يسوغبطرس!فخاطمت4يحذتانإوود.لهم

تقاربال!الآيتال!.قريبالذينيوتمأنيوهبمرأش!اقبقهاائتيبعدالآيةهذهوقوصما)28(

العالهمفيوتنتشزالمسيح"مملكةا!فيهتتجلىالأؤ3:متباعذينمجيئينصفيليسوغقولينبين

على07عامذلكتتموقد34(،و2:)24الهيكلودمايىاليهودئةالأئةدينونةبعذكفه

)127.العاقةيالذينونةواستقرايىهملءكمال!الآلبمقكوثفيهي!تتموالآخرالروعان.يد

طنأئام((،ثمانيةنحو"بحدلوقاوعنذأئايم":سئة"بعذ)1(هنا.المقصوذهووالأؤل

الئحديد.يقضدلمأئهإلىإشارةأئامثمانية"نحو"لوقاوقوذ.وقيامتهوموتهتآلايهإنباثه

جبلأئهاكثرفيوالمتواتزالمتحيخ(،)جبلحرمونجبلالأرجحفي:"العالي"الجبل-

البشوئةحالةمن،حالةإلىحالةمنتحؤل"تجفى":)2(.الئاصرةمنقريتا)الطور،تابور

الزلتظاهيرعلىانتشرائذيالئورانيئوالإشعاع.المألوفالغيرالمجل!منحالةإلىالمرثثة

هذايحبسنكانالرثأنالأميرفيوالمعجربالئاسوت.اللأهوتائحادنتيجةهوإثما

لهأيلئا،موسى،والئبؤةالشريعةسئيذيظهور)3(.المناسبةهذهفيإلأ!ظهرةولمالمجذ

دليل،بدجمهالجديذالعهذبإبرامهويضهداني2(ا9:الووموتهآلايهفيمعهيتحذثالط

بجسدهفإيلئاظهرا،أئاكيف.لمجيئهتمهيذأوأنبياجمهبشريعيهكانأثذيالقدبمالعهدنهاية

الملائكة!تظهركانثجسدكمابصورةوموسى1(،ا2:مل)2تضثلملأئهممخذا



17:599-9متى

مظاذ،ثلالثههناصنعت!ششتفإنولث.ياههنا،نكونأن

يتكفمهووفيما5.لإيلئا"!وواحدة،لموسىوواحدة،لكواحدة

))هذا:يقولالغمامةمنصوتوإذا.طفقئهمقدتثرة-غمامةإذا

شيئفلضا6آشمعوا".فلهشيرزت،بهائذيالحبيمبآبنيئهو

يسوغفدنا7شديذا.خوقاوخما!واأوج!ه!علىشقطواالئلاميذ

ترؤافلمأعيتهمفرفعوا8تخافوا*".لا"انهضوا.قاثلأ:ولمسمهم

وحذه.يسوغإلأ

آلامهإلىئشيزإيلئاصدةعلىكلام!فييسوغ

-13ا9:امر

تغلموا"لاقائلأ:يسوغأوصاهمالجبل!مننازلون!موفيما9

المش!ل!فيإذأقتراخهفعرض:33(،9الويسوغ"ئفارفالب"وإيلئاموسىبطرشرأى)4(

كماهثاالئئرة":"الغمامة)5(المئمجر.أغصانيمنو"المظال"آإ:-تخا.لاسماوئةمئغة

-عثذالهيكلوعلى18(،-:919أخرالفهليكفتمموسىصعودعندجبل-سيناةعلى

"له-17(.)3؟شررث""به-إلهيئ.حضورعلىتدل؟8:01(مل)1تدشييه

الذهور.معفموحذهإئه؟والمكانالرمالبغئرالئا!مىصجميعإلىموخهةاسمعوا":دعوة

)16:17(.بطرسإلىبهأوحىماعلانئةيشآأنهذابقولهالآل!شاءوقد

أحدمنماأئهالبهـوبكلمعلاعتقابهم."وخوفهمأوجههمعلى"سقوطهم7(-61

رغتمأئهملهمليبئيئ"تض!هم".-إلخ(.65:أش25،15:)خرويحياالفةيرى

9:37(،الو-الغدصباحءفيالجبلمننزلوا)9(المحصوس.عالمفييزالونممارآوامما

لهمووصئئه-.الرسل-علىالنعاسسطوةويف!زليلأخذثالئجفيئأنعلىيدلوئما

الخئلة،الشعبوفيبيتهممافييستثيروا،لئلا"قياميه"قبلالرؤياعنشيثايقولوالاأن

وطبيعيها.رسالته-لحقيقةالخاطئالذنيوقيمفهويهمفيإمعاتافيزيدواوالحماسة



118-17:15مئى001

أافسأله01".الأمواتهنالتشيرآبنيقوتمأنإلىبالرؤياأحذا

آولأ؟((1يأتيئأنينبغيإيلئاإنالكتبةيقول"فلماذأ:الائلينالئلاميذ

كلويضلحيأتيئأنينبغيإيلئاإن،"أجل:لهموالاكفأجاصت11

بل،يغرفوهولمجاتقدإيلئاإدنلكمأقو3.،ولكن12شيء.

"،الآلاممنهمسيفقىالبشيرآبنوكذلكأوادوا.مااكلبهضتعوا

".شاتغمدانيوحئاعنإئماكفضهمأئهالئلاميذ!هتمحينئل!13

الإيمانفعاليةوقؤة،شيطانبهولدشفاء

9:37-43لو92؟-9:14مر

يذئه،بينوجثارجلعليهأقبل*الجمعإلىوصلواوئا14

القفة،فييضرتمفإئه:ؤلديآرخئمسئدي،"يا:وقال15

فيتقعماوكثيراالئايى،فيتقحماوكثيراشديذا،عذاتاويتعذل!

فأجاقي17يشفوه".أدطيقلإروافلمتلاميذكبهلمجتأوقد16الماء.

معكم؟أكونمتىإلىالفاسا،اللأمؤجمنالجيل"أئها:وقاليسوع

ن2الضميطايسوعوآنتهر18ههنا".إلى،بهإليئأختمفكم؟متىإلى

،ال!اعةهتلكمنالغلاموشفيفخرقي.

واعتفاد،وتوارىالجبلعلىهنيهةظ!رإيلئاكونصال!ؤالعلىالذاص!13(-)01

تمهيذاالئؤبةسطريقإلىالي!ودئةالأثةئريسذأيشيء((،كل"وئضيئيأتيأئهاليهود

يوجئاشخصفيولكن،يأتيئأنينبغيإيلئاأنالردثلهمفيؤكا.المسبحلمجنيء

الجممعهذافيكان)114أيضما.هومصيرةيكونوهكذا،فقتلوهأتىوقد.المعمدان

9:15(.أمرالكتبةمنونفر،الآخرونالئسعةالرسل



17:91101-25متى

تفدزلم"لماذا:لهوالالواناحيةبيسوغالتلاميذآنتحىحينئذ91

لكمأالولالالحق.إيمايكم"لقفة:لهمفقال25تطرذه؟"أننحن

*:الجبللهذاتقلتمصخردلمنحئةبقذيىإيمانلكملوكانإئه

شيء.عليكمآستحاكولما،فينتقل،هناكإلىهنامنانتقل

والضموم*".بالضملاةإلأيطردلاالجنسنهذاإنثئم21

وقيامتهوهوتهتآلام-يسوغئافيإنبا"

45-9:43لو32؟9:35-مر

آبن"إن:يسوعلهمالالصالجليلفيمجتمعينكانواوإذ22

-الثال!ثاليوموفي،فتقتلوته23،الئاسأيديإلىسئ!قمالبشر

شديد.حزنعليهمفآشمؤلى".يقوم

الثهآبنكؤيإإلىخفيئطرالبمن-فشيزاالهيكلضريبةيدفغيسوغ

علىالذزهمين*جباةأقبلحئىكفرناحوتمدخلواإدنوما24

:الال2ةالذز!مين؟"معفمكمئؤذي"أماله:و!الوابطرسن

يا،ترى"هاذاالاثلأ:يسوغآبتدزهالبيمتإلىوصلوئا"تقى((ء

مأتنيهمآجمن،الجزيةأوالحراقيصالأرضملوكيأخذجمفن:سمعان

منعدبفيتوتجذلاالآيةهذه)21(.يسوععليهتجفىاتذي"الجبل":)02(

هذه241(.مرقسعنمنقولةأئهاإلىالئفادبعضنذهبلذلكالزئيسئ!الخطوطالت

نقاوالذر!ئم-فوق.فماسنةابن-عشرينيهودفيكلعلىمفروضةكاذثالضريبة

الهيكل.نفقاتتغطيةالضريبةهذ؟وغايةالفضمة.منيونانيئ



2-ا:18؟27-17:26مئى201

"فالبنودآ:يسوعلهفقالالغرباء".من"بل:الال26الغرباء؟"من

آمض-إلى،الرجالهؤلاءنريبآلالكي،ولكن27.أحراو!إذن

اليهفتجذفاهاوآ!تغخذهاتخرخسمك!وآو3.الشصنصوألقالبحير

".وعنكعثيلهموأذإستازا"!."فخذه

الملكوتأخلأقئةشيزغة:الثالثالفصل

الحفةالعظمةأساسنالظفوتةر!

-9:4648لو9:33-37؟مر

الأعظئم))قن:وقالوايسوغإلىالئلاميذتقذتمالمساعةتلكوفي18

صؤشالمفيوجعقهولذاشفنادى2*؟"ال!ماواتملكوتالي

لأالمضرودص3الماو"الجزية":؟الأرضعلىالمضرود!3الما"الخراج":26(-251

منالملوذيأخذهاالجزيةبأنذلكالربأ.ألوهئةإلىصريحةإشارةالتمنوفيالئاس.

بضت،للهيكلالضريبةوهنا.ملتزمينغيرأحرارفهؤلاء،أهل-بيوتهممنوليسالغرباء

آلحقفيقةهذ؟يسوغويؤئد.بالضريبةملتزمكيرفهو،بيتهوالهيكل،اللهابنويسوع،الله

لأفهموالرسلنف!همريذا"البنون"؟الجمغواستعمل.العجيبوبالضيل!الغ!يمتبمعرفته

وعنعنهالض!ريبةيؤذييسوغ...دراهمأربعة"الإشتار":)27(.أهل-البيتمنصاروا

الفصوليأهئممنالفصلهذاآخر.بوجهالأمرتدئروافرئماالآخرونالرشلأئا.بطرس

للعلاكلالتيعرضنإذ4المسيحيئالسلوفيودواغالمسيحئةالأخلاقئةخطترسمائتي

بالفير،والاهتمامبالمسؤولئة،والشعوز،الئواضغذلكمن.الحياةفيالشخصئة

الرسلبينوح!-شجارال!ؤالعلىالذاغ)1(8والمغفرة،والئعاطف،الأخوممبوالإصلاح

9:33(،)مرالملكوتفيالأعظئمأثهموموضوغه،كفرناحومإلى.طريقهمفيوهم

في)2(مراتجط.وذاتأرضئةالمسيحمملكةأدقاليهود،كساثر،يتوفمونكانوافإئ!م

الشهير،أنطأيةأسق!،أغناطيوسالقذيسنبعذمنصارالولذذلكأنالقديمةالئقاليد

رومة.فيا!لأسودنيولببينشهيذاشيخوختهختمائذي



18:3301-01متى

الأولادمثلتصيرواولمتتمآلوالمإن:لكم3أقو"الح!:وقال3

هذامثلصغيرانف!هجعلفقن4.السعماواتملكوتتدخلوافلن

.ال!ماواتملكوتفيالأعظتميكونأئذيهوالولد

المعاثووآختنالبالضغاليآحترامصوجودث

ا-2(ة9:4217-48؟لومر

أحذعئرومن6قيل.فإئاقيهذأمثلؤلذاقيلمن"وإن5

حماييؤحىعنق!فيتعفقأنبهالحرمميئبيالمؤمنينال!ضغايىهؤلاء

هنبذلاإئه!معاثرهمنصللعالمويل7البحر.لخةفيويقذ!ت

عنالغثرالثتقغالذيل!نسالبويلولكن،الغترالمحثتقغأن

عير!يلإه

فخئربعيذا،عنكوألقهافآالطغهايىخلكأويذكعثرثلث"فإن8

الئايىفيتلقىأنمنالرخلصأواليل!أقطعوأنتالحياةتدخلأنلك

وآطيرخهافآالقغهاعينكعئرئلثهـإن9ورخلان.يدال!ولكالأبدئة

تطرخأنهنأعوروأ!طالحياةتدخلأدنلكفخيربعيذا،عنك

منأحذاتحتقرواأنإذنفإئثم01".عينانولكالئايىجهئمصفي

فيإسقاطهمأي،تعثيرهممنيسوغيحذرالئمثلص.بالأولابإلىالذعوةبعد7(-)5

فإئها،امرأةئديرهااليدرحىغيرالحمار":و"رحى-.نوعهكانأئا،الروحيئالشر

المعثرة.شر،أقوىبواقعئيماليبئن،الضفةبهذهيسوغقئدهاوقدحمار.يديرهاكبيرة

03(.-:92)5الفصلانو9(-81



114-ا18:امتى401

ال!ماوالتافي*ملاثكتهمإنلكمأقو3الحقفإئيالض!غار.هؤلاء

الئحماوات.فيائذيأبيوجةأبذايشاهدون

اأالف!اذالحووالث

(7-15:4ألو

أفماذأ2هالكا*.كانهاليخفصنجاءقدالبشرآبنا"إنأ

ص،

الئسعةتئز3أفلامنهاواحذفضلخرودتمئة2يزخلكانإذاتزون؟

ؤجذاوإذا13؟الضالطل!بفيويمضيالجبالفيوالئسعين

الت!والئسعينبالئسع!فرح!مناكثربهتفرحإئهلكمأ!و3فالحق

لاأنيريذال!ماواتفيائذيأبوكمكذلك14تصملكلت!.لم

الضمغار.هؤلاءمنأحايهيلث

فيؤئا،يحرشهال!ماءفيم!اإنسانيلكلبأنيؤمنوناليهودكان"ملاثكتهم":)15(

على:91(.أألوال!ماوفيالتلاطيؤئفون..((:وجهه"يشاهدون-.الإيمانهذايسوغ

.الحراس-بالملاثكةللقولالمسيحئةتعتمذ15(:-)12-الرسلأعمالفيوالإشارةالآيههذه

"ما)11(الضحعفاء.تجاهحراشاملائكةيكونواأنالأقويا؟واجمبمنأنذلكوتفا؟

بقدرتهالئجاةيستطيعلملالأئه،الخطيئةبسببالهايكحكمفيكانأيهالكا":كان

القديممة.الخطوطاتمنكثيرشفيناقصةالآيةوهذه-.الخلوقمنغيربقدرةولا

بالق!عاهتمامهقدربمفردهانفس-بكلي!تمالفةالمثل-أنهذامنيؤخذ13(-)12

الئوجمة.إلىصالخاطئلا!شعادةوسيلةبكليسعىالفةأندليل"،وجده"إذأوقوئه-كفه.

"."أبلأثه،غختولا،ذلك



18:15-91متى

القويموسبيفهالأخوفيالإصلاخ

501

وبيتهبينلثوعاتئه،إليهفآذقمثأخوكخطئ*"إذا15

لكتسقغلموإن16.أخاكؤيختآفقد!ثشيئفإنوحدكما.

شاهذثنقولصعلىكلمةكلتقوتملكيآثنينصأوواحذامعلثفخذ

ت!ضغلموإن-.للكنيسةفقللهماي!ضغأنأبىفإن17.ثلاثةأو

أقو3فالحق18والع!ئمار.كالوثنيئعندكفليكنأيضماللكنيسةح!ئى

وكل،ال!ماءفيمربوطايكونصالأرضعلىزتطئمماكلإنلكم

ال!ماء.فيمحلولأيكونالأوضصعلىحقفتمما

اتجماعيئوالعملاتجماعئةالف!لاةفعالئة

علىصالأرضعلىثلاثةأوآثنالبآئفقإذاإئهأيضالكم"وأقو913

،ال!ماواتفيائذيأبيتانمنلهمايكونفإئهشيءأفيطلمب

"ربحست-.بالجماعةتضزقدومشتهرةكبيرةخطيئةارتكحتأيخطئ":"إذا151(

طرجمتىفيبأئهالخاطئالأخصإقناعهناهي:"و"المعاتبة.الجماعةفيعضؤااستمر:"أخاك

يأوالعشار"؟"كالوثنيئ-.الجماعهرعايةعنالمسؤولون"الكنيسة":)17(.والهلاكالشر

الوثنتينيحتقرلايسوع22(--9أيواليهودعخدجمارتاذلكوكان.الجماعةعنمفصولأ

الئاسمألوفيبحسب!يتكفموإئما؟وألمحئةالعط!منكثيراتجاقهمأظهرفقدوالعشارين

أئهازدثكلاممنيؤخذلاولكن.خاضةفعالئةالجماعثةللضلاة02(-)91ذاك.يوتم

باسمهالمجتمع!نوالثلاثةفالاثنالب:مستقفة!رتاتكؤنائتيالمنفصلةالجماعاتوجوئبيح

بل،فقطالضلاةفيمحصورةغيرالجماعئةوالضفة.حضن-الكنيسةفييجتمعونإئما

المؤمنين.منعددلهايجتمغللخيرمحاولةكلالفغال-فيبحضويىهالرلثتجا



27-18:02متى601

فيهناكأناكنمثبآسميثلاثة"أوآثنال!آتجمغحيئمالأئه25

*"هوشطهم

الخمريرالعبل!وقتلدائقا،المغمرةوجوبئ

17:4(الو

إل!يخطأمرةكم،"رلث:لهوقالبطرس!آ!ترلتحينئذ21

أقوالط"لا:يسوعلهفقال22مراصت؟"سبعسإلىأله؟وأغفرأخي

اأ!لو.مراتسبغمرةسبعينإلىبل،سبع"مرالتإلىلك

أأنأراذمللثشبرجلال!ماوالتملكودتيشئة"لذلك23

علههواحاإليهفذتمائحاسب!فيكمرغفلفا24عبيذه.ئحايسبآ

يباغأنسئاهأقريوفيمالهيكنلموإذ25وزنيما!.آلافيغاترة

علىالعبذفخر26عنه.وئوقىلهماوكلوأولاذهوآمرأئههو

سئذفرؤئم27لكءماكلفأوعلثأفهفنيقائلأ:لهوسجذقذمئه

الذئن.لهوتركوأطلقهلهالعبدذلك

يغفرالفةأن4(وا2:و3:)1الئبيئعاموصنيمفيرفيالشريعةمعفموقرأ22(-)21

أرجتمليسالإنسانأنبحخةالحذهذاعنذالإنسال!مغفرةفأوففوا،مزالتثلالثللانسان

ءوالانتهاء.الكمالرمزالي!وبعنذسبعةوالعدذ؟مرالتداسبع"إلىبطرس!وشغ.اللهمن

تهحؤفينتهاكانث":"الوزنة)24(.والغفرانللمحتةحذاالإنسانيجعلأنيسوعفيرفض!

علينالفيمامابينفالنسبة".اللههو"الملأ-.ذهمبمنفنقا"الذيناردأأئاكيلوغراقا،34

الحذ.تفودقالغيرعلىلناوما



157ا:91؟35-18:28مئى

العبيدزققائههنواحذاؤتجذحئىالعبذذلكخرقيإن))وما28

عليك.ماأذق!اثلأ:بجناالهوأخذعليهفآنقفنديناو.مئةعليهله

فلم03فأوفيك.أف!فنيقائلأ:وسأتهالذقث!علىصاحئهقنخر92

رأىفلفا31الآين.يوفيئحئىال!جنصفيوطرخهومضىييرذ.

هابكلسئذهموأخبرواوجاءواكثيراآستاءواحدستماأصحابه

لقدالشزير،العبذأثها.لهوقالسئذةدعاهحينئذ32جوى.

كانأفما33،إليئتضرعمتلأئكالذينذلككللكتركمث

أنا؟ؤجمتلثكماصاحتكترختمأقأيضما،أنتآلك،ينبغي

عليه+تهماكليوفيئحئىالجلأدينإلىؤذفعهسئاهوغضمت34

واحل!كلتغمروالمإنبكميفعلال!ماوفيأبيفهكذا35-

".قلبهكلهنلأخيهمنكم

الدئ!اقيالقسئم

الملكوتس!ئذيسوغ.الملكوتمستقتل

وصوفيت!ما!للكوتأهلصسلوفيمنجوانبئ:بع!نالأأ!لالقصل

دعوةالت!تلىأنوئعفئمأصوبها-إلىالزواجلنريعةيرذيسوغ

؟18(16لو؟12-اةا)مره

إلىوجاءصالجليلهنآنتقلصالكلامهذامنيسوغفرعوئا91



91:2-8مثى801

ق!تمفاهم،كثيرةجموعفتيغه2الآردن*.جمئيرفي-الي!ودئةتخوم

.هناك

ئطفلىأنسللرجل"أتجل:يمجربوهلهوقالوافريسثونإليهودنا3

ف!لاا!،الخالقأنقرأتم"أماقائلأ:فأجالت4عفة"!؟"لكلآمرأته

أباةالرجليتر3لذلك:قالوأئه5صنغهما،وأئثىدكرأالبدء،

آئنينءهمافليساآواحذا.جسذاويصيرالإكلاهما،آمرأتةوتلرموأفه

ال!افقا97ز".الإنسانيفرقهفلاالفهجمغهوماواحد.جسابلبعذ

يطفقون؟((عندهاطلاقيكتا!ببإعطاءموسىأوصىإذن"لماذا8له

تققبواأنفيموسىلكمأذنقلويكملقساوة"إئه:لهمفقال8

ولكئهالأقصروهوال!امرةفييمرأحاهما،أورشليمإلىطريقالطص-الجليللأهلكان)1(

وي!بطصالشمالفيالأردذيجتازوالآخر؟وال!امر!ليناليهوببينالعداوةبسببمزعج

نمتذاليهودئةوكانمت.أورشليمائجاهفيثانيةالأردنئعمرص!-أريحامقابلحئىجنوتا

عنذتحألمالمرأةإذاأئهموسىشريع!فيجاء)3(.الأردنعبرمنجزةاوتشقلشرقا

الدعلممعا(،:24!!طويسرخها".طلاقكتالتلها"يكتسبعليهاأنكرةلعيبزخلها

فيالشريعةعلماءوأختلص16(.:2)ملاخيالله-عنذالحلالكرةكانالطلاقبأن

والزائيئالروجئة.الخيانةفييحضرايهومدرسئهمسفعيالزائيئفكان))العيب((.تحديد

شيبشبةذلكيوتمغدلثقدكانأالمرأةبأنذلك.معينيحذبلايؤشمعانومدرسئهغمبا

موافقةبغيريطفقالرجلالضحيح:بالمعنىشرعثةحقوقاهيتمللثولاالرخليملكه

!ليلالحقوقيفيالئحييزهذاومثلزوجها.بموافقةإلأتطفقأنلهايحقلاوالمرأة،المرأة

الفهكلامإلىرأشايسوعبهميعود6(-)4.المرأةكرامةإلىالمجتبمح-بالئسب!انحطاط

واحةالرجل:الجوهرئةءوصفاتهالزواجحدوذيجدونفهناك،والمرأةالرجلاللةخلقمامنذ

واحيذا"."جسذاصاراالضريحةالليمابإرادةإئ!ماإذجمفكاللآخيرصازوكلافما.واحدةوالمرأة

2.124::27؟ا)تكيفرقهأن"ل!نسالإ"يجوزلاا("واحذاالفةجعقةائذيوالشيء



91:9901-12متئى

أقو3وإئي9هكذا.يكن-الآفرلمالبدء،منذ،ولكن،كأيسابهم

أخرىوتزؤخ!-*الرنىحال!اليإلأ-آمرأتهطفققنإدنلكم

".زاييفهو

المرأةمغصالرجل3حاهذهكاتحأ"إذاالئلاميذ:لهفقاك01

ييفقمونالجميع"ليسن:لهم!قال11يتزؤج-!"ألألهفالآولى

بأنذلك12.وحذهمذلكأوتواائذينأولثكبل،الكلاتمهذا

منومنهم،أئهاتهمبطودطمنهكذاولدواقنايخصيالبمن

-ملكوتأجلىمنأنفضمهمختسوامنومن!مالئاس!،خصاهم

."!!قفيفهميفهتمأنآستطاغفمنس.المئ!ماوات

هكذا"،يكنلمالبدء"فيولكنأكبر،شرلاجتنالبمكرقابالطلاقي""أذنموسى)8(

موضحالروأجصشريعيمافييكنولمواحد،رجلوللمرأةواحدةامرأ"صللرجلكانبل

فيممنوعالطلاقبأنيقولونالمسيحئينجميعالرنى":حالةفي"إلأ)9(.للطلاق

يرؤنفبعضمهم:(الزنىحيالةفيأإلأالاستثناءهذاصتأويلفييختيفونولكئ!م،المسيحئه

يسوغأنيرونوالآخرون.الحصرفيبمعناهالطلاقفيهافأباخالحالةهذ؟استثنىيسوغأن

طلافي،بعدتزؤجإذا"زانتا"الزجلغذذلكأجلصمن.فقط"القجر"هنابالطلاقعنى

إلىالثخريجصهذافيويستندون.مطقةغيرأومطفقةيتزؤجهاائتيالمرأةسوا"كان!ت

رذ1()..بولسوعنذالآخرينالإنجيلئينعنذالموضوعفيالواردةالئصوصصختل!

إتهم:أفضلصالرواجعدتمأنورأواالأمرالرسلفاستثقلالأولىشريعتهإلىالرواقييسوص!

العاثة.والمصلحيماالإنسانئةبالكرامةغير،اهتمامعلىالفردئةالمصلحةتسوقهم

))أوتواائذين-.إنسانيئشبتدخلأوطبيعثاالرواجعنالعاجز:"الخصيئ)ا(1-12)1

منهمتفركاصالرواجعنئمسكونالفيمامنبدعوةائذينوهميفهموا.أنأيذلك":

الئعلييمهذأإلىواستناذا35(.-7:32كو)اعطاءأكبرعلى"اللهملكوت"لخدم!

المسيحئة.فيالرهبانئةكانمت



011

يماثفهمولمنصللأطفالالفهملكوث

17(-18:15لو16؟-0113:)مر

91:13-18متى

وئصفي.عليهميذث!ليقغأولاذاإليهقذمواحينئذ13

لاالأولاذ،هؤلاب:"ذعوايسوع!قال14الئلاميذ.كافرتجرهم

((ال!ماواتملكوت!لاءصلمثلفإنإليئ.يأتواأنتفنعوهم

.هناكمنمضىعليهميذي!وضغإذوبعذ15

الينىوخطز،والكمالالثثريعةوطريقاالغنيئالثئ!الث

0313:03؟-18:18لو31؟-01:17مر

صالعصعملصأفي،معفم"يا:وقالإليهذناقدواحذ*وإذا16

و!عفاتسألني"يتم:لهفقال17الآبدثة؟"الحياةلأحيررأعمل

فآخقظالحياةتدخلأنأردتف!إنواحدكا6.الضمالغإئما؟صالح

الا.تقتل"لا:يسوعفقالوضايا؟""أفي:لهفقال18الوصايا".

بالكبار.يسوغ-اهتمامدونتحولونأثهمرئمالظثهمالثلاميذ:"زجرهم")13(

غنيئوهو.وجيهأي"رئيسى"بأئهولوقا)02("شالث"بأئهمئىينعته"واحد":161(

معالحلوةجلستهفييسوغمنوشمغهرآهماطرحءسؤايهعلىحملهماولعلجذا.

واحا":"الضالغ)17(.الملكوتلدخولالغركب!البسيطالشرطسئماولا،الأطفال

منالمعنىيسوعفحؤكءالئاسصكلامفيالمألوفيبالمعنى"الضلاخ"الشاب"دبهر.الئهوهو

لفهيموليهئئهبالذاتالضلاخهوائذيالئ!إلىالشالثأفكازليرءالمطقصإلىالئسبيئ

إليها.سيدعوهائتيالزسالةتعنيهما



27111-91:91متى

وأخيرا:.وأفكأباكأكيرئم9!بالرور.تشهذلاتسيرق.لاقزدإ.

قد!ذا"كلالمئمالث:لهفقال25كنفميمك".قريتكأخيبأ

نأشآ"إن:يسوعقال21بعد؟".تنقصشيفماذا،حمظته

كنزلكفيكونللفقراءوأغل!للثهوماوفيفآذقمثكاملأتكودن

هذاالسمالثشمغفلقا22آئتغني".تعاكثتمالسمماوات،في

مال-كثيرذاكانلأئهحزيتامضىالكلاتم

علىتيع!رإئهلكمأقول"الحقلتلاميذ؟:يسوعالقال23

لآئ!رإئهلكمأقولطبل24الئمماوات.ملكوتيدخلأنالغنيئ

ميلكوتغنيئيدخلأنمن"إبرةيمئممنجمليمرأن

وقالوا:شديذادهاتمادهشواالئلاهيذمميئفلفا25".ال!ماوات

وقالط:إليهميسوغفحذق26تخفص؟إ"أنإذنت!تطيغ"من

شيءكلعلىالفةفإنالفهعنذوأفا،فستطاعفغيزالئاسصعنذ"أئا

قدير".

يسوعصلأجل-والبذلالتجردتجزاة

شميء*كلنحنتركناقد"ها:لهوقالبطرس!أجابآجنئذ27

تماتامشابهقثلىالهنودوعنذ.المنالالعسيرالأميرفي3ئقاقثللأيسر...((:"إئه)24(

يسوعيدعوهالشاصثحادثةشيء":كل"تركنا271(.الجملبدكالفيليجعلونوإئما

،يسوع"لائ!ع"منهبذلاشرطالبسالئحرليهذامثلأنمعشيء،كلعنللئخفي

يبدو،ماعلىسؤاته،فيسأذوتبوه.شيءكلىهمتركوازملائهمعأئهبطرسنئذكر

دنيوئة.ومراتتمكاستفيصالطمعبداخ!س



أنج:02؟53-91:28متى112

أالولاالحق"إثي:يسوعله!مالقال28لنا؟"يكونفماذاوتبعناك

علىالبصميرآبنتجقمنمتىتيغئموني،الذينأنتم،إئكملكم

علىأيضماأنتمتخلسونيأالشاهلالئجديلإ*عهل!فيمجلإ؟غرشص

غشر.الآثتيإسرائيلأسباطيتدينواعرشماغاتموآثتي

اأو،وأفاأتاأو،وأخوادتإخوةأو،بيوتاتركمنكل"وإن92
وترضغ!"مئةيأخذفإئه،-آسصيلأجلحقولأ،أو،بنين

الأبدئة.الحياة

أولين!".تكونونؤايخرون،آيخرينيكونونآولون)بهثيرون03

الكزمقتل-غفالصفيوفضفهالفهعدذ

الفجيرمغخرقيش!ردثكقثلصالصمماوالتملكوبضتل"فإن02

مجلإ؟"عرشعلىالبشرابن"جلسمتىيبدأالمسيحيالعهدهوالئجديد":"عهيذ)28(

غيرالجلوش!فهذا.!-والكنيسةالرسلعلىالقدسنالروخوإرسايهوصعوبهقيامتهبعد

يبدأالئجديد(("عهذبدأفمتى3(.ا)25:يوم-الذينفىعرش-مجلإه"على)جلويمه

6:ا)غلااللهملكودتالكنيسةأي(!إسرائيل"أسباطفيالروحيئسلطايهممزاولةالرصل

الكنيم!مة،"حكائم"،والرشل:17(.5كور2؟15ة6)غلاجديدخلقعهذوهو16(.

ا"."لتدينوابقول!المقصودوهو14(،:21)رؤ"الجديدةأورشليتم"أشسنيوحئايسفيهم

ويرى،الروحصعيدعلىهيإئماالمكافأةهذهأنبعض!هميرىضعمت(إ:"مثة)92(

61:)!ىلكم"يزادكفه))وهذاالرلثقولصإلىمنهماستناذاأيض!ازمنئةأئهاغيرهم

فيإالحكممنيسوغيحذر.المثلمجرىجايىقو3آولون..":"وكثيرون)003(33(.

غلىالحقولفه،الئاسأحكامغيرالف!فأحكائمالطوأهر:علىاعتماذأالئاسصمصائر

تسثنيهرأنثئممن-لأحدوليسلأحد،خمفمشغيرمنيريدائذيالوجيماعلىيغييماتوزيمص

اللأحق.المثلذلكفيويضرد!يحشجع.أو



02:2113-14مئى

أليويمفيديناييعلىالغضلةمغفآئفق2يكرجمه+غققةليستأجر

آخرينقرأىالثالثةال!اعةنحوخرجثئم3كرجمإ.إلىوأوساتهم

إلىأيضماأنتم"اذهبوا:ل!مفقال4متعظلينالسماحةفيالياقا

نحوأيضاوخرخفذهبوا.5لكم".يجقماأعطيكموأنا،كرمي

ال!اعةونحؤ6.كذلكوصنح،الئاسعةنحوثئمال!ادسةالسماعة

"ما:لهمفقالطهناكالائمينآخرينفوتجذأيضماخرقيغسرةالحادية

"إئه:لهفقالوا7عقل؟"غيرعلىالئهازكئهههناتقيمونبالكم

*".الكرمإلىأيضماأنتم"افضواةلهمفقالأحد".يستأجرنالم

وآدغالغضلة"اذغ:لوكيلهالكرمرفيقالالمساءكان"وئا8

أصحال!فتقذتم9آلآولين".إلىالآيخرينمنمبتدئاالأجرةلهم

الأؤلونجاءاللما01دينازا.وأحدفأخذواكلغشرةالحاديةال!اعة

دينازا.واحدكلأيضماهمقآخذواأكثر.سيأخذونأئهمخيمبوأ

"إن:قائلين12البيمتربأعلىتذفروايأخذونهموفيما11

نحنبناتساويهموأنتآواحدةساعةإلأتغقلوالمالآيخرينهؤلاء

"يا:منهملواحل!وقالفأجالت13"إوخرهالئهاوتقلخقلوااثذين

للثهاالخذ14واقفتني؟ديناوعلىتيكنألم.طقفئلثما؟صاح

يستأجرفم.منينتظرونال!احاتفييجتمعودنأئهم-ائياومينالعمالعادةمن7(-)1

غشرةاثنتيصالعمليوموكانجوع.علىبيتهأهلمعيبيتقدليويهشغلأيجدلاومن

هناالكلامف!صاحمبدينازا.-العادئةالعاملأجرةوكانتأ.الغروبإلىالشروقيمنساعة

.شرطغيرفعلىالآخرونأثا،معئنةأجرةعلىالأولىال!اعيماأصحالبمعيئفق



أ%9-25:15مئى114

لىأليسن401جمثتكالآخيرهذاأعطىأنأريدفإئى،وآنصردث

كل

أنالأثيشمريرةعينئرأمأريا،كماماليفيأتصرالتأن

*إ"صالح

ا"".آيخرينوالآؤلوناولينالآيخرونيكونالثخوهذا))على16

وقيامتهوموتهيسوغبآلإمسفقفملآخزانبا،

34(-3ا:18لو34؟-01032)مر

،أ

الطريق،فيآنقرذ،أورشليتمإلىصاعذايسوعكانوفيمما17

وآبنأووشمليتمإلىضاجمدوننحن"ها18:لهموالالعشزبالآثتي

،بالموتعليهصحكمونوالكتب!الكهنةرؤساءإلىسيسمقمالبشير

وفي،وتضيبوةوتخيدوةبهيي!زأواالأقمكت!إلىوي!يموتة91

".يقومالثالمثالومص

بزمال!ترتبطلاالف!عنذ"الأؤلئة((أ(:أساسثةتعاليتمعذةاتمثلصهذافي15(-)8

الأؤلينمنفكئيرثئمومنالذعوة.هذهبمقتضميالتالقيامبصفاتبلالذعوةاستجاب!

عنذه:العملقذيىعلىليسالف!عنذالجزاء2(.بالعكسوالعكسن،جزاةآيخروندعوة

المعضلةإلىوبالثسبة3(يشاء.منبخمبهفضلأيضما-وعنذهالعملبقديى3عد

أليوميئ.ررقهلهيكفلعمللهليسعملصلمنصلتأمينيهتثمالكرمصاح!بئنرىالاجتماعئه

وبكريم،جهةمنالعاملبحاجةبلص-والإنتاجالعملبكضتةالأجرةتحديدفييتقئاولا

أتدعوئن)الأن:الئمنهذابعفالخطوطاثويزيد161(.الأخرىالجهةمنهوأخلاق!

وكهانواالوثنئون."الأم":)91(22:14.ءالفصلمنوهو".قليلونوالختارينكثيرون

الئسمميةوظف!ت.اللهعندمن3منركتال!لهموليسجاهلئةفيلأئهمهكذايسضونهم

الأولى.المسيحئةفي



27115-02002متى

و!ذيةيخذقةالمسيحئةفيال!يادة

-27(22:25لو35-45،.ا:)مر

تلتمس!وشجدلمحثآبتيهامغوئديآبتيأئمإليهد!أحينئذ02

تجلسنأن"مر:لهالات!ث؟"تريدين"ماذالها:فقال21شيئا*.

فيضحمايك،عنوالآخريمييكعنأحاهماهذالإ،آبناقي

.تطلبانماتغقمال!لا"إئكما:وقاليسوصمافأجالت22مليهلث((0

له:قالاأشرتها؟"أنمرجمحأناالتيالكأسنتسرتاأنأتسمتطعال!

عنالجلوس!وأفافتشربايها،"أفاكتأسي:لهمافقال23"."نستطيع

أعآهلفذينهوإئما،أغطيهأنليفليسشحماليعنأويميني

أبي*".لهم

يسوعقذعاهم25الأخؤين.علىغصبواالعشرةشيئفلفا24

تتسفطونوالعظماء،ي!ودوتهمالأقمص"أريهتةأن"تغقمون:لهموقال

يكونأنأرأذمنبلهذا،جمثلفيكمتكنفلاأنتموأفا26.علي!م

فيكمالأؤكيكونأنأواذومن27خمادقا،لكمفليك!نكبيراالنيكم

أئهما،زبديابنافوشطمملكتهلينشئأورشلييإلىآستيسوغأنالرسلتوفم)02(

ونسيبة26(،-25:)27لخدمي!موالرسليسوغيتبغنكنالئواتيالئساءإحدىوهي

نحوأورشليتمفياصتشهذيعقولث":العذابإكأسنشرباكلاهما)23(.يسوعأئملمريتم

":أعطيهأنلي"ليس؟وقوئه-:9(.ا)رؤونفيئغذدتويوحثا2(،:12)أع44سنة

كاعتبارأصتلاعتبارالتوليسالاستحقاقبح!سمبالفهيوزغهاالفهملكوتفيالمراتتفلأن

العظمة:-مفهومفيثوري"انقلال!صالكريمالئمنوفيزعماء+"أركنة":)25(الئاس.

وفدية.خدمةالمسيحئةفيال!يادة



32أ-02:28مئى611

ليخائمبلليخذتميأتلمالبشيرآبنأنكما28عبذا،لكمفليكن

كا*".كثيرينعنالديةنف!هوليئذك

أريحافيأعقيين-شفاة

43(-:1835لو52؟-01:46أمر

وإذا3كثير.جمغتيغةأريحاكأمنخارجونهموبينما92

جعلامجتاؤيسوعأئهسمعائاالطريقعلىجايسالبأعميال!

فآنتهرفما31"!آرخفنا،داوذآتنيا،سئذ"ياقائقثنص:تصرخال!

داوذا،آبنياسئذ،"يا:صراخهماآزداد*ولكئهمالي!كتا.الجمعكل

أصنغألنتريدالطماذا:))وقالودعاهمايسوعفوق!32إ"آرخفنا

لكما؟((

"الفدية"-.اللهإلىالئاسنأعاذوقيامتهبموتهيسوبخإنأي:"كثيرينعن"فدية)28(

"كثير!ن"وقوئه-.الإنسانعلىحقؤفياهينائذي-الف!لعدلبلللشيطال!ئقذملم

5:3!كو)2))الجماعة"فداءييمإ)الواحد"بمولت:الشمولبلالئخصيصنيعنيلا

ومواههاالقمر"."فديةاسمهامعنى"أريحا":)92("العالمين".بمعنىفهي14(.-

منقليلبعدعلىالكبيرهيرودسنبناهاا!ديدةأريحاوهيمصئه.عنذالأردنغربيئ

لكثيرمقرالأهفثيهاوكانمث،الخصبالماءكثيرةموفورةج!يلةوكانتأ،القديمةأريحا

اعنذمرمسيجعلهواحذا،أعمىيذكرالطولوقامرفس.والأعمالالسمياسة-رجالمن

وأحدةحادثةفيكعادتهمئىجمغهمااثنال!فهمادخولها.عنذولوقاالمدينةمنصالخروج

اعيذكانيتسؤلون.المدنيأبوالبجملىئصاذفونالعميانكانماوكثيراواحد.ومكاني

تئقذؤحئىوضواحيهاأورشليئمبهمتعبئأوضشكلمنالحخاجوكاناقترقي-قدالفصح

نسمة.ملايينثلاث!نحويبلغونكانواأ!ل-أورشليممعأئهميوسيفوسالي!ودفيالمؤزخ

علىبدجمهوحفقحياتهمنالأخيرالأممبوغيسوغطوىصالخلقمنالرحمةمثل-هذ؟في

.اكونافتداتالضملي!ب



7؟اه-ا:21؟02:33متى

ولمسنيسوص!لهمافرقسئدإ"ياأعمننا،تنفتغ"أن-لهقالا33

وتبعاه..للوقحتفأبصراأعئتهما

الحاسمةوأحدائهالأخيزالأسبوغ،أوولث!ليتم:فيالئانيالقصل

الملكالمسيغأئهئطهزأورلث!ليتمإلىالمسيحيئالئبوممببدخويهيسوغالأحد:يوئم

16(-:1212يو؟04-:9128لو،11-أ:ا)مرا

*،فاجيبسطهنمقربةعلىوصارواأورشليتممنقربواوئا21

لهما:وقال2،تلميذينيسوعأرسلحيتئذ،جبل-الريتونفي

وتجحمتمامربوطةأتاتاتجدال!وللوقمتأهاتكما،ائتيالقرتة"دوتكما

فقولا:شيئاأحالكماقالفإن3بهما.ؤأتيانيقخلأهمامعها.

هذاوإئماكان4بطء((0غيراليويرذهماإليهمامحتاج"الرلث-

القائل:بالثبيئقيلماييتتم

:صهيونلآبنة5"قولوا

متواضغا،،إليلثيأتيقيكلث"هوذأ

الآناسفهاجبل-الريتودنعلىأورشليتمبقرلبقرية،الئينبيتأي":فاجي"بيت)9(

وأقدرونواديبينهمايفصلأورشليتممقابلأكمةالريتون":اجبلوإالطور"."كفر

شواهذ3تزاولاموتاهميدفنونأورشليتميهوذكانالغربيئسفجهوعلي،يوشافاط

نعأو!وكيريوس(،"بالرلث"نفمتطيسوغتندث)3(.اليومحئىشاخصةقبويىهم

نأيلهمكلامأحد..":لكماقال"وإن-.الأعظملاعتلالطأتتأقدو))ال!اعة"،إلهيئ

بالرلث.معرفةعلىكانواالبهيقينأصحاقي



21:6-01متى118

"!*أتانآبنصجحشصجحش-،على"رأكتا

بالآتانيوجاءأ7،يسوغأقرهماوفعلاكماالئلميذال!فذهمت6

منكثيروبسط8.يسوعوأكبايهمارداةعليهفوضغاصوالجحش

الشحجيرمنأغصاتاالطعواوآخرون،الطريقفيأرديتهمالمئمدب

وراءهـوائذينأهاقهائذينالجموغوكان9الظريق.فيوفرشوها

قائلين:يهتفون

!داودلآبنص*فوشمغنا"

"!الأعاليفيهوشمغنا!الرصثبآسمصالآتي"مبارك

ايقولونوكانواكفها.المدينة*آرتجستأورشليتمدخلوئما51

يدخللذلكال!لام.لمللثوص!وفيها)9:9(.ولزكرئا11()62:لأشعياالئبؤة)5(

كوبةفرسعلىوليسصالجميعكوبةحماليعلىولكن،الفاتحيندخوكأورشليتميسوغ

المبن!يةاثامإحدىاسمفصهيون،أورشليم:"صهيونابنة)ا-.الحربصورجالالغزاة

"أجمن،يعنيآراميتعبير"هوشغنا!":)9(".الحصينة"القلعةومعناها،المدينةعليها

ثئملدوايه.الئصيربعذبهيهتفونكانواوقدتما25.:118/117المزمورمنوهوإ"خفص

لافي))هوشعناالجماهيرو!تاط!"-الملك"تخيانحوعلىللمللثتكريمهتا!تصاو

منلهبذلاكانإذيسوعيعترضنولماليهود"."مللثيسوغبأنمنهااعترأدتداودإ"

رئي!نبهيستقبلونترحيباهتاالتكان:"إالرفيصباسمالآتيو"مبارك-.حقيقتهإعلإد!

و"باسيم-1/117:26.أ8المزمورمنوهو،الهيكلدخولهماعنذوالملثالكهنيما

فتاينا".آصداةال!ماوات"ؤئترذدأي:"الأعاليو"في-.وقدرتهالف!بسلطال!:"الرلث

فيهايطبونالمجوسنجاةيوتم"ارتخمث"كماتيكايسوغدخلهايوتمأورشليم"ارتخمث"101(

المشئفيناليهوبأي"الشتاتا(أهلمنخصوضماهموال!ائلون:3(.)2"الملك"المولوذ

وغيرها.الرومانئةالمملكةأنحاءفي



911ا-212:ااهئى

منائذييسوغالئبيئ"هو:يقولونالجموغفكان11هذا؟""قن

".الجليلفي،الثاصرة

والذينالئهبي!تعلىسلطاتهئطهزالهيكلبتطهيو؟يسوغ

16-2:13يو48؟-91:45لوبمأ9-11:15مر

وتمثشرونتبيعودنائذينجميغوطرذفيالهيكليسوعدخلىثئم12

الذباثغتجوزولاوالذينئة.القومئةوحدتهوعنوانإسرائيلمجذكالن"الهيكل":)12(

ال!ثكلمستطيلالمركزممبالمبنىفمنهاالمبانيأئا.وساحاتبنايالمحتمجموعةوكان.فيهإلأ

هوأذزعص01الذهلير.أقسامثلاثةوهوذراغا.02وعرضهذراغا07صداخلمنطولة

صباخاالبخوزالكاهنعليهئحيرقالبخويىمذبحفيهذراغا45))القدس"ثبم.للعبادةغرفة

واللأوئونالكهنةيدخله،الفروعالمسئعوالشمعدانالئقدمة،خبزومائدةومساة،

تابولثقديمافيهكان..مكغبو!وذراغا02"الأقداس"قدص!وآخيرا.الخدمةالمكففون

فيمزةالكهـن!رثيسنإلأيدخله"لااللهتسيهنوهو.المنوجرةالشريعةولوحاالعهد

الئحايم!"و"بحرالمحرقالتمذبغكانحيث"الكهنة:"ساحةفأرحال!احاتأئاال!نة.

وهي"الأمو"ساحة"الرجالو"ساحةالثساء"،"ساحةثئم.العبادةلحاجاتماةئملأ

وهوسليمانرواقمنهابأروقةمحاطةال!احالتوكانت!للوئنئين.مباحودخولهاأوم!غها

والعنصرةصالفصح:الكبرىأعيابهمفيصودبكلمنإليهيحخوناليهو3وكان.أطولها

القئمينمعوبالائفاقي.أروقتهفيالضيارفةوجودهنامنالخاصق.تقذةلهوكانوالمظاذء

مرتفعةبأسعاييجنبايهبعضصفيالحيواناتهذ؟يبيعونوالحماموالغنمالبقيرتخازكانعليه

الهيكلبييئلفصوص".و"هغارة،واتجشعللغئنسوقيإلىالهيكلأروقةفاستحاتحثجذا.

بابلملأوقذقه،الميلابقبلالعاشيرالقردطمنتص!فيسليمانبناةالأؤل":مزاتثلاصث

الأؤل-ودونهمنأصغركان515.عام،ال!بيبعد،زروئابلهبناةتجذذثئم588.عام

.وال!احاتالمبانيبعضنبهوألحق،راثعةزينةوزتنههيرودشبعذكئرةومن.وزينةعظمة

ومسجذالأقصىالمسجااليوتميقوئمحيثموقعهوكانللميلاد.07عامالزومانقذتا

القد!م!.مدينةفيوساحاتهماالقمخرة



21:13-91مئى012

وقال!13،الحمامباع!وهقاعذالضيارفةموائذوقلحتالقئكل،في

تجغفئموهوأنتم،ئدعىالضحلاةتس!تثتيضكتوبا:"إئه:لهم

".لصوصمغارة

رأىفلقا15.فشفاهموعرجعفيصالهيكلفيعليهوأقبل14

الهتافتيرذدونوالأولاذصنغأئتيالمعجزالتوالكتبةالكهنةرؤساء

2:لهوقالوا16آغتاظوا((!داودلآبنص"هوشغنا:قائلين-الهيكلفي

قرأتمأهاولكن"أجل.:يسوعلهمفقاك؟إ"يقولونما"أت!قغ

ثئم17تسبيخا*؟((أغذدشآ--والرضعالأطفالأفوا؟من:أئهقظ

.هناكوباتعنيا*.بيمتإلىالمدينةهنوخرقي.تركهم

بإيمانالضلاةوفعاليةثميربلاالتينةمصيزالإئنين:يوئم

24(-91و14-11:12)مر

رأىوإذ91.جاعالمدينةإلىراجغافيماكانالغداةوالي18

فق!الط.فقطورقاإلأعليهايجذاللمإليهاصدناالطريقعلىتين2شجرة

ساعت!ا.منالئينةفييسستالأبدإ((إلىثمرةمنلثيكن"لال!ا:

وبتط!لهير؟،الأئةعلىشفطماتهأظهرالفاتحيندخوكأورشليتمبدخولهيسوغا-16()3

:7!إر:567)أشالكتالبقوؤوبإسنابه،ومؤلئس!ايهالذينعليسلطاتهأظهرالهيكل

"ابيت171(3(0ة8)مزأفوا؟.."وإ)من-.البيتصاحثأنهأعقننف!يمهإلى11(

سمعانوقرية،ومريممرتاوأختيهلعازؤقريةوهي،جبل-الزيتونعلىقريةعنيا":

11(.)يوأنقبعدماالقبرمنلعاززيسوغأقاتمفيهاالأبر!ا.



21:25121-25مئى

منالئينةتيضس!))كيف:قائلينتعخبواذلكالئلاميذرأىفلفا25

إئكم،لكم3أقو"الحق:لهموقاليسوغفأجابآ21إ(!ساعتهاع

فقط،بالئين!فعلمتهاتفعلونفلاترتابونولاإيمانيعلىكثتمإذا

ذلك.يكونفإثهالبحير،فيوآهيطقئمالجتل-:لهذاقلتمإذابل

تنالوته".بإيمافيالضعلاةفيتفبونهاكلإن22

اليهودئةال!ث!فطاتمغلوجهوج!ايسوغ:حاسميوئمالثلاثاءيوئم

الهيكلىعلىشفطانهدث!أنيفياليهوذئفجئميسوغ-

-8!02:ألو11:27-33؟)مر

وقالواصالهيكلوؤساءعليهأقبليعفموشرعالهيكلدخلوئا23

فأجما!ت24ال!لطان؟"هذاأولاكوقنهذا؟ت!فعلسمفطافي"بأفي:له

فإنعليكمأطرحهواحذاشؤالأأيضا،أنا،لي"إن:لهموقاليسوغ

قعمودئة25!ذا:أفعلسلطانيبأفيأيضماأناأتجئتكمأتجئتموني

فيقائلينففكرواالئاس؟"منأئمال!ما؟أجمنكانتأ؟أينمنيوحئا

العملبهـذاأرادولكئه:13(11)مرالثين((أوان"ليسأئهيعلمكانيسوع2!ا-.)8

"العقيمة"اليهودئةالأئةالفهسيعاقبكيف،الأؤلينالأنبياءطريقهعلى،يبئيئأنالرمزفي

وقوله-.الئفسفيصالعقممعالبراقيماالطواهير-لأهلجمئر"الحادبوفيا(.أ:18)إر

الغدوفياتجفالث.فيهاد!ثساعتها""من-الذرس-لإلقاءصبالجوعتظاهر"جاع":

012.:11أمر"الجذور"حئىيي!مثأئهاالرسللاحط



32-12:26متى122

ئضمذقوه؟لمفلماذالثا:قالال!ماء،مناللنا:))إن:أنفايمهم

تعذونالجميغ-لأنالجمعمنتخالتفإئا؟الئاسمن:قلناوإن26

هـلهمفقالتغقم"."لاوقالوا:يسوغفأجابوا27نبئا".يوحئا

هذا!.أفعل!ملطاثيبأفيلكمأقو3لاكذلك"وأناأيض!ا:

قوذلا!غلالإيمافيطاعةتجتلى-الآبتين:لليهودإنذاز-

2:لهوقال!الأؤلصإلىفدنا.آثنال!*قيجليركان؟ترون"ماذا28

:!وقالفأجابآ92".الكرماليوآعقل،بنيئيا،اليوتم"اذقمب

القوكلهوقالالآخيرإلىودنا35+وذقحتنلإتمإئهثئمأريا"."لا

لمولكئهسئدي".يا،أذه!ب))هاةنذ!:وقالفأجالتنف!ه.

فقال"."الأؤل:لهقالوا؟أبيهبإرادةغيئفأئ!ما31-.يذقث

إلىتسحيقونكموالتغاياالعسمارينإن،لكم3أقو"الحق:يسوعل!م

وأميائصذقوه.فلماليرصبطريقيوحتاجابهم32الفه.ملكوت

بعامنتئذمواولمأنتمرأيتموقد.ضمذقوهفقد"والبغاياالعمثمارون

هفئصذقوه

فاحتحوا)12(،البيتصاجيما-ئصرهتالهيكلفيتصرفقديسوغكان)23-27(

علىيخيرهم-بسؤالفواجقهم.الهيكلشؤوفيعلىال!لطانل!موح!ذلهمإذعليه

4""المسيحأئهيوحئالهشهذوقد.رسالئه:يوحئا(ئة"معمي-.الهيكلستذبأئمهالاعترافي

فيالخطأةاتمتل-يمثلفيا!و3الابن)28(:34(.أ)يو((الله"أبنوأئه3:28(،)يو

اصثعداذاالئوبةطريقالبر":و"طريق-.الشعبقادةيمئلوالآخرحكم-الفريسئين،

يوحئا.لهشهذءكمابالمسيحللايماني



41123-21:33مئى

الثبؤةوخاتمةالوحيذالوار!ثيسوغ:القتلةالكزامينتجتلصنهائيئإنذأر-

الآبنلأئه

91-02:9لو12؟-12:امر

وحؤطهكرقاغرسن،بيمترلث،رجلآخر:مثلأ"اسقغوا33

وسافر*!.كرأمينإلىوسفمهئرخا،وبنى،معضرةوحفو،بسياج

ثمازه،ليأخذواالكرامينإلىيخلماتهأرسلالثميرأوانحانفلفا34

ورتجمواآخر،والتلواضرتا،هذافأوشغواالجلمانالكرامونالأخذ35

كذلك.بهمقفعلواالآولين.منأكثرآخرينيخلماتاالأرسل36آخر.

فلفا38+آبنيسيهابونإئهم:قائلأآبتهإليهمأرسلالآيخيروفي37

نقتفهف!لتم!الوارثإئه:بينهمهافيقالواالآبنالكرأمونرأى

هوقتلوه،الكرمخارقيوطرحوه،فأمسكوه93.هيراثهعلىونستولص

قالوا41الكرامين؟"بأولئكيفعلفماذاصالكرمر!ثجاءالمتى04

الأئةومصيز،والخلاصالتبؤةتاريخفيومصيرهمكاتتهيسوع-يظهرالمثلبهذا)33(

اليهودئة.الأئهعلىللذلاليماالأنبياءعنذمألوفةاستعابىة"الكرم":-.الإنجيللرفص!ها

معااكانائذيبإسراثيلالخاضةالفهعنايةعنكناية":والمعصرةوالبرجو"ال!ياج-

ئري!لاالمسيغ:ا("الابن-الأنبياء.:"و"الغلمان.صكفهالعالمفيالخلاصإنجيلليحمل

كأبيه.))الكرم"صاصطأي"الوارث((وهو"الابن".لأئهوالئبؤةللأنبياءخانمةالئة

الأئةقادةيردئهالمسيحهوو"الحجر..":-.أورشليمأسوأيىخارقي".الكرم"خارقي-

يأكلهالبناءيقوموعليهوالجديد،القدبتمالعهذينيجمع"الراوية"رأسهوفيما

أورشليتموعقالث-.أا-1817المزمورمنالكتالبوقوذ-.أجزاؤهوتترابط،الكنيسة

الحقيقةوفيمغلوتا،يسوصمايبدوالطاهيرفيللميلاد.07عاتمالرومانيدعلىتحفقوالأئه

-كفه.العالمفيألويتهاوتنتشرمملكتهستطهر



3-أ:4622؟-:2142مئى124

إلىالكرتموتد!وجيما،شرعلىالأشواؤأولئلثيفلأ:"إئهله

آوايه".فيالثمرإليهئؤذونآخرينكرامين

الحجز"إن:الكتبفيقطقرأتمأما"ةيسوعل!مفقال42

الرثعندمن،الراويةوأسنصازائذيهوالبئاءونرذلهائذي

لكماأقو3ذلكأجلصمن43أعمينا".فيعجيمبوهوذلككان

قنوإن44ت!تئمرة.لأفيماوئع!ىهنكميثرخالئ!ملكولتإن

شخقه((."عليههوسقطوقنتهمئمتم،الحجيرهذاعلىشقط

إئما"أئهأدكواأمثاتةوالفريسئولنالكهنةرؤساءشمغفلما45

-لأئه"الجموعمنخافواولكئهميضيمكوةبأنفهموا46.بهميعرض!

نبئاءعنذهميغذكان

منهااليهو؟وموق!الملكوتيإلىعافةدعوة:العرسوليمةقتل-

-14:1524لو

،ال!ماواتملكوت1)ضثل2ةقاليمابأمثال!يكفمهميسوعوعاذ22

إلى"المدعؤينيثمتفدئميخفماتهفأرسل3لآبيإعر.عرشاصنغكضثل-مل!

المسيحيئالعهذشئهواقدصالقديمالعهدفيالأنبياءكان.قبقهأئذييشبهالمثلهذا)2(

:"و"العرش7-9(.:91رؤ؟5:25)أفالجديدالعهدوحيفيإوكذلك.ووليمةصبعرس

"الوليمة":-الأبدتة.وال!عادةالخلاصإلىسبيلأبالبشرثةوإثحادهالف!ابنمجيءهو

رشل:والآخرونالأنبياء،ةالأؤل!ن"الغلمان":-اليهود.المدعؤون":)آ-المسيحئة.

بعذرسمثابدألثالذعوةوهذه.-الوثنيئالعالمجهابجميغ":الطرق"تفايىق-.المسيح

هوالفةبأنذلكءالرومانجئذ،":))أرشل--والذولة.ال!يكلوتدميرأورشليتم"خرالب

.مقاصدهلتنفيذيشاةمنمنههاالئاس-فيستخدئمجميحصعلىسلطاتهيبسطالمطقق



1251!ا-!ا22:مئى

قولواقائلأ:آخرينيخفماتاقأرسل4يأتوا.أنيريدوأفلم.العرس

ذبختأ،الدومسفناتيعجولي:غدائيأغذذت!دإئييفمدعؤين

تكتيرثوا:لمولكئهم5.العرسإلىفهلمواأعآ،قدشيءوكل

علىآخرونوقبفن6بميجازتهإلىؤأخرحقلإ،إلىهذاالذهبوا

فأهللثجئذهوأرسلالملأفغضست7والتلوهم.وشمتموهمالجفمالط

مدينت!م.وأحرق،القتلةأولئك

فغيرالمدعؤونوأفامغذالعرسنإنيغفمايإ:قال"حينئذ8

إلىفآدغوهوتجذتمقنوكل،الالرقيقفاوقالأتوا9ف!تجفين.

منكلوجمعوا،الطرقيفيالجفمانأولئكفخرج15.العرس

الملأودخل11بالمئكئين.العرسفخقل:وزعاعيهرامهنأرجدوا

فقال12غرس!.لباسنعليهليسرجلأهناكفرأىالمتكئينلينظز

عرس؟"لبامنعليكوليسنههناإلىدخلحتكيف؟صاح"يا:له

ويىخقيهتدئه"آوثقواأص:للخذاالملأقالحينئذ13.فسكت

الآسنان.وصريفالبكاءيكونهناك،الخارجئةالطلمةفيوآفئحوه

!"+فقليلونالختارونوأفائدغونكثيرينإن"حفا14

هنا:العرم!إ("لباسن-.-العرسلأهلتكرتماالخاصن"لبالممه"يزاللمرس-ولا)11(كان

لاقدالآيةهذه)14(-.الإنجيلروحبحس!بالكنيسيمافيللحياةالحسنالاستعداد

))الذعوة((بسبب!ناالإنجيليأورذهللرلث3قوهيوإثما،تقذمبماواضخاارتباطاترتبط

ولكن،الئاسجميغيدعوالفةأنمفاذهتحذيروهومستقلأ.تفسيرهفيجمب،المثتينفي

يحذذأنإذنوأحدكلفعلىالبشر.صمجموعمنالكثرةهمليسواالذعوةيلئونأئذين

المحانئة.الذعوةهذهمنموققه



02-22:15مئى126

لقيصراالجزيةدفعصشأدطفيوالهيرودسئيهطالفزيسئيهق.ئفجئميسوغ-

26-25:02لو17،-12:13مر

تضطادوتهكيفوتشاورواالفريسئونذهحتعندئذ15

له:ليقولواوالهيرودسثين*تلاميذهمإليهأوقدواثئم16.*بكلايه

ولابالحقالف!طريقتعفموأئك،صادقأئكتعقمنحن،1معفميا

:ترىماذالناققل17الئاس.وجوةتحابيلالأئكبأحدتبالي

ضكر!ميسوعفأدرك18لا؟"أملقيصركأالجزيةند!أنأيجوز

الجرية".تفذأووني91مواءون؟يافخا،ليتنصمبون"لماذا:فقال

كلكلءص

؟"الكتابةوهذه،الضورةهذ؟)القن:لهمفقال02بدينار.توه.

ليوقعوهصمضاذهجومفيفانطقوا،ال!ابقةالثلاثةأمثايهفيالأئةقادةيسوعهاجم)15(

علبه.للقضاء،الشعمبأوالذينئةال!لطةأماتمأوالحكامأماميديئهمافي

ويخالفهم.الرومانيئالامشعمايىعنالراضيةهيرودسأسرةمحاربو:"الهيرودسئون")16(

":المستقيم"الضراطأو"الله"طريق-.المقاومةقادةهموالغيورئون،الفريسئونذلكفي

منأنواعثلاثةاليهو؟علىيفرض!المستعمركان"الجزية":)17(.الحقالذينأي

الذاخلضريبة2(.ال!واثلوخفسىالحبولبعشر-وهيالأرضضريبةا(الضراشا:

الذممورعلىديناروهي""الجزيةأوصالرأسضريبيما3(الفرد.ذخلصمنبالمئةواحدوهي

وال!تين.الخامسةحئىعضرةالثامنةسئهممنالإنابوعلى،عشرةالرابعةجم!ئهممن

ذاكيوتموكان،رومةلملوفيعائملقمب-"قيصر":.الجزيةئدغبهرومانينقاو))الذينار"

الذينلأنولف!للأفةخائتاغذوهبالإيجا!بأجالتفإن:حذينذووسؤالهم-.طيباريوس

.الثورةإلىيدعوأئهبحخة،الحكامعليهأثاروابالثفيأجا!توإن،ثيوقراطيالي!ودفي



27127-22:21متى

قيصر،إلىلقيضرماإذن"أ!ثوا:لهمفقال"يقيصر".:قالوا21

ومقعوا.وتركوهذهشوا.شمعوافلما22*".اللهإلىلقإوما

الأمواتقيامةشأنفيالضذوثئينئفجئميسوغ-

-2738ة02لو-27؟12:18مر

القائلونوهم-الضذوقئولن*جاءهعييهصاليومذلكوفي23

ماهمتإنموسىقال،معفم"يا:قائلين24،وسألوه-القيامةصبعدم

وكان25.؟؟لآخيهغقتاويقئمآمرأتهأخوهفليتزؤخ!ولالهوليسأحا

تركغقمبلهيكنلمدإد،وماتالأؤل"قئؤقيإخوةسبعةعنذنا

وفي27.ال!بعةآيخيرإلىفالئالسثالثانيوكذلك26.لآخيهآمرأته

وبتلك.بهذ؟فقومواكذلكولقيصرواجبالتعليكملفهأنالزلثجوا!بمعنى)21(

فيفالثفصيل،مفضملةشراغي!نلمالمسيغال!تذأنإلىهناالإشارةمنبذولا-

كلفيتطبيقهايمكنعائةمبادغأعطىبل،والمكانالرمالبفيالمحدودئةدليلالئشريم

بحكايه:الشعمبعلاقاتفيالأساسيالمبدأهذاالعافةالمبادفيهذ؟من.وقكانزمايي

-ال!ماوفيللوطنومخلضا،حقوقهفيرعىالأرضيئلوطييمامخلضايكونأنالإنسانعلى

رو،91:11)يواللهسلطال!-منالأرضعلىشرعيئسلطاييكللأن،حقوقهفيرعى

ما،والجوابءال!ؤالسقرائنمنظاهرهوماعلى،ذلك:17(.2بطا؟ا-13:2

الفصلهناأرادالربأبأنالقوكيبررمافيهفليسال!ئد.جوالبهنأستخراخهيمكن

فلامتدأخلةمتفاعلةمتماسكةؤخذةالإنسانلهانسئماولاوالذولةصالذينبينالقاطغ

.الأخرىالج!ةمنوشؤوتهوالجسذجهيما،ننوشؤوتهاالروخ:شطرينشف!ايمكن

نممليتلاشىلاأنالموسوئةالوصئةهذ؟منالغاية241()3:7(0"الضذوقئون"231(

1(.25:ه-ه)تثويرئه-المتوفىباسميسفىيولاولدوأو3ولد.غيرعن-المتوفىالأخ



37-22:28مئى128

تكونالسمبعةجمنتمنالقيامةففي28.المرأةماتخ!الكلآيخير

آمرأة؟"آئخذوهاقل!الجميعصفإن:آمزأة

لأئكيم!ص،ضلالتغلى"إئكم:لهمو!اليسوعفأجاب92

يرؤجونالاالقيامةففي03الفه.قدرةولاالكئ!ت؟،تعرفونلا

منوأفا31ال!ماء.اليكالملائك!يكونونوإئما.تتزؤجونولا

الفإ(قبلصمنلكمقيلماقرأتمأفما،الأموالتقيام!صقبيل

ل!يسنفالفه؟يعقوبوإلهإسحقوإلهإبراهيتمإلهأنا32:القائل

منئهتواالجموغلس!غفلما33".أحياء!إلةبلأمواصتإلة

تعليمه.

الوصاياكبرى!أبفيمجتمعينالأحزابئئفجئميسوغ-

-01:2528لو34،-12:28مر

مغاآختمعواال!ضذوقئينأفحتمأئهالفريسئينبقغصوإذ34

"يا36:لئحئيرتجهالمئريعةغلماءمنمنهمواحافمسأله35.عليه

له:فقال!37*؟"الكبرىهيالمئريع!فيوصثةأفيمعفم،

12:2دابما26:9)أشالقياقةتؤكذفهيئ،المقذسالكتا!بأسفار"الكتب":)92(

الطبيعةوضغالأخرىالحياةفيئغيرأنفيمكنهقديرشيءكلعلىالفةإنثثمإلخ(.

الئممن)32(.فقطصللأرضولكئةالف!ضنع-منفالرواح:كالملاكالإنسانفيكون

علىللذلالة"إبراهيمإله"أنابلإبراهيتمإلةكن!ث:اللةيقلصلم6(.)3:الحزوجسفير

فإذاالشريعةوصاياكل،الكتبةأوالشريعةعلماةأي،الرائئونأحصى361(.الآيمومة

الأهفئة.حيثمنترتيبهافيواختلفوأ006،منممثرهي



46912-22:38متى

هذه38ذهيك".وكلنفميمكوكلقليكبكلإلقكالرلث"تحبأ

قريتك"ئحمث:شأتاجمثلهاوالئانية93.والأولىالكبرىالوصئةهي

والأنبياء"+كفهاالئريعةقرذالوصئتينصهاتينإلى04.*نفميمك"مثل

ووئهداوذآبنأئه-المسيحسؤ:الأحزأبمغاتجذلصخاتمة-

44-02:14لو37؟21:35مر

"ماذأقاثلأ:42،يسوغسأتهممجتمعونالفريسئونوفيما41

فقال!43داود"."ابن:لهقالواهو؟"قنابن؟المسيحفيترؤن

الرلث"قال44:فيقولوئاالزوحصبوحيدأودتذعوه"فكي!:لهم

فإذا45قدضيك"تحتأعداءكأجعلحئىيمينيعنآجيسنلرثي

نأأحايستطغفلم46؟"*آبتهيكونفكيفرئهيدعوهداودكان

سؤالأ.عليهيلقيئأنأحايجرؤلم؟اليومذلكومنذ+بكلمةيجيته

واحارب؟إلقناالزدثإن،إسرائيليا،"اسضغ:الئوراةفيالوصئيمانصق371-93(

أركالطمنالأساسيئالر!نوهي6:4-ه(-)تث..."قلبكبكلإلقكالر!تفأحبب!

ال!ئدشرغهاائتيالمحئهشريعةفيوالمعجز.اليومحئيخدمةكلب!ايبدأون،إيمايهم

الأهمئة.فيلفه"هثلها"للقريمبوجعلها)145،كقهاللوصايامختصراجعقهاأئهالمسيح

متماسكتالطوالوصتتالطوالجرق.والقومئيما-الذينفيالعدؤحئىإنساييكلوالقريث

والالنفعالات.العواطنيمصدرو"القلمث((ة-.الأخرىبدونيالواحدةثقوملامتكاملتال!

غلا:8؟13)روالعاتلةالإنسانقوىو"الذهنا(:،الإنسانحياةمصدزو"الئفس"؟

إذاأئهيعلنيسوغخدر:تصريغ.ا011/90المزموبيمنالئم!)43-45(14(-:5

أصلهحيمثمنداوذ""رلثنف!يمهالوقمتفيفهوالبشرئةحيث!منداوذإلىينتسمبكان

الإلهيئ.



هـ-ا:23مئى135

المسيحيالعهدويداةةالأسرانيليئالعهدبنهايةيسوغحكئم:الئالثالفصل

القيممقاييسنأفسدواالأفةقادة:الحكمموجباث

52(-:471193،-45ة02لو04؟-12:38)مر

الكتبة"إنقائلأ:2وتلاميذهالجموغيسوغكفتمحينئذ23

فآغضلوهلكمقالوافما3،موسىكرسيئعلىكأجالسونوالفريسئين

ولايقولونفإئهمت!لكوا.لاضسقيه!ممئلولكنوآخفطوه،

الئاس؟قنيهمبعلىوئفقوتهائقيلةأحمالأ*يخنرمون4تفغلون*:

يعملوتهياأعمايهمكل5.أصابعهمبإحدىيخرمموهاأنهموتأبون

أهداتهم.ويطؤلون،*غصائتهميغرضون:الئايتثظرهمكي

ثئممنوتعليمهموقاضيامشرغاموسىيخلفونائ!معلىللذلالة"جالسون((:قال)2(

أبذا!مفيابهافالعملالئقليدئ!الكتبةبتعاليميعملأنالسمصبفييطل!ب)3(.رسمي

16:6(*)15:ا-25؟حكمهفي!ايسوغفاكفقدللشريعهالخاضةتفاسيرهموأئا

حذ.غيرفيالمتشغبةالكتبيما"تفسيرات((علىللذلالةجمثريفىتعبير"الأحمال":)4(

منللئنضلسعليهاهمويحتالون،الشريعةصملبمنالئاس-كأئهاكظفيعلىويفقونها

يحملأنبدكالإنسال!على"جملأ"وجطوهبالذينالئاسفكر!واونواهيها.فراجمضها

"4أريحكموأناالمتعبونأئهاإليئ"تعالوا:يسوعيقلألم.بأجنحةكأثماريرفغهالإنسانهو

وعئوءوأمانةبحرصوصاياهيحفطأنالشعبمنطقمتقدالقةكانالعصائب":)ا51(

فآخذوا6:8(.)قثعيتيك"بينعصاثب"ولتكنقائلأ:ح!يةبامشعارةذلكعن

)اعصائب".وجعلوهاالوصاياأخمنالرققغ-منعلىفكتبوأ،الروحدونبالحرفي

بوصاياللئذكرةالرداءزوايافيئجعلشراباتوهي"هذب":ها3مفرو"الأهدال!"-

سبيلأمن!اجعلأئذيالفريسيئالروخبلالعادةيستنكرلايسوعا-38(.5)عدالفه

للئظاهر.



14131-23:6مئى

فيصالمجالسوصدوزاتمآدلبفيالأولىائئكآب-وئحئون6

تدعؤ!موأن،ال!احاتاليالئحئاتعليهمئلقىوأن7،المجايم

واحا،معفقكملأن""رائيتدغوافلاأنتمأفا8*"."رائيالئاس!

لأن،"-"أبيالأوضصعلىأحذاتذغواول!9.إخوةكفكموأنتم

لأن"سئدي((تذغواولا01.ال!ماواتفيائذيوهوواحاأبكم

فإن12.لكمخادقاأكبركموليكن11.المسيحوهوواحاسئدكم

ليخ!.نف!هوضغوضن،وجمغنفسمهرخ!قن

ؤئلاتأو-تغنا!تبسبعالأفةقادةعلىالحكئم

!إئكماثراءونوالفريسئونالكتبةأئها،لكمويل"ألا13

أنتمفلا،السمماواتهلكولتقدخلالئاسصوجو؟فيتسذون

الكتبةأئها،لكمويل141.تدخلونالذاخلينتذعونولاتدخلون

وتطيلونالأراهل؟بيوتتكلونفإئكماثراءون،والفريسئون

اتمآدلبفيسئقاولااكلفيعادتهمالزومال!عنأخذواتداليهو3كان"المتكآت":)6(

المئكارثض!وكان.بالئمنىويكلونالمسرىاليدعلىأيمرةعلىمئكئينيتمذدون:والولائم

كانوالقمث"أبي":)9(.معفمي"رائي":)7(المتكآث.أولىجانتئهوإلىالوسطفي

الألقالتهذ؟يستعملونالفريسئونكان-خخة.رأئهمائذينالمعفمينكبايىعلىئطيقوته

القرائنئفسئرهيسوغقتلمنوالمنغالفه.شلطال!علىالواغصفيوالئطاولصوالمجل!للئظاهير

كو)1واحترامباقتصاباستعمات!اوليسالألقابهذ؟امحتعمال-فيالإفراطيقصافهو

تلكامشع!اكولي!نالفريسيئالزوخينثقذيسوغأنعلىيدذوئما22(.2:في،:1415

علىجرتاأهداتاتحملنف!ههوفيماللأهدالبالفريسئيناستعمالطريقةانتقاذهالألقالب

الفريسئينعلىتنصسب"ويلات"مجموعةأ-26(8:4431(0لو6:56؟)مرالعادة
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ع!را.لح!اأشذذينونةستنالكمذلكأجلصمنتظاهوا،الضلوات

تطو!ونفإئكم،المراءونوالفريسئودنالكتبةأئها،لكمويل15

آبنصئوتموهحضلفإذاواحذا،دخيلأ-ولولتك!بواوالتؤالبحر

عليه.أنتمماضغصج!ئتم

خقص"قن:القائلونالعميالن،القادةأئها،لكم"ويل16

أثها017"ملتزمف!وصالهيكلبذق!بخق!وقن،بأسنفلاصبالهيكل

هذاقآد!نائذيالهيكلأمصالذهحث:الأعظمما،والعميان3الجها

خق!ومن،بأسنفلاسبالمذبحخق!"قن:وأيضا18*؟الذهب

الأعظم:ما،العميانأئهافيا91ملتنرم((0فهوعليهائذيبالقربال!

بالمذبحخق!ققن52؟القربانهذائقذيم!ائذيالمذتحأمصالقربان

بهحل!فقدصبالهيكلخق!وقن21.عليههاوبكلبهخقصفقد

فهي،الومضسرعةفيوكالبرقي،الشذةفبم"كالرعدبأثهابعضمهانعتهاوفد.والكتبة

فيالشديذالألمصتعنيأليونانيئصالأصلفي"ويل"وكلمة-ا(.وتفضحوتعريتضرلث

مرقسمنالآيةهذهأنالئفاذيرى141(.الغضبتعنيئماأكثرئرةلمأساةالئفي

إثاوكانيهودئا.صارأيت!ؤد،إذاالوثني:"الذخيل"151(؟47(250ولو04:)12

أ،"الله"خائقاوإئا،الرئائئةالفريسئينطريقةعلىأليهودئةيمارسولكئهتماقامتهؤذا

بالختاالطالتزامغيرمناليهودئيمابالشريعيماويأخذالف!بوحدانئةيؤمن4(:17)أح!"متعثذا"

-الشريعةوالئحائل-علىالمراوغ!فيعظيمةبراعةعلىالكتبةكانأ-17()6.والطقوس

فيالمحفوظةكنوزه":الهيكلو"ذهب-)5:33-37(.الق!مماذةفيسثماولا

غيرحجارةمنوهو،الهيكلفيالكهنةساحةفيائذيهوهنا:و"المذبح"خزانيما.

الذبائح.عليهتقرل!منحوتة
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الف!بغرشسخق!فقدبالممماءحلمتومن22فيه.وبال!أن-

عليه.لسصلجاوبا

تؤذونفإئكم،المراءونوالفريسئونالكتبةأئها،لكم"ويل23

المئريعة:فيماأخطروتهملونوالكفود!وال!ئسبمثالئعناعصعشركر

نأغيرمنبهذاتغملواأنينبغيوكانوالآهانة.والرحمةالعدك

البعوض!منئضفوناتذينالغميالبتلقادةيا24ذاك.ئفملوا

الجمل!وتئقعون

فإئكم،المراءونوالفريسئونالكتبةأئهالكم،))ويل25

وتجشغا.تفتاممتلئوباطنهماوالضخفةسالجامظاهز*ئطهرون

والضمخف!سالجامباطنأولأنفئتآهلأ،الأعمىالفريسيئأئها26

أيضما*.ظاهرهمايتنفىلكي

تشيهونفإئكم،المراءونوالفريسثونالكتبةأئها،لكم"ويل27

ممتلئباطئ!افيماجميلأظاهرهايبدوائتيإ؟5المكفسةالقبوؤ

)أحوالخمروالريت!كالحنطةالزئيسثةالأرضمنتجاتشركايشقلالعشركان)23(

ئعتذفلاجذازهيافغشزهاضئيل!بكضئالتالمناؤلصبجوارئستنتمث3البقووأئا3(..:27

":الجمل"يبلعون-.الظفمالثاسجانصب!فىويرتكبونيؤذونهالكتبةكانذلكومع.به

الطقسئةالطهارةهيهناالمقصودة:"الطهارة")25(شرغا.وتج!االجثةكبيركونهعلى

دخوذعليهفيمتنغلاجم!ةينخسنالتجص")االإناءبأنذلك،المفهومبالمعنىالثظافةلا

بواطتهميفضغفيسوعا-.2(.:15انظر1يتطفرأنإلىالآخرينومخالطةالهيكلء

لمسنوكذلك16(،:91)عدنجاسةالميتلمممنكان)27(.الفاسدةبالشهوابالمملوةة

يلمسونها.فلابسهولهالئام!فيبصرهاالقبوزيكفسونفكانو)القبر
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اليإئكم:أنتيمذيكمأتجل،28.نجاسةوكلأم!التعظاتم

اوإثقا.يىياءممتلئباطنكمفيماأبراراللئاس!تثدونظاهيركم

ئشئدونالإئكم،المراءونوالفريسئونالكتبةأئها،لكم"ويل92

اليكنالو:وتقولون35الضمذيقينضرائغوترئنونالأنبياءقبوز

علىتشقدونفأنتم31الأنبياء.دمصفيشاركناهملماآبيائناأئام

اإآبائكمجمكياكأنتمفخفموا32الأنبياء.قتلةبنوأئكمأنفميعكم

الحكم:تنفيذ

ال!فرينبهلافينبؤة

دينونةمنتفيتونكيف،الأفاعينسل،الحئاث"أثها33

أنبياةإليكمأؤجممل-هاءنذا،ذلكأجلصهن34-؟ج!ئم

تخيدونهنوهنهموتضيبون،تفتلونقنفمنهموكتبةوحكماة

تقغلكي35هدينةإلىمدينةمنوتطاردونمجاجمجكمفي

إلىالصئ!ذيقصهابيلدمصمنالأرنهىص،علىشملثكييئدم2كلعليكم

فالحق36!والمذبغالمفدسصبينالتفتموهائذيبزخيابنكرئادمص

!!.الجيلبهذاسيئزلطكفههذاإنلكمأالول

كما":أرسلأنا"ها)34(؟الشنقحكممنتفيسثكيف:يقالكماجهئم":"دينونة)33(

عندةعليهاالمصطحصبالألقالبعليهمدكوقد.ومعاونيهمالرسلسيرسلأنمبياتقديماأرسل

أعمالاسفيرفيوتجاألوهئتإ.حقيقةإلىإشارةالنمنوفي".وكتبةوحكماء"أنبياةاليهود

"القتيلان"هماكرئا":إلىهابيل"من351-36(.للرسلالاضطهادمنالزسل،ضروتا
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وأووممليمءالهيكلبدمالينبؤة

135

-7(2:هالو1-4،ة)مر13

المرشلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا،أورشليميا،أورشليم"يا37

الذجاجةتجمغكمالجثأجمغأنأردثمرة-منكمإليها،

لكميترك-بيتكمهوذافها38ئريدوا!فلمجناخثهاتححتفواخها

:تقولواصحئىاليومبعذترؤتنيلاإئكملكمأقولوإئي93خواتا.

".الربأكغبآسمسالآتيمبازك

ي!تفمتونتلاميذهفدنا.ومضىصالهيكلمنيسوعوخرقي24

41:7-الثكوينسفيرفيالأوذ،القديمالعهدفيدكرهماجاةالفذانوالآيخرالأولا

القديمالعهدأسفايىآخزوهو22(،02ة)24الثانيالأخبايىسفيرفيوالثاني8(،

يوياداغابنهناالمقصوذكرئا"و"-ا-ولها.صالتكوينسفرفيما،اليهودفيالئرتي!ببحسب

منليسمثبرخيا"بن)أكرئاالعبارةأنالكتالبعلماثيرىا(.:أ)ؤكتوخياابنوليس

اتذينهموالث!اخ))الئوضيح".بقصدأوشفيرالئ!اخ-عنأحاهنازادها-وءائماالأصل

":الجيلل!ذا"يقع-بعد.معروفةتكن-الطباعةلمإذأيديهمبخطالكتمتينقلونكانوا

مئىوهي،-المؤتيفةالأناجيلمخططمنيظهر)37(75.عاتمأورشليتمبدمايىذلكتحفق

بالض!لب.حياتهفيها!تتمائتيوهي،واحدةمرةأورشليتمجاكأيسوغأنولوقا،ومرقسن

الأناجيلهذ؟وينعتونيوحثا.ذكركمامرةمنأكترجاءهاأئههناالئمنمنويبدو

روايايها.منالكثيرفيوتلتقيواحذانهخاترويهمااكثرفيتتبغلأئها"بالمؤتلفة"

"البيت".هذامنيسوع)93(.ودولةديتااليهودئةالأئةعنكناية"بيتكم":381(

بهداييمانبؤةصالكلاموفي"أتى".ويقولونبهيعترفونائذيصاليومإلىسيهجرهولكئه

11:25-92(.رومة-)انظرالمستقبلفياليهوب
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كفه؟هذا"أترؤن:لهموقالفأجاب2.الهيكلأبني!إلىأنظازه

ائئقض".لمحجيرعلىحجرههنائثركلنإئهلكمأقو3الحق

فيمجيئاثئم؟الحكملتنفيذ-المسيحمجي":الزابمالفصل

العافةللذيخونة-العالم

الدهروووم-آنقضاءيوم-أورشليتمفيالكارثةطلاغ

91(2:8-لوا-13؟13:ه)مر

آفي

خلو؟علىتلاميذهإليهدناالريتودطجبلصفيجالسنهووفيما3

الذهر؟وآنقضاء*مجمئكعلامةوهاهذا،يكونمتىلنا"قلوقالوا:

فإن5أحا.يضفكمأن"احذووا:لهموقاليصوعفأجاقي4

وئضفودن.المسيحهوأنا:ويقولونآممميفنتجلينسيأتونكثيرين

لاانظروا!حرولب.وبأنباءبحرولبوقشئمتمعون6.كل!كثيرين

ذإالمنتهىيكونلاولكنهذا"!،يكونأنمنبآلاالإئهتخرعوا.

شفينذوفال!ؤا،العاليم.نهايةفيعودئكو"مجيئك":-.الهيكلدماز"هذا":)3(

أورشليئمنهايةمنجاعلامغاإصئمؤألينصاعنيسوعفئجيب.العايمآخرةعنأحذهما

"المسحاءمنتحذير)4-ه(.وويلاته-العالمنهايةعنمصغرةصورةوويلاتهاصوالهيكل

:26؟ا8:2؟ا)ايوبالعقيدةيتعفقالئاسصليسينشرونهاثذيو"الضلال"".الكذبة

البذعاأصحالثومنهم14(.:913؟2،:12)رؤال!ياسةأوبألشيطانيأو3:17،

.:والمكآنالرمانيغئر،الكاذب-العلموأدعياءالكاذبةالفلسفاتكأصحالبالضحلالودعاة

إلهيئ.:تدبيرعنبلالبشيرإرادةعنتنجملاالحتمئةهذههذا":يكونأنبذ"لا)6(

تكونالنكدولةاليهودئةالأئةنهايةتتقذماثتىالحرول!ذاك":إذالمنتهىيكون"لا

.اتاريخئةانتفاضاثالئاسصكأث!افيالحرولثستظلبل،العالمفيمنهايحدثماآخر
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وتكون،مملكةعلىومملكةأئة،علىأفةستقومفإئها7ذاك.

الخاض*.آو3كفهو!ذا8.شئىأماكنفيوزلافيل!مجاعات

وتقتلوتكم،،الضميققبضةإلىي!يموتكم"حينئذ09

يرتذأيضماوحينثذ01.آسميأجلصمنالآمصجيمويبجضمكم

ويقوم11بعضا.بعفمهمويمقتابعضعا،بعضمهموي!يم،كثيرون

تثرذصالإثمؤلتفافم-12.كثيرينوئصمفونالكذت!الأنبياءمنكثير

يخفص.فذلكالئهاييماإلىتثئتأوائذي13.كثيرينفيالمحتة

لجميعشهادةكئهاالمسكونةفيهذاالملكوتصبإنجيلوسيناذى14

-.المنتهىيأتيوحينئذ.الأعم

بأورشليمالكاوثةنزوذ

24(-202:لوا1314،02:)مر

الئبيئبدانياكعثهاقيلائتي*الخرا!برجماسةرأيتمأ"فمتى5

المسيحيئ،العهدوهوجديدعهل!"مولد((علىدلالةوهو.الولادةأوجاع:"الخاض")8(

نهايةبشأد!الأحداصث-لتداخلنظرا)14(.اليهودفيالعهاوهوعتيقعهدصزوالوعلى

بعيد.والآخرقرلمجاأحذهمائغذينالآيةهذ؟فينرىأنيمكنالعالمون!ايةأورشليتم

وتعنيالزمانئةالمملكة،ذاكيوتمالاصطلاحبحسحا،تعني(("إيكوميني""المسكونةفلفظة

العهاينتهيالأولبمعناها"المسكونة"فيالإنجيلانتشازتمفمتى.بأسرهالعاتمأيضا

:8؟اتسا)1الرسليدعلىالمملكةغزاتدكانفالإنجيل:ذلكو!وقد،اليهودفي

)اشهادةصكفهالعالم-فيبالإنجيلذجميئمتىأئهويبقى3(.:4و6:أكولو8؟5:أرو

عنذمرالتعذةو!دتعبير":الخراب"رجاسة)15(الثاريخ.نهايةذاكإذتكون"للأم

فاد!انت!اكهو،القرائنإلىاستناذابهوالمقصودإلخ(.11:31،:1927الئبيئ!دانياك

دعوة:((القارئ"لينتب!وقوئه.وثنئةبيدهائلشتدميرأو،وثنئةعبادةبإقامةصالهيكلفئقة

وقوعإ.قبلللأيروالاحتياط"الرجاسة((هذهعواقبطفيوالئبضيرالوعيإلىالإنجيليئمن
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فيائذينفحينئذ16-!القارئليئتي!-المقآسصالمكالبفيقائمة

تننرلفلاال!طحصعلىوائذي17،بالجبالقفيعتصمموااليهودئة

الوراءإلىيرجغفلاصالحقلاليوأئذي18قتاغا،بييهمنليأخذ

11الأئامتلكفيوالمرضعاب-للحواملويل91.رداءهليأخذ

سبمت!!.،يومفيأوال!ئمتاءفيهربكميكونلئلأفضائوا02

تذءمنذجمثلةيكنلمشدياضيقذاكحينسيكونبأئهذلك21

لما2سئقضمرالأئاتمتلكأنولولا22.يكونولنالآن-حئىالعالم

الختارين+أجلصمن،الأئامتلكستقضمر،ولكئهاأحد.ينجوكان

العالمنهايةفيالكبرىالكارثةنزوذ

21:2531-24؟-17:23لو31،-13؟24مر

فلا،،هناكأوهنا،المسيغهوذا:لكمقيلإنحينئذ"23

ويآتون،كذبةوأنبياءدخالونمسحاءسيقومفإئه24تصذقواء

الختارين،حئىآستطاعوا،توبها،يصفونوخوارقعظيم!تآياق!

.ابأورشليمالئكبةصوقوععنذالهربعلىيحمثالطئبتلب!منص2بدايسوعأ-.2!)6

الهرلبعنبعضهمئخجتملئلأإإ،سب!ت"ييومفيأو"شتاء"فيمالهرلثيكونألأويتقثى

نأحدثوائذي.خطوةألقيكثر-منال!ئحبت!يوتمالمسيرتبيح-لاالشيوخشئةلأنبعيذا

07عاتمالرومانحاصرهاوئاإليها.قنرعواالمدينةجوايىأبناءمنوكثيرا،أحجمواكثيرين

اليهودىالمؤزخيرويمماكماوأكفتهمأولاذهنطتخننساةإنحئىرهيحبضيقعليهاو!

عنفضلأمماثلخلقوشبيئجذاكثيرونخلقال!يتيبحذوسقط.يوسيفوسالمعاصر

-.والهيكلالمديثةدمايى
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لكمقيلفإن26فأنذوتكم.تقذمتاقدفهاءنذا25أنفمتعهم.

الخابجاليهوذاهاأو:تخزجوا،فلاالبرئةفيهوذاها:إذن

وتلتيئالمشيرقيمنينطلقالبوقأنمثقمافإئه27ئضذالوا*.فلا

تكونوحيصث28آبن-البشر.مجيءيكونكذلكالمغرلبحئى

الثسوركأ+تجتيئهناكالجئة

ال!ئممس!،تطيم،الأئامتلكضيقصبعذالآتير،"وعلى92

وقؤات،ال!ماءمنتتساقطوالثجو!،ضوةهيفقذوالقمر

البشر.آبنصعلامةال!ماءاليت!هرحيثئذ35.تترغزعال!ماوات

البشيرآبنويشاهدودن،-صمدوؤهمقباثل-الأرضجميغيفرغوحينئذ

وئرجممل31.والقدرةصالجلاليئءفيال!ماءصغمامعلىآتيا

الأربم،صالرياحقهالثمنمختاريهالعطيم-فيجمعونبالبوقيهلائكته

أقاصيها*.إلىالسمماوالمحتأقاصيمن

الكذبة"والأنبياءالذخالين"المسحاءمنالحذريجبالهائلالضحيقصذلكفي)24-26(

ويستخدمون،"مسيحئة"كاذبةنشيرسبيلفيالذروةحذوتأثيزهمنشاط!مسيبلغائذين

أعمالأوئجرونوغيرها.والعلمئةوالاجتماعئ!ال!ياسئةالوساثلكلأغراصهمبلوغفي

وهم!الثهصلواحتفواالمستقبلأبوالبومفاتيغالطبيعةأسرازاكتشفواكأئهم"خارقة"

فييضرد!مثل281(2:3-12(0تسا)2"الخطيئة"إنسانيمثلونمجموجمهمفي

سريغابئتاويكونحتضا2واالبمثر"ابنص"))فمجي.والمكانالرمال!تحريعن-العدول

تكون"فحيث.وأحوايهومكايهزمانيمعرفةمحاولةفيللارتبافيإذنداعيئفلا"كالبرق((،

)أش!زؤاهمفيرلغتهمالأنبيا؟أسلودتيستعمل3(192-االئسور".تجتمغهناكالجثة

تفكلث:مجيثهتتقذئممئعاقبةمشاهذعنليعئر32:7(حزأ-7:3،14دا15،:13

لهوليالأرضصقبائلونواح،الأرجحفيالضلي!بأيالبشر،ابنصعلامةوظ!ويى،الكون

الضلاة.إلىالذعوةفيللبوقي-اليهوباستعمالمناستعارةو"البوق"-الذينونة.ساعة



37-24:32مئى014

العالملنهايةالمجيل!والعلنيئ،أورشليملنهايةالث!رفيالمجيئين:زمان

وخرتجتأأغصانهالاتتأإذافإئها:اتمثلالئينةمن"قخذوا32

رأيتئمإذاأيضما،أنتم،كذلك33.قرلمجطالضمي!أنغيمتمأوراقها

فالحق34.أبوايكمعلىأئهقريبأ،.الضي!أنفآعقمواكفههذا

ال!ماء35.كفههذايكونحئىيزوللاالجيلهذاإنلكمأقول

.يؤوللاوكلاميتزولال!والأرض!

مبايختايكونالزدثمجيءلأنال!رضرورة

3512:9304؟34-27،-17:26لو35؟-13:32مر

ملائكةلاأحا،تعقمهمافلاال!اعةوتلكاليومذلكأفا))36

.*وحذةالآلمح!لأإ،بنلآاولا،اتوال!ماا

!،البشر!آبنصمجيءيكوننوحيمكيذلكأئائمكانتأ"ومثقما37

يحضرونافالأشراز52(:15كواأيض!ا)انظرالختارين-لآجلالردثمجيءأنومع-

يتممتى-مزدوخا:الرسلسؤالكان)32-36(.الثاجصالفصلفيسيأتيكماالذينونة

لاقرلمجطالأؤلزمان:مزدوجوالجوال!)3(.العالممنتهىيكونومتى،الهيكلخرلص

-لنالهيكلودمازالأئةنكبةلأنالالمأنينةإلىويدعوهم.الئاسمن"جيل"أمذيتجاوز

في!المسيحيالعهاهوجديدعهدبدءأىالضي!")ايعفبهابل،المنتهىن!ايةيكون

"الابن"."حئىأحذيعرفهلا"الآب"اللهأصرارم!فسرالآخرهـمانأئا.ازدهارهمنطلق

للآلب!ما"كلإذالعارفيصتجاهلبالبمنإلأيكونأنيمكنلا"الابن)احئىوقوثه-

فالمقصوذواحد".والآلثو"الابن:27(،)11((الابنإلأالآلتيعردثو"لا"للابنهو

بوج!الملكوتقياتميريذ.."ةقريب"إئه-.القبيلهذا-منسؤالقطعوكلالجوآلمحببهـذا

إلخ(.)6:8الثكوينسفيرفينوح-والطوفانيقضة)37(.نهائيئ



05141-24:38متى

وتسربون،جملونكانواالطوفالب!ئلائتيالأئامفيأئهفكما38

يتوقعواولم93؟الففلثنوحدخليوتمإلىويزؤجونؤيتزؤجون

فيأيضايكونكذلكجميغا.بهموذ!تالطوفانجاةحئىشيئا

لوأحاافيؤخذصالحقلفيآثنال!يكونفحينئذ54:البشرآبنصمجيء

وتئركالواحدةقتؤخذ"زخىعلىآثنتالبوتكون41الآخر!ويئرك

يأتييومصأفيفيتعقمونلآلأئكمإذنفآشهروا42.الأخرى

يأتيساعةأفيفيالبيمترلثعيتملوأئهوآعلموا43.سئدكم

علىأيضما،أنتمفكونوا،44.ينقببيتهيذغولمتسهرال!ارق

تتوفعونها.لاساعةفييأتيالبشيرآبنلأنتأف!ب

الغئذينتجتلىصال!هرعلىحفن

46-12:42لو

بيتيماأهلصعلىسئذةأالاقهائذيالذكيئالآمينالعباهو"قن45

جاتإذاائذيالعبل!لذلكطوبىألا46؟حييهفيالطعاتمليعطيهم

علىيقيمهإئهلكمأقو3فالحق47هذا.عمل!علىوتجذةسئاه

نإقليهفيفقاكرديئاالمحباذلككانإذاولكن48أموايإ.سجميع

ويكلالعبيذ،أصحابئيضيرل!فأخذ94مجيئهفيهبطئسئدي

يتوفعهيومصلافيالعبدذلكممئافيأتي05م!السمكيرينمغويشرب!

تخفيقاامرأتانعلي!اتعملماغالتا"الجاروشة"،وتسفىيل!طاحونة"الرحى"ة411!

4:17(.تسا)1الملكوتإلىالوأحدة..":"ئؤخذللمشفة.



01-25:ا24:51؟متى142

هناد!المناالقين.هغنصيتهوتجعلفيفضلهكأ51تغقمهالاوساعة

الآسنان.وصويفالبكاءيكون

العشرتجتل-العذارىأيق!اال!هرعلىالحفن

عذارىغسميرصكمثلال!ماوات!وتقثليكونحينئذ"25

منهنخمس!2:العريسلملاالاةوخرخنمصابيخهنكأأخذن

ولممصابيخهنالطائشاتفأخذلت3عااللات.وخمس!طائشات

فيزيتامصابيجهنمغفأخذنالعاقيلاهمثوأفا4ؤيتا.مع!هنيأخذن

ونفن.جميغاتع!نالعريس!أبطأوإد5.آنية

فآخرجنالعريس!!هوذا:ضياحآنطققالفيلآنتص!"وئا6

وهئأئأزقا؟هنمنالعذارىأولخثجميغهثحينئذ7.للقائه

فإن3زيتكنمن"أعطي!تنا:الطائشاثفقالمت8مصابيخهن.

لاقدفإئه"لا،:وقفنالعاقلاتفأجابتيما9تئطمئ".مصابيخنا

واليما01لكن((0وتبتغنالباعةتأتينأنفالآحرى،ولكنلنايكفي

عميهمن""الفصل-هوالأرجحفيوالمقصوذ".اثنين"يشفهالأصلوفي،)ايفصله")51(

باليد!تحقلالحجهاصغيرةالمعددطأوالفطايىمنكانتأ"المصابيح":11(-الجماعةوعن

المصباخفيداممامضيثةالأمايم-وتظلإلىثقبمنتبرروفتيلةالريمتفيهايوضح،بعروة

عندمنيخرخنفكن".الشرف))حاشيةالعزوس-يؤلفنصديقاتو"العذارى":-.زيت

يتأفهموك!بفيالخاصنبيتهإلىالعروسنليأخذمجيثهعنذالعريسصءلاستقبالالعروس

،االرفييمثلوالعري!م!.الفيلأوائلفييجريذلككانماوكثيرا.القريةأهلمن

إلىدصةبعذةوائذيقبقةكائذيالمثلوهذاقدومإ.انتظايىفيالمؤمنينيمثفنوالعذارى

:36(.21الومنتظرةغيرساع!فيالمفاجاةخومتوالاستعداب-ال!هيردوام



25143-أ25:امتى

ؤذقةالمستعذاصتمعهودخلمثالعريس!وقذليئتغنذاهباتهن

"يا:وقفنالأخرالعذارىجاءتوأخيرا11.البابوأغيق.العرس

إئيلكنأقول"الحق:والالفأجالت12إ"لناآفتغسئذ،

اليوتمتغقمونلافإئكمإذن،فآسهروا13-أعيرفكن((.لا

الصعاعةولا

الؤزناتبمتلصائئمر-بالعملالآستعدادعلىالح!ق

27-:9112لو

أموأته.إليهموسفتمعبيذهدعافسافير*رخلصكضثل-))وذلك14

وزنة،ؤاخرؤرنتينص،والآخر،وؤنالتخصمنالواحذفأعطى15

الخمسنأخذائذيذه!توللوقمتاص6وسافر.،طاقتهقذيىعلىكلآ

صاجماوكذلك17.أخرىؤزنالمحماخمسنفويغبهافتاجرؤزنالمحت

لوؤنةاأخذائذيوأفا18.أخويينؤونتينصربغالؤوتتينص

شده+فضمة-وطقرالأرضفيوخقرمضىفإئهالواحدة

وحاشتهم.العبيدأولئلثسئاقدتم2طويلؤهايي"وبعد91

،أخرىؤزنادتخمسنوأذىالخمسنالؤؤناتأخذالذيفتقآتم02

الذين.يومفييعوذأنإلىصعودهيوتمالعالتميتركيسوغ"المسافر":35!141

صالوار؟للئعليتم3استكماالمثلهذا-.2(18:4)افظر"الوزنةو".المسيحئون:العبيد((و"-

"الؤزنات"استثمايىفيأيضاالعملبلفقطال!هرلاالربلمفيهيالحث:العذارىتثلسفي

ثئم،الئاس-فيالإنجيلنشزعليهميفرضنائذياولأالإيمالقنعمةوهي،منهنالوهااثتي

الخير.فيامشثمارهايجبائتيوالروحئةالطبيعئةالمواهحب



25:21-03مئى144

ؤوناصظخمس!وهذهإليئسفمحتوؤناق!خمسن،"سئديقاثلأ:

العباأئها"أحسنمسآ،:سئاهلهفقال21ربحتها((0قدأخرى

الكثير.علىفسأاليفكصالقليلعلىأميتالقدكن!تاالأمينالضمالغ

"سئدي،:وقالالؤوتتينصابماوتقذتم22سئدك".فوخادخل

فقال23ؤبحتهما".قدأخريالطوؤنتال!وهاتانإليئسفصتؤرتتينص

أمينهاممشتلقد!الأمينالضالحالعباأئهـا"أحسنتآ،:سئاهله

سئدك".فرخادخلالكثير.علىفسأقيفكصالقليلعلى

إئي،سئدي"يا:وقالالواحدةالوزنةأخذائذيوتقذتم24

حيثمنوتخقع،تززغلمصاتحصماص،الاسرجلأئكغلم!ت

فهوذا.الأرضفيؤوتتكوطمرتفمضئمتفجفمت25تثذز،لم

روالعبذصالردي"أئها:لهوقالسئاهفأجا!ت26".عندكلكهو.ما

لمحيثأمنوأجقغأورغلمحشأأخضذأئيلمخت،1الكسول

قد!إذاحئىالضيايىالةإلىالضشيتسفتمأنعليكفكان27أبذز

معهلفذيوأعطوهاالوؤنةمنهفخذوا28رتا..ءهعماليأسترذ

فحئىلهلي!سوقنفيزداد،يعطىلهقنفإن92الغسر.الؤؤنات

تفغمايفيلثلاائذيالعبذ!ذاوأتا03منه*.يؤخذعنذههوما

".الأسنانوصريفالبكاءفهناك.الخارجثةالفمةإلىفألقوة

وئعطىمنهتؤخذيهملهاوائذيلهالفهيزيذهايستثمرهمافائذي.مخانئةالفيمامواهث)92(

ليومنبو!بوصفأئهغيزهمويرى"مثلأ"،بعضهمفيهيرىالئمنهذا12(:)13.لغيره

ملئ!هوالبشر"،"ابن،يسوغا(:واسعةوأبعابكبيرةحقائقعنكش!وفيه.الذين



37459-25:31متى

الذينيوتمملأالمسيغ:العالمآخرفيالمسيحيئالعهل!ن!اية

هعهالملائكةوجميغمجد؟فيالبشيرآبنجاة"ومتى31

الأقمءجميغتدي!وئحشر32،مجدهعرشصعلىيخيس!الحينئذ

اتغز.منالض!أنالراعييفصملبعضصكمامنبعضمهمفيفضل

شمماله.عنواتمغر،يمييهعنالضأنويخغل33

هباكييا"تعاتوا،:يمييهعنلفذينالمللث3يقو))حينئذ34

جضالأئي35:العاتمإنشاءمنذلكمالمعذالملكوتيىثوا،أبي

قآؤئتموني!بر،غريتاكنمت،ف!قيتمونيوغطشمتفأطغمتموني،

فأتئتمومحبوشا،فعذتمونيمريضاوكنت؟فك!ؤتمونيوعوياتا36

وأثناكمتى،رلث"يا:قائلينالضعذيقونيجيسهحينئذ37إليئ((0

ويجعل،وسلطانهباسم!ويقرزهمصيرهمفيويحكئم،الئاسءطراممئافهو-إذدطصيوم-الذين

كفهاالبشرئة-افتدايهوبحكم"ملائكئه".،والملائكةأعمايه.فيالإنسالطغايةنف!يمهمن

نفميمه.هولهخدمةهيحاجةلذيتؤذىخدمةكلإنبحيثواحذا،كياتامعهاأمسى

الأبرار،وهي،الغنمأي"الضان((بفصيهالحظيرةفيوال!لاتمالئظاتميجعلالراعيوهو

علىقاجكلدليلذلكفجميع.أهوائهمبحسب!لأنفيم!مالعائشونالأشرازوهي"المعز"من

بدواغمعمولةتكونقديسيرة3أعماالحسالبموضوغيجعئهاائتيالأعماذ2(.ألوهئيه

يمكنلاحقيقة"جهئم"4(.ثابتةحقيقةالأموأتقيامة3(طئب.بقلبولكن،إنسانئة

غيرئلغنون.والأشراز،الفهبركةلهمالأخياز5(أبدئة.وهيالمجازعلىخففهاأوإنكازها

أحذا.يلعنلاالفةلأنالآدبكلتولامنهوليس!ث،لأنفميمهممنهمهيلعنتهمأن

الكنيسةفتح!ت،معنوئةأممادئةسوا"كانتأيكافثها،-ائتيالأعمالإلىواستناذا-

فيتنحصرلا،إنسانوهوكل،للقريبالمحئة)35(.والرحمة-البرلأعمالواسغاصدزها

والجسدئة.الروحئ!صءالميادينجميععلىتمتذجامعةهيبلالرب،دكرهاائتيالأمثلة



46-25:38مئى146

قآؤئنالاغريتازأثناكومتى38،ف!قئناكعطشمانأوفأطغفناكجائغا

محبوشمماأوفعذناكمريقمازأئناكومتى93الكت!ؤناك،عرياتاأو

إلألكمأقو3"الحق:لهمويقولالمللثقيجيمب04؟"إليكفأتينا

إخوتيهمائذينالضغاو-بزهؤلاءأحدإلىذلكضتغتممرةكل

ضتغئموه((.قدفإليئ

أئه!عئي،"اذهبوأشمماله:عنلفذينيقول"حينئذ41

لأئي42:وملائكتهلإبليسنالمغذةالأبدئةالئايىإلى،الملاعين

فلمغريتاكنمت43،ت!قونيفلموغطائستتطجمونيفلمج!ث

فلموهحبوشامريقماوكنمت،تكسمونيفلموعرياتاتؤوني

ربأ،"ياويقولؤن:أيضماهمئجيبودنحينئذ44تروروني".

وأمريضماعرياتا،أوغريتا،ع!مانأوجائغاؤأينداكمتى

أقو4"الحقالائلأ:يجيبهمحينثذ45قخافك؟"ولممحبوشا

الضغايىهؤلاءأحل!إلىذلكتصنعوالممرةكلإئكيملكم

تضثعوه".لمفإليئ

إلىهؤلاء))فيذهمث46

الأبدئة".المجاة

إلىوالضذيقونالأبدفي،العذالب

تمييز.بغيروذلك،الحاجةأئاكانت-والحاجةالبؤسأهلهم"ةإخوته"الضغار451(



147ه-أ26:مئى

الئامنالقسئم

الحيئالفهآبنص؟المسيح،ييسوغ،الفاديبذم-الملكوتإنشاء

الكبرىالمؤأ!رةالأوبعاء،يوئمالآؤد:القصلى

-يسوعبقت!القفةمستوىعلىقراؤ

53(11:47،94،يو22:ا-2؟لو14:ا-2؟)مر

"تعقمون2:لتلاميذهالالكفهالكلاتمهذايسوغأتتموئا26

حينئذ3للضملب".ئسقمالبسميرآبنوأن،يومينبعذالفصغ*أن

اتذعؤ،الكهنةصرئيسدايىفيالمئمعحبوشيوخالكهنةرؤساءآجتمغ

ولكئهم5+وتفتلوةبحيلةيسوغيفيمكواأنعلىفآئفقوا4،قيافا!

السععب".الي3يفبايقغيئلأالعيدفي"لاقالوا:

)روالآبهوإثمايسوغ""ئسئموائذي-)17(.اليهودأعيا؟أعظئم:""الفصح)2(

:2)غلانف!هئسفمإذن-فيسوعالابنإرادةالآلبوإرادة:23(؟11كوا4:25؟

دنيوئةوبدواقيواختيايىهحرئيهبملءنف!ههوتطؤيخ:أداةفمهمة"يهوذا"ههضةأئا2(..

ابتهلمم!لتمإليهابجاجةيكن-الفهولم،عليهمكتوبةتكنلمائتيالمهفةهذ؟يتنفيذ

ئواجةوإئماحانتأ.قدفساعتهالئ!ديد،أماتميتوارىلاالأنمنذويسويخللضملب.

لأجليذتحائذيالفصحيئالحملهوإتهإذ،الفصحعيدوبينبيتهرابطابحزممصيره

171(.لهرمراإلأالمجهودي-الفصحخضليكنولم5:7(.كوالعالمصخلاص

":الكهنة"رؤسماث-36.إلى18ال!نةمنللكهنوترثاسئهدامتأ)اقيافا":)3(

"شيوخ-الققب.علىوظفواالرومانيئالحثمخلعهمأوولايتهمانتهتأائذينال!ابقون

ال!نهدرين.المسفىالأعلىالمجيسءالقضائيئأعضاءمن":الشعب



13-26:6متى؟48

وشيكاباتدفتهأنئعلنيسوغغئيابي!تمأذتةفي

11047،94،53يو22:ا-2،لوإ14:ا-2مر

؟،،الأبرصسمعانبيمتاليغئيا،ستآ!ييسوعبينماكمان6

غاليئطيتامملوءةالبضيرمنقارورةمحهاآمرأة"*إليهدتمث7

الئلاميذرأى!لما8مئيهئ؟،ةوهورأس!علىفأفاضمئه،الئمن

يباغأنيفيهنفقدكان9الإتلا!ت؟هذا"يتم:.وقالواآغتاظواذلك

ئزجمحون"لماذا:لهمفقاكيسوعفغيتم01يففقراء"8ويعطىغاليا

فالفقراء11بر*.عملهوإئماليصتغئهماإن؟المرأةهذ؟

حين*،كلفيقغكمفلسمثأناوأفاحينى،كلفيعندكم

لأجلىفغقئهفإئماجسديعلىال!تهذاآفاضمتأإذهذ؟وإن12

الإنجيلبهذاذعيئحيئماإئهلكمأقولنالحقوإئي13*.ذفني

لها".تذكازاهذهفعقمثبمايخترصكفهالعالمالي

يسوعوأبرأهالذاء.بهذامصاتاكانأئهعلىدليللسمعانالئدتهذا"الأبرص":61(

ا:"متكئ((-:3(.12)يولعازرأخصثمريمهى:""المرأة)7(.لتكريمهمأدبةفأقاتم،منه

!ي،

"أعمال-الير":،مناليهودعنذودفنهمالموتىتحنيطكان:ير""عمل)01(.لتناول!-الطعام

لعاززأخاهاأقامإذليسوغصالجميلومعيرفةبداخ-المحئةهذافعيهاعلىمريخأقدمثوقد

يعتما)11(وشيكا.باتائذي)12(لذفيهإعداذافعيهافييسوغويرى.الموتمن

ولامنهمناصنلااجتماعيمرضىالفقزبأنالقائليننظرئيمالدعمالئصنهذاعلىبعضهم

يؤخفا)12(واقغا.يلاحأ-بلالاجتماعفيدرلتاهنايلقيلاالإلهيئالمعفمولكنشفاء.

الاهتمائمأن،المرأةعملصعنوئداع،لدفيهرمزفيكتحنيطالطي!تيتقئليسوغموق!من

منفليستتمومن.بكرامتهيليقوج!علىاللهلابنالعبادةإهماكيجيزلابالفقراب

وجه.أكملعلىوتزيينهاالفخمةالكنائسبناءعلىبسخاءالإنفاقالئبذير")ا



17914-2614:مئى

المؤامرةلتنفيذتتخئذيهوذأ

6-22:3لوأ!أ-1401:مر

تهؤذالهئقالالذيذاكعشو،الآثتيأحذمضىحينئذ14

وأناليتجعلون"ماذا:لهموقال15الك!نةزؤساءإلى،إشقريوت

جعلومنذئذ16الفضمة.منثلاثينلهفخغلواإليكيم؟"أشيمه

لم!لقه*.هؤاتيةالرصةيترضذ

الأخيرالفصحيئالعشاةالحميس،يوئم:التانيالفصلى

المصحإعداد

31-22:7لو؟16-12؟1،مر

له:وقالوايسوغإلىالثلاميذدنايفقطيركم!الآولصصاليوموالي17

وأبرز:3(.12)يوالمرأةعئصائذيوهوإسقريوتيهوذا:عشر"الاثني"أحدا-116)4

يكونأنيسوغمنينتظرإذكان،دنيوئةمكاسمتفيالطمع1(:الخيانةعلىدفعهما

الاستعحار،نيرمنإسراثيلالمحرر"المسيح((أئهيسوعفييرىيهوذاكانأنوعندنا2(ملكا.

والعنف.بالبطقالإنقاذ-عملئةاستعجالعلىبذلكلئخيرهتسليمهعلىأقدميتباطارآهلهاذ

بأئهآلأئةقادةأماتمواعترايخهبعد،منيهوذا-)اتنذم"بدليلالأرجغهوالرأقي!ذاولعل

علىأرادهبلهو،كمايسوغيقبلأنرففنأثهيهوذاومأساة4(.:)27زكثا"دقا"أسلتم

توجذفعلولو،بطرستابكمايتمافلمأليأسصإلىاستسقموأثهيهوذا،هو،يهوىما

موسىشريعةفيالعبيل!ثمنالثمنهذاكان":الفضةمن"ثلاثون-رسولأ.وظلالمغفرة

للفطير":الأول"اليوئم171(11:12(!)كربخسابن-الف!فثمن21:32(؟)خر

أئامفيإذالمنافيلمنالخميرالخبرئزالنفيه،الثمالنيةصالفصحأ!دام-منيوم-أو3هو
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إلى"ادهبوا؟لهمفقال18؟"المصحلتاكللكئجآأنتريا))أين

آقتربنقدأتجليإنيقودالمعفم:لهوقولوا،فلاييإلى،اتمدينة

أمرهمكماالئلاميذففغل"((091تلاميذيمغالفصغأ!يئموجمثدك

الفصح.وأغذوا،يسوغ

المدئزةايخيانةإعلان

03(-132:ايو22:14،لو21؟-1417:)مر

يكلونهموفيما21عشر.الآثتيمغآئكأالمساءوئاكان25

فآشتؤلى22سئ!لمني".منكمواحذاإنلكم3أقو"الحق:الالط

1(1.:22الوالفطير""عيذأيقماالفصحعئسفيلذلكالفطير.الخبزإلأيؤكللاصالفصح

فيالعبودئةأرضسمنإسراثيل"بعبولي"وتذكرالعبور،تعنيعبرئةكلمة"الفصح":-

يأ":الفصح"أقيوقوئهمم.ق13القرلبفي،موسىيدعلىالحرئةحمالةإلىمصر

ال!يكلفييذتغ""الحملأهفهامختلفةعناصرمنيتأفثوهو:للذكرىالالقسيئالعشاء

أربخثئم،وتؤكلوالأعشال!والخبز،ئرةأعشالبصالحقلجاذبوإلى.ويؤكلويشوى

والفصح-.وآخيرهوسل!وفيالعشا؟ات!ولصفيالحضورمنهايشردصالخميرمنءكؤوس

إلىالخطيثهعبودئةمنالإنسانيتحررفيهتمائذيالمسيحيئللفصحرمزاكاناليهودممث

22:118.الوويوحئابطرلش"الئلميذان":)18!المتأئس.الليماابنبدمالفيماأبناءحرئ!

منكانولكئه-مجهو3المنزلصاحمب:13(.)14مرقسدكزهاالبيتلمعرفةوالوسيلة

أعظممنطائفةشهدثوقد،أورشليمفي"صهيون"عفية:والمنزل-.يسوعأصدقا؟

لتلاميذ"مزتينيسوغوظهويى،والكهنوتالإفخارستئاسريإنشا؟:المسيحيةالأحداب

صوق!انطقشرفئهاوهن،العنصرةيوتمالكنيسيماعلىص-القدسالروح!وحلول،تيامتهبعذ

أ.بعدهوما2:14)أعالعالمفيصالإنجيل



92151-26:23متى

ياهو،أنا"تعفييقو3:واحدكلوجعلش!ديا،حزنعليهم

الضحفهفيمعييدة؟!غقسنالذي"إنقائلأ:فأجالت23رلث؟"

ولكن،عنهمكتول!هوماضشكماالباثميرآبنإن24!ئ!يفنيهو

لذلكخيراكانققدالبشر!آبني!يمائذيصالرجللذللثالويل

أنا"لعفي:وقالىم!يفهيهوذاالأجمالت25ئوتدإ"لم-لوالزجل

."!؟!ففحت"أسآ:فأجماتةرئي؟"هو،

الجديدالعهدذبيحةالإفخارستياإنشاة

62-:1123كوا02؟-22:15لو25،-14:22مر

وآعطىك!رةثئم،وباركخبرايسوعأخذيكلونهموفيما26

كأشماأخذثئم27(10تجاتمديهوهذاكفوا.،"خذوا:قاثلأتلاميذة

ذمي،هوهذا28.كفكممنها"اشربوا:قائلأإئاهاوأعطاهئموشكر

لكموأقولن92الخطايا-.لمغفوةكثيرينعناثهراقالعهلإ،ذم

يجعلئما"،والملحالخبنرفي"المشتركةوالحياةالألفةعنكناية:.."غمسائذي"إن)23(

الطئمبقلبهمنمراعاةصالرسولاسمصذكيرعنيسوعوأمسل!.وفظاعةقبخاأشآالخيانة

"أنت2()ة.ويهوذاصالرسلبينبلبلة-وقوعلتحاشيأيضاورئما،خاثتاولوصالرسوللشعويى

يعرفوالمأئهمصبدلي!يسمعوال!االآخرينأنويبدو"أنجل".بمعنىللاءثباتتعبير:قلت"

بمتئا""إفخاهناكلمةمن-و"شكر""بارك((261-28(:28(130)يويهوذاخرجلماذأ

"دئم-.وخياراتهعطاياهعلىلئ!الحمذوهوواحد،بمعتى-الشكرومعناهااليونانئة

وختتمموسىيدعلىوإسرائيلالفيماتئمصبينقدالعتيقأوالقديمالعهاكانالجديد:العهد((

الف!بينيبرملعهدورمرااليهودعلىومقصوزاآنثاوكان4-8(،24:)خرالذبائعبدم

-ابنالمسيحيدعلىشئمائذيالمسيحيالعهاوهوالأبد،إلىويدوئمجمعاءكلهاوالبشرئة



5!-26:03مئى152

ائذيصاليومإلىهذاالكوه!ثميرمن،الآنبعذأسرل!،لاإئي

-".أبيملكوتفيجديذأمعكماليهأشربه

بطرسوإنكماليالرلفل-بهرلبالإنبا"

38-13:37يو34،93،-22:33لو31،-14026مر

ل!مقالحينئذ31.الريتونجتلصإلىوخرجواشئحوا*ثئم03

"أضيرل!مكتول!:لأئهالفيلةهذ؟فيفيئتشئهون!))كفكم:يسوع

إلىأسيقكمقم!تمتىولكن3ا2".القطيعيخرالتفتتبآدالراعي

لم"جميع!مفيكشملث"لو:لهوقالب!رس!فأجا!ت33؟"".الجليل

25هذفي،إئكلكأقول))الحق:يسوعلهفقاك34أنا".أشملث

له"فقال!35"إمزاتثلاتئنكرني،الذيلثيصيغأنقبل،الفيلة

يسوعأأعطانا،إذن،الفيلةتلكفمنذ2(..:22لوانظر1.الإلهيئبديهوخيتمالمتأئسالف!

"يسوغقالهالقوذهذا)92(خطايانا.-مغفرةلأجللأجينا،مهراقاودتهمك!وزاج!دة

بالفصحالأخيرةللمرةيحتفليسوغأنوالمعنى22-18(،ألوالإفخارستئاإنشايهقبل

ال!ماء"وليمةا(نيكتمايهملةيجااثذي،المسيحيئءللفصحرمراكانائذياليهودفي

الطقسايفيرصئهاائتيالئهليلصمزاميرقالوا:"سئحوا")03(.الخالدةال!عادةإلىالرامزة

تصمدونفلايضعفونإئهمأي:"تشك!ن")31(.911إلى118/114إلى113وهي

القرائن،عليهتدككما،والس!بب.لليأسمشسلمين،وحذهفي!تركونهالمحنيمافيجانبهإبى

.الموتإلىيمشييسوعوإذا22(،:)16أعدائهعلىيسوغانتصازينتظرونكانواأنهم

:13.7لزكرئاوالمكتولثالقد!مى.الروخنالواقدبعايكونوالملأئهم،البشرفيضعفهمثئم

ئسفم!وهناك،القتلةوأهيهاأورشليمعنبعيذأيكونونحيث"الجليلإلى"أسبقكم)32(

أ.الخالدةالحقيق!ونورالضليمب-بقدرةالعالمكزووهي،الكبرىرساليهممقاليذإليهم



933،1-26:36متى

جميعوقالأنكرتك"همامعكأموتأنألجئمت"لو:بطرس

ذلك.مثلالئلاميذ

كأس-ا!لام-أرالموتمغلوجهوجقايسوغ،-الجمعةالخميسليلة:التالثالفصل

الزيتونئستافيفيالزبئنزاغ

46-2204:لوبم14:3242-مر

فقال؟إ؟.جئجممانيلهايقالض!ئعةإلىمعهميسوعجاءحينئذ36

معهوأخذ37".هناكوأصفيأمضيزئثماههنا"آفيهثواللئلاميذ:

لهم:قالحينئذ38.ويكتئبيخرنوطمقزئدي؟6،وآبتيبطرسن

ثئم93معي*((0وآشهرواهناائتثوا.الموتحئىحزينة!تفسي"إن

ي!تطاعكانإن،أتتاه"ياقائلأ:يصفيوجه!علىوخوقليلأ،آبتعذ

اختلى،الريتونجبلصسفحفيبستانوهي((.الريت"معصرةأي:""جثسماني)36!

وجميل-يسوعلأحد-آصدقاءشلثولاوهو2(.:18)يوتلاميذهمعمرةغيريسوعإليه

ذاكمنهم:الأخيرةأئامهفييسوغيخدمونأسماةهيمنجهلالأصدقاءمنعدذانجذأن

لهتنامةبستاتهيجعلالذيوهذا،للفصحمنزلهلهفتغوائذي،الجحشأعازهائذي

ويعقولتبوشمعه"أخذ)37(".الكراهيةصحراءفيالمحئةواحات"إئها؟ولتلاميذه

يئيرابنةإحياءفيقدرتهوشهود8(-ا:)17الثجفيجبلعلىمجدهشهوذويوحتا"

المميت""الحزل!هذاأصبالبمننزاجمه.)38(شهوذالليليماهذهوفي26(،-:918.

خطايامنفيهسينتقئمائذي-الإلهيئالعدلووطأةالغد،فيتنتظزهائتيالآلامضراوة

حتىيحئهمهو؟موتهمنكثيريناستفادةعدمفكرةثئموخئئها،بشاعيهابكلالبشير

ائذيإبليسنأنوأدارجغ.وموتهلآلاميمااكترابغيرعلىبإرادتهميهليهونوهمالموت

قدوت!بكليحاولعادحين((،"إلىوتركهالآردنفياعتمادهأثرعلىجربهقدكان

الفدائيئ.عمل!إنجافيعنترذهأن
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تشاةكمابلأناأشاءكماليس،ولكنالكأس!!هذ؟عئيقفتغبر

؟لبطرسفقالنياتافوجد!مالئلاميذإلىجاكأثئم04أذت*".

وضفوااسهروا41!واحدةساعةمعيتئمقروأأنتطيقوالم"أهكذا

فضجص".الج!اوأفانشيطالزوخإنالئجربة-.فيتمثمقطوالئلأ

يستطاصمالاإذاكان،أبتاه))ياقائلأ:وصفىثانيةمضىثتم42

جاةثئم43شثميئئك((0قفتكنأسرتهاأنإلآالكأسنهذ؟تغئوأن

ومضىفتركهم44تمقيلة.كانتأعمتهملأننياقاأيضافوتجذهم

إلنئجاتحيتئذ45نف!ه.الكلاتمقائلأ،ثالثةمرةئضفيأيضما

ال!اعةذتصتقدهاوآشتريحوأك!.الآن"ناموا:لهموقالالئلاميذ

"!.ؤلننطق،قوموا46.الخطأةأيد!إلىالبشيرآبنفيهايسمقئمائتي

ي!يمني"هائذيوصلقدفهوذا

بكلألوهيتهعديدةمواق!فيظهرثكماوأقعهابكليسوغإنسانئةتظهرهنا)93(

آلئايكنلمالآلبلإرادةوخضوغه".مشيئتك"لتكنجوهيرهافيكلهاوصلاتهواقعها.

الحرئ!ملةمختارةحرة،القلبأعماقيمننابعةطاعةكانبل"المكتوب"،شئةوعلى

ككلىيشعر،إنسانهوحي!ثمنفلأئهمعهالرسليسهرأنطلبهووءاذوالاختيار.

فلكيئصالرسلعنقليلأوابتعاده.بقربهإنسانيئوجوبإلىبالحاج!،قاسيةمحنةفيإنسايي

وءانفإئهم.لليأسوالاستسلامالثقةفقدانهي"الئجيربة":411(تائة.بحرثةيجاهذ

ا"ناموا)45(.بالحزنمحطمةالجسدئةقواهمفمانطثباستعدا؟علىفيمالروحكان

الئجرب!ساعةلمواجهةأهبيماغيرعلىف!ميصفواولميسقروالمإئهم:واستريحوا"الآن

تخفيهم!يعني،هذهوالحالة،لهالاستسلائميمكئهمائذي"فالئوم((ثئمومندنت.اتتي

الرسل.إلىمعهليأتوابل،للمقاومةولاللهولبلاولننطق":"قوموا!)46(.المعركةعن

لأالمصير.مواجه!فيالمهيبوجلاتهالجريةعزتهكل!موبشاهدواالآخرين
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الوسلوهربئيسوغاعتقاذ
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11-18:2يو53،-:2247لو52؟-:1443مر

علىأقبلقدغشر،الآثتيأحذ،يهوذاإذايتكفئمهووفيما47

وشيوفيالكهن!رؤساءعندمنوجمصميئبس!يودبكثير؟تجفعرأسص

"ائذيقائلأ:علامةلهمجعلقدأشتقهائذيوكالن48.السحعب

:وقاليسوغإلىآذنىولفؤقعت94فأضيمك!وه".هو،هوأقتثه

أنحت،الضمديق"أئها:يسوعلهفقال05وقئله.!"رائي،"ال!لام

.وأمسكوهيسوغعلىأيديهموأئقواتقذفواحينئذ"إلهضآوما

الآشتفه"سيمهإلىيذهمذقديسوغمغكانوائمنواحاوإذا51

لحراسةعسكرئامدزبونلاوئونوهم،الهيكلشرطةمنرجالا""الجمعهذافي)47(

مل)2"الأعتاب"حفظةالكئال!ويسفيهم،الهيكلولاةيدغون-والئظام-كانواالهيكل

الكقنةصرئيسخدمةفييجعلهمبيلاطسكان:3(،18)يورومانيئجناثئم:9(،2!

"حراس"عندكمبعامنبيلاط!منقوكيف!روهذاالأعياد،في-الهيكلشرطصلدعم

ائذيالرلثصحابةمنلأحدولالبطرسنيكنلمبطرسمعإ)المئميف")51!)27؟65(.

دييهنشيرفييسوغف!ئة.الئبشيرئةتجوالاتهمفجعضاصبحملحئىلهميسضحالأكاد

وبالضليحب،الضليببلال!ي!أستخداتملتكونقطماكانصثدييهوعننفميطوالذفاع-عن

أئذيال!يفأننرىذلكأجلمنباجمجها.صالأرضجنباتوتابعوهمرسلهاجتاخ

اكلوا-ائذيالمنزلجداردبآحدعلىأخرىأسلحةمعمعفقاشلثولاكانبطرساستخدته

مكفهرسئدهحولالجؤأنبطرسأحمشوءاذ.القومكباربيوتعادةعلىالفصغفيه

وإذاعلميما؟بغيرءأمالمنزل،صاححببعلمسواءللطوارفيتأهتاال!ي!ذلكمعهاصطححت

نأالئاس-وهوفيالكبرىدروجممهأحدلإلقاءفرصةلهتكونفلكييفعلتركهيسوغ

المئيفكود!عنفضلأ،العنفيجرالعنصإذمشكلأكيئيحللاالئاسبينالعن!



7،-26:52متى156

"رذ:يسوغلهفقال52أذته.فقطعصالكهنةصرئيسغلاتموضردت

يفيك.بال!ي!الائمي!يأخذمنكلفإنقؤضجه.إلىسيقلث

أكثرصالحالفيليقمقيتمأبيأسأكأنأستطيعلاأئيأروتظن53

الكتمث*تتئمكي!ولكن54ح،؟الملائكةمنجوقةغشرةآثنتيينص

؟"يكونأنينبغيهكذاإئهالقائلة

لص!على"كأئكم:للجمعيسموغقالال!اعةتللثوفي55

فيأخيس!يومصكنمثكلإنيأيتأخذونيوجمصميئبسيو!بخرجتم

تجطلتتئمكفههذاكانهـإئما56؟!.تضيمكونيولمأعفئمصالهيكل

ؤقربوا.كفهمالئلاميذتركهحينئذالأنبياء".

بالموتعليهقيحكمونألوهئتهئغينيسوغ:المجيس-الأعلىلدىالمحاكمة

81-18:12يو71،-5563،-54ة22لو65؟-53ة14مر

رثيس!قيافا،إلىبهقضمؤاكأيسوغأضسكواائذينوإن57

كفيلفالفةال!ئمماوئةالذعوةأقا.أرضئةدعوةخدمةفيإلألهموضغفلا،أرضئةقؤة

اتذيالمطققسلطاتهيؤكايسوع)53(.الحقيقةوسلطال!المحئةبقؤةوحفط!اانتشارها

الأنبياءأسفار"الكتب":)54(.أبيهلإرادةنفسهالوقتفيوخضوغه"أبيه"منله

كو9:26،دا53؟أش22/21؟)مزوموتهوصتمفيهآلايهعنتنئأثائتي)6!!

علىبل-عليهالقبضعلىيسوعيحترضنلم)55(ءوتدبيرهالف!قصذوئظهر:07(،13

شئهةأفيعليهتقغلئلأ،جهواأي"ال!يكلفي"أعقموقوئه-"لصن".كأتهالأسلوبا

فيال!خ!مدىنرىحدث-ائذيبعذكل":يسوع"أمسكوا)7ء(.مؤامرةأودس!

الئفصيل)انظريسوعوأنقذغير؟أويهوذاعلىيسوغ!رم!ثةألقىالفةأنزعم-الراعمين

12(.:18يوحئافي
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بطرسنوتبغه58مختمعين.والائميوخالكتبةكانحيمث،الكهثة

لينالرالخذامصمغوجلسنودخل،الكهنةصرئيسداوحثىئغدعن

العاقبة.

شمهادةيسوغعلىتطفبونالمجيسصوكلالكهنةرؤساءوكان95

قدزوركثيرينشهوذأنمغيحدوا،فلم65لتفئلوه"،،.
:!-رويي

أفدوإئيقاكقدهذا"إن:فقالا61زويىشاهداتقذتمأخيراتقآمواة

الكهنيمارئيمم!فقاتم-62ب،"،أئامثلاثةفيوأبنيهالف!قثكلأثقيفنأن

ال!ابق،-الكهن!ورئيسقيافاخمي:13(18)يو"حثان"بدارمروا"قيافا"إلىطريقهمفي-

ملتثقاوكان15.إلى7سنةللكهنةرئي!اكان.الطائلغناهبسببونفوذهيمئهإلىنطزا

المجيسءحقلهذأتركواقدالرومانوكانال!نهد!بن(،1الأعلىالقضاءمجلس!قيافاعند

فييسوعمحثمة195(.الرومانيئللحيهمبهفاحتفظوأالئنفيذحقوأئا-بالإعدأم.الحكم

فيولا"،المنحوتالحجير"قاع!-فيالهيكلفيتجيرلملأئهاشرعئةتكنلمتيافادالي

الأقلعلىاثتينشهادة-منالحكملشرعئةلذولاشرغا.مفروضىوكلاهما"الئهار"،

نطقلمأيسوغولكن.الموتيستوجبأأقداسانتهاك:ا(الهيكل"نقفن611(6(17:0)تث

-قولهمبدليلذلكيعلمونالرؤساءوكان21(،:2)يو"جسلإه"هيكليعنييهانالكلامبهذا

:63(.)27"يقومأئامثلا8لةبعذإئهحيوهوقالأئه"تذكرنا:يسوعدفنصبعذلبيلاطمن

ءيسوغلتجريمحاسمةوسيلةمنبذلافكانالشهود،جهةمنال!نهدرينأخفق)62-64(

أذت"هلحذ:أبعدإلىرسميئ3ال!ؤا.بق!ميسوغمقمذاقيافاسؤاذفكان.عليهوالحكم

ذلكقلت((،"أن!تحذ:أبعدإلىرسميئجوا!بمنبذلافكان"،اللهابنالمسيغ

دانياكرؤيانفميمهإلىمسيذايسوغوتزياالحيئا(.الفيماابنالمسيح"أنا:الواغهو

011/901،المزمورفيجاة-الفإكمايمينعنجلويطإلىومشيراا-14(،3إ)7الئبى

يسوعكانكفهذلكوفيواللأ!وت.ال!يادةفيواحدوالآلثأئهبذلكمؤكذا
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؟"عليكهذالطبهتشهذأئذيهذابشيء؟ءماتجيمث:أ"أمالهوقال

"آمشحيفله:الكهنةرئيسنلهفقاكصامتا.فظليسوغوأئا63

لهفقاك64الفه؟((آبن،المسيحأ!آهللناتقولأنالحيبالف!

آبنترؤنالآنمنذإئكمأيضالكموأالول!قفحت."أنمت:يسوع

حينثذ65".ال!ماء؟أ؟غمامصعلىوآتياالقدرةصيمينعنجال!االباثمير

إليتغاحاجتنافما!جذف"لقد:والال-ثياقيالكهتةوئي!م!شق

"إئه:وقالوافأجابواترؤن؟"فماذا66.تجديقهشمختملقدالسمهود؟

المرت".ت!توجبا

تطموه.!اخرونوتكموه.وجهيما.فيتضقواحينئذ67

."أبإةقسيحيا،ضرتكالذيقنص!لنا"تنئأ:لهوقالوا68

اسفهيلقأولائذكر"القدير"،الفيماعنكناية"القدرة":-قتيه.علىيوفيأئهصيعلم

خلافيمنبلح!ئا،لاابن-البشرألوهئةيرون..":ترونالآن"منذ-وإجلالا.مهابة

بأبهىكفهذلكيتكفلأنإلى،ال!يفبحذلامعجزبوج!إنجييه،وانتشايىوقيامتهموته

حضوليعلىللذلالةكتابيئتعبير:ال!ماء""غمام-علىوالمجيء.الذينيومصفيعظمة

غثرةال!خطمنتهىعينكنايةمعئيئوبقديىالضديىجهةمن":الثياب"شق651(الفه.

الذليل؟يؤثدهلمإذاتدجيلآئعذ3القوفهذا"المسيح"،إئهلقولهلا)اجذف":.لله

،يقولماحفايعنيإذنفيسوغالأحد.الواحدبالف!نف!همساوياالئه""ابنإئهلقولهبل

11هذ)68(.الموتوهي))الئجدلمجت"،بعقوبةعليهفحكمواالمجلسأعضاءفهتموهكذا

واحامنكانولقد.الئكليلءبالشوكمشهل!منأفظع!كانرئماالإهاناثمنالمشها

كئها.أالمأساةفيكما،والحقالعدلعلىتغئتالحقذأنغير،سجييهعلىال!هرقيافا
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يسوعيغر!ثأئهئنيهزبطرش

25-27و1817:يو56-62؟22:لو66514-72؟مر

915

جاريةإليهفدنتأخاوخا.الذايىاليجال!افكانبطرس!أئا96

!ذاتمفأنكز07الجليليئ((5يسوغمغأيضماكن!ت"أشآ:لهوقاتمث

الرتاجنحوآن!لوإثت71".تقولينماأدري"لسمت:-وقالالجميع

يسوغهغكانأيضما"وهذا:هناكيفذينفقات!ثأخرىرأثه

".الزجلأعيردتلا"إئيبق!مص:أيضمافأنكز72الئاصوفي".

أنتآالحقيقه))في:!طرسوقالواالحاضرونتقذتمشقليلوبعذ73

يفغنجعلحيتئذ74".عليكتشهاتفختكفإن،منهمأيضما

ديك!صاخولفوقحت".الرجلأغيرتلا"إئي:وتخيف

نأقبل"إئك:يسوعقاتهائذيالكلاتمبطرس!فتذكر75

ءخارجإلىفخرقيمراهمت((.ثلاتئنيهرنيالذيكيصيغ

مرأ-.بكاءوبكى

ولكن،بطرصنإنكازووايتهمفيالأربع!الإنجيلئينعنذالاختلافيبعضنو2)96-75(

ومتنؤعة،متعذدةكانمثمرةكلفيالائهاماتأنمنناجمفالاختلالتواحد:الجوهر

أهللهجةلأئها":عليكتشهذ"ل!جتك-.ومختلفةمتعذدةكانتأالإنكارأثوكذلك

إيماتهينيهرلمولكئه؟بهالبشرفيالضععبصتحكممنساعةفيبطرسنكان-.الجليل

باهمبمنذلكفكان.يسوغيعردتوأئهيسوغجماع!منيكونأنأنكربل،بيسوغ

مرا".بكات"بكىالوعياسترذئالذلك،فقط))الئقئيما"
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الكبرىالجفخفتامأدم!اة،الجمعةيوئم:الزابمالقصلى

الحكملتنفيذحالميمةجلسةيغقذال!ئتئقد!بن،،الأعلىالمجيسن

:28(18يو؟ا22:66:23؟لوا؟:15أمر

وشيوفيالك!نةرؤساءجميعتشاوزكي!الضباحكانوئا27

إلىوذالغوهبهومضمؤا،أوتفوهثئم2ييقئلوه.يسوغعلىال!ئمدب

*هالواليبيلاطسن

ينتجوئئميتتذئميهوذا-2

تنذم.عليهحيهتمالدآثهأسققهالذييهوذارأىئاحيتئذ3

"إئي:قائلأ4صوالشيوخالكهنةرؤساءإلى*الفضمةمنالئلاثينووذ

!"شمأنكالس!أنعلينا؟"ماذافقالوازكئا".دقاأسقفمتإذخطئعتقد

01تفمتطوختقوقضى،ال!يكلآئجا؟فيالمضمةطارخافآنصردت5

فيتلقىأنتجللا"إئهوقالوا:المضمةالكهنةرؤسالمفأخذ6

ويحتقريحتقرهمالواليإذ،الواليلدىالشكوىعناصرعلىللائفاقي"تشاوروأ"ة)أ!

علىوئيئ":بيلاطس"بنطئوس)2(23:2(.الوسياسئةت!ضايسوغعلىفلفقوادين!م

كان.الحكموشهوةوالئرذدالإرأدةضعفصفاتهأبرفيمن36.إلى26عاتماليهودئه

الهيكل-فيبقرلبأنطونياقلعةالكبرىالأعيادوفيالبحر،علىقيصرئةمدينةمقره

بيسوعجاءواعندماالفضمة":منالثلاثين"رذ)3(القومئة.التحركاتلمنعأورشليتم

اليأس!يهوذاعلىاستولىليلأ،عليهأصدروهائذيصالحكملتثبيحتصال!يكلإلىصباخا

بالانتحار.انتهىلمابطر!نكزميلهيسرغإلىبثقيماالتفتولوكان.اللهرحمةمن
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الخرفيئ.حقلبهافآئتاعواوتشاروا7ذمإ(0ثمنلأئها*ايخزانة

.اليومإلىالآمحقلالحقلذلكصسمفيئلذلك8يفغربا?مقبرة

منالئلائين-"وأخذوا:القائلالئبيئبإزمياقيلماتئمحيتئذ9

حقلعنوذقعوها51،إسرائيلبنوت!نهائذيالمثفنصثمن،المضإ

ه"حمبمالزدثأمرنيكما،الحزفيئ

يسوعيشكوناليهوذ،بيلاطسلدىالمدنئيةالمححمة:ضخى

16(:91-28ة18يو،25-5،13-23:2لو،15-2؟15)مر

اليهوب"أضلأالائلأ:الوالي!أتةالواليلذىيسوغومثل11

الكهن!رؤساءوكان12قلحت*"."أنتآيسوصما:فأجالتأنخآ؟"

"أها:بيلاطسقالحينئذ13بشيء.جيبافلايشكوتهوالشيوخ

شيء.عنيجئهفلم14؟"عليكبهتشهدونائذيهذاكلتسمضع

جذا*هالواليفتعخمت

الهيكل.فيالئساءساحةفيوكانالئقادم،مجمعالضندوق))الخزأنة":)6(

لأنهللثانيمئىجعلها)32:6-15(،ولإرقياأ-13(111:2لزكرئاالئبؤة19-.1(

اذعاءوهي،الوأليمخاودتتثيرلأئهاالكبرىالئهمةذكيرعلىمئىاقتصر)11(أشهر.

منئذلافكان،الفيلفيالكهنةرئيم!ىأماتمكانكما،حاسمرسميئفالموقمت"الملك".

-داود.لعرشالئمرعيئالوارثلأنه"مللث((إئه:حاسمرسميئالثصريح-بوج!

تحرذاتتيالذواغيعر!ثبيلاط!نأنلعلمهخصوضا:لستبينكانيسوغ(("صصت)14(

مستعمرءأجنبيئحثمصتديبينموضوغ-وطنيئفيالخوضنييربلمولأثه،الأئةزعماة
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بالف!لبعليهيحكئمثتملبرأءتهيس!غإنقاذيحاوذبيلاطس

العيد،في،للجمعئطيقأن-الواليعاذةمنوكان5!

ش!هيرشجينذاك،آن،جمئدهموكان16أرادوا.قن4سجيتا

"قن:بيلالمحسلهمقالئختي!دونهمففيما17ترأئا*.يدعى

لهيقالائذيتسوغأمتوأئا*أيسوغ:لكمأطيقأنتريدون

حسذا.أشقموةإثماأئهمتغقمكانإئه18؟"المسيح

آمرأئهإليهأرسقحثالقضاءكرسيئعلىجال!اكانوفيما91

الحفم،الياليوتم،فإئيالضمذيق.اهذاأهيرفيتتوزط)الاتقو،:

كثيرا"".أجلإهنتؤخع!ثقد

بزأئابطلمبالجموغأفتعواوالش!يوص!الكهنةرؤساتولكن02

نأئريدون"أثهما:ت!ألهمالواليعاذوإذ21*.تسوعوإهلافي

أصنغ"فماذا:بيلاطسلهمفقال22"ترأئا"-:قالوالكم؟"أطيقه

ةفقال"!"يئصقمث:القالواكفهم23المسيغ؟((له3ئقاالذيبيسوغ

لدىووشاياتهمجانبهميخشىإذكاناليهودإلىالثزلنيبالبمنالوالي"عادةا()15(

و"برأئا"؟-.لإنقاذهفسعىبريءيسوغأناقتناععلىبيلاطسن)16(كان.رومةقيصر

منعدبفيورد-كماالرجلامممبرأئا":!هو"يسوع)17(.ومجرمفتنةرجل

الضميرصوتبعد)91(ذاك.يوتمشائغا،يشوعأو،))يسوع"الاسمركان:الخطوطات

"رجلالإغويقيئالمفهومبح!سب:"الضذيق"-.يحذزهامرأتهصوثجاءالعدالةوصوب

بعذمنوأئهاكلودياالمرأةاستمأنالقديمةالئقاليدفيوجاءمغا.ومرهول!مفياخير"

الرب!يسوغإطلاقيطلبونبدأواقدالجموعكان)02(-واستشهـدث.بالمسيحآمنتأ

وشهوايهم!القادةأهواءضحئةفالشعث-برأثا""يسوغطلبإلىالرعماءفحؤتهم
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فلفا24"!"ليضقمث:الائلينالضمياحصفيفآضغنوافعل؟"ممر"ؤأمميئ

فغ!لبماءأمر3البلباتتفاقمبلثميئا،ت!تمذلمأئهبيلاطس!رأى

.الذمهذامنبريء"إئي-الائلأ:الجمعمنتشمقل!علىيذئه

علينا"ذمهوقالوا:الشعمبجميحفأجالت25إ""شمأنكمفالشأن

فخقذه*يسوغأفابزأئا.لهمأطلقحينئذ26إ"أولا؟ناصمدوعلى

لئصقب.وأشقمه

أليهود"))مللثبيسوغيس!هنرئونالواليخئذ

3-91:2يو،23:11لو؟02-15:16مر

عليهوتجضعواالولايةدايىإلىيسوغالواليجناأخذحينئذ27

قرجمزئا"،يىداءعليهوجعلوا،ثيابئعنهوترعوا28كفها*.الكتيبة

تنفيذها.عنيرضسونلامقررةجريم!فيعدم-الائشراكعلىللذلالةرومانئةعادة)24(

يتحفلونأئهماليهو3أعلنلآ()5.الحكموشهوة-جبانتهبفعلالمعركةبيلاطسىخسر

هذاعلىتبنى)الاسامئيما"فكليكن،ومهماأولا؟نا"!وعلىعلينا"دمه:المسؤولية

فيمحصوراكانلذلك،ومهينفظيحعذال!"اتجفد":)26!.مبين3ضلاالكلام

العظايممنيطعمسافالتعلىيئخللهاالجفدمندقيقةسيوزا"ايخقدة((وكانت!العبيد.ص

منيسوغجلأدووكإن.وسفهالجستمتحرثفكاذثالزصاصصمنصغيرةوأخرى

أرلعينالجلداتعدديتجاوزأنتمنعائتياليهو؟عندالمرعئيمابالعادةيتقئدوافلم،الرومالب

"ائمفلث((،اذعاؤهيسوغعلىصالحكمعفةأنالجنذسمع)27(24(.:11كو)2جلدة

الثكنةوفيهاالواليمقر":الولاية"داز-.الفطةللئسليةسبيلأصالموضوعمنفائخذوا

006إلى."ه-عدذهاالجيشمنقد4و"الكتيبة":-الجنذ.فيهايجتمعوساحة

فوقالجنايرتديهالقانيالأحميرالكئالطمنلباسنالقرمزب":"الرداء)28(جندفي.

أسلحتهم.
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اليوجعلواؤأسإ،علىوؤضعوهالشولضمنإكليلأوضقروا92

"ال!لائم،:قائلينبهوتهزأون،قذاقهيخثونوأخذوأ.قضبيةيمييه

القضبؤوتأخذون،عليهتبصحقونوكانوا35اليهود!"1مللثيا

الرداؤعنهرفعوابهآشتفزأواوبعدما31.رأجممهعلىبهاوتضميربوته

ليضقب.بهومضموا،ثيابئوألبسوة

وال!لبخفخفتا،إلىصالطريقفيظهزا:

9116:42يو43؟-23:26ل!32،-2ا:15مر

؟سمعانآسمهقورينهنؤجلأوتجدواخارجونهموبينما32

المسضىالمكال!إلىبلغواوئما33صليته*.ليحيئفسخروه

ليشردت.بمرارةقفزوجةخمراأعطؤه34،*الجمخمةأيخفحثتا،

بالضلمبعليهالمحكومعلى)32(كانللئدفئة.البرئةمنبهيأتونكانوأ"الشول!":192(

حالئا(،1اليبيهالشمالئةأفريقيةفيمدينةو"قورين"-.الضلبمكالبإلىصمليته""يحملأن

وروفس(!أيكسندزصن"أبوهوسمعانأنمرقس!ويذكرشأن.ذاتجاليةفهالليهوبكان

نورذالضليمبمأساةأحداتيقفمص)33(.الأولينالمسيحئينعنذمعروفانفهما21(،:151

مكتوبة-عليهالحكمعفةصديىهوعلىصليتهعليهألمحكوئميحمل؟الحكما(،بعذةيأتيما

ئسمزالضليمبوعنذ،الموكبمقذمةفييصيزجندفييحمفهاأو،برقبتهومعفقةلوحةعلى

25(.:91)يووالرومانئةواليونانئةالعبرئةبالتغالثمكتوبةيسوغعفةوكانمثالرأس!.فوق

ويعتبروا.!الئاص!يرىلكيالض!لبمكال!إلىطريقأطوكيخقارونالجنذكان2(

الضلبمكان3(.جنوبأربعةمنبصرخشمحؤطاعليهالمحكوئميكونالطريقوفي

"الجمجمة"،أالجفخئتاومعنى.الغربإلىالمدين!سورخمارقيالجفخثتا،صأكمةكانالمألو!ث

ممزوجةخمرةعليهالمحكوئمئسقىالضلمب4(-قبل.الشكلفيتشبههالأئهارئما
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مفترعيهنئثيابئآقتسموا؟زضقبوةوثا35؟ير+يشرلتأنييرذولمفذاق

جمفةزأيمهفوقوجعلوا37تخرسونه.هناكجلسواثئم36عليها.

حينئذ38الي!ود".مللثيسوغ"هذا:هكذامكتوبةعليهسالحكم

.ال!ئممالعنصوالآخز،اليمينعنصالواحذ،"وليضالإمعهضيمت

مصلوتاالفه(("ابنص"المسيحإ(،ب!يسوغيهؤأونووؤساؤةالثمدبئ

:ويقولونرؤوشم!متهرونوهميسمئموتهالمازةوكان93

خفصن2،أئامثلاثةفيويئنيه*الهيكلتثقض!ائذي"أشآ04

رؤساةكذلك41((!عن-الضليبقآننرلالف!آبنكنمتإن!نف!ك

بعد5(.الغرضلهذايعدذنهاأورشليتممنسئداتكانمثالعذالبلتخفينيبمخذيي

حئىحراستهعلىويفون-ئيابئالطريقفيرافقوهائذينالأربعةالجنوديتقاسم،الضملمب

.العذابضراوةمنشيءيفوتهلثلأالخذريشرلتأنيسوعأبى341(.يموت

عليه.والرجقيناليذينمسفرأوالضليبإلىمشدوذاالمصلولمحثكان"وصلبوه":)35(

مزيعانيالمصلولثكانماكثيرأ02:25(.أيووليخقيهيذيهسضروأفقديسوعأفا

إلأحركةأقليتحركولا،شديدةوخضىلاهبعطثىويأخذه،ثلاثةأويوقينالعذالب

يسوغاعتلىماومنذ.ساقيهيكسرونموتهاستعجاكأرادواإذاوكانواعذاتا.زاذئه

للشرفيرمراالضليحبانقلتوالإنسانيالف!بينالكبرىالمصالحةلإجراءالضمليحبخشبة

و"ثيائه":-.المرخمؤئفيالأربعةالجنوببين"ةثيابهو"اقتسام-.والتركةوالعطاب

القدقين،حئىصالعنقمنالقميمالذاه!ثأيواتقباة،وايثطقة،والجمامة،الئعلاني

قد"الفضان")38!:23-91.124)يوالقباءعلىجرىوالاقتراغالجئة.أووالرداة

الأثمة"مع"أحصيئأئهأشعيالنبؤةتتفةبيتهمايسوغوضفمببرأئا.صرجالمنيكونالق

.)53:12(

.يسوععلىلامتثارتهالشدبفيالقادةأشاغةائهائمينقضن..":ائذي"أنمت)45(

وتحذياتهم.قتلءيسوعمنوالئثثمتللثشفيالضلمبمكانأتواالقادةهؤلاء)41-43(
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غيره"خفحن42:قائلينتمئمخرونيهانواوالشيوخالكتبةمغالكهنة

عنالآنقفيثزلسأإشرائيلملأهو،!نف!هيخفصنأنتقلإؤولم

كانإنالآنقفئنمذة!الفهعلىتوكل43به.فنؤهنالفيمب

الفذال!الفضمال!وكذلك44*"اللهآبنأنا:الالفإئه-عنهراضيا

.*ذلكصيمثلتحثرايه،أيضماهما،كانامعهصميتا

عجيبةأحدالث،تقغالف!ي!بعلىيموثيسوغعصزا:

03-91:28يو48؟-23:44لو41،-15:33مر

علىظلامكان-الئاسعةالسماعةإلىالسمادسةال!اعةومن45

عظيم2بصوق!يسوعصرخالئاسعةال!اعةونحؤ46الآرضصكلها.

يتم،إلهي،"إلهيأيشمتفتاني؟"يقا-إيلي،"إيلي:قائلأ

01يؤمنوالكيالكفايةبهمافوقالمعجزاتباهرمنأجرىقدفيسوعالقذر:سخرياتمن

منبذفلاحييها.فيبوقوجمهامرازاوأنبأوعاشجاءلأجي!اائتيساعتهف!ذ!الآنأئا

كأ-!ه .قطرةايخرحئىيمهاسرلب

ألوفتاب-الألوهئةجلالمنيسوغعلىمااأحذهمايفثلمثئميعئرايهالفضال!بدأ)44(

22/21:8-902المزموولنبؤةتحقيقبال!اخرينالعافيالمشهاو!ذا23:93-42(.

.لاءاليوماصطلاحبخشطبعذهاوالثالثةعشرةالثانيةهماوالئاسعةال!ادسةال!اعتال!451(

بالطاهرةليس!ث8:9،عاموسنبؤةفي4جاكما،فلسطينأرضنيغشى"الطلام"ظاهرة

،،مولدهفيحدثماذلكمن.الإلهئةعظميهجوانمبأحدلإظهايىيسوغحياةفيالوحيدة

الأولىالآيةوهيذاك.يوتمالمحكئةالآرامئةبالئغة"إيلي":)46(وتجفيه.،عمادهوفي

كأثماالجفخفتالمأساةجاهعتفصيل،إلهيئبكشص،،فيهجاةائذي22/21المزمويىمن

..إلخثيايهعلىالاقتراغ،صتلئه،قاتليهتعييراث،يسوععذاباث:عيانشاهذكانالئبي

لم"يسوغو"صرخة"-.لهصالأمجميعوسجو3والمجدالغلبةنشيا،الئفصيلهذابعذثئم

لا.فكان21(،5:كو)2لأجينا"خطيثة((صاربتجائمدهإئهيأشا.أوالفيماعلىتمرذاتكن
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يناديإئه"ها:فقالواهناكبعفالقائمين!يئ47؟".تركتني

فأشرتهاإشقئجةإلىمنهمواحذصالحالفيفركضن48إ"إيلئا

:الآخرونفقال94ليشربآ.إليهوقذضهاقضب!علىوتجغقهاخلأ*

أ".وينخيهإيلئايأتيهلفنرى"ذغ

الروخ*.وأسلتم،شديدةصرخةأيضماالأرسليسوعوأفا05

ضوالأر،أممفلإلىالوقمنآثتينصآنشق*الهيكلستاروإذا51

منكثيرفقاتمتقئحتأوالقبور52،تضآعمثوالضمخوو،تزلزلمث

كماعنه.الئ!بتخفيالشعويىحدإلىأيحا،أقصىإلىبالعذالبالئكفيرمنمناصن

ولوالشعوزأي،الفهمععلافاتهمفيالبشيراختبارابأعمق،الريتونبستالطفيأختبر

كاملليكون،المتأئسالفهأبن،يسوغكانوما.عنهمتخئىالفةبأنالحياةفيفرة

الذونالخميرمنجمئص"الخل":481(.العميقالإنسانيئالاختبايىبهذاإلأالإنسانئة

نطقائتيالكلمة)55(22(.؟96/68)مزالمزاميرصاحبتنئأأيضماوبهذاالجند.يشوبه

عمقه،أتممن"هتا!ثهياليونانيئمعناهاوفيتم"."لقدهيبقؤةصارخايسوصمابها

013::191"الروحوأسلتمرأشه))أماليوحئاقاللذلكمنتصرا".المعركةمنخرجومن

كلوعلىوالحرئة.ال!يادةبملءأعمايهمنعملصكلينفذمنبسلطال!بهدوء،أماله

يسوغأنيتذكرأن،تلاشىقدإيماتهوكأن،عنهتخلىالفةكأننف!يطمن-أحسنمؤمن

يمكئهولاألثفالفة:بالفهبالئقةعليهتغئب-جذتهبرغموأئهالاختبايىهذامثلفيمرقد

بينصالهيكلفييفصلكانثمينستارهو:الهيكل"ستار")51(أتا.يكونأنإلأ

رثيسنإلأالإل!ئةالحضرة-حيثقدس-الأقداسإلىيتخطاهولا،-الأقدأسوقدسالفذسص

الحاجبال!تايىهذافبانشقاقي.الكفارةأوكحوريومفي،ال!نةفيواحدةمرةالكهنة

،الواحدةالفداءبذبيحةالحقيقةعهذوابتدأبذبآثحهالرموفيعهذانتهىوالإنسالبالف!بين

:اأيومعهموشكناهابيهوبتأئسصم!للاءنسال!الفيمابتبئيوالإنسانيالفيمابينالفاصلوانهدتم

وخايقها.الطبيعةسثل!موتعنذتستغرتانلاظاهرتانالضخويىوثشفقوالزلزلة14(.
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بعلىالقبورهنخرجواهـإذ53ا،فيهاأجسادهمالراقدةالقذيسين

!.لكثيرينوتراءواالمقذسةالمدينةذخلواقيامي!

راكلوائايسوغجرأسةعلىمعهكانواوائذين*ايئةالائذوإن54

كالنلقد))حفاوالالوا:الضمديذالذعرأخذهمحدثوماالرلزاك

وهنئعد.عنتنالرننساءبضعهناكوكان55".اللهآبنهذا

مريئمجمئهن56؟ليخذثته،الجليلأتامصمنذ،يسوغتييغنالئواتي

ؤئدي.آبتيوأئم،ويوس!"شيعقولتأئمومريم،المجذلئة

ودفئهيسوغتحئديط:مساقي

2!ا-س!91،25:8يو56؟-23:!!الو7!ا؟-:1542مر

آسمهأريماثي،منغنيئزجلأقبلالمساء*كانوئا57

بيلاطسنعلىفدخل58.ليسوعتتفقذقدأيضاهووكان،يوسف

فمن:أقوال"قيامته"بعذالقبويىمنوخروجهمالقذيسينهؤلاء"قيامة"في)52-53(

الأخيرةالقيامةنوع-منقيامتهمأنصوقائللعاز!!مثلبعذمنوسيموتونقامواأئهمقاثلص

أ")اتراءواأئهمآخرونويرىات!ماء.إلىصعود؟عنذيسوغليواكبواالفةل!متغخقها

جبل-تجفيعلىموسىبهظهرائذيالجسل!نحيرعلىأجسا؟،بمث!ث!معارفهمصلبعض

شغباءلأفيمنغاالضلمبموكسبلمرافقةالجندبعضءمعكان":المئة"قاثذ)54!أ.الرلث

كاذإئهويقال.الحراسةعلى،يسوعثيالتثقاسمواائذينالأربعةومنهمجندهمعوظل

لهم،فتاكدالقه"،ابنإته"حفاالجند:معوقولهبعد.مناهتدىوقدلئجينوسنيذعى

"المساء"؟571(.يوسي:يوسف)56(وسمعوا.رأواائذيبعذكذلكأئهوجند؟،للقافي

15(.:أأداالعصرن!حؤوهوالأؤذ



63916-27:95متى

يوسففأخذ95يعطاه""؟.بأنبيلاطسفأمر،يسوعجسذوطلمت

قدجديلإكالىقثيرفيووضمغه06نقيئ؟!،2كقنفيوتفهالجسذ

القبر،بالبعلىكبيراحجزاذخرص!ثئمالضمخرهفيتقؤه

جالستين-الأخرىومريمايجدلئةمريخهناكوكانت61*.ومضى

القبر.قبالة

الحزاسوإقامةالحجرصبختمالقبر-ضبط

الكهنةرؤساءآجتمغالئهيئة!يليائذيالغدوفي62

نأتذكرناقدالمئ!ئد،"أئها:لهوقالوا63بيلاطسنإلىوالفريسئون

فيطيرخأدهالأ،لئدقنطلبوهاإذاالجثةبتسفمشرغاالحقالمصلولبصلأهلكان)58(

خشبيماعلىيعئقثئمئقتلمنأناليهوب-عنذالمفروضمنوكان.الغرضلهذاعائةحفرة

مدينةوهي،أريماثيةمنفكان"يوسف((أئا-22-23إ.:21)تثنفميطاليومفييذقن

وعضؤاتظاهر،غيرفيليسوغتلميذاوكانيذةءين-الشرقيئالشمالإلىاليهودئةفي

رأيهمعلىيكنلميسوععلىحكمواوئا23:.ه(.ألوالأعلىالقضاءمجيسفي

يضفخونهثئم،يغسلوتهكانواالكئانمن"كفنفيالجسد"ل!قبل195(51(0+!23الو

أعذقدالأغنياءمنكغير؟يوشف)06(كان.عطرقيذرورعليهابلفاث!ويلفونهبالظيولب

منفيؤخذ.ا!ملبمكالبمنقريببستانيفيالضخيرفيمنحوتاالقبروكانقبزالنف!يمه

بعضهامنها3يزالاالتيالمدامنمنالقبرككثيروكان.أورشليمفيمقيقاكانأئهذلك

الجسا،فيهايحئطالأولى:متداخلتينغرفتينمنمؤئقاأورشليتمضواحيفيصاليومحئى

مستديرحجراكبيرايدحرجونكانواالخارجيئالبالبوعلى.ركةعلىفيهايوضغوالأخرى

"ييىم621!العذراء.مريتمونسيبة"يسوع))إخوةأئمهي((الأخرى"مريم)61(.الشكل

شغلآ.ويستلزملل!بمتضروري؟هومااليهوذكلفيه"يهئى((الجمعةيوئمالئهيثة":

و"يضبطون"القادةيجتمغسبتاصكونهوبرغم.ال!بتيوئم:((الئهيثة)ابعدائذي"الغذ"-

أئهممتوفمينيسوغلإزالةيشتغلوندامواما،قفهمماولكن.الوصئةمخالفينالقبز

قدرته.منتحذونالقبربضبطهم
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فمز64.أقومأئامثلاثيمابعذإني:حيئوهوقاكقدالمصملذاك

ويقولوافيسميرقوةتلاميذهتأتيئيئلأالئالمثصاليومإلىالقبربضمثط

جمنشراالأخيرةالضملالةفتكون،الآموابمنقاتمقدإئهللسمعمب

فآذهبواخرم!ا،عندكم"إن:بيلاطسلهمفقال65".!الأولى

الحجيرصبختملقبراوضمبطواققضوا66"!ترونكماللأميروآحتاطوا

!.الحراسوإقامة

التاسعالقسئم

كفهصالعالمفيالملكوتإتضاء

الزبئبقياهةالموتعلىالمبينالئصؤةالأؤلالقصل

الخاليالقبرصعلىوملاذنسوة

-02:11118،يو11،-:ا24لو-16،8؟امر

،الأسبوعمنالآؤل،صاليومفجيرئزوغصعنذ،المئمبمتوبعذ28

المسيح(هوالمغمورةالئاصرةابنيسوغأنالشدباعتقاد":الأولى"الضلالة)64(

يكنولم.الضاكأعتقاذهالشدبفييتمكنقاتمإئهوقالواتلاميذهسرقهإذاو"الثانية":

)جواسي!همأعيوتهملأنأئام"،ثلاثة"بعدبقياميهيسوغتصريغيبلغهمأنالضعبمن

فييجعلهمبيلاطس!كانالذينالجناهم"الحزاس":)65-66!.إنيرهفيأبذأكانوا

احتياطهموما.-وساحاتهالهيكلفي-الانضباطلفرضالعيل!مذةفيالكهنةرثيسخدمة

يسوغدخل-.يسوعقيامةحقيقة-علىالذليلتعزيرإلأالحزاس"واقام!"بختم-الحجير

تحطيسيرأحيتافيهوعكوثه2:17(،)عبشيءكلفيالئاشإخوئهليشبةالقبز

وخروتجهالقبرفيبقاةهأنغير9(.:14أروالبشرلفداءاثضاجمهمنجزبالموتسلطال!

.والموتالحياةردثإئه:سلطايهلملءخاضعانحئامنه
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3فينزاوإذا2.القبر!لتتظراالأخرىومريمالمجدلنةمريمجماءت

وذخرض!وأتىال!ماءمننزكقدالرلثملاكلآنحدلثقدشديا

كالثلج.أبيفنولباشه،كالبرقيقئطوةوكان3.عليهوتجق!نالحخر

فخاطست5.!كالأمواتوصاروأهنه،خوقاالحراس!فآوتعذ4

تطفبانأئكماأعلئمإثيأنتما.تخافا"لا:لهمااترأتين-وقال3الملا

آنظواتعاتيا.قالكماقاتمقدإئههنا+ليسنإئه6+المصلوب،يسوغ

عجلءوقولاعلىآذهباثئم7فيه.مضخغاكانائذيالموضغ

!،الجليلإلىتسبفكمإئهها،الآثواتجمنقاتمقدإئهيتلاميذه

تفغتكما".قدأناهاترؤنه.فهناك

القبروواقئنطيوتاابتغنال!ئبتانقضىوئاالذفن.بعذالقبرغادرمنآيخزالتسوة)1(كان

المزيدومحاولةعليه-الاليولبودفق،لزيارتهأيالقبز""لتنالراوقوئهالبثر.-الأحدصباحفي

الحراسوفرارالقبربالبمنالحجيرودحرجةالرلزالصوقوع)2-4(.الرفيجسدتحنيطمن

ليخرقي،الحجيردحرجهإلىبحاجةيسوعيكنولمالقبر.إلىصوصولءالمرأتينقبلكئهكان

وأبوائهاالعئئة-فيالرسلعلىيدخلنرأهلذلك.كثافةوجههفيتقفلاالممخافجسذه

دليلالموتساغةكحدوث!القيامةالرلزال-ساعةوحدوث-ا-26(.02:9)يوموصدة

المقذس-يصخمثالكتالبفيالرلزالصوانبعاث.إنسانمجزذليسويقوئميموثائذيأنعلى

114/113:7مز:18؟91أخرالبشرصتاريخفيالكبرىالمباشرةوتدخلاتهالفهحضوز

ومهفئه(.1-22:115أتكالرصتبسلطال!المتكفئمالر!ث"3"ملاهوو"الملاك"-.(.إلخ

وضاك،موطئهمالجليل":الجليلإلى)ايسبقكم71(-قيامتهيصوغلأخضاءيعلنأنهنا

ثئم/إئهمالعالمئة.رسالتهبهمينوطوهناك،أعداثهمشرمنخومتغيرعلىيكونون

و"يسبقكم":-.الجليلإلىيعودونوبعذه،أئامث!انيةوالعياللعيد،جاءواقدكانوا

معهمباجتماجمهوعد؟إنجافيعلىعازمأئهبل،الحالفييتقذئهمأئهيعنيلا
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للمرأتينيطقزيسوغ

العظيم؟والفرحالخودتيتنازعهماممئميرغتينصالقبرفتركتا8

لهمات3ويقويلاقيهمايسوعوإذا9الئلاهيذ.لتخيراوبادزتا

قالاحينئذ15له.وشجدتابقذميهوأخذتاقذتتالكما((."ال!لام

الجليل،إلىتمضوأأنلإخوتيالولااذهباتخافا."لا:يسوعلهما

".ترؤننيف!ناك

الئهايةحتىالمت!دبئأئضفلونالأفةقادة

المدينةعلىصالحراسمننقرأقبلصالطريقفيكانتاوفيما11

الشيوحمغفآختمعوا12جرى.مابكلالكهنةرؤساءوأختروا

تلاميذهإن"قولوا:قائلين13كثيرةفضةالجئذوأغطوا،وتشاوروا

تولئناالواليإلىالخبرنمىوإذا14.ييامونحنوشرقؤهليلأأتوا

كماوقعلواالفضمةفأخذوا15فطمئئين".وتجغفنثمإرضاةهنحن

6.عاليومهذاإلىالي!وبعنذالقولهذافشاغ.تفنوهم

فيأيضالهمظهوزهينفيلا)الجليلصفيل!موظهوره.مراتعذةأنباكماهناك

الرلث(()املافيوشهادة-ويوحئا.لوقاروىكمابالذاثقيامتهيومصفيحئى،أورشليم

5-7(.24:الوالقبرصداخلفيلهنظهراأخرلنسوةآخرأد!م!أدطصمهذها

الخيانةسبيلاستخدموا:الئهايةحئىالجاهرةالحقيقةمقاومةعلىالقادةأصرا-15()1

علئال!بحتشريعةونقضوا،عليهصللحكمالقانولقوذؤسءصالفموسبيل،عليهصللقبض

لإسكاقيالمهنيئالضميروإفساذالرشوةسبيلالجندمعويسلكونالفبر.فيأحتجافيهأملص

بحت!مشهوزاوكانبالفضمإ،باشترايه)انسترضجه"وقوئهم-.والحقيقةالحقصوب

إنجيقه.مئىكتتيوتمأي:"اليومهذا"إلى-.الرشوة
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-كفهالعالمفيوئزصيفهممجتمعيهطللرشلىسيطقزيسوغ:التاننيالفصل

اتجتلإلى*،الجليلإلىفحضمواغشرالأحذالئلاميذوأفا16

بعضهمولكنله.شخدوارآوهفلفا17.يسوعأقرهمحيمث

سمفطافيكلأغ!تقد"إئيقائلأ:كفض!ميسوعفدنا18آزتابوا*

جميغوتفمذواإذنالآذهبوا91:!الأرضوعلىال!ماءفي

فيمجتمعبنلهمظ!ور؟أثناءفيوالرمن"الجتل((ل!معئنقديسوغكان:""الجبل)16(

قوأعذأعلنعليهائذيالئطويبالتا(،"جبلولعفه24(.ولو02)يوأورشليمفيالعفئة

و"ذهابهم"-الضمال.ج!ةطبرئابحيرةمنمقربةعلىوهو)5-7(الجديدةالشريعة

الطهوزأنالمف!رينمنكثيريرى)17!.أورضليمفيالعيدمنعودتهمبعدتئمصالجبلإلى

الكورنثئينإلىالأولىرسالتهفيبولسنيذكرهائذيهوإئماهنامئىيذكزهائذي

حيثمنعبادةسجودله"و))سجودهممغا.خ!س-هثةمنكثرالشمهودوعدد:6(،151

منليسوا))البعض!"هؤلاءارتابوأ":بعضمهم"ولكن-.الموتعلىالمنتصرالفيماابنكونه

يسوغوإنستماولا6(.:15كو)االرسولبولسىدتهزهمائذين(())الأخوةمنبلصالرسل

نأالمف!رينبعف!ويرىالئابعة.الآيةفي"فذتا"-قول!بدليلمن!مالمساف!بعضصعلىكان

إلىهناأشاز،والذمجالاختصارفيكعادت!،الجليلفيالظهوزإلأتذكرلمائذيمئى

وهذا24(،:25)يوتوما-للرسولأي،أورفليتمفي--الرسللبعضوغائذي""الارتيالب

الخفمن""المسيغكونجهبصفةهنايسوغيتكفم)18(نرى.ماعلىالأصغهوالأخيرالرأفي

الإلهئة.طبيعتهذاتمنال!لطانهذايمللثالكلمةهوحيثأفمن".اللهابن"الكلمةلا

وموته.بحيايهالمطققال!لطانهذااستحقفقدالخفص""الممميحهوحيثمنأئا

إسرائيل"بي!تمنالضماث!"الخرافيفيرسالتهمخضرتدريبئةبعثةبعثهميوتما-.2()9

إئاهم؟ئوليااسئثناءولاقيدأفيبدود!أجمغ،كفهالعالمإلىفيرسفهماليوتموأئا6(.:151

الآب".باسم"وعمدوهمالئقديس:سلطة2(وعفموا"."اذهبوا:الئعليمسلطةأ(

ووعذه،ووعدهمبه".أوصيئكمماجميغيحفظواأن"وعفموهم:الئشرجسلطة3(
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وغفموهم52.القدسصلروحواوالآبنصالآلببآسموغفدىوهم،الأم

إلىالأئامكلمعكموهاءنذابه.أوصيئكمماجميغيحفظواأن

!-".الآهرك!آثمضاء

بعناييةويرعاهممعهميكونص،الأرضوعلىال!ماءفيسلطالىم!لهمابكلبأئه،فغال

1(،:7-ا16؟:1416)يوكفها"الحقيقة"إلى،القدسبالروحويرشذهم،وقدرته

!ا:صريحإعلالبمنصالكريمالئمنفيمايخفىولاالذهر".انقضاء"حئىكفهوذلك

بقذمئيهاالآبعابالضمئقةاليهودئةالجماعةمحلفتحل،كونئةمقاييمنعلىلإنشاءكنيسيه

ائذممطالعمادسرلإنشاء2(.الوحيعلىمؤتمنةمجيثهحئىوكانسثوهـيكيها؟وتشريجها

روحثةقرابةصقة"القدس-والروحصوالابن"الآلب-الأقدسوالثالوبالمعتمدبينينشى

المفردبصيغة""باسمهوقال.المعمودئةتتئم""باسمهءالذيالأقدسالثالوبلسر3(.حياتئة

إ.المؤمنينوجميع-وخلفاثهمالرسلمع:..."معكمأنا"وها.اللأهوتوحدةعلىيلذلالة

اسملى"ويكونبهاافتتحهائتينف!يمهابالكلمةالإنجيلالإلهيئالوحييخينموهكذا

:23(.)1معنااللةأيإ"،عمانوئيل



إنجيلى

ألهمملي!2يللمو،بئا

موقلىللقحةيلدلى
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قزفسالقذيسصإنجيل

أسفايىقانونأثتتهاائتيالأربعةالأناجيلبينقؤقغاالأناجيلثانيهو

الأوساطتكيدالتعلىغالتاباتكماتدويتاوأؤلقاالجديد،العهد

واكثفها،فقطفصلأغشزيمئةتضمثمإذ،الإطلاقعلىوأفضمزها،الجفمئة

إنجيل،الإنجيقيردالآخزينلتدوينرئيسئاضضذزااعتمذيكونوقد؟ماذة

ت!ميتهعلىالشايىحوندرقيماقغهمايؤلفالفذينلوقا،وإنجيلمئى

أواخرمنذ،الكتبمف!رولاحطفقداثوتيفة.أو،الإزاثئةبالأناجيل

وإنجيقيمرقسنإنجيلبينالكبيزوالروائيئالأدبيئالشتةغشز،الئامنالقرد!

ذزقيائذيالموأذترشاالأخيرينهذينائبا!ماانتباق!موأثازولوقا،مئى

إنجيلبأنالقائلةنظرئتهم!إطلاقوعنتتوؤطوافلم،دقيقاائباغامرقس!عليه

ولوقا.مئىإنجيقيوجودأصلفيمرق!من

-ايادبيةالإنجيلخصائص

علىكانسواءفائقةأهفئةذاتأدبئةمؤكراتمر!منأمحلولبفي

بسيطةللقارىءئقذفهاائتيفالماذةاللأهوتيئ.أوالعفميئالضمعيل!

الذكرياتنقلصفيالإنجيلئةالطريقةمرقسنابتكايىعلىتاكومفتضبة

نتقاالزسوليئالئقليذذؤتاماتخقعرأخإذ،المسيحال!ئدحياةعن

الثتنيتللثعلىالأمثل!قمنبنف!يمها.منهاواحدةكلقاثمةوشذرالت

أئفةضحاخاتهأو،معئنةأحوالسفيليسوغأقوالكلالشذراتوتللتالزوائئ!

انفراد"،))علىلتلاميذ؟ومسازاتهإئباةاتةأو،وكتتةفزيسئينمناليهود

تثحؤ.فلكي.معاصريهنفويم!صاليؤفئلهاكانخارق!صأعمالبعفنأو
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جدىابثراوثائقفيئدؤتةتصتموزهائضيهنالتي-الذكرياتهذهمثل

روحي2لنفعوابتغاءالضمياعص،أوالثق!من-الكنيسةانطلاقةقطقعصفي

وأحد.،جممجلفيمنهالديهتؤفزماتجغ-كلإلىمرقس!غمدأكبر،

وفي،اليدائئةالقصصيئالفنقواعذفيهتوخىتفخاالغزضصفيوتقبئ

الأدبئة.والضئعةالئزيينفي!تخئمتأسلولب

بتعبيراصيالختيفةالمقاطغإطلاقاأيضمااتزقسيئالإنشاءخضمائ!صومن

الئالي((،اليومو))فيو"فجأة((ذلك"،و"بعدو"للحال"،جمثلص:منحوتة

الؤضلغيزلهادوزلائسميف!اكيزهاوأخرىالجملصهذ؟جمثلإنإلخ.

-فيالكلامأستئنافيتخيىعلى،المتعددةالضغيرةالأدبئةالؤخداتبين

علىدلائلئؤخذفلاالطرفئةلقيميهاالئتثةتجبأ،لذلكءفغاير.موضوع

مقوافزاعدذاالإنجيليئتصنفيأيضماتجدوإئناالآحداث.توقي!ب

العاداقيصلإيضاحمتوافزاوسئرخا،اللأتينيئالأصلصذاتالكلمات

الإنجيلثةالمشرىتوخهعلىدلالةهذاوفي.الآراهئةوالمفزداتاليهودثه

لم

واللغة.المئش!رومانئ!مسيحئةجماعيماإلى

خاتم!إضافةفيفتتجفىمرقسنإ"نجيلبهاتفتازائتيالأدبئةالميزةأفا

الآياتاليالإضافةهذهوتئخصمزالأصلئة.خايقيهإلىالغفدقديمة

!ت161يفمجدلئ!الأؤلي،ليسوعظهورأ!تثلاثةتزويائتي16:9-25

تخوعلى13(-12:)16تلاميذهمناثتيزلىلتلميذينيوالثاني11(،-

وفيهغشزللأحذثالئاوظ!وزا35،-24:13لوفيتفمصيقةتحذما

:99)16الضمعوبخبرتليإ18(،-:1614)مرليسوغموتجزحدش!

سبؤ!مكماالعهد،قديمةالأصليئالئمنإلىالخاتمةهذهإضافةإن.2(.-



917قؤفسالقذيسإنجيل

إلىونزعئ!ا،جهةمنالأدبئةالضمياغةالغريبةطبيعتهاعلىويذك.القول

!ذهناقلفكأن.ثانيةجهة2من،أخرىإنجيلئةنصوصييفيترذمامحاكاة

الأناجيلبنصوصيىفويلماإذا،مرقسإنجيلفيللئق!يىتتتئةقدالإضافة

الأصلئة+الإنجيلبخاتمةإضافئةخاتميماإلحاقوعنيتوؤعفلم،الأخرى

اللأهوتئةالئظرة

.للأحداثالجغرافئةوالئنيةاللأهوتئةالئظرةالإنجيلصفيتتراكمث

فأورشليتمالمجاورةالمناطقسإلىصالجليلمنالبشارةبكلمةيسويخ3فانتقا

فيىئتإ.وجوهيررسالتهحقيقةعنيسوغلكش!تصعيدئةموازاةفوافي

تئززأورشليتمإلىسالجليلءوالانتقالفيالزسالهبينالفصلنقطةوفي

فيالزسالةإلىالئظرخلال!منيميهنممئرابروزاالإلهيئالئجفيمشها

الضميمة،يسوغلهيىت!عنالكشم!فيدروتهابلغ!ثقدوكأئهاصالجليل

تدبيروكأئهاأورشليتمفيتخيريائتيالجليلةالأحداتمرأقبةئميهنكما

تجخلإ.تجنىائذيهذاومعايقهخطوطةزشتمقدخاصن

الروأياثتئجذمرقسنيخست!بللأنجيلاللأهوتيئالئصمييهذاجمفن

منيسوغفوئةإبرافيعلىئنضمئةإئهاودوؤها.ئغذهاالمتنؤعةوالأحادشأ

ائتيالحمئةوتصوييرالشعمبؤشطغمقهاأئتيأعمايهؤضم!خلالص

نظرةإذاهيللانجيلاللأهوتئةفالئظرةغفم!ا.ائتيتعاليضهأئقتمث

،الكبرىيسوغألقالتالإنجيلتضاعي!فيتحا،لذلك.خويستولوجئة

"المسيغ((أيضماوهو"،اللهوابن((،الإنسانو"ابنداودا(،))ابنفهو

منتئجذائتياللأهوتئةاتزقسئةالئظرةهذهولكنو))الؤبأ".

الئركيب:ثناجمئة،الإنجيلغئزالمرحلىيتكشمهاجمخوؤاالخريستولوجئة
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اكتماليعلىالمرهال!إلىتفادتمسيحانئةلاهوتئةنظرةأؤلأفهي

هذاهاستعمالصفيالثوائزعليهاوتذذ،يسوعشخصيىفيكفهاالثبؤات

علىالئرهالبإلىتزميخريستولوجئةلاهوتئةنظرةثانياوهي؟الألقاب

إعلانل!فييسوغجرأةعليهاوتذذ،شعتةالخفصنالزلثهويسوغأن

بينالفاصلوالخط:32(+0315؟31:9؟)8:وقيامتهلمؤيهالثلاثيئ

الئجفي.مشهاثانيةهزةهواللأهوتئينالوجقيزوهذيني

الإنجيل-اللأهوتئة،لنظرةالخريستولوجئيماالجوافب!هذهإلىبالإضافة

موضوغاالبشر،بنييسوعبهجاةائذيالخلاصصمخايثةأيضماتجا

يشارتهيسوعابتدألقدمرموقا.قركزاالكاتمبذهن-فيتختللاهوتئا

يهوثبهنخليطالسكال!سواذحسأ،الأعمبجليلصالمعروفي،الجليلهن

إعلالطإن.الملكوتصلاستقبالالاستعدابإلىدعوتافأعلنووثنئين.

فيئانطلقولكثهالبشر،منفئةعلىؤفقاتكنلمالملكوقينؤ3يسوغ

صبغةبها،تضطبغائتيالخاضمهضمئغيهعلىيشقذشامل2مخانيئن!جص

وفي.بشرفيمعياييلكلفغاييرإلهيئتخوعلىسماوفيملكولبإعلاني

الأشخاحمابعضنأنتجذيسوغلدعو؟الإطايىالمسكونئةالبدايةهذ؟

سازوأاثذينالأؤلينالئلاميذمنخفتةوهم،الذعوةهذ؟لتلبيةتخئذوا

ك!ال!وإن،يسوعدعوةخطفيالانخراطالتزاضهمأنبيد.خط!اهفي

القفزمنخاليا،الأعظمقسمهفيبقيئبهم،الاقتداءعلىحاهزا

،!إضافيئشر!صإلىالحاجةذغحتمزةمنفكم.يسوعلنداءالكاملص

الئوبيخاستحفواهزةمنوكمويغفم.يسوجتفغللماانفراب"،))على

هخانئةدعوةالملكوتإلىتثضمفوألبهيالبشيرأبناءإذايسوغفدعوة

آخر.علىلإنساييفيهافضلولالأحدفيهاحقلاشاملة
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يناصعبونه3اليهوه!ثأورشليتمإلىالخلاصئةيذغوتهيسوعصازوعنذما

المات.عليهقضتواحئى،الملكوتبناءتحقيتيفزصنعليهوتقطعونالجداء!أ

بيزلهنوقيامتهالمداء،لعملإئماقاأصبغالض!ليبعلىيسوغموتلكن

أيصتامخاتاميغقدصعينهالخلاوهذا.للمؤمنخلاصييمصذزالأموأت

منالمتعئتين!ؤوللميكنفلم".الإنسانابنيعلىغعتهم"رفعواائذينلكل

أورشالييمفيعمقهيسوغمتابعةدودت،وصذوقئينوكتبةفزيسئيناليهود،

فرصةلهجمداؤهمانقلمتبل.الخلاصعملإتمامهوجهفييمفمانغا

أنف!فم.قاتليهمستثقغيزمخاتاللجميح-الخلاصنيؤفزلكيفريدةتاريخئة

قزفس-يخ!بالإنجيلطبيعة

يسوغاختضتهمائذينرسولأغشزالاثتيجمدابفيمرقس!يكنلم

الأولى،الرسولئةالجماعيماإلىيبدو،مقزتالكئابمالملكوتلبناببالإعداب

)طا%الأعمالكتالبفيخصوصتاذلكيطهركمالذئهاومح!ا

الزسالةعملفيالأؤلينالرمئلشاركوقد:37(.2515؟-:1212

24(،فيل؟4:11تيم4:01،2أطالى"كولوبرنابابولسنجانمبإلى

معهم.يسوعكالنعندماوأخبايىهمالضصحاب!بأحواليتقيز!جمفمصعلىفكان

أنطلاقةغشيثةخاض!ةموذةلهأكنقدبطوسنأن5:3!بطامنويبدو

نف!ههوبأئهالقائلالرأفيصغوإن12(.:12أعأيضتا)طايخالكنيسة

14:15أمرالزيتونبستالبفيورسقاالزلمحثيتتثحكانائذيالشالثذاك

لخلأخبار،ناقلمجزذلاجميالى،شاهذأيصتاغذهأمكن52(-

بالضوتمرقسنالزفيتدخلم.المسيحال!ئدبحيا؟المتعفقيماالأحدأت
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صذىؤتجذثائتيتعاليمهوشمؤبمثال،حيايهفتكرادعاةأئهإلأ،الحيئ

للمسيح.تلميذافأصبغنفسيهفيلهاإيجابئا

الجماعاق!إلىبالئسب!ابتكازأمرقممنبحسب!الإنجيلكانفإدن

الأركافيتحدياؤتجحت-كذلك2حالكلعلىوهو-الأولىالمسيحئ!

تلكأدوكأنشلثلاالوجود.إلىتخزفيلكييمنهاأنطلقائتيالزئيسئة

وغبةهوإنجيقهيدؤنلكيائفقمالبهاتبطمنهاانطقأئتيالأركال!

تخويسجلعلىتحضملأنفيبيتهايعي!ثىكانائتيالمسيحئةالجماعة

سفع-المؤمنينإلىحديثاتناقمثفقد؟الزسولئةالكرازةغئزتلفتئةماكل

في!الأخبازتلكتتضاةكلاولكي؟المسيحالائ!ئدحيا؟عنأخباركثيرة

ئذكزهيماماامتلافيفيالزغبةعنعنهمالمسؤولينلدىأعرئواذأكزبهم

إيماتاافيتجذدوامرازاقراءيهإلىتزحعواحيئىإيمايهمبركيزةدوقا

تتمثلإنجيقايذؤنلكيالكاتبااعتمذعليهثاييكنأيضماوثفة.ومعرفة

رغبة2معتجاوتاالئدوينصهنإليهيسعىماوراءالكامنةالغايةفي

شهود!غئزإليهتناهىأوعايتهمابسربيكتفيئلاأنأرأذفقد.الجماعة

تتناشبأمعئنةناحيةأيضمائئيروأنبلال!ئد،حياةأحدافيمنجميايي

.الأحداثبتلكالإحاط!نتيجةنفويمهمفيترضمخعائذيوالإيمان

مرقس.بحسم!الإنجيلصطبيعةالأساسئين-ئخذدالبالريهتين-هذينإن

إلى.وهو.الزصثحياةأحدابلأهئموئكثىسهلشبسطعنعبارةإئه

رسالته،تجاقفواوإنالبشر،افتداءعلىالثابت!الزلثصلتصميمإبرازذلك

يسوغامأساةمرقسنإنجيلإن:نقولأناثميهنءقمنوفكذا.الخلاصثة

البشر.أبناءبينحياتهفي
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تمهيد

آبنءالفه؟المسيح،يسوغلرسالةتؤجمئةالمعمدابيوحئاوسالة

الفاتحة

؟8-615،-اة3لو،12-611،-ا3:مئى

مكتول!هوكماكالن2،آبن-الله،المسيحيسوغ؟7إنجيلتذ"أ

الئبيئ:أشعياجممفيرفي

طريقلث.يئهئئوجالث!ذاتمرسوليأوجممل"هاءنذا

البرتة:فيئناديصوث3

كأ".قويمةشبقهوآجعلوا،الزدثطريقأجماوا

اللهآبنص،ليسوغيش!ذالمعمدانيوحئا

لمغفر؟الئوبإئةبضغمويناديالبزئةالياتغمدأنئوحئاظهز4

يخرجونأورشليتمشكال!وكلاليهودئةبلا؟جميغوكان5الخطايا.

يوحئادعوةمنأنطلاقاالئاريخ-فيالإنجيلكتابة"يبدأ"مرقسولوقالمئىخلاقا)1(

"يسوغ،أي،وراءه"الآتي"قذاتم))منادتا"يكونأنفيرسالتاأنحصرلثاثذيالمعمدال!

الفيماابن-يدعلىصالخلاصئشرى:((الإنجيل"-.لقبوليالئاس،لإعدا؟،"الفهابنص،المسيح

الواحدالفيماأبن،إلهئةي!حةالممسوحالخفم،الده":ابن،المسيحع،"يسوع-المتأئس.

فاتحةمنذذلكالإنجيليئأعلنوتد،مرقسكتالثحوتهيدوزائذيالمحوزهوذلكالأحد.

،الكبرىالحقيقةهذهأماملوح!وجقارأشافيضع!مالوثنئين-أيللأميكتمثلأئهكتايه

.الخلوققدر؟حدوذتتخطىائتيأي،المعجزة-المسيحصأعمالبدليللهميبينهاومضى

الاثتين.أش!رلأئهلأشعياوجعق!ا\()3:وميخا:3!4)0لأشعياالمذكووةالكتابة3!-)2
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وكان6.بخطاياهممعترفينالأردنتفير!يتدهعلىويغتمدونإليه

وكانجلد.منجمنطقةخقؤئهوعلىالإيل،ؤبيرمنيوحئالباسى

:النز.وعسلالجراذطعافه

ولسمثمئيأفوىهوقنؤرائيتأتي"إثه:قائلأيناديوكان7

وأفابالماء-عفدئكمأنا8تغقيه.شيوزوأخلأنحنيئلأنأهلأأنا

."!القدسبالزوحصفسمعضدكمهو

آعتمادهحين،آبن-الفه،ليسوغت!ئ!هذال!ماذ

34-يوا:226-22؟اة3لو-3:13،17مئى

وآعتمذالجليلصاليالئاجصرةمنيسوعقدتمالآئامصتلكوفي9

الماء،هنصعوبهعنذص،الحالوفي01.الأودنفييوحئاتدعلى

وإذا11.حماهةكمثلصعليه3ينزوالزوخ،تنشقال!ماواتأبصز

*".صمرؤتبهأئذيالحيم!آبنيئ))أنمت:يقولال!ماوابمنصولت

:انحلوقسئذ،ئط!زالاستعدادئةيسوغخفوة

-13دا:الوا،ا-4:امئى

البزئ!فيفأقا!غ13البؤئة.إلىالزوحأخرتجهالآثروعلى12

الآياتيهذ؟بشأفيا(!-)69(.-أ31؟مئىفيالآياتهذ؟تفسيزافظز8(-41

16(.-)3:13متىانظئر،لهتشهذأحدأبمنصحبهومايسوغباعتمادالمتعفقة
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الملائكةوكاش!.الوحوشمغوكالنالتميطان.يجربهيوقاأربعين

*.تخدمه

الأؤلالقسئم

"المسيح"،يسوغلم!ز

والمعجزةالكلمةسئذيسوغالذعوةتذءمنذ:الأؤلالفصلى

الجليلفيالأأ!لينالرلئ!لدعوة

-513:ا-15؟4:14لو22؟-4:12مثى

بإنجيل-ئناديالجليلإلىيسوعأتىيوحئا*أسيتموتعذها14

!اجمنواقتوبوا.اللهملكوثوآقترلت"الزمانتئم"لقد15:قائلأالف!

."بالإنجيل

الفهعدؤإبليسنسلطال!لمواجهيماالبزئةإلىئخيرفيالقدينالروخ"الروح":13(-)12

(2:)4لوتاتالوئماالئمنهذامنوتظهر.الأرضعلىاللهملكولتلإنشاءوائعارضص

التجارلبهذ؟منثلالبعلىتوففاولوقامئىوءأئمايوقاالأربعينعلىأمتذثالئجربةأن

و"خدمة-القفر.ذلكوحشيماعلىللذلال!"الوحوشن"ودكرة-.حاسمةكانحثلأئها

"أسيتم":)14(.الملائكةعلىسيادتهدليلصويهبعذلهالطعامصتأمينفي:"الملائكة

)انظئرالعائمالخلاصيئاللهمخططضمنمنالحدتهذاأنعلى-للذلاليماالمجهولعلى

تقومالذعوةهذ؟است!راربةعلىللذلالةيسوغ-إلىبالإنجيلالذعوةوإسنا؟ه-6:17(

لتحقيقالفهحذدهائذيالزهان":الزمان"تم)15(له.امتدا؟هيائتيالكنيسةبها

العودةو"الئوبة":15(.:أأف4؟:4)غلاالخفصالمسيح-بإرسالالمتجحسد؟مواعيده

ابن،المسيحهويسوغبأنأي"بالإنجيل))الإيمالبطربقثئممنوهياللهإلىالضادقة

البشر.لخلاصالمتأئسنالف!
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جممفعالأ-أبصزالجليلبحيرشاطىءعلىسائزاكانوفيما16

كانمالآئهماالبحيراليالشبكةيلقيال!سمعانأخماوأئدراوين

تشر"،صئاذيقأجعقكما"اتبعاني:يسوعلهمافقال17صثاذين.

يعقوبآفأبصزالليلأوتقآتم91ؤتبعاه.شباكهماللوقمتمتركا18

يضلحافيسفينتهمافيأيضما!ماوكآنا،أخاهويوحثازئديآبن

مغال!فينةفيؤئديأباهما!تركاللوقمب.فذعاهما02شبتههما+

.وتبعاها؟تجراءا

بسلطانالأوواخويأمزئعئئم،كفرناحوتممجمعفييسوغ

37-4:31لو

وأخذاسولأالمجعصدخلال!بمبويوتمكفرتاحوتم.وذخلوا21

مملطانلهقنتعليتميعفمهمكانلأئهتغليمههنفبهتوا22يغفم.

يخص!.أروحبهرجلتخمجهمفيكانأئهوآئفق23لاكالكتبة*.

تجأقدإئكالئاصرفي؟يسوعيا،ؤللثلنا"ماقائلأ:24فصاخ

علىخصوض!ايتوفصإئه،يسوعتعليمموضوغيذكرقلمامرقسنأننلاحأ22(-211

ؤؤفيالئعليمصفيسلطانيبينيجمغيعثئميسوغأنبذكزعندماأئهعاديهومن.الأحداث

المعلمبسلطالأيفقىالئعليموهذاإلخ(.:26ا؟2:)6ال!امعينصنفوسفيالمئ!ال!هذا

عن"ينقلونهبلمنهمليسالزسمئين،الشدبمعفميالكتبيما،تعليمفيمانف!يمهعندين

4:23(.أمئىال!لف



92187-25:موقسا

*قآئتقره25".اللهقذوس!إثك:كأأنعتقنأعيردتإئىلت!يكنا.

الئحمم!،الزوح"الخبطه26منه".وآخرفي!"اخردمنقائلأ:يسوع

سأكحئىجميعهمقذهلوا27منه.وخرقيشديل!بصولتوصرح!

ويأمزب!لطان!ئلقىجدياتعليمهذا!ول؟..."مابعضحا:بعضمهم

كلفيفيكرهذأعالآثيروعلى28إ"فتطيعهالئجسةالأووإخحئى

الجليل.أنحاءمنمكايي

كفرناحمومفيكثيرينومرضىبطرسنخماةيشفييسوغ

5:24مر41؟-:38!الو15،-8:14مئى

إلى،ويوحئايعقوقيمغ،تؤاوتجاثوااتخمعصمنوخرخوا92

للذلالةالشيطال!علىالئعليم-وسلطانيفييسوغسلطال!بينمرقسىيربط24(-)23

فييسوغلتدخلصأستنكارفيهتعبيرولك":لنا"ما-.الخلوقعلىيسوغسيادةعلى

نيابة"لنا"الجمغواستعمالهعبايره.فيالقهمنانتقاقاالئاسعلىوتسفل!الشيطال!شؤود!

ال!يطرةوبينبينناوقحوكجهئتمفيلتخحزنا"لتهلكنا":-.أجمعينالشياطينعنمنه

هومافيتنعكسنوقداسئهقذوس.وخد!هالفةالثه":"قذوسن-.وتعذييهمالتاسصعلى

بالزساليمالفيمامكزس!لأئهمستؤىأعلىعلى"الله"قذوس!والمسيغله.مكزسهوماأوله

كشصوعدمالضمتإليبشذ؟يدعوه:ا("انتهزه)25(الفه"."ابنولأئه،بهأناط!اائتي

كانواكمآدنيوئةلاسماوئةرسالتهص-مسيحلقبولمهئآبعذيكنلمالشعتلأنأميره

إلىسرهكش!يؤذيقداستعمارفيحكمشتحتالبلابكود!عنفضلأويئوئعونيتصؤرون

الشياطيهتيذكرلاالجديذالعهذأنوالملاخأبحنف.صرعه؟""خبطه)26(.المغثاتصوخيم

ل!ذهنهاثثاحذايضغأنيسوغفمهفة.العالمهذافيونفوذهاتاثيرهاحيمثمنإلأ

وبينبيتهربطواوقدالمجمعفييسوغألقاهائذيالئعليئمهوهذا...":"ما)27(.ال!يطرة

الفه.ضنعسمنالمعجزةلأنفبحق"بسلطايي"عفمإذاأئهعلىدلالةالشيطانطرده



أ:03-38مرقس188

الفراشيىطريحةجمممعانخماةوكانت03وأئذواوس.سمعانبي!سا

وأنهضهيابيلإهاوأخذفذنا31بأمير!ا.للوقحتفأختووهبحفى.

*.تخامهمفأخذث.اطفىففارقثها

جميغإليهأخضروا،*الشمسغرودببعذالمساء،وئاكان32

علىهحت!تمدةكئهاالمدينةوكانمت33.شياطينبهموالذيناتزضى

مختيفة،2بجقلهصابينكانواكثيرينقرضىفشفى34.الباب

بر.6غزفوهلأئهميتكفمونتذع-الشياطينولم.كثيرينشياطينوطرذ

الجليلفيتبشيريهتجؤتة

4:42-44لو4:23،متى

وأخذقفير.قكاييإلىوخرقيقاتم،الضمبحقبل،الغيدأةوفي35

فلما37.طلبهفيمعهوقنجمممعانقآنطلق36*.يصفيهناك

إلى!إ)هلضوا:لهمفقال38تطلبونك".الجميح""إن:لهقالواوتجاوه

ظهوليعند":الشمسغرولب"بعد)32(17(.-81:14مئىانظز31(-)92

منكاناليهوبعنذ."اليوتم"بأنذلك،ال!بتيومبظهويىهافينتهيالأولىالئجوم-

)34(.مرضاهمإليهييحملواال!بصتندهايةالئايم!انتظرلذلك.الغروبإلىالغرودب

مااكثيرا"ةيصفيهناك"وكان)35(25.الآيهنفسيرفيال!بستانظرتذخ...":)الم

"صفى"اهووإذا.بالشعبالاهتماممنلئفريخهصالفيلفيم!ثماولايصفييسوعكان

بكلالبشرئةطبيعتناآثحئذبتج!دهفإئهالغخب.بالأمرفليسالفه""ا(بنكونيعلى

إنساناهوحيثأمنيصفيفإثماصفىهووإذا15(،:4أعبالخطيئةخلاماضعمها

إله.هوحسمامنلا



45918-93:امرقس

لهذافإئيأيضما.فيهالأبائمرالمجاورةالفزىإلىآخز،مكايي

وتطر؟مجاجمعهمفييبائمرصكفهالجليلفيوذه!ت93".عبرخرضط

الشياطين.

أبرصشفاة

16-:12هلو4؟-اة8مئى

شتط"إن:لهوقالوتجثا،وتضرعأبرص!،إليهوتقذتم45

وقال،ؤتم!هيذهوقذعليهفأشمفق41تطهزني".أنقادوفأ!ط

وطفر.التزصنعنهذه!توللوقسب42فآطهز".شمشأ،"لقد:له

تفللا"انالز!44قائلأ*:وآثتهرةساعتهمنيسوغفصرقه43

ماتطهيركعنوقزلث،نف!كالكاهنأيىآمضصبلصشيئا،لأحد

جعلحئىخرقيإنفماهووأفا45لهم".شهادةموسىبهأمز

مدينةدخوكيستطيغلايسوغأصبغبحيثأالخبزوئذفيئنادي

هنإليهيأتونوكانوالا.مفمرةأماكنفيخارخايقيئمفكان.علانية

*.مكانكل

))التزص":43(-104.بالإنجيلييتشزكفرناحوتممنخرقيخرتجط"ة"لهذا)38(

الموتمنالقيام!بمستوىجعلوهتقدحئىالمستحيلحكمصفيشفاؤهكانرهيمبمرض!

كاهنمنرسمئةشهادةعلىتستحيئأنعليهكانصاحئهشميئوإذا.اللهقدرةفيستلزئم

الضصتإلىودعوته.يخايطهمأنثئممنولهشميئللئاس-أئهفيتكذصالهيكلفيالخدمة

اعتزكلذلك،المعروفيكثمعلىالأبرصيقؤلم451(250الآيةفيالمذكورلل!بب

ءعلامةالبرصمنالشفاةأنالشعبلاعتقا؟ضاخاالشعثلهبتحضمنلئلآالمدنتسوغ

:8(.ها)مئىالمسيحعهل!علاماتمن



62-ا:2هرقس091

الشريعةلم!ئدإئه.والكتبةالفزبسئينمغاصطدامات:الئانيالفصل

والغفرانالئعقةسيذيسوغ:كفرناحومفيمخفعشلث!فاء

62-:17هلو9؟-ا9:مئى

بيت.فيأئهوسميئ".كفرناحوتمإلىعاذأئامبضع!وبعذ2

وكالن.البابعنذحئىموجمعيبقفلمكتير-خفقإليهفآجتمغ2

لموإذ4.أربعةتخملهبمخفعصإليهفجيء3.بالكلمةيبشولهم

الموجممعفوقالسمق!*صكشفواالجمعبسب!إليهالوصوكاتسمتطيعوا

ئلقىالخفعكانائذيالفراشنذلوأنقئوهوبعدمافيه.كانائذي

قغفورةمأآبني"يا:للمخفعقال"إيماتهميسوعرأىفلفا5.عليه

"هخطاياكلك

أنفايمهم"فييقولونقأخذواهناكجالسينتغفالكتب!وكان6

)مئىالجليلفيتعليمهلإشعاعمركزاوجعلهاإلي!اانتقلقديسوغكان:"كفرناحوم"11(

وكتبة،فزبسئونالكثير""الحنلقهذابين)2(.بطرسءبيتالأرجحفي"البيت":أ(.:9

17(،:5ألوأميرهلاستطلاعأورشليتممنحئىكثير؟أمثنمنجاةوا،الشريعةمعفموأي

تئسعفجوةالبيمتصداخلإلىال!طحصفييجعلونالقرىفيكانوا:ال!قف""كشفوا)4(

بمات!ذونهاوكانوا.أئامجمذةصللشمسعرصمهابعدالغفة3إنزامنهاوالغايةإنسافيلمرولي

بيوبفياليومحئىأثرلهايزاللاالثغرةوهذ؟طين.فوقهاوعيداييأخشمالبمنتي!ثز

وكثيزأ.وحامليهالخفعإيمان:""إيمانهم51())قفاعة".بعض-الج!اتفيويسفونهاالزيص

وإيمائيالشفاءبينيربطأو،تشميهأنقبل3"الإيمان((المريضمنيطمبيسوغنرىما

ولولهعمل-يخريهكلفيإممهاتهالإنسانمنيريدالفةبأنذلك.شفاهائذيالمريض

.إيمانفعل-سوىلمالإسهائميكنصلم



2:7-11591مرقس

الخطايايغمزأنيفلإو!قنيجذدت.إئههكذأ؟تتكفملهذا"ما7

منفيهميجول"هابروجهصالحالفيفأدرك8وحذه؟"الفةإلأ

صمدويهبم؟فيتجولالأقكارهذ؟"لماذا9:لهمفقاكالأفكار،

قم:يقالأنأم،خطاياكمغفورة:للمخقحئقاكأنالآثسر:ما

البشيرلآبنصأنإذنتعقموافلكي01وآمش؟فراشكآحيئ

لك11:للمخفعقال-الخطاياتغمؤأقسالأرضعلىسملطاتا

وحملفقاتم12".بيتكإلىوآمضصمراشعكوآحيئقثمأقول":

الفةوتخدواكفهمذهشواحئىصالجميعأماتموخرقيفراشاللوالحت

"إهذاكا!جمثلقطرأثنا))ما:قائلين

وخطأةعشارينتف!ثمليسوغالئكريمئةوقأذتئهالعشاليمئىدعوة

32-:27هلو-13؟9:9مئى

يأتونكفهماتجفعفكانالبحيرشاطىءإلىأيضماخرقيثئم13

خلفىبنلاوقيأئصزمجتاز*هووفيما14.يعفمهموكان،إليه

وفيما15.ؤتبغهفقاتم"آثبعني".:لهفقالءالجبايةماثذةإلىجال!ا

مغأيضمافئكئينوالخطأة*العشمارينمنكثيزكانجمئدهفئيهىهو

الخطاياغفرانهناوهوإلفاإلأيملكهلاسلطاتالنفميمهيذعي"تجذف":12(-)6

البحيرإلىكفرناحوتمفيا("مجتازاكان)14(8(.-9:2مئىفيالئفسيرباقيئ)انظز

يهودئاكوبئرغتمال!رعيما-هذ؟بمثلمئىاستجابةوإنالعشار.مئىوهو"لاوي"فرأى

خدمةفييهو؟"العمئمارون":151(-الئعمة.وفعليسوغسلطالبتدليل-المالفيغارقا

خونةمعدودينذلكأجلصمنفكانوا-والمكوسالضراثحبلجباي!الوثنيئالرومانيئالمستعمير



2:16-21صقس291

رآ؟فلفا16تئتعونه.وكانواكثيرينكانوالأئهم،وتلاميذهيسوغ

"ماذا؟:لتلاميذهقالواوالخطأةالغشارينمغيكلالفزيسئينكل!كتبة

؟إ"والخطأةالعشارينمغيكل

ائذينهمالأص!خاء"ليسنلهم:فقاكيسوعفسمغ17

الضمذيقينلآذعؤآتلمفأنا.المرضىبلسالطبيمبإلىيحتاجون

."*الخطأةبل-

والقديمالجديذالف!وم.حوكسؤاذ

33:93-هلو-17؟9:14متى

:اوقالواإليهفجاءواصائمينوالفزيسئونيوحئاتلاميذوكان18

لاوتلآميذكيصومونالفزيسئينوتلاميذيوحئاتلامينة"لماذا

تصموموأأنالغرس-تئو"أيستطيغلهم:فقال91تضمومون؟"

تصوموا،أنيسمتطيعونلامعهمالعري!داتمماإئهم+معهموالعريصر

تلكفيقجينئذ،عنهمالغوي!م!فيهائرفئأئامشتأتيولكن25

علىجديدنسيحمنوفعةتخيطأحاليس21يصمومون.الأئام-،

الئقاليب،أيم!وال!ئإالشرييعيمابحرفييتقثدونلامن:و"الخطأة"-.والوطنوالشدبلفيما

هذهينتهزكانيسوغأنفيشلثولا-.وملعونونمحتقرونذلكأجلمنفهم

-99:مثىفيالئفسيز)انظرتعليقهويواصلاليمعستليخايطال!امعلىالالتقاءاب

متزشادينيحزد!والفزيسئون.الشريعةمعفميوالكتبةالفزيسيين":"كتبة161(13(0

لإزالته!عفةعليهليجدوأيسوغالذوام-يلاجقونعلىكانواالمجد.!تسالبالئظاهرهفه

"كاملين"أنف!همتغذونإذبالفزيسثينيسوعيعزض!171(الفزيسيثن.منالكتبةوكان

"."الخطأةفهم""المرضىأفا."الأصخاء"فهم



28391-2:22مرقس

الخزقفيصيريلأهاالقديمصمنتأخذاتجديدةفالرالعةقديمءوإلأثولمحب

فالخمزوإلأقديمةزقاقيفيالجديدةالخمزتجغلأحاولا22أشوأ.

الخمزتجغلوإئمامغا.والرقاقالخمزقتثق!الرقاقتشمقالجديدة

*ةجديدةفيقاقوفيالجديدة

ال!بتربئيسوغ.الشبتيوتمسنبلأيققعونالثلاميذ

ه-6:الو12:ا-8؟متى

فأخذقفح2صحقولخلاكهازاكانأئهسبايومصفيوحدث23

"انظر!:الفزيسئونلهفقاك24سائرودن.وهمشنبلأيفتلعونتلاميذه

قطقرأتم"أما:ل!مفقاك25تجل؟"لاهاالسمبمتاليتفغلونلماذا

كيص26معه،والذينهووتجاغالغؤزأخذهحينداوذفعلما

الئقدمةخبزوأكلالكهنإ،وئيسصأبياتاز*عهدفيالفإ،بي!سآدخل

معه؟"لفذينأيضمامنهوأعطىمأللكهنةإلأاكفهتجللاائذي

يل!بت+الإنسانلال!نسالبججلال!بمت))إن:ل!مقالثئم27

..أيضما*".ال!بمتودثهوالبشروآبن28

17.-9:14مئىفياطلثهمايسوغوجوالثيوحثاتلاميذسؤاللم22(-181

مرقس!يذكر7(.-21:2صمأبياتار)1وليسأحيملكذاكيوتمالكهن!رثيح!261(كان

-)27داود.أئامفيالمشهوزهووكان02(:22صم11أحيملكأباهخق!لأئهأبياتاز

إذامهفا:مبدأبضعفيسوغ.القولب!نقل-هذامرقم!انفرذللأنسان...":"ال!ب!ث28(

كشريعة،أخرىقوانينفهناكم!هايجوزولاالأشياءطبجعةمنتنبعقوانينالحياةفيكان

ئلنرم-لاإليهبالإساءةالإنسال!علىانقلبثفإذاالإنسال!خيزإلأمنهائقضذلامثلأ،ال!ب!ت
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عياهةصاحبئالسبتيفىبشفييسوغ

3:ا-6مرقس

6:6-12:911-14؟لومئى

فأخذوا2.يابسةياهرجلهناكوكانضخمغا.أيضمادخلثئم3

للزجلفقال3فيالمكوه*.ال!ب!تفييشفي!هلييزؤائراقبونه

!افي"أتجل:لهمقالثئم4".الؤشطإلى"قثم:اليدصاليابس

ققنرهو!قئله؟"منأولىحيئإنقاذالشر،فعلصمنأ4ولىالخيرالغل

ثئم،طعقلويهميغلاظةمغتمابغيطفي!منظزه!أجاك5.!الضمت

فخرقي6ضحيحة،ياةفعادتفمذها.يذك"."مآ:للزجلقال

اسئينكييهيكوه.الهيرو3هغعليهؤأتمرواالحالفيالفزيس!ئون

حف!فيأنزعاجلكلتجئتاالهوىصبوحيالطاعةتعنيئأنيمكنلاالقاعدةهذهأنغير

ثثمومنال!بحتشريعةواضعإذنفهوال!بسبسئدهو،يسوعالبشر،وابن-.الشريعة

مغفرةسثذأئهيؤكذحيث15الآيةفيالآخرتصريجهمعيلتقيالئصريغوهذاالفه.هو

الاعتنا3ال!بمتيوتممباخايكنلمالشريعيمامعتميبحسمب)2(.اللهفهوالخطايا،

به!الاعتناءكانالحالةهذهفيحئىبل،الموتخطيرفيكانوأإذأإلأبالمرضى

عمل-خيروكلالضخئةالمساعدإبصأحوالكلعلىاالقاعدةئعفميسوع)4(محدوذا.

والإمساكفعل-الشز،عنيختل!لاالخيرفعلصعنالامتناغإنبحيمثالمئحب!تيومفي

لإمعاي!ميسوعيغتاظ)5(الغير.حياةعلىالئعذيعنيخشلفلاالضخئهالمسآعد؟عن

يكنلميسوغأنذلكالزوحئة.الميممحاةعنذهمالأدبئةالحاشةوفقدالبالحماقةفي

القؤبيما.صالطباعيمماسبمنالغضمبهذافمثلالشز.ب!زاءغضتايثوزلاالطثع-حثىماغ

بعذبيسوغصللايقاعمساندتهمنبذلافكانهيرودسنيؤئذحزل!))ال!يرودسئون")6(

عنأراضينلكونجهمالفزيسئينمعشديدجمدا؟علىوكانوا.المعمدانبسابقهإيقاجمه

.يسوعإزالةعلىمع!متواطأواالجداء،هذاوبرغم،ال!ثنيئالمستعمر



7:591-12!ممرقس

فيهصالئاسىووأغالزسولئة.الهيئةئئمثيىبسوغ:الئالثالفصل

الكلمةوبزكةالمئ!فاءيقتمعليهمقئفيفنحوتهيتراعنالطيبئالشعبئ

91-لأأ:6لو؟16-12:15؟!4:2متى

منغفيرجمعوتيغهالبحر.إلىتلاميذهمغيسوعالآنصردت7

أدوتمومن،وأورشليتماقفوبئةمنكثيرجمحويهذلك8أتجليل+

يصنعكانهابكلشمعواقدوضثدونصوزونواحيالآودنوجمثير

لئلأئلاقيفهقايىتالهتخعلوابأنتلاميذهفأمز9-.إليهفأالتفوا

بهمنكلكانحئىكثيرينشفىبأئهذلك15.الجمغترحقه

رأئاإذاالئحسةالأروأخوكانتيما11لتلفمتمه.عليهيتها!حثجمفة

بشذ؟تأئرهافكان12".اللهآبن"أشط:قائلةوتصرخلهتجز

".أفزهتكمثم!ألأ

إلىو!ي-أدوممنالمحتشدينالئاسهوئيماوتنؤغطبرئا.بحر"البحر":8(-)7

انتشاودليل،صيدوننواحيحثى-هيرودسأسرةومنهافلسطينفيالشرقيئالجنولب

نأعلىللذلالهاليهودتةعاصمةكويهاعلى"أورشليتم"و؟كزه-البعيد.إلىيسوغدكير

ال!لطهمركزهيائتينف!ي!هاالعاصميمامنبلفقطالأريافيمنيكونوألمالقادمين

-والأجسا؟الأرواحطبي!بيسوعليلمسوه":عليه"يت!افتون12(-)01.والغنىوالعلم

عنمنهمالئعبير!ذامثلالطئ!تقلتهيثيجعوكان،للكلكلأيكونأنمنبآلافكان

أعضاءوساثزحواشهتستخدئمالإنسالبفيب!كناهاالئجسة":"الآرواخ-.إيمانهم

كانأئههو34(،:)؟آنقايهزمافوق،أميرهكشصعنتفي!أسبالبمن-.جسكه

لمعجزايه.بالذعاو؟ئماكثروسيرقيبكلايهدعواهإثباتيريا



02-3:13مر!س691

بالإنجيلى"الذعوةتشرفيلهآمتداذاليكونواغشزالآثتيتخئازيسوغ

-6:1216لو!ا،-15:أمئى

أتإليهفأقبلوأأراذهمائذينودعااتجبلصفيصجذثئم13

مبمضرين،ويؤيمقهم،ليضخبوهغشزآثتيهنهمفأقاتم14

الشياطين.طز؟علىالصعلطانلهمويكون15

جعقهائذيالفقمبوهو-بطرسنعيمتر:الآثتيإذد!أقاتم16

أ!آلفماوجعل-أخاهويوحثازئديبنويعقولت17،يسمعان

وبزثلماي،وفيلئسنوأثدراوسن18الزعد؟آبتيصأي،"يىجولفن"ئتيئ

القنانيئ،وسمعانوتذاقيخل!فى،بنويعقوبطوتوما،ومئى

"!.أسقمهائذيذاكإسقويوتويهوذا91

الكتبةووأئقوابتهذويرأفي:يسعفيوأيال!

12:01-23؟15ة11لو32،-12:24متى

لمحئىالآزدحامصإلىالجمغفعاذالبيمت*إلىوجاء02

-اختاوالجبلفيالضلا؟بعد-4إ.-15:امئىفيالئفسيز)انظر91(-)13

الفغأفيالزعدابتيرجوش":"ثتيئ-للزسالةءويجةهمفئثفقهميملازموهعشزالاثتي

بالآرامئة:"المنانيئ"54(.9:الوالطئعفيغئ!علىكاناذاك.حيىالمحكئةالآرامئة

بوسائلءللأئةوالاستقلالالحزئةلاستعادةدينيئسياسيئحزلبأعضاء"و"الغيورونالغيور.

الزسلأطلقهلقحب.قريوترجل"إسقريوت":-"المقاومة".اليوتموئقال،العنف

ولا،الزلثأخي"يهوذا"الزسول-الآخروبينبيتهللئميينريهوذاعلىالأولونوالمسيحئون

ستةالأوجحصفيوهو،كفرناحومفي"البيت":102!الئحقير.منشيءمنبخلو

.بطرسسمعان



3:21-03موال!س

وشميئ21طعاقا.تتناولواأنتسئطيعوا

*".الضوابققذ"إئهقالوا:لأئهم

791

جمي،
ليأخذوةفخرجوافىووه

به"إنفقالوا:أورشليتممنآئخدوواالذينالكتبةوأئا22

فدعاهم23".الشياطين3تطر-الشياطيناصبرئيسو"إئه،"تغقبزبوك

فإئه24؟الشيطانتطرذأنالسميطانتفلإر))كي!:بأمثاللهموقاك

ظبت.أنت!تطيعلاالمملكةفهذهنفميمهاعلىمملكةآنشفتأإذا

تثئحسا.أنتسمتطيغلاالبيحتفهذانفميم!على!ماآنشقوإذا25

بلتثشا،أنيميهنافلاوآنقستمنف!هالشيطانقاوتموإذا26

و!آالقوئ!آيلبئأنأحاتسشطيعلاولكن27تضمجل.

تيته.!باوبعدئذأ!لأالقوفييؤنجقصلمماأمتعته

الخطاياالبشر:يبنييغقرشيءكلإنلكمأقول"فالحق28

علىجآفنقنوأئا92الئيجديف.فيأفغنوامهطوالئجاديص

أبدئة((.يخطيئةمتقئس!لأئهالآبدإلىلهقغمرةفلاصالقدسالزوحص

تج!ا!.روخابهإنقالواأثهمذلك35

فنعتواأحياتاالدامصلتناولبلالزاحةمنوقتالنفميمهيتركلاأئهقرابتهذووسمع)21(

رئما"لياخذوه"فجاءوا.الفطنةقواعدعلىصوالخروجالغثرةفيللئفس-بالغفؤالئسيانهذا

نأ)7:ه(يوحئاعنذوجاء.أعداثهشرعنويبتعذالزاحةبعضنفيصيمتالئاصرةإلى

أسماءأحذ"بعقزبول":35(-)22به.يؤمنونذاكيوتميكونوالمالأقارلتهؤلاء

مئىانظز"القدس-الروحعلى"الئجدي!وبشأد!:24(.12)مئى"الشياطين"رثيس-

-12:24.32



891

الروحيهيسوغقرابة

21-8:91لو05؟-12:46مئى

3:31-35،4:أموقس

إليهوأرسفواخارخافوقفواهـإخوته.أثهإذنفجاءث31

أ!أإن"ها:لهفقيل.حوتهجلوشاالجمعوكان32تذلمحوته.

و!ماأممما؟"قنقائلأ:فأجاتهم33يطلبوتك".خارخماوإخؤتك

هم"هؤلاء:و!الحوتهالمتحفقينفينطزهوأجماك34؟"إخوتي

وأخت!،أخيهوالفيمابمشيئةتعقلقنفإن35.وإخوتيأفي

!"ءوأفي

اللهاملكوتسئذإئه:بأمثالئعفئمالبحيرةعلىيسوغ:الزابمالفصل

مختيفةقوأقغيقغوالزوغالزارعقثل

8-8:4لو9،-13:امئى

إئهحئىجذأكثيبزخلقإليهقآحتاثمذالبحر+بجانجيمائعفئموعاذ4

!بالةالتراليكفهالجمعاليماالبحيرعلىفيهاوجلسنسفين!إلىصجذ

فرجعوأ.يقابفهمفلم21(أالآيةليأخذوهيسوغأقرباءمجيةالإنجيليدكز35(-)31

ؤلين-عملثتهيم.نجاحفيوأضمنأبلختأثيرلهمفيكونأئيبمريخليعودواأدراتجهم

!لتناولفرصةيجالاحئىنف!يطعنزاهدابتهابأنأخبروها"أم((فلأئهامرصمصحتئهم

الطبيعثةالقرابةأواصيرعلىيقضيلايسوغأنوبديهيئينتحر.فهو،الطعاممنشيء

بمشيئهالعملوهو،أسمىلخيرتخضغأنيجب"والذمص))الفحمانفعالاتأنيعفئملهانما

أئه.إلىبخرفيلمأئهعلىبالضرورةيدلنماالتمنفيوليس.الله



4:2991-12مرقس

"اسضغوا!3:فقال:بأمتالكثيرةأشياءئعففهموجعل2البحر.

الزرجبعضنسمقطتززعهووفيما4.لتززغخرقيقد؟"الزارعهوذا

علىبعضمهوسقط5فآئتقطئه.الطيزفأ!يماالظريقسحاشي!في

لأئهواللهمنفتتحتكثيرترالمح!لهيكنلمثحط-الحجرةالأرض

يكنلموإذ،آختزقالشمسنشرقعتوئا6؟عميقةتربةيجذلم

فلموخنقهالشوكفطغالصموكفيبعضمهوسقط7ييسنأصلله

وأعطىوأثمزووكافنبتالجئد؟صالأرضفيبعضمهوسقط8يثمر.

له))قن:قالثئم9مئة".وبعفمهسسين،وبعضهاثلاثين،بعفمه

."!ث!قفتمئمقعلل!غصأذنالب

الزارعقتلءوتفسيزبأمثالص،التعليئملماذا

51-8:9لو23،-01ة13متى

8الآفثالعنصعشزالآثتيمغحوتهكانواائذينسأته!آنفرذوئا51

ائذينأولثكوأفاالفه+قلكو!تيمزأعطيتمقد))أنتنم:لهمفقال11

إذاحئى12لغزالهميمسيشيءالكلصخارجمنهم

...":أذنانله"من)9(23.-13:1مئىفيتجذه-وتفسيزهالزارعتثل02(-21

أسفايىفيئعادئهابماأوبلفطهافي؟غيزوردثوقد،ال!محإرهافيإلىالذعوةهذه

ويساعاصالطريقعلىتذكفالفة:الإنسانبيدهو-إئماالخلاصأمزأنتفيا،الجديدالعهد

مختازا.حزاالباقيئيعملأنالإنسانعلىفيبقىفيها،المسيرعلىبالئعمة



4:13-00202.!قس
لئلأ،تفهمونولاتسضعونشمعواوإذا،ي!بضرونولاتنظرونتظروا

."*لهمفيغقزتتوبوا

تفقمونإذنفكيف!اتمثلهذاتفقمون"أما:لهمقالثئم13

حاشيةفيفائذين15الكيمة+تززغفالزارغ14؟الأمثالساجمز

يأتيتسمقعونعندماائذينهم،الكلمةئزؤغحشأالظريق؟

كذكا6.فيهمؤيىغ!ثائتيبالكلمةوتذهعبصالحالفيالسميطان

ي!ضعونعندهافإئهمالحجرةصالأرضفيالررغتلفواائذين

فيملهمليسنولكئهم217،بقرحساعت!ممنتتقئلونهاالكلمة

أدبيحذةبعدئذطرأ!إذاحال.علىتثبتونؤلاأصلأنفيمهم

تلفواوائذين18/.الحالفيآرتذوأالكلمةأجل-من3آضطها

هموتمولكن91الكلمةي!معونائذينفئمالشولثاليالررغ

الكلمةتخئقالسمهواتساثيروآجتياخ،الغنىوهئنةالانيا،الحياة

لهم،الجئدةالأرضفيالزرغتلفواواثذين02ثمزا.تؤتيفلا

والواحله،ثلاثينالواحاوئتمرونوتتقئلونهاالكلمةتصممعونائذين

".مئةوا"لواحا،ممئتن

إئهبعدثذ:ل!مسئف!زهاتمثل-ائذينطاقيتعذىيسوغقول"لهم((:"فقال12(-)11

تعليممنيستفياكثيرونلاأجيهمناثذيال!ب!تويوضح.الئعليم-بأمثالمجمليشمل

ذلكل!مفيبدوإرادتهم-بفعلالحظيرةخارقييطونإئهم:بعذهالكنيسةص-وتعليمالمسيح

أنفمتمهميزوالئلأيف!مولايسمغومنيرىولاينظرمنموت!منهويقفونتنهزكأئهالئعليئم

01(01-61:9أشعياعنهمتنئأماجذعلىلهمفيغفزبالئوبهالف!إلىالعود؟إلىمضطزين



26125-4:21مرقس

ويطقرسئكش!المحجوبئالملكوتيسر:ال!ئراجقتل

-8:1617لو01:26؟:15،همئى

تحمتأوايكيالصتحمتييوضغ*بال!راج"أئوتى:لهموقال21

إلأخفيئليسنفإئه22؟ات!ؤجةعلىييوضغألث!منال!رير؟

يل!فعأدنالبلهفقن23.سحغتنبإلأمكتومولاسيط!ر،

إ"فليسمع

الملكوتلسزوالقل!ب-الذهنأبوابقتحصإلىدعوة:ايكيالقتلى

6:388:18؟لو2؟ة7متى

ائذيبالكئلصإئه:تسمقعونهافي))تبضروا:لهموقال24

ليسنوقن،يعطىلهقنفإن25وتزادون.،لكميكالتكيلون

منه*".يؤخذعنذهمافحئىله

وسيطلذاتهمنتقائهثؤةالملكوث:نفحيهذاتمنيئموصالزرعقتل

نهاتئاقيامهحتىتئمو

.الأرضاليالؤرغةرجل-ألقىصكقتلالملكوت"ضتل:وقاك026

الملكوب،أسرايىفهتمثئمومن،الأمثالفهـتمالرسليؤتيأئذيالئورهو.""ال!راج211(

-لاالحال-مقتضياتوبفعلمنطلقهافيصالإنجيلرسالة)22(بعد.منالعالتمئبشرونوبه

.الأرضجنباقيفينشزهاالزسليتوئىثئمالوجوهبعضمنإلأ.خفئةتكونأنيمكن

والاممتعداذالانتباةيستلزمال!ماهماعليهينطويائذيوال!زيسوغتعليم25(-)24

فالإهما3وإلآفهقا.يزدادونألانتباه!ذاأزديادوبمقدايى.المستمعينجانج!منالطئت

يعرفونه.كانواائذيالقليلونسيال!خسارةإلىيؤذي



33-4:27مرقس252

ينشدطفالزرعالئهار،وفيصالفيلالي،آستيقطأمناتمق!واء27

العش!آتخيرجنفميمهامنفالأرضى28كيف.تذريولاوتربهو

الثمؤأدركومتى92ال!ثئلة.يلءالقمغثئم،ال!ثئلةثئماقىولأ،

-".أوائهآنقدالحصاذلأنصالحالفيالمنخل!يهئعيئ

وتعليمةيسوغأعمالىصبفعلىصمنهنمؤهقؤةالف!ملكوث:الخردلحئةقتل

91-13:18لو32؟-13:31مئى

يىاييي،

إنه31نقثله؟2قثلوبأئ؟اللهملكولتنشئا"بماذا:وقال03

جميعأصغزتكونصالأرضاليتززعحينإئها:خردلخئةجمنل

أكبؤوصاوتطقصثؤيىغمثإذاليهئها32.الأرضعلىائتيالبزوو

تصمتطيحال!ما؟طيزإنحئىكبيرةآغصاتاتفر!ماثئمجميغا.صالمقول

ظقها".فيتعششنأن

فيويقشزهاالملكوتسزجوانبئتعرفنيسوغ:بأمثالصالتعليمخاتمة

لتلاهيذهالحنو؟

53-3!ا:13متى

علىالكلمةصعليهميفقييهانالأمثالهذ؟مثلصبكثيرءمنترءإئه33

نفمم!!"الأرض":-.اللهكلمة"الزرع"ةةالمثل!ذا-بنقلمرقس!ينفر؟92(-)26

الئضج!ملتيبلغ!أنإلىنفميمهمنبقؤةينب!االز)خوهذا.بأسيرهالعالمأوالفر؟الإنسال!

:33(1301)مئىالعجينفي))الخميرة"قثلوجو؟منيشباالمثلهذا.العالمآخيرفي



38302-4:34مرقس

بغيريكفمهميكنولم34ياثممعوه.أنتسشطيعودنماكانواقذو

شيء-.كللتلاميذهيف!رالحلو؟!يكانأئهغيوقثل:

أرال!ت!يطانوالحياةالطبيعةسيذيسوغ:الخامسالفصل

البحيرةعلىالعاصفةتسكين

-8:2225لو23027؟18؟ة8مئى

إلى"يتغبز:لهمقالالمساء"،عنذ-غثنإ،اليومذلكوفي35

كانائتيال!فينةفيوأخذوهالجمعصفتركوا36الآخر".الشاطىء

لثمديدة".2ريحؤوبعةقهئحث37كأ.أخرىسفنمعهوكانفيها.

تمتيئ+أنال!فينةا!وشك!تحئىال!فينةعلىالأموأجوآثدقعمب

وقالوأفأثقظوهاليىسادة.علىنائقافؤخرهافيفكانهووأئا38

ت!يك*إ".أئنايهفكأما،فعفئم"يا:له

التتيمااستواءحيمثمنالثفسئةاستعدأدايهممراعياأيا(ةما.00قذيى"على34(-)33

يكن"لم-.غامضهوماالقصدأهل-استقاميمامنوغيرهمللزسلصبف!زثئموالتواؤها.

عماهم.فيالمضطرب!الئئاتأهلصصتوغلائقاةمحدود؟فتر؟فيذلك:ضثل"بغيريكقمهم

الغرودبنحؤوالثانيالغضيرنحؤالأوك:مساءين-اليهود،اصطلاحفي"المساء((،)35(كان

ولاتققت":الأخرى"ال!فنهذه)36(.الثاني4-المساالأرجحفيهناوالمقصوذ.وبعذه

البحيرة)37(.العاصفةنشولبقبلأدراتجهاعادثورئما،سماجمهئريديمنعدذاشلث

منوأخرىالمتوشطالبحيرمنهائةرياحعليهاعصفمثإذامفاجثةشديد؟لأنواءمعزضة

بعضمنالكلائمهذايخلولايهضك...":"أما)38(واحد.آييفيال!ورئةالضحراء

المعجزةالإنجيليويصفالزسل.خوفيوشذ؟العاصفةشذةعلىيدل!ولكئهالئجاسير

الطبيعةستدلأئهال!كونفيسو3يسوغويأمر.وتسمعترىلكأئكحتىحئةبتفاص!يل
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اخرسن!""اسكت!يفتحير:و!الطالريغ.وزجرفتهضن93

خؤالكم"يتم:لهمقالثئم45غظيم.لهدوءوشاذالريغفسكنمت

شديد،ذعرعليهمقآشتولى41لكم؟((إيمانلاالآنأحئىهذا؟

والبحزالريغإنحئىهذايكون"المنص:لبعضبعضمهموقال

ئطيعافي؟((

شيطانمنوجلأئنقذيسوغوثنئة،أوف!وهيالذيكابول؟في

8:26-93لو8:28-34؟متى

خرقيإنوما2الجرايمئين.أرضصاليالبحيرجمثيرإلىوأفضموا5

تجسمملم.روحبهرجلالقبوومنيلقائهأقبلحئىال!فينهمن

يسفيملة:حئىتضيطهأنأحات!تطيعولاالقبويىكه!فيتسكنكان3

فالمرض!؟التنمياطين3ويوالمرضىيشفيرأوهإئ!م:محفهالزسل-فيوئساؤل"ونواميسها.

4طردهإلىبالضلاةالإنسانيتوضلقدوالشيطان،منهالشفاءإلىالإنسانيتوضلقد

حفايبعثشيءفهوللوقمبوتذجمنفتضتثلوالزيحصكالبحيرالطبيعةعناصزئوترأنوأئا

أشذهمالعفهبواحدمرق!نفاكتفى"))رجلينيذكرمئى21(.صوالئساؤلوالذهولالذعرعلى

ئظ!رالمعجز؟جانمثبلالعد؟جانمتليسالأمرفيفالمهميكنومهما.وشهرةشراسة

يعزوذاكيوتمالشعبكان:شيطانأيتجس"روح"به-.الشيطانعلىسئذايسوغ

بالضرعأسبالتيبئناليوتموالعلئم.الشيطانفعلصإلىتشئجيصحمهاعصبثةصأمراضبعفن

الأحداث!بعضصفييسوغأنالحق؟اعتقادهفيالشع!تجازواوآلرسليسوعفهل

المريضنأنعلىيدذئماهنا،الحادبفيكماحقيقئا،ضخضمامخاطبتهالشيطانئخاطث

شانيمنفليسالماذ؟حذتثعذىلامحدودةاكتشافاتهفالعلئميكنومهماحفا.ش!يطالنبه

)3(كثيزا.عديهأوالمميطانكوجود،الماذةحدو؟عنتخزجأموييفيالإثباتأوالئفي

منحوتة.أوطبيعئةمغاورهي"قبويى"فيموتاهمتدفنونأليهوذكانما
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ولمالقئود.وكسمؤال!لاسلفقطع"وسلاسلبقيوبشمذهاوكثيزا4

فيونهاوا،ليلأيمالذوامعلىؤكان5.قفجهعلىتفوىأحايكن

رأىفلضا6.بالحجارةنف!هويهشمتصيح،الجبالوفيالقبويى

لي"ماشديلإ:بصوصتوصاخ7،لهوسجذكضنبعل!عنيسوغ

تعذتني"".ألأالفةناسمذتكالعليئ؟الفيماآبن،يسوجيا،وللث

الئجسإ"الروخ!أئهما؟الرجلمن"اخرخ!:لهقاكلأئه8

".كثيرونلأئناجؤقة،))اشمي:قالآسمك؟""ما:ؤسأله9

الئاحية.صخارجإلىيطزذهمألأءبإلحاحوسأله51

يرعى+الحناؤييرمنكبير!طيحاتجبل،،جهةهناكوكان11

فأفين13فيها".فندخلالخنازييرتلكإلى"أرجممفنا:قائلينف!ألوة12

القطيعقتواثبآالخنازير.فيودخلمثالئحسةالأرواحفخرتج!.لهم

البحر-8فيقغيرق،ألفيننحؤوكانالتخر،إلىالجرفيهن

طلمبمنويبدو.الإنسانمنعقلأوأثقمببصيرةأنفذلأئهايسوغتعر!ثالشياطين)7(

ائذيجهتم"عذالت"ليسفالمقصوذ.الإنساناعتراءفيالئعزيةبعضنيجذأئهالشيطالب

إذالعدل!معيتنافىيسوغتصزهتأن"المتحذلقينا(بعضنيرى13(-ائفايىقه.أ.لا

والحل.مختلفةوتعليلالتتفاسيزالمف!رونأوردالخنازير.من2،ضخمقطيعبهلافييسمغ

-لاالخالقتصزدتفيهيتصزدثالخلودتىسئذثتممنوهو،اللهابنهويسوغأنالوحيد

القيمذلكأصحالبمعاقبةأرادورئماالخير.إلىالئهايةفيتفضيلأسبالبلهائمااعتباطا

أممنيبدوالمأجلءذلكمن،-باهل-البؤساهتمامغيرعلىالئرقيفييعيشونلأثهم

أوجمهم.منالانصرالتسألوهبلأستنكايى
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!وجوا.الضياعوفياتدين!فيالخبزوأذاعواالرعاةفقربط14

مغتزىكالناثذيالزجلفراءؤايسوغإلىوجاءوا15.جرىماليووا

فآستحو!!تجؤقةبهكانإذبعذ،العقلضحيغلاب!ا،جالضما،

معتؤىكانلفذيتجر!طبمارأواالذينوأخبرهم16.الزعبعليهم

تخومهم.عنيئصردتأنت!ألونهقطمقوا17ولفخنازير.

يضخبه؟أنهعتزىكانائذيسألهلمال!فينةيركمبهووفيما18

ؤخذئهم،ذوفيإلى،بيتكإلى"امضس:لهقالبل،تذغهفلم91

يناديوأخذفقضى52ا(0لكوبرحمته،إليكالزلثض!تعهماصبجميع

فى.يتعخبونالجميعفكان.إليهيسوعصنغهابكلالذيكابولصفي

ردأجمه،فذبئتلفسنآمرأةلث!فاء

-8:0456لو-26؟9:18متى

يئيرآبنةواحياء

كثير؟جمعإليهآختشذالجئيركأإلىالسمفينةفييسوععاذوئا21

فرفض!.بهالالتحاقفأحبأإنساييمنأكثزيسوعأنمعتزىكانلفذيظهر02(-181

ثئمخاضة".)ادعوةمنبذفلا،يسوعوراءلل!يرتكفيلاوحذهاالطئبةالئئةلأنيسوع

قويهفييسوعيريملهأجل-ذلكمناليهود.الزسلبينبعدلهموضغفلاوثنيئالزجلإن

الجليلفيكعادتهبالض!صتيأمزهلميسوغأنونلاحأ.عليه-الل!بفضلئحذث!بمالوثنئين

كماالقومئةصيولهماستثارةمنخوففلاوثنئ!منطقةفيوثنيئالزجللأن،واليهودثة

كثزهاشأفيذاتغشزمدنو!ي،"المدن"العشز:"الذيكإبول"-اليهود.بينالأمزكان

.!بالاستقلالوتنغم،الوثنئةعلىأهلها،طبرتةوبحير؟الأردن-منوالشمالالشرقوإلى

1(.:9أهئىكفرناحومإلى،الغربيءال!احلإلىالشرقيئ-ال!احلمنعاذ)21(
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المجقح"ؤؤساءمنواحاأفبلحينثذ22البحر.شاطىءعلىوكان

ءبإلحاحإليهوآبتهل23على-قذميهخؤيسوغرأىفلضاتئير.آسمه

علي!ايذكضغفهلئمزققصآخيرعلىالضمغيرةآثنتي"إنالالئلأ:

*.تزخمونهوكانواكثير.خلقوتبغه.معهفضضى24وتحيا".فتنجؤ

كاش!26،سنةغصرةآثنتيمنذدمصترلتبهاآمرأةوإن25

غيرعلىلهاكانماكلوأئفقثكثيوينأطئاتمنكثيراقدكابذث

يسوغبأخبايىسمغصثفلفا27أسوأ.حال!إلىصارتبل،جذوى

قالت:فإئها28يىفىاءه.ولم!تخفمه!،جمن،الجمعفيجاءت

دجمهامسيلتجمثوللوقست92تيرثت".فقطثيابئلمسحثأنا"إن

داجمها.منتيرئتأقدأئهاجسمهافيوأح!مأ

فيقآثتفحتهنهخرتجتأائتيبالقؤةيفؤقحتيسوعوشعز35

))ترى:تلاميذهلهفقال31كلل!؟"ثيابيلمسن"قن:وقالصالجمعؤشط

الفق!بعلىويحافأألمحئيئالمجمحصفيالعبادةشؤونيعنالمسؤول"":المجمع"رئيس)22!

الكلائمجاء-.الجماعةمنالبارزةالوجو؟بعضنبهتفبواورئما،قبلمنبالمهفةقاتممن

-)23الحيوئة.الئفصيل-ونبضبغنىتمتازمرق!منروايةأنغيز،مئى-عنذالمعجزتينعلى

آخر"علىآمس!ث.سنة12وعمرها8:42(،الووحيدةوابنتهيئير.اسمهالزجل24(

المحتملمنرأىيستغيسثيسوغإلىجاءعندماإئهحئىالروختلفطأنتوشأأيرمق"

خلمه"من"جاةث271(:18(0)9ما!طا("الآنأئهامئىعنذجاةلذلك،ماتتأقدأنها

قبلالئامنئخايطأنلهامباحفغيز26(-:1525أأح)اتجسة"الشريعةحكمفيلأئها

لإيماي!افانقادث.الجمعمنشمسمععلىدايهادكيرمنتخجلكات!ثولأثهاتتطفر،أن

أرادوإئما،لهالئاسصزحمةتخهليسوغيكنلم:"ثيابيلمس"من)03(.المعجزةفكاذت



04-5:32مرقس258

ليرىحوتهما!يفتظز32؟إ"تمسنيمن3وتقوتزخمونكالجمعص

لها".جرىبمايعنمهاوآرتعذدثالمرأةفخا!ت33.ذلكفعقمثائتي

لها.فقال34كفهابر.الحقيقةلهوقاتمث،لهوسخدثوجاءث

منهعافاةوكونيصبسلامفآمصي،*آئتتييا،خ!ثقد"إيمانلث

((.دائلث

لهة3يقوقنصالمجمعصرئيسعنل!منأالبلتتكفم!ووفيما35

ميايسوعفضميئ36بعا؟"المعفتمتزعجفلتمماتتأالدآبنتلث"إن

يذغولم37-".فقطآجمنتخص."لا:اتخمعصلرئيسفقاكقيل

وجاءوا38-.يعقوبأخاويوحئاويعقو!تبالرسنإلأيصخمهاأحآ

ويؤئولونةتئك!ونوأناشاضجيخافرأىصاتخمعصرئيسبيمت

تممثةلمالضمبئة؟وتبكونتضخون"لماذا:ل!موقالفذخل93

منه+فضجك!ا45*((0نائمةإئها

هوالإيمانكانإذاالزائع!الضامتيماالضلا؟مثاكصالزمنعلىفيكونالمرأةفعليطهزأن

نجاسبماعلىوإئهاسئقاولاأمزهاانكش!أئهامنالمرأةخودت)33(ومئيشها.حا؟ت!ا

لامميحهاةكليتنخسنلثلأعليهامحظوروهوالئايم!-فياندشثذلكومعشرعئيما.

تقديرأالعط!بمثل-هذايسوغناداهاالإنجيليهفهفيالمرأةهذ؟وحذها":ابنتي"يا341(

والذفدعاالموتحدو؟عنذقتوف!يسوغقدرةأنظوا)36!لزؤجمها.وتسكنيتالإيمايها

الرسلهؤلاءيسوغمئز)37(.والموتالحيا؟صئذفإتهعليهوالباقي،الإيمانإلىالضبئ!

بستالةفينزاجميماوش!وذ2(،:)9تجئيهشهوذثلاثتهموسيكونون.تذكزهلملسبسبالثلاثة

"نوتا"،الكتالبلغهفي"الموت"ئسمىماكثيزا":نائمة"إئها)93(:33(.)14الزيتون

نائم.إيقافيمنكثزيسوغئكففلاميت!إقامةأنعنفضلأ
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كانواوائذينوأفهاالضبئةأبامعهوأخذالجميحصفاخرقيهوأفا

وقالالضميئةبيدقأخذ41الضمبئة.كانتصاإلىوولبئ،معه

القاممب42+الوميأقو3للث،بنئةيا،أي-*"قومي"طييتا:لها

سنة.غشوةاثنتيآبنةلأئهاكانتإتفشيوطمق!ثوقتهاهنالضميئة

بذلك.آحايغقتمبألأمشذذأوأوصاهم43شمديد،ذقش!فآعتراهم

طعامما*.ئعطىبأنوأمز

زشقه،فيوليهسلطانيسئذيسوغالئتادلس:الفصل

والشريعةالطبيعةسيذوهو

فواطيهم-العظيمأمومنخئرةفيالئاصرةأهلى

4:16،2242،لوبم13:53-58متى

.تلاميذهتئتعهكأوطيه!إلىؤقضىهناكهنيسوعوخرج6

ه!تمعيهبنكثيرفقال.اتخمعفييعفئمشرغالسمبستكانوئا2

هذ؟أوتت!ا؟التيالحكمةهذهوهاهذا؟لهأين"جمنذهشموا:والد

وأخا،مريمآبنالئجازهوأليمس3يلإه؟علىتجرىأئتيالمغجزاث

لاسترعاءصالأممنيفزأئهويق!رهمامرفسن.يئفئهماآرامئتال!كلمتال!:"قومي"طليتا4()1

لتشديدطعاتابإعطائ!االأمز)43(.الفهصفاقيمنوهوفعليسوغقوكأن.إلىانتبا!هم

حاليمامنعليههممافيالحياةإلىعودتها!نذووهاليتثئتورئماالفعي!جسدها

الئاصر؟"وطيه"إلىوجاءكفرناحوتممنخرج)1(.أعيتهميصذقونلا-وكأئهمالذهول

58(.-:1353مئىفيالزيارةهذهتفسيز)انظئر
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عنذنا؟"ههناأل!نوأخوائه،؟وسمعانويهوذاويوسيبعقوقي

بلاكرأمهنبيئ"ليسيسوصما:لهمفقال4.أمرهفيهتحئرينكانوا

هناكتضنغأنت!تطغولم5".بييهوفي،أهيهوفي،وطيهفيالأ

يذيهصبوضعالمرضىبعضنشفىأئهخلامااثغجزاتمننميتا

يومنون+لاأئهممنيتع!ماوكان6.عليهم

المعفمبوصايامزؤدينالئدوببيةغشزالآثتيهثة

6-أة9لو14!-5ا،:ا9:355،شى

يعفم.وهوالمجاورةالقرىفييجولروأخذتئم

وأولافماآثتين.آثتينئرجممففموطمقغسترالآثتيودعا7

للطريق!تأخذواآلأوأوصاهم8الئحسة.الأروأحصعلىال!لطان

هفيان،فينقوذاولاجمؤوذا،ولاخئزا،فلاعضا:خلامائميئا،

"وحيثما":لهموقال15قباءين.تفتسواوألأيعالأتختذواوأن9

لم!وإذا11.هناكجمنتتخرجوأأنإلىفيهقآقيموأبيتا؟خلئم

غبازوآنفضمواهناكمنفآخزجوالكمت!قعواولمقكاننجفتفكم

*"هعليهمشهادةزخيكم

معيعملالئخارابن55(0)مئىالئخار""بابنونعتى"بالنخار"هنايسوغتثغتون؟3(

شرعئة.اهيليوس!يسوغبنؤةأنونعلمغخنره.أوآبيهموت-بعذبالعملتستقلثئمبيه

".15-01:5مئىافظز1(1-0571(0-12:46)لأمثى:وأخوائه"يسوغ"إخوة-

تؤخذأنيجايسوغوصئةا(..:)01مئىبخلافي"عضا"خفلتبيغمرق!منرواية-
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وذقنوا.كثيرينكمياطينوطزدوا13.بالئوبةوناذوافمضموا21

".فشقؤهمكثيرينقزضىبالزيت!

المعمدأنيوحئاوآستشها؟هيرودل!نخئزة

02-9:7،93:91-لو12؟-14:امئى

آشتهز،الدكمانآسقهلأن،6!بأخبايىهالملأهيرودسنوشيئ14

ولذلك،الأهواتهنقاتمقدأتغمدانيوحئا"إئه:يقالوكان

إيلئا*"."إئه:آخرونوالال15يلإه".علىائمغجزالثئجرى

:قالهيوودل!سمعفلضا16أنبيائنا"،كأحدنبيئ"إئه:وآخرون

((.الامقدرأشهأناقطع!ثالذييوحئا"إئه

فيوأيهوتقهيوحئاعلىالقبفنأؤسلالدهذاكانالهيرودلمن17

فكان18تزؤجهاءائتيفيلئسنأخيهآمرأههيرودئاأخلمنال!جنص

الوسائلعلىلاعميهالزسول-فياعتما؟هوالزلثما.ئرياهإنإذبحريخها،لابروجها

الأولى.بالذرجةالفهعملالزسالةلأناللهوعود!التجزدفعالئةعلىبلالانيوثة

علىلسطاي!مظاهر؟كعلامةبل-طئيبالزيتإكعلاجالذهن،الرلممليستعمللم)113

عيتيعلى-"طينإ(بوضعأويده")ابوضعمزةغيزيسوغفعلك!اتماقاالمعجزاتإجراء

12(.-ا؟14أمئىوشخن-المعمدانيسوغفيالئاسراي25(-)14.إلخ،أعمى

رئيسنأي،يئرركاكانهذاأنتيباسنهيرودسنلأنالتوشعصباهمبمن(("بمللث!يردوسنونعئة

14(.:16؟11:14)مئىإيلئا""عودةبشأدب)15(الكبير.هيرودشأبيهمملكةرفي-من

كلخاليين-منكاناوتمئميكهيسوغظاهزآنعلىتال!الأنبياء"من"نبيوقوئهم-

ولابالئاسوتمحجود!فيهفاللأهوتالثاس-عموتا؟ظاهيرخلافعلىللطهوراذعا+

.بالإيمانإلأإليهللئفافيسبيل
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لك((01أخيكآمرأةتكونأنلكتجل"لاله:يقوللميوحئا

لأن02ت!تطيعفلاقتقهترياوكانتعليههيرودثاقتمضث91

وكانيوقذيس.صمذيقرجلأئهيجفمهيوحئايهال!كانهيرودمن

هرتاخا*01إليهيصغيوإئما،جذايحاوإليهآستمغإذاوكان.تخم!يه

فولدهذكرىفيهيرودس!أقاتمفقدل!ا.!هؤألتيوموكان21

هيرودئااآبنةفدختصت22.الجليلوأعيالبوقؤادههؤطفيهلكبايىبة3قأ

الملكمفقال.معهوائمئكئينهيرودمنفأعجتمثورقضسثهذه

أعطيك"إئي:لهاوأقستم23فأعطيلث((0ششبها"شليني:للضبئة

11"ماذلأفهـا:وقاتمثفخرتجيط24".مملكتييص!ولوسأئستما

علىامسميرعةفدخقمث!2".اتغمدانيوخئا"رأسن:فقالتأشأل؟"

المعمدانييوحئارأسنسالحالفيئعطينيأن"أريد:قائلةوشآلثهافي

أجلى!من،وليهئهشدياحزنالمدلثعدىفآستحوذ26طتق".عدى

سئاقا،وقتهمنقأئفذ27تصمذها.أنيشألم،معهالقسمم-والمئكئين

وجاءا28السمجنصفيرأشهوق!عصفمضى.برأجممهيأتيئأنوأمزه

"أفها.إلىالضيئةفدفعته،الضمبئةإلىودفغه2طبقعلىبرأجممه

وتزياأ،الشعبمنالحؤدتمئىبكريوحئاقتلصعنهيرودلسأمتناعأسبابمن)02(

هيرودثا.اشرمن"يحميه"-"قذيس".يوحئاأنموقتاكانهيبرودشلأن(("المهابةمرقسن

ولا!عليهائذيالواجبآيعردثيوحئاإلىبإصغائهاكانأئهمنناتجةهيرودسنو"خثزة"

ويبدو:مخططها.لإنجازلهيرودئا:"المؤاتي"اليوم211(الئ!نفيذ.علىالجرأةنف!ي!همنيجا

هيرودسنأخلاقتعردثلأثهاالزقصعلىجمملوميابنتهادفصتهيأئهاالقراثنمن

سكر.إذاسئضاولا
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قبر!.فيووضغوهاخثتهفأخذوا!أتواتلاميذهوشيئ92

213

بمعجزةيسوغقئطيفهمالآزدحامصإلىالجماهيروعودة،الرشلعودة

15-6:ايو17؟-9:.الو21؟-14:13مئى

ماوكلغملوأمابكلوأختووهيسوغإلىالزم!لوآجتمغ03

قفيرمكاييإلىؤخذكمأنتم"تعاتوا:لهمفقال31غفموا.

حئىكئيرينكانواوالذا!بينالقادهينلأنذلكقليلأ".ؤآستريحوا

مكاييإلىال!فينيمافيإذنالقضوا32يلاكل+فرصةلهيمتتت!زلم

كثيرونوعزقهم.فئطلقينالرآوهم33.فيهتثفيردون2فثغزل

.هناكإلىوستقوهمالمالإ،كلمن،راجلينفترأكضموا

لآنهمعنيهمفأشفقغفيرا.أبصزجمغاال!فينةمنخرقيفلفا34

ذإثئم35+كثيرةأشياءيعفمهموطعقلها!.راعيئلا2كغتمكانوا

قدوالسماعةقفرالمكان))إن:لهوقالواتلاميذ،إليهدناالسماعةالا!يما

لهمفتئتاعواحوتناائتيوالقرىالضياغليأتواقآضيرفهم36الاتتأ.

".تخلونماأنتم"أغالوهم:لهموقاكفأجات37.تكلون".ما

اليهودفيالمؤزخيومميفوشويروي12(.-:146)مئىمقتل-يوحئابشأدب92(-)21

وينقل.ي!لوميوابنتهاهيرودئابسب!بمقتقاثئمسياسئة""لأسبابشخن-يوحئاخبزالمعاصز

طفقإذبعذ،الزأبمالحارث،الأنباطمللثأماتمهيرودسنهزيمةفيرأوأاليهوذأنأيضا

الآيةهذهفييسوغ)34(كطمةيوحئا.لقتيهإلهئاجمقاتاهيرودئا،وتزؤجالحاربأبنة

اللأمبالين.الرعا؟علىقاسيرحكم
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يياكلوا؟إأوئعطيهمدينايىبمئتيخبزاونبتاغ"أتمضي:لهفقالوا

فتحفقوأآنالروا".اذهموا؟معكمرغيقا"كم:لهمفقال38

زضز!ؤفزةيئيهموهمأنفأمرهم93وشمكتان((0))خمسةوقالوا:

وخمسينمئةمئةخققاق!فآئكأوا04الآخضر.الع!شبعلى

السمماءإلىونظؤوال!مكتينص،الخمسةالأوغفةفآخذ41.خ!ن

وال!ثم.لهميئقذهواالئلاميذئعطيوجعلالآؤيخفةكسزثئم،وبارك

وسميعوا!،فاكلواكفهم42.الجميععلىال!مكتين-أيض!ا

.!مملوءةقفةغشزةآثنتيالصممكتينصوقضلاتاليهاتميرمنورقعوا43

رجل+.آلافيخمسةالأرغفةأكلوااثذينوكان44

الماءعلىيفشييسوغ

-6:1621يو14:22-33؟مئى

الجبر،أإلىوت!يقوةالسمفينةيركبواأنتلاميذهللوالمبقآضطئز45

قضى!ضرقهمفلما46الجمحص*.هوتضيردتريثماضئكا،بيمتقبالة

البحيروشطفيال!فينةالمسماءكاش!جاءوئا47.ليصفيصالجبلإلى

اتجذفي!فيتجقدونأبصزهموإذ48اليايسة.علىوحذههووكان

،،الفيلمنالزابعةالقخغ!نحيىفي،وافاهمهخايفةكاشطالزيغلأن

!يسوعرأى)45(.21-14:13مئىانظزالخبز"تكثيرامعجز؟1بشأل!44(-)35

فأجبز6:15(أيومكرقاولوملكابهللمناداةيتحركونأئهمالمعجزة-بعذالجموعمن

الجماهير.عدوىإليهمتنتقللئلأالابتعادعلىت!لاميذه
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علىماشتاؤاع!وةفلفا94.ئجاووهمأنوأولخذاتجر،علىماشيا

وآضطزئوا.رآوةقدكفهمفإئهم55فصرخوا.خيال!أئهطثواالبحير

لاهو*.أنا"اطمئئوا+:لهمقائلأصالحالفيفكفقهمهوأفا

فبلغالزيح.فسكتمت،الصمفينةإلى،إليهموضجذ51تخافوا".

الأرغفة،أميرمنشيثاتفهموالملآئهم52،أفصاهالذ!ثنمنهم

غلي!!.كاسطقلوت!ملأن

قتئرأيتفف!هيسوغعلىئتهاق!ثالجموغ

ا:34-36!امئى

وها54.هناكفأوشؤاجسيساز،أرضصإلىأفضواعترواوئا53

الئاحييماتلكفيقطافوا55غزفوه.حئىال!فينةمنخرجواإدن

أئهتسممعونصثاإلىفرجممهمعلىالمرضىتخملونؤطمقواكفها

كانوام!وصياعوفدييقر!تئجمنتذخل،كانوحيثما56.هناك

لهذ!تولوتلم!واأنمنهوتفتم!ونال!احالتفيالمرضىتضمعون

تئرأعب.تسةهنكلفكانثؤييما.

تث3:14،أخرإلهئا((اعتلاتا)االمقذسالكتالبلغةفييعنيتعبيرهو":"أنا)05(

8،28!24،)يومزةغيزنف!يمهعلىيسوغطئقهوقدإلخ(،145:أش32:91،

الماءعلىيمشيئأنقادرأرغف!ببضعيماالآلالتأشبغائذيأنيفقموالم521(58(0

انظثر56(-)53يأئزه.أميربمجز؟المهتاقيوالبحزالزيغي!كنوأن،اليبسعلىكأثما

36.-14:34مئى
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الفزيسئينشت!منالشريعةئحؤزيسوغ

:1138لو"2؟-ا:15مئى

أدطقرأوا2؟؟.أورشليممنأتواوكتبةالفزيسئونإليهوآجتمغ7

ضغسولةإ.غيرأي،تجسهبأيل!الظعاتميتناولونتلاميذهبعفن

أئلإيهميغ!يملوالمماتئهلونلاعائةواليهوذالفزيسئينبأنذلك3

بهيأتونئماشيئاتخلونولا4.الشيوخب!ئةهنهمتم!كابآعتناء

كثيرةأخرىأسمياثأيضماوهناكبالماء.يئضمخوهلمماال!وقيمن

والجرايى،،الأقداحكغسملسبهاتتصئمكواأنعليهمال!ئةتفيرض!

.!الئحاسوآني!

تخرونلاتلاميذك"لماذا:والكتبةالفريسئونأولئكفسآله!

وقالمافأجالت6تج!ة؟بأيدالطعاتميتناوئونالائميوخ-بلممئةعلى

فإئه.المراءونأئها،عليكمبهتنئآمافيأشغياأصاقي"لقد:لهم

مكتو!ث:

مئي.فبعيدةقلوئ!موأفابشفتثهئكيرمنيالشدقيهذاإن

ليسمتأيغفمونهاائتيالئعاليتملأنتغبدوننيصبالباطلإئهم7

الئاس!-.صمنعصمنؤصاياسوى

عيوئلاليكونوا،أورشليمفيالأعلىالقضابمجلم!نأي،ال!نهدرينأوفدهم)1(

بل-الثظافةقبيلمنليساكلصتبلالأيديغ!مل4(-21.يسوغعلى)جوأسيس(

الممارساتهمنالعديذوضعوأأئذين"الشيوخ"أئاممنيتوارثونهطقسيئتقليدقبيلمن

13،:92أش)7(02(.-ا:15مئى)انظزالشريعةصأحكاممعواحد؟بمنزل!وجعلوها
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الئاس".ب!ئةوتتم!كونالف!ؤصئةجانتاتتركون"فإئكم8

شئتكم.لتقيمواالفهؤصمئةتئقضونإئكم))أتجل،:لهموقال9

وأأباهلغنهنوأيضا:.وأفكأباكأكيرثم:الالقدالموسى15

أفهأولأبيهأحاقالإذا:فتقولونأنتموأفا11قتلأ.قفئقتلأفه

تخقثونفإئكم12-مقذشةتقدمة-قربانمئيبهتنتفعماإن

الفيمافكذاكلاتممبطلين13،أفهأولآبيهشيئابعذمنيفعلألأله

أ".تفعلونهاهذامثلوأشياءكثيرةتتناقلونها.ائتيب!ئيكم

وآفهموا.كفكملي"اشقعوا:لهموقالالجمغدعاثئم14

الإنساندخلإذاالإنسالبخارقيهوئماشيءمنماإن15

.الإنسانيتخسناثذيهوالإنسال!منتخرجمابليتخ!ه،

إ"قفيسمعلل!فعصأدنالبلهفقن16

اتمثل.عنصتلاميذهسألهالبيمبإلىوعاذالجمعصآعتزكوئا17

يذخلماأنقفقمونألا!قفمبلاأيضا))أفأنتم:لهمفقال18

تذخللالأئه91يتخ!هأنتفدزلا،الإنسالبخارجمنالإنسان

أعلنصالكلامبهذا-الحلاء."إلىتذقسبثئمتجو!هفيبلقليهفي

منتخرجما"إن:لهمقالثئم02.طا!رةالأطعمةجميغأن

قلودبهن،الباطنمنلأئه21.الإنسانيتخ!نائذيهوالإنسان

الرنى22،والقتلوال!يرقةالم!ق:الشزيوةالثئاتتنبجما،الناس

والكبرياثالآغتيافيوالح!د،والفجوزاتكر،والخبمثوالطقغكل

ئتخسمه.وهيتخرجالإنسال!صباطنمنصالقبائحهذ؟كل23وال!قا.
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وثنيةأوضصفيإلسرائيلحدودخا!مجولة:ال!ابمالفصل

الكنطنئةالمراةآبنةشفاء:وضندونصوزنواحبمفي

128-15:21مئى

بيتإ.ودخلصور*.نواحيإلىوآئطققهناكمنوقاتم24

ي!تتتر.أنيستيئلمولكئهأحد.بهيغقتمألأيريذوكان

به!تأإنهاتجس!روحبهاصغير!آبنةلهاآمرأةوإن25

ولكئها،يونانئةالمرأةوكاش!26.قدقئهعلىؤوقذثأقبقعثحئى

أ.آبنتهامنصالشيطانيطرذأنفسأتثهفينيقيئ،سوريئ2أصلمن

يؤخذأنيحسمنلافإئهتشتعون.اع!ولأالبنين"ذجميلها:فقال27

لهأ:وقاتمثفأجاتخأ28الضحغيرة".للكلالبويطرخالبنينخبز

منالمائدةتحعتتهلالفمغيرةالكلالتولكنسئدي.يا،"أتجل

أجلمنإئه"اذقبي.لها:فقال92الضغار".الأولادفتاهمت

بيتهاإلىفذهتمث03".آبنتكمنسالمئميطانخرقيقد!ذاكلاجمك

!منها.خرجقدوالشيطانال!رير،علىمضجعةآبنت!افوجذب

علىكئرهمخليطاسكائهاوكانشمالأالجليلالمتاخمةالمنطقةصور"ة"نواحي)24!

ابتعذيسوغأنوالطنون.إسرائيلخارقيالحولهلهذ؟سبب!أفيالإنجيليئيذكرلا.الوثنئة

العالمعلىآفاقالهمليفتغأيضاورتما؟الرسللتثقي!ليتعزغالمضطرلبأعدائهجؤعن

28(.-"2ا:!امئىفيالئفصيل)انظرالوثنيئ
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ائكنأصئم!ث!فاة:الذيكابولفي

921

الجليلبحيرإلىوجات،بضئدونومرصوؤأرضنغادزثئم31

يذهيضغأنوسألوهألكنبأصئمفأتوة32.أوض-الذيكابولغبر

فيأصابغهووضغ،جذةعلى،الجمعبينمنقآخذه33.عليه

وقالوتنفذ،ال!ماء،إلىونظر34لساته.ولمسنتقلثئمأذتئه

وآنحفسث،جمسفغاهللوقمتفآنفتغ35.آنفتغأيص"!"إفتغ:له

بطلاقة.وتكفتم،يسايهعقدة

أوصاهمكقماكانواولكئهملأحلإ.يقولواألأوأوصاهم36

يكون"ماأشذعلىوهم،يقولونوكانوا37يداء.بهزادوا

،يسمعونالضمثموجعلفعلهماكلفيأح!نقد"إئه:الإعجابكل

*".يتكفمونوالئكتم

غيرالطريقةبسبمببهاحتفطولعفهالمعجزةهذ؟خبزيرويوحذهمرقسى37!-)32

بصعوبة.يتكفممن:والآلكنالألكن.الأصئمذلكيسوعبهاشفىائتيالمألوفة

المرضى:شفايهفيواحذامذهتاتذهمثلميسوعالألكن.لسانبريقهولمس"تقلا(-

-اليدبوضعبالفضس-أووبعضمهم؟الئاسمنزحمةفيوغيرهمانفرادعلىبعفتمهمشفى

عنوآخربنقري!بمنوبعضهمتد!بخا،ؤاخرينواحدةذفغةوبعض!م،بكلمةوبعفتمهم

وأفيهمالإيمال!عاطفةلتحريلثالمشاهدينأوحال-المصابينواغشلثولامراعيابعد،

بانجمنالطتمبقليهفيعماتعبيرا"تنفد":-روحيئ.صلتعليمأساشاعميهمنليثجذ

"يجعل-11:33(.)يولعازرقبرعلىبكىكماتماتا،وآلاجمهمالبشير-لشقاءالألم

"عهل!عنأشعياتنئأماحذعلى"المسيح"عهذهوالعهذأنالجمعأدركالضئم...":

الصمئمآذانوتنفتح،-يترئمالأبكمولسان...كالأئلالأعرجيطفر"حينثذ:هذا"البركات

6(.-ه)35:"العميوعيون



أأا-ا:8مرقس022

أخرىمزةوال!ملثالخبزتكثيز

6:3544-مر15:32-93،متى

؟:؟يكلونمايكنولمغفيواالجمع!آحتشذإثتالأئامصتلكوفي8

الجمع.هذأعلىمشمق"إئي2:لهموقالتلاميذهيسوعدعا

ضمرفتههمأنافإن3.يهلونمالهموليسأئامشثلاثةمنذمعيإئهم

جاتمنمنهملأنصالطريقفيقواهمخازثصائمينبيوت!مإلى

هؤلاءيشبغأنلأحد"كي!:تلاميذهفأجمابه4بعب.مكافيمن

القفر؟".هذافيههناخئرا

الجمغفأمو6"شئعة"قالوا:؟"معكمرغيقا))كم:فسألهم!

شكرا،وبعدما،ال!بعةالآزيخقةأخذثئم.الأرضعلىيئيهئواأن

وكاذ7.يفخمعفقذموهاييقذهوها.الئلاميذئعطيوجعلك!رها

هيىبتقديمهاوأمرعليهافباوكال!ملثصخيرمنيسيرأيضما!هم

يملالهسبعةاليه!يرمنقضملماورالعواوشيعوأ.فاكفوا8أيضعا.

ضرفهم.ثئم.آلافأربعإنحؤاجملونوكان9

قطقتهميسوغفيرف!نال!ماءمنتأتيآيةيطفبونالفزيسيونذئمنوتا:في

92-32ا:16،لوا4،-16:9مئى

نواح!إلىوشخصنتلاميذهمغال!فينةللوقمتوجمست15

منتأتيآيةطالبينيباجئوتهوطمقواالفريسئونفخرج11ذئقنوتا.

الثانية.تكثير-الخبنرمعجزة9(-)1



8:12221-21مرقس

الجيللهذا"ما:وقالتف!يمهأعماقيمنفتنفذ12.ليخربوهالئمماء

آية((.الجيلهذايعطىلنإئهلكمأالو3الحقآية؟يطلمب

الجبر.إلىوقضىالسمفينةفريهمتوعاد.وتركهم13

الرشلعنذالقفمسومحدودئةالفزيسئينصتعليممنتحذيز

12:ا16:5-12،لومئى

فيمع!ميكنولمخبرأ.يتؤؤذواأنالئلاميذوت!يميئ-14

إئثم"انظروا!قائلأ:فةوصاهم15واحد.رغينيجمموىال!فين!

أئهمفييتجاذئونفاخذوا16".هيرودسوخميرالفريسئينؤخمير

أئهفيتتجاذلون"لماذا:لهمفقاليسوعفغيتم17خئز.معهمليسن

.الآنأحئىتفقمون؟ولاتغقلونلاالآنأحئىخئز؟معكمليممن

أفلاآذانولكمتئصرون؟أفلاعيونتكم18غفياء!قلوبكم

للآلافيالخمسةالأرغفةكسرتحين91تذكرونألات!قعون؟

غسرة"."اثتتيئ:لهقالوارفعئم؟"يه!رامملوءةففةكمالخمسة

مملوتاشلأكمالأربعإللآلافيال!بعةالأرغفةكسرت"وحين25

بعذ*؟"قفقمون"أها:ل!مفقال21"شئعة":لهالالوازقغتم؟"يه!را

-:ه16)مئىتبسسطاأوسغمتىأنإلأومثىمرق!منعنذواحدةالرواية21(-)14

خميوبعذ"هيرودس"خميرمرقس!:ودكروالصذوقئين"،الفريستين"خميرمئىذكر12(.

فسا؟علىكانواكتهـملأئهمالثلاثة-تعليممنحذزهميسوغأنوالأرجغالفريسئين.

كان"والخميز"-.هيرودسمؤئديمنكانوأالضذوقضينوإنسئماولا،وال!يرةالرأي



222

أعمىلف!فاة:البحيرةش!ماليئصيدا،بيتفي

26-822:هرقس

9:16يو
أدنإليهوطلبوايأعمىفأتوهصيدا*بيتآإلىوجاثوا22

وتجغل،*القريةسخارجإلىوآقتاذهالآعمىبيدالأخذ23.تفمسمه

شيئا؟ا""أئثضز:ؤسأله،عليهتذيهووضععيتئه،علىريقإجمن

ولكئهمأشجاركأئ!مأواهيم.الئاس"أئضر:قاليبصمربدأوإد24

وعاذفآئصر،أخرىقرةعيتيهعلىتذيهفوضغ25تضشون((ء

"لاقائلأ:تثتهإلىفأرشله26جلئا*.شيءكليرىصحيخا

."*لقريةاصتدخل

منرسقهيسوعفيحذر.الفاسدة-الإنسالطنوازعإلىويرمرورثاءوفسابنجاسةمصدزئغذ

بلدةوهي،الجليلبحيرفيالأردنمصمثعنذصيدا""بيت)22(الخمير.هذاشر

ضأفيلئس!،التترزكوشعوقد2(.12:اا:44-،)يووفيلئسوأندراوشبطرمن

قيصر.أغسطسنلابنةتكريماجولياوسضاهاوزئنهاالمدينةهذ،،المعمدانسقاتلهيرودصن

لأذوذلك)7:33(،الألكنالأصئمشفايهفيفعلكما-القوييماخارجإلىأخذه)23(

أليهودمفهومبسبمبمؤاتياالوقتبعذيكنلمحينشفيوالشهرةالذعايةيحاياكانيسوغ

لتشقاءا-كعلاجالريقيسوعيستعمللم25(-)24.يأتياتذيصللمسيحألانيوفي

الشفاثئمةيسوغمعجزاتفياللأمألومثالئدريجيئالشفاءهذاوما.الشافيةهيفإرادئه

لمالأعمىأنويبدو-.وأوقاتبوسائلمقئدةغيزمطقةالشافيةقدرتهأدألئالهرإلأ

بألأيسوعيأمز)26(الشمجر.رأىأنلهسبقإذ،مولدهمنذأعمىأي،اكقةيكن

أدنويبدو.المعجزةفيهمتخدثهاائتيالحماسئةالشدبلانفعالاتتجئتاالقريةتدخل

الإلهيئ.المعئمصمنالشقاتيط!ثجاتهابلصيدابيحتمنيكنلمالوجل



35223-8:27مرثس

المسيحهويسوغبأنيشهذالرفلإبآسمسبطر!ن:فيلثسقيصرئةضواحيفي

18-21ة16:139-02،لومئى

واليفيلئمس.قيصرئةقرىنحؤتلاميذ؟مغيسوعوذهحت27

هو؟"إئيالئاس!3يقو"قن:لهمقائلأتلاهيذهسأكصالطري!

أحا:وآخرونإيلئا.:وآخرون.اتغمدان"يوحئا:فأجابوه28

الأجابآ35هو؟"إئيتقولونهن))وأنتم:وشألهم92الأثبياء".

عنهيقولوابألأمشذذافأمرفم".المسيح"أنمت:لهوقالبطرلن

لآخد!هشيثا

أوسعمئىأنإلأ،ومرقسمتىيلتقيالخطيرالحدبهذاروايةفي35(-)28

فيكتفيمرق!م!وأئا"،اللهابنالمسيح"هويسوغبأنبطرم!يمثمقامئىفي-تفصيلأ.

-:1613)مئىالمعمدانيوحئاومنهم،لهومفدواالأنبياثعنهتنئأائذي"المسيحا(بأئه

.3!:16مئىانظر"فيلئس"قيصرئيماوبشأد!-2(.5
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الثانيالق!ئم

الب!ثرآبنلمر

33-8:31مرقس

والموتيالآلإم-طريقالبشرآبنصطريقأؤلأ:

وثيامتهتآلامهئنيىالبشر،آبن،يسوغ:الأؤلالفصلى

))بالمسيح"يليقلاذلك:بآلامهيسوغإئباةت!تنيهزبطرسن

9:22لو،23-16:12مئى

كثيرا،يتآلتمأنالبشيرلآبنصينبغيأئهيعفمهميسوعؤتدأ31

يقوتموآن،يقتلوأن،والكتبةالكهنةورؤساءال!ئسيوخيرذتهوأن

بطرم!بهقآثتحى.صراحةذلكيقو3وكان32أئام.ثلاثةبعذ

بطرسنوزتجرتلاميذهإلىونظرقآلتفمت33ترجره.وطمقناحية

الفهأفكاؤلي!ثأفكازك!إن،ش!ئطانيا،خففي"اذ!ثقائلأ:

البشر"((.أفكاؤبل

وكالأالده""ابنهويسوغأنال!ماء،-منبوحي،بطرسنش!ذمابعد311-133

حاولاائذيوال!رمنهمالإيمال!هذابينللوقمتيسوعربطجميغا،صالرسلصباسميتكفم

الأؤكهوهذاإنباؤهفكان،-الضليببطريقالفداءسرأي،اليومذلكخىهوكتماته

23(.-162:اأمئىو!تهبآلايه



ا:9؟38-8:34مرقس

متلازهانالضلي!بوحمليسوغاتباغ
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27-:923لوبم28-16:24مئى

تئبغنيأنأراذ))قن:ل!هموقالتلاميذهمغالجمغدعاثئم34

ئخفصنأنأراذمنفإئه35وتثتعني.ضليتهوتخيئنف!هفلئنيهر

الإنجيلأجلومنأجليهننف!هأهلكقنوأفائهلكها،نف!ه

وخيركفةالعالتمربيئلوالإنسانتئفحوهاذا36ئخفصمها.قإئه

قنيلآئه38نفيمه؟عنالداءالإنسانيعطيماذاأم37نف!ه؟

!بتسمتخييالخاطىءالفاجيرصالجيلهذافيويكلاميبيآشتخيا

القذيسين*".الملائكةمغأبيهضخدفيجاةمتىالبشيرآبن

لاقنهفناصالقيامفيإنلكمأقو3"ا-لق:لهمقالثئم9

*".بقدرةأتىقدالئ!ملكوتيشاهدواحئىالموتيذو!ون

-:24)16مثىفينف!هاهيحمل-الضليبوجودبفىالآياتهذ؟38(-)34

ملكوبدخوكيريدون-منجميععلىالقاعدةهذهتغمممرقسنروايةأنغير28(،

بالإنجيل.الذعوةصسبيلفيأي":الإنجيلأجل-و"من-.وزمانمكافيكلفيالله

قبقهابماتئيئلايبدو،كما،الآيةهذه11(.واحدةدعوة-ول!نجيلللمسيحوالذعوة

الملكو!ت،إنشاءإلىوتشير-زمانوكيرمكاييغيرفيالرلثبهانطقفقدبعذ!ا.بماولا

المجمعمحلتحلعندمالها،اليهودئةال!لطالتاضطهابورغمآنهائيئبوجيما،الكنيسةأي

وهكذا.الرومانيدعلى75عاموغءائذيالهيكلبدمايى،اليهودئةالمفةأي،اليهودفي

...".القياممن))إنالر!ثقولئفقئم
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عال-جبلصعلىيتجفىالبشر،آبن،يسوغ

9:2-01مرقس

71:بطا36،2-9:28لو،9-ا:17مئى

بهموضجذويوحئا،ويعقولتبطرسنمغهأخذأئامشسئةوبعذ2

فصازدث3،كأقذاضهموتجفىعالش،جبلصعلى،هئفيردين،ؤخذهم

علىقضماويستطيغلاحئىالتياض-جذاناجممعة،متألقةثيائه

تتحذثانموسىمغإيلئاتهموظهر4تياصها.صبمثليأتيئأنصالأرض

لح!نإئه،"رائي:لهوقاكيسوغبطرسنفخاطمت5.يسوعمغ

وواحلىةلك،واحدة:مظالثلاصثقفنصتغههنا.تكونأن

آشتخؤذيقاتقو3هايدريتكنولم6لإيلئا".وواحدة،لموسى

الغمامةمنوضؤت،غ!ثعيئهمقدغمامةوإذا7.الرعبمنعليهم

ما!فيجيتئذفنطروا8آشقغوا".ققةالحبي!ثآبنيئهو"ه!ذا:يقول

لرحذه.يسوغإلأمعهمؤأوافم!احوتهم

اؤأوابماأحذائخيرواألأأوصاهمصالجبلمننافيلونهموفيما9

ئتسائلينالوصئةفحمالوا01الأفوات.منالبشيرآبنقاتممتىإلأ

".الأمواتمن"قاتميعنيهاذابينهممافي

مرقسناأنغير13(.-أ:)17ومئىمرقسنعندوأحدةالإلهيئالئجفيرواية13(-)2

في"الئشؤقيعاملو"الرع!"كانقضار..."؟يستطيغلا"حئى:الئفاصيلبعضنيضيف

زمايهمكي!وبالرسللأن"الأمواتمنالقيامةمعنىعنصالرسلو"تساؤذ!بطرسكلام

!.الأجلقريبةقيام!عنيتكفميسوعفيماالأزمالطآخيرفيشاملةبقيامةيعتقدونكانوا



9:11-17مرقس

البشرآبنصمأساةيعكذئممجيئةإنإذأتىقدإيليا
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17:01-13مئى

يأتيئأدىتئبغيإيلئاإنالكتبةيقو3"لماذا:قائلينؤ!مألوه11

كلويضيحاولأيأتيإيلئاإن))أجل،:لهمفقال12اولأ؟"

ويرذل.كئيراتتأتمأئهالبشيرآبن-عنصأيضمامكتول!ولكئهشيءبم

كلأيضابهضتغواوإئهم،أتىقدإيلئاإنلكمأقو3يذلك13

."!ل!عنهمكتول!هوكما،أفواؤهمشاتتما

الإيمانعلىعسيزاشيءمنليس:شيطانبه،كلامشفاة

3!ا-:937لو؟21-اداة17شى

جمغاكثيرإ،حوتهمرآواالئلاميذمنتفرت!علىصارواوئا14

وخفواتحرمميواحئىالجمعأبصزةإنوما15*.ئجادلوتهموكتبة

واحذفأجمالت17ئجابلوتهم؟""فيتم:ف!ألهم16.عليهيل!لا!

أبنعنمكتول!أئهوبمامخفضا.البشيرابق-بمجيء.عرتبطإيلخا3مجيتإن13!-121

هذ؟يتقذتمأنإيلثا"فمجي15(-52:14،53:4أأش!وئردرىيتائمأئهالبشير

القديمالعهدفيليمسعنه":مكتول!هو"كما-.أتىبأنهالقو،تنرتملذلك.المأساة

إيزابلالملكةقتلصمنإيلئااضطهادإلىيشيرمرقمنأنفالمرخغ،الشأنهذافيكتابة

للمعجزةمرتسنرواية141(تتل،هيرودئا.منالمعمدالطاضطهابإلىرمرا91(ملوك)1

وأ"يباجثون!م"،بالحيوئة.وتنبفن25(-171:14مئىروايةمنتفصيلأأوسغ

الجبل.علىيكونوالمائذينالئسعةالرسلىلونيجابالكتبةهم"يجابلون!م":

المريض.شفاةعبثا-لمحاولتهمالرسلعلىوابئهكم،المسيحأئهيسوغدعوى؟والموضوغ



26-:918مرقس228

،اأئكمووحبهلي2بآبنجثئلثقد،معفئم"يا:-وقالالجمعجمن

01وتئتسبأشنايهويضيرلتفئريذفيصرعهمكانيأفيفييأخذه18

".تئمتطيعوأمم!فلمتطردوهأنتلاميذكسأثستوقد

أكونمتىإلى،المؤجمنغيرالجيل))أئها:لهموقالفأجاقي91

رأىأفحالمابإ.قآتوه.52".بهإليئ..أحتملكم؟.متىإلى؟هعكم

ويريد."تتمرعالأوضصعلىفسقطالغلاتمخبطيسوغالروح

"منذ.:قالهذا؟"لهتخالثالرمالطمن"منذكم:أباةفسآل!21

إلطولكنلئهلكه.الماءأوالئايىفيألقاهماوكثيرا22.طفولته

"إلق!:يسوعلهالقاك23وأيخثنا!يز((0علينافتحئنشيئاآشتطغ!ت

الولد!أبوفيصاخ24."*للمؤمنفمكنشيءكلإن.ه.!آست!ت

إ"إيمانيضمغ!قآسنذ!أومن"إئيقائلأ:ساعتهمن

قائلأاالئجسنالروخآنتهريرذجمونالجمعصيسوعرأىوإذ25

إليه%تعذؤلآمنهاخرفي:آمركأنا،الآصئمالآئكمالروح"أثها:له

الغلامالصاز.وخرجبعنني.وخبمطهالزوحفصرخ26بعا".من

الرسلإلىلجأتجذهلمفلماغير؟،إلىوليسنيسوغإلىبابيهجاةالرجل18(-171

أفب!علىبعذيكونوألمهمولأنهم،بهمثق!كبيرعلىيكنلمهولأئهلسبتينفغجزوا

رآهئماناتجالرل!بقدرةالإيمال!فيصالرجلترذذلعل221(يضلوأ"."ولم،كافيةروحئإ

الئحاشييجبولكن.خطيرةكلمة":للمؤمنممكنشيء"كل231!.الرسلغخنرمن

حئى:سيغملالفةبأننؤمنأنفيكفيحس!ابئةمسألةأماتمكأئناتحملمافوقتحمييهاعن

أحد.لمصلحةيكنلمأوالأدبئةللتثراخصمخالقماكانإذاحئىنرياماكلعلىتخص!ل



32922-9:26مرقس

بيدهيسوعفأخذ27مات".قد"إئه:كثيرونقالحئىكالميمت

جذة:علىالئلاميذسألهالبيعتيسوعدخلوئا28.فقاموآنهضمه

الجنسنهذا))إن:ل!م!قال92نطرذه؟"أننحننستطعهلم"لماذا

".؟بمبالضلاةإلأ3يؤاله

الئاني:الفصلى

ثعليم-الرسلإلىويئصردت،وقيامتهتآلامهثانيةمزةئئيىيسوغ

الثالث-اليومفيوالقيامةسبالآلامثانيةالإنباة

54-9:43لو23؟-:1722مئى

بهيدرقيأنييرذولم،الجليلفيوجازواهناكمنوقضموا35

لهم:يقو3وكان،تلاميذهصتعليمإلىمئصيرالاكانلأئه31،أحد

بعذقاتمقتلومتى.قيفتلونهالئاسصأثديإلىسم!قمالبشيرآبن"إن

؟!.ي!ألوهأنوهابواالكلاتمهذايفقموافلم32أئام".ثلاثة

لاالشيطال!لطربأولاهمأئذيال!لطانأنرسقهيسوعيعفم...":الجنس"هذا192(

والضملاة.بالئواضع-والإماتةمقروتاإيمايهمبمعونةإلآبفعالثيماممارمحتهيفيهن

فيبئن17:22(.)متىالرسلفيحزنوتتيهتآلاجمهثانيةمرةيسوعيئبئئ32(-351

كانوا،أئهممنهالأسبالبالمعفمصكلاتم"يفقموا"لمأئهموهوالحزل!هذاسبحتمرقن

القريحببموتهوأئهم،الذنيوفيالمجدأمانيئللأئ!ئحققمسيخاينتظرونالي!ود،كساير

مملكته.فيوالعظمةالمكانةمراتبمنأنف!همبهئغفلونكانواماسيتبخرالوقوع
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نجادف!مال!كلآعظئم:اللهملكولتفيالمرأنبئ

93-9:33مرقس

دا8-لو!ا:46ا!ه،:18مئى

"فيئم:سأل!م*البيمتفيصازفلفا8كقرتاحومإلىوجاءوأ33

تتباخثونكانوالأئ!مفأفئقوا،34الظريق؟"فيتتباحثونكنتم

و!الطغشزالآثتيوذعاالجقسن35.الآعظمهوقنفيصالطريقفي

وخادقاالكلآيخرقفيكنالأوكيكونأنآوأذقن"إن:لهم

ذراغيه،بينوضفه،ؤشطهماليوأقاقهولذاأخذثئم36((0للكل

قيل،فإئاقيآسمي.أجلصهنهذامثلولذاقبل"قن37:لهموالالى

؟!".أزشلنيائذيبلصتفتلإتاقيفليسنقبقنيوضن

الإنجيللحذام؟المعروفيوجزأءمعنا((.ف!وعليناليسن"من

05-9:94لو

المئمياطينيخيرفيواحذارأينا،معفم"يايوحئا:لهفقال38

:ايسوعفقاك93تئبعنا".لالأئهنمتغهأنفحاؤئناتتتعناولابآسمك

نأبعدهاوتفدزبآسميمغجزةتصنغأحاليسنلأئه،تفتعوه"لا

فييسوعألقاهاخط!بمنمقاطغهيالكريمةالآياتهذ؟أنيبدو05(-331

واصلةةأوكلماتالخاطرتوارذإلأبينهايربطولامتعذدةفمواضيعها.مختلفةمناسبالت

المبادرأيئخذبليجهلكانلأئهلا:""سألهم-.بطرسسمعانبيحت:""البيت)33(

قيلمن)37(المسيحئة.فيوالزئاسةالعظمةومفهومالئواضعصفيدرشاعلي!مليلقيئ

1805(.)مئىأرسلنيائذيمعيقيلقيقنيومن،معهقيقنيولذا



48231-9:45مرقس

سقاكموهن41معنا.فهوعلينالي!سمنإن04.سوتاشفيئيقوك

بح!.أجرهيضيحلاإئهلكمأقو3-فالحقللمسيحلأئكممابقذخ

آجتنايهامنصلذفلاولت!رهاالمعثرة

2-17:ألو11؟-18:6مئى

يطؤقأنبهفالآولىالمؤمنينالضمغايىهؤلاءأحذعثرقن"وأفا42

فآققها،.يذكعئرئكفإن43البحر.فيويفقىالحمايىك!يرحىعنقه

يدال!لكيكونأنمناليل!أقطعوأنتآالحياةتدخلأنلكفخير

لاالذوذحيسث441،تثطمئلاائتي2الئايىإلى،جهئتمإلىوتذهمت

لكفخيرفآقطغها،يىخفكعثرثكوإن45ا.تنطفئلاوالئازيموث

وتلقىيىخلال!لكيكونأنمنالرخلصأقطعكلوأستماالحياةتدخلأن

وإن47تئطمئ(0لاوالئاؤ-دوثلاالذوذحيثأ461جهئتمفي

أعوزوأنتآالف!ملكولتتذخلقلأنفآفتغهاتعثئركعيئككانمث

حيمث48جهئتم،فيوئلقىغينافيلكيكونأنمنلكخير

بفضيه.شفواائذينأحذأوبيسوغالمؤمنينأحذيكونقد"الوأحذ"هذا93(-)38

رضاهمعلتاتفكيرهيسوعفيقؤم"الرسالة((فيالاحتكايىمن-نوغاللرسلايريذيوحئا-

إتهإذال!لبئةالوجهةمنأقفهمعنا"،فهوعليناليس"فمنإ)باسجه":-خيرعاملكلعن

انظير94(-)42يوحثا.سؤالطبينهماقضل37الآيةتتبغالآية!ذه)41(يقاوضنا.لا

كانفإذاالطاحوبمنالأعلىالحجرهيالحمار"ة"رحى:18.6مئىفيالئفسجر

تعملائتي"الجاروشة"،،اليدوئةالرحىبخلافي،لئذؤزهحماييمنبذلاكانكبيرا

24541:مئىفي.دكرهاجاةالتيوهياثنتالبأوامرأةعليها



1509؟05-9:94مرقس232

بالئالبواحدكلفإن94تثطمئ.لاوالئار"،يموتلاالذود

ئمقح*.

حسنشبمءالملغ

14:34-35؟لوه:13،مئى

يرذفبماذاايلحق!ذإذاولكن،حسنشيءالملغ!6))إن.ه

بعضما".بعضمكمؤئئسايئمجملح،فيكمفليكن؟طعمهعليه

أصالتهإلىالزوأقيئعيذالشريعةسئذيسغ

9116:18!ا-9،لومئى

جمثيرفياليهودئةأرضصإلىوجاءهناكمنوآنطلق01

ا.عادتهعلىئعفمهمفعاذأيضاالجموغإليهفآحتشذثالآردن*.

بوحييمضافةأئهايبدو46والآتتين-44فيالمكررةالعبارةهذهالذوذ...":"حيث)48(

وجثمبالذبائحنفاياتعلىالكلامثحا24(661:أشعيانبؤ؟منمقتت!ةإئها48.الآيه

مجاز!بوالمعنى.لج!ئمرمراالرثلمجعقهائذيهئوتمواديفيتفقىكانتأاثئيالبهاثم

!عذابإلىئضافواليأسوالئدمصالحسدمنالشديدةوألانفعالاثالضميرعذالثبهئراد

بمثاباللهالكينتكونجهئتمنازأنالمعنىيكونقبقهابماالآيةهذهربطناإذا)94(الئار.

تفنيهولاتجذل!الئارهذهكذلكالفسابمنالطعاتمتحقظالملغأنفكما.للطعامالملح

الملح(1)ا)05(الفه.عندقرضئةذبائغلتصئرهمكالشدائل!للمؤمنينالمطفرةالئازيرياأو

ليضيئيالمؤمنينفييسوذأنجباائذيصالمسيحال!ئدروحأو،الأخوئةالمحئةهوهنا

يكونأنالربلمفيطحبوالضدأقة.الحكمةرمرقدتماالملحوكانالمتباذلة.علاقات!مفي!م

بعض.معبعض!يمصسلامفيفيكونواوالولاءالحكمةمعمحئتهروحالمؤمنينفي

.الأردنشرقيفيصالكائناليهودت!منالق!مإلىوقصذكفرناحوتمترك)1(



01:2233-14مرقس

يطائقأنصللرجل"أيجل:لئخربوهوسألوهالفريسئونإليهفذنا2

قالوا:4؟"موسىأوصاكم"بماذا:لهموقالفأجالت3آفرأته؟"

فقال5".وتخفىالطلاقيكتابأيكتتأنفيرخمنموحمما"إن

الوصئة.هذ؟لكمكتمتقلويكمغلاظةأجلصمن"إئه:يسوعلهم

أجلهن7.الئة.جعلهماوأئئىدكوأ،الخلمةتدءفي،ولكن6

جسذاالآثنابويصير8آمرأتهوتلرموأفهأباةالرجليتركذللث

الإنسانئقرقيفلا9واحد.تجسذبلإذنآثتئنصهمافليساواحذا.

الفه".تجمغهماإذن

له!م:فقاك11أيضما.ذلكعنالئلاميذسأتهالبيستوالي01

آموأةطفقمتوإن12عليها.زنىفقدغيوه!وتزؤقيآفرأتهطفق"قن

ك!6".ؤانيةإفهيغيرهوتزؤضأؤوتجها

الإنجيليةالظفولةر!

9:47لو؟17-18:15لو؟15-:9113مئى

ورأى41الئلاهيذ.فرجر!ملتفم!هم2بأطفالإليهوجاءوا13

-اة91مئىفيتفسيره-تجذ-الرواجوأصلالطلاقيفيهنايسوغ12(كلائم-)2

إلىالإشارةوتجدر.مئىدكركماا(الرنى"عفةعنشيثايذكرلامرقسنأنخلاما،12

كبر،شروتلافيقلويهملغلاظةفيهلهم"أذن((ائذيبالطلاقيتكنلمموسىوصئةأن

فيسئماولاعنهماالثخفيئيعنيلاوالأئمالألبوترذ-.طلاقكتاب!بكتابةكانصثبل

الولل!بينالرباطمنصلةأوثقالمتزؤجين-بينالرواجرباطأنيعنيبل،الحاجةوقت

الأولى.المرأةعلىأيعليها":"زكا:وقوئه-ووالذيه.



2أ01:15-1مرقس234

إ،إليئيأتونالأطفال!هؤلاءإ)دعوا:لهموقاكقآغتاطذلكيسوع

ا:لكمأ!ولفالحق15.الفهملكوت-هؤلاءلمثلفإدن.تضنعوهملا

قئقهمثئم16!".يدخلهلاطفلصصكمثلالفيماملكوتتقتللممنإن

عليهم.يذئهواضغاوباكهم

-الكمالوطريقءالوصئةطريقبينغنيشاب!

-18:1823لو22.-91:16مئى

له،وجثازجل-إليهبادزصالطريقإلىخارجهووبينما17

الحياةلآيىثأعملأنعليئهاذاالضالغ،المعفئم"أثها:وسأته

إلأصالغلاإئهصالحا؟تذعوني"لماذا:يسوعلهفقاك18الآبدتة؟"

ت!يرق،لاتزد!،لا،تقئللاالؤصايا:تغيردتأنتآ91ش.وحذهالفه

))يا:لهفقال02".وأفكأباكأكيرثم،تطيئملابالر،ر،تشهذلا

ؤأحئه،إليهيسوعفحذق21ضباقي".منذخمطتهقدهذاكفه،هعفم

وأعل!،للثشيءكلفي.اذهمث:عليكبقيمث"واحدة:لهوقال

فما.وتواضيهمالأولادبمثل-بساطةطالبهيكونأن-الملكوبلدخوليسوعيشترط)15(

قضلة27(-)17!الظفوليئ-الروحهذامنصالإنجيلوعلىالفيماعلىالمتفلسفينأبعذ

"لماذا181(26(0-)91:16مئىفيتفسيرهماجاءالغنىوخطيرالغنيالشمالث

الإنسالتحدوذتفكيرهيتجاورولم"صالغ"بأئهيسوغالشاب؟نعت..."ا:تدعوني

الضلاإلى،الفاضلالإنسانيفوقماإلىالئفكيزهذايرغأنيسوغفأرأذ"الفاضل".

ويستجيبأتقدير،أقلعلىالفهلدد!منآتياأوإلقا،بيسوغفيؤمنالدههوالمطقق-ائذي

.والكمال-الرسالةطريقفيفيتبغهللذعوة



03235-:0122مرقس

فآنقبفن22آنتغني".تعاكثئمال!ماء.فيكنزلل!فيكونللفقراء

صكثيرة.أموالذاكانلأئهحزيتاومضى.الكلاملهذا

أغ!ر))ما:يتلاميذهوقالحوتهمافيقئقهيسوعفأجاك23

الئلاميذقذهمثن24"!الدههلكوستيدخلواأنالآموالصذويعلى

أغ!رهاتنيئ،))ياأيضما:ل!موقاليسوعفأجالتيكلاجمه*.

إبرةيمئمجمنجمليمرأنلآئ!رإئه25.اللهقلكوبإلىالذخوك

بعضمهموقالدق!تمافآؤدادوا26".اللهقلكوتغنيئتدخلأنجمن

إليهميسوعفحذق27؟"يخلصأنإذنيستطيح""قن:لبعض

علىالفةلأنالف!علىولثسنالئاس!صعلىمسشحيل"ذلك:وقاك

قدير".شيءكل

البشرآبنء،يسوعصسبيلفي-التذلتجزأء

53-؟1828لو03،-:9127مئى

شيءكلتوكناقدنحن"هاله*:يقولبطريع!فأخذ28

تركأحل!جم!ما!ئهلكمأالو3"الحق:يسوعالقال92وتيغناك..."

أجليهنخقولأأو،بنيهطأو،أتاأوأفاأو،أخوالتأوإخوةأو،بيتا

هنضغ!مئة،الذنياهذ؟فيالآن،أخطإلأ03الإنجيلأجلصومن

رضىدليلالزمنثةوالخيراتالجنىأناليهوبصكمجمللاعتقا؟!مالئلاميذ""دهش)24(

مئىفيالآياتهذهتفسيرانظثر31(-)28والفقر.الحرمال!بخلافيوبركاتهالفيما

91:17-.92
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مغ05هوالحفول،والبنينوالأفهات،والأخواتوالإخوة،البيوت

*.الأبدئةالحياةالآيخرةوفي،الآضطهادات

يمونونكثيرينوآيخرين،آيخوينيكونونكثيرينآولين"وإن31

((.+ولينآ

وقيامته،تآلامهثالثةمزةئنيىيسوغالتالنطةالفصل

أولمعبتف!يلش-بالآلامإنبا!

43-18:31لو؟91-02:17مئى

يسو-لحوكانهب.أورشليمإلىصاجمدينصالطريقفيوكانوا32

إليما!أخذخائيفون.يتتعولنوائذينء،ذهولعلىوهمتتقذمهم

الإنجيل"أجلومنأجيهمنشيءكل"ترفيفيماتقهممنكلالرشلتجايسوغ)03(

"أ:الاضطهادات"مع-أيضا.الذنياالحياةهذهفيبلفقطالأبدئةفيلاضعنيبمثيما

فشاتوإنجيلإ،يسوغأجلمنالئجربمكافأةإلى"الاضطهادات((إضافةكثيرونيستغرفي

ت!واولكئهم.الاضطهادات"ؤشطإ)حئىالخف!القيذهذاالئصنعلىئفجمأنبعضمهم

الثلميذأنعلىعلاوة،قدأسةوعامل،فدائئةقيمةذاباتقدالمسيحئةفي"العذألت"أن

العاليمأعماذضؤيهعلىتتكش!نورالمسيحتةفلأنالاضطهابسب!بوأئا.معفمهفوقليس

هذهتكونقد)31(.الطلامفيأعمالهلتظلالئويىهذاإخما؟علىالعالئمفيعملالفاسدة

ذأمعناهايكونمحفهافيخ!ي!ئناهاو-اذا02:16(.ب!91:03)ممىمحقهاغيرفيالآية

ضئزلتههمتكون،العالمهذامقاييسيىفيالأؤلونوهمالأرص!،وعطماءالأغنيابمنكثيرا

نوفيالأخيرودنوهمشيء،كلتركواائذينبخلافيهزيمةدخلوها،إذاال!ماء،في

.للأرضوليم!نلل!ماءاكتثزواحياتهمفيلأئهمال!ماء،فيالأؤلينيكونون،العالمهذا

فييسيريسوغ)32(911.-02:17مثى)انظربالآلامالئالثالإنباء34(-)32



04237-01:33مرقس

))ها33:لهتميخريمالهميقو،وطمقأخوىموةغشرالآثتي

الك!نةرؤساءإلىسئ!قئمالبشيروآبن،أورشليتمإلىصاعدوننحن

فيهزأون34،الأعمإلىوي!يموته،باثوتعليهفيحكمونوالكتبة

"".أئامءيقومثلاث!وبعدويفئلونه.ويخيدوتة،عليهويئضقون،به

وفذىضدمةالمسيحئةفيال!لطة.الأولىالمراتبئلأنفسيهمابطفبالطرئديابنا

27-22؟25لو28؟-0202:مئى

))يا:لهوقالا،رثديكأآبناويوحئا،يعقول!إليهوتقذم35

تريدال!"ماذالهما:فقال36ت!أللث((0هالناتضتغأننريا،هعفم

عنأحاناتخلسنأنلنا))قحث:لهقالا37لكما؟"أصنغأن

:يسوعل!مافقال38".مجدكفيشسمالكعنوالآخرتمييك

ائتيالكأسنتشرباأنأتسمتطيعالط+ت!ألانماتديىكال!لا"إئكما

له:قالا93سأع!اها.ائتيالمعمودئةتغتمداوأنشمأيتربها،

تشربايها،سأشربهاائتي"الكأسن:يسوعلهمافقال"تئشطيع((.

يمينيإلىالجلوس!،وأفا04تغتمدايها.سأعتماهاائتيوالمدمودئة

".لهمأجمذلفذينهيووإئما،أقتهأنليفليسشمماليأو

ومرافقيهمالرصلحملماذلكوحزمبتصميمالاستشهابإلىئصئيمادليلوذلكالالليعة

ومنهاأريحامقابلحئىالأردن-شرقيئطريق":الطريق"في-.-والخوفالذهولعلى

لعيدأورشليتمإلىالحخاج-الضاعدينمنقافلةفيوالئلاميذيسوغكانورئما.أورشليمإلى

28.-2525:مئىفيتجاهعليهيمموغوتعليقن!لديابتيمطمث45(-)35.الفصح



51.-15:41مرقس238

ا.ويوحئايغقودتعلىتغضمبونفأخذواالغشرةوشيئ41

الأهيمأرايهتةيغذونائذينأن"تغقمون:لهموقاليسوعفدعا!م42

فليسنفيكموأفا43.عليهمشسفالونعطماتهموأن،تسودوتهم

خادتا،لكمفليكنكبيرافيكميكونأنأراذتنبلهكذا.الأمر

آبنفإن45عبذا.للجميعفليكنالأؤكيكونأنأرادوهن44

".كثيرينعننف!هويئذكليخذتمبلليخذتميأدتلمالبشر

أويحافيبرثيماقيالأعمىشفاء

18:35-43لو34؟02:920مئى

تلاميذةوهعهأويحامنخارجهووفيماأريحا.إلىوآثتهؤا46

جال!ا-تيماقيآبن-بزثيمايالآعمىكان-،بقليلليسوجمع

طمقالئاصرفييسوعأئهشيئفلفا47ت!تغطي.الطريقعلى

فآئتهره48إ(!آؤحمنيداوذ،آبن،يسوع"ياويقوذ:تصيح

إ"آرخفنيداوذ،آبن"يا:الضمياحفيفأمعنيي!كمتكثيرون

"!أ:لهوقالواالأعمىفدغوا"اذعوه".:وقاليسوغفوقف94

تذعوك((.إئهأقثمنف!اه

فقالا51.يسوعإلىوأتىواثتا.وتقفن،هرداتعنهفطرخ55

"زئولي:الأعمىلهقاللك؟"أصنغأنتريا"ماذا:يسوعله
ا*.

"راثي"مثلتكريميلق!ب"رثوني":)51(ءللمسيحال!ئمعبيئالفق!بداود":9"ابن471(

102:92أعميينمئىذنهر-.والثقةالذأئ!منمزيذايتضفنوإئما"معفمي"،ومعناه

-منها.الخروجعنذوالآخر-المدينةدخولعنذأحذ!ماأئيرغ134،-
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فأئصرخفضلث((.إيمائلث،"اذه!ث:يسوعلهفقال52أبصر!"أن

الطريق.فيوتيغهوقيهين

الئووعلىالمتمؤدةأووشليتم.دينونةثاليا:

والأعمالبالفعلىصأورشليتمدينونة:الأؤلالفصل

الملوكدخوذأورشليتميدخلىيسوع

12:12-16يو91:28-45؟لوا؟2:ا-اامثى

وبيم!آفاجيبيصتمنقفربةعلى،غ،أورشليتمهنقربواوئا11

لهما:وقال2تلاميذهمنآثتينصأرسل،الريتونجبلسعندغئيا

جحمتعاتجدال!تذخلايهاوحالماأمامكما.ائتيالقرية"دوتكما

أحا:لكماقالفإن3به.وأتيافخلأة.قطإنسانتغلهلمهربوطا

!ناإلىترذةثئمإليهمحتاجالولثإنققولا:هذا؟تفغلالبلماذا

ئطء((.غيرفي

ئئعط!في،با!بعنذخارخا،مربوطاجحشمافوجدافذقبا.4

تحلأدببالكما"ما:هناكبعفائذينلهمافقال5قخلأه.الظريق.

إلىبالجحشسقآتيا7.فتركوهما.يسوعقالكمالهمافقالا6؟"الجحش

فيأزديتهمكميرونوت!ط8.عليه!ريهبرداءيهما.عليهوطرحايسوغ

11(.-211:متى)افيأورشليميسوغدخول11(-11



ا:9-14امرثس024

ائذيخأوكان9.الحقولمنقطعوهاأغصاتاآخووندرفرشن:الطريق

تفيفون:يثبعوتهوائذينتتقآهونه

الر!ث!بآسمصالآتيمبارك"هوشغنا!

أبينا*!دأوذمملكة،الآتيةالمملكةمباركة01

!"الغلىفيفوشغندا

شيء،كلفيتطرهأجالنوبعدها.فالهيكلأورشليتمودخل11

غسمر.الآثتيمغغئيابيمتآإلىخرقي،أقبلقدالمساثوكان

ثمرولاالورقيذاتالئينةمصيز

21:18-91مئى

عنرأىوإذ13جاع.غثيابيتآمنخرجوائاالغلإ،وفي12

إلي!اوصل!لضاثمرأ.عليهاواجاتغفهإليهاقصذمويىقةتينةبغل!

قائلأ:!فخاطبها14الئين.أوانيكنلمفإئهوزقا.إلأعليهاتجذلم

أ-.يمئمضعونتلاميذةوكانالأبدأ((إلىمنل!ثمرةأحايهقن"لا

سيبعئهايسوغأنالشعمبفيتوفمبعيدعهدمنذاندثرثقدداود""مملكة)01(كاذث

منغقدالزبلمكاناليومذلكإلى.الرسلهتا!تإليهاسئجرالشعحبوهتاالث-حتة.

المسينيلحقيقةالثمع!بفهملسوء،ملكوأئه،المسيحبأتهالشعبأماتمالئفؤ؟منالرسل

نف!هاهووسيعينه،أتتأقدذلكلإعلالبال!اعةلأنلهمفأباخالمناسبةفيوأثاالموعود.

فيتجذهالثينةهذهخبر14(-121الأئة.قادةأماتم،أئامبضعةبعذ،رسميئوبوج!

91(.-)21:18مئى
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الذينب!يشالييتسئزونئخاليمنصالهيكلتطهيز

16-2؟12يو48؟-91:45لو16؟-21:12مثى

ائذينتطزدوأخذالهيكلفدخل.أورشليمإلىوؤصلوا15

باعةومقاجمذموائذ*الضميارالةوقل!تالقئكل.فيوتششرونتبيعون

وضرغ17!.يقتاعالهيكلفيتمرأحذايذغولم16*.الحمام

الضملاةبيتآيدعىبيتيإنمكتول!هو"أما:لهمويقول،يعفمهم

إ"لصوصمغارةضئرتموهفقدأنتمأفا!-الأمصلجميع

يتلضسمونفأخذوا،والكتبةالكهنةرؤسا؟إلىذلكونمى18

ش!ديذكانكفهالجمع"لأنتخافوتهكانوالأث!م،يهيكوتهكيص

بتعليمه.الإعجالب

بإيمانالف!لاةفعالية

22-21:02متى

فيماكانوا،الغداةوفي25اتدينة.منخوقيا!لساءوئاكان91

للبقيرسوقيإلىيتحؤلصالهيكلساحاببعض!كانخصوضاالكبرىالأعيابفي)15(

هناك"الضيارفة((3ووجو-.ذبائحتقذمكانثائتيالحيواناثوهي.،رالحماموالضأدب

الظريقيختصرونكثيرونكان)16(.المقبولوحذةوهوخاص!نقاللهيكلكانلأئه

للوثنئينيباحائتيوهي"،الأم"ساحة-فيبأحمالبمرور!موجبل-الزيتونالمدينةبين

تغتمجامعيماأبعابذو-الهيكلتطهيزالوثنئة.الشعولب":"لجميع-الأتم)17(دخوئها.

القيكلفيإ(الأتم"ساحةفثتمومنا(.ا7:إر56:7،أأشالأرضشعولبجميغ

16(.-2112:)مثىاليهودإلأيدخلهالاائتيالأخرىكساحاتهمفذسةهي



لما:21-8امرقس242

بطرلم!فتذكر21جذويىها.هنتيسسأقدالئينةأبضروا،مختاؤين

إ"تي!مثقدلعنتهاائتيالئينةإنانظر!"رائي،:لهفقال

لكم3أقوفالحق23بالفه."آجمئوا:لهموالاليسوغفأجاب22

غيزوهوالبحر،فىوآفبطانت!قلص:الجبللهذاأحاقالإنإئه

له.يكونفإئه،يكونصيقولهمابأنمؤمنبلقلب!فيمرتالب

الذأئكمآجمنواالضلاةفيتسألودنماكلإنلكمأقولقي!ذا24

لكم.فيكونيفئموه

أحل!علىشيءلكمكانفإنللضملاةففتم"وإذا25

ال!ماواتفيالذيأبوكمأيضمالكمتغمرلكيفآغمروا

لاالسمماواتفياثذيقأبوكمتغمروالموإن261،زلأتكم

-ا.ؤلأتكملكمتغمر

ووئهاداوذآبنيسوعاليهود:القادةمغحاسمةمواقف:التانيالفمل

يسوعسلطافيقضذليإلىبالئظراليهودإفحائم

8-02:ألو-27؟21؟23مئى

وتجيءتذ!بيسوعوفيماكان.أورشليتمإلىأيضاوجاءوا27

وقالوا"28والشيوفيوالكتبةالكهنةؤؤساةعليه-أقبلالهيكلالي

تفعلحئىال!لطانهذاأؤلاكهنأئمهذا؟تفعلشلطايي"بأممن:له

القديمة.أنحطوطاسفصجميعفيتيرذلمالآيةهذه)26(



124302:أ-4ا:92-33؟امرقس

واحا3!ؤاليأيضا"أنا:ل!مو!اليسوعفأجالت92هذا*؟((

!ذا:أفعلشلطاييبأفيلكمأفلعنهأجيموني.عليكمأفئخه

".أجيبونيالئاس؟منأئمكانتالصمماص!منيوحئاقغمودئة03

فلماذا:قال،السممابهن:قلنا"إن:قائلينأنفميمهمفيففكروا31

منعليهمفالخودت..."إالئاسمنقفنا:و!إن32؟،0به!جمنوالم

يسوغفأجابوا33حفا.نبئايوحئاتعذونكانواالجميغلأنالسمدب

لكمأقولةلاأيضما"وأنا:يسوعلهمفقال((.تذري"لا:لهوقالوا

هذا".أفعلممفطافيبأقي

اليهودئةالأفةبقادةئعرفن،القتلةالكزامينيقثلص،يسوغ

9-!اة25لو2:33-46؟امئى

وحؤطهكرقا.غرسنرجل:قال:بأمثاليكفمهمأخذثئما2

آنفلما2+وشاقركأكرامينؤاجرةبرخا.وتنى،ضغضرةوحفر:بسياج

.الكرمثميرمنقسممتهمنهمييأخذغلاقاالكرامينإلىأنفذالأوان

غلاقاإليهمفأففذ4.اليدينفارغوزذوهضرتا.وآوسعوه.فأمسكوه3

أكثزولكئه.الهيكلتطهيرعملئيمافيمحصورال!ؤاكأنمرقسنرواي!منيبدو281(

الوالإجمالوج!علىوتبشيره21:33()مئىالهيكلفييسوغ"تعليم"تغثمإذشمولأ

رسالئه.يوحتا":"معمودئة31()03-27.-21:23متىفبمالتفسيراطلب1(250:

يسوعبرسالةالإيمالبإلىب!ميفضييوحئابرسالهإيمائهم.اللهمنال!ماء":"من-

الثمار.أئامفيخصوضاللئطارة"الئرج":)1(34(.-:91أ)يولهشهذيوحثالأن

27(.:1)1والشيوخوالكنبةالكهنةرؤساة:"الكرامون"2(.:5)أشإسرائيل:"و"الكرم



12:5-14مرقس244

؟قتلوهوهذاآخر.قأنفذ05وشتمورأشهشمخواأيضماالهذاآخو.

قتلوا.والريقا،ضربوا!فريقاهغيرهمبهمثيرينأنفذثئم

،ا.الكلآيخرإليهمفأرسقه.الحبيبآبئهواحا،له"وبقي6

فيقالواالكرأمينأولئلثأنغير7*.آبنيسي!ابونإئهمقائلأ:

01فآخذوه8لنا+الميراثفيصيرالفنفئفههلضوا.الواوثإئه:بيتهمما

يأتيإته؟الكريمرلثتضتحفماذا9!الكرمخارقيوطرحوه.وقتلوه

هذ؟تفرأواآوتئم15.آخرينإلىالكرتموتد!،الكرامينفيفيأ

."الراويةرأسنصارهوالبئاءونرذتهائذيالحجر))إن:الكتابة

أعحينا*".اليعجح!وهوالردثصمنعصهنإئه11

قد"فإثهم.الجمعمنخافواولكئهمعليهيفيضواأنف!ضوا12

ومضموا+فتركوهاتمثل.هذافيبهمئعرضنأئهأدكوا

لقيصردفع-الجريةشأفيفيا!وذيفجئميسوغ

002:02-26لو-22؟22:15مئى

وه3ييضطاوالهيرودشئينالفويسئينهنتقزاإليهأرسلواثئم13

صادؤ،،!أئكتغقمنحن،معفم"يا:لهوقالوافأقتفوا14بكلايه.

ضراط،تعفمبلمأالئاسوجوةثحابي،لالأئكأحذائباليلاوآئك

!-151وتجقيه.اعتمابهحادثتيفينف!هالئعبيروردوقد،يسوعالح!يب":"ابني)6!

!46(.-:2133مئىفياتمثلصتفسيز)انظثر23-118/171:22المزبورمنالكتابة1(1
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نأأعلينالا؟أملقصيزالجزيةند!أنأيجوؤ:قل.بالحقالف!

ندخ!"؟"لاأمندخ!

بلإيناييعليئتخربوني؟"لماذا:لهمفقال،ضكرهمقأدرك15

وهذ؟الضمورة؟هذ؟"تمن:لهمفقالطبه.فأتوة16".فأرى

إلىيقيصرما"أذوا:لهمفقال17"يقيصر".:له!الوا؟"الكتابة

الغخب".منةفأخذهمالفه"8إلىلفإوماقيضر،

الأمواتقيامةشألطفيالفدذوقئينئفجئميسوغ

-02:2738لو-22:22،33مئى

قائلين:فسألوه.القيامةيئيهرونوهؤلاءصذوقثون.وجاةه18

آمرأةفتركأخلآخدهاتإذاأئهموسىعليناكتمت،معفم"يا91

سبعةوكان02.لأخيهنسلأويقئمالمرأةأخوةقفيأخذت!لأتخفمثولم

الثانيفأخذها21ت!لأ.ئخف!ولمماتثئمآمرأةالأؤ3تزفر!هإخوة

ت!لأ+ئخففوالموال!بعة22الثالحث.وكذلكت!لأ.ئخفصولم

مئهمينهالرومانئةال!لطةعليهاستغذوابالئفيأجابآإنحآين:ذوسؤال)14(

للاستعمار-وموالياوالوطنوالأئيمالفيماخائتاكذوهبالإيجالبدهانالئمرد.بالئحريض-على

منايعه.منوالاستفادةللأجنبيئالخضوعدليلالرومانيئبالئقدالئداول)17(الوثثيئ.

غيرهابطريقأوالجزية-بطريقسواءال!لطيمالهذهصالمالإخضاغوجابلجازثتمومن

بهذهالقياتمإذنفعلي!م.أخرىوانجباتالفيماوتجاة،واجباتالحثمسفئجاة:الضرائبمن

22(.-22:15)مئىوبهذه
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،ايقومونحين،القيامةففي23أيضا.المرأةماشاجميغاوبعذهم

آمرأة؟".آئخذوهاقدال!بعةالإن،آهرأةتكونمنهملأى

الكتتتعيرفونلالأئكم"أليسن:لهموالاليسوعفأجالت24

منيقومونحينفإئهم25؟ضلالعلىأنتمالف!قدرةولا

!فكالملائكيمايكونونبل،تتزؤجيونولايرؤجونالاالآهوات

يهتابفيقرأتمأفمايقومونالأمواسفأنوأفا26.ال!ماوات

وإلهإبراهيتمإلهأناقائلأ:الفهكفمه!كيف،العفيقةلذى،موسى

أحياء.بلأهوألمحتإلةييكونكانوما27،تغقوبوإلهإسحق

ك!".عظيمضملالصعلىإذنفأنتم

يتوارئوتهااتتيالمئينالوصابابينوالغظمىالأولىالوصية

9345-ة25-28؟25315لو45؟22؟34-مئى

ورأىئباجئوتهشمغ!مقدوكانالكتبإ،أحذإليهوآذنى28

أولىهيوصئة"أفي:فسأله،عليهمالرذفيأحسنقدأئه

يااسضغ:هي"الأولى:يسوعفأجاب92جميغا؟((الوصايا

بكلإلقكالر!ثفأخبمب35أخدهرلثإلهناالر!ثإن،إسرائيل

هيةوالثانية31قدوظث+وكلذ!كوكلنفميمكوكل!ليك

!".هاتينمنأعظمأخرىوصئةولانفميمك.جمثلقريتكأحيث

33(.-:2223)متىالمفحميسوغوجواثالضذوقئين3سؤا27(-)18



36247-21:32صقس

قلمت:إذأصسآلقد.معفميا،))ح!ن:الكاتبله2؟.فقاك

وكلالقلمببكلمحثتهوإن33.دونهمنآخرولاالأحاإئه

الئفس،مثلالقريمبومحئة،الفدوةوكلالئفسصوكلصالذهن

أئهيسوعرأىفلفا34".والذبائحالمخرقالتصجميعمنلأفضل

؟!".اللهملكوبمنببعيدلسحت))إئك:لهقالبحكمةأجا!ت

شؤالأ.عليهئلميئأنبعامنأحاتخمممرولم

داودربئفهوداوذيكن-آبنوإنفالمسيغ:الشريعةغقماةيتحذىيسوغ

44-02:41لو46؟-224:امئى

نإالكتبة3يقو))كي!:قاكالهيكلصفييعفميسوغوفيما35

الروحمن2بإلهامالال!نف!هداوذقإن36داود؟آبنهوالمسيغ

القاس:

!طينيعناجيسن:يرئيالردث"قال

،"قذمئكتحمتأعداةكأجعلحئى

نإ.4(.-22:34مئىفي)الئفسيروللقريبلفيماالمحئةالغظمىالوصية34(-)28

))المتاجر"الروحلاوالئففمصالمحئةروحهوبهالمؤمنينيسوذأنيسوعيريذائذيالروخ

بدفة،جفالهايج!ائتيال!سئ!الممارساتمنمجموعهسوىالذينفييرىلاائذي

المحرقاتمنأفضلوالرحمة15:22(،صم)1"الذبيحةمنأفضل"الطاعةفيما

وللقريبه(-64:شط)لفيمافالمحئةذلكل!الى:7(.12؟:913مئى6:6؟)هوشع

الوصايا.-لجميعتكثيص18(:91)أح



؟ا-12:37مرقس248

الجمعرووكمانآبته؟"هويكونفيكصرئاتذعوةنف!هفداود37

هرتاخا-.إليهئصثمغيالغفيو

منهموئحذؤالكتبةعلىيخكئميسوغ

-0247؟45لو-2301،12مئى

يجئونفإئهم.الكتتةمن"أحذروا:كأتعليمهفيأيضماوقال38

وضدوز93،ال!احاتفيوالتحئابباطلل-القضمفاض!التجؤك

ال!ؤلاء04اتمآدب.فيالأولىوالمئكآلت،اتجامعفياتجالس

دينونةم!تتالهمرئاتالضلاةويطيلون؟!الأراملبيوتكلودنائذين

أغسر".

المولميرينتقادتمالفهعنذتفوقالفقيرةالأرملةتقدمة

21:ا-4لو

91ئقوذالجمغئلقيتئالزكي!وأخذايخزانةكأ.فبالةوجلسن41

كثيرا+شيئاالآغنياءمنكثيرفآئقىايخزانة.فيءنحاس

تبيلفيدأوذ""ابنيكنسوإن،فالمسيغاليهود:موق!يخيرجيسوع37(-)35

يسوغبأنبالإيمال!إلأمنهالخروجيمكنلاتعجيزوهوداود"."ربلمأيضافهو،البشرئة

منالقولكلهذا04(-)38.ا:011/915هوإليهالمشاروالمزمورمغا.والهإنسانهو

مئىا.الإنجيليئروأيةمن23الفصليشغلطويلبعفخطابهويسوغ"تعليم"

بمظاهويتلتسونذلكومعالحراتمالماكلأنف!ي!همئخئلون":الأراملبيوت"يكلون451(

كانثأئتيكشرالثلاثةال!ئ!ناديقمنواحا:""الخزانة)41(7(.-!:23أمئىالئقوى

تسمىوكانثاتهيكل.لخدمةالئقدئةالتقادم-لجمعصالهيكلفيالئساءساحيمافي

صندوخفي!اكانائتيالغرفةأيض!اوتعنيبوق.بشكلأفواقهاكانسثلأن"الأبواقاا

!8.25:يوحئاروايةفيجاتصكماالهيكلؤأنيةالقر)بينتجقعوفيها،الغرضلهذا



4924-ا44:13!-:1242مرقس

آس.ربمقيمتهماقنلاتمين-وألقمثفقيرةأزملةو!اءث42

هذ؟إنلكم3أقو"الحق:لهموقالتلاميذهإليهفتادى43

الخزانة.اليألقواائذينصجميعمناكثرألقحثقدالفقيرةالأزملة

كلألقثغؤقيهافمنهيوأفا.قضالتهممنألقواالدفالجميغ44

قعيشتها!ىد".لها،كلما

العالملنهايةفضغوةصورةصوالهيكلأوودث!ليتمفهاية:التالثالفصل

والهيكلأورشليتميخيرالبالنبؤة

7-21:هلو3،-ا24:مئى

:تلاميذهمنوأحالهقالالقئكل*منخارجهووفيما13

:يسوعلهفقالى2!"تلأبنيةويا!تفحجارةفيا،هعفميا،"تطفغ

فالكلخجير:علىحجريتركلنإئه؟العظيمةالأبنيةهذه"أترى

الهيكل؟البالةالريتودإ،جبلصاليجالس!!ووبينما3سمنقض".

متىلنا"قل4:جذةعليوأنداروس!ويوحثاويعقوص!بيطرس!سأته

تيئم؟"أنكفههذاأوشلثإذاالعلامةوهاهذا؟يكون

44(-)43الرومانيئ.الئقل!أصغزو"الآس".قيمةاليونانيئالئقدأقل"الفلس"ة)42(

صاحت!ا.كفف!ثإذاستقاولاالئقدمةئفليالطالفذينوالححثالئمخاءإلىالفهيرتاح

28.-أ:24مثىفيئفسيرهاتجذصالعالمونهابيماأورشليتمبخرا!بيسوغنبؤة123-)1



13:5-3!أمرقس5،2

اتخاض،"أؤذأوالكئارثتين،زوغ

91-1221:8،-ا12:الو14؟-2224:4،-01:17مئى

فإد6أحد.يضفكمأن))اخذروا:لهميقو3يسوعفشرغ5

كثيرين.وئصمفونهو.أنا:ويقولون،آشميضئتجلينسيأئونكثيرين

ئذلافإئهتخرعوا.فلاحرولبوبأخبايى،بحرولبشمغئمومتى7

أفةفستقوم8ذاك.إذالمئتهىيكونلاولكن.ذلكصوقوعمن

2،شئىأمكنفيزلازلوتكونمملكإ،علىومملكةأئة،على

اتخاض+آو3وهوومجاعاث.

وتخقكودنص،المجالسإلىست!قمونفإئكمخذر.على"فكونوا9

فيكوذ:أجليمنوالملوفيالولاةأيديبينوتوقفون،المجامع!ي

فيصبالإنجيلئناذىأنقبلمنئدثلاإذ01،لهمشهادةذلك

قبلإ،منتفتضوا،اللالي!يموكمساقوكمومتى11".الأمصجميع

أنتملستنملآنكمحييهفيتؤتوتهبماتكفموابلتتكفمون،بما

للمولت،أخاةالأخوسم!لم12+القدسالروحبلصالمئكفمين

ويقئلوتهما.وايدي!همعلىالآولإدوتثقضن.آبتهوالأل!

الئهايةإلىشتأوقنأجل-آمممي.هنالجميع"وسيئجضكم13

تخفص.فذلك

2،كفهاا("المسكونةفيبهنودقيقدالإنجيلكان07عاتمبأورشليتمالذمارخل!وتم)01(

الأئام.تللثفياصطلاجهمبحسمبالرومانئةإالمملكةأي



23251-13:14مرقس

الأعظمالضيقأوالكبرىالنكط

24-17:23،21:802،لو-24:15،25مئى

تثبغي-لالمجأقائقاالرجممنكأائخردترأيئئم"ومتى14

.الجبالإلىالفيهرفياليهودئةفيكانمنفحينئذ-القارئييف!مص

شيثا.منهييأخذبيتهيدخلفلايئنرذ،فلاالئمطحصعلىوالذي15

ويل17يىدأءه.ليأخذالوارءإلىترجغءفلاالحقلفيوائذي16

ذلكيكونيئلأفصفوا18الأئام.تلكفيوالمرضعابيفخبالى

منذجمثلهتكنلمضيقسأئاتمستكونالأئاتمتلكفإن91شمتاء.في

لمولو02.يكونولناليومحثىالفهخلقهاائتيالخليق!تذء

ائذينالخارينأجلصمنلكئة.حيئبخالماالأئاتمتلكالزبظيقضمير

الأئامهتلكقضرآختازهم

هوذاهاهنا!المسيغهوذاأحا:لكم!الإذا"حيثئذ21

وأنبياءكذبة،ذخالونم!حاء!ميقومفإئه22تضذقوا.اللا!هناك

أنفسم!م.الختارينآشتطاعوا،توليصمفوا،*وخوارقتآياهمتويأتون

شيء.بكلأنبأتكمقدإئيهاخذيى.علىفكونواأنتمأفا23

دأنيالمنوالئعبيرواحد.المعنى"ةالخراب"رجاسةمئىوعند"،الرجس"ائخرل!)14(

فادحانتهاكوهووهيكيهاالمقذسةالمدينيماعلىتضتوليوثنئةسلطة3والمقصو19:27(.

الإنجيليئإليهيشيرماإلىللانتبا؟القارئدعوة":القارئ"ليفهم".الله))!يكلصطرقة

تتخطىلاولكئهاباهرةأعمالأوقدرته-إبلي!نباسمشيغضلون221(دأنيال.نبؤةوهو

إبليسن.وقدرةالإنسانيقدرةحالشباقي



2!3-13:24مرقس252

العالمآنقضاءفيالبضرآبنصيوئم

-2528ة21لو3؟-ا24:92مئى

والقمر،الشمسىتطلم؟الضميقذلثبعذ،الآئامتللث"وفي24

ائتنيوالقؤاتالمئمماء،هنالكوداكحبوتتساقط25،ضوءهتققا

الغمابمفيآتياالبشيرآبنترونحينئذ26تتزغزع.ال!ماواتفي

منمختاريهفيجمعالملائكةيرييملوحينئذ27واتخد،القدرةبملء

ال!ماء.أقصىإلىالأوضصأقصىمن،الأوبعةصالريحضهابأ

الفهع!نذجمففةالذهرآنقضابوزمن،الجيلنهايةفيأورشلليتمؤمن

3%ا-0491:12؟-3312:36؟-2:92الو15،-25:13بم3642،-24:32مثى

وأورقمآأغصائهالاتتأإذأفإئها:الجثرةخذواالئينة"من28

ذطأؤأئتمإذاأيفت!ا،أنتم،فكذلك92.قريبالضمي!أنغيفتم

الحق03.أبوابكمعلىأئه،قري!ب!الآفرأنفآعتمواتخاث

ره6كفه!ذايك!نحئىالجيلهذايؤو3لاإثهلكمأقو3

.تزولفلااكلاميوأفاتزولالطوالأرضىال!ماء31

ملائكةلاأحذ.تغقفهافلاالسماعةتللثأواليوئمذلك"وأفا32

اللآبهإلأ،ع!الآبنولا،ال!ماب

أورشلبتمبخرأ!بيتعفقماكل"!ذاكله":)03(ابن-البشر.مجيء":قريب"إئه192(

علىللذلالة"الابن"،،المطلقالئعبيرهذأ:"الابن"ولا)32(75.عاتمتتم-وقدوالهيكل

تلل!يعر!ثلاأئهوأئا.إنسانمنأكثريسوغأنعلىدليل،بالآبعلاقيهفييسوغ



253أ:41؟37-13:33مرقس

.الآوانتحينمتىتغقمونلالأئكموآسقرواإذن"فآخذروا33

وصز!ت،بيتهوتركشقيرفي-ؤجليرذهعتكمثلذلكفمتل34

فآشهروا35-بالصمهر.البؤالتوأوصى،عملهفيكلأعبيذه

مئتضنياليأمالمساء،في:البيتودثيأتيمتىتغقمونلالأئكم

تغتةيوا!يئلئلأ36،الصئاحاليأم،ضياح-الذيكعندأم،الفيل

نياقا.فيجدكم

اشقروا".:للجميعأقوئهلكمقلئه"وما37

ضفتابالمودتئختئمالخلاصئةالزلثآلإئمثالتا:

أعدايهإلىنفاتطئ!فئمالإفخارلع!تيا،إنشائهبعذ،يسوغ:الأؤلالفصلى

لإهجهيسوغعلىيتآمرونالأفةقادة

94،53ا:47،يوا-22،2:الو-5؟26:امئى

الك!نةرؤساءوكانيؤقين.بعذالقطير!وعيذالفصحوكان14

رسالةمضمود!منتكنلملأئهحرماتا،أونقضماوليس-العارفيتجا!لبالبفمنال!اغة

لكم"ليس:للرسلقاكذلكأجلسمن.مجيئهزمنللئاسئعلن-أنالأرضعلىيسوغ

والفطيزالفصح2(-)7:1(.أ)أعالآب".حذذهاائتيوالأوقالتالأزمنةتعرفواأن

من14فيويؤكلللعيدئذتحالحملهوحصرا"الفصغ"أنغير-واحد.الاستعمالفي

قضدهمتنفيذإرجاءعنالكهنةرؤسا؟عدو3وأئا:8(.14مئى)انظرالعبرفينيسان

توقيت-العيدالامفييقيئيسوغومقتلي!وذا-خيانةلسببكانإئماالعيدتعدماإل!

العالمخطايايرخالذيالفصحيئالحقلهوفالمسيغالرمز:محل-الحقيقةلاحتلالممتاز

5:7(.كوا:92،ا)يو
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الالوا:أئ!مغير2.عليهصللقبضجيلةتتلمسونوالكتبة

ال!ثمعب؟،".فيشمغ!ايقغيئلأالعيلإ

"لافي

والآجلالعاجلمصيزهيسوغفيهائعينوداعئةمأ؟تة

7:36-38لو-12،8:أيو-26:6،13مئى

بيسطفييلطعامفثيهثاغئيا،بيمقآفييسوعوفيماكان3

منجمالرامملوءةالبضرمنبقارورةآمرأةأقباتمت،الأبرصسمعان

علىوأفاضمئهالقارووةفكسرتةالئمنالكثيرالئمازدينصاصخالص

هذاضمياصما"يتم:بيتهمهافيوقالوابعضهمفآستاء4ؤأجممه.

ثلاثبمنجمثرالطيمثهذائباغأنئميهنفقدكان5؟الطيب

عليهاهيذفيمونوأ!ذوا"للفقرأء!تعطىدينايىمثة

إليئص!تعسثالدإئهاتعئوتها؟لماذا"ذعوها.:يسوعفقال6

إليهمتحيمنواأنولكم2حينكلفيمنهمجمئدكمفالفقراء7.مبرة

مهاصصأإئها8جين:مملفيمعكمفلمسمثأناوأفا،شمئتممتى

فالحق9للذفن.جسديفطئتحثسبقتأ:تصنغأنوشجهافيكان

بماأيضحائخترصكف!العاتمفي-بالإنجيلئوبقيحيئماإئهلكم3أقو

."لذكيرها!ةبرإحياءص!أ

13(.-26:6أمئىعنيابيتآمأدبة9(-31
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عليهوئساوئمالمعفتميخونإشقريولثي!وذا

3-6ة22و-16؟26:14مئى

255

رؤساءإلىغشر،الآثتيأحاإشقريوت،يهوذاومضى01

يغالوهبانووغذوهقيرحواشمعوافلفا11-إليهملم!يفالكهنة

لم!يقه!.مؤاتيةفوصةيطلمبفأخذ!ضمة.

الفصحيئالعشاءإعداذ

13-؟227لو؟ادا-26:17مئى

قالالمصحىاليهيذتحالذيالفطير*منص-الأولاليوموفي12

فأرسل13؟"المصحلتاكلفئجذتفضيئأنتريا"أين:تلاميذهله

وجلفيفقاكماالمديثةإلى"اذقبالهما:وقالتلاهيذهمنآثتينص

البيمت:لرلثتقولال!تدخلوصط14.قآتبعاةماء؟!جرةتخمل

؟تلاميذيهغالمصغفيهكلائذي3اتئنرأين3:يقوائعئئم

"8هناكلنافأجمذافهئأة.،مفروشة،كبيرةعفيئةفيريكما15

لهما.الالفوجدأكمااتدينةوأتياالئلميذال!فآن!ق16

الفصح.فأعذا

)مئىالفصحيئالعشاء25(-)1612(--2614:أمئىيهوذاخيانة11(-)01

يذتغفيه،العبرفينيسانمن14وهوالفطر،من3الأؤاليوئم)12(92(.-26:17

يحملرجل)13(.الفصحأئامصسبعةويليه.المنازلمنالخميزوئربخالفصحيئالحقل

الشساء.شأل!منالم!فةإذكافيةعلامةماءجرة
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تلميذهخيانةيعلنيسوع

203-13:ايو21-22:14،23،لو26:02،25مخى

فئيهئولنهموفيما18غشر.الآثتيئمغجاةالمساثوئاكان17

سمسميمنيا.منكمواحذاإنلكمأقو3"الحق:يسوعقاليكلون

يقولونوطمقوااطرن.صعليهمقآستحوذ91معي".تئهلوهو

منواحذ"إئه:ل!مفقال02هو؟"أنا"لعفيالآخر:يفؤالواحا

البشيرآبنإن21القضعة"اليمعييذهيغضم!وهوغشر،الآثتي

ي!ينمائذيالإنسال!لذلكويلولكن،عخهمكتولمح!هوكما2ماض

يوتدأ"لملوالإنسالبيذلكخيراكانإئهالبشر.آبن

الجديدالعهل!ذبيحةالإفخارستيا،ئئثيىيسوغ

62-:1123كوا،02-22:15لو،92-26:26مئى

وأعطاهمكسرةثئموباوك.خبراأخذيكلونهموتئنما22

الشبهركأشماأخذثئم23".جسديهوهذا))خذوا.:وقال

مد،دهيهو"هذا:لهموقال24.منهاكاثهمفشيربوا،وأعطاهم

بعاأشرد!لاإئيلكمأقو3الحق25.كثيرينعنالم!راقالعهل!

"ا.الفهملكوبفيجديذأفيهأشربةائذيصاليومإلىالكرم!ثميرمن

مزاتثلاسطبطرسنبإن!ليئئيىيسوغ

13:37-38يو34؟22:03-لو26:03،35-مئى

الريتون.بستال!إلىخرجواسئحواإذوبعد26



37257-41:27مرقس

سآضميردب:مكتودلأئهستشتهون"كثكم:يسوعلهمفقال27

اتجليل".إلىأسبفكمال!ثمتىولكن28ايخراف.فتتبذدالراقي

أنا".شككمثهاالجميغصشمكلو))حئى:بطرسلهفقال92

الليلة،هذ؟في،اليوتمم!إئكلكأقو3"الحق:يسوعلهفقال35

فتمادى31مرالت((0ثلاتتنكرني،مرتينالذيلثيصي!أنقبل

!الواوهكذاإ((أثكرئكمامعكاتوتإلىألجئحث"لوقائلأ:

كفهم.

ائمزةالآلإم-كأسسخلوجهوج!ا،جتسمانيفي،يسوغ

64-22:04لو46،-26:36متى

:لتلاميذهفقالجئجمماني؟،،آسمهاضيعةإلىوآئتقؤا32

ويوحئا،ويعقوقيبطرسنمعهوأخذ33".أصفيزئثماهنا"امك!ثوا

حئىجزينةتفسي"إن:لهيموقال34ويكتئسب.يتخؤدتوطمق

علىوسقطقليلأ،وتقذتم35وآسقروا((0هنافآلتثوا،الموت

.يستطاعكانإنالائماعةهذ؟عنهتئتجذلكيوصفىصالأرض

فأجرقديرشيءكلعبىإئك-أبتايا-"أئاكأ:يقولوكان36

أنت".ترياهابلأنا،أرياما،لي!نولكنالكأمن.هذ؟عئي

ألم!سمعانيا،"أتنائم:لبطرسفقاليياقا،فوجدهمجاءثئم37

:"أئا"361(46(--36ة26مثي)اطلمثالريتونبستال!فييسوع42(-)32

تفخيمئة.بصيغة"أب((بمعنىآرامئةفالكلمةاليهود.غيرمنلقرأثهمرق!يترجمها



47-41:38مرقس258

فبمت!فطوالئلأوصفوااسهروا38!واجدةساعةتسهرأنئطق

فض!عيف".أ-لمتمذوأئانشيطالزوخإنالئجربة+

ثانيةجاتثئم45نفمتعه.القوكقائلأوصفىأيضماوضضى93

بماذاتذرواولمتقيلة.كانتعيوتهملآننائمينأيضحافوجذهيم

لكمبقيئما"ناموا:لهموقالثايثةوجاة41.يجيبونه

ئ!تئمالتشيرآبنوهوذا؟السماعةوأشيماالأمزفضيئقدوآشتريحوا!

ائذيهوذاف!ا!ؤلننطلقانقضموا!42؟،050الخطأةأئديإلى

قدؤضل"،ئ!يفني

وحزئتهليضاةبملءتف!ه،ئ!فئمالبشر،آبن!يسوغ

18:211-يو22:47-53،لو26:47-56؟متى

وصلقدغشز،الآثتيأحل!بيهوذا،إذاتتكفمهوواليما43

والكتبةالكهتةرؤساءعندهنوجمصيئبسيودبيهثيرتجفعرأسعلى

"إنقائلأ:،علامةلهمتجغلقدأشققةالذيوكان44.والمثميوخ

جاةإنوها45بآختراس".ؤسوقوة،!آفميمكوههوهوأقئلهائذي

عليهأيدتهمقأئقوأ00046!وقئله"إ""وائي:و!المنهآذنىحئى

رئيسغلاتموضرهمتال!ي!الحاضوينأحذفآستل47وأف!كوهفى

أذته.فقمطعصالكهنة

لقب!وهو،معفمي"رائي":451(الي!ودئة.الأئةقادةهناب!ميريا"الخطأة":)41(

الشريعة.علماةبهينادونكانواتكريميئ
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خرخئملصنعلىبكم)تجآئي:لهموقاليسوعمافتكفتم48

فيبيتكمكنحتيومكلإئي94!يتأخذونيوجمصيئبسيو!ت

حينئذ05.+".الكتفيتتئمهذاقوإئما.تأخذونيولمأغفمسالهيكل

إزايىسوىعليهليس*شافيتئتعهوكان51ؤقرئوا.كفهمتركوه

عرياتا.الإزاؤو!رقترك52قأشتمكوه.عرييماعلى

والمدني!هالذينيةصالمحكمتينأماتمحماسقاقؤققايقصيسوغ:الثانيالفصل

المبازذ"آبن،"المسيغأئةئئينالمئئهذربنأوالأعلىالفضاءهجلسصفييسغ

18-18012يو71؟-5563؟-2254:لو68؟-57ة26مئى

رؤساءكلآجتمغصأالكهنةصرئيسإلىبيسوغفذهبوأ53

حئىئعدعلىتئتعهبطرس!وكان54والكتتة.وال!ئميوخالكهنة

تسعتذالئ.ام-الخآمغالئايىإلىوجلسن.الكهنةسرئيسدايىصداخل

شهادةيسوغعلىتاللبونوأتمخيس!كفهالك!نةرؤساءوكان55

تئعقولمروراعليهشهدواكثيرينفإن56تجدوا،فل!مييفتلوة

"لقد58فقالوا:ووزاعليهيسمهدونبعضم!موقاتم57شهادائهم.

صمئعمنهوائذيالقئكل،أنففهذاإئييقو3:شمغناه

".الأيديتضتعهلمآخرهئكلأأئامص،ثلائةفي،وأبنيالآيدي

شهاداتهم.تئمقلمأيضاهذاوعلى95

أورشليمفيقسميهئةوكان،نفئمهمرقمم!يوحئاالإنجيليئهو)الشا!ث"هذاأنالمرخغ)51(

12(.:12)أع



96-41:56مرثس026

قائلأ:يسوغوسأكالوشطفيالكهنةرئيس!قاتمحينئذ06

وأفا61؟"عليكهؤلا؟بهتسمقاائذيهذامابشيء؟تجيمبا"أما

الائلأ!الكهنةوئيس!أيضماالسألهبشي?يجيب!لاصامتافكانهو

ؤستزؤل!هو.))أنا:يسوعفقال62أ!ا؟"،المبازكآبن،"المسيح

السعماء((أغماممغوآتيا،الق!دوةصيمينعنجالسماالبمثيرآبن

السمهود؟إلىبعذحاجئنا"ما:والالثيابئالك!ةرئيسنفشق63

الحكيمعلىفأخمعواترؤن؟"فماذاالئجدي!.!غتملقك64

،!عليهتثضقونبعضمهمفشرغ65اتوت*.ف!تويمابأئهعليه

الخذاموتلفاةإ""تنئأله:ويقولونوتفكموتهوجههويغظون

بالفغ.

ثلاتاهعفقهئنيهزبطرلمن

25-27-18:15،18يو22:56-62؟لو26:96-75؟مثى

جواريإحدىجاءثالذايى،ساح!في،تحتبطرس!وفيما66

:%وقاتمثفيهتفرشأت!ئمتدالئبطرمنزألثفلفا67.الك!نةصرئيس

لستقائلأ:الأنكر68إ"يسوع،الناصر!نمغكنمتأيضما"أشآ

الذهليز.أإلى،نحؤ.الحأرجوآئمسل".تقولينماأفهم!لسمت،أدري

2"!منهم"هذا:هناكيفذينأيضاتقو3فطمقثالجاريةالأبصرثة96

ابنأثه)الصشهدرين(الأعلىالقضاء-مجلسفيصصاعقبوجهئعلنيسوغ64(-)53

)مئىالموت"المجذف((وعقالث"تجديقا"،تصريخهكذوألذلكالحصرفيبالمعنىالله

26:57-.)67



261ه-ا:15؟72-14:07مرقس

"في:لبطرسنأيضا!ناكائذينقالصقليلوبعذ.ثانيةقأنكر07

وتخيمت:تفغنفجعلهوأفا71جليليئ".لآئلثجمنهمأذتالحقيقة

صاخجمندئذ72عنه"،تتكفمونائذيالرجلهذاأغر!تلا"إئي

نأقبل"إئك:يسوعلهقاتهائذيالقوكبطرس!فتذكرهثانيةالذيلث

ؤتكى.فسرغا.فخرقيمرالمحت((.تلالثتئيهرنيمرتينصالذيأيصيغ

أليهود"))ملأإئه:بيلاطسبنطيوسنالحثمءالؤومانيئأماتميسوغ

91:16-18:28يو25،.-513،-ات23لو26؟-211،-27:امئى

والكتبةصالشيوخمغالكهن!ؤؤساثائتضرالضباحصومنذ15

*.بيلاطسإلىوأشقموه،بهوقضمؤايسوغأوتمفواثئم.كفهوالمجيس

"أنتآقائلأ:فأجابئأنخآ؟((اليهو؟"أملأ:بيلاطس!سأتة2

فسأله4.كثيوةبآئهامالتيفذفوتهالكهنةرؤساءوكان3قلحت!".

يئضقونالئهمصمنكماننهربشيء؟تجي!جا"آما:ثانيةبيلاطمم!

بيلاطس.تغخمبآحئىبشيءح!فلميسوعأئا5بك".

اجتمعوالذلك.الهيكلفيالمجلسقاعةوخارقيليلأالمحثماتتمنغالشريعة11(كانت!

إثاهوتسليمهم.مجرمأثهلئظهروا"أوثقوه"شرعئة.صفةالفيليئلحكحهمليجعلواصباخا

هحفوطوكلاهمابالئنفيذوالأمرالحكمتثبيمتعلىالأخير!ذاليحملوالبيلاطسن

ولاالعالمهذامنتكنلممملكتهولكنداود،وارثف!و"ملك"يسوخ21(.للوالي

:القادةعنذالقصدخئثوترىوكونئة.روحئةهيبلواحد،شعبطعلىمقصورة

أمئى!بتقم-سياسئةالواليلدىويرشقونه"ئخذف"أئهعلىبالموتعليهحكموا

14(.-ا27:ا



17-15:6مرقس262

وكان7أراذوا.أئاسجيتا،لهمئطيقعيدكلفيوكان6

إئافيفيالقتلآخترمواالذينالعصاةمغموتقاترأئايذغىرجل

يمنخهم!أنتغؤدوابمايطايبونطمقواالجيئضجذفلفا8(.المتنة

اليهود؟"هيلثلكمأظيقأن"أئريدونقائلآ:بيلاطممنقأجاب!م9

ختمذا.أشقموهقدإئماالكهنةرؤساءأنيغقمكانالإئه01-

قوأئا.بالحرفيلهمليطلقالجمعصالك!نةرؤساءالهئج11

تذغوتهبائذيأفغل"فماذا:لهموقالأيضمابيلاطسنفأجالت12

له!فقال14"اضيئهأ"أيضا:فصاحؤا13اليهود؟"قيلث

أ،"اضلئه:قائلينالضمياحفيفتمادوأفعل؟((شر"وأئ:بيلاطسن

تجذإدوبعذترأئا.لهمفأطلقالجمعصيوضيئأنبيلاطمسوشات15

".يئضل!تأممقمقةيسوغ

وئقانبالشولىئكفل))الملأ"يسوغ

3-91:2يو31،-27:27مئى

وتجمعوا،الولايةدايىأي،الذار-صداخلإلىالجئذفآقتاذة16

الشوفيمنوض!قرواأوجواتا*.وألت!ئموه،17كفها،الكتيبةعليه

بنفوسنوأئا26(.-:2715)مئىللضلحبيسوغوتسليئميسوغعلىبرأ!باتفضيل15(-/6

الأعيادفيإلأالبحر،علىقيصريةفييقيموكان26.36عاتمالحكتمفتوئىجلاطس

منمشبو؟تحرفيلأئتح!باأورشليتم-فيالهيكلبقرباأنطونياتلعيمافييقيئمفكانلكبرى

أ:"الأرجوانا(171(31(+-:2727)مئىبالشوكيسوغتكليل02(-)16اليهود.جانمب

سلاجهم.فوقالجناتفت!ةئماأححررداءفكانهناوأئا.الملوكملابسمننان
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"ال!لام،:قائلينئخئونهوأخذوا18ؤأيمإ.علىؤضعوهابهليلأ

يقضبيما،رأسطعلىتضيربوتهوكانوا91اليهودإ"مللثيا

ؤقعوابههوأواوبعدما25.لهساجدينوتخثون،عليهوتئصمقون

-.يتصيموهبهوخرجوا،ثيابئوأثتسحوه،الأرجوانعنه

الأعظمللفداءالأع!ئمالآستشهاذ:التالتالفصل

الئهاومنالظهرنحوفيالإلهيئالفاديصفبئ

24-91:16يو-43؟23:26لو44؟27:33-مئى

الحقل،منراجغاماؤاكانرجلأصليته*ليحيئوسخروا21

إلىبهوجاءوأ22وروفس.أيكمتمئدرسنأبو!القورينيئسمعانوهو

".الجمجمة"مكالنومعناه"جفحتتا"،له3يقاائذيالمكال!

وضقموه.24شيئا.منهايأخذفلمبمرممزوجةخمرالهوقذموا23

منهم.واحدكلمنهايصيباماعلىضفتيرعينثيابئوآفتسسموا

عنوالبفيالمكتوبأوكان26.صقموةتضا*الئالثةال!اعةوكانت!25

بغيرولكنوالثورةصوالقتلالخيانةعقوبةالرومانبهوأخذفارسيئمصدزه"الضليب")25(

27:32)مثىالمسيحالسئل!صلبرواية41(-211.الإهانةبالىصمنفيهلماالرومال!

الثهارصتقسيممننوعان،ذاكيوتماليهو؟،عنذكان:"الثالثة"ال!اعة)25(56(.-

وتقسيتم.الفيلوكذلك،ساعةغشرةاثنتافالثهازعادي9،تقسيم:ساعاستإلىصوالفيل

كلإنأيمركبةال!اعاثوهذ؟.ساعاتأرقي،الفيلوكذلكالئهاز،فيكونطقوسيئ

الطقوسيئ،الئوقيتيستعمل!نافمرقمن.المألوفةال!اعاتمنساعاصتثلاثساعيما

نأيوحئاروايةفيوأتىالظهر.إلىالئاسعةال!اعةمنتذهمث"الثالثة"فال!اعة
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أحذهمالضينص،معهوصقبوا27".إسرائيل"ملأ:عليهاطكم

"وأخصميئ:القائلةالكتابةفتفحت281شممايه.عنوالآخزيمييهعن

ائجيرمين"*،.هغ

اإ"إة:!ائلين،رؤوشهمتهرونوهم،تشتموتهالمجتازونوك!ان92

نف!ك.خفمن03،أئامءثلاثةفيوتبنيهتئقفالهيكلائذيأشتط

كانواالكتبةهغالكهنةرؤساثكذلك31!"عن-الضليباننرل

يخفصنأنتفلإؤولاآخرين"حفمن:قاثلينبيتهممافيت!خرون

الضليب!عنصالآن!فيننرلص..101ئييلإسرامطث...!المسيح32!نف!ه

ئعئرانه.،أيضاهما،كانامعهضيباوالفذالط"!ونؤمنلنرى

الئهارغفرفيالروخ،ئ!يئمالفادييسوغ

91:2803-يو94،-23؟44لو56،-27؟ه!امتى

حئى.يهفهاالآوضعلىظلامكانال!ادسةال!اعةوئاكانت!33

بصولتايسوعصرخالئاسعيماال!اعيماوفي34الئاسعة".ال!اعة

لهي!إ،لهيإ":ومعناه-؟"نيشبفتايظإئيص،ئيإ"ةثلأقا-عظيم

ئنادي%"إئه:فقالواهناككاثواائذينبعفنفسمغ35؟"تركتنييتم

الئوقيت4يستعملفهو"ال!ادسةال!اعة"نحوفيالولايةدايىفييزالماكانيسوغ

ثثمااتجفاثئمالمحثمةوامئدت،الشروقعنذالواليإلىبيسوغجاةوافاليهو3:المألوف

،االخطوطاتكئرفيتيرذلمالآيةهذه281(الظر.نحيىإلىوالضلثالجلجلةطريق

..الضليب-علىالعذالبساعالتثلاتالظلمةاستمرت331(53:120أشعيامنوالكتابة

:النور.غمرةفيالروخيسوعاسقمتألقهاإلىالشمسنوعادتالظلمةانقشدتوئا
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علىوجعقهاخ!لأفأشمرتهاإسقئجةإلىأحاهمالوكفن36إ"إيلئا

يأتيهلفنرىقهلأ،"قفلأ::يقولوهو،ليشرقيوأعطاهقضبيما

"أيننرلهإيلئا

.الروحوأشلتمعظيمةصرخةفآطلقيسوعوأقا37

رأىوئا93.تحمتإلىفوقمنآثتينصصالهيكلستارفآنش!38

))حفا:قالالئحوهذاعلىالروخأشقتمأئهبإزائهالواقفالمئةقائا

الفه".آبنالرجلهذاكان

ومريم،المجدلئةمريمجمئهنبعدبمعنتئظردني!ئمؤةأيضماوكان04

يتتغتهكنالفواتي41وي!لوهي،،ويوسيالضمغيريعقوقيأئم

قدكنكثيراتأيضماوغيزهن،الجليلفيكالأحينويخاضته

+سأورشليمإلىمعهضجذن

الفروبقبلوئذقنئطئبئيسوغجسذ

91:38-42يو-56؟23:.هلو6،ا-27:57مئى

غشئةأيالئفيثة*،هـإذكاتت.أقبلقدالمساء*وكان42

.يسوعأئملمريتمنسيبةوهيويوحئا،يعقولتزثديابتيأثم)اسلومي":41(-)04

غيروهيأئهماهناالإنجيليئيذكريسوغ"إخوة((منالمعدودانويوسيالضغيرويعقولث

يبدو،كما،وهنيسوغمعضجذنجليلئاتنسوة":كثيرات"غيرهن.يسوعأئممريتم

،الأولالمساءهو:"المساء")42(.يسوعفضلصمنالخاصنالإحسال!بعضنأضثنئمن

الجمعيمايومهوالئهيئة""يوم-.الغروبحتىالمآلوفة3ال!اعةمنويمتذالعصزأي

عمل.أييحللاال!بمتفيعملآ:يستلزئمماكل-ال!بتليومالي!ودفيهيهثى
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فيبارزعضووهو،!أريماثيمنائذييوشفجاء43،ال!بت

علىودخلفآخترأ.اللهطكوتتئتطرأيضماهووكانالمجيس،

قدكوفيمنبيلاطسفتعخمت44+يسوعجسذوطلمتبيلاط!ن

لهتاكذفلضا45حفا.ماتهلوسألهالمث!قائذفآستقدتم،هات

".ليوسفبالجثةأمرالمئةقائدهنذلك

ووضغه،وكفته،الضملي!بعنصوأنزته،كقتايوس!فآشترى46

01القبربالبعلىحجراوذخرقيالضمخر،فيمنقوييقبرفي

ؤجمح.أينتثظرأدطيوسيأثموهريئمالمجدلئةمريئموكانت47

المجيدةبالقيامةالمولتعلىتئتصؤالب!و،آبنيسوبخ،راتجغا:

يثزاالأحديوتمالقبرعلىوملاذنسوة

02:ايوا؟24:أ-ألو-8؟28:أمئى

يعقوتأئمومريمالمجدلئةمريمآشترثال!ب!تآنقضىوئا16

منالأؤل!-صاليومفيؤغذؤن2.ؤيطئثتهكلئ!ليأتينطيوتاوجمملومي

بعضمهنيقفنوكن3.ال!ئسمسصطلوععنذا!ر،ؤجئن،الأسبوع

رأئنتطغنوإذ4القبر؟"بالبعنالحجزلنايذخيرج"تن2:لبعض

كانأالمصلولتلأنبيلاطسن"تعخب"45(-)44.اليهـودئةفيمدينة:""أريمايي)43(

أنواعامنعانىقدكانيسوغولكن.روخهيلفطأنقبلاكثرأوأثامثلاثةأحياتايقضي

فيسفماحيايهعلىالسلطانيمللثإئهثئم"،لموتهالكفايةبهكانمآالضلعبقبلالعذالب

يسويخاأنلهتئهذبعدماإلأالجئةبتسليميأمرلمبيلاط!نأنونلاحأشاء.متىالؤوخ

تنرذنه"أنالثسموةفرأتال!بتدنؤعجل-بسبب!علىيسوغتحنيطجرى11(مات.قد

شمس-ال!بت.غرولببحذأييومءالأحدبد؟فيشمئنمامنهافاشترئنطيوتا
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فآبضرنالقبرفدخفن5جذاهكبيراوكان،دخيرقيقدالحجرأن

لهن:فقال6فآرتعئن!م!.بيضاء.حئةعليه،اليمينإلىجالسماشاثا

قابم.الدإئه:المصلولت،الئاصرفييسوغتطلئنإثكنترتجثن."لا

و!لنفآدقئن7فيه.ؤضمغوهائذيالمكانهوذافهاههنا.ليمسإئه

قالكما،ترؤتهفهناك.الجليلإلىتسميفكمإئهولبطرسنلتلاميذ؟

لكم"ء

الرعحبمنعليهنآستحوذيقاوقرزنالقبرمنفخرخن8

!...خائفاتتهنلأئفنشيئالأحدتففنولم.والذهول

للرلم!لءجميقاثئمضحاتتهمنلأدزا؟حياتطقزيسوغ

1505كوا،18-ا:02يو،94-أ:24لو

لمريتماولأظهرالأسبوعمنالأؤلسصاليومسصباحفيالاتمو؟اذ9

فآنطلقمث01.شياطينسبعةمنهاطرذقدكانائتيالمجدلتة

شمعوافلفا11.وتئكونتنوحونوكانوأ،معهكانواائذينوأخبرت

بهيئةظهرذلكوبعد12يصذقوها.لمرأثه!دوأئهاحيئأئه

قرتجعا13.الريفإلى-الطريقفيكانامنهملآثنينصأخرى

أيض!ا*.يضذقوهمافلمالآخرينوأخبواأدواتجهما

شيثا":لأحل!يقفن"لم)8(الرلث.قيامةبعذالملاذدحرتجهقدالحجركالنه(-41

)24:9(.لوقانقلكماالرسلآخبرنأنف!هنامتلكنفلضا،الخوفسطوةتحتوهن

والئسوة،عفاوسنوتلميذيالمجدلئةمريتمتصديقهموعدتمصالرسلتحفطإن13(-)9

الئسرع-عنذهم.ص-وعدمالوعيلدليل،""الهذيانمنضرتاذلكعاذين
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ا.للطعاممئيهئونوهمأنفايمهمغشرللأحذظهروبعدئذ14

رآوةائذينئضذقوألملأئهمقلويهموقساوةإيماي!مصلعدمفوئخ!م

قام.قد

والمكانالزمالأكثزكفهاالخليقةفيصبالإنجيلالذصة:الكبرىالؤسالة

02-:2818مئى

بالإنجيلوتشرواكفإ،العالمإلى"اذهبوا:لهمقالثئم15

يحكثميؤجمنلمومن.تخلصوآعتمذآهنالقن16كفها.الخليقة

إئهم:يؤمنونائذينتضخمباائتيالآياثذيهيوها17.عليه

ويأخذولى18،جديدةأئميمتةويتكفمون،الشياطينونتطر3بآسمي

وتضمعولأ،يؤذيهملاالاتلأممفاشيربواوإذا،ب!أيديهمالحئاب

قيئرأولن".المرضىعلىأيديهم

بفذوتهفصالأوعلىالكنيسةووعايئةال!ماءإلىيضغذيسوغ

ا:4-14أع-53؟24:ههلو

وجلسنال!ماء،إلىو!يسوعالرلثماكفمهمبعدومن91

الله.صيمينعن

يغقلوالرلث،مكانكلفيوتس!روأالخرجواهموأفا02

تضخمها.ائتيبالآياتالكلمةويؤثا،!هم



إفجيلى

أله!للي!2يسووبئا

لوقاللقمضيلللى
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وتدويتا،الأربعةالأناجيل-مجموعةبينتؤقغاالأناجيلصثالمث!و

كاتبإ،شخصئةتقئزة.الكنسيئالئقليدخ!ب!علىظهويىهاتاويخسفي

الجفيممنوافزاالصسطاأصابآقدم!الثقافةهفينيئاتحتدآئطايهبئفهو

وأغجحتانطلاقيها،قفدفيباكراالمسيحئةاعتنق.الطبابةوائتهن

فكان،بولسليمئماولاب!االمبشرينلخدمةنف!هفكزسنبتعاليمها،

أبعابكلفيتقئزوقديىخلاته.أخبايىوفذؤنالأسفايى،فيرفيقة

الاختلالثهذاتئغيهسنأنالطبيعيئومن،الإنجيلئينساثيرعنشخصئيه

مرقسنإنجيلسإلىلوقااستنذلقد.الإنجيلأحدالثت!ل!طريقةعلى

بعفيب!زبتتفز3كماجمفضا،مئىإنجيلصبماذةوأحاطقبلأ،المدؤلب

حدوثها.علىجمياييشاهلإيمنأيتصاديىها،مناشتقاهاأحداصب

خلاي!منتئزز،الكتابةفيالخاصنأشلوبهللوقا،هذاكفهعلىوعلاوة

الجديد.العهدصأسفايىكتت!بينآخزئماتفةلاومؤؤخاوراويامؤلقا

الأدبئة:الإنجيلخصائ!ن

يونانئةلغةتضتيألوقاأنعلىالكتاب!هواذفيالباحثونيثمق

عالشفقدذلك،اليغزؤولاالآخزين.الإنجيلئينلغةتفوقى

مفىل!ثايثةتغذكاتتأوزأهر؟عريقةبمدينه،يونانئةبيمةفيوذزسن

علىحافطوقدالعه!د،لذلكأهفئةالزومانئةالإمبراطورئة

وثائقإلىفيهااستنذ-ائتيالمقاطعشز؟فيلغيههستوى
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المألوقةغيروالئراكيحبالتعابيراهضصصتصحيحإلىوغقذ،فذؤنةأنجيلئة

منالكثيرعن-ئعيفنتواة،ولذطثقاربإ.لدىصالفهمسهلةئصبغحئى

ذاق!بأخرىومرقسنمئىإنجيقيئفيالواردةال!اجمئةوالضيغصائقردات

وجوذةتفتيرض!ائذيأليونانيئالقاوءتستطيعصلكيأدق،7مدلول

يتفغها.ائتيالزسالةف!تمنفمسهالإنجيل

الئو!!إلىوالأدبئيماالفغوئهالإنجيلصخصائص-علىالكلائميقوذنا

بالئسبههزيلةهذهتذثققئن.ومئىمرقسنإنج!يقيوبينبيتاالجلاقةعنذ

ذإ،الثانيإلىبالئسبةوائساعىامتدادذاثأئهاإلا،مرالسإنجيلالى

بعفئثيةعنهتقلوقد،مئىبإنجيلصمعرفةعلىلوقاكانأنئفتزضن

نأذلكإلىأضي!.قشتريهةؤمصابليهقيهمايهانأو،وت!ف!تهاسالمقاطع
م!

لكوفيءواسعأفقشذاتإنجيلئةشهادةللقارىيقذملوقابحسمب!الإنجيل

المتعفقةوالأحداثالأخبازنقيهفيوالئحزيالبح!ثأسلوقييعتمدكاتيه

01ومئىمرقسنعلي!ايحصمللمووثائقشهادالبإلىتزجغوه!و.بيسوغ

هنالكبأدتفوجيا4(-ا:)1مطتح-إنجيل!فيلوقاإليهئشيؤماشهذا

كتابه،مواذتجميحصفياعتمذ،وأئه،إنجيقهسبقتأإنجيلئةكتابالت

15بإيرابلوقاتفزذماوقرجح.الختيفةالمصاديىبينوالمقاون!الئقضميأسلولت

!-9؟اهو8:3،-6:25لو:المجموعتينإلىخاصنوج!على

المجموعتين!ولهاتينس،53-24:21و2-الو:والمجموعتين،41:!8

اللأهوتئة.الإنجيلؤؤي!تحديدفيأثرالأخيرتينص

اللأهوتئة:الئظرة

مرقسنلإنجيقيبماقازئاهاللأهوتئةلو!اإنجيلصخاضةت!تجييئأنشممناإذا
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للأحدالثالخريستولوجيئبالئغدالأؤلاهتئملقد.لاهوتثةنظرةمنومئى

معنىعنذالثانيوتوف!.شخص-المسيحعلىالضموتئسمفطاالخلاصئ!

إنجيلتطرةأفا.فيهالذخولصعلىالجماعةحضناهتماجم!و!لالملكوت

في!أأئتيالخلاصئةالأحداثمكانةبإظهايىفتتمئزاللأهوتئةلوقا

مدىوعلىبدايتهمنذ،يزئيه-الخلاصتاريخسإلىبالئسبيماسالمسيحشخصس

الؤخهةمنلوقاالإنجيليئعرضنئمئزماإن.الكنيسة-تاريخفيامتدابه

أحدإثهتزاكلاتاريخ2إؤاء،قفموسوا!شإزاءتأفلثةوقفةاللأهوتئ!

بدبفيحل،ائذيالروحصمنبدخ!2،فستقيمخظفيتتعاق!ث

ماتحقيقمباشرةهكذاوأعلنائمغتمد،يسوغعلى،الخلاصئةالأحدافي

ابييمايسوغبوساط!،القديمالعهل!أنبياءفم-علىشمعتهاللهبهؤغذ

فاعلأ،إلهيئ2تصميمؤفقتسيز3تزالاهذاالخلاصيمزإنالوحيد.

ومنا.بهفتخيافائقةبعناي!تخؤطهائتيالجماعةحياةفيكسر

بعفثوابمتالئالمثالإنجيلبهاتتمئبزائتياللأهوتئةالئطرةلهذه

أعاضنفقدإزائئة.قراءةالمقاطعصتفرأعندماللقارئتئجليهاشرعان

أعني،الزئيسيئيسوغتبشيرصموضوععنالثالحثالإنجيلصفيالكاتجأ

للكتابةمتمقاصالمجتمعفينف!هيسوغإعلال!تجصمقل!،الملكوباقترالمحت

ولبى:15أمربينما)قارنمسيجهعلىالزلثروحصصبحلولالمتغفقة

لوقا،الإنجيليئرؤيةبحسمب،الأخيرةالأزمنةبعذمنفلي!مث2(.ا4:

ذلك،صنقيضغلى،بالتإته.لهتحديذلاقادمزمن-فييؤتقبطأمزا

ائذيالمقآسنالوقمثوهذا.فيهالز!ثعملبدأهقذش2وقمتفيضخفقا

عيئةهوالملكوبصبحلولائوثتت!الخلاصئةالأحداتمجوىعلىت!ئمقذ

فرؤيةوهكذأ.الووحبداالعصرسالتةفيهئباشمزيسوغراخائذي
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خئعققدإئها،الآهرئةالأؤمنةمفهومفيبالثغييرتتمئؤاللأهوتئةالإنجيلص

وغامض.بعيل!2أفقفيتلوحرجابدفينةتعذولمفعلأ،

الثالثالإنجيلئقئزائذياللأهوتيئالوجيماهذاتفسيزائمفيهنصجمن

ومئىمرقسنلرؤيتيجامعةكنتيجةإليهقئثطزتوفيقئا،تفسيزا

مرقسنولاهوتالطاخ!صالكنسيئمئىلاهولتبينالجمغإناللأهوتئتين.

فيترتيهزجديد؟لاهوتئةرؤيةإلىحتضاتيؤذيايخويىالخريستولوجيئ

المسيغمنهيحتلائذيالإلهيئالئدبيردينامئةعلىالزئيسىكيها

اطكوت،صحلولبدنؤالمتكررةالمواعيذشخصمهفيمخققا،الؤشط

هذامنانطلاقاوا!د.آيي.في،الكنيسةجسيمفيالفعليئوتأمميمييما

ئغذيئززالإنجيل-الثالمثضقحابعلىيرتميمئماثذياللأهوتيئالئصؤر

فييسوغحيا؟إبرافيعلىالإنجيليئإكبال!هو،لههلافيمآخرلاهوتيئ

عفضةماوجميغ،وقاسىالزدثصتغماجميغإن.ءخلاصيئتاريخإطايى

ئبوءةفمنذ.خلاصئةأحدالبضمئغةالثال!ثالإنجيلفييحيئإليهودعا

تكتسي34(231:لقاتليهمنخهاائتييسوغقغ!مزةحئىالشيخصسمعان

مراحلعلىتاللمإئهاأيخلاصئا،بغذاالإنجيليئت!وقهاالتيالأحداث

المسيح.شخصصحيا؟فيسالخلاصصحصول

بلالزوح.عملبغاهوثالمثلاهوتيئئعايضالثالععذينيهذينيإلى

بسيطر!واقتناع2وتأهليخئرةعلىبناةأل!كتابئلوالابأنالقوللمتي!وغإئه

القدس!الزوحءمنممتلئفالمعمداذالإلهيئ.الئدبيرغقلثةعلىالزوح-عمل

وزخرئا41(،:)1وإليصابالمحت35(،:)1العذراءاوكذلك115،:)1

ألأإلأ26(.-25:)2الشيخوسمعان85(،:)1يوحئاوالطفل:67(،)1

31:22:4،1،1481،خا!نوجيماالروحء،علىعمليكتيفةيسوغعمل
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ال!ثدحياةفيالخلاصصإنجافيمرحلةالزوح-علىعملتفتصعرولاإلخ(.

ق!زجعلىالكنيسةبزوغصمرحليماإلىاهتتعآبل،وقياميهوموبئالمسيحص

فىالمسيح-عنص"كتحتهاإلىوت!يفهإلخ(،2:5،أأأعالأحداب

اللأهوتيئالئغذهذا44(.:24ألووالمزاميرا(الأنبياءوفي،ناهوس-موسى

سفزلو!اكتابةجهإ،منيق!ر،اثذيهوالثالمثبالإنجيل-الخاصنللروح

إنجييه.إلىالأؤلينالفصقين،ثانيةجه!من،وإضافتة،الأعمال

لوقا:بحس!بالإنجيلطبيعة

لهفجعقحث،الثالثالإنجيلصفيائمئزأثزهاتزك!ثعواملعذةثفة

كاتيهشخصئةشيءكلقبلهناكالآناجيل.سائربينمافيفريدةميزة

واثذييسوغحياةتدوينصمنإليهرمىائذيالهدلثثئم.الزفيعةوثقافته

اعتما؟ذلكإلىيضادت4(.-أ:)1إنجيل!مقذمة!ينف!اهوتئتا

هذاعمل!فيجارياكتايإ،-ماذةلتجميعكتيرينشهودعلىالكاتبيما

الئالثالإنجيلتجغقمتالئلاثةالعواملفهذ؟والباث.المؤزخسمجرى

مصادزعنفذؤئهاآلتقطها،جمذةقشايىلتذا!تشائعةأخبازاتخويكتاتا

هذ؟وا!صومنأئتناقل.اتس!موغومنها،ائمتداولالمكتولثمنهامتنؤعة

لقاربهئقذتمأنشأي!منئضيغ،الثالثالإنجيل،لطبيعةائقئزةالضفة

فيسئماولاالذفةفيغايةيمسوغحياةعنوتفاصيلمعلومالتوداريمه

الأناجيل.سائردونيثففةما

الثالنثالإنجيلصصتدوينقوطنأنالاعتقاذتغفحب،أخرىناحيةمن

مختصيرشكلصعلى،فلسطينبلابفيالثوزرأىمنهالق!م:ئزذوج
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للم!يمتفصيلأوكانروقةفيكتمتأئهيطنثاييوال!م،يسوغلحياة

.فيالفراغتفلألكيفلسطينأرضصفيفكوث!منلوقاأفاذلقد.الأؤل

إل!بولسنانتقاكلكن.هناكفكرته-بتحقيقفشزغ،معلوماته-عاتم

لهؤفرامأالمحماكمةلأجلصشقير؟فيفلازقتهإلىلوقاواضطراؤ،وومة

لاهوتئةرؤيةالجبرةأكت!بئاوقدتأليقا.يغييئلكيإضافئةأخرىفرصة

جامد؟كأئ!اهيئةفيلاتثررباتمثائتي،يسوعسيرلأحدابمتطؤوة

أمسحتابل،قفخمةكأئهارمزئةصورةفيولا،الماضيفيتجزثوالاخ

الئدبيمرمراحلصمنممئزةمرحلةوكأئهاوالة!-،بالقؤةتزخز،حئةصورة

الخلاصيئ.
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الكتابفاتحة
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الحقالئا!بخصعلىقئنيئالحقالئعليئم

خزثالتيالأحدالثروايةئئميشونأخذواقدكثيرونكانثا1

جمياييك!هوذالبدءمنذكانواائذينإلينانققاهاعلىبناء2بيتنا

بدالةتحفقحثإذبعدأيض!ا،أنارأشأ3لهاعاة3صازواثئمللكلم!

الشريصأئ!اترتييها،بحسبإللثأكتتهاأن،أصوليمنشيءكل

تلفيتا.ائذيالئعليمصصخةمنتئتةعلىتكونلكي4،؟+ثيوفيلس

المعمدانيوحئاولم!ابقهالخفص-صالمسيحنشأة:عائمتمهيذ

الآثتينبمولل!ئتتئ!زال!ماء:الأؤلالفصل

ال!ابقبيوحئازكرئائتشزالزلثملاذ

الرق!جمنكرئاآسمهكاهناليهودئةمللثهيرودسنأئامفيكان5

وكانا6إليضابات.وآسم!اهارونتنالتمنآهرأئهوكاش!أبئاش+

ؤأحكاجمه،الزلثوصاياصجميعفيسالكثنص،اللهأماتمباؤينسكلالهما

كتابئأيضاالإنجيليئوخةوإليه.-لقيهبدليلأنطثيةأشرافيمنمسيحئايبهونتد3(

الإنجيليبهقايماتذيالمشروعصاحستغاةيجوز،الحالهذهفيا(.:أأأعالثاني

الكهنة،منفرقةالأربم-والعشرينمنالثامنةهي51(".الله"حبيمثاسمهمعنى.وضمؤتة

مناوتة.الهيكلبخدمةتقوئمكانتائتي
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كا!أإليصاباتلأنولالهماتكنولم7.ءلومكلعنمنزقثنص

ال!ن.فيطغناقدوكاناكلالهماعاالزا،

القرع!،أصاتثه9،فرقتهتوبةاليالفهأماتميكقنوفيماكالق8

التخور*.ويقرلتالزلثقفدالمنتدخلأن،الكهنوتعاذ!على

الئبخير.والحتفيخارخايضفونكفهنمالشعحبجمهوروكان15

البخور.هذبحصتمينصإلىواققاالزلثملاكلهطهرجيتئذ11

لهفقاك13.شالخوفعليهوآشتولىرآةحينزكرئافآضطرقي12

آهرأتكإنآستجيب.قدعاءك3فإنؤكرئا،يا،تخص"لا:الملاك

فوحللثيكون!به14يوحئا.فت!في!آبتاللثشتياإليصابات

الر!ت،أهاتمعظيقاسيكونلأئه15،كثيرونتفزخوبمولده،غظيم

تغاوهوالفدسصالزوحسمنوتفتلئ،مسميهراولاخمراتشزل!لا

الزثإلىإشرائيلتنيمنكثيزاوشيزذ916+.أمهتطنسفي

إلىاالآباءقلو!تليعيذوقدرتهإيلئاصبروحقذأقهويسير17،إلههم

ا*"04مستعآشعتاللز!ثفيهثئئالأبرار،حكم!إلىوالعصاةالآبناء،

قذمىأماتمالقاثمصالبخويىمذتح-علىوالبخويىالجميربتجديدالخدمةهذهثقوم)9(

الخوتهذا)12(المساء.ذبيحةوقبلالضباحذبيح!قبلالئبخيرويصيزالأتداس.

،منشأهأئابه.إيمافيعلىفيذل؟اللهجلاكيكتشفعندماالإنسالبعلىيستحوذ،مفذس

االفريدةيوحئادعوهعلىدلالة151(.الخالقعظمةأماتمانحلوقوحقيقةفرؤيةالئفسفي

الأحشاء2فيتكوييهمنذالزل!خاضةأئهوالمعنى6:3(.عدأرجالأنبياءشلالهفي

.6-4:هملاخي171(و7(0:ه13قضأرجحياتهامتدا؟وعلى
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وآثرأتيشيخأنافإئيهذا،أغقئم"يتم:للملافيكرئافقال18

الواالفجبرائيل"أنا:لهوقالالملاكفأجالت91أئامها؟"فيطاجمنة

البشوى.!ذهوأئفغككفقلثإليلثأؤيمفمثوقيد،اللهخضرةفي

يكوناليوم،ائذيإلىالكلاتمتستطيعلاأخرسنتكونإطثوها02

((.حييهفيشيتثمائذيكلاميئئضمذقلملأئك،ذلكاليه

فيإبطائههنمتعخبينكرئاينتظرونالشحعمبوكان21

رأىقدأئهغيموايكفضهمأنتستطغولمخرقيفلفا22اتمقلإس.

آنتهعثوئا23،أخرسوظل.إليهميشيروكانرؤيا-اتفلإسالي

آمرأئهإليصاباتخيقحثأئاموبعذ24.بيتهإلىآنصردتيخذميهأئام

الزفيليئصتعهماآ)هذا:تقولوكاشأ25أشهير.خمسةفآختبأث

الئاس؟!((.بينالعازعئيئلير!إليئنظزيوتم

انحف!"-إبيسوغالعذراءمريتمئتشزالزبئملاذ

إلىالف!تال!منجبرائيل3الملاأؤيملالسمادسصألاتسهيروفي26

منشلرجلمخطوبةفتا؟إلى27،ناصرةتسمىصالجليلفيمدينة

إلي!االملاكفدخل28.مريمالفتا؟وآسم.يوسفآسمهفىاوذ،!يما

فآضطرشط92معك".الزدثعليها.المنغئمأئئها،"افرحي:وقال

لهافقال35.ال!لامهذايكونأنعسىماوتساءتمثصالكلاملهذأ

عازا.ثتمومنالفيمامنعقاتاأليهوبفظيرفيالعقر)25(كان
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-!.اللهعنذخظوةيفمفقدفإئلث،مريئميا،تخافي"لاالملاك":

سيكونإئه32.يسوعوتسفيتهآبتا،وتيدينتحتلينأشيماوها31

إ.أبيهداوذغرشنالإلاالز!ث!يع!يههيدعىالعليئوآبنعظيضا،

لمليههيكونولاالذهر،أبذيعقوبآبيت!علىويميلث33

."!م!ءنقضاآ

أغرفطلاوأناهذايكون"كي!:للملاكمريمفقاقث34

يجلالقدس!الزوح))هولها:والالالملاكالأجمالت35وجلأ*؟"

-ا،صلروكل

العليوابنالذوس!3فالمولولذلكتظلللث.العليئوالدرةعليلث

بآبنءأيضماهيخبلحثقدنسيبتكإليصابالتهيوها36.!يدعى

تدعىكاتحأأتتيلتلكالسمادم!هوالشهزوهذاشيخوخ!ي!ا.الي

"إئي:مريمفقاتمث38عسيركأ((0آمرالفيماعلىليسفإئه37عاقزاه

!عندها.منالملاكوآنصر!ت".فىقلحتكماليفليكنالزلثأقة

إلىالفةيكفهاسوفخاضةمهـقةعلىللذلالةساميتعبيرالفيماعنذالحظو؟تئل)03(

مالكلخلاصةالكلام!ذا33(-)32.عليهئثغقالمحذبهاتجتمقمن.المحظيئالإنسالب

هذافي)34(15.:146مز9:7؟أشالشأنهذافيانظرالماسئا.عنالأنبياءقاثته

إدرالثاستحال!علىدامغوبرهان،يسوعولادتهالدىمريتمغذزييماعلىقاطغدليلالئعبير

بخلاف،الملاكرساليمامحلمريموضيغاتجاوتاأيضافيهلكن،هريمعلىالإلهيئالئج!دسر

منيجعلالقدسالروخفإن:بإليصاباتقورتثإذاشاممعالفرق351(زخرئا.موق!

فقطيوحئاسيملأهوفيما35(.-04:34خر)رجعليهابحلول!هيكلأالعذراءمريم

شيخوختها،افيوهيتحتلالعاقزيجعلأنقادراللهأن)37(كماالحشا.فيبغدوهو

اطمأنث)38(بكارتها.تفمذأنغيرمنوتيدتحتلالعذراتيجعلأنأيضمافادرفهو

الله.ابنصالكلمةتج!ذأحشايهافيتثمالئحظةتللثوفي،فرضت!ث،جمريم
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وتفنئتهاإليصاباتلزياوةتخ!مريئم
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البلدإلىفسيرعةوذهتمثمريمقا!طالأئامستطثوالي93

وسفممثكرئالمجتآودخقمث04يهوذا.فيمدينةإلى،ب!بالعالي.

آرتكفنمريتمسلاتمإليصاباتشمغثفلفا41إليصابات.على

الزوح-القد!هنإليصاباثوآمتلأثبطيها.فيالجنين

الئساء،فيأنمت"مباركة:فقالتصعظيمبصوصتوصاخ!ث42

إليئ؟رئيأئمتأتيئأنأوشأكي!ألا43بطيك.تضرةومبارك!

الجنينآرتكفنحئىأذتيئفيسلاجملثصوتوخ!إنمافإئه44

قيلماشيتئمبأئهآ!ألائتيفطوبى804بطنيفيالآبتهاجصمن

الزلث".تال!منلها

بوعو؟هووفايهبعزتهوتشيذالئهأماتمتتلاشى:مريمنشيذ

مريم:فقاتمث46

لأئه48،مخفصيبالفإروحيوتبتهج47الزلثنفسيئ"تعطم

أضييما.حقار؟إلىنظز

الق!ديزلأن94صالأجيالجميغتطؤبنيصاليومبعذإئه،"أتجل

ء.عظائماليئصنغ

تئقوته".لفذين2جيلبعدجيلأرحمتهوإن55آسمه.هو"الذوسى

حط52.قلويهمبأفكايىالمتغطيرسينفشئمت؟ساعدهقدرةبسط51

أورشليم.منالغربيئالجنوبإلىسئيماكيلومترالتعلىكارمعينهي)93(
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الجياجعلىأفاضن53.المتواضعينورغ،عروشمهمعنالأعزاة

فارغين.الأغنياتوصرلت،الشمئغ

رحمتهلآبائنا،قالكما55متذكرا،فتاهإسرائيل"غضملة54

الأبد".إلىونسيهلإبراهيم

بيتها.:إلىعاذثثئمأشهيرثلاثيمانحؤعنذهامريمومكث!ث56

الأرضوعلىال!ئ!ماءفيفرخ:انحفص-وسمابقهمولذ:الئانيالفصل

المعمدانيوحثاال!ابقصمولذ

وشيئ58آبتا.وضغتاولادتهازمانتئمفلفاإليصاباتوأفا57

ققيرحوا،عظيمةرحمةأ"ولاهاقدالزلثبأنقراتيهاوذووجيرأنها

مغها.

أبيه!بآسمصفدغؤهالضبيئلتختنواجاةوا-الثامنصاليوموفي95

فقالوا61يوحئا".يدعىبلى"لا،:وقالتأفهفاجاتجتأ65كرئا.

وا!وقأوا62"إالآسمبهذايدعىعشيرتينفيأحل!منها))إئه:لها

"اسمه:وكتبلوخافطلمت63يسفى،أدنيريدهاذاأبي!إلى

وجعل!،لسانهوآنطقفمهآنفتغوللوقحب64+كفهمفتعخبوايوحئا".

أليهودثة.ا-مرتفعا!تجميععلىالحؤدثفو!65.اللهمباركايتكفم

عسى"ماويقو3:قليهقيتخف!هبذلكسمغهنكلوكان66

هعه.الزدثياكاشأالحقيقةواليالضمبيئ؟"هذأيكونأن
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إلىبالئسبةالف!بيئسيكوئهعفاويتنئاالفهبمواعيدئذكززكرئا:نشيذ

انحفص-المسيح

قائلأ:وتنئأ،القدسالزوحسمنأبوهكرئاوآمتلأ67

،تحريزهوأجرىشعتهآفتقذلأئهإسرائيلإله"الزلمحث"تبارك68

أنبيائهبفمصتكفتمكما07-التاةداوذبيمبفيلنا،وأقام96

ومن،أعدائنامن"خلاصقزن71-،الغابيرصالزمنفيالقذيسين

هبغضينا.صجميعأيدي

الق!تم73،الفدسيئعهذهوتذكزلآباجمنا،رحمته"أظ!ز72

أيديمنبخوناوقد،عليناينجتمبأن74أبينالإبراهيمأقسضهائذي

واليربالئقوىأمامهسائرين،خودببغيرتعمذهبأن75أعدائنا،

حياتنا.أئامصجميغ

تسيقلآئكتدعىالعلىنبيئفإئك،الضبيئأئها،"وأنت76

بمغفر؟صالخلاصجمفتمشعتهولتوتيئ77،طرقهلتجذالز!ثوج!قذاتم

آفتقاذفوقمنلناآختتبمثائتيإلهناأحشاببرحمة78الخطايا

الاللمةفيالجالسيننحنلنا،لمضيت97الشارق-،الكوكمب

ال!لام".سطريقفيأقداقناوت!لإقي،الموتوظل

يومإلىالقفايىفيوكانبالزوح.ويتقؤىينموالضبيئوكان08

لإسرائيل.آعتلاني

العالم.نوز،المسيحال!ئا!و)78(.القؤةإلىيرمزالقرن)71!
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انحفصءالمسيحمولذ

المسكون!بإحصابقيضمزأغسالسنمنأهرصدؤالأئامستلكوفي2

واليااكيوينيوس!كانإذ؟إ؟الآؤلالإحصاءهذاجرىوقد2.كاثها*

.أمدينتهفيكلييكتيبواتذهبونالجميعفكان3سورئة.على

،"اليهودئةإلىالئاصرةمدينهمن،الجليلمنأيضماي!وسففيضمجذ4

داوذ!!منكانلأئه،لحمبايآئدعىأئتيداوذمدينةإلى

حئلى.كاتتأالتييخطيبتههويخمغتكتتمتلكي5،وذزئيه

البكر"*.آبتهاالوتذت7ؤضمجهاأئامتم!أهناككانوبينما6

الئزل.افيموجممعلهماتكنلملأئهجمذو؟فيوأضجغئهفقمطئه

انحفصبمولدالرعاةئتسرونالملائكة

اليافطعاتهميحزسونمتبذونوعاةالئاحيةتللثفيوكان8

قداالزلمحثومجذبهموق!الدالزلثملاكدإذا9اليفيل.قجتعالمحت

:الملاكلهمفقال01شمديدخوالتعليهمفآستولىحوت!همأشرق

،ا!اليوتم11:كفهللسمصبيكونصبفرحأتشركمأنافهاتخافوا:.)الا

ب.م.:14سنةوماتق.م.31سنةرومة-فيالحكممقاليذت!مفم،أكتافيوسهو)1(

أغسال!ناأئامفيجرىآخزإحصاءعلىتذكئما)2(الرومانئة.،المملكة:المسكونة-

يوتذلمائذقيهوالبكز)7(..مق6العامنحيؤتئمفقد61ول"الإحصاءهذاأئاقيصر.

حئىاالئسميةبهذهلهيحتمظون3اليهووكانيوتذ.لمأمبعذةأحاا!ولذسواءآخر،قبقه

الله.نحوواجبا!بمنعليهيترئباكانيماآخو،تعقئالموءان
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والعلامة12.الزلثالمسيحوهومخئم،لكمولذداوذ،مدينةفي

وآنضئم13جمذود".فيمضمخغا،فمطفيطفلأتجدونأئكملكم

:ويقولونالفةي!ثحونال!اوئينالجئدمنجمهووبغتةالملافيإلى

الغلىفيلفيما"المجذ14

؟6".المسزةبهمصائذينللئاس-ال!لامسالأرض))وعلى

بعضمهمالزعاةقاكال!ماءإلىعنهمالملائكةآنصودتفلفا15

بهآغقمناالذيالوا!الأمزهذاوتثظزلحتمبيت"يتأتص:لبعض

ي!!والطفلويوس!،هريتمفوجدواإليهاوخفوا16الزبأ".

الطفل.هذافيلهمقيلبماأخترواذللثشاهدوافلفا17المذود.

وأضا91.لهمقالوهئماتتغخمونالزعاةشمعواالذينبهلفكان18

الليها.فيفيهاوتتأفلكفها،الأقواكتلكتحقطفكاشأمريئم

ماكلعلىوئضمئحوتةالفةيقخدونوهمالزعاةوزتجغ02

لهم.قيلكماورأوا،شمعوا

الموسوئةالشريعةمفعضىءعلىالهيكلإلىوتقدمئهالالفلصتسمية

سفاةكمايسوغف!فيئيختانتهوقمتحانأئامصثمانيةوبعذ21

وفي،لتهمجاال!ماءففيتالخفصميلادعنينشأهاخلاصةالئونيمإهذهفي)14(

فلا،سيرتهلسوء،اللهمسزةفيهليستنأثا،وحذهمالفهمسزةبهمقنسلامصالأرض

.المغارةسماءمنصالمتدفقال!لامصإلىالسئيليجا
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تجمبل!*تطهيرهمأئائمتفمثوئا2.2به.يحتلأنقبلالملاك

على23للرفي"يئقذماةأورشليتمإلىبهصجداموسىشريعة

ؤجمشسفاتحذكيركلأنجمنالزلثشريعةفيهكتول!هوماخسمب!

الز!ث،شريعةتقضيكما،ذبيحةولمقربا24للربأ،مقذشمايمون

!.حمامالرخيأ!رصيمامزوتجيئ

صذيقرجلوهو.سمعانآسمهرجلأورشليتمفيوكان25

،.عليهكانالقدس!والزوح،إسرائيلتعزيةينتطوكانوتقيئ

لمماالموتيرىلاأئهإليهأوحىقدالقدس!الز،خوكان26

دخلوئا.الهيكلإلىالزوحصبإل!امسفأقبل27.الرلثمسيغيعاين

هوأخذه28الصريعةبهتقضيماعليهليجرياأبواهيسوغصبالطفل

:وقالالفةوباركذراغئهعلى

خ!بعلى،بسلامعبذكتطيقال!ئا،أئها"الآن،92

"قولبن.

على،أعددتهائذي31خلاضكشاهدتاقدعينيئ"فإن35

لشعيلثومجذاالأقم،لهداي!نوؤا32كفها:الشعولبوجه

".إسرائيل

إلىنطؤاالجمع-استعملقدالإنجيليئأنغير،الأئمعلىإلأتجريلاشئةالئطهير221(

وللك،سبمل-هذافىلبذل"والزجللفدى،والولدلطهر،فالأئم:الحفلهجممع!وجوه

8.ا:لأأ2أحبار)24(.12و13:2خروخ!)23(



14287-2:33لوقا

يممعانوباكهما34.!يهيقالروئماتتغخبال!وأفهأبوهوكان33

وأإسرائيلفيكثيرينلسقوطججلقدهذ!"إن:أفهلمريتموقال

فيسيفشيجوزأيضاوأنخيما35هقاؤقة.آيةؤليكون،نهوصمهم

".كثيرةقلولبفيالمتحريهةالأفكازتئكميمصوهكذا.نفيملث

أشير.جممئطمنقنؤبلشماحئةنبئة،أيضاهناكوكان36

سبغسالزواجفيعاشأوبعدماأئاجمها.فيكثيرأطعت!ثقدكاشما

وثمانينأوبغاالعميرمنوبلغمث،أوملةظفمث37زجيها،مغسنين

بالآصوايمنهازليلفتعثدةال!يكلئفايىقلاوكاتتأ.سنة

بحمدتسئحوأخذثخضزثال!اعهتللثففي38.والقوات

لأورشليم.الفداءتنتطركالنمنكلالولدبأميروتحذث،الله

وسمالتهأبعاذتعيحداةلثهمنذإئهالئاصرة.فييسوغحياة:التالثالفصل

ثئهحدا

الجليل،إلىزتجعواالزلثشريعةبهتقضيماأتفواكلوئا93

حكمة+ممتلتا،ويتقؤىينموالولاوكان04الئاصرة.مدينتهمإلى

عليه.الفإنعمةوكاتتأ

الهيكلوفيالغقماءبينسنةغشرةآثنتيآبنيسوغ

أورشمليم.إلى،الفصحعيدفيسنإ،كلتذهبانأبواهوكان41
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العيدةسمئيماعلىتجزياإليهاضجاواسنةغشرةآثنتي،بلغصفلضا42

يسوءمالضبيئبقيئالغودةطريقوأخذواالعيدأئامآنيقضمتأوئا43

الرفقةمغأئهيفالبكاناوإذ4"4.يغقمانلاوأبواةصالهيكلفي

!لفلضا45.والمعارفالأقارب!بينتطلباهأنقيبليومصمسيرةسافرا

ثلاثةوبعد46عنه.يئحثال!أورشليتمإلىأدرآتجهمازخعايحداه

ويسألهم،ي!قعهمالمعفمينبينجال!ا-الهيكل!يوجد)51أئامص

أجوبيهءفيذكائهمنتذقلونت!معوتهائذينكل!كانص47

يافكذا،بناصنعصسآ))يتم:أفهلهفقات!ثئ!تا.أبصراهفلضا48

لهما:افقال94متألضين؟"عنلثتبخصث"وأبوكأنافهابنيئ؟

؟"أكونأنعليئتجسبئأبيعنذأئهتغقمال!أماعئي؟)تئحثال!

لهما.قالهايفهمافلم05

لثمبايهفييسوغ

أمهوكاشألهما-خاضغاوكالنالئاصرة.وأتىمعهماوتزك51

الياتتقآميسوعوكالن52قليها.فيالأهويىهذ؟جميغتحقظ

الئاس"،.وعنذالف!عنذالحطوةوالي،واليئتةالحكمة

به-"ويحتمأوتعولةيسوغيكقلولأئه،مريمزوقيلكونجهأتايوسفجمي3)48(

يشأ!لمأئهبيذ،-والقداسةوالعلمالحكم!ملءعلىبهحبلمنذحاصليسوغ521(

وال!نةيتناسثعالايخرقيلالكيتدربخاإلأذكئظهزأن
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الأؤلالقسئم

الجليل-فيبالإنجيليسوغدعوة

928

يوحئاسابقهبعذانحفصظهوز:الأؤلالفصل

والذينيئالمدنيئالعاثمالئاويخسفيالمسيحئةالذعوةمكان

إذكانقيصزتيبريومن-فللثمنغشرةالخامسةال!ن!في3

علىتثزركاوهيرودم!"+،أليهودثةعلىواليابيلاطس!بنطئوس!*

تؤخونيتي،وبلابإيطوريةعلىتئزركاأخوهوفيلئس!"،،صالجليل

رئاسةعلىوقياالاوحتان2،أبلينيعلىتئرركاوليسانيوس!*

البزئة.فيكرئابنصيوحئاإلىالف!كلمةكاشط،؟برالكهنوب

أنحفصلظهوليال!ثتدبئئجذال!ابقيوحئا

6-أ:امر-6،اة3متى

لمغفرةالئوبةبمحمودئةيناديكفهاالأردنبقعةإلىفجاة3

بيلا!نطثوس!وثيئ37.سنةإلىب.م.14سنةشقيصرتيبريوسنمفأامتذ11(

أبناءأحاأنتيباس!هيرودس!هو-36.سنةحئى.م.ب26سنةمنفلسطينإقليمعلى

هو-م.93سنةحئىق.م.4سنةمنالجليلعلىرفيصرئيسنكانالكبير،هيرودصن

رثيسنكانأ.أغيرمنولكنالكبيرلهيرودصنأنتيباسنهيرودشأخو،فيلئسهيرودس!

.اليومحتىمجهولاهذاليسانيوسوجةيبقى-.م34سنةحئىق.م.4سنةزفيصمن

فيلصهرهمساعةاقكانقيافاحموحئانأفاقيافا.كانوفعلأآنئذالكهنةرئيصن)2(

ك!نة.رئيسنقبلأكانوإئهسئماولاالثفوذ،منلهماكانبسببالزثاقيأعباءخضل
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ا:كه!الثبيئأشعياأالوالصجممفيرفيمكتود!!وماضبماعلى4،الخطايا

سمبقهوآجغفواالزدثطريقأجمذواالقفير:فيينادي"صوت

قويمة،

والمسالأيخقض!،تلأوجبلصوكليطمر،وادكل5

ي!فل.الس!عالبومتوغر،تقؤمالمتعرجة

".اللهخلاصنيعاينتشير"وكل6

تسل"يا:يدهعلىليعتمدواإليهالآتينصللجموعيقو3وكان7

فأئممروا8*؟الآتيالغفسبمنالإفلاتسبيلأواكمتن،الأفاعي

أبانا"إنتقولوا:أنلكمتخالرنولا،لتوبتكمتسمهاثماؤا

الحجار؟اهذ؟منئقيتمأنقادرالفةإنلكمأقو3فإئي!إبراهيم

شحجر؟فكلالشجر.أصلسعلىالفأسنإنها9.؟+لإبراهيمأولاذا

الئاو".فيوتلقىتقطعجئذاتقزاتثمرلا

فأجالتا11؟"نفعلأنعلينا"الماذأ:قاثلينالجموغفسأله15

فليفعل!طعامله!رمن،لهليسمنالفيعطقباءالبله))قن:"لهموقال

أن:علينا"ماذا:لهفقالواليعتمدواأيضماعشارونوأقبل12".كذلك

لكم".حذذكثزئماتستوفوا"لا:لهمفقال13معفم؟"يا،نفعل

حيث.،للهاكالةغئر؟علىيذلاالطاجتتوكبعنيفتقرج71(50-04:3أشعيا)4(

!حلولإلىالئاسصتحذيزبهالمقصوذ.الأناموإرشادالكلامتسديدفيصحاباةولامهادنةلا

كوت!ماأناليهودزعمءفيكان)8(.لغوهمعنوئعيرضوايخيهمعنييكفوااللهدينونة

الإلهي.صالعدلإزاءفيهميشقغلإبراهيتمأعقاتا
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لهم:فقال؟"نفعلأنعليناهاذا"ونحن:قائلينجنو؟وسأله14

".بوظائمكموآقتغواأحد،علىالكذقيتفترواولا،أحذاتطلموا"لا

بعذه-الآتيبالمسيحئتش!زيوحئا

8-:7أمر؟12-اأة3مثى

عنقلوبهمفيتتساءلونوالجميحتنتطرالمتمععبوإذكان15

أغفدكم"أناقائلأ:الجميغأجاب16*،المسيحهولعفهيوحثا

أحللأدنأهلأأناولسمتمئيأقوىهوهنالآنويأتي،بالماب

بيلإهإئه17.والئار*صالقدسبالزوحصئغفدمممفهو.نعقئهشيوز

فيخيرقهالئبنوأئاأهرائه.فيالقمغويجمغبيدؤهلينفيئايذرى

تئطفئ".لانايىفي

الشعمت.يبئمركانكثيرةأخرىوبمواعطالئحو!ذاعلى18

يوحئان!اية

6:17-18مر14:3-4،مثى

أجلمنئوثطيهيوحئاكانائذيالئثززكهيرودسنأنغير91

أيضمازاد02تقتيرفهاكانائتيالمساو!وسائرشأخيهآهرأةهيرودئا

السمجن.فييوحئاحبسنأئهكفهذلكعلى

للمخفص.-وضيلثبقدوموالأملالفكر؟استشراءعلىيدكئما،المسيحقدوم)15(

منللئفسصتييريسوعومعمودية،للئوبةإعداذاللجسدغسليوحئامعمودئة)16(

اهرأةهي)91(-المطفرةفعلءالئعمةإلىإشارة"والئار"وقولهرو؟القدسبالزوح،الخطيئة

.االآيةعلىالتعليقانظيرحثا.يزاللاوأخوةتزؤجهاائتيفيلئم!نأخي!
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الفهآبنإئهجمماده:فييسوغحقيقةظهوز

11مرا:9--17؟3:13مثى

33-3:21وفا

يصفيهووفيماأيضما.يسوعآعتمذكفهالشدبآعتمذوئا21

جسمئة،بصورةالقدس!الزوص!عليهونزك22ال!ماءآنفتح!ت

آبنيئ،))أنتآ:يقولالس!ماءمنصولتوكان،حمامةسكمثل

شيرزت((.بهائذي،الحبيحب

البضرفييسوغت!بئ

16-أاةمئى

على!وهو،.عميرهمنالثلاثينتخوفييسوصماكانآبتدأوئا23

بن!لاوقيبنص24،قئاتبنصعاليئبنصيوس!ابنئطنكانها

،تحومبنص،عاهوصبن-،قثئابنص52،يوسفبنصتئاقيبنصتفكيئ

بن!،شممعيبنص،قئئابن-،تحاثبنص26تخايبن،ج!ليآبنص

بنزوبابلبنص،يىيسابنص،يوخنانبنص27،يودابنص،يوجممخ

بن،قوسامبنص،أذيبنص،ضفكيبنص28نيريبنص،شألتيئيل

تا،ضئاصبن،يوريمبنس،زرليعا!صبن،يوسيصبن92،جميوبنص،ماإيد

.ايهوذبنص،شمعونبن-53،لاويبنصآ

بنص!،جميناصبن،جمفيابنص13،قيمليا!بنس،مئوناصبن،يوسفصبنأ

أ،بوغزبنص،لمحوبيدبنص،ت!ىبن-23،وددابنص،تاننابن-،تاضئا

ابدغمينابنص33،تحشونبنص،لغشابنصآ
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،يهوذابنص،يىصفابنص،خصرونبنص،غراليبنص،ذمينأبنصا

تحور،بنص،زحتابنص،هيمبرا!بنص،قإسحابن-،يعقوببنصا43

ير،عابنص،لكفابنص،غورابنص،لتئروخبنصا35

،نوحبنص،مسابنص،درقخشاأبنص،الينانبنص36،تحشابن-ا

قفقفئل،بنص،وديابنص،أخنوخبنص،تحضتوشمابنص37،لاقخبنصآ

لله.ابنصآ،مآدبنس،لتميتبنص،نوشأبنص،قثنانبنصآ

يوقاأربعينوالف!لاةالضومصخفوةفيال!ئ!يطال!مغظافرةتجؤتة

-13مرا:12ا؟ا-4:امئى

الآقتاذه.القدسالزوحصمنممضلئوهوالأردنمنيسوعوزتجغ4

تلكوفي.إبليسفيهائخربهيوتاأربعين2البزئة-فيالزوح

.جاعآنقضسثوئاشيتا.جملالأثام-لم

يصيزأدطالحجزهذاقأمرالف!آبنكن!ت"إن:إبليس!لهقالحينئذ3

يحياوحذهبالخبنرليممنمكتود!:"إئهيسوحما:الأجابه4خبرا".

مماللبجميغلحظةفيوأراه*أغلىإلىإبليس!فأخذه5"*((0الإنسان

هذ؟مجدمغالسملطالبهذاكلأوليلث"إني:لهوقال6الأرض

ليسجذتأشآفإن7أشاء.لمنأجعفهوأناإليئ؟!قدلأئهالمماللث

ارتاذوءاذبالخاطر.دوتامحفودثفيهاالإنسالبواجتيار،الوحوشتسكئةمكانالبزئة)1(

8:3.تثنية)4(بأفعايإ.إبليسنيسوذحيثالشزمملكةاقتحمالروحيقوذةالبزثةيسوغ

بالخئلة.بلمكانيئانتقال"تيمل!أثهيرخح9(و)5
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مكتوبا:!"إئه:لهوقاليسوعفأجاب8"هأجمعكفهلكفهو

إلىبهجاتحينئذ9تعمد*".وحذهوإئاهتسحد،%لهكللرسث

الفيماآبنكنست"إن:لهوقالصالهيكلصجناحعلىوأقاتهأورشليتم

يوصيإئهمكتول!:فإئه15.الأسفلإلىهنامنبنف!ي!كفألق

يخملونكأكفهمعلىإئهموأيضما:11ليحفظوك،بلثملائكته

لا:اليلقد"إئه:يسوعفأجابه12رخقك-".بحجيرتضدتملئلأ

!".إلهكالؤدثتجردب

الأوافيإلىعنهآنصردتممكنةتجربةكلإبليس!آستنفذوئا13

.ألمحآد"

الجليلفيالأولىيسوغدعوة:التانيالفصل

وطيهفيلنبيئكرامةلاالثاصوة.فييسوغ

6-6:امر13:54-58،مئى

فيلتكرهوذاغ،الزوحقدرةفيصالجليلإلىيسوعوؤجغ14

"ئقخدوته.واتجميغ،مجامجهمفيئعفئموكان15كفها.المنطقإ

على/المجمعص،ودخلنشأ.قدكانجثاالئاصرةإلىوأتى16

أي!()6:16.13تثنية(1)21.2-2909:11/مز(اوأ6:130101تثنية81(

الوقمت%إلىيشيرإذ،-دينيئمدلولذوالمحذد""الأوانتعبيزإنمهزوقا.،عود!غيرإلى

يسوغصالابنفيالأرليئكلمتيمابتج!دالفدائيئعمقااللهباشزوقد.اللهفيهتعضلاتذي

.!الخفصأقدامتحتوانسحاقه-إبليسنبانهزامإئذانكرازتهيسوخبذءف!ن،وبالئالي.المسيح



4:17592-25لوقا

الئبيئ.أشعياجم!فزإليهفاخ!17ليقرأ*8و!ام،ال!بمتيوتم،عادته

إ؟:5فيه-المكتو!بالموضععلىوح!الس!فزنسترفلضا

الفقواءلأتئمزمسحنيلأئهعليئالزلث"روخ18

بالتضروللعفيالب،بالثخليةللمأسورينلآنادقي"وأؤشقني

عنذصقبولب!ت!وأنادقي91أحرأزا،ائزققين))ولأطيق

".الزدث

عيونوكاتتأ.وجلسصالخادمإلىودفغهالئمفزطوىثئم25

ل!م:يقول"شزغحينئذ21.إليهشاخصةصالمجمعفي-ائذينجميع

وكان22مسامجكم".علىتيي!ثائتيالكتابةهذ؟تم!ث"اليوتم

اليه،منالخارجةالئعميماصأقوالمنوتتعخبونلهتمئمقدونالجميع

فيمملث"لا:لهمفقال23؟"يوسفآبنهو"أليسن:ويقولون

لقكنف!ك.آش!الطبيسثأئها:المثلهذاليستقولونأئكم

وطيك-".فيههناجمثقهفآفعلكفرناحوتمفيفعلتامابكلشمغنا

وطيه.فيقبولأتلقىنبيئمنماإئهلكم3أقو"الحق:وقال24

إسوائيلاليكنكثيرالبأراملإنلكبمأقول"الحقيقة"وفي25

جمفيمفيشهر؟ذاغريتا،-إسرائيلئاالمجمعفيرأواإذاأئهماليهودعادةمن)16(كان

-ا61:أشعيا)17(.المقذس،وتفسيرهالكتالبمنشيءقراء؟إلىذغوة،الئاموس

أئهفإئاكفرناحوم.فييسوغبهعمل-قاتمعنيالموضعهذاحئىلوقائغيفنالا231(2.

15(،-ب14الآيتين)أنظرباختصارآنقايذكيزهمافيمصدهـهاعنروايتةأوجزقد

الأرجع.هوالأولوالرأفي3(.االآيةأانظرلاحقاسيذكزهماروايةاستبقتدأئهوإئا



35-4:26لوثا692

ونشمبأأشهير،وسئةسنينثلاتالائمماءأعيق!تحينإيلئاأئامصفي

منهزأأيئإلىإيلئائئغثأفلم26صكفها،الأرضفيشديذجوغ

برضماكثيرينوإن27*.صيدونضوق!تفيأرملةآموأةإلىبل

بل،منهمأحايطفزفلمالئبيئأليشغزمال!فيإسرائيلفيكانوا

السمورفي".تعمان

هذاسماجمهمعندغضتاالمجمعفيالذينجميغفآمتلأ28

خردبإلىوه3وآقتا،المدينةصخارجإلىودفعوهفقاموأ92الكلاتم

فجازهوأفا35.أسفلإلىلتالزخوههدينئ!معليهالمبنئةصالجبل

ومضى.وشطهمفي

كثيرينمرضىولث!فاةبسلطاييتعليم:كفرناحومفييسوغ

34-مرا:21-17؟928:14؟-7:28متى

يعفمهماوكان.الجليلفيمدين!،كفرناحوتمإلىوآنحذز31

.بسلطانكانكلاقهلأنتعليمهمنفبهتوا32.الضمبتيومصفي

بصوصب"فصوخ.تجسشيطاييروحبهرجلصالمجمعفيوكان33

جئتآاإئكالئاصرفي؟يسوغيا،ولكلناها"أ"و؟!قائلأ:342عظيم

يسوعفآنتهره35الفه".!ذوالم!إئك.أنمتمقأعيردتأنالتفيكنا.

وصورشمالأصيدونبينالفينيقئةالشواطئعلىتمتذالقذم،فيمعريقةمدينة261(

القديمة.لموع-المدينيمامقابلةتفةعلىوتقغصرفند،تدعىفهياليوتمأئاجنوتا.



42792-4:36لوقا

فيا!طنفصزغه".الزجلهذأهنوآخزفي"اخزسنقائلأ:

عليهمالذعرفآستحوذ36بادى.يم!هولممنهوخرقي،الؤشط

هـإئه!الكلامهذا"ماش:لبعضبعضمهميقولونوطمقواجميغا

فيثتكرهوذاع37أ"فتخرجالئجسةالأروأخيأمروالدرةبسلطاد

المنطقة.ءلرجاأصجميع

سمعانحماةوكا!ط.سمعانبيدتودخلالمجمعصغادرثئم38

نحؤهافآنح!93أميرها.اليفسألوهشديدةحفىأخذئهاقد

تخامهم.وطمقمثوقتهامنفنهضحثعنها.فأقلضثالحفىوؤجز

علىمرضىعنذهمائذينجميعأخذالسممسىغزتجيماوئا04

واحدكلعلىيدئهتضمعفكان.إليهبهميأتونجمقلهمآختلافي

وهمكثيرينهنتخرجونأيضماالشياطينوكان41.ويشفيهممنهم

يذعهمولاينتهرهمفكانالفه((.آبن"أنتآ:قائلينتضزخون

كأ.المسيحأئهتغيرفونكانوالأئهمتتكفمون

ئفارق!مألأئريدونوالجموغ،الجليلفيتبشيرئةجولة

4:23مئىمرا:93-35،

الجموعوكان8الفيرمكاييإلىومضىخرقيالئهازكانوئا42

واحدةدفعةالاعتلانيسوعأبىولذللثدنيوثامسيخاينتظروناليهوذكان)41(

تدريخايهتسهم،المعفم-الحكيمشأنوأخذ،،ال!ياسةإلىمواطنوهيتطزقأنخشية

روحئين.وملكودتصمسيحلفكر؟



6-ا:5؟44-:443لوقا892

فقال!43.عنهمتبتجذلئلأيف!يمكوهأنوا3أراأدكوه!لفا.تالبونه

كاالدهبملكوتأيضاالأخرىالمدنأبشزأنليينبغي"إئه:لهم

ا.ك!اليهودئةصمجامع!يتجأوكان44((0أزيمفمتقدلفذالأئي

يتبعوتهويوحئا،ويعقوبئسمعان،وثلاثةعجي!بصيا

022-:16امر22،-4:18مئى

الف!كلم!ي!ماععليهتزذجمونالجمعكانفيمايومص!أوذات5

عنلثراشيتينصصسفينتينأبصز2جئسار-بحيرةعنذواققاهووكان

الزيهت3.شبتههمتغيملونالضئافىونمنهماآنحدؤوقدصالشاطئ

عققليلأبهاتبتجذأنوسأله،لسمعانوكاتخأال!فينتين،إحدى

ال!فينة+منالجموغيغفمجلسثئمالتز.

وألقواالعزضصنحو"تقذثم:لسمعان-قالالكلاممنقزغفلضا4

كفه،الئيلتجئنا"لقد:لهوقالسمعانفأجاب5للضيد".شمباككم

فعفو!فلفا6".الشباكألقيبأهيركولكنشيئا.ئصسثولم،فعفميا

تتخزق.جمعباكهمأخذثحثىاجآكثيزاشيئاالمسملثمنآحتاؤوا

فيهاليموتأخيرةمزةالئزول-إليهاقبلأورشليتميسوغارتيابإلىواضحةإشارة441(

مزؤسوىاليهودئةفيلرسالييمايسوغمزاوتةعنتتحذثفلاالأولىالثلاثةالأناجيلأئا

بحير!هي()1.بهءالاحتفالأثناءفيءوماتالفصحأجلصمنالمدينةقصذعندما،واحدة

الجليل.بحيرصباسمأيضاالمعروفة،طبرئة



5:7992-14لوثا

فئساعدوهم.يأئواأنالأخرىالسمفينة!يشركاجمهمإلىفأشازوا7

سمعانرأىفلفا8.تغزقانأخذتاحئىال!فينتينصوقلأوافأتوا

سئدي،يا،عئي"تباغذقائلأ:يسوغكبتيعلىوخ!ذلكبطرس!

وجميغهوآعتراهقل!الذ!وكبأنذلك9".خاطئرجلفإئي

ويوحتايعقوصثكذلكا5.أصابوهائذيال!ملثلكثرةمعهأثذين

"لا:لسمعانيسوعفقال.سمعانشريكيكاناالفذأدبؤثديآبنا

تقغواوئا11للبشر".صئاذاتكوناليومبعذفإئكتخص!

وتيعوه.شيءكلتركوأالترإلىبالسمفينتينص

آنتشازايزيذول!كزه،أبرصئبرثيسوغ

45-مرا:.!ا4؟-8:امئى

رأىئاالتزص!تغشاةصبرجلفإذاالمدد!إحدىفيوكان12

سئدي،يا،جمشت"إنقائلأ:إليهوتضزغوجهيماعلىخزيسوغ

يشث،"قد!ائلأ:ولم!هيذهفمذ13تطفزني"+أنقادرفأنتآ

لأحد،يقوكألأفأوصاه14التزص.عنهذهحتوللو!متقآطهر".

ماتطهيركعنوقرفينف!ك-فأيىهالكاهنإلىآمض-بالحرفي))بل

"".لهمشهادةموسىبهأمز

وقذم،الكاهنفحضامافإذا.ذيسىأئهعلىالئاصنيجايتأنالأبرصعلى)14(كان

الجماعة.قيلئة،ذبيحةتطهير؟عن



52-5:15لوقا003

ليائمقعواكثيرونجموععليهف!أقبلآنتشازا.تئ!يمغفيكرهوكان15

المقمر؟الآماكنصفيتغتنرلفكانهووأفا16.أهراجممهممنويشقوا

ويصائي.

الغفرانعلىلم!لطانهمثئتامخفغايشفييسوغ

-212:اهر-9،8:امئى

فريسئولطالحضويىفيكانمأيعفمكانفيما،يوموذات17

وأليهودئةصالجليلقرىمختينيمنأتوا!دكانوا،للشريعةوفعفمون

وإذا18يده.علىالأشفيةتخريالزلثقدرةوكات!ث.أورشمليمومن

ليضعوهبهالذخوكويحاولونمخفغاوجلأشفراشعلىيخملون2برجال

صجدواصالجمعبسبب!بهللذخولصشبيلأتحاوالموئا91.تدئهبين

يسوعةقذاتم،الوشطإلىصالفينبينصمنبفراشطوذلوهال!طحصعلىبه

((5خطاياكللثضغفورةرجل،"يا:قالإيماتهميسوغرأىفلضا25

"قن:قائليهنأنفمي!همفييفكرودنوالفزيسئونالكتبةفجعل21

الفبماغيرالخطايايغمزأنتفدؤمنبالئجديف؟تئط!ائذيهذا

هذو"لماذا:لهموقالفآجابأفكاؤهميسوعقعلتم22وحذه؟"

لكقغفورة:يقالأنالأيسر:ما23قلويكم؟فيالأفكاو

لآبنأنإذنتغقموافلكي24وآمش؟قئم:يقالأنأيم،خطاياك

لمحآ:للمخفعقال-الخطاياتغمز-أنالأرضعلىشلطاناالبشير

للو!!القام25بيتلث((0إلىوآمض-!راشلثوآحيئقئمأقولرو:



33103-5:26لوقا

يقخاو!وبييهإلىومضىعليهمضجغاهاكانوحمل،أمامهم

تقفكفموقدوقالوا،،اللهوقخاواجميغا،فذهلوا26.الله

عجا!ط".اليوتموأينا)القد:الخو!ث

التوبةإلىالخطأةليدعؤجاةيسوغالعات!ار:متىدعوة

-2:1317مر-13؟9:!امثى

مائد؟إلىجال!ا*لاويآسمهعشازافرأىخرجهذاوبعذ27

وتيغه.وقامشيءكلفترك28"اتبعني".:لهفقال،الجباية

منجضهوروكاندايىه.فيعظيمةبة3مألاويلهفضتع92

وكتبتهمالفريسئونفتذفز03.معهممئكئينوغيرهمالعشارين

*؟"والحطأةالغشاوينمغوتشزبونتكلون"لماذا:يتلاميذهوقالوا

إلىيختاجونالآجمحخاء"ليس:لهموقاليسوعفأجاب31

الخطأةبل-الضمذيقينلأدعؤآتلمإئي32.اترضىبلصالطبيحب

((.كلبمالئوبةإلى

جديدةلنفوسصالجديذالتعليتمأنيسوغالف!وم-قئعينحوذتجذذ

22-2:18مر-17؟!:14متى

ويضثون،يصومونماكثيرايوحئاتلاميذ"إن:لهفقالوا33

الفزيسئين.منأكثرهموكانالثاموسصعلماةهم351(الزسول.مئىهو)27(

أقصىصذيقا،نف!هغذققن،الخاطئوبينبينهتقومالعلاقةأنبقولييعني)32(

الموقف؟هذاوالوقودثالتبخحيمكنهالبشيرهنقنولكنتلقائثا.العلاقةعننف!ه



3-ا:936؟-5:34لوقا352

إ"وتشزبونفيكلونتلاميذكوأفاالفريسئين،تلاميذوكذلك

العريس!داتمماصالعرسبنيتضؤهواأن"أتفلإرون:لهمفقال34

عنهمفيهازخ!الدالعريسنيكونأئاثمشتأتيولكن35؟معهم

تص!ومودن".،الأئامتلكفيفحينئذ،

جديدبتؤلبمنوقعةيأخذأحا)الي!صضتلأ:أيقمالهموقال36

تلائملامنهوالزقعةيشقفاتجدياوإلأ.عتيقتؤبطعلىوتجعلها

وإلأ،غتيقةفيقاقيفيتجديدةخمراتجعلأحاولا37الغتيق.

بل38،الرقاقوتثقفهيفتراقالرقاقتضمقالجديدةفالخمر

الخمزيشردبوتن93*.جديدةزقاقيفيالجديدةالخمرتجغل

أخود؟،".العتيق:يقول!لأئهالجديدةفيترغمثلاالمعئقة

اال!بت""وبئأثهئعينويسوغال!ئتبتييوتمشئبلأيقالفونالرسل

2:23-28مر-8؟12:امئى

بينهجتارايسوعكان،الأؤلالثانييدعىسبتإ،يومصوفي6

ويكلونأبأيدي!مؤيفركوتهشنبلأتفقعونتلاهيذهوكان،المزارع

في!غلهتجللاماتفعلودن"لماذاالفزيسئين:بعفنلهمفقاك2

دأو3فعلهماحئىقرأتم"أما:لهموقاليسوصمافأجاقي3ال!بت؟"

يدعوائتيالئوبةمعنىهووهذا،جديدةنفوشاتقتضيالجديدةالئعاليتمإنأي)38(

عفاسهولةفييقيئلاالإنسان193(.للحياةوتجدياالزؤي!فيتبديلإئها2:بسوغإليها

.نظرهفيجئاذلكلأنوحياةتفكيرصمناعتاذ
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خبزوأخذالفهبيتآدخلكي!4معه،وائذينهوجاعحين

إلأاكلهتجللاوهوأيضما،معهائذينمنهوأعطىوأكلالئقدم!!

"ز".ال!بتممئاهوالبشيرآبن"إن:ل!موقال5وحذهم؟"للكهنة

يوم-ال!بتفي،يابسةيذهوجلصشف!اء

6-3:أمر14،-12:9مئى

ياهر!لهناكوكانهيغفموأخذالمجمغدخلآخزشت!وفي6

فييشفيهلليؤوايراقبوتهوالفزيسئونالكتبةوكان7.يابسة

للزخلفقالأفكاز!مقعيتمهووأفا8به.تالمكوتهماليجدواال!ب!ت

لهمفقال9وو!.فقاتم".الوسطفيوالص"قثم:اليابسةاليل!ذي

فعلمنأولىالخيرفعلالسمب!تفيتجلهل"أمعأئكم:يسوع

نظزهأجاكثئم01تهقك؟"أنمنآولىنفس!تخفصنأنالشر،

صحيحة.ياهفعاذث،فقغليذك"."مذ:للزجلوقالجميغافيهم

!ل!.بيسوعيضتعونهافيبين!مفيماوتشاؤرواغضتافآممتشاطوا11

الهيكل.فيسببكلاللهأماتمتوضعبخور،عليهامذروؤال!ميذمنأرغفة)4(

بألوهيإ.تصريخايكونيكا؟تلميحذلكوفيبال!بت،يتقئدلاال!بتسئد)5(

بجوهيريأتهونعادواماائذينوالفزيستين،الكتبةتحخيرعلىصالبراهينأوفى)11(

والشكل.بالحرفيمتشئثينوباتواالوصايا
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وتعليفهمغشزالآثتيالرلمملصاختياز:الئالثالفصل

غشزالآثتييختازالف!لاةفيأحياهاليلةبعذ

-3:1391مر-4؟ا:ا5:ا؟همئى

وأمضى،يمصئيصالجبلإلىيسوعخرجالأئامتلكوفي12

منهموآختاؤتلاميذهدعاالتهاؤوئاكانآ3لفه.الضحلاةفيالئيل

بطرسن،سفاهائذيسمعان14وشلأ:سضاهمغشزآثتي

مئى15وتوثلماي،فيلئسنويوحئا،يعقولت،أخاهوأندواوسن

أخايهوذا16بالغيور،الملفمتوسمعانخففىبنيعقولتوتوما،

خائتاكل!م.آنقلحتائذيإسقريوتويهوذايعقوقي

وآلتماس-الشفاءل!ماجمهتحتشيذالجموغ

3:711-مر-4:24،25مئى

منجم!وييكبيرمغضؤجمح-ضنتميمطفيوتوف!معهموبزك17

ومن!وأورشليتماليهودئةكلمنالشعمبهنوخشدكثيرتلاميذه

منويشمقوالت!ئسقعوهجاءواقدكانوا18وصيدونصوزساحل

13(:)1الأعمالكتالبفيلوقايثبتهاائتيالأخرىواللأئحةاللأئح!هذهتتناسبا)16(

ومرقسنمئىإنجيقيفيالواردةاللأتمحةتخالفلكئهاالثرسب.فيبسي!اختلادبمع

إسقاطهااوفيحلفى(،)بنليعقوبأخاالإنجيليمنهيجعلائذييهوذا،استمدكيرهافي

هولوقايور؟هائذيهذاي!وذافهل.المذكورانالإنجيلئاندكزهيور3الذيتذاوصنأستم

91(.-3:16مر4؟-:012مئىأراجع؟ومرقسمئىلاثحةفيتذاوش
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وكان91ياثمقؤن.الئجسةالأرواحتغذبهمائذينوكان.أفراضهم

وتئير2منهتنبجمثاكا!أقؤةلأنيفمسوهأنيطلبونكفهالجمع

الجميع.

الئلاميذإلىموخهةوالويلاتالئطويباتمنطاثفة

12-:أهمثى

وقالط:تلاميذهإلىعيتيهر!جيتئذ25

الله،ققكوتلكمفإدنالفقراء،أئها،لكم"طوبى

سئشتعون،فإئكم،الجياعأئها،لكم"طوبى21

ستضسخكون،فإئكم،الآنالباكونأئها،لكم"طوبى

وشمتموا،وآثتبذوكم،أبغضعوكمالئال!إذالكم"طوبى22

فيفآفؤحوا23البشر.آبنأجلمنالعايىؤذكوزذئوهآسضكم

هكذاإئهم.عظيمال!ماءفيأجزكملأنوتهائلواصاليومذللث

بالآئتياء.آباؤهمفعل

أضثتمقدفإئكمالآغنياء،أئهادكم،ويل"ولكن،24

غزاءيهم،

شتجوعون،فإئكم،الآنائتخمونأثها،لكم"ؤثل25

،وتبكونستحرنونفإئكم،الآنالضماحكونأئها،لكم"ؤثل

فإئهمحستا،قولأفيكمالئاس-قالواجميغإذالكم"ؤثل26

الكذبة.بالأنبياءآباؤفمفعلفكذا
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الئاسصجميعإلىموخ!ةالغيرمعاملةفيأحكام

3-هة24-25؟7ة401-48؟5:اه:93-48؟7:أ.-12،مئى

لكم:أقوللمفإثي،ال!اجمعونأئها،أنتم"أفا27

لاعنيكم،بايىكوا28.مبجضيكمإلىأخميشوا.أغدابهم"أجئوا

عليكم.الكذلتتفترونائذينلأجلصصنوا

منكأخذوقنأيضما.الآخزلهفقذثمخذعلىضرتك"من92

وقنفأغلإ.سألكمنكل35أيضما.الباةكتمتغهفلاكردات

به.ئطايئهفلالكماآغتمست

لهم."أيضاأنتمآ!غلوالكمالئاستفعلأنتريدون))كما31

الخطأةفإن،لكم2فضلفأفييحئكممنأخببئمإنلأئكم32

يحميمنقنإلىأخ!ثتموإن33،يجئون!مائذينيحئونأيضما

وإن34ذلك.يفعلونأيضماالخطأةالإلن،لكم2فضلفأفيإليكم

الخطأةفإن،لكمالضلصفأفيمنهمالآستيفاتترجونائذينآفرضتم

اأجئواولكن35ايختل.منهمت!يردوالكيالخطأةيفيرضونأيضا

عظيضا،!أجركم.فيكولنشيتاراجينغيزوأقيرضوأوأخميشوأ.أعداءيهم

والآشرار.باتجحودينترفقهو،فإئه،،العليئبنيوتكونوا

:.رحيمأبثمأنكماؤحماءفكونوا36

ئحكتمافلاأحل!علىتخكموالائدانوا.فلاتدينوا"لا37

في"ئعطونفإئكمئعطوا.أغالوا38لكم.ئغقزاغمروا.عليكم
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ائذيصلكيلباإذ،ئضاالا،مهزورا،ائلئة،اجئةكيلأأحضايكم

لكم".3بإيكاتيهيلون

أعمى؟يقوذأنأغمى"أتسشطيع:المثلهذالهموضربآ93

هعفمه،فوقالئلميذليس45؟حفرةفيمغاتسقطالإكلاهماأما

القذىتنظرلكما41.هغفمهمثليكونآكتملإذاتفميذكلىبل

لها؟تفطنفلاعييكفيائتيالخشبةوأئاغئن-أخيك؟!يائذي

أخرجذغني،أخييا:لآخيكتقوكأنت!عككصأم42

عييك؟فياثتيالخشبةتبصزلاوأ!آ،غئيكاليائذيالقذى

تخيرجفتبصزجيتثذكيفعييكمنالخشبةاصولأأخيرفي،مرائيئفيا

أخيك.غئنصفيائذيالقذى

الصخرعلىبانيا،ويعمليسمغائذيهوالحقيقيئالتلميذ

24-27و2ا-12:337:16-37؟مثى

رديئ!شجر؟ولاؤديثا،ثقزاتئمرجئدةشجرةمنما"إئه43

ئخنىلاإئهتقيرها:منئعز!ثشجزةفكل44جئذا.ثقرائثمز

الضالغالإنسان54.جمتبلغئئقص-اعنصئقط!ولا،تينالشموفيعنص

كننرهمنالزديءوالإنسانالخيز،يخيرفيالضالحصقليهكننرمن

الفم.يتكفمالقلمبهنيفيض!ئمافإئهالشز.يخيرجالرديء

؟أقولبماتعقلونل!وأنتم،رلثيا،رصثيا:تذعوتني"ولماذا4آ

منلكمأبئنبهوتعقلكلاميوتسمعإليئيأتيمنكلإن47
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الأسالنوأرسىوعفقفحفزبيتابنىرجلأيشبةإئه48:ئشبه

يقؤفلمالبيمتذلكعلىال!يلآندرأالماءفلفاصطماالضخر.على

فإئهتعقلىولاتسقعائذيوأفا94اليناء.محكملأئهيزغنرغهأن

عليهال!يلىفآندرأأساسبغيرالئرا!بعلىبيتهبنىرجلأيسميا

إ.كاملأآالبيحبذلكدهماووكانص،الحالفيقآنهاز

علىيسوغسلطان.الرسل-مغالجليلفيجولة:الؤابمالفصل

والغفرانوالموتالحياة

رومانيئمئةلقائل!غلامشفاة

!اه-4:6!ايو-8،13:همئى

01كفرناحومدخلالشعحبسمسامعفيكنههذاكلاقهيسوعأتئموئا7

عزيزاةوكان.الموتعلىأشترلتقدمريضنغلاممئةيقائدوكان2

أنايسأله؟"أليهوبصشيوخبعفنإليهأوفذبيسوغسمعفلفا3.عنذه

ءقائلين:بإلحاحإليهطاتوايسوغإلىأتوافلفا4.غلاقهوينقذتجية

لنااتنىائذيوهوأفتنا،حبمالآئه5هذالهيفغلأنتستجق"إئه

البيمتامنبعيل!غيؤصاروئا.معهميسوعفمضى6؟+".اتخمع

"يقيمونجميغاوكانواشيوخا.يدعوتهمالوج!اءمنومعاونونرئيسىصمجمعلكلكان)13

في!-اكبرالمحملإلىباهطاذنمهمكانمنويزجمملونالمذنبينويعاهبودط!الذينئةالحفلاب

يهودئا.يكنلمإذاالقائافهذا)5(.أورشليم
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سئدي،،نف!لثتكف!"لا:لهيقولأصدقاتالمئةقائذإليهأرسل

أهلأأح!بئلملذلك7.!ففيتحمتتدخلأنأستجقلافإئي

فإئي،أناهكذا8.فتاقيؤئيئرأكلمةقللكن.إليكأجيتلأن

اذقمثلهذا:فأقول"يدي.تحتجناوليسلطايي،تح!ترجل

".فيعملهذااعمل:ولغلاهي،فيأتياشماوللآخر:،فيذقب

ائذينصالجمعإلىوآلتفمتجذاأعجحتذلكيسوعشيئفلضا9

حئىالإيمال!هذامتلىأجذلمإئيلكمأقول*"إئي:وقاليتبعوته

قدالغلاتمقؤجدواالبيمتإلىالموقدونوزتجغ01".إسرائيلالي

تعافى.

نعيمبلدةفيأوملةآبنصإحياكل

وكان*.نعيمئدعىمدين!إلىمنطلقايسوعبعذكانومن11

إذاالمدينيمابالبمنآالترلتفلفا12كثير.وجمعتلاميذهمغهتسير

معهاوكان.أرملةكاتتأالتيلأف!وحياآبنوهوء،محمولتجئ!ت

"لالها:وقاللحايهازقالرلثوآهفلفا13كثير.جمحالمدينةمن

"أئها:القالخاجملوه+الوق!الئعشنولمسنوققذتم14تئكي".

فسئمه.كايتكفموطمقاتثحتفجلسن15قثم".أقو3:لكالشابأ،

قائلين:الفهومخدواجميغا.عليهمالخودتقآستحوذ16أضه.إلى

شعته".الئاوآفتقذ،ع!يمنبيئفيناقام"لقد

مدينةمنالشرقيئالجنولبإلىتقغو!ي،نف!هالاستماليوتماتحفةهذهتحمل)11(

.الئاصرة



7:17-03125!قا
جميحوفيكف!ا،اليهودئإفيعنهالحدشماهذاوذأغ17

ل!ا.المتاخمةالمنطقة

يوحئافييسوغوخكئم،يسوععنيتساةذالمعمدانيوحئا

أ-11:2مئى

آثتينا!دعا91الأمورهذ؟جميغتلاميذهيوحئاإلىونقل18

تئتطوأمالآتيآثتآ"آ:ليسأتهالزل!إلىوأيهوالدهماتلاميذههن

المعمدالأيوحئاأوقذنا"قد:لهوقالاإليهالزجلال!فأقبل02آخر؟((

آخو؟"ننتظزأمالآتيأنخطأ:ليسأللثإليلث

وعاهاقيأمواضصمنكثيوينيسوغشفىالئماعةتلكوفي21

ا:لهماوقالفأجالت22.كثيرينلعمياييالبصزوؤهمت،شزيرة2وأرواح

يبضرودن،االعفيئإنشمغتما:وبمارأيتمابمايوحئاوأخيزا))اذقبا

والموت!ا،ت!ضعونوالضمئم،تط!رونوالبزصنباضميواء،تفشونوالعرقي

فيئ*".يعثرلالمنوطوبى23يتشرودن.والفقراء،تقومون

يوحئا:!،فيللجموعيقولآخذيوحئازسولاآنصر!توئا24

هاذاأم25الرئح؟تهرهاأقصبةالبزئة؟اليتنظرونخرجتم"ماذا

عليهم!اثذينولكنالئاجمقة؟الثيالثعليهإنساتاأتنالرون؟خرجتم

جوهريمادهوماإلىيتعذاهاولاالطواهر،بعضعندبقصمنيسوغفييشأ)23(

إحدىتذكزيوحئاسؤالعنجوابهفيويسوعحفا.ال!مماء3رسوالمسيغأنلهفيتئهد

:7(.642،-ه35؟أش!)انظرلمعرفتهقبلمنالأنبياةحذذهاائتيالعلامات
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مأ26.الملوكقصويىفيهمالئزفيعلىويعيشونالفايخرةالئيال!

نبيئ.هناكثزبل،أتجللكم!:أقولأنبئا؟تنالرون؟خرجئمماذا

وجهلث،أماتمزسوليأزيملأناها:عنهكتمتائذي!الإئه27

مواليل!فيليسإئهلكمأقول"وإئي28قذاقك.طريقلثفيجذ

منه.أعظئمالفهملكوبفيالأصغزأنبيذيوحئا،منأعظئمالئساء

ويسوعالجليلى-يوحئاابناءقابلكي!

ا:16-91امثى

كواأنفسمهمالعشارونبلصشمعوهائذينالشع!ب"وجميح92

وغقماءالفزيسئونوأفا03يوحئا.يمعمودئةبآعتمادهمالف!ير

أميرهم.فيالف!تدبيززفضموايلإهعلىتعتمدوالمالإذالشريعة

إئهم32ئشيهون؟وقن؟الجيلهذاأبنانؤأشئا"فيقن31

فلملكمؤئزنا؟قائلينيتضاتحونال!احهاليجلوشاضئيةي!ميهون

ولايكللااتغمدانيوحئاجات33تثكواءفلملكمتذئناترالصوا.

يكلالبشيرآبنوجاء34شيطاتا!بهإنفقلتمخمرأتشزل!

للعشمارينضديقجم!رلمجما،أكول"،رجلهؤذا:القلتموتشزبط

بنيها!م!".جميغزكاهاقدالحكمةأنغيز35!والحطأة

الإلهتة.العنايةهيو"الحكمة"،الفهكلاتميسقعاللهمنكانمنإنأي)35(
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فزيسيئبي!تفي-مأدبةخلالفيالخاطئةوالمرأةيسوغ

وآئكأالفزيسيئبيمتفدخلمعه.لياكلفريسيئؤذعاه36

مئكئأئهغيقمثفلضاخاطئةآمرأةالمدينةفيوكان37.للطعام

طيتا،مملوءةالبضرمنبقارورةجاءثالفريسيئبيحتفي

قذميهتملصوجعقمث،تبكيالذمييماعندؤرائهمنووققعث38

"،بال!يبوتدقنهما،وتقتلهما،زأجممهابشعيروتمسمخهمابالذموعص

"لو:تفميمهفيقالذلكذعاةأثذيالفريسيئرأىفلضا93

حالها:اوهاتلمسمهالتيالمرأةهذههيئقنتعلتمنبئاالرجلهذاكان

شي!عندي،جمممعالن"يا:لهوقاليسوغفأجماب45"!خاطئةإئها

قذيونانلمداينص)بهان:الال14."هغفميا،"قل:قال."لكأقوله

لمهـإذ42.الآخيرخمسونوعلىدينايى،مئةخمسنأحد!ماعلى

خئاأكثريكونفأثهماساتخهمايهقئهما.بهئواليال!ماالهمايكن

ساقحةالذي،آرىمافي"هو،:وقالسمعانأجاب43له؟"

((.حكممت!الضموالب"إئلث:لهفقالاكبر".بالآينص

إئي(؟المرأةهذ؟"أترى:لمسمعانوقاكالمرأةنحؤوآلتفحت44

قد!قيالذموعصهيوأئاماء،قدهيئعلىتمئمكسثفلمبكذ!ت

وأفاا،تقئفنيلمأسما45قسخئ!ما.قدرأجممهاوبشغير،يىجليئغمتمق!ث

رأسي.تدهنلمأنت46.صرخليئتقبيلعنتك!لمدخقحثفمذهي
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أقو3ذلكأجلصهن47.*يىخليئدهضحثفبالظيمبهيوأئا،بزلمجتإ

أضأقدأئهابمالهاغمرهمثقدالكثيرةخطاياهاخطاياها،إدنلك

قليلأ!،".ئجبأفإئهقليللهئغقرائذيأئاكثيرا.

اثئيهئونقأخذ94غمرث".قدخطايافي"إنل!ا:قالثئم48

الخطاياتيغمرحئىهذايكون))قن:أئف!يمهم!ييقولونمعه

ي!لام".فآذهبيخفصلثقد))إيمانلث:لفمرأةوقالىأيضما؟"

الئسوةوبع!يىالرسلىسمغوجواليهالجليلفيأخرىجولة:الخامسالفصلى

الإنجيللخدمةسالرسلإلىيئضعمفنالئسوةبعفن

ملكوليتصبإنجيلويتمئريجأوالقرىالمدد!فيمضىؤتغدثذ8

شريرة2أرواحمنأئيرئنقدكنونسوة2غشرالآثنامغهوكان.الله

سبعةمنهاأخرقيائتيالجخدلئة،تذعىائتيمريم:وأمراض

وأخر،وسوسثة،هيرودسقئمسخوزيآمرأةوحئة3،شتاطين

أموالهن.منيخذفتهكن،كثيراث

أرآستعدادها-الأرضبحس!بئثمزالزوعصقثلى

9-ا!اةمر!ا،-13؟امئى

المدد!هختي!منالئاس!إليهوأقبلكثيرجمحآحتشذهـإذ4

يسوعيعرضن471(.الضيافةآدالثتفيرضةكانتمابعضنالخفصنيذبهر46(-)44

المحئةأنويبئن-المرأةئجاةالكبرياءومن،ئجاقهالفتويىمنأبداهوبما،مضيمهبالفريسيئ

مهماكانت.الخطيئةعلىتقوىالحفة



8:5-15لوقا314

يزرغهووفيما8زرغهليزرغالرارغ))خرجه:قال2،تجتلكفقهم

طيلأ"وآلتقطثهفؤفيالطريقحماشي!فيالررعصبعفن.سقط6

لأئ!تبحننب!تفلفاالضخرئةصالأرضعلىبعضهوسقطال!ماء.

مغهال!ئتو3فنبمتالشولثفيبع!مهوسقط7.رطوبةلهيجذلم

مئةوأثمرفنب!تالآرض-الجئدةفيبعضمهوسقط8فخنقه.

"إقفيسقغلل!فعصأذنالقله"هنةونادىهذاقالجممعف".

وتفسيزهعن-اتثلسؤاذ

02-4:15مر-18،23-13:15،13متى

قل!"أنتم:لهمفقال01.المثلهلفايعنيغفاتلاميذهفسأله9

لكيفبأمثالصالباالونوأفا.الله!وتأسراؤتغيرالواأنأوتيئم

يفقموا.ولاويسضعوائبصمووا،ولاينالروا

حاشيةفيوائذين12.الفهكلمةفالروغ:اتمثلهو"وهذا11

هنبالكلمةفيذهمبإبليس!يأتيثئمتسضعونائذينهمصالطريق

الضخرئةالأرضعلىوالذين13قيخفصوا.يؤجمنوالئلأاللويهم

لهمأصللاولكئهمبفرخصوتقبلونهاالكلمةشمضعونائذينهئم

اليسقطوائذي14.يرتذونالئجربةعنذثئمحينسإلىفيؤجمنون

بآستسلاجمهمتختيققيذعونهاتمضمودنثئميسضعونائذينهوال!ئموفي

وأئا15ثمر.لهتنضمجكصالذنيا،الحياةوملذا!توالغنىصللهموم

مستقيمبقلمبالكلمةتسممعونائذينفهوالجئدةصالأرضفيأئذي

ثباتهم.صبمعلثمراوئؤئون،وتحفظونها،طئب



22315-8:16!قا

علىبالذعوةبعذمنسيتلالثىالآنيسوغفمخمنيكتي!ائذيالغموفن

الرسلأيدي

25-42:امر

سرير،تحمتليضغهأوبإناءييغطتهجصراخايواليماأحدمن"ما16

خعيئليسنفإئه17الئور.اخلونالآترىلكيم!رجةعلىيوضغبل

تسمعونكيفالتبضروا18وئعقن.سئعقئمإلأقكتوثمولاسئطهر،إلأ

منه*".ينزتملهيظئهمافحئىلهليسومنئزاد،لهمنلأن

المثقين-المئتابقينفي-الواودللتعليمعمليتطبيقالزوحثة:يسوغأشوة

3-335:امر.ه،دا-12:6متى

بسبمبإليهالوصوكيستطيعوافلموإخوئهأفهإليهوأقبل91

يريدونخارخاواالفونوإخوتلثأضلث"إن:لهفقيل02.شالجمع

ائذينهموإخوقاأمي"إن:لهموقالفأجالت21ترؤك((0أن

بها".وتعضلونالف!كلمةتسمعون

البحرعلىعاصفةئ!كن،الطبيعةسئذ،يسوغ

4:3541-مرو23-18،27ة8مئى

لهم:فقال.تلاميذهومغهال!فينةيومءجممتذأبوفي22

يستثمرهالامنوأئا،نعمةعلىنعمةيزادوتستثمرهااللهكلمةتسقعمنإن)18(

تتأثر.،الخاصنملكهأئهايتو!ئمائتينف!هاوقذايىكه،النعمةمنخاليةتكونفنف!ه

:12.46مئى؟راجعيسوغإخوةبشأل!)911(



03-8:23و!ا316

الوحم!نام.ساجمرونهموفيما23الأققعوا.".المخيرةجمئيرإلى))ينجر

فيوباتواماءمأتمتلئال!فينةوأخذمت2ريحعاصفةالبحيرةعلى

3"إتهيكإئنا،معفميا،مجثئم"يا:قائلينوأيقظوهالدتوا24خطر.

قالثئم25الهدوء.وساذف!كنا،الماءوقيجانالريغفآنتهز.فقام

وقالواوالإعجاباالخودتعليهمفآستولى!((إيمانكم))أين:لهم

قتطيغه؟"!والمياةالرياختيأمرحئىهذأتراة"قن:لبعضبعضمهم

مخلوقكلعلىمطققسئذيسوغوثنئة:أوضصفيمعتزىشفاة

02-؟اهمر8028-34،مئى

إلأوما27.الجليلتقايلائتيالجراسئينأرضصعنذوأرشؤا26

منذوكان.شياطينبهالمدينةمنرجل*تلفاةحئىالترإلىخرقي

فلف!ا28القبورهغيربيت!إلىيأويولا،ثوتايرتديلاشطويل2زمن

لي"ماشديد:بصولتوقالقذمئهعلىوآرتمىصرخيسوغأبصر

ئغذتني".ألأإليلثأتضرتخالعليئ؟الف!آبن،يسوعياولك،

ائذىاصالرجلهذاهنتخرقيبأنالئجسنالروخيأمركانفإنه92-

قيقطعلضبل!والقيوبصبال!لاسليشذفكان،عليهآشتخوذماكثيرا

"ما:يسوعفسأله03.البراريإلىال!ئميطانوتسوقه،الربط

الأعجوبآلنقلصيهتمإئهخبزهمابممئىدروىألمجنوتينمنواحدبذكيرلوقايكتف!)27(

-ظروف!ا.لنقلهفهمنأكثر



8:31-03174لوقا

فيه.دخلوأقدكانوأكئيرينشياطينلأن.""جؤقة:فقال؟"آسمك

-.الهاويةإلىبالذهابيأمرهمألأإليهوتضرعوا31

ترعىءالخنازييرمنقطيع"كبيريمالجبلفي،هناكوكان32

الخرج33لهم.فأثتناليها.الذخولفيلهمتأذنأنفسألوه

عناقطيعفتواثبآالخنازير.فيودخلوا-الرجلمنالمثمياطين

قربواجرىماالرعاةرأىفلفا34وكيرق.البحيرةإلىالجرقي

خذث.هاليروأالخرجوا35الضمياع.وفيالمدينةفيوأخبروا

جال!االشياطينعنهأقلع-ائذيالزجلفوجاوايسوغعلىوأقبلوا

الذعر.قأخذهمالغفل.صديغلاب!ا،،يسوعقدقيعند

معترى.كانائذيذاكأنقذكيصرأوااثذينوأخبرهم36

تمفكهمقدلأئ!معن!متذقمتأنجراسياأهلصجميعفسأله37

راجغا.وققلال!فينةفريهعتشديد.خو!ت

يصخته.أدنالمئمياطينمنهخرحأالذيالرجلإليهفطلمت38

صثغمابكلىوحذثبيتلثإلى"غذ93قائلأ:صرالهيسوغولكن

إليه-يسوغصنغمابكلكفهاالمدينةفييناديفآنطلقلك".الفا

يئيرآبنةوئحئيآمرأةيشفيوالموتالحياةسئذيسوغ

2-43ه:امر-9:18،26مئى

تئتطرونه.كفهموكانواالجمغآستقباتهيسوغؤتجغوئا04

قدالشيطالنلأنيذغولاذلك،الئاسئؤذواأنوشجهمفييعو3فلاجهثمإلى)31(

.الإنسانإيذائهفيالئعزيةمنشيئايجا
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عنلىوخرجاءقد؟ألمجمعرئيس!وهوتئير،آسفهرجلوإذأ41

وحيد!آبنةلهلأن42بيتهيدخلأنإليهوطلحت،يسوغالدقي

وفيم!ا.الموتعلىأشرقمثقدعميرها،منغشرةالثانيةنحوفي

ترحموته.الجموعكانمنطلقهو

قلىكاشاسنةغمثترةآثنتيمنذدمتردتبهاآمرأةوإن43

تشفيها،أنأحايستبئولمالأطئاءعلىتميلثماكلأنققمث

-ترفماالحالفىفو!تردائهفدقيولم!ثخلمههنفآذتشأ44

قالجميعهمأنكروإذلم!ني؟""قن:يسوعفقال45دمها.

!!وترخمونكعليلثيضئقونالجموعإئهممعفم،"يابطوس!:

قدقؤةأنأحسمسمتافإئي،تسنيالدواحذا"إن:يسوعفقال46

ذتثتخأهرهالمأئ!االمرأةرأتفلما47مئي".خرحأ

قدعفةلأمميئكفهالائمعمبأهاتموأخبرث،قدقثهعندوخرثمرتجدة

،اآبنتي"يالها:فقال48.الحالفيتيرئ!ثقدأئهاوكيف،لم!ئه

".بسلامفآمضيخفضلثقدإيمانلث

"لقد:-والالالمجمعصرئيسعنل!منواحاأقبليتكفمهووفيما94

"لاقائلأ:فأجابهيسوغوسمع05المعفم".!يشجح!فلاآبنتهثهاتتإ

أحذايذغلمالبي!تإلىآنتهىوئا51تئجو"ءوهيفقطآجمن!تحث

وكان52وأفها.الضبئةوأباويعقوقيويوحئابطرشإلأهعهتدخل

تحتألمإئهاتبكوا."لا:فقالعليها.وينوحونتبكونالجميع



8:53931-56؟9:أ-6لوقا

أفا54ماتتأ.الدبأئهالعلمهممنهفضمجكوا53ناجممة*".ولكئها

روخهافعاذث55".قومي،"ئنئتيقاثلأ:وناداهابيلإهاالأخذهو

أبواها،الذهل56طعاقا.ئعطىبأنفأمروقيها.منوقاقتأ

جوى.بماأحذايخيواألأفأوصاهما

تآلامهئئيىيسوغ.الجليلفيأخيرةجولةالئعادس:الفصل

سزهمنجالباويكاي!

الزموليةوصفائهاءالئدريبيةالرسلبعثة

-6:613مر14؟-911،-0101مئى

المئمياطينعلىوال!لطانالقدوةوأولاهمغسمرالآثتيودعا9

بإنجيللينادواأؤشلهمثئم2.الأمراضمنال!ئمفاءوعلىجميغأ،

للطريقتخملوا"لا:ل!يموقال3الأشفية.وئخرواالف!ملكولت

منكتملأحل!يكنولافضمةهولاخبراولامزوذاول!عضمال!شيئا،

ليموإذا5ترخلودن.ومنه،فيهالأقيمواذخئتمبيماوأممن4قباءان.

شهادةأوجيكمغبازوآنفضواالمدين!تلكمنفآخرجواتفتلوا

عليهم.

كلاليالآشفيةويخرونيتشرونالقرىفيوطافوافخوجوا6

مكان.

الإلهيئ.المعئمصنظيرفيليئال!فما-نائموإيقاطمضتإحياء521(



41-9:7لوقا532

وأخبازهيسوغذكزئقيفههيرودلئن

16-ادا6:مربم2-14:امتى

ةالحيرةفأخذئةتخريكانمابكلالئثزؤك!يرودس!وسيئ7

((،الأمواتهنقامالديوحئا))إئه:تقولونكانوابعضمهمبأنذلك

الآولينالأنبياءأحا"إئه:وغيرهم،ظهو"قدإيلئاإ)إثه8:وغيرهم

فمزأؤأشه.أناقطع!تفقديوحئا"أفا:هيرودسفقال9قام".قد

.يراهأنيطلمبوكالنالأهور؟"هذ؟مثلعنهأسمحأئذيذا

الحبزتكثيوأرمعجؤةصالرسلعودة

!ا4-603:مر21،-:1413مئى

ومضىفأخذهمغملوا.مابكلأختروهالرسلؤتجغوئما01

صيدا.سآئدعىمدينةنحؤ،آنفرابعلىبهم

الله.ملكوبعلىوكائقهمفقبقهم.تبعوهالجموعغيئوإذ11

تقآميميلالئهارآبتدأوئما12شمفاء.إلىمنهمالمختاجينوشفى

القرىيأتوالكيالجمعصهؤلاء"اصيردث:لهوقالواغضئرالآثنا

مكافيفيهنافإثناوالوتا:بيتاال!يهالهمفيجدواخؤلناالتيوالضمياغ

معنا"ليسفقالوا:تكلون".ماأنتم"آغالو!م:لهمفقال13الفر"

هؤلاء3لكلونشتر!لحضصلمماوسمكتين.ء.أرغفةخمسةمنأكثر

:ايتلاميذهفقاك.زجلآلافيخمسإنحؤوكانوا14"!طعاقاال!ئمعحب
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!ن".خممع!ين،جماعالت"أئيهئوهم

جميغا.
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أ.القعلو15
وهمتكأفأ

نحؤنظرهورفغ،والسممكتينالخمسةالأوغفةفأخذ16

للجمع.ليقذهوهاللئلاميذوأعطا!اوكسرهاعليها،وباركالضمماء،

غشرةآثنتيعنهمالضملمارفعواثئمشميعوا.حئىفاكلواكف!م17

اليه!ر8منففة

بموتهئئيىويسوغ،المسيحهويسوغبأنيش!ذصبآسم-الرسلبطولمن

31-27ة8مر21؟-16:13متى

قائلأ:سأتهممعهوالئلاميذجذةعلىيصفيكانو!يما18

اتمغمدأن.))يوحئافأجابوا:91هو؟(!إئيالجموعيقول"من

لهم:النقال02".الامقدالأولينمننبيئ:وآخرونإيالئا،:ؤاخرون

".الله"مسيح:وقالبطرلم!فأجابهو؟"إئيتقولونقن،"وأنتم

ينبغي))إئه:وقال22لأحد؟إ؟.يقولواألأمشذذافأوصاهم21

الكهنةوزؤساةالمئميوخيردتةوأنكثيرأم!يتألتمأنالبشيرلآبنص

الئالث((.ساليومفيويقوتمئقتلوأن،والكتبة

تحمقهاأنشأيههنماكلالجماعةعنيقضيئأنالذوامعلىالخفصصقتمين)21(

روحيئ.صمسيحلفكرةمستعدةبعذتكنلملأئها-دنيويمأ،مسيحإلىكماإلييماالئطرعلى
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يسوعآئباعس9شرو

أ:9-8:34مر؟28-61:42مئى

92-9:23لوقا

نف!ة،قفئنيهريتبغنيأنأحاأراد"إن:للجميحقالثئم23

نف!هيخفصنأنأراذقنالإن241.وتتبغنييومشكلصليتهوليحيئ

اماذاإذ25.يخفصمها!الإئهأجليمننف!هأهلكومنيهلكها،

لأدأ26دفرها؟أو،نف!هوأهللثكفهالعالتموبغلوالإنسانتنفغ

اليجاةمتىالبشيرآبنبهت!تخييوبكلاهيبيت!تحييهن

القذيسين.والملائكةالآلبومجدمجده

الموقآتذوقونلامنههناصالقيامينإنالحقلكم"وأقو273

*".اللهملكوتئشاهدواحئى

الحلاصيةوسالتهوسز-الإلهالمسيحسؤيك!ثي!بتجفيهيسوغ

8-9:2مر-8؟17:امئى

بطرسنمعهيسو!ماأئام-أخذثماني!بنحوالكلامهذاوبعذ28

تبذكيصفيهووفيما92لئصفي*.اتجبلوصجذويعقوبآويوحئا

نف!ي!ه!لخيريفعلأئهمتوفقاللطبيعةشيئايرفف!ولااهوأءهيرضيائذيالإنان)24(

رؤيتهمأئا؟الرسلبعفنقولهفيالمعنثون)27(نفميمه.لهلافيبذاتهيسعىالإنسانذاك

يثبئهماوهذا.الطنأغلمبفي،الئجفيبمشهدفتتعفق،قولهحذعلى،اللهطكوت

الئققيذانغير،الشيخصبجبلالمعروالثحرمون-جبلالأرجحفيهو281(.اللآحقالمقطغ

ثابور.جبلصجانمبمنمعظصهفي



9:35323-45لوقا

تتحذثال!رجلال!وإذا03لآجمعة.بيضاءتيابهوصارتوجهيما،منظر

المزجمحبآئتقايهوتخذثابمجلإ،ظهراوقد31وإيلئاموسىإئهما.معه

أووشليم.فييتئمأن

الئعاس.ؤطأةعل!يهمتفقمثقدمعهوالئذال!بطرسنوكان32

هذالطوفيما033معهصالفذينلرجقينصوامجذههدواشاآستيقظوافلضا

معفم.ياههنا،نكونأنلحسن"إئه:يتسوعبطرم!قاليفايىقايه

وواحدة،لموسىوواحدةلك،واحدة:مظالثلاتالفنصتغ

.يقولهايدرييكنولمإ"لإيلئا

فآشتولىغمثميثهم،قدبغمامةإذابهذاتتكفم!ووفيما34

هنصولثوآنطلق35الغقامة.فيدخلواعندماالخولثصعليهم

وئا36آشقعوا"ءله،مختاري،آبنيهو"هذا:يقولالغمامة

في،الضمم!تققنرهواهموأئاوحذه.يسوغوجذالضولتدؤى

شاهدوا.ئمابشيءأحذايخيرواولم،الأتامتلك

والموتصبالآلامآخزوإنبا"لث!يطانبهصغلاملن!فاء

23-2703،-914:مر23،-18،22-17:14مئى

جمحلآستقايهمصخ!الجبلمننافيلونهمفيماالغل!والي37

ألبأسأئلث،فعفم"يا:قائلأيصيغصالجمعفيرجلوإذا38كئير،

بغتة،فيرغقيعتري!روخاإن93.وحيديإئه.ولديإلىآثظر

وقد45يرضمضط.أنبعذإلأباتجهلإعنهيقيئولافيزياويخياله



.هـ-3249:41!قا
يسوعفأجاب41يستطيعوا"فلمعنهيطردوهأنتلاميذكسألمت

م!!معكماكونمتىإلىاليفاسا،اللأهؤمنالجيل"أئها:وقال

السميطالاصرغهآصتهووفيما42هنا((إلىبآبيكإليئوأحتملكم؟

أبيهتإلىوسفقهالغلاتموأبرأ.الئجصالروخيسوعفنآنتهر.وخبطه

الله.عظمهمنالجميعروفئه!ت43

:ألتلاميذهالالصنغماكلهنيتعخبونالجميغكانهـإذ

البشيرآبن"إن:لكمأقوئهماحستافآسمحواأنتم"أفا44

الكلائم!ذأتفقموالمولكئهم45الئالس".أيديإلىسئسقئم

عنه..يسألوهأنوهابوا.معناهيدكونلاعليهممغققاظلبل

آسم-يسوعفيتكفنوالقدوة.اللهملكوتفيالعظمةثاعدة

9:33-37مر-ه،18:امئى

ما.يسوعفغيتم47.الأعظمهوأئهمفيخاطرلهموخطر46

قنا))إن:لهموالال48يدئهبينوأقاتهولذافأخذقلوتهميخالج

،اأزشلنيالذيقيلقبقنيومن،قبلفإئاييآسميالولذهذاقيل

صالأعيظم".هوجميغافيكمالأصغرلأن

تطرد!واحذارأيناإئا،معفمأ)يا:وقاليوحئافأجالت94

ا:يسوعله!قاك05معنا".تتبلثل!لأئهفمنعناهبآسجكال!ئمياطين

تعكم".فهوعليكمليسنمنلأن،تمتعوه"لا



9:51325-57لوقا

التانيالقسئم

بالآستش!ادالمصيرصلمواجهةأوولث!ليتمإلىطريقهفييسوغ

الذهووومعئئمالأوحذالزسوذيسوغ:الأؤلالفصل

يس!غآستقباذال!امرئبنرففن

للمضيئوجقهتئتآصالعالمهذامنلآرتفاجمهالأوانآنوإذ51

لل!امرئينقريةوذخلوافذهبوازسملأ.قذاقهوسئر52.أورشمليمإلى

6ل!.أورشليمنحؤهئجقاكانوجقهلأنفبوتهفرفضوا53.لهلمجذوا

ولث،يا"أتريا،قالا:ويوحئايعقول!تلميذاهذلكرأىفلفا54

اوقالوزتجرهمافآئتفمت55يهلهم؟"نازاال!مابمنت!تئنركأن

يأصتلمالبشيرآبنفإن!أنتماروحصأفيمنتعقمالطلا"إئكما:لهما

.أخرىقريةإلىومضموا56لمخفضها""01بلالئايم!صحياةليهيلث

يسوعلآئباعصشيءكلترذ

22-8:91مئى

مضثتآ((.أينما"أتبغلثواحا:لهقالصالطريقفيهموفيما57

يهودفيلكلجمداءعلىثئمومناليهود،تجاةاستعدادأسراعلىال!امرثونكان531(

المسيغلأن)55(ؤخدتها.علىعاملصوكبرالأئةمجذالهيكلحبثأورشليتمإلىمتوخ!

وحفمهبرحميهالإنسانئةليغمرأتىبلالئاس،-ويهيلثالانتقامروخلينشريأتلم

أنتما،روحصأفيمنتعلمالطلا"إئكما:بعفالئسخوتزيد.الخلاصئةونغم!،وسلايه

ليخفضها"+بل،التفولنيمفيلثيآتلمالتشرأبنفإن



4-ا:6201؟-:958لوثا326

وأفاأوكازا،ال!ماءولطيرأوجرةيلئعالمب"إن:يسوعلهفقال58

رأشه"+إليهئسيذموضعلهفليسالبشيرآبن

أدأ،سئدييا،لي"ائذن:فقال"اتبغني"+لإخر:وقال95

تدفنواأنللموتى"دح!:لهفقال65أبي".وأدالنآولأأمضيئ

الفه".بملكوتقآمض-ونادأذتدرأفا.موتاهم

أوذضماأنآولأليآئذنصولكن،سئدي،"أتبعك:آخرو!ال61

ايحراث!علىيذهوضغمن"إن:يسوعلهفقاذ62".بيتيأهل

*".اللهلملكوتصيصالحليسالوراءإلىونظر

لهمالزبئووصاياالئدويبئةثلميذاالآثنين،وال!بعينبعثة

24-112:امئى5؟9:3-لو11،-6:8مر16؟01:7--38؟9:37مثى

وأزسقهمآخرينتلميذاوشئعينآثنينصالربأعئنذلكوبعذ15

تفذمأنمرمغا-كانموضعوكلمدينةكلإلى،قذاقهآثنينصآثنينص

فآشألواالليلون.القغلةولكنالحصاذكثير"إن:لهموقال2.إليه

إئي%ف!ااذهبوا!3خصاده.إلىقغلةيريملأنالحصابرلث

ولا"هزوذاولاكيضماتخملوالا4.الذئاببينحملاتاأريملكم

بينيرئطإخبارفيأوزمنيئرابطلا-يسوعءأقواللبعضثلاثئةمجموعة62(-571

تهد!إذ،المغزىحيثبعضصمنإلىبعضمهالوقاجمعها.متضارلةتبدولذلك،أجزايها

المعفم.تجاةالمسيحتلميذعلى-الواجبالإخلاصإبرازإلىكلها



01:5327-15وقا

دخلتمبيمتوأفي5أحطى*+علىصالطريقفيتسمفمواولايعالأ.

يمهـسلامآبنهناككانفإن6.البيتلهذاالسسلاماولأ:فقولوا

ذلكفيوأاليموا7.إليكمفترجحوإلأ،عليهتستقرفسلائكم

ولا.أجرتهعلىحفماصللعاملالإن.عنذهمئماوتشمربونكلونالبيمت

لمجت.إلىبيمتمنتنتقلوا

وآشفوا9،لكميقذمئمافكلواوقبلوكمدخلتمهدين!"وأ!ن8

الفه.ملكوتمنكمآقتردتالل!:لهموقولوافيها.ائذينالمرضى

والولوا:ال!احالتإلىفآخرجوايقبلوكمولمدخلتممدين!وأئ01

ولكن.مدينتكممنبأرجيناالعالقالغبازحئىتنففلكمإئا11

لضدوتم،إنلكمأقوذوإثي12.أتىقدالف!ملكوتأنآعقموأ

المدينة.تلكمنمصيرأأهونتكون،اليومذلكفي

لولأولصيدا!بيستآياللثويل!يا!رؤينفي،"ويل13

منلتابتاالمعجزاتمنفيكماجوىماصوزوصيدونفيجرى

وصيدونصوؤولكن14الرماد.فيبالمسوحص-جالستينصقديم

يا،وأشط15مصيرا.منكماأهون،الذينيومصفي،ستكونالط

الجحيم.إلىبلثسيهتط!إئهاتص!ماء؟حئىأترتمعينكفرناحوم

يأبلل!لامأهلإنسان)6(.الفارغةالمجاملاتفيئضيعوته-وقحتللرسلليس)4(

.المذكورةالئحتةعليهاشطويائتيوالرمنتةالروحئة،الخيرالتلمجموع



22-01:16لوقا328

اللىفإئاقينبذكمومن،سمعقدفمئيمنكمسمغ"قن16

".أرسلنيائذينبذنبذنيومنتتذ،

نإرلث،"ياوقالوا:،فرحينوال!بعونالآثنالطرجعثئم17

"إئي:لهمفقال18إ"بآسمكلنايخضعونأنف!همالشياطين

أوتئئكمأناوها91+كالبرقال!ماء،منهاوتاالمئميطانرأيمت

يضركبمولنللعدؤ؟أ.قؤةوكلوالعقاولتالحئالتلتدوسمواسلطاتا

آفرحوأبلص،لكمتخضعالأرواخبأنتفرحوالاولكن02شيء.

".ال!ماوات!يمكتوبةأسمابهمأنبالحرفي

القلبودليميالمتواضعينقسمةالفهأسراليمعوفة

-13:1617-11:25،27متى

الروجصبفعل،يسوعتهفلبالذاتال!اعةتلكوفي221

،أوالأوضال!اءرسث،الآلثأئها"أحقاك،:وقال،القدس

للأطفاذ."وكشفتهالذكاءصوأهلالحكماءعنصذلكجبتآلأئك

!ذلقد22.لديكخ!نهكذالأئهأخضاك،الآفيأئها،أجل

ولاالآل!،إلأالآبنتنتعيردتأحاوليسشيء،كلأبيإليئ

له*"هتكمتممتأنالآبنيشاءومنالابنإلأالآل!قن

إلىترمزالحشراتهذه)91(.العاليةالأجوأءبل،ال!عادةموطنلاهنابال!ماءئراد)18(

فتح16الآيةفي)22(الئاسى-سموته.فيوينفثالرذيلةترب!فييتسخمبئائذيإبليغ

الجوهر،فيالئائةالوحدةإعلال!إلىمنهاوذهمت،الآلتوبينبيتهالمساواةعلىنافذةالرب



03932-01:23لوقا

للعيودن"طوبى:خماضةلهموقالتلاميذهإلىآلتفمتثئم23

منكثيراإنلكم3أقوفإئي24!ناظرونأنتمهاتننهرائتي

يروا،ولمترونأنتممايرواأنؤثثواالملوفيمنوكثيراالآئبياء،

تسمعوا".ولمتسمعودنأنتممايسقعواوأن

الطثبالئ!امرفيقتل-المثلىالطريقهيالعمليةالمحثة

2813ة12مر04؟22:34-مئى

"يا:ليختيرهلهويقوليقومالشريعةعلمابمنواحاوإذا25

له:فقال26الأبدئة؟(!الحياةلآيىتأعملأنعليئماذا،معفم

))أص!:وقالفأجالت27تقرأ؟"كيفال!ئمويعة؟فيكتمت))هاذأ

وكل،قدوتكوكلنفميمك!وكلقديك،بكل.إلقكالرلث

أضآ."بالضموالب:لهفقال28*((0نفميمكمثلوقريتك،ثتهيك

التحيا".هذاافغل

قريبي"وقن:ليسوعفقالنف!هيزكيئأنفأوادهووأفا92

:وقاليسوغفأجاب03

*؟"

غيرجمفقامنهيقتضيائذيالأمر،الآبجوهرغنىيغيرلتوحذهفالابن22:الآيةفي

محدود،كيريكونأنيقتضيأئذيالأمر،الابنجو!رتغير!توحذهوالآل!محدود،

وممعفيمابمقدايى،للهمعرفتهفيال!ليصةالقلوبآالابنويشيرك.اللههوفالابنوإذن

بسبب-يسوغلتعليمصذىإلأليسالجوال!هذا271(.يعيأنالمحدر؟-البشرىالعقل

وشع!فيوكانالرلثعلىسؤاتهقئخكونهمن)92(-المسيحيئصالروحمنبهيئص!ما

عنهيجيمتأن



01:31-1!لوقا033

ص،لصوعلىفو!أريحاإلىأورشليتممنفنحدزاكان"رجل

وقئت.حيئبينتركوهوقدومض!واضرتا،وآوشعوهفغرؤه

عنهفماكفآبصرهسالطريقتلكمنمنحدراكانكا!تاأنفآئفق31

وجافيعنهفماذفأبصرهالمكال!إلىوصللاوفيوكذلك32وجاؤ.

إليهفمال34*،لحايه!رقفرآهبهمرشقيرفيسامرئاإنثئم33

الخاض!دائتهعبىوحمقهوخمرا،زيتاعليهاصائاجراخهفضمقد

دينازينأخرقيالغل!وفي35يأهيره.وآعتنىالفندقبهوأتى

فوقأنففمتومهما،بهأعتنص:لهوقالالفئاقيلصاحصبوتقذهما

رأيك،في،الثلاثةهؤلاءفأفي36-أعود.جمندماإليكأذيئههذا

عاققه"ائذي:قال37؟"الفصوصعلىو!لفذي!ريتاكان

.فكذا".أيضما،أنتآوآعقل"اذقمث:يسوعلهفقال".بالرحمة

الأفضلىالئصي!ثهوإليهوالآستماغ،ومريممرتاف!يافةفييسوغ

فيهرتاآسمهاآمرأة!قيقئه،قريةدخلواسائرونهموفيما38

الربهقذهيعنذجتاتممثمريتمتدعىأختالهذهوكان93بيتها.

الخدمةهأمورمنكثيرفيهرتبكةمرتاوكاتتأ04كلاقه.تسمغ

ؤخديتركئنيأختيأنتباليأهاسئدي،"يا:وقاتمثالوقفمث

"مرتا،:لهاوقاليسوص!فأجاقي41"تساجمذنيأنلهافقل+للخدمة

قدبمهمستحكئمجمداةوال!امرئيناليهوبوبين،ي!ودفيأئهمعال!امرفيعليهتحئن)33(

اتساجمها.ومدىالمحئ!روخهوذلك



ا!م43-أ11::42؟15لوقا

إلىوالحاجة42،كثيرةأمورفيوتضطربينتهتميهئإئلثمرتا،

منها".ينرعولنالأفضلالئصيمتمريمآختاؤثوقدواحد*.

جميقاالتشعرصلاةبلالتلاميذصلاةال!لاة:فيلعليم

6:9-13مئى

واحالهقالقرعفلماما.مكانيفيئصفيكانمرةوذات11

((تلاميذهيوحئاعفمكمانضفيئأنغفضنا"رلث،:تلاميذههن

فقولوا:صفيتم"متى:لهمفقال2

ملكوتك.ييأت،آسملثتقذسن،الآب"أثها

يوم.لكلآرفيفنا"خبرناممفافنا3

منلكلتغمرأيضما،نحنلأئثا،خطايانالنا"وآغمر4

إلينا.أساة

*"+للئجوبةتئركناولا

هذامنالحاجةإنلهافيقول.الطعاممنألواتاكثيرةتعذأنللمعفم5كراتاتريدمرتا)42(

الجسدفي،دونالروحيئالغذاءاختارتفقدمريمأئايسيرا،شيثاإلأتقتضيلا،القبيل

الإنجيلفيصيغتهاعنهناالرئئةالضلاةصيغةتختلف)4(ذأك.منوأسمىأفيذوهذا

لوقايورد!اائتيالخمسالداتعلىإضافئتينطلبتيننقرأحيث6:9(،)مئىالأؤل

لدىائتيتلكمنعهذاأقدتم-لوقاإنجيلفيالضلاةصورةكانتورئماهنا.الإنجيليئ

مثى.نصنفيالطلبتانبهتكتسيائذيالطابم-الئيئورجيئعلىبناء،الأؤلالإنجيل



أ-6أ:هاو!ا332

صلإيقةصلإلحاحالف!ديق-ينتنيقتل:والإلحاحالتقةمنبذلاالف!لا!في

الفيكنصعتاليوأتاهصديقالأحإكم"إذاكان:لهمقالثئم5

ليصديقافإن6:أرغفةثلاثة،الضمديقأئ!ا،أقيرضشي:لهوقال

داخكءهنأجابهفإذا7،لهأقذئمماعنديوليسشفيرمنعليئقدتم

الفراشيىاليمعيوأولادي،مققلالبال!فالآن!تزعخنيلا:وقال!

ويعل!يفئملمإنإئهلكم3فأقو8.فأعطيكأقوتمأنأستطيعفلا

ا.إليهيحتاجهاكلويعطيهللجاجتهينقض!فإئهصديقهلكؤبه

ئفتغاقرعواتجدوا.اطفبواتعطوا.اسألوا:لكمأقول"وأنا9

يقرعومنيجد،يطلمثومن،يناليسأذمنكلفإن15لكم.

وأحجرا،يعطيهرغيقاآبنهساتهإذامنكمألبأفي11.لهيفتح

"أعطاهبيضةسألهأو12،حئةال!مكةبدذئعطيهسمكةسأله

ها!أولاكمتعالواأنتعيرفولنأشرار،وأنتم،كنتمفإذا13غقرتا؟

لفذين"القدلمنالروخيعطيالسمماومميئأبوكئمبالحرفيفكمحسنهو

".يسألونه

عميلأ!تيخعلونهحتى"وتحخزا"غقىاليهوذالقادةتزيذيسوغمعجزالت

لبعقربول

-3:2227مر35؟-9:32،3412:22-مئى

تكئتماالسيطانلمخوجفلفاخرس+شيطانتطردوكان14

"إئهاقالوا:.قنمن!مأنغير15.الجموعفتعخبالآخرس.

آخرونأوطلمت016المثاياطين"يطردال!ئمياطينص،-رئيس1،يتغقزبول



26333-:9117!قا

لهم:فقالبنفويمهمماقعيتم17ليجربوه.ال!ماءمنتأتيآيةمنه

علىبعض!هاتنهاووبيوئها،تخرلمحثنفميمهاعلىتنشقمملكةكل"إن

نألمملكيهفكيفنف!يمهعلىآنشقأيضماالشيطانفإذا18بعض.

بمنأنتمفأبناجممالسمياطينأطردببعقزبوكأناكن!توإن91!!؟

وأئا52.قضاتكمأنف!همهمسيكونونذلكأجلصفمن؟يطردونهم

*".ككمأدالدالف!ملكوتفإنالمئحياطينأطردالف!بإصتعصكنمثإذا

فيأموالهتكوندازهيحرس!المتسفغالقوفييكون"حين21

منهتئتنرعفإئهوغقتهمنهأقوىهوقنذهفإذاولكن22أمن.

فهومعيليستن23أسلابئ.وئووعمعتقذه.كانائذيسلاخه

ئتذد.ف!ومعييجمغلاوقن،عليئ

الروحشؤونيفيالتكسةخطز

45-:1243مثى

أماكنفييهيمالإنسالنمنخرجإذاالئجممنالووخ"إلن24

ائذيبيتيئإلىأعوذ:يقوليجاهالاوإذالراح!.تنشامخدت!

اليأتيفيمضي26ومرئتاهمكنوشافتجدةفيآتي25منه.خرجحت

فتكون،هناكويسمكنونفيدخلونمنه،شمرآخرين2أرواحبسبعة

*".الأولىمنأسوأالأخيرةالإنسال!ذلكحمالة

منتخفصنمن)26(.الملكوتإنشاءيفترضهعملءآوذهوالشياطينطرذإن)02(



ا:27-32الوقا334

الحقة؟ال!عافىمصدز

وقاقأصوتهاصالجمعفيآمرأةوفع!تبهذأيتكفئمهووفيما27

إ"زجممعتهماالفذينوللثدتئن،حملكالذيصللبطن"طوبى:له

اويحفظونها-".الف!كلمةيسمعونلفذينطوبى:"بلفقال28

الأهواتمنقيامئهإئها:يونانآيةالكبرىالبشرآبنصآية

42-:1238مئى

جيلالجيلهذا"إن:يقولطمقالجماهيرآزدحامتزايذوإذ92

ألأكمافإثه03.يونانآيةإلأآيةيغطىفقنآيةتالمبإئهفاسد.

الجيل،لهذاآيةالبشيرآبنيكونكذلكنينوىلآهلصآيةكانيونان

الجيلهذاصوجالمغي!الذينيوم-الي،ستقوم؟!الئئمنضيكةإلن31

شقيمانةحكمةلتسمغصالأرضأقاصيمنجاءثلآنهاعليهموتحكم

يويمفي،سيقوموننينوىوأهل32.سليمانمنأعظئموههنا-

بنفميطألحقوإلأ،الكرةبعدالكرةمعاودثهمنالئحؤطشديذيكونأنفعليهالشيطالط

الثعمة3علىالمبنئةالروحئةالقرابةأمامتنكسفالطبيعئةالقرابةإن)28(.فادحةأضرازا

الخفصنأنالكلامظاهرمنئؤخذقد،أخرىبعض-مواضغفيكما،الموضعهذاوفي

الالوبىتستحقأنهايعلنإذوئكرئهايمتدحهاأئهوالواء،أئهتجاهالجفاءبعفنئط!ر

وجه.أتمعلىالإلهئةنعمتهواستغفث،القهبمشيئةغمقحثلأئهابل،القهأئملأثهالا

0101-أ:01ملوكافيخبرهاجاءوقدالعربثةالبلادجنولبفيسبأملكةهي)31(



335ا:33-93اوقا

يونانبإنذأيىتابوالآئهمعليهويحك!مونصالجيلهذامغ،الذين

.يونانمنأعظئموههنا-

الئ!لي!ةللرؤيةمنهئذل!الإيمالطنوز

8:16لو4021؟مر5:15؟مثى

تحمتأومستوييمكافيفيليضغهجصراخايوالاأحا"ليس33

الئورءالذاخلونيرىلكيايمث!رجةعلىتضعهبل،مكيال

جساككانشليمةعينلثكاشأفإذا.الغينالجسد"جصراص!34

.الظلامفييكونكفهفجساكعليلةكاشأإذاوأفاالور.فيكفه

كانفإذا36ظلاقا-.فيلثائذيالئوريكونلئلأإذنفتتضر35

عندمانئرايكونفكممظلمجانمبفيهوليسالئويى!يكفهجساك

بقضعايه"!.ال!رافيللثتضيء

فيتآهرون،الملكوتأعداء،والكتبةالفزيسئينعلىبشذةيحيئيسوغ

فىهلآصطيا

93-21:38مر!63-53،43-72،92-7،31،52-32:4،6مئى

وآئكأفكخل*عنكهيتغذىأنفريسيئسألهيتكفمهووفيما37

منهآستغرلتالغداءقبلتغت!يمللمأئهالفريسيئرأىفلفا38للظعام.

ظاهرئطفرون،الفريسئونأئها،أنتم"إئكم:الردثفقال93.ذلك

إلأبدويهاالحياةتكونلاائتيالئئةوسلامةالضميرنقاوةهوالباطنالئورهذا)35(

ظلاتا.
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وخئثا.شلتامملو"وباطنكم-والضخف!الكأس

أيضما.صالباطنصاخهوالطا!رصاخأليس

طا!را.لكمشيءكلفيكونالباطن

11:04-9!لوقا

،،الحمقىأثها04

فيبمافتضذفوا14

عشرتؤذونفإئكم،الفريسئونأئها،لكمويل،"ولكن42

محئةوعني!أالعدلعنصوئغذون-البقولوسائيروال!ذا!بالئعناعص

ذاك-.ت!ملواأنغيرمنهذاتعقلواأنعليكموكالنالفه.

المجالسيىصدوزتحئونالإئكم،الفريسئونأئها،لكم"ويل43

،!لكمويل44العافة.ال!احاتفيالئحئات-وتقفيئالمجامعفي

تغتمون"."ولاعليهاالئاس!يفشيالذواوسصالقبويىمثلفإئكم

إئك،،معفم"يا:لهوقالالدئريعةعقماءمنواحافأجاب45

يااأيضما،"وأنتم:فقال46أيضما".نحنتشيمناهذابكلاجمك

شافةاأحمالأالئاشتخضلونفإئكم،لكمويلى،السريعةعلماش

أصابجكم.بإحدىالأحماكتلك،أنتم،تضثمونولاصالحمل

الذينهموآباجممالأنبياءقبوزتشمئدونفإئكم،لكم"ويل47

فهم!:وئؤئدونهمآبائكمصأعمالعلىشهودإذنفأنتم48.قتلوهم

الفإ:%حكمةقاتثذلكأجلصمن94.قبوزهمتئنونوأنتمقتلوهم

الدملثقديرفيالرغناءلطريقتهيتصذىوائما،كإنسانللفرئسيئيسوعيتعرضلا)42(

الروحيئ.



337ا:5312؟-11:55لوقا

تضطهدونكأ،وفريقا،يقتلونففريقاووشلأأنبياءإليهمسأرجممل

إنشاءهنذصالمسفوحالأنبياءصجميعدل!صالجيلهذأمنيطقحتلكي55

المذتحبينأهيلتىائذيكأئاممل!دمإلىهابيلدممن51:العالم

الجيل.هذامنشمطقمثإئه،أجل:لكتم3أقوواتفلإس.

علىآستوتئتمقلإفإثكم،السريعةعلماةيا،لكم"ويل52

تركتموهمالذ!وكأرادواائذينولا،دخلتمأنتمفلاالمعرفةصمفتاح

يوغرونوالفريسئونالكتبةأخذهناكمنخرجوئا53تذخلون"ه

ويئصمبون،أمويىكثيرةعنبالأسئلةوتتعئتونهبشذةعليهصدوؤهم

فيه.!نكلمةليصطافىواالمخاخله

المسيح:بظهوليحاضزالف!ملكوث:الئانيالفصل

سبيل!فيالجهادعلىوح!وأعدائهمنتحذيز

بالمسيحبالإيمالطالمجاهرةووجولبالفريسئينمنتحذير

8:15مر25،-91م!33-:1526مئى

بعضا،بعضمهمداسنحئىألوقاالجمغآختشذالآثناءوفي12

مرجعمنلها،الئابعةوالآياتالآيةهذهفيالمذكويىهذا،،الحكمةلقولليس)94(

اليهودفي.للشدبالمقذسالئاريغيناجممبأمضموتهلكن.القديمةالكتبفيالعبارةصريح

يخاطمبهكذاكلاتاتصبحائتيالأحداثفيعمل-اللهعلىتال؟الفهفحكمة،وعليه

أحزياائامصفيكهن23:35(.متى)انظربرخيابنكرئاهو)51(ال!ئعب.اللهبه

إئاهتقريجهأثيرعلىالشدبئقتقهالميلاد.قبلالئاسعالقرد!منالثانيالئص!فيوجمرآشن

وملكهم.إسرائيلبنوبهأخذائذيالجحودعلى
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خميرمن،شيبكلالبل"احذووا،:يتلاميذهيقوذفآبتدأ

ولاسئظقر،إلأخفيئليسفإئه2الثفاق.هوائذيالفريسئين

فيسمسمحالطلامصفيالئتموهماكللأن3،سععقنإلأقكتوم

علىبهصمينادىالأذد!فيهفمتساالآفباءفيبهتكفمئموماالئور،

يفتلودآالذينجمنتخافواألأ،أحئائيأنتم،ليهموأقوذ4.السمطوح

تخاالون!ئمنلكمأئينبل5أكثر.يفغلواأنيسشطيعونلاثئماتجسذ

أجل،:لكمأالو3.تجهئمفييلقيئأنشلطانلهقتلإذائمنخافوا

بفل!ئن،تباععصافيرخمسةألي!من6تخاالوا".أني!ج!بهذامن

شمغرزؤويمكمحئىبل7.اللهعنذقثميميئواحامنهافقاذلكوجمع

العصا!يركفها.هناكرمالإئكمتخافوافلاضحضمى.كله

آبنبيمايعتر!ثالئاسيىقذاتمبيآعتردتقنسكلإنلكم4"وأ!و8

ملائكةالذاتمئنكرالئاالرصقذاتمأنكرنيومن9.الفهملائكةقذأتمالبشر

علىجذفقنوأفا،لهئغقرالبشرآبنصعلىكلمةقالومن15.الله

والحكامصالمجامعإلىقادوكمومتى11.*لهئغقرفلاالفدسصصالروح

تتقولونبماولاتختخونكيفتفتموافلاالسملطال!وذوي

((.تقولوهأنتثبغيما،ال!ئماعةتلكفي،يلهفكمالقدمنالروخفإن12

فيقتمقالفهوأئابالجسد،إلأيضرونلافالئاس:الئاسمنلاالفيمامنالخوهـتيجب)5(

الئعاميوهيالئور،ضذخطيئتهلأن151(.جهئمفيكفه-الإنسالطبطرحالخطيئةمن

الله.قبلمنالئخفيذلكفيخر،الحقيقةرؤيةعنعمذا



23-12:13لوالا

الأحمقالغنيئقثلالذنيا.لشؤودطالعبودئةمنتحذيز

933

نألأخيقل،معفم"يا:المجعبينصمنواحالهالقال13

عليكمأالامنيهنرجل،"يا:لهفقال14".الميراثيقاجم!قني

كلمناحتيرسوا"انالروا!:ل!مقالثئم15هق!ما؟"أوالاضيا

".حياته3الأهواتضمنلا،أثرىوإن،الإنسانفإن،طمع

:قالاتمثل،هذالهموضرب16

هاذاقائلأ:يف!فجعل17أوضمه،أخصسأغنيئ"رجل

أصنع:قالتئم18...يخلاليفيهأخزنموضعليليسإئه؟أصنع

يخلاليكلهناكوأجمعمنها.أكبروأثنيأهرأئيأهدمهذا:

،كثيرةخيرالتللثإن،نفسنيا:لنفسيأقوذثئم91.وخئراتي

وتنغمي...وآشربي.ؤكلي.قآشتريحي.كشرةهلسنينمذخرة

منلثئطتمثالفيلةهذ؟فيإئكآخقق،ياالفة:لهفقال02

؟يكونلمنأغددتهالذيفهذاتفسمك.

".اللهلدىتغتنيولالنفيمهيكيزلفذييحاثما"ذلك21

الفهلعنايةالئسليمصواجبئ

33-6:25متى

بمايحياتكمتهتفوالا:لكمأقول!"لهذا:يتلاميذه!اكثئم22

منأعظئمالحياةفإن23:تلتسونبمالآجسابكمولا"كلون،



ب!3-12:24لوقا034

تززصمالاالإئهاالجربانتأفلوا24.الفباسهنأعظيموالجسذص،الطعام

أكرنمأنتمفكمتقوتها.والفههرقيولالهاضخرنولاتحصماولا

ؤجوبهعلىتزيذأنآشتطاغآفتئمإذأمنكمومن25الطير!من

اليئالقليلهذاحئىت!تطيعونلاكنتمولئن26.واحدةلحظة

بالباقي؟تفتضون

ومغتنجمج.ولاتغنرللاإئهاتئمو.كي!الرنابق))وتآفلوا27

لم،آوج-ضجلإهفيحئىمأنف!هممقثمانإنلكمأقو3فإئيذلك

الحقلىفيأليوتم!وائذيالعشحبكانقنلئن28منها.كواحدةيلتسن

يا،أنتمبالأحرىفك!فكذاالفةيكسوهالتئويىفيغذاوئطرخ

*.تشربونوماكلونماقلقصفيتطلبوالافآنتيم92.الإيمالنقليلي

يعقمفأبوكمأنتموأفا.بذألتصالعالم!ذاوثنيويالمهكفهفهذا03

لكم.يزادوهذاملكوتهبالحرىقآطلبوا31.إليهتختاجونأئكم

ال!ماءفيالكنز

-6:9121مئى

أبيكم2عنذح!ن!دفإئهالمضمغير،القطيغوأئهاتخص،"لا32

اضتعوا.به.وتصذقوالكمهوماييعوا33.الملكوتيعطيكمأن

الروحثاتعنتشغلناقلقائفيرطاأهئماقاالذنيابشؤودطصالاهتماممنالرب!يمنع)92(

الأبدئة.وشؤولط
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سايىقل!فهناكتنقد،لاال!ماواتفيوكنرا!أتئلىلاأكيالتمالكم

أيضماهناككنزكميكونحيأفإثه34يتيف.سوسنولا،يتسفل

قلمكم.يكون

عذةأمثال2صخلالمن،المئ!ئدلآستقبال-دأئمشآستعدا؟على-القياموجوبئ

15-:2443مئى

كونوا36*.موقدةوشرجكممشكودةأخقاجمم))ولتكن35

قتحواوقرغوافىإذاحئىالعوسصمنيعودشئدهمينتطرودنشكرجال

شئاهمقدتمإذاأئذينالعبيدلأوفلثطوبى37.الحالفيله

ويطو!ثوئئيهئهمؤش!طهيشذإئةلكمأقوذفالحقسماهرين.وجذهم

وأالثانيةالهجعةفيقدتمإذالهمطوبىأتجل،38يخلإههم.

ساهرين!فوجدهمولالثالثة

يأتيساعهأفيفيالبيمتربأغيتملوأئههذا"وآغقموا93

أفبةعلىأيضماكونوأفأنتم04.ينقبطبيتهتذغولمتس!رال!ارق

البشر".آبنيأتيتتوفعوتهالاساعيمافيلأئه

للجميعأئماتمتلهذاتقوذ،ر!ثيا"أتنا،:بطرسفقال41

381(كانليلأ.يأتيقدإذال!ئد،الذائم-لاستقبالالاستعدابوجولبعن)35(كناية

وتنت!يالشمسكرولتشهاالأولىتبدأالعبرأنئين.عنذقخعاتأرجإلىيقسئمالفيل

ساعاتئلاتنحوعلىالممتذالوفسثالثانيةالهجعةفيقآبلالفجر.صطلوعمحالأخيرة

وفي.الفيلمنتصفمنانطلاقاعيئهاالمذةالثالثةالهجعةوتنالي!ب،الفيلمنتصفحئى

جفن.لهتغمضنأندونيسقرائذيالعبديقظةعلىدلالةالحالينكلتا
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ائذيالحكيمالأمينالوكيلهو"قن:الرلثفقال42أيضما؟"

طوبى43؟حييهفييىوقهملهمي!يقميمتمخذيهعلىشمئدةئقيفه

أقو3فبالحق44.غملهعلىوجذهسئاهقلإتمإذااثذيالعبدلذلك

العبذذلكقالإذاولكن45جميح-أضوايه.علىئقيفهإئهلكم

الجفمانيضميربافجعلقدويهفيمئطئسئديإن:قليهفي

فيالعبدذلكس!ئذاليفذم46وتصمكر،وتشرل!ويهل،والجوارقي

الكافرين.مغنصيتهويجعل!تفصمفهتعيرفهالاوساعةتتوفغةيومصلا

يعضلولمشيئا،ئجذولممحئلإهإرادةيعقئمائذي))فالعبذ47

ماوغيئيعقئملمائذيوأئا48كثيرا.ضرتائضرلثبإرأدته

ئطاتبأكثيراأعطيئوقنيسيرا.ضرتائضرلثالضرلتب!تستوجأ

جمثر.ئطات!بكثيرعلىآؤتمنوهنصبكثير،

الروحيئالجهاذيستلنرئم-دائمآستعدادعلىالقيائم

15:34-36مئى

تكونأنأوذوكمنازا-،الأرضعلىلألقيئجئحث"لقد94

حئىتضايقيأشذوماأعتماهامعموديةولي05آضطر!أ!!د

تتئم!

أأقو3الأوض؟علىألقيهجئتماهاال!لامأئه"أوتظئون51

روحئةحرارةعهذيبدأوبذلكاضطراتا،وتملأهاالئفوسنتنفيالروحيةالئازهي)94(

بمثيه.-للأرضعهذلا
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الواحل!البيمتفييكودنالآنقمن52السمقاق.هوبللا،:لكم

الآبنالأفيئشاق53:ثلاتةوآثنالط،آثتينثلاثةقئشاقخمسة

والكئةالكئةالحماة،الأئموالبن!تالبنمتالأئم،الأبطوالآبن

"".الحماة

الذينونةقبلالئوبةإلىسبيلأالأزمنةعلامالتتمييزمنلذولا

16:2-3متى

المغرلبفيتطفغشحابةؤأئتم"إذا:للجموعأيضماوقال54

ريحقئمثوإذا55.يكونوفكذاالمطر.جاءةساعتكممنقفتم

أئهافيا56.يكونفرهق،-وهكذاحزسيكون:قفتماتجنوبا

لافكيعتوالاثمماءصالأرضوجةئقئزواأنتغيرفون،الرأيالمفتوو

تلقاءمنتخكمونلاأيضماولماذا57الحاضو!"؟الرهالطوجةئقئزون

إلىخصمكمغذهبحتإذاوهكذا58حق؟هومافيأنف!يمكم

القاضيإلىتحرك-لئلأالطريقفيمنهتتمفصنأنفآجتهذصالحاكم

فأقول95الائمجن*.اليالمنفذالمنفذ"فملقيلثإلىالقاضيفيسفضك

عليك".2قفسآخرتواليئحئىمنهتخرجلاإئكلك

إلىبالئظيراللأمبالاةفيوالقيائمالروحانيالجموذهو!ناالمقصود(("ال!لام53(-511

القربى،ذويمنعراقيليجذفكموا-فلوبصالروح-لأجلالجهادوأئاالأبدئة.شمؤودط

تعرفونلاكيفأي561(.إليهالئاسباقربحئىالئضحيةإلىعندثذالمرءفئضطر

يريد)58(.للئبؤاتصوتحقيقبئناق!آياقهمنترونماعلىمنكماعتماذاوزماتهالمسيغ

والتغضاء.الذعاوىائقاقي-ودئاالخصممحالائفاق
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و-!بمايخيروتهبعضمهمجاقيعييهالؤ!تذلكوفي13

فقالط2*.ذبائحهمبدمدهاكأهمبيلاطصىخلطائذينللجليلئين

سائيرمنخطيثةأكبركانواالجليلئينهؤلاءأن"أتظئون:لهم

لنمإنبللا.:لكمأالول3ذلك؟بمئلصنيهحوالكونهمالجليلئين

ائذينغشمرالثمانيةوأولئلث4-كذلكبأجمجكمصهتكتمتتوبوا

ذثتاأكثركانواأئهمأتظئونفقتقهمجممفواتمفيالئرجعليهمسقط

تتوبوالمإنبللا.:لكمأقو53؟أورشليمشكال!سائيرمن

".كذلكيأجمجكمققكتم

كريهافيمغروسمةتينةشلرجل"كان:اتمثلهذألهموضرقي6

ثلاثأهيها:يفكرامالقال7تجذ.فلمثمراعليهاتطفمثفجات

فلماذ:أفآفطغها.أجا،فلاالئينةهذ؟علىتمرأأطلمبآتيسنين

ذغهأ،سمئدي:لهوقالفأجابآ8.جدوىغيرعلىالأوضنت!ئمغل

فيأثمرثفإن9شماذا.وألميئحولهامنفأغنرقأيضماال!نةهذه

-"-التقطغهاهـإلأبلصالقا

وقوععلىيدللمالآيةفيالذبائحذكرإن.الذموئبيلاطسنضأدطفيصريحتفصيل)1(

الحينبينوينتفضنبالمصفينالمناةيغجكانحيث،أورضليمفي،الهيكلحرمصفيألمجزرة

الي!ودئةالأئة19(كذلكالرومانئين.منالئحريىإلىالذعاةتأثيرتحتمنهمعددوالآخر

صوق!ضقم-تجاةعلىاستمرتهيإذأبالهلافيمهذدةللخلودئثمرنفسءلاكلبل

الئعمة.وصوتصالمسيح
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ال!بتيوتمآمرأةشفاة:ال!ثئريعةخرفيفوقالفهمكوتفيالإنسالطقيمة

آمرأةهناكوإذا11.المجامعأحدفيئعفمال!بحتيوتموكان15

نأتستطيغلاقوساتفكا!أ،سنةغشرةثمانيئلممفم-منذروخبها

إئك،آمرأة"يما:ل!اوقالدتحاهايسوعراهافلفا812البئةتنتصسبئ

،الحالفيقائمةفآنتضأعليهايذئهووضع13دائلث((منهطققة

الله.ومخذت

وخاطمت.ال!بتفيأبرأيسوغلأنصالمجمعرئيس!فآغتاط14

فيلاوتستشفونتآتونففيهاصللعمل2أئاملي!ئةلكم"إن:قائلأالجمعص

كلأليسن،الرأيمرضى"يا:قائلأالرهمثفأجابئ15الضبت".يومص

بهويمضيايذوبمنحمازهأوثوزهالسمبمتفيتحلمنكمواحل!

منذالسيطانربطهاائتي،إبرأهيتمآبنة،المرأةوهذه16لي!قيه؟

هذأمنتخلأنينبغيكانالسمبمتيومصفيأليسسنةغشرةثمانيئ

فكانواالجمعوافا.معارضيهجميحخنرقيذلكقالوئا17؟"الرباط

يعقفها.كانائتيالمجيدةصالأعمالبكلىفبتهجينكفهم

عجينفيخميرةمثلأو2خردلمنحئةمثليئموال!ماوالتملكوث

4:03-32مر3-13،33:امتى

أشثهه؟وبماذا؟اللهملكودتيشيه"هاذاقال:وحينئذ18

فنضث.بستايه.فيوألقاهارجلأخذها2خردلحئةئشيهإئه91

أغصايها".فيالمئحماءطيرئحمئشنشجرةوآهستأ
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خميرةيشيهإئه21الفه؟ملكوتأشئه"بماذاأيضما:وقال02

آختمرحتىالذقيقصمن2اكيالثلاثةفيوقرتث!اآمرأةأخذثها

كفه"+العجين

الشريعةكماذوإنجيفهالملكوتسئذيسوغ:الئالثالفصل

؟الملكوتإسرائيليدخلهل

01؟31مر16؟ة91:0325؟-12!أ8:ا7؟22-23؟25:.أ-12؟-14؟13ة7متى

وئعفئم.والفرىالمدلطفييمرأورشليتمإلىطريقهفيوكان22

فقالهتخفصون؟"القليلونإلأأليس،"سئدي:أحذهملهفقال23

لكم3أقوفإئي:الضئقالبالبمنتدخلواأن"اجتهدوأ24:ل!م

.يستطيعونولايدخلواأنسمحاولونكثيرينإن

تقفونالباقيوأقفلالاتمقدالبيمترلثيكونأنبعد"فمن25

،ار!ثيالنا،افتغ:وتقولونالبالتتقرعونوتأخذونخارخاأنتم

فتأخذون26،أنتمأينمنأغيردتلاإئي:لكم3ويقوالنيجيسب

فيوعفم!تناظرئك،تحتوشيرئناأكفناقدإئا:تقولونعندئذ

،اأنتمأينمنأغيرفكملاإئيلكمأق!وذفيقوذ:27ساحاتنا.

وصريصالبكاءيكونهناك28ال!ئئر.فاعليجميغياعئيفإليكم

ملكوتفيكفهموالأنبياثويعقولثهـإسحاقإبراهيئمإذالأسنال!

ومن،واتغير!باتشيرقيمنوسيأتون92خارخا.مفقوناوأنتمالف!

الفهءملكوتفيوتئيهئونواتجنوب!ال!ئممالص
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آيخرون".الأؤلينوهن،آولونالآيخرينمنيكون"وفكذا03

جأدث!برباطةوالآستشهاذالموتئواجةيسغ

15:31مرأبم91:0302:6،مئى

"انضردث،له:وقالوافريسئونتقذتمالوقحتذلكوفي31

"اذقبوا:لهمفقال32قئقك"+يرياهيرودسنالإن،هنامنآذقمث

اليوتمالأشفيةوأخريالمئمياطينأطرذإئيها:الثعلمبلهذاقولوا

أواضلأنمنإذنبذفلا33.الئهايةالئال!ثصاليوموفيوغذا،

نبيئتهيلثأنيميهنلاإذ،بعذهائذيواليوتموغذا،اليوتمطريقي

.*أورشليمخار!

أووشليمعلىفرةوفنرة

23:37-93مئى

المرشلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا،أورشليئميا،أورشليئم"يا34

فراخهاالذجاجةتخضغكمابنيلثأجمغأنأرفىثمرةمنكم:إليها

أقو3وإئي.لكمئتركبيتكمهوذاها35ئريدوا.ولمجناخثهاتحمت

الشياطينيطرذوءائه،اليومذلكفيلاولكن،ثتئمأنموشكةالرفيمهضةأنيعني)33(

ال!اعةفيأتجفهفينقضيئيذهبانبذلاحيثأورشليمإلىطريقهفيالمرضىوبشفي

الآب.حذدهااثتي
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مباؤلث:فيهتقولودنائذيالؤالثيأتيئحئىترؤتنيلاإئكملكم

"".الرلثبآسمصالآتي

إلىالذعوةآستواءوفي،التوأضعفيودرسن-مريضشفاءمأذبة:في

اتمآدب

فيهليتناوكالفريسثينؤؤساءأحدبيتآال!بمتيوتمودخل14

وتوخه3آشت!قاء.بهرجلقذاقهوإذا2يراقبوته.وكانواطعاتا.

المئمفاء"أيجلقائلأ:والفريسئينالشويعةعلماءإلىبالكلاميسوع

بيلإهالمريفنفأخذالضمممت.فلنرموأ4تجل؟لاأتمال!بحتفي

ثووهأوآبنهو!إذامنكم))قن:لهمالالثئم5وأبرأكاوصرقهه

يستطيعوافلم6ال!بت؟"يوتمصالحالفيمنهـاتنتمثملهلابئيرفي

ذلك.عنالجوالت

المئكآتتتخئرونرآهمعندماضتلأللمدعؤينضر!تثئم7

يمأالأؤلالمئك!فيتئيهئفلاغرسصإلىدعيمت"إذا8:قال،الأولى

15وإئادعاكائذيفيأتي9،صمنكأكرئمهومنإليهدجميئلعفهإذ

الأخيرالموصمعإلىتتحؤذحينئذلهذا.المكانأخلص:لكويقو3

حئى.الأخيرالمئكألكوخذفآمضصدعيمتإذابل51.خجلوأنتآ

إلى!،الحبيبأئها،ارتمغ:لكيقولدعاكائذيجاءإذا

االمجيدةعودتهإلىأو،احتفالفيأورشليمدخويهيوتمالقرلمجماانتصايىهإلىئشير351(

للذينونة.
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بأنذلك11.معكالمئكئينسجميععنذشأنلثتغظمحينئذ.فوق

أيضماوقال12وخ".نف!هوضغوتن،وصعنف!هر!هنكل

ولاأيخلأءكتذغفلاغشاءأوغداتضتغتآ"إذا:دعاهلفذي

أيضماهيميدعوكلئلأالآغنياءالجيرانولا،أفيرباتكولاإخوتك

فآدعقأدبةضتغمتإذا،ولكن13يمئل:جمثلمنهملكفيكون

لأئهمذاكحينلكفطوبى14والغفيان.والعرخوالقطح"الفقراء

قيامةفيمكافأئكفتكونالمئلبهيبابلونكمالهمليس

.((شلصذيقينا

بالفقراءعنهمفئ!تعاضنفيرفضونالملكوتوليمةإلىالمدعؤينقتل

15-أ:22مئى

خبراتكللمن"طوبى:قالذلكالمئيهئينأحاشيئ!إذ15

ودغاعظيقاعشاءصنغ"وخل:لهفقال16إ"الفهملكوتفي

للمدعؤين:يقوذغلاقهأوسلالغشاءساعةوفي17.كثيرينإليه

تقطعلىتعتذرونجميعهمفطمقوا18مغذ.شيءكلإنهلموا.

أذه!تأنمنبذفلاأرضاآشتري!تالد:الأولفقالوأحد:

خمسةآشتريتاقدالآخر:وقالى91تغذؤنيأنفأزجوفأراها،

وقال52.تعذزنيأنفأرجو،لأتجرتهاهاضصأناوهابقيرفدادينص

المجيء.أشتطيغفلآآمرأةتزؤختاقدآخر:

الله.ولوج!سليمةييئيمابل،دنيوئةصلأغراضعملأالإنسانيأتيلاأنالمقصوذ)14(
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وقاللالبيمتر!ثفغصست.بذلكسئذهوأخبرالغلائم"فرتجغ21

هناإلىؤأتوأفيفتهاالمدينةساحاتإلىمسيرغااخرص!:يغلاجمه

قد،سئدي:الغلائموقال0022.والغرجوالغفيال!صوالفغبالفقراء

إلىاخرخ:يلغلامال!ئذفيقال23.محلؤتقيئ،بهأمرتمافضيئ

*ا.بيتييمتيئحئىالذخولصإلىوآضطيرؤهموالأشيخةالظر!

المدعؤين"ا.أولثكمنأحاغشائييذوقلنإئهلكمأقوذفإئي24

للملكوتصالحاالإنسانيكونلكيمنهالذلا9شرو

لهم؟وقالقآلتفصتمعه.يسيرونكثيرونجموعوكان25

4وأولاذ،وآمرأتهوأفهأباهتئجضولاإليئأحاأتى"إذا26

11.تلميذلييكونأنيستطيعفلاأيضما،نف!هبل،وأخواتهوإخوته

لييكونأني!تطغلاورائيوتأتصليتهتخيئلا"ومن27

تلميذا.

ويخ!مأآولأتخي!منلائرخمايبنيئأنأراذإذامنكم"ومن28

ثئمالأساسنئريميئأنخؤدت92بهئنجرهمالههلوبرى،الئفقة

لهيا:قائلين03منهتسخرونالئاظرينكلفيأخذالإنجاز،عنصتغجر

تخر-ءملكأمميئأم31ينجز؟أنيستطيعولاالبناءفيتشرغرجلشمن

حالطوزثاثةفقيرمنعليههملمامنهماهتمامغيرعلىولكنطبغا،بالضمغطلا)23(

وعاهة.
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تفقىأنيستطيعهلملئاوينظرآولأ،يخيسنولاآخرمللثلمحاربة

إليهأوفذوإلأ32ألقا؟بعشرينعليهيزخفمحنآلادتبغشرة

فهكذا33-الضملح.أهير!يمعهويئح!ابعيا،بعاوهو،جممفارة

يكونأنيستطغلاأئوايهصجميعفيتز!ذلمإنهنكمواحل!كل

تلميذاهيى

فبماذاالملحف!دإذاولكنح!ن.لمجماءايفغإن،"أجل34

فيطرخللمرتلةولاصللأرضتصلحلاوحينئذ35؟الملوحةعليهترذ

".قفيسمغللضمفعصأذنالنلهتنخارخا.

ثلاثةص،أمثالخلالمنلخطأةالفهرحمةمثاذالملكوتسيذيسوغ

لي!معوه.جميعهممنهتذنونوالخطأةالعسمارونوكان15

تفتلالرجل"!ذا:قائلينتتذفرونوالكتبةالفريسئونفكان2

."إمع!مويكلالخطأة

عليه،بالعثوليالفرحوعظيئمالضاذالخروفيقثل

مئةلهإذاكانمنكم"من4:قالالمثلهذالهمضربآحينئذ3

البرئةفيالأخرىوالئسعينالئسعةتئوذلامنهاواحذافأضاغخرودت

قنيهتيهعلىحمقهوجدهفإذا5يجذه؟حئىالضماذطل!بفيويفضي

لهم:وقالوالجيرانالأصدقاةودعا،البي!تإلىبهوعاد6فيرخا،

علىإئهلكموأقو73-الضاذ.خروفيئوتجذتقدفإئيمعيافرخوا
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منأكئريتوباواحدبخاطئصال!ماءفيالفرحيكونالثحيىهذا

توبة.إلىيحتاجونلابازاوتسعينءبتسعةالفرح

عليهبالعثولي-الفرحوعظيئمالف!اخصالذرهم،قتل

منهاواحذا؟ؤهضافأضاغمثدراهتمغشرةمعهاآمرأةأفي"أئم8

تجذة؟حئىبآهتمامعنهوتبخسثالبيمتوتكيس!يراخائوقذلا

معيافرخنل!نص:وقاتمثوالجارابالضمديقاتذغ!توجذثهفإذا9

علىإئهلكموأقو013-أضغ!ت.الذيدرهميئوجدتقدفإثي

".يتوبواحدبخاطئشالف!ملائكةعنذالفرحيكونالئحوهذأ

إليهبعودتهأبيهعنذالأعظئموالفرخالف!اذالآبنصقثل

لأبيهةالأصغرفقال12.آبنانلهكان"رجلأيضعا:وقال11

مابينهمادشطر.عليئيعودائذيالئصيمتصالمالمنأغطني،أبي

وقصذلهشيءالأصغركلالآبنجمغغيركثيرة2أئاموبعذ13.له

كلأنفقوئا14.مئميرفةجمئشةفيهاتهأتل!وهناكبعيد.بلدإلى

الغؤز.فيفو!شمديدة.مجاعةالبلدذلكفي!تأشيء

إلىقأزشقهالبلل!ذلكأفلصمنواحدإلىوآثضموىفقضى15

الخرودبمنتطتهيفلأأنيشتهيوكان16الخنازيو.يرعىحقوله

أحد.ئعل!ولمالخناؤير.تئهفهكانتأائذي

الخبزعنهتفضملأجيرمنلأبيكم:وق!النفيمهإلى"فرتجغ17
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يا:لهوأقولأبيإلىوأمضيأقوم18جوغا!أهيأهناوأنا

نأبعاأستجقولا91وإليكال!ماءإلىخطشثالدإئي،أبي

أتجرائك.منواحذافآجغفنيآئتا.لكأذعى

أئصرهبعيذاتغاترذلموإذكان.أبيهإلىوقضى"وقام02

وقئلهعنقهعلىبنف!يطوألقىفركفنأخشاؤه،فتحركمثأبوه

وإليكال!مابإلىخطئمتلقد،أبييا:الآبنلهفقال!21طويلأ.

هاتوا:لجلمايهالأل!فقال22...آبتكأدعىأدنبعاأستجقولا

يىخليهوفيخاتما،يلإهفيوآجعلواوأئبسوه.حفةأفخرمسيرعين

لأن42ونفرخؤلنكل.وآدبحوهالمسفنصلجخلصباؤأتوا023حذاء

"بر.يفرحونوطمقوافوجد.ضالأوكانالعاش.قئتاكانهذاآبنيئ

البي!تمنوآقترقيعاذفلفا.الحقولفياكبرالآبن))وكان25

وسأله:الجلمال!أحذدعا26والرقصالظر!بآلابصوتوسمع

لأئهالمسفنالعجلأبوكالذبحأخوكقدتم:لهفقال27الأمر؟ما

.يدعوهأبوهفخرقي*.يدخلأنووففنفغض!ت28ساتما.تقيه

غضئمتوماخدمتكفيالصشينمنليكم:لأبيهوقالفأجاب92

أصدالائي،مغلأتنغتمبخذيقطخضضتنيوماأمرا،لكقط

لهذبحتآالبغايامغمالكاكلائذيهذاآبنكزتجغوئا03

جمالأبأقلالعنيد،الجئمحئهفيالآلبوجةبهارسمائتيالخطوطليسمت24(-191

إئه)28(...الحفةوتوبته،الجئمبؤجمط-الئاعس-فيالابنوجهبهرسمئماوروعةوسموا

توبتهم.فيوالخطأةالعشارينتجاهوق!موتهمكبريائ!مفيالفريسئينيمثل
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،امعيالذوامسعلىأشآ،آبنييا؟لهفقال31.المسفنالجخل

ونفرخنتنغتمأنئذلاكانولكن32لك.فهولي!وماوكل

:فؤجد((.ضالأوكان،فعاشميتاكانهذاأخاكلآن

ال!وئلأالحكمةبأسبالبالأخذإلىالملكوتوكلاغيسوغ-يدعو-الخائن-الوكيليقتل

أئهإليهشيهيئوكيلغنيئ2لرجل"كان:لتلاميذهقالثئم16

أ!ةعنك؟أسضحائذيماذا:لهوقالفآستدعاه2أهواته.يبذو

لي.وكيلأتكونأنصاليومبعديميهنلاإذوكالتكحسابآ

مئيتستيرذف!ئدي؟أفعلماذا:تف!يطفيالوكيل"فقال3

..+أشتغطيأنوأخجل،الآؤضتفمبعلىآقوىلاوأنا،الوكالة

يفتفنيمنأجذاليىكالةعنصخيعمثإذاحئىأفعلهاذا4-علصث

:!للآولوقالفواحذا،واحذاسئدهقذيونيفآستقدتم5تئته.في

خذله:فقالزثتا.بثآ*مئة:قال6ل!ئكي؟عليلثكم

لآخو:!قالثئم7.خمسينو-ثتمثغخل،علىوآجيسن،ضكك

صككخذ:لهفقالقمح؟كرص*مثة:الال؟عليكلهكموأنت

بذكاء.تصردتلأئهالخائنوكيقهالائمئاالآمتدخ8-+ثمانينوآكتحث

الثوو*.أبنابهنبيتهممافيأذكىهمالذهيرهذاأبناتأنذلك

اهذاأبناة)8(لترا.09ي!غللجوامدمكياذ)7(لترا.38لل!وائل-تدزهمكياذ61(

الاهتمايمفيالئويىأبناءمن،-المستقبلوتأمينالذنيوئاتتحصيلفيأحكمالماذفيالعالم

الأبدئة.للأشياء
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الخذاجصبالمالأصدقاتلكماصتعوا:لكمأقو3أيضعا"وأنا9

الأمينإن15".الأبدئةالمظاذفيقبلوكمالروالأدركهإذاحئى

-غيرالقليل-علىالأمينوغيرالكثير،غلىأيضا-أمينالقليلعلى

قمنالخذاعصالمالصفيالأمانةأسأتموإذا11الكثيو.علىأيضاصأمين

ليسنمافيالأهانةأسأتموءاذا12الحقيقيئ؟الخيرعلىيأتمنكم

قيج!بخملمالمكذم!الماللكم؟هومايعطيكمفقنلكم-

به.الئضذق

المالأوألفة

6:24مثى

يبغفنأنإفالأئهمغالسئذينصيكونأنعبايستطيح"لا13

فلاالآخر.ويزدرقيالواحذيلافيتمأوالآخر،وجبأالواحذ

مغا".والماكالفةتعمدواأنيميهنكم

الموسوئةال!ئريعةمنوموقفةالملكوتسيذيسوغ

وت!تهنرئونهذاكفهت!قعون؟المالمحئو،الفريسئونوكان14

علىسغئأماكثيراغاشم"ربفى"لأئهالماذبهئئغتأماأصدنولكالطالم-أي19(

علىالخفم!يحرض!استعمايه.فيلهائاجمعهفيإثاالجاثرةالوسائلبشئىالتذرع

الضمذق!سثماولا،الضالحةبالأعمالآلأبدبئلمستقبيهالمؤمنفيتحؤطبالحكمةالاعتصام

هوو"ما.الإنسانخارقيلآئهالماذأيلكم":ليس!"ما)12(-المعوزينعلىوالإنقاقي

عليها.ويحرصيريدهاداممال!نسانتدوملأئهاالروحئةالخيراتأيلكم":
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ولكنالئاسصعيود!علىيركمئطهرون"أنتم:لهمفقال15.به

الله8عنذرجس!الئاسصعثذفالرفيع.بقلويكمعالمالفة

5:18ا:12-13،امئى

يبمئموومتذئذيوحئا.حئىوالأنبياءالسمريعة"أمتذت16

لأسهلوإئه17غئوة.يولوجيماجهذهت!عىوكلالفيما،بملكوت

السمويعة.منواجاخردتتائمقطأنهنوالأرض!الائمماءتزول!أن

12-ا01:امر91:9!5:32؟متى

مطفقةتزؤض!ومن،ونىأخرىوتزؤقيآمرأتهطفقمن)إوكل18

صل!.زانيالهو

ئجا!والئحخو-المالعبودئةمنيسوغئحذؤ،البائسولعاؤزالفنيئصبقتل

البؤسآهل-

يومشكلويتنغموالتراال!رجوانتلتس!غنيئرجل"كان91

قضروت!بابهعندضالرو!العاززكانآسمهجمسكينوآخر25فترفقا،

بلاتغنيئ.هائدةمنيسقطئماتشبغأنوتشتهي21،بالقروح

قروخه.وتلخ!إليهتميلالكلال!كاش!

ومات.إبراهيمجوايىإلىالملائكةفحملثهالجسكين"هات22

منفرأىيتعذبأالهاويةفيوهوعيني!فرغ23.وذهنأيض!االغنيئ

!منحوصالكاملالأدبيئمعناهفيالئاموسدوامعلىشاهدبمثابةهيالآيةهذه)18(

الفه.بملكوتيليق
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إبراهيم،أبتايا!ائلأ:فنادى24*.بجوارهولعاؤزإبراهيتمبعيل!

لأئيلسانيوئترذإصبجهقئدتبالماءيعللعازؤفأرجمملآرخضني

أئك،آبنيياتذكر،:إبراهييمفقال25.الل!يبهذافيمعذل!

تتغرىهووالآن.تلاياهوتعازر،حياتكإئالطفيسعادتكآستوفي!ت

عظيمةهؤةججقمثوبيتكمفبيتنايهفهذلكوإلى26.تتعذبوأنتآ

ولا،يستطيعونلاإليكمهنامنالآجتيازيريدونالذينإنحئى

إلينا.هناكمنائذين

أبي!طإلىترجممقهأن،أبييا،إذنأسألك:"فقال27

إلىأيضما،هميجيثوا،لالكيفمئذزهمإخوةخمسةليلأن28

موسىعنذهمإنهم:إبراهيملهفقال92هذا.العذالبمكال!

إذابلى،إبراهيمأبييالا،:فقال03.منهمقفيسمعواوالأنبياء

.يتوبونالأمواتمنواحاجاءهم

فإئهم،والآئبياءفوسىمنتسقعونلاهمإذا:له"فقال31

ئصذقون".لا،الأموأتمنواحاقاموإن

الحدمةفيالايمان.والتسامحالأخوفيالاصلاخالمعترة.اجتنابئ:الملكوتفي

الفهلوج!

9:42مر7،-18:6مثى

-الغترات.وقوعهنقناصنلا"إئه:يتلاميذهيسوعوقال17

المدعؤيناتكاءوطريق!الوليمةمنمستعارةصورةوالئعبير.إلراهيمجنب!إلىأي)23(

.الخالدةبال!عادةالئمئعصعن-كنايةالكلاموفيفيها.
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خجرعنمهفيغفقلولهقخئر؟يلإه!!عنتقعلمنويل،ولكن

فكونوأ3الضمغار.هؤلاءأحذئعثرأنمنالبحيراليوألقيئالرحى

خذر.على

22-18:15،121متى

21وإذله.فآغمرتالتفإنالؤئخه.أخوكإليكخطئئ"إذا4

:يقولمراصتسبغإليكوزتجغصاليومفيمرالمحتسبغإليكخطثئ

ءكأ(.لهفآغمر،تائبأنا

25ة17مئى

2))ثوكانالربأ:فقال6إيماتا"."فيذنا:للر!ثالرسلوقاذ5

انقيعي:الجضيزةلهذهتففتم2لخرحئةمثلالإيمال!منلكم

التطيغكم.البحير،فيوآنغرسي

من"عادإذايرعىأويحرثعبالهكانإذامنكم"وقن7

":بالحرفيلهيقو3أفلا8وآئيهئ؟غخلصعلىهلئم:لهيقولا-الحقل

.وأشربأثلحثىوآخافنىخفؤيكوآشاذ،أتعشىماأعدذ

لأئه2العبذذلكيشكرأنعليهفهل9.وتشربأشآتكلوبعدئذ

الثوعد!معنىلايده"،عنتقعمنتشقاء"يا:يقولكأئهالئح!ر،معنىتولهفي11(

إئماالخطإ،عنفيهاالئغاضييجباائتيالمراتعددفيالاعتبازليس)4(والئهويل.

به.الئحئي-الواجمبال!ماحموقنيفيهو
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بهأفيتمهاكلفعلتمإذاأيض!اأنتبمكذلك01به؟أجمرمافعل

ماكانإلأقغفناوماضرا.ولاتفغاتميلثل!عبيد،نحن!قولوا:

!عله".علينايجمب

صوفيةمنجوانبئ:أووشليمإلىالمسيرةمنالأخيوةالمرحلة:الرابمالفصل

الملكوت

الغشرةم،الئر-قثلصخلالمنيغم!علىلفهالث!كرواجبئ

والجليل.ال!امرةفىمرأورشليتمشايخمإلىهووفيما11

وقفوابرصش2يىجالغشرةآستقبقهالقرىإحدىيدخلكانوإذ12

معفم،يا،يسوع"يا:قائلينأصواتهمورفعوا13بعل!على

الكاهنأروا"اذهبوا:لهموقالإليهمفنطر14آرخمنا".

أئهأحاهمرأىوإذ15طهووا.صالطريقاليهموفيماأنف!كم".

عنذؤخهيماعلىوخر16عال:يضولتالفةئمخذزتجغتيرئقد

"ألئسن:وقاليسوعفأجالت17مماجمرئا.وكالن.تشكرهيسوغقذقي

منفي!متكنألم18؟الآخرونالئسعة!أينطهروا،الدالغشرة

وآضض."قئم:لهوقال91كأ؟"الغريبهذاإلأالفةيقخايرجع

خفصك"هقدإيمانكإن

آستعدادعلى-القيامضرورةالبشر.آبنصيومصفيعلناالنهملكوت"مجي

الائلأ:فأجمابهم؟ا(.اللهملكوتتأتي"متى:الفريسئونوسأله02

يهودئا.يكنلملأئهغريتاذعي)18(
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هنا،إئه:يقالفلا21.يراقبكحدصثيأتيلاالفهملكوت"إن

ؤشطكم".فيالفيماملكوتإن.هناكهوأو

24:26-27متى

ترواأنفيهاتشتفونأئاثمتأتي"سودتللئلاميذ:قالح!ينئذ22

ا:لكموسئقاذ23.ترونولاالبشيرآبنصأئاممنواحذايوقاولو

مثلمالأئه24تتسرعوا*لاتذهبوا،اللاهناتأهوها،هناكإئهها

الآخيرالطرفيفيتقعصال!ماءهنقئ!تفيوضفنإذاالبرقأن

لهبذلاولكن25يوجمه.فيالبشيرآبنيكونفكذاال!ماءفي

الجيلههذاترذتهوأن،كثيرايتأئتمأنهناولأ

93-2:37!امئى

آبقأئامفىأيضعايكونكذلكنوحىأئامفيكان))وكما26

إلىويرؤجونسيتزؤجون،وتسمربونجمل!نكانوافإئه!م27البشر.

أول28جميغا.بهموذ!تالطو!انفجاء،الفلكنوحدخليوتم

يشترونا،وتشربونيكلونكانوافإئهم.لوطأئامساليكانكما

منلوطفيهخرجائذياليوموفي92،وتثنونتغيرسون،وتبيعون

جميغا.فآهلكهموكبريتاناؤاال!ماءمنالفهأمطرشدوتم

161-:1315مر18؟-24:17مئى

البشر+اآبنفيهيعتينائذياليومفييكونالئحيىهذا"على35

تثنرذفلاالبيمتفيوأمتعتهال!طحصعلىذاكيوتمكانقمن31
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الوراء.إلىيرجغفلاالحقلفيكانقنكذلكل!يأخذها.

فقذها،حياتهعلىالحفاططلمتقن33!لوطآمرأةتذكروا32

يكون،الفيلةتلكفني،إئهلكمأقول34خمظها-.فقذهاومن

آئتتانوتكون35الآخر+ويتركالوأحافيؤ!ذواحدفراش!صفيآثنال!

فيآثنالطويكون361"*.الأخرىوئئركالواحدةفئؤخذمغاتجرشان

"أين،:لهوقالوافأجابوا37الآخر*ا".ويتركالواحافيؤخذالحقل

الثسور((.تجتمغالجثةتكون))حيثا:لهمفقالرفي؟((يا

الالالموالقاضيالأوملةمثل-صخلالمنصبإلحاحالضلاةعلىالمثابرةضرووة

ولابآستمراييئضفواأد!لهمينبغيأئهاليمثلألهموضربت18

حرهةترعىولاالفةيخادتلا2الاضمدين!في"كان:قال2تقفوا.

منأنصفني:وتقولتأتيهكاتتأأرملةالمدينةتلكفيوكان3.للئاس

لاكنمتوإنإئي:نفميمهفيقاكثئمطويلأ.ؤمتاالتمئغ4خضمي.

تبرمنيائتيالآزملةهذ؟شأثصف5للئاسحرمةأقيمولا،اللهأخادت

"أتسمعون:الرلثقالثئم6إ"وأسيوتصذغنهايهغيرعلىتعوذيئلأ

الفةيئص!أفلاترى،7اللأعادل؟...القاضيهذايقو3ما

لكمأقوذ8أهيرهم؟!يأتتوانىنهار؟ليلإليهالضمارخينمختاريه

اليدوئةالرحىعلى)35(.الخالدةالحياةبإحرافيمنهايستعاض!الرمنئةالحياةخسارة1331

الآخر".وئترذالواحذ-فيؤخذالحقلفييكوناب"واثناني)36())بالجاروشة".المعروفة



18:9-15وقا362

الإيمانيجذهلالبشيرآبنجماتمتى،ولكنسريغا...ئئصمفهمإئه

"؟"الأرضعلى

والعشالىالفزيسي-قثلصخلالمنالف!لاةفيوالآنكسالي-التواضعضرووة

أبرارأئهمأنف!ي!همفيمقتنعينلقومالمثلهذاأيضاوضرقي9

ليصفيا،صالهيكلإلىصجدا"رخلال!01:قال!الآخرينويحتقيرون

فيوصفىفآنتصبآالفريسيئأفا11عشمار.والآخرفريسيئأحاهما

الئاس!سائيرمثللس!ثلأئيأخقذكإتي،الفهئمهكذا:نفعيط

فيأصومإني12العشارهذامثلولا،الفاجممقينالطالمينالخطفة

عليئ.تدخلىماكلمنالعشتروأدخ!،مرتينصالأسبوع

ال!ماءنحؤعيتيهتر!أنيخرؤلابعيذافأالاتمالعشاو"وأئا13

أقوذ14.الخاطئأناآزخفني،الفهئم:قائلأصدزهيفرغكانبل

ز!قنكللأناللا،ذاكوأئامترؤا،بيتهإلىترذهذاإنلكم

زخ!".نف!هؤضغوقن،ؤصغنف!ه

-الملكوتدخوللت!رطالإنجيلئةالظفولةروخ

61-:1513مر،15-:9113متى

الئلاميذذلكرأىفلما.ليفمسم!مصبالأطفالحئىوجاءوه15

وأ،جشعفيالماذةعلىالعكو!تأوأتجموح،الكبرياءنتيجةالإيمالطخسارة)8(

والخلاع!القهيرموار؟علىالتهافمتأو،الضلالدعاةإثيرفيالأعمى-الاندفاع

والرذيلة.الفسادومستنقعات



26363-18:16لوثا

الأولإذ"ذعواقائلأ:إليهالأطفاذفدعايسوعأفا16.زجروهم

فالحق17الفه.ملكوت-هؤلاءلمثلالإن.تمنعوهملاإليئ.يأتون

تدخفه".فلاطفلصصكمثلالفإطكوتيقبللامنإنلكمأقوذ

والكمالالشريعةطريق:الماللت!طومنالتحرليمنلذلاالملكوتلدخولىص

13-:0117مر03؟-:9116مئى

نأعليئماذاالضالح،المعفم"أئهاقائلأ:رئيس!وشأله18

تدعوني"لماذا:يسوعلهفقال91الأبدئة؟"الحياةلآرثأعمل

الوصايا:تغردتأنخما02!000وحذهالف!غيرصالغلاإئهصالحا؟

".وأفكأباكأكيرثمبالرور.تشهذلاتسير!أ.لاتقئل.لاتزد!.لا

يسوغسمغفلما22جممباي".منذخمطئهالدهذا"كل:الالى21

وورغهتمللثماكلخ!واحد:شيءبعا"يثقصك:لهقالذلك

آتتغني".تعاكثنمال!ماء،فيكنزلكاليكونالفقرأءعلى

جذا.غنث!اكانلأئهنف!هآنقبضسثذلكشيئفلفا23

الأهوالذويعلىأعسر))ما:قالبذزمثههايسوعوأىفلفا24

جممئممنجمليدخلأنلآسهلإئه25الفه.ملكوتيدخلواأن

سمعوأ:ائذينفقال26".الله!وتغنيئتدخلأنمنإبرة

أفتؤمن،وحذهاللهإلأصالغلاوالحاذ،،صالحاثدعونيإئك:يقوليسوغاأكأن)9

الله؟بأئيإذن



37-18:27!قا36!ا

الإنسانايستطيعهلا"ما:فقال27؟"يخلصأنإذنيستطيع"فمن

مااكلتركنافقدنحن"أئابطريم!:!قال28قدير".كليهالفةفإن

تركأحل!منماإئهلكمأقول"الحق:لهمفقال92وتبعناك((0تفللث

الف!هلكوتأجلصهن،أولاذاأووالذينصأو،إخوةأوآمرأةأو،بيتا

الآتدئة".أالحياةالآيخرةوفيأضعاقا،التمانياهذهفيأضماقيإلأ35

والقيامةوالموتبالآلإمصالأخييزالإنباة

43-01:32مر،91-:0217ئتى

إلىصاعدوننحن"ها:لهموقالغشرالآثتيمعهوأخذ31

فإئهأ32:البشرآبنصعنبالآئبياءمكتول!هوماكلوسيتئمأورشليتم

ويخيدونه.أ33.عليهوئبصتمق.وئشتئمبه.وئهرأ.الأمإلىسئسقئم

ذلكامنتفهموافلمهمأئا34".يقومالثالمثاليوموفيويقتلوته.

نج.يعنيماذائذيهوالمفغققاكلاقآكال!إئهشيثا.

أعمىش!فاءأريحاأبوالبعلى

52-01:46مر34،-02:92مئى

الطريق!علىجال!اأعمىكانأويحامنآقتر!توئا35

لهأفقيل37الخبر.ماشألطيجتازالجمعصشمغفلضا036ت!تعطي

عنداواحذاولوقاأريحام!منالخروجلدىواحذاومرقسنأعميين،مئىتحر351(

اواحذاذتجرالآخرينالرسولينمنوكلواحد.خبرفيالاثنينجمعفمئىإليها،الذخول

شفي.حيثالأعميينمن



8365-ا:91؟43-18:38وقا

داوذ،آبنيا،يسوع"ياقائلأ:فصاخ38تمر.الناصرفييسوعإئه

صياخا.فآزداذ.ليسكمت،المقذمةفيالذينالآنتهره93"!آرحمني

إليه.بهيؤتىأنوأمريسوعفو!ت04!((آؤخمنيداوذ،آبن"يا

أبصر،"أن:قاللك؟"أصمغأنتريا))هاذا41:سألهآقترلتفلفا

خفضلث!"إيمانك"أبضر.يسموغ:لهفقال42سئدي".يا

كفهالشدبئوأىوإذ.اللهئقخاو!وتبغه،ساعتهمنفأبصر43

الله.سئحواذلك

الفاعلةوالئوبة،يس!غإلىال!عيصقتلالعشار:كي

نخي،آسفه2برجلوإذا2يجتازها.وكانأريحادخلثئم91

ولمهوتنيسوغيرىأنتطمبجاتقد3،وغنيئ،ع!ئماوينرئيس!

وضجذراكضافتقذتم4.القامةالصيركانلأئهصالجمعبسب!بيستطغ

إلىيسوغوصلفلفا5.هناكمنشيفرلأئهيراهلكيجفيؤةعلى

ينبغيإذآترذأشيرعص،نخي)):لهوقالفوقإلىنظرهر!المكالط

فلفا7فيرخا.وقيلهمسرغا،النزك6".بييكفيأقيتمأناليوتمليئ

إ".خاطئ2رخلعلىنزك"إئه:قائلينتذفرواذلكالجميعرأى

أعطيشئدي،أنا"هاللرلث:وقالوق!فقدكيوأفا8

أزبعةأوذأحذاطقضتكنمتوإن.*أئوالييض!الفقراة

إليهم.كالإحسالطيروفهشيءولاالمسثينيحمثيسوغأنجئذايعقئمزكي81(



لم7-91:9وثا366

!أالبيمتلهذاالخلاصنحضل))أليوتم:يسوعلهفقال9أضمعاف((0

!ميثشاجاءالدالبشيرآبنإن15.لإبراهيمآبنأيضما،هوا،!إئه

وئخفضة".قدهللث

هذافيالشعمبوأقيالأفناء،تجتلى-ئقؤئم،يسوغاورفعليتمصدخولقبل

الذخول

03-2514:مئى

قرلتقدكانلأئهمتلأقضرلتعاذذلكي!معونهموفيما11

،الحالاليسيطقر.الفيماملكوتأنيظئونوكانواأورشليتممن

:قال12

يغود*9ثئمالمئلثييتوثىبعيدتلدإلىقضذالآصلصكريم"رجل

لهم!وقالأفناء"،غشوةإليهموشفتملهعبيدغشرةفدعا13

فيفسئرواتكرهوتهمدينتهأهلوكان14أعود.حئىبهاائجروا

علينا.هذايميلثأننريالاإتا:يقولود!جممفارةإتيره

ائذينالعبيذأولئكآشتدعى،المفلثتولىوقد،زتجغ"درئا15

الأؤ4التقذم16.منهمكلتجاوةإليهالمثماليرىالماكإلي!مشفتم

أحسن!سآ،-أئها:لةفقال17أفناء.غشرةربغضتاك،سئ!ديقائلأ:

4فذنغشيرعلىفكنصالقليلعلىأميتاؤجذتوإذ.الضالحالعبذ

سنة4رومةإلىالكبيرهيرودسنبنصأرخيلاومنشقرإلىمحتملةإشارةذلكفي)12(

منإئير؟فياليهودفأنفذقبل.منأبوهفعلكماملكلقمتلنف!يطليستحصلق.م.

كرش-ذهتا.مئةنحواتتا131(.مساعيهلإحباطيسعى



91:18367-03لوقا

فقال91أفناء.خمسةربغقتاكسئديمما،قائلأ:الثانيوتقذم18

قائلأ:آخرجاءثئم02.مانخمسصعلىكن،وأشآ:أيضمالهذا

إئي21هنديل.فيجمنديخمطتهقدقإئيقتاك.هوذا،سئدي

.تورعلمماوتحصمذ،تضغلمماتأخذقاس!،إنسانلأثكيخف!ت

أنيغرفمتالرديء.الغئاأئها،أدينكفملثمن:لهفقال22

تجعللماليتم23أوؤغلمهاوأحصماأضغلمماآخذقاس!صرجل

فاثذة.مغأستيرذهؤتجدتإذاحئىالضمرفيمائدةعلىمالي

الغشموةلصاج!وأعالوهاتمتامنهخذوا:للحاضرينقالثئم24

أقول!-26سئد.ياأفناء،غشرةمعهإثه:لهفقالوا25الآفناء.

منه.يؤخذعنذهائذيفحثىلهليسنومن،يعطىلهمنإن:لكم

عليهمأميلثأنيويدوالماتذينأولئك،أعدائي"وأفا27

تقذتمهذأقالوئا28قذامي".وآذبحوهمهناإلىبهمقأتوا

أورشليم.إلىصاجمذا

الملكوتوقيائمأورشليتمدينونة:الخامسالفصل

أورشليمإلىالمللثصالمسيحدخوذ

16-12:12يو01،-11:امر17؟-15ابأا-اة21مئى

جبلالمدع!صالجبلعنذغثياوتئتآفاجي!آهنقئلتوئا92

ائتيالقرية"دوتكما:قائلأ03تلاميذههنآثتينصأرسل،الريتون

منأحاغلاةماقربوطاجش!تماتجدالأتدخلايهاالحإنأهاقكما.



43-91:93لوقا368

تحلأيهيتمأحاسألكمافإن31به.ؤأتياقخلأه.قطالئاسص

".إليهمحتاجالرلث:تقولان

هماوفيما33لهما.قالفوجذاكماالرسولالطفمضى32

؟"الجحشهذاتحلأدق))يتم:أصحابهلهماالالالحخصنتحلأد!

وألقيا،يسوغإلىبهوأتيا35((0إليهمحتاج"الربأقالا:34

فيثيات!متئ!طونتقذموكانواكفما36.يسوعوأكباعليهثياتهما

جميعالفرحآستفرجبل-الريتول!مئحذيىهنقرقيوئا37.الالريق

صكللأجل،أصواتهمبأعلىالفةئاتمثحونفطمقواالئلاميذجمهويى

قائلين:38،فعجزاتمنعاينواما

والمجاالسمماءفيال!لامالرفي.بآسمالملأ،الآ!ما،"مبارك

"انتهر:الجمعبينصمنبعفالفريسئينلهفقال93الآعالي".الي

نإإئهلكم))أقو3:لهموقالطفأجاب04إ"معفميا،تلاميذك

الججارة".صرصطهؤلاءسكمت

بدماليهاوئئيىأورشليتمعلىيبكيميسوغ

قائلأ:!42عليها،بكىوأبصرهاالمدينةهنآقترلمحتوئا41

ال!لام.!تجدينكيفاليومهذافيعرفمتأيضا،أنست،"لخث

أئاملمجثشتأتيإئه43ناظرئلث!عنحجبآقدولكئه

كل!منلجثويقئقون.ويحاضرونك.بالمتاريسأغداؤفيفي!ايط!!لب



2936-أ48:02؟-91:44!قا

فيكيتوكونولا،فيكائذينؤتنيلثأنتويضخقوتلث44ضؤب.

آفتقابك((.ؤمنتغرفيلملأئلثخجيرعلىخجرا

البيترلثبسلطابالهيكليدخليسوغ

16-3:13يو91،-11:15مر13؟-12ة21مئى

قائلأ46فيهتبيعونالذينتطردوجعلالهيكلدخلثئم45

فقدأنتموأئا.يكونالضملاةبي!سآتثتيإنمكتول!:"إئه:لهم

الهيكل.!ييعفميومكلوكان47!"لصوصمغارةضئرتموه

وؤساءوكذلكيهلك!ه،أنتطلبونوالكتبةالكهثةوؤساءفكان

كفهالمئمعستلأنتفظونماإلىت!تذوالمولكئهم48ال!ئمعب.

لسماجمه.بهمتعفقينكانوا

القتلةالكزاميهتقتلىويف!ربئسلطايهإلىبالئظراليهوذئفجئميسوغ

-11:2733مر-27؟21:23مئى

السمدبئ-يعفمالهيكلفيكانفيماالأئامصتكأحدوفي02

،والشيوخوالكتبةالكهنةرؤساةعليهأقبلصبالإنجيلوئتسمر

ائذيذاقنأوهذا؟تفعلسلطانيبأفيلنا"قل:قائلينوسألوه2

!،؟"الصملطانهذاآولاك

الهيكل.إدارةشؤودطفيوتتدخلالباعةتطرد،أي)2(



لأ6-02:3لوقا037

أطرحهواحذاسؤالأأيضماأنالي"إن:لهموقالفأجاب3

!مأمكانتال!ماءمنيوحئامعمودئة4لي:قولوا.عليكم

قالاال!ماء،من:قلنا"إن:الائلينبيتهممافيففكروا!الئاس؟"

كفلاالمئمعحبرج!نا،الئاسمنقفنا:هـإن6به!؟تؤمثوالمفلماذا

أينمنيغقمونلاأئهمقآجابوأ7نبيئ".يوحئاأنمومنونلأئهم

!ذا"أ-أفعلسلطانيبأىلكمأالو3لاأيضا"وأنا:لهمالقال8أتتأ.

اتمثل:هذاللشصبيقول!وأخذ9

211-أ:21مر،46-133؟12مئى

وئمها01طويلأ.سفراوسافركرامين.ؤاتجرهكرقا.غرسن"رجل

تميرهنجضتهإليهييؤذواعبذاالكرأمينإلىأنفذالآوانآن

آخرعبذافآنفذ11اليذينءفارغوؤذوهالكرامونفضربه.الكرم

ثالثا!الآرسل12.اليدينفاوص!ورذوهوشتموهأيضا،هو،فضربوه

ماذا:الكرمردثفقال13خارخا.وطرحوهجرحوهأيضماوهذا

الكراهونرآهاللفا14.يهابونهتعفهمالحبيمتآبنيئأؤيمل؟أفعل

الميرأثهفيكونقفتفتفهالوارثط.هذا:قائلينبيتهممافيائتمروا

وقتفوهءصالكرمخارقيفآلقؤة15!لنا

أولئلآفييلثتأتيإئه16؟الكرمر!ثبهميقعلى"فماذا

"لا،:قالواذلكشمعوافلما".آخرينإلىالكوتموي!ئمالكرامين

لي.شهدهاائتيش!ادتهتصذقوالم51(



26371-:0217لوقا

:إذنأليهتابةهذهقغنى"فما:وقاليسوعإليهمفحذق17"أبذأ!

فكل18.الراويةرأمنصازائذيهوالبئاءونزذتهائذيالحجرإن

شحقه-؟.عليههوسقطوقن،تهشتمالحجيرهذاعلىسقطمن

تلكفيالأيدقيعليهيفقواأنالكهنةووؤساءالكتبةقهئم91

ولكئهماتمثل.هذافيبهمعرضنقدأئهأدكوالأئهمال!اعة

المئ!عب.خافوا

لله...ومالقيصر،ما:القوفيتعليمهصقبيلمناليهوذئفجئميسوغ

-12:1317مر-22؟22:15مئى

ضذيقونأئهميراةونجوأسيسنإليهوأرسلوا.فترضدوه02

وسل!ايه.حكم،الوأليإلىفمسيموه،كلامهمنمأخذاعليهليجدوا

تتكفمبال!واءأئكتغقمنحنمعفم،"يا:قائلينفسألوه21

الله.جمراطإلىتفديبالحقوأئك،الوجوهئحابيولا،وئغفم

لمكير!مفقطن23لا؟"أمقيصرإلىالجزيةنؤذقيأنلناأتجل22

؟"عليهالفتال!والكتابةالضمورةلمنسديناؤا."أروني24:لهمفقال

إلىلقيصرماإذن"أذوا:لهمفقال25"لقيصر".:وقالواأجابوا

مأخذأمميئكلاجمهفييجدوافلم26"".اللهإلىلف!وهاقيصر،

وسكتوا.جوايه.منوتعخبواالسمعب.قذاتمعليه

الله.بصوقألاحتفافيمعالرمنئةلل!لطةالخضوعيجب)25(:117.22مز)17!
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الأمواتقيامةأموفيالضذوقئينئفجئميسوغ

-1227؟18مر33؟22:23مئى

لىءالقيامةينيهرونوالضذوقئونالضمذوقئين.بعفنوتقذم27

لأحدماتإنإئه:هوسىلناكتمت،معفم"يا:قائلين28فسألوه

لأخيهءغقتاويمئمالمرأةأخوهقليأخذولدغيرصوعن،آمرأةعنصأخ

ولدأ.غيرعنوماتآمرأةالأؤلاثخذ.إخوةسبعةوكان92

وماتواال!بعةآئخذهاحئىالثال!ثثئم31الثانيفائخذها03

لمنالمرأةفهذه33أيضما.المرأةمات!توأخيرا32ن!لأ.يخئفواولم

"آمرأة".آئخذوهاقدالسمبعةفإن؟القيامةاليآمرأةتكونمنهم

الذنيماالحياةهذ؟أبناء"إن:لهموقاليسوعالأجاب34

بالحياآللفوفيأهلأوجدواائذينوأفا35ويرؤجونيتزؤجون

كذ36،ئرؤجونولايتزؤجولنلافإئهمالأموا!توقيامةالأخرى

الفهأبناءإئهم:كالملائكةيكونونإذيموتواأنتسمتطيعونلابأئهم

عليهدذفقديقومونالأمواتأنواما37.القيامةأبناتيكونج!م

وإلهإسحا!تموإلهإبراهيتمإلهالولثحيثالغفيقةلدىموسى

الجميغلأن،أحياءإلهبلأموات!إلةييكونكانوما38يعقوبآ.

به".تحيون

فيأحسنمتلقد،معفم"ياوقالوا:الكتبةمنققرفأجاب93

شيء.عنيسألوهأنتغامنتختيرئواولم04الفست".!ما
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أيق!اداوذربئولكئهداوذآبنالمسيغ

12:35-37مر45؟-224:امئى

داود؟آبنهوالمسيغإنيقولون"كيف:لهمالالحينئذ41

اجل!ن:لرئيالرلثقالالمزامير:جممفيرفييقو3نف!هفداود42

فداود44.لقذميكموطثاأعداتكأجعلحئى43؟:؟يمينيعن

آبته*؟".يكونفكيفرثايدعوهإذن

المم!فينالمظاهر،عبيد،الكتبةمنتحذيز

04-12:37مر

"إئكم46:السمعبصجميعمن2تج!قعلتلاميذهوالال45

وئجئون،الفضفاضةباطللصالتج!لصعلىيخرصونفإئهم.والكتبة

والمئكآتألمجامعصفيالمجالسوصدوزال!احابفيالئحئاتتقفيئ

الأرامل،بيوتيكقوناثذينفهؤلاء47اتمآبب.فيالأولى

غسمرا".أشمذدينونةستنائهمتظا!را،الضملاةفيويسترسلون

الأوملةقفسن:اللهصسبيلفيالئ!خاءروخ

44-124:امر

تقادقهم،فيهايلقونالأغنياءإلىونظر"،ايخزانةنحؤوتطفغ21

إلهئةطبيعةللمسيحيكونبأنإلأالمسألةلهذهحلمنليس)44(1.ة901مز)42(

هي)1(له.رب"الإل!ئةوبال!بيعيمالدأود،ابنهوالبشرئةفبالطبيعة،البشرئةالطبيعةمع

الهيكل.علىالإنفاقصلأجلالئقادمفيهتخضحالضندوق
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الحقيقما"في:فقال3قئ!ين.هناكئلقيفقيرةأيضماأرملةوإلى2

جميغا-منهمأكثرألقحثقدالفقيرةالأرملةهذ؟إنلكمأقوذ

فمنهيوأفا،فضاتتهممنصالتقادمفيألقوافهؤلاء.كفهم4

معيشيها.كلألقحثغؤفيها

الهيكلبخرالبانباة

2-13:امر2؟-24:امتى

جميلمنبهمزدانهووماالهيكلتذكرونبعض!هموإذكان5

فيهائتركلاأئامستأتي"إئها6:يسوعقالالثذويىوئخ!الحجارة

برضته".سئنقضنإئهحجر.على،"حجرترونئما

الذين-ليوموالبعيدةالقريبةالعلاماث

8-13:3عر-8؟24:3متى

إذأالعلامةومائعفم؟ياهذا،يكون"متى:الائلينفسألوه7

كثيرينفإنأحد.ئصمفكمأن"احذروا:فقال8؟"يكونأنأوشلث

فلاحان.قدوالرمانهوأنا:ويقولونآسميمنتحلينسيأتون

لافإئهتخرعوا،فلاوآنتفاضالتبحرولبسمعتموإذا9.تتبعوهم

".إثرهفييكونلاالمنتهىأنبيدآولأ،-ذلكوقوعمنبذ

.،مملكةعلىومملكة،أفةعلىأفة"ستقوئم:لهمقالحينئذ01

شئى.أميهنفيومجاعاتوأوبئة،شديدةزلاؤلنوتكون11

ال!ماء.منعظيمةوعلاماثرهيبةظاهراثوتكون
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الفهملكوتلفردبالكبرىالعلامةهوللكنيسةالآضطهاذ

-13:913مر22،-01:17مئى

عليكمءالأيدقيممئففونكفههذاقبل"ولكن12

إلىوتسوقونكم.-والسمجونالمجامعإلىوتذالعوتكم.ويضطهدوتكم

السم!ادة.إلىبكمذلكالنتؤو133.آسميأجلصمنوالولاةاثلوفي

بماالبلمنتهتفواأنعليكمليسأئكمأذهايكمفيؤآجعلوا14

جميحتفوىلنوحكمةكلاقاأوتيكمأنا،،لأئي15،تختخون

والإخوةالوالدونحئىوسي!ئميمكم16ذفجهما.علىفناصبيكم

وسئثجضكم17.منكمويقتلونأنفصمهم.والأصدقاءوالأقرباء

تهيك.لنرؤويمك!ممنشعرةولكن18هآسميأجلصمنالجميع

هالحياةتكتسبونبثباتكمفإئكم91

أورشليمدينونة

91-13:14مر21،-24:15مئى

ج!يتثذقآلحمواالجيوش!بهاأحاقمثقدأورشليتمرأيتم"وإذا02

أليهودئةفييومئذكانواالمن21وشيكا.باتقدخرأتهاأن

فيوائذينمنها،قفيخرجواالمدينةفيوائذين،الجبالطإلىفليهرئوا

فيهاآنتقامءتحغأئامالأئاتمتلك!إن22.المدينةيدخلوافلاصالحقول

.مكتوبهوهاكل

سيكونلأئه!الأئامتلكفيواثرضعاتيلحبالىؤئل23
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فيسقطودل24المئمعب.هذاعلىوغضسبالبلدعلىشدياضيق

إلىأورشليتمالأئمويدوسن.الأعمصجميعإلىوئستونال!ينيبحذ

!.الأعمأزمنةتنقضيئأن

العالمنهايةفيوالمجل!القدرةملءفيالبشوآبنصمجيء

-13:2427مر31؟-24:92مئى

وعلى،والئجوموالقميرالمئممسسفيعلامالت"وتكون25

وئزقق26.ؤتجيشايهالبحيرصعجيجمنوققعولصللأمصكترفيالأرض

لألأ:المسكونةعلىسيأتيهاآنتظايىفيالذعيرمنالئاسصنفوسن

.ستتزعزعال!ماواتقؤات

-القدر؟كمالفيالغمامصفيآتياالبشيرآبنئشاهدون"حيينئذ27

والمجد.

الملكوتوقيائمأورشليتمنهايةقربئ

31-13:28مر35؟2:32-!امئى

لأدأرؤوشكموآرقغوافآنتصمبواتتثمذلكبدأ"اومتى28

وينتهي،الأمانةالعادمإسرائيلتقاتمالأمفيهتقوئمائذيالزمافيمنخالزأي)24(

الزذحوهذا.الحقصالذينإلىاليهودباهتداء32(-11ة11)روبولسقول-حذعلى

المذة.ميحدودغيزالمنتهىإلىأورشليمخرالبمنالمحتذ



38377-12:92لوقا

إلى))اثظروا:قالمثلأ،لهموضربآ92قريتا".باتخلاضكم

الضيصأنعيفتمترغضثإذافإئها03الآشجاروسائيرالئينة

نأقآعقمواتحذثالأشياتهذ؟رأيتمإذاأنتمكذلك31قرلمج!ه

الجيلهذاينقضيلاإئهلكم3أقوفالحق32.قريبالف!ملكوت

.يزوللاوكلاميتزولال!والأرض!ال!ماء33+.هذاكفهتتئمحئى

والف!لاةال!هرحفعلى

والفصوفيال!كيرفيقلوئكمتثفليئلأإذن"فآحذروا34

الفغ،وقوغبغتةاليوئمذللثعليكمفيقغالذنياالحياةوهموم

كفها.صالأرضوج!علىائذينصجميععلصسئطيقلآئه35

للئجاةأهلأتوتجدوالكي2حينكلفيوصفوا،إذنفآسقروا36

البشر".آبنصيذيصبينوقوقاوتمثلواشيأتيها-جميعمن

الهيكلفيالأخيوةيسوغأئائم

فيبيمثيخرخصالفيلوفي،الهيكلفييعفمالئهايىفيوكان37

إليهيبكرونكفهالمئعدمثوكان38.الريتونجبلالمدعؤصالجبلفي

.ليسمعوهصالهيكلفي

الهائلة.الضمرباتمنلأورشليغفررما،أي)32(



"-أ22:لوقا378

الئالثالقسئم

ضفبتاالبشرآبنصبآستش!هادالأعظئمالفداة

المصحبئاليعشاة-المتأئ!يىالفل!آبنالمسيحصبديمالجديذالعهذ:الأؤلىالفصل

يسوغعلىاليهو؟مغيتواطا!؟الرسلأحذيهوذا،

11-01-14،2:امر14،16-26،5:امئى

رؤساءوكان2*.المصحلهئقالائذيالفطيرعيذوالزقي22

الشعب.يخافونكانوألأئهمئزيلونهكيفتتلمسونوالكتبةالكهنة

جملةهنوهو،بإسقريوتالملفحبيهوذافيالشميطانودخل3

فياقئسصوقياذةالكهنةرؤساءوفاوضنفذهب4غمثعر.الآثتي

الفضمة،،منجعالةعلىوآئفقواففرحوا5.إليهمئ!لفهكي!

الجمع8منبغزلةإليهملئ!يمهفرصةت!ترضذوشرغفقيل6

الفصحيئالعشاءلإعدادويوحئابطرلمنئرلميليسوغ

-14:1216مر-91؟26:17مثى

يسوغفأرسل8المضح.يذتغفيهائذيالفطيريوئموجاء7

الفطيروالخبزالمذبوخالحقلاليهو؟فيهيكلواحد،شيةالفطيرأوالفصحعيذ)1(

الئبيئ"موسىيدعلىمصرمنخروجهملذكرىإحياةخاثراومرقاائمرةالأعشابوبعفن

المسيح.قملعشرالخامسنالقرلبفي
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له:فقالا9لناكقه".المصغلنافأجمذا"اذقباقائلأ:ويوحئابطرسن

يلقئهماالمدينةذخفتما"إذالهما:فقال01ئجذ؟"أنئريا"أين

وقولا11،تدخفهائذيالبيحتإلىفآئتعاهماءجرةتحملرجل

الفصغفيهاكلائذي3المنزأين:لكيقولالمعفم:البي!تلر!ث

".هناكقأجمذا+مجهزةكبيرةعفثةفمريكما12؟تلاميذيمغ

الفصح.قأغذال!ما.قالفوتجداكمافآنطلقا13

الملكوتأهل-غذاءوالقربان،الإلهيئإ())امخملبدمسالجديذالفمغ

52-:1123كوا25،-14:22مر92؟-:3626مئى

"لشذ:لهمفقال15.معهوالرسلآئكآ،ال!اعةوئاكاش!14

فإئي16أتأئمءأدنقبلمعكمالمصغهذاآكلأنآ!تأما

".اللهملكولت!ييتئمأنإلىبعاهنأثقهلنإئيلكمأقو3

بينكم،وآقتايمموا"خذوها:وقالوشكر،كأشا*تناوكثئم17

الكرميما،ثمرةهن،اليومبعذأشرقيلنإئيلكم3أقوفإئي18

الثه".ضلأيأتيأنإلى

هو"هذاقائلأ:وأعطاهم!أوكسرةوشكر،خبراأخذثئم91

جرعةواحدمنهاكلوتربم!المتقذميباكها،الحفلةهذهفيالأولىالكأس!هي)17(

وثالثة،الفرحكأسنتسضىأخرىتملأكأسالحفلةغضود!فيثئم؟المرأرةكأسنوئسفى

الحملأنيخفىولا.رابعةكأس!ئشربلهوكخاتمةالعشاءوبعد،البركةكأشتدعى

الخفمناختارالسببول!ذاالإفخارستئا.في،يسوع،الإلهيئللخقلصرمراكانالفصحيئ

الرمز.محلالحقيقةد!احلال-،الأقدسالقربال!سرصلرسمالئذكازهذكاا
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الكأسنوكذلك25".!لذكريهذاأصتغوا.عنكمالمبذوذجسدي

بدهيالجديذالعهذهيالكأصن"هذ؟قاثلأ:العشاءبعدمن

عنكم.ائهراقي

وئحذزهطوذأبخيانةئنبىيسوغ

203-13:ايو2،ا-14:17مر26:25-25؟مثى

هذ؟على،معيهيئ!لمنيائذييذإنفهاذلك))وهع21

لذلكؤئلولكن،لهحذذماضصكماالبشيرآبنإن22.المائدة

ئراكاقن،بينهمفيمايتساءلودنفطمفوا23".!ئ!يفهالذيالإنسال!

ذلكعلىئقلإئمائذيذاكسمنهم

وييذهمبسوغقئحذؤ!مالمرأت!بعلىصالرسلاختلالث

ه-13:4يو45،-9:3401:42؟مر28؟-02:25:ا؟18مئى

فقالا25.الأعظميحاتمبأأئهمفيمشاجرةبينهمووقضث24

مخميشين.يدغونعليهاوالمتسفطين،ت!ودونهاصالأعمملوك"إن:لهم

اليفيكماكبرصفليكنبلهذا.هنبهشيفيكمفليسأنتموأفا26

المئكئ:قن-الأعظم27يخام.منبمنؤلةوالمتقذمالآصغو،مكال!

تخذم.كائذيبينكمفأناذلكوخالمثكئ؟أليستخام؟ائذيأمص

ما"يصنعواأنوخلفاءهمالرسلأعطىإذالكهنوتسريسوغرسمالكلامدهذا)91(

نتذكر.أنفمعناه"لذكري"قولهوأما.ودمهجسدهإلىوالخمرالخبريحؤلواأنأي،صنع

لأجلنا.بذلطقدذلكإذكلوآلاقهوحياتهتج!ذهالإفخارستئاذبيحةتقامفيما
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28ة91مئى

381

لكمأجعلوأنا92.هخنيفيمعيثبتواائذينهئم"فأنتم28

فيمائدتيعلىوتشربون!تاكلون03،أبيجعقهكماالملكوت

الآثتيإسرائيلأسباطيتدينواشعروشعلىوتخيسون،ملكوتي

غشر*"ه

يسوعيعرلثأئهمزالتثلاتبإنكاليه!هأنبا!لبطرسنتحذير

31-14:92مر26:33،34-مئى

طلبكمقدالمئميطانهوذا،سمعان،"سمعان:الرلثوالاك31

تزوللالكيلآجيكصفي!ثولكئي32كالجنطة.يئغريقكم

:بطرسلةفقال33*"،إخوتكتئثزضآمتىوأنت.إيمانك

إلىحئى،ال!جنإلىحئىأمصيئأنتمستعتما،معك،"إئي

يصيحلاإئهبطرلم!،يالك،أالول"إئي:فقال34".الموت

تعيرفني".أئكهرالتثلاتتنيهرحئىاليوتمالذيأ

للمخنةبالآستعداديقضيال!اعةذنؤ

هلأحذيةولاجمروبولابلاكيسصأرسلئكم"ئا:لهموالال35

لهكانفمنالآن"أفا:لهمفقاك"لا((:قالوا36شيء؟"أعوكم

متى"وأنت:لسمعانقولهمنفرأذه)32(.الكنيسةأيالجديدإسراثيلهو)03(

الترذدفترةانقضماءبعدبالمسيحالزاسغإيماتهالرسولاستعادةإلىالإلماخعدت..."

إليها.انتهىائتيواللئسص
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قليبغسي!لهليسومنمزود.لهمنوكذلكقفياخذه،كيس!

فيتيئمأنمنئذلاإئهلكمأقو3فإئي37سيقا-.ؤي!ثمتيررداءه

بلغالدبييختصنماإنوها.المجرمينهغوأحصميئ:اليهتابةهذ؟

أتجقه".

لهم!فقالردث"ياسيقئن،هناإن"هاله:فقالوا38

*ص.
إ"."يعمي

أبعا؟هابأقصىيسغبشرئةتطقزالزيتونيبستانيفي

18:2يو14:32-38؟مر4؟ا26:36-مئى

الئلاهيذ.وتبغة.الريتونجتلصإلىكعادتهوضضى،وخرقي93

فيمتئمفطوايئلأ"ضفوا:لهمقالالمكال!ذلكإلىآنتهىوئا04

ممبتيهعلىوخرحجيريىفيةنحؤعنهموآنفصل41الئجربة".

هذ؟عئيتصير!تألنششتإنأبتا،"يا42قائلأ:ئصفي

هشيئئك".بلقشيئتيلاولكنالكآس...

عليهوآشتذ44ئشذذه.ملاكال!ماءمنلهظهرحينئذ43

علىدمءتتساقطقطراتمثلغرفهوصارالضملاةفياللغالكرلث

لمجابهةوصبرحزمفيالاستعدادوجولبعلىللذلالةالئفظهذاالخفصاستعار)36(

المجازئالمعنىالرسليفهملم)38(.بسببهوأعقايهمبالزسلستيئمالتي-والشدائدالمحن

هناا-عنبالعدولالرب!أمروعندثذالطاهربمعناهكلاتهأخذوابل،يقصذهـيسوعائذي

كفى".:بقولهالموضوع



53383-22:45!قا

نياقافوجذهمالئلاميذإلىوجاتالضلاةعنسقامثئم45.الأرض

لئلأوضفواآئ!ضواألا!تناهون"ماذا!:لهمفقال46.الحردنمن

الئجربة".فيتسمف!ا

الرسلوقزبئيسوغاعتقاذ

11-3ة18يو؟!ا9-41:43مر،55-47ة26متى

أحا،يهوذاالمدعؤزأجمم!معلىصبجمعإذايتكفئمهووفيما47

يا،"أيقئلة:لهفقال48ليقئقه.يسوغمنفآذنىغشر.الآثتي

سيخذثمامعهالذينرأىفلضا94البشرإ"آبنئ!فميهوذا،

غلاتمأحاهموضرب05رلث؟..."يابال!يني،))أتضيربةقالوا:

"الفوا!:والاليسوعالأجاب51.الئمنىأذتهفقطعصالكهن!صرئيس

قأبرأه.صالغلامأذنولمسنتزيدوا"لا

وقادةرؤساءكهنةمنعليهخرجوألفذينيسوعقالثئم52

وجمصيئ!بسيودتخرجتملصنعلى))كأئما:وشيوخصالهيكلحرل!

ولكنيذا.عليئتمذواولم-أعفيمالهيكلفيكن!تيومكلإئتي53

إ".ا!لاممملطانوهذا،"!ساعتكمالآنهي

اليهودئة،الأفةقادةأعوايهوساعة،الفمةسلطالبإبليسنساعةال!اعةإنيقول)53(

ويميتونه.بالخفصالأذىيلجقونففيها



63-38422:54!قا
يسو-تممنتطزةعلىثئم،يسوغيك!ربطرش:وئيس-الكهنةداليفي

البكاءفيي!تردي!ل

25-18:1727،يو66-54،72؟14:53-مر96-75؟26:57-58،متى

وكان.الكهنةرئيس!صداؤبهدخلواحئىوقادوهعليهوقبضوا54

الذايى!ناءفيناؤاأضرمواالدكانوادإذ55بعد.عنيتبعهبطرم!

فيجال!اجاريةفأبصرثه56.بينهمبطرالم!جلممنمغا،وتجلسموا

فأنكر57"!معهكانأيضما"وهذا:وقالتفيهفتفرشأالئايىؤقجص

ةفقالآخرأبصره2الليلوبعد58أغيرفه".لاأنا،آمرأة"ياالائلآ:

"؟من!ملسحتأنارجل،"يابطرس!:فقالإ"منهمأيضما."أ!ط

معه!كانهذاأن"الحقمؤكذا:آخرقالساعةنحووبعد95

".تقولماأدريلاإثيهذا،أ)يا:بطرسالقال06أ"جليليئفإئه

ديك.صاخوللوق!ت

الرب9كلاتمبطرل!نفتذكر.بطرسإلىونظزالرلثفآلتفمت61

قرات".ثلاثتئيهرنيالذيأيصيغأنقبل"إئك:له!الحين

مرا*.بكاتوبكىالذارصخارجإلىفخرقي62

الفيلىطواذيسوغئهينون،-الكهنةرئيسداليفيالحرش،

14:65مر26:67-68؟مئى

وتضيربوته.!به.تفرأونيخرس!ونهأئذين3الزجاوكان63

الجوهزأنغيرالجحود.حادلثتفاصيلصبعضصفيالإنجيلئوناختلفلقد62(-)54

الجميع.عندواحاوالغرضواحذ



2385-ا:7123؟-22:64لوقا

؟"ضربكائذيقنإ.+."تنئأ:قائلينويسألوتهوجههويغطون64

.كثيرةأخرىبشتائتموقذفوه65

الثانيالفصل

الملكالمسيغوأئه،اللهآبنأئهفيشهذفضاتهمغلوج!وج!ايسوغ

الأعلى-القضابمجلس،ال!ئهدرينأيالذينيةالمحكمةأماتم

83-18:92يو5؟-ا:15مر،14-27:2،11مئى

الكه!نةرؤساءمغالشدبصشيوخقخيس!آلتأتمالئهاركانوئاآ6

أشآكشت"إن:لهوقالواآ7،ضخييمهمإلىوآمشحضروه.والكتبة

وإذا68،ئضذقونلالكمقلئه"إن:فأجابهملنا".فقفهالمسيغ

جال!االبشيرآبنسيكونالآنمن،ولكن96.تجيبونلاسألتكم

".اللهآبنإذن"أشآ:جميفهمفقالوا07"هاللهقدرةصيمينعن

"أفيفقالوا:71هوبر".أناقلئموه.أنف!كم"أنتم:لهم!قال

قمه؟".منأنفممشا،نحنشمغنا،وقدشهادةإلىبعابناحاجة

اليهود""ملأأثهئعينيسوغ:الولإيةداليفيالمدنيةالمحكمةأماتم

83-93؟18يو،ه-ا:15مر،14-2،11؟27متى

يشكوتهوجعلوا2.بيلاطسإلىبهوضضمؤامغاوقامواكفهم23

الجزيةدخ!صمنتضتحأفتنا:يفتنالرجلهذاوتجذنا"لقد:قاثلين

عنه.ئستف!ممالإثبابتعبير،أشبهوماقلت"و"أ!ط"تقولون"أنتم)07(



13-23:3لولا386

))أ!أقائلأ:بيلاطسنفسأله3ضيكإ.،مسيحأئهوتذعيلقيصر،

قلحت((."أذت:فأجابهأنتآ؟"اليهوب

علىأجذلا"إئي:والجموعالكهنةلرؤساءبيلاطسفقال4

يستثيز"إئه:قائلينفقخوا5"+الحكمبهتسشوجأماالرخلصهذا

هنا".إلىآبتدأصحيثاالجليلمن،كفهااليهودئةفيبتيعليمهالئمعمت

ال!ممتسبجلالصالعاهلشخص!سخق:الجليليئزؤفيهيرودسنأماتميسوغ

وإذ7.جليليئهل،الرخلفسألالكلايمهذابيلاطسنشيئ6

لخافي،لآنههيرودمن*إلىبهبعثهيرودسنولايةمنأئهعيتم

ممريسوغهيرودم!رأىفلفا8.أورشليمفيأيضحاهوكان،الأئايم

كالآيقا،يراةأنيج!ثكانص،طويلزماييمن،لأئهبالغاسروزا

عليهفألقى9يصنغها.آيةمنهيرىأنتأقلوكانعنه،تسضيئ

والكتبةالكهنةرؤساءوكان15بشيء.يجئهفلمكثيرةأسئلة

،اخئدههغهيرودسنفآرذراة11بغنني.تشكوتهوكانوأ،هناك

ذلكوفي12.بيلاطسإلىورذهبراقاثوتاوألبضمه،بهوآشتفزأ

عدؤين.قبلمنوكاناوبيلاطسهيروديمنتصادقصاليوم

عليهيحكئمثئمبراءتهالواليئعلين:ئانيةبيلاطسنأماتمبسوغ

والشدتوالرؤساةالكهن!رؤساتبيلاطسدعاحينئذ13

الكبير.هيرودسنبنأنئيباسنهيرودسنهو)7(



25387-23:14لوالا

ال!ئمدبئ،تفتيئأئهعلىالرجلهذاإليئ"قذمتم:لهموقال14

الرجل!ذاأنلدفيثخأفلمقذاقكمالئحقيقأجري!تقدوءائي

إلينا.زذهتدإذهيرودس!وكذلك15به.تئهموتهئماشي؟فيمجرم

وأظيفة".فسأؤذئة16.الموتبهي!توجماشيئايأبلمإذنفهو

51-:156مربم26-27:15مئى

فصاحوا18واحذا*االعيل!فيلهميطلقأنعليهوكان171

هذابزأئاوكان91-إ"ترأئالناوأطلقهذا"أفيذ:قائلينمغاكفهم

فخاطبهم02قتل.ؤتجريمةالمدينةفيوقغحثلفتنةالسمخناودخقد

قاثلين:قصاحوا21.يسوعئطيقأننئييماواليثانيةبيلاطسن

هذاآقتردتشر"وأفي:ثالثةلهمفقال22إ"اضلئة!"اضلثه

فقخوا23وأطلفة".فسأؤذبه.للموتعفةفيهأجذلمإئي؟الرجل

ضخبهم.وآشتذيصقب.أنطالبينصاخبةبآصوالمحتعليه

ائذيلهمفأطلق25+مطليهمبإجراءبيلاطسقضىجينئذ24

يسوغوأسلتم2،وقتللفتميماال!جنفيملقىكانائذيذاك،طقبوه

أهواجم!م.لمشيئ!

سجيتا.لهميطقأنالعيد،بداعي،عليهوكان)17(



24-23:26لوقا388

ضفتاالفاديألم!تشهاذ:ال!تالثالفصل

الذبح"إلىسيق))كخقلص:الجلجلةإلىءالطريقفي

:9117يو،:1512مر27:32،متى

قورينيرجلوهو،سصعانأمتمكوابههاضون!موفيما26

.يسوعخف!ييخمقهالضملي!تعليهوجعلوا،الحقلهنعائذاكان

تفرغننساءكنمنهم،افععبمنصهوزكثيرتتبغةوكان27

بناقه))يا:وقالإليهنيسوعفآلتفمت28.عليهؤينخنصدوز!ن

أولابكنةوعلىعليكنآبيهينبلص،عليئتئيهينلا،أورشليم

ائتيوللبطود!للعواقير،طوبى:فيها3يقاتأتيأئامذيهيفها92

يقولونيأخذونحينئذإذ35!ئرصغلمائتيوللثلإئتلذ،لم

كانت!إذالأئه31!وأريناوللاكامإ:،عليناأنهذيص:للجبال

؟".اليابسةبالمئمجرةفكيمتهذاصيمثلئعاقلالخضراءالشجرة

معه.ليقتلاصمجرتينتآخرين-أيضاوجيت32

الأفةقادةصوشتائملفعينصبينالف!لي!بخشبةعلىيسوغ

!ا2-91:17يو32؟-15:22مر44؟-27:33مئى

مغهناكصلبوه"الجمجمة((المسمىالمكالبإلىآنتهواوئا33

"فقال34.المثممالعن-والآخرصاليمينعنصأحاهما،المجرقين

ثئم"+يفعلونماذاتغيرفونلالأئهملهماغمرأبتا،"يا:يسوع

علي!ا.مقترعينثياتهآقت!موأ



44938-23:35لوقا

يتهكمونالرؤساءوكانتثظرون.هثاكالمئمدبوبقي35

الفإ،مسيغكانإننف!هالئيخفصن...آخرين"خفمن:قاثلين

ويقذمونإليهيفبلون،بهيائشهنرئونأيضماالجناوكان36الختارإ"

!"نف!كاليهو؟-فخفمنمللثكن!ت"إن:ويقولون37خلأ،له

المجهود".مللثهو"هذا:الكتابةهذ؟فوقهأيضماوكان38

اللفينأحدلوبة

أشن"ألسمتقائلأ:يشتمهالمصلوتينصالمجرقين-أحاوكان93

وآنتهرهالآخرفأجالت04إ"أيضاهـإئانانف!كفخفصن؟المسيح

البعدلصنحنأفا14!عييهسالحكمتحمتوأنمتالفةتخا!ت))أما:قائلآ

الضحوء".منشيئايأتفلمهووأفاآيدينا.قآمتأبمانعاقمبإذ

له:فقال43قلكا*".جئتآمتىآذنهرني،يسوع"يا:قالثئم42

الفرفىوس".!يمعيتكون،اليوتم،إئكلك3أقو"الحق

الروحئ!يئمالفعليبعلى

91:2503-يو4،ا15:33-مر27:45-56؟متى

صكفهاالأرضعلىظلامفآطتق،ال!ادسةالسماعةنحؤوكان44

سيجيءتمئممنوأئه،بهالموعودالما!مئابائهأيضاويؤمن،يسوعببراءةالفص!يؤمن)42(

ملكوته.ئنشئيوتمتذكرةأن،رحميهب!غةمنهواثقاإليهفطلبعزيرا،ملكا



54-23:45لوقا093

آنشقحينئذآتخأ.قدألشمسنلأن45،!الئاسعةال!اعةحئى

قائلأ:،شديدبصولمحتيسوصماونادى46وشلإ.مممنالهيكلستار

.الروحأسلمهذاقالوئا".روحيأستيعيذيلثفيأبتا،"يا

"بالحقيقإكانقائلأ:الفهمخذحدتهاالمئيماقائذرأىفلفا47

آحتشذتقدكاتعثائتيالجماهيروأفا48صذيقا".الرجلهذا

تفرعودأوهمؤتجغواخدثماشاهذثئافإئ!االمنظيرهذاعلى

الئساءوكذلكبعد،علىواقفينمعارالهجميعوكان94.صدوزهم

تئظرن.وكن؟الجليلهنتيغتهقدكنالفواتي

ويذ!ئةالزلبجسذئخفزالأربماثيئيوس!

24-؟9138يو46؟-:1542مر06؟-57ة27مثى

ورجلى،المجلس!يعضووهو-يوسفآسمهرجلوإذا05

وكان،أعمايهتمولاصرأيهمعلىيوأالقهملم51م!صذيقصالح

جاءقد52-اللهملكوتتنتطزوكانلليهود،مدينة،أويماثيمن

كقن،!فيولفهفأنزته،53+يسوعجسذوطعتبيلاطسنإلى

قط+أحذفيهئدقنلمالضحخيرفيضثحولتقبرفيووضغه

دنا*.قدوال!ب!ث،الئهيئة،يوئموكان54

وقتئب!والقمر،ساعاتثلاثأستمرإثهإذخارقابلطبيعئايكنلمالكسودتهذا)44(

عظيمصتار)45(بدر.والقمريصيزولا،المذةهذهكليدوملاالطبيعيوالكسولتبدو،

قال)54(.العتيقالع!د-زوالإلىرمزوانشفاممه،الأقداسوقذس-الفذسبينيفصمل

الئجوم.أولياتظهورلدىيبدأآنذاكاليهودلمحرفيفياليوتملآندنا"قد"ال!بت



7193-ا:24؟56-ههة23لوقا

طيوتائغلإذنثئم-ئراقئنالجليلنساء

:1527مر27،61:مئى

فتيغنصالجليلهنمغهجئنقدكنالفواتيالئ!وةوأفا55

رتجغنثئم56جسذه.فيهلموصغوكيمتالقبرونظرنيوس!.

الوصئة.خ!باعلىال!ب!تفيوآسترخنوأطياتا.خنوطاوأغذذن

المجيدةالخاتمة

الكولئةولممالتهالرسلإلىوسفم،وقام،الموتقهزبالموتيسوغ

لضحاتتهوظهوزةالزلثقيامة:الأؤلالفصل

ورسلوملائكةي!وةالخاليالقبرعنذ

2581:ايو-8؟16:امر-9؟28:امئى

وهنلقبرصاإلىالفجيرمغجئنصالأسبوعمنالأؤلصصاليوموفي24

القبر.عنسذخيرقيقدالحجوفوجذن2.أعذذتهائذيالحنوطيخمفن

إذامتحئرالتوفيماكن4.يسوعالرلثجسذيجذنفلمفدخفن3

وجوقهنونك!نفآرتعثن5.براقةثيالمح!عليهمابهنبرجقينءوقفا

إئه6؟الأمواتبيهطالحيئتطفئن"لماذا:لهنفقالاهالأرضنحؤ

الجليل.فيبعاإذكانكفقكنكيصأذكرنقام.قدإئههنا.ليسن

وأن،الخطأةأيديإلىالبشيرآبني!فتمأنينبغيإئه7:قالفقد



91-:248لوثا293

كلاقههفتذكرن8".الثالثاليومفييقوتمدرأن،ئصقمت

بهذاالآخرينوجميغغشمرالآثتيأخبرنعن-القبرؤتجغنوإذ9

الأخزكذلك8يعقوبأثمومريتم،وحئة،المجدلئةمريتموكن01كفه.

الكلا!هذالهمفبدا11.بذلكالرسلأخبرنمعهنكنالفوأتي

ئضذقوهن.ولم،القذيالطمنضرتا

فلموآنحنىالقبر.إلىراكضماوذقمتالامبطرسنأنغير12

حدث.ئمامتعختاوآنصردتاكفان.سوىيبصمر

جمفاؤسإلىقىدقهمافيسلتلميذينيطقزيس!غ

-16:1213مئى

قاصذينكاناآثنين-منهمأن،-عييهاليومذلكفي،وآئفق13

؟!.!غفوةسئيننحؤأورشليتمعنتبعاجمفاوس!،آسمهاقريإإلى

ويتباحثانييتذكرالبكاناواليما15.جرىمابكلىيتحذثالبوكانا14

نأغير16معهما-يسيروأخذب!مالجققدنفميطبيسوغإذا

معرفته.عنأثيمكمثقدأعمتهما

في"فيهتجولالبائذيالحديثأهذا"مالهما:فقال17

،وقال،يهلوئاوآسمه،أحاهماوأجاب18.واجقينفوقفاطريقكما؟((.

فيهاحدتماتخقلالذيأولصشليتمفيالوحيذالغريبآ"أتكون:له

تخت!ن"ما:لهفقالاهو؟"8"وهالهما:فقال91إ"الأئامهذهفي

مترا.185الغلوة131(
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الفيماأماتم،والقولصبالفعلمقتدزانبئاكانائذيالناصرىبيسوغ

لقضاءأهيرناوأولياءأحبازناأسقمهوكيص02،كفهالمئمع!بوأماتم

الذيهوبأئهالئفسننعفل،نحنوكئا،21.وصلبوه،الموت

-هذ؟لوقوعالثالثهوفاليومكفههذاوإلى.إسرائيلسعنمذ

القبرإلىبكرنفإئهنأذقفننا.قدمئايسسوةأنعلى22.الأحداث

إئهقالواهلائكةزأئنقدإئهنتقفنجئنج!ذةيجذنلموإذ23

كماالأهرفوجدواالقبرإلىهئاائذينبعفنفمضى24حيئ.

يرؤ،".فلمهووأفاالثسموة.أخبردت

الإيمالبفي-القلحبوبطيئيالإدرافيالليقي))يالهما:فقال25

هذ؟يكابذأنصللمسيحينبغيكانأفما26الأنبياء!بهنطق!ثبما

بهيختمنمالهمايف!رشرغثئم27؟"مجدهإلىليدخلالآلاتم

الأنبياء.ساثيرإلىموسىمنالأسفايى،جميعفي

الاصاأئهأظهرإليهايفصمدالقكاناأئتيالقريةمنآقتربواوئا28

آلتفالمساثمعنا:"ائتمث:قائقينعليهفألحا92أبعد+مكافيإلى

أخذمعهماآئكأوئا03معهما.ليمكمثفدخلهالى".قدوالئهار

فعرفاه.أعئئهماهفآنفتخمث31وناولهماءكسرةثئم،وباركالخبر

مضطيرتااللمناكان"أهاللآخر:أحاهمافقال32عن!ماهفتوأرى

؟".الكتبلناويقسمرصالطريقفييخذثناكانحينفينا

الأحذفوجدا8أورشليمإلىأدراتجهماوؤتجعاساعتهمامنوقاما33



45-2434:!قا493

الربلمقام"لقد:يقولونوهم4!هجتمعينمع!موائذينغشز

الطريق،فيحدثماترويالبهمافأخذا35".لسمعانوظهرحفا.

ا-الخبز+عنذكسميرعرفاةوكيف

مغاللرشل-كفهميطقزيسغ

02:91-23يو

أتلهمو!الؤفمطهمفيؤقمتبهذايتحذثونهموفيما36

روخاةترؤنأئهموطئوأءوالذعرالذهو3فأخذهم37لكم"."ال!لام

فيالأوهائمتنبعثيتمالاضطرا!ث؟هذا"يتم:لهمفيقال!38

وآنظروا:2خ!ونيهو.أنافإئيويىخقيئتذفيائالروا93قلويكم؟

وأراهمهذاقال45لي".ترونكماغظتمولالهلحتملافالزوص!

وظفو!صالفرخمنبعاهصذقينغيركانواوإذ41ويىخقيه.يذئ!

قطعةلهفقذموا42؟"يؤكلشيءههنا"أجمئدكم:لهمقالمتعخبين

عيونجهم.علىوقيفأخذ43قمفلإاأوبعفن،مشموفيسم!من

الثانيالفصل

السئماءإلىيف!قذالكونئةالزل!الةمهغةالرلمئلئ!فئماذبعذيسوغ

الملكوتأدعراليالرئ!ل-آيخزإلىئت!فئميسغ

بعذإذكنمثلكمقلئهاثذيالكلائم"هوذا:لهمقالثئم44

،اموسىشريعةفيعئيكتمتماكلييئمأنينبغيإئه:معكم

،!الكتبليفهمواأذهان!مفتغحينئذ45والمزأمير((0الأنبياءوفي



س5359-24:46لوقا

منويقوئم،يتأئئمالمسييئإن:كتمتفكذا"إئه:لهموقال46

ومغفرةبمالئوبةباسمهوئنادى47،الثالثاليومفيالأموات

الشهود.وأنتم48أورشليه!.منآبتداةصالأعمصجميعفيالخطايا

نأإلىالمدينةفيفآلتثوا.أبي!بهوعدماإليكموسأزليمل94

فوق".هنالقؤةتلتسموا

ال!ماءإلىبصعود؟مجذةيدخليسوغ

وفيما51.وباكهمتدئهورغغثيا.بيتآنحؤبهمخرقيثئم05

ال!ماء.إلىوز!عنهمآنفصلئبايههمهو

.الفرحتملأهمأورشليتمإلىؤزتجعواله.فسجدواهمأئا52

الله.-ئضخدونالهيكلفيآنقطاعصبلاوكانوا53

.القدسالروخهوالآلثبهوعدماإن)94(
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ألهلممبب!2يلملووبفا

يو!فتاللقحتي!دلى
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ائتيالقانونئةالأناجيلصسلسلةفيأخيرةحلقةالزاجالإنجيلئؤلف

ثفةإذ،المكانهذاتحتلأنالائفاقيقبيلمنوليسالثقليد.إلينانقق!ا

ائذيالإنجيل،بحقفهو،الئقليدفي.الترتيبهذاداعءلمثلسمناكثز

الأناجيلسائزؤتجدلثأنبعدالأولالقردبنهاياتإلىتدويئهترقى

يسوغلحياةخاضساعرضمايقذمائذيالإنجيلوهوالوجود.إلىطريقها

ولفذا،الأخرىالثلاثةالأناجيلمنهخقثمابعضصاحئهفيهتجغ

الأناجيلمجموعيماعنوتحليفةالإنجيلصهذادرسنئفضل،عييهال!بحب

الإنجيلأيضماوهوالئقليد.منمتمئزإرثكائه،إزاثئةأومؤتلفةالمدعؤة

القرل!إطلاليماحئىالحيا؟فيبقاءكاتيهالثانيالقرلبآباءلنائوكااثذي

امتداذامتذتكنيس!فيالزسولئةايخلافةجقبةابتدأثحينما،الثاني

ختيمفيأثيرمنتخللمآخرداعىهناكثئم.آنذاكالزومانئةالإمبراطورئة

لتصدير،والموضوعال!تياد؟الأحادئ!،الآجزاءالرباعئةالإنجيلئةالمجموع!

المتمئنرالئاريخيئبالئقليدخصوصتمايتمثلصروقائميهافييوحئاإنجيلص

يسوعإن:يسوعبمولتيتعفقهاالإنجيل-فيكاتمثعليهتشقذائذي

بالفصح،اليهودصاحتفالعشئة،الزاخ!الإنجيل-شهادةخسمبآ،مات

فهذه.الآخرينالثلاث!الإنجيلئينعنذورذكما،نفميمهاليومفيلا

منقدسئ!شمئةق!حةالزابمصالإنجيل-علىأض!تأكفهاالخصاثصى

مكانتةأعطتاهضخفق!لاهوتئ!وصبغه،ومتفزدةعريق!إنجيلئ!شهاد؟

.الأخرىالأناجيلصبينمافيالخاضمة

الأدبئة:نلإنجيل-خصائص

حقلفيالزأبمالإنجيلبهايتمئؤائتيالأدبئ!صالخصائصتحديايميهن
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جهةمنالمشاهل!مختي!بينالئراب!يطاقوفيثئم،جهةهنالإنشاء

فالأعاجيبأالزمز:اعتمادإلىالكاتمثتئنرخالإنشاثحيثفمن.أخرى

وهناك؟سبعيمسوغشأد!فيوالشهادأت،ممبعةيسوغوأسفاو،سبع

إلىوإلماحقانا،معجزةإجرائ!فييسوغاعتلالبقبلأثامصسبعةأيضا

فهمعدمصإبرافيفيومأرل!فنأيضماوللكاتمب.ا:أفيالحلقأئامصسبعة

نيقوديمسمخاورةفيجلئاذلكتظقركما،صيسوعإلىالمتحذثين

المسازةوفي)4015(،ال!امرئةالمرأ؟محالحدي!ثوفي31:4(،

الإنجيليوتغقا:16(.)16موت!شأد!فيالئلاميذوبينبيتاالحميمة

اليترديدهاصخلالمنخاضمةتعابيزبعضصعلىالضموءتسلي!إلى

استعمالبماإلىتعقذكمابعذ،تجنلمائتي))ال!ثماعة"كتعبير،سربه

الخاضمةي!سوغجملاقةعلىوالئشديد،أحاديثهفيوالئعفيالئدئيصوره

الأناجيل.باقيفيصةىلهاتجذلاائتيالآب!مح

الإنجيلكاتبأئخيهئمفقفماالختلفيماالمشاهل!بينالعلاالةحيثأمنأفا

بعفيىفيالذارس!،لدىالانطباغتيولاإئهحئىوآخرمشهلإ-بينالزبط

!:6هثلأ)قارنالإنجيلئةصللمقاطعأصيل2وغيرمصطتعصبتجاويى،الآحيان

وبعذه(.قتقهبما14و7-

18(،-ا:)1الفريدةالإنجيلصمقذمةالأ!رىالأدبئيماالخصائصصومن

اللأهوتئة،الزؤيةفيو!فةالإنشائيئ-الجمالفيآيةتبرزالئي

فهاتالأ.الأخرىالإنجيلصذفة21الفصلىبهائقملائتيوخايقته

نشزتل!نجيليئتابعةمدرسةوجو؟علىتذلأد!والخايمةالمقذمة

الإنجيلفيتجاهذا،إلىنهائئا.شكلأهوأعطاهاائتيالبشرى

بطريقهالخلاصئ!الأحدابت!سلسلصفيمويغهااحتفمثمقاطغبعضن

-2:14)يوالهيكلمنالباعةكطرد،الإزايئينومعطياتتتنافى

أحداثوثفة54(.-4:46)يوملكيئضابطابنصوشف!اء16(
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الأخرىالإنجيلئةالمصادؤأنلتيفيهبتفيهايوحئاالإنجيليئتفزذأخرى

15(،-ا21:الجليل-قاناكزهاكغرسأغفقمثقدعمقةسبقمثائتي

هكثيرةغيرهاوأحدأصب12(-ا31:نيقوديموسمعيسوغولقاب

اللأهوتئةالئظرة

:للأحداثاللأهوتئةالرؤيةفيالإزأئئةوالأناجيلالبزاخ!الإنجيليتلإقى

هنلوحا!تإبراروهفهاالمسيحصال!ئل!شخصنجمحؤزهاخريستولوجئةرؤيةإئها

فيتتماتزوننراهمالنقطةهذهحولالج!عيتلاقى!إذألوهته.تبئنحيايه

المسيح.ال!ئدشخصئ!منتجتبا!بتصويرعلىجهوذهمتصئونحيمابيتهمما

فيانقلالبأساسصعلىهبنيئالزابمصالإنجيلصفيالمسيح-لاهودتإن

الألقال!فلا.الئرفبفتر؟طوالالعقوكسادبائتي،المسيحانئةالمفاهيم

سبق!سأائتيالزؤيوئةالئخئلالتولاالئبوئة،الض!ؤوولا،المسيحانئة

يسوغفوئةبدفةتصم!لكي،رأيءالإنجيليئفي،كافيةالمسيحمجيء

جوهيركياني.في

05،-:91افيالكاتباكفهاتحشر!اائتييسوغألقالتإن

15-.ه:أفييسوعكيدإؤاتواحدرصي!إلىمترابطةتم!

جديذاعهذاتفتحالجليلالئاكيافهذا.كفههذا"من"أعظتمهناكأن

هستعيذا،القديمةبالجفبةالجديدةالجفبةنفشهيسوعبهتريطصبالمسيح

12(.:28)تكالحلمفييعقوبشاهذهاائتيال!فمصصورةلذلك

أغلقسثقدكاشأأنبعدالأرضيىبنيعلىال!ماءانفتاخيعلنوبه

فيعغدهاائتيالفهمواعيل!تحقيقأيضمائعينوبه،وجههمفي

-ا:.هفيالإنجيليئيسوفهاثذيهذأ،يسوغتابهيذإن.القديم

علىفوؤذثسبقمثائتيالئكيدأتجميغ،يفوقبل،يوازي51
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حدوذهايتعذىثئمكفها،يتضفئهافهو،يسوعشأدبفيالأنبياءألسنة

.يسوعمنشبقولتخطيهائعينإذمدلولاتهاوئفخر

يأ،المسيحانيئيسوغعلىالكلاتمكتاب!ثنايافيالإنجيليئوتستعيد

أدر،ألقايهبعضصصاستعمال-خلالمن،والأنبياءالكتبعنهأنبآثائذي

فيتهذدثإئماهذا،بفعل!لكئه.القديمالعهدمنبأحداصثالئنوي!

الخريستولوجئة.الحقيقةأوجيمامنمكتوقاظلىماتبيال!إلىالحقيقة

ليسوغالإل!ئيماالطبيعةتحديذيتعذى،الإنجيليئنظيرفي،المسيحفلاهولمحث

ناموسيىإظ!ايىإلى،المسيحانئةالآلقالبعلىتسامييماإبرافي-خلالهن

الحقيقةفيتتئغناماوإذاالإلهيئ.الكش!هذامعالجديدةالجلاقة

ضرورةعلىتشديذاوتجذناصالزاجالإنجيلصفيالمسيحانئةالألقالبتراذدت

7:38؟6:35؟4)طاالخلاصتئللأجل،يسوعمعالإقاتي

إلخ(.11:25

المسيغيعيردتائذيللمؤمنصالخلاصصحصولسبحتأيضايوحئاويتئن

بيتهماوتجغلالألبمعيسوغعلاقةعلىئشذذف!و.عميقةمعرفة

علىأقاتمفضنإلخ(.:637،:316،543:أطالىمثالئة2حالوحدة

وهو؟لاهؤبهسزإلىالذخولصفيالزغبةعلىشم!ذبي!م!موغالإيمال!

الفيعىقمنالآب.الفيمامععلاقةفيالتماخولصإلىأيضمايتوضمل

من-الآتيالخلاصالمسيح-إلىبلاهوتإيمانهبهتولمكأنإذنوالبديهيئ

.يسوغصبالابنالزقنصفيوالحاصل،الآبلذدب

01المسيحلاهوتدينامئةإلىمضمؤبةنظرةاللأهوتئةيوحئاتظرةإن

القصمئ!الجوانب!فيإلأيسوغصالشخصإلىرؤييهافيتذفقلاوهي

سائيرعلىاللأهوتئةبنظرت!الإنجيلم!مالهذاال!ز.هذاعحلمن
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ال!ماء.فيعاليايخفقائذيبالئسيرالكنيسةإليهالرمزث،الأناجيل

بالقارئتسيرإذروحئا،إنجيلأالزافيالإنجيلجميئ3،عييهالسحبمبول!ذا

.والانعتاقالزوحصنيا3إلىالماذةوإسايىالقيوب؟نيامن

يوحئاءحسمبالإنجيلطبيعة

بسب!ب!الكتابثاقيفيالباحثيناهتماتمالزافيالإنجيلاستقطمتلقد

عنهائويى3ائتيالإنجيلئةالئشرىوتقثنراللأهوتئةونظرتهالأدبئ!صفاته

سائيرعنلتأخيرهوكان.الكتابيئالئقليانقلهاائتيالئشرىصأنواعسائير

أجمص.والآيخضمائئينالذارسيناستيقافيفيأيضماأثزهالإنجيلئةالمحاولات

والرسائلكالزؤيا،أخرىمؤلفاصتالكاتصبإلىالثقليدي!بةكفههذاإلى

تزامنهالئحارحينصفضولإثارةفيأيضماالموثراتمنيكونوقد.الثلاث

وأنتشاز،الضمغرىآسيةبلا؟أمصايىبعضصفيالمسيحئةالغنوصئةونشأة

الإنجيل.تدوينفيهتئماثذيالزمنإلىتزقىكتابالت

الإنجيلصعاتمعندفتوفق!ثالأبحاثبعضنتجذثاتئحىهذافي

بيمتةساذهمثأئتيوالفلسفئةالفكرئ!أئمؤئراهمبإظهاوإلىوشذث.الفكوفي

لدى"الكلمة"تعبيرأهمثةإلىبعض!همفأشازبضئغتها.طئغافطتعثة

و"فوق""ال!ماء((مثل-ألفاطإلىآخرونوأشازالرواقئين،الفلاسفة

فيغنوصئةنزع!إلىأيضساآخرونوأشازالأفلاطونيئ.الفكوئؤنجرها

الإنجيلعبارأبفيالأبحالثئلكتلف!ئهمالكن.الكتابتضاعص

"الكلمة((عنالحديثطفيسواءكانسامئا،طابغاتعدوكوتهلاالزابم

فوق/تحت(.؟أسماء/أرضالئطابق-المكانيئفيأو

مختيفة،جماعالب،كتابةنقلهاائتيبالمالبرى،الإنجيليئخاطتلقد



يوحئاالقذيسإنجيل454

هويسوغأنعلىالبوهال!فيهدفهوانحصزومسيحئة.وهفينئةيهودئة

والد.يسوعحياةمنأحداصببعضعلىمعتمذا)02:31(،المسيح

وهدف!"،ال!نونأنضمخئهالآهوتئةيىؤي!منانطلاقاالأحداتهذهعزضن

أبدئة.حياةاليناكإيماتاالقارءيصيمتأن

الفئابمنفئةكلمعحئهعلاقةعلىإنجيقائبقيئأنأمكنةوقد

إيرابمنفقفل.الكتابهواذلانتقاءائعتدلصالوج!بفضلص،الئلاث

شخص!إلىالكنيسةتظر؟فيوأفاضن،القديمالجهد-منالآيات

جماعهبذلكيشقلحئىونيقوديمسنالسامرئهدوزوأبرزمؤشمس!ا،

والجذور.المشارلبالمتنؤعةالمؤمنين

الكنيسة!لاهوتعلىقديمةمسيحئةشهادةالزاقيالإنجيلإن

بالمعلومابوهائة،اللآهوتئةبالزؤىغنئةساز"ئشرىأيضماوهو.الأولى

صعيدمنأكثزعلىمفيدةيوحئاإنجيلقراءةيجعلماوهذاتنقالا.ائتي

المقذسة.الكت!بفيللباح!ثضرورةإلييماوالرجوغ



ه.!اأ:ا-8يوحئا

الكتابفاتحة

العالم،حياة،الكوننوؤ،الحاليئأؤلئا،الكائن-الكلمة

بينناوسكنتأن!ن-الئبؤةخاتمة

الكلمةوكانالفهءمغكانوالكلمةالكيمة.كانالتدءفيأ

الفه.مغكان،التذبفيإئة2*.الفة

ئماكان*.شيءيكنلموبغئير؟شيء،كلكانبهوإئه3

فييضيءوالئور5.الئاسنوزكاشماوالحياة.الحياةكانت!فيه4

تفقمة!6.لموالظلمةالفمإ.

جاءإئه7يوحئا.آسمهالفإ،عندمنزسول"،إنسانوكان6

هويكنلم8يد؟.علىالجميعويؤمنلكيللئويىليشهذاشاهة

للئور-.شاهذاكانبلالئوؤ،

علىللذلالةاليونانئةالفلسفةفيئستعملكاتسثلفظة؟هلأفلأاليونانئةفي""الكلمة)1(

الآزلئة،الجوهرئةالكلمةبمعنىفيأخذهايوحئاأئا.العالمنطمائذيالإل!يئسالعقل

علىبكلامه-الإنجيليئانتقالإلىالئنئةيجدر31(.الأقدسالثالوبمنالثانيالأقنوم

الآية.هذهفيبهالخاصندويىهنطاقيإلىالأوليينالآيتينفيجوهيرهنطاقوصهنالكلمة

للوجود.الأولالمبدأهوالذوزحيثومنا(،)آيةالفههوالكلحةالجوهر،حئافمن

اصتقبالوسوء،ابن-الفهتج!دإلىالأولىللمزةهنائشيزالإنجيليئأنائمحتقلمن)5(

إلىالفجائيئواتمئل4الآياتهذهعنذالإنشاثيئالإيقاعقطغإن8(-)6له.الئاس

بيانئةأساليمب،العائمالإطايىإلىبالئسبيماالقول!-فيهوإيجاز،الكلامسياقفيآخرموضوع

والذويىالجوهيربغذيعلى8الآيةفيالئشديدمثلألاحط.الإبلاغفحوىفيأثيرذاث

.الفحوىعلىأنعكاسالتمنلهوما



89-:9أيوحئا604

ينيرالعاتمإلىبمجيئهائذي،الحقيقيئهوالذيالئور،أفا9

لموالعالم،كانبهوالعالئم،العالمفيكانفإئه15،إنسانكل

يما،،5
يقبلوة.لم-الخاصقبيتهوأهلالخاصنبييهإلىجاء011ي!عيرهـه

آتاهمفقد،بآسمهيوجمنونائذينأوفك،قبلوةائذينأفا12

رغبيماجمنولا2،دمجمنيوتدوالمأبنات،+13الفهأبناقييصيروا.أن

الفهء.منبلزجل2،إواد؟منولاجسمد،

وقدوحفا.نعمةضفلوةاتئتناوسكن،بشزا*صاروالكلحة14

الآب.منآقاوحيد2آبنمجذ،مجذةرأئنا

:!فيهففت"ائذيهو"إئهقائلأ:أعلنإذيوحئالهوشهذ15

".قبليكائنلأئهتقذقنيقدورائييأتيالذيإن

ذلك.17نعمإ*.علىونعمةأخذنا،جمفئيماكفناجمن،أتجل16

أجاتاالقدوالحقالئعمةوأفا،هوسىيدعلىأعطيمثالشريعةبأن

المسيح.يسوغيل!على

في!هوائذيالوحيا،الآبنفالإله"،،قطأحاتزةلمالئا18

عنه.كش!ائذيهو،الآ!بحضنص

إئهاإذ،-فقطالزمنفيحصلقدب(9)الآيةالعالمإلىالكلمةمجيةإنأي151(

،اونعميهالف!بمشيئةالفهأبناةصرنا)13(02(.:ارو)راجعالعالمخلقمنلىفيهحاضر

،أبتج!ده،أضافالأزليئالكلمةإن)14(.وسواهإبراهيتمإلىأنتسآلبأوبشيربقؤةلا

أقنويم!في،-متمئزثينكاملتين،الطبيعتئينفقامأكلتاالإلهئةالطبيع!إلىالإنسانئةالطبيعة

أن"بيذ.نعصتئنءفقطىصحصولإلى!ناقولهيشيزأناكيدغيرين)16(الواحد.-الابن

.قبلوهلفذينالكلميمابتج!دحصقثأئتيالئغمصوفرةعلىتدل،التعبيز



،2-ا:99يوحئا

الأؤلالقسئم

لليهـوديعتين،اللهآبن،يسوغ

457

للآعتلانالآستعداذ:الأؤلالفصل

المعمدانيوحئاشهادة

17-3:15لو8؟-:2امر،12-ا3:مئى

كهنةأورشليتممناليهو3إليهأرسلإذيوحئاشهادةو!ذهاص9

وضزخلئسء،بغيرفآعتر!ت02أنعتآ؟""من:لتسألوةولآوئين!!

أ!آ؟((آإيلئا":؟إذن؟))ماذا:فسألوة21".المسيحلسمت"أناقايلأ:

له:فقالوا22)الا".:أجابأشآ؟"))الئبيئ-إئاه".)السمت:قال

:قال23نفميحك؟"عنتقوللمهاذاأرسلونا؟ائذينلنجيحتأنمت))فمن

قال-كماالزلثطريققفاوا:البرئةفيالمناديضوت"أنا

؟!".الئبيئأشمغيا

قائليهى:أيضافسألوة25الفزيسئين.منالموقدونوكان24

خدمئهـمفتشتيئالكهنةأثا.الهيكلخدمةعلىتقومال!فرقتالبواللأوئونالكهنة)91(

ورعالذبيحةبدمصالهيكلوتضح-البخويىخرقومنالطقسثة-الذبائحإجراءصمراسمعلى

الطقسئةآلرتب!مميرح!نصعلىئضيرفونفكانوااللأوئونوأئاذلك.غيرإلىالضلوات

لئجذإيلئامجيتيتوقعوناليهوذكان)21(.الذبيحةتقدبمأثناءفيالكهنةوئساعدون

مننمنعلىمنهماعتماذاالمسيغيتقذمعظيقانبئاينتظرونوبعضهم،للمسيحال!بيل

:04.3أشعيا)23(15(.:)18الاشتراعتثنية



37-26:ابوحئا804

ئعفذ؟ا(!إذنفلماذاالئبيئولاإيلئا،ولا!أالمسيغقكنصلم))إذا

لامنبيتكموإئمابالماء،أغفا"أناقائلأ:يوحئافأجات!م26

أحللأنأهلأأناولسمتوزائييأتيائذيذاكإئه27تعيرفوته.

حيثاالأردنجمئيرفيغئيابيمآفيذلكجرى28-تغقيه"+سيوز

ئعضد.يوحئاكان

الفإكأاحمل"هوذا:فقالنحؤهفقبلأيسوغرأىالغدوفي92

ورائيأتأتي:اليهاللصتائذيهوإئه03.العالمخطيئةتر!ائذي

ولكن!.أعيرفهأنااكنولم31.البليكائنلآئهتقآمنيقدرجل

بالماء".أعفاجئتطلإسرائيلتغتلنلكي

ال!ماب،امنينزللمالروخوأ!ط"إئيقائلأ:يوحئاوش!مهذ32

ائذياأنغيو،أعيرفهأكنلمأنا33.عليهوتستقز،خماميماصكمثل

وتستقرتننرل"الزوخترىائذيإن:ليقالهوبالماءأعيفذأرشقني

وأشها!رأيتما،قدوأنا34.القاسبالزوحصيعماالذيهوعليه

".اللهآبنهو،،أثه

يوحئاتلاميذصببعضيلتقييسوغ

.تلاميذهمنآثتينصمغأيضماهناكيوحئاكانالغدوالي35

ال!مغ37"+الفهحمل"هوذا:وقالماششوهويسوغإلى!حذق36

لله"عبادة،ومساة-صباخاالهيكلفييذتحائذيالحقلإلىإشارةالئعبيرهذافي)92(

الخدئة.عنوتكفيزكامل،الثهيىضىفيهائذيالحقيقيئالحقلهوفالمسيغءالشعبعن



46904-38:ايوحئا

تثتعانيراهماوإد،يسوعفآلتف!ت38.يسوعفتبعاالئلميذالإكلاقا

أين-معئمياأي-،"رائي:لهفقالاتطبان؟"))هاذا:ل!ماقال

وأقاما8ئقيمأينونظراقأتياوآنالرا"ه"هفما:لهمافقال93ئسقيئم؟((

.العاشرةنحؤالمئماعةوكافمب.اليومذللثمعه

الأؤلونيسوغتلاميذيوحئا:لشهادةالأولىالنتائبئ

ه:ا-11لومرا:16-4:18،18-02،مئى

الفذئنالاثتينصأحذ،بطرسنس!انأخوأندراوس!،وكان04

له:وقالأخاةسمعانأ2ولأفطلمت41.يسوعوتيعايوحئاشمعا

.يسوعإلىبهوجات42.المسيحأي-هامشيحا"وتجذفا))قد

ستذعىؤإئكيوحئا،بنسمعان"أنت:وقاليسوعإليهفحذق

صخزا.أييهيفا""-

فقالفيلئسنفلقيئ.الجليلإلىيذهمتأنآعتزتمالغدوفي43

أندراوسنهدينةصيدأ،بيصتمنفيلئمم!وكالن44"اتتغني".:له

عنهكتمتائذي"إن:لهفقالتثنائيلفيلئس!ولقيئ45.وبطرس

يوس!آبنيسوغإئهوتجذناهءقدالآئبياءوفيمو!ىشريعةفي

شيءتخزفيالئاصر؟))أجمن:تثنائيللهفقال46الئاصرة-".من

وآننهز"."تعاك:فيلئممنلهفقالإ"صايح

هو)45(الضخر.معناهمااليونانئة،و"بطرس"الآرامئة)كيفا((لفطتيإن)42(

منبهلحيلقديسوخأنبعذيعتئمتكنلملأنه"يوسف"ابنقال.الزسولتزئلماوش

.القدسالزوح



ه-2:أ51؟-:47ايوحئا415

أصيلإسراثيليئ"هوذا:فقالإليهمقبلأتثنائيليسوغوزأى47

يسوغأجالتتغيرفني؟"أين"من:تثنائيللهفقاك48فيه".يخشنلا

رأيتلث((01،الئينةتح!توأنتآفيلئصىيذعؤكأنقبل،"إئني:لهوقال

*"01إسرائيلظثأشت،الفإآبنأشآ،"رائي:تثنائيلفأجاقي94

الئين!تحترأيئلثإئيلكاللمت"ألأئي:لهوقاليسوعالأجاب05

أقو3"الحق:لهقالثئم51هذا".منأعظتمسترىإئكآ!آ.

7ونزولصغودفيالفهوملائكة،مفتوحةال!ماةستزونإئكملكم

."البشر!آبنصعلى

أفهمريتممنطق!بعلىقانافيالأولىمعجزتهيصنغيسوغ

يسونمأثموكاتمث.اتجليلالانافيغرسنكانالثالحبصاليوموفي2

وإذ3.تلاميذهوكذلكيأالعرسإلىأيضمايسوعجميئو23.هناك

فقاك4خمر*".عنذهمتئقالم:لهيسوغأثمقاتمثالحفرتمدت

بعد-"..تأتلمساغتيإناتزأة؟أئتها،وللثلي"ما:يسوعلها

لكم".3يقوها"افغلوا:للخذامأئه!قاتحث5

الإلهيئ.الجفتميقتضيأمرهمنيسوععرفاماأنعلىدليلتثنائيلشهاد؟في)94(

والملائكةمفتوحةال!ماةالآنفمنذ(.17-28:01أتكوينيعقولتسفمصإلىئشير)51(

عاهركلالمجئهالعذراءعين)3(والبشر.الق!بينالوسيط،يسوغخدمةءفيونزولصعوبفي

المسيغاال!ئذأنوكماشاينا.منليسفالأمروتهملث؟تهمنيماأي)4(الذوأم.على

،اكذلك،الأعلىومثاتهاكماتهافيهؤتجذثالبشرئةأنعلىللذلالةالبشيرابننف!هسفى

تماومن.الأعلىالأنثوي3المثاهيالقذيسةأئهأنعلىالذلالةيريد"امرأة"ياقولهعند



2:6411-14يوحئا

اليهو؟،يتطفيروصغحتأخخيرهنأجاجينديسثهناكوكان6

"افلأوا:تسوعلهمفقاك07ثلاتا*أوجمئزتئنصهنهاوأحدةكلت!تمح

الآن"استقوا:لهمفقالط8قؤق.إلىفملأوهاماة((.الأجاجين

الما!الوليميمارئيس!ذاقفلفا9فقآموا.".الوليمةيرئيسصوالذموا

الذينالخذائمأفا،أشطأينجمنتعلئميكنولم-خمزاالمحؤك

آئيرفي"كل:لهوقاك01العويسندعا-تغقمون!كانواالماةآستقوا

أئا.بالذونجاءالشرافيمنهئمأخذفإذاأصولأ،الجئد؟بالحميريأتي

أ((الآنإلىالجئدةالخمزأثقيحت!قدأشآ

وأظهزصالجليلقانااليصتعها،يسوعآياتأولىكا!أتلك11

ومعهكفرناحوتمإلىآنحدزذلكوبعذ12.تلاميذهبهقآمنمجذه

*.قليلةأئاقاإلأالي!ايقيموالمولكئهم.وتلاميذهوإخوتهأفه

الف!محعيدفيأروشليتمأإلىالأؤذيسوغصعوذ:الثانيالفصل

اللهبيتيعلىسلطاتةئؤكذالهيكلبعطهير؟يسوغ

64-21:45لو17،-:1115مر،21:1213مئى

فيووتجذ14.أورشليمإلىيسوغفضجذاليهوب!ضعوقربآ13

عجائيهأولىئجرينراهإذالعكسعلىبللها،الغضاضمةمن+شيجوابهفيفليس

نحؤ61(ووساطتها.مريتمشقاعةفاعلئةعلىحيمثال"وهذالطبها.تلبيةالأوال!قبل

الكتال!يذكر،أذتؤنأقرباثه!يسوغإخوةآنتقذتممافيبئئالقد)12(لتزا.آربعين

لكلوئا.ائتيمريخأئهمأيضاويذكر،أسماتهم



24-2:15يوحئا412

ققاعدهم.علىوضيارفة،وخمامصوغنمتقيرباعةصالهيكل

والغنتم،الهيكلهنجميغاوطزدهمصجبالهنشؤطافآض!نغ15

لباع!وقال16.قوائذهيموققمتالضيارفةذراهتموتثزوالتقر.أيضما

"!تجارةبيمتأبيبيتآتجغلوأولاههنامنهذاارقعوا:الحمام

*".تهلنيتثيلثإ)غئرة:مكتودأئهتلاميذهفتذكر17

هذا؟!تفغلحئىتريناآية"أفي:لهوقالوا3اليهوفآجاقي18

تلاثةفيوأناال!يكلهذا"انف!موا:لهموقاليسوعأجماقي91

سنةوأربعونستآآفتضى"لقل!:اليهودلهفقال02أاليفه".أتامص

هووأفا21ء؟"آئامتلاثةفيأنمتأفتقيحه،الهيكلهذالبناب

تلاميذهـتذكرالآمواتمنقاتموئا22،جسدههيكلتغنيفكان

.يسوعقالهائذيصوبالكلامباليهتالبقآمنواهذأقاكأئه

بآسمهآمن،المصحعيدفي،أووشمليتمفيكانوفيما23

لميسوغأن2غيؤ24ئجريها.كانأئتيالآياتيرؤييهمكثيرون

إلىييحتاقيكانوماجميغا،تعيرفهمكانفإئه:إليهمتطقئن

.الإنسانفيبماعاتماكانلأئهالإنسال!علىأحدشهادة

أئاتم..مق02العامفيأورشليتمصهيكلفيالعملأعيذ)02(.96/68:51مز171(

حسب،سنةوأربعينسئاالعملاستمزوقد.فلسطينعلىملكاالكبيزهيرودسىكان

المذكولرأتشهذأئا..مب26العامفيانتهىقدالغملفمان،وبالئالي.الآية!ذهمنطوق

ال!نة.تللث-فيالفصحعي!منمقربةعلى27،العامصربيعفيإذاحصلفقدهنا
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فوقمن-بولادةالروححياةعنيسوغيكاثيصنيقودجم!منمغالحدبثيفي

أغيال!أحذوكان.نيقودجمس!تآسفهرجلالفزيسئينفيوكان3

أئكتعقمفحن،"رائي:لهوقالليلأيسوغإلىفجاء2اليهود.

اثتيالآياتتضنغأنأحايستطيعكللاإذمعفماجئتآالف!تال!من

))الحق:لهوقاكيسوعأجاب3معه".الفايكنسلمهاتصنعهاأنمسآ

لمهاالفيماملكوتيزىأنتقدزأحدجمنماإئهلك3أقوالحق

وهويوتذأنيزج!لص"كي!:نيقمدجمسنلهفقال4فوق".منيوتذ

:يسوعأجابه5ويولذ؟"ثانيةأفهتطنييبئأنأفتستطيعروشيخ؟

الفيماملكوقيدخوكيستطيعلمأحل!منماإئهلكأقولالحق"الحق

جسا،الجسدمنالمولوذبأنذلك6!؟.والزوحالماءهنيوتذلمما

لكميئبغيإئهلكقؤليهنتعخبهثفلا7.ووحالزوحصمنوالمولوذ

صوتها،وتضمعتشاء،لمجماتهمثفالزيح8فوق.هنتولدواأن

هوكذلكتذقب.أينإلىولاتأتيأينمنتدريلاولكثك

الروص!".منالمولوذ

اليهودعنذالعلياال!لطةوهو،ال!ثقدرينأوءاكبرالمحملأعضاءأحاأئهخزتملا)1(

يتضغمجازفيوالزوح-معتىالماءمنالولادةعلى-يسوغلكلام51(.الوقتذلكفي

-علىللحصولرمزاليهود،غرفيفي،فالماثالزمزين.هذينمنأسراركلبجلاءللفهم

الوضوء-طقوسفييستعملوتاكانواال!بب،ولهذاالطقسيئ.والالهيرالئقاو؟حالة

وقوله.الماذفيءخيرالعالمعنوبالئاليالخلود،دايىعنتعبيرفيرمزفهوالروحأئاوالعماد.

الروحيبدوإذ،الملكوتفيللاخولصالجديدالئعدعلىدليلوالزوحالماءمنالولادةفي

اليهود.لدىالئطهيرصطقوسفيمعهوذايكنلمإضافئاشرطا
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هذأ؟أيكونأنيميهن"وكي!:لهوقاكنيقودجمسنالتأجا9

هذا؟(!تعيردتولاإسرائيلهعفتم"أتكون:لهوالاليسوصماأجابآ15

بماوتشقاتعقمبمانتكفمنحن،إئنا،لكأقولوالحقالحق11

أقو!أجمندماتصذقونلاكنتمققئن12ش!اذتنا.،تقتلونولاؤأينا

هومالكمقلمثإذائصذقولنفكي!الآرضأهويىمنهومالكم

ائذيإلأالسعماءإلىيصغذلمأحةاأنمع13ال!ماء،أمويىمن

ؤخ!كماوإئه14ال!ئمماءكأ.اليالكائنالبشيرآبنال!ماء،منتزك

لتكونا15البشيرصآبنيرغأنيئبغيكذلكالبرئهفيالح!ئةموسى

به.يؤمنقنلكلالآتدئةالحياةبيما

،اوحيذه،آبتهبذكإئهحئىالعالتمالفاأجألقد،"أجل16

لا،17الأبدئة.الحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهيلثلالكي

العالم.بهليخفصمنبلالعالتميتدينسالعالمإلىآبتهالفائرجممل-الم

يؤهنلملأئهدينفقدبهئؤهنلاوقنئدان.لابهآمنفقن18

إلىجاءقدالئوزأنفهيالذينونةوأفا91الوحيد،الفيما2آبنبآسمص

01شئئةكانتأعماتهملأنالئووعلىالطلمةآترواالناسنوأنصالعاتم

الئويىإلىالبئةتأتيولاالئوؤ،يبغض!ال!وتيعملقنبأنذلك02

إسرائيلالفةضرلمحت141(.بلاهوتهمكاييكلوفي،-بنام!وتهالأرضعلىالبشيرابن131(

ينظرلدفيشكلوكان،ساريةعلىنحاش-منحئةبر!موسىوأمز،بالحئاتالمتصفب

الج!ئمئةالحئةلدغئهمنفكل:الضمليبعلىيسوعفكذلك8(.ة21)عدديحياإليها

الأبد.إلىوعاشنتيرئ،منسحقبقلمبالمصلولبإلىونظر
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إلىيقيلقإئه"؟الحقفيتعقلىاثذيوأفا21.أعمالهتفتصمغيثلأ

لمحمقعث".قدالئ!فيلآئهاأع!الهلتظهزالثوو

آنت!تقل!مهفتهأنءبالمصبتواضعئعلنليوحئا:أخرىشهادة

اليهودئة،أزضصإلىوتلاميذهيسوعذهمت،ذلكوبعذ22

فييعفاتزكلميوحئاوكان23يعفذ.وكان،مغهمهناكوأقاتم

يأتونوكانوا24.هناكالماءيؤفرة،ساليتمقرقينون،عين

ال!جن.فيألقيئقدبعايكنلميوحئالآنويعتمدون

الئطفر-.شأدبفيويهودفييوحئاتلاميذبينفشاذةووقضث25

معلثكانائذيذاكإن،"رائي:لهؤقالوايوحئاإليفجاءوا26

".إليهئفبلونوالكلأيقماهوئغمالهوشهذتالأودنجمئيرفي

مافوؤتملنف!يتهتآعيئأنلآحد"ليسن:وقاليوحئافأجاقي27

إئيقلحثبأئيليتشقدونأنف!كمأثتم28ال!ماء8منلهأعطيئ

هوالغروسنلهفالذي92قذاقه.رسول!أنابل،المسيغتسم!ث

فيملأةويسقعهلهناك!ففإئهصالعريسصديقوأفاالغريس!،

فله03.تثمقدفزحيهوائذيالقرخفهذافزخا.الغريسصضؤت

".أنقصآنوليينمؤأنإذن

الآزضيىمنوائذي،الكلقوقهوقوقمنالآتيئإدن31

وبعذ،اكلقبلالأيديغ!لأي)25(.والضملاحالفضيليماأعماكيزاوؤقنأي)21(

ذلك.إلىوما،ال!وقيمنالعود؟
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الائمما!منالآتيئإنالآرض.أهلصكلامؤكلامههو،أرضيئ

قبلفقن33.شهادتهتقتلأحل!جمنوماوشيئرأىيماتشقا32

تتكفمالفاأؤسقهائذيبأنذلك34.*صا؟قالفةأنختتمشهادته

جسماب.بغيرالروخيغطيهالفةلآن-الفيمابكلام

يؤجمنالمن36سيئء.كليدهفيفجغلالآبنيجمثالآل!35

بل،الحياةيرىفلآبالآبنصيومنلاومن+الآبدئةالحياةفلابالآبنص

عليه.هستقزالفإغضسب

ال!امرئةاالمرأةمغوحديئة،-الئ!امرةالجليلى-بطريقإلىيسوغعودة

أكثزويغفاتلاميذيئجذأئهشمعواالفزيسئينأنالزلثغلتموإذ4

--تلاميذهبلئعفذنف!ههويكنلميسوغأنمع2-يوحئامن

فيايمرأنمنلهبذلاوكان4اتجليل+إلىوزتجغاليه!ودئةترك3

بالقرصباسيخار،آسمهاال!امرةجمنمدين!إلىفآنت!ى5ال!اجمرةغ+.

يئرفيهاوائتي6،يوسفلآبيهتغقوباجغل!االآوض-ائتيمن

،االقديمةالأزمنةفيبهاوعذائتيوعوب؟الفإكلبإتماماعترالتصالابنشهادةقبو3313(

والاعترالتالموافقةيعنيإتما""ختتمفقوله،لدلكالخيفص.هوالابنبأنإيماييوإعلان

الآيتين!فيورذمابشأد!إيضاح)2(.المسيحيسوعالابنأذاهاائتيالشهادةواعتناق

حرضه.سوىال!ئسامرةفيالمرويىإلىتمضطرههل)4(ءالئورية.سبيلعلىا:4و3:22

القلو!بذويفواطنيهاصوخلاص،عليهاالكلامتدوزائتيالشاذ؟المرأ؟تلكصخلاصعلى

الضاكءالخروفيطلبفييسعىالضالحالزاعيإئهالطئبة؟
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وكاناليئر.علىجلسنالمسيرهنسطقديس!وغوإذكان.يعقوب

ال!ادسة.ال!امحةنحؤ

المنتطرالمسيغوأئهالحياةماءأئهالئ!اهوئةللمرأةئعينيسوع

:يسوعلهافقالماء.تسشقيال!امر؟منآفرأةفجاءلمحت7

طعاقا.ييئتاعواالمدين!إلىقضمواقدتلاميذهوكان8"اشق!يني".

جمئيتطلحب،اليهودممنأنتآ"كي!!:ال!امرئةالمرأةلهفقاتمث9

يخايطونلااليهوذلأنذلك-إ"سامرئةآموأةوأناتشزلتأن

غطئةتعيرفين"لوكنحبلها:وقاليسوعفأجالت01ال!امرثين؟ر.

فمعطيلثت!آليناأشيماتكنمتآشمينيلكيقول!الذيذاوقنالف!

واليئردمولومعلثليس،سئدي))يا:اترأةلهفقات!ث11حئا".ماء

منآعظتمأفتكون-12الحيئ؟الماثهذالكأينفمن؟غميقة

وماشميته؟"وتئوههوشيرلتومنهااليئزهذ؟أغطاناائذييعقولتأبينا

يعوذالماءهذاهنتشزصثقن"إنلها:وقاكيسوغفاجاب13

قلنأناإئاةأعطيهائذيالماءمنتشزل!ائذيوأفا14.فيغدق

حياةتتفخزماءتئبوغيصيرإئاةأعطي!ائذيالماءبلأبذا.يعطمثن

لالكي،شئدييا،الماتهذا"أعطني:المرأةلهفقالت15أبدئة".

وآذجمي"اذقبيلها:فقالأ!اهنا".منأشتقيأجيءولاأع!ن

نظرفيف!متئمو!،ووثنيئعنصزينءيهودفيمنمزيجاالاصلصفيال!اميرئينلأنا)9

أرجاس.اليهوير
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لي"ليسن:لهوقاتتأالمرأةفأجاست!17هنا".إلىوقلميؤوتجك

فإلخ!18زوج.ليليسنقلمتإذأضسما"لقدلها:فقالزوج((.

بزوجك+ليسالآنمعلثأئذيوالزجل-،أزواجخمسمةآئخذصت

هذا".فيضذفمتلقد

آباةناإن02.سئدييا،نبيئأئك"أوى:اترأةلهفقاتمث91

العبادةفيهتحبأائذيالمكانإنتقولونالجتل-وأنتمهذافيغتاوا

إئهأ،اترأةأتتها،"ضذقيني:يسوعلهافقال!21((0أورشليمفيهو

فيولاصالجبلهذافيلافيهاالآلتتعحدونائتيال!اعةستأتي

لأننعردتمانع!اوفحنتعيرفونلاماتعبدودنأنتم22.أورشليم

قذوهي-ال!اعةستأتيولكئها23يآتي.اليهوبمنالخلاصن

.!والحقبالزوحصالآلتتعبدونالحقيقئونالعابدونفيهاالتي-أتتأ

فتئبغي.روحالفةبأنذلك24غابديه.الآل!ئريلأهؤلاءقمئل

أن.أعقم))إئي:المرأةقالمت25((0والحقبالزوحصتعئدوةأنيعايديه

أخبزنا"أتىفمتى.شيأتي-المسيحله3يقاائذيذاك-هامشيحا

ئكفمك".ائذيأناهو،))أنا:يسوغلهاقال26مميء"+بكل

قليلوناوالعملةكثيزالحصاذأنفيمعهميسوغوحديمطالئلاميذعودة

ولكن..آفرأةمغتتحذثآئهمنفغجئواتلاميذهجاءجمئدئذ27

جزتهاأالمرأةتركمتجينئذ28ئريد؟""ماذاأحذ:يسأئهلم

قالارجلأآئنهروا"لهلفوا92:للئاسوقالمثاتدينةإلىوآنطقحث



42941-4:03!حئا

وأفتلواالمدينةمنفخرجوا35إ"المسيحفلعفهقغفحث.ماكلىلي

كل"."رائي،؟قائلينالئلاميذعليهألغالآئمناءو!ي31

فقال33تغيرالونه((0لستمأكلهطعاقالي"إنتلهمفقاك32

لهمفقاك34يهل؟((بماجاءهأحذا"ألعل:بيتهممافيالئلاميذ

أتضتموأنأزشقنيائذيبمشيئةأعملأنطعامي"إثما:يسوع

وأناالحصاد؟ويكونأيضماأشهيرأربعة:تقولونأت!ئم35.عمقه

آ!أالل!الحقوكفإنوآننهرواغيوتكمارفعوا:لكمأقولرو

الأبدئةي!فحياةتمزاوتجقح،أخرةيأخذوالحماصا36للخصاد.

القاثل:اتمتلتضذقهذاوفي37هغا.والحاجممذالزاوغقيفزخ

لمماتحضدونأرسلتكمقدفأنا38تحصملأ.والآخرتزؤغالواحط

فيه".تجئواماعلىتدخلونوأنتمتجبواغيوكمفيه.تئغبوا

ل!اموئيناهتداءا

التيالمرأةصكلامبفعلالمدينةلخثساجمرئيمنكثيربهؤاقن93

أقبلئالذلقث04((0!علمتماكلليالال"إئه:قائلةتشقاكاتمث

!ب!آمن41يوقين.هناكقأالاتم.معهميقيتمأنإليهطقبواال!ئمامرئون

فقطلكلاجمك)السنا:للمرأةوقالوا42جذا.أفي3عديهلاجمهي!ماع

"ءالعالممخئصنحفاأئهوغيمناأنفسشا،نحنسمعناهقدفإئا،نؤمن
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فيمفذيقامريق!ايشفييسوغهناكمن:الجليلقانافيأخرىمعجزة

كفرناصم

01-أ7:لو؟13-ه8:متى

،!الجليلإلىوعاذهناكمنيسوعخرض!أليوتينصذئيلثوبعد43

وطيه؟فيلنبيئكرامةلاأنش!ذقدكاننف!ههوأئهتع44

ذقبواقدكانواالإئهم،الجليلئونبهرخبآصالجليلإلىوصلفلفا45

فيها!يسوغصنعماتزواكعلأنوشمجهمفيوكانيفعيلإ،أورشليتمإلى

و!نخمزا.الماءحؤلقدكانحيثصالجليلقاتاإلىوؤتجغ46

كقزناحوم.(فيمريض!آبنولهالملكيئالقصيرضمئاطأحالهناك

عليهأقبلصالجليلإلىاليهودثةمنجاةقديسوغأنشمعفلضا47

لىفقال!48.الموتعلىاثشير!تآبتهوتشفيئتئنركألنوشأله

فقال94إ"تومنونلاوالعجاشطالآياتتعاينوالم"إذا:يسوع

فقال05".وتدييموتأنقبلاترك،"سئديةالملكيئالضمابطله

حيئ((.فآئنلث،"اذقحث:يسوغله

هووفيما51وذقب.تسوعلأقالهاائيتيبالكلمةالزجلقآقن

فسألهم:52أ"حيئ"ابنك:قارونوتضروهيخلمانهآست!قبقهنازلكل

ال!ابع!ال!اعةفي"أمسص:لهفقالوا؟"يتعافىتدأساع!أفي"في

فيهاألهقالأتتيال!اعةأئهاالألثفعلتم53الحفى".عنهأقلغمث

جميغا.بييهوأهلهوقآمنحيئ".))ابنهث:يسوع
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التالثالفصل

أوودث!ليمإلىالتانييسوغصعوذ

الذينيومءسيدوهوأراحد،والآبئإئه

421

ال!تيوتمجسدأ(أبيتبيزأثامخفغياتحفييسوغ

أورشليم.إلىيسوعفضعذلليهو؟عيدكانذللثوبعذ5

بيزاثا،بالعبرئةتسفىيركة،الغنمبالبعند،أورشليموفي2

!هووالآؤوقةتلكفييضجحوكان3.أروقةخفسةذا!ثوهي

ينتظرونوكانوا.الأطرافويابسيوالغرجوالعفيصاترضىمنكبير

بعذحيتا،اليركةفيتئنرلالرلثصكانقلاذلأن41الماءتحرك

الماءتحريلثبعذالأؤذفيهايئنر،ائذيأنوكانالماءهويخركحينص،

جمفئه،.أئاكاتتأئاثمفى

رآهفلفا6سنة.وثلاثينثمانمنذسقيمرجلهناكوكان5

له:قالصطويل2ؤهنمنذصالحال!ذ؟علىأئهوغلتممضجغايسوغ

أحدليليسسئدي،"يا:المئمقيئمقأجاقي7تثوأ؟"أن"أئريذ

يئنرلإليهامتحاجملأأكونوبينماالماء،تحركإذااليركةفيتغطصمني

ؤآضشإ(.الراشكآحيئ؟"قم:يسوعلهفقال8آخر".قبلي

ومشى.هراشهوحقل،ساغتهمنالرجلفتيرغ9

فلا!السمبحت"إئهاالهود:لهفقال01شبتا.اليومذلكوكان

هوأئرأنيائذي"إن:فأجابهم11فراشمك((0تحيئأنلكيجل
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قالآالذيالرخل"قنص:فسألوه021إ(وآفشالرأشعكاحيئ:ليقالط

قنيعير!تشمميئأئذييكنصولما!3وآهش؟"هراشمكاحيئ:لك

المكانذلكفيكانالذيصعن-الجمعآبتعذقل!كانيسوغلآن!و

قل!إئك"ها:لهفقالصالهيكلفييسوعتقيهذلك14.وبعذ

فمضى15أشوأ".هوبماتصالتلئلأالحطيئهإلىتعذفلاغواليحف

ذلكأجلمن16.شقاهائذيهويسوغبأناليهوذوأخبرالرجل

ال!بت.يوتمذلكفعللأئهيسوغي!هاجموناليهودأخذ

فآشتذ18".أعضلأيضاوأناهيعملترا،ماأبيإن)ا:قأجابهم17

نإقالبلال!بمتنقضصعلىتقتصمرلملأئهيقثل!اليه!وبطلمب

بالله.نفسمهفساوى،أبوهالفة

واحدوالآبئأئهفؤكذااليهودفييخاليبئيسوغ

لا!الآبنإنلكمأقول!الحق"الحق:لهموقاليسوغفأجالت91

الآتيرىهاإلأيعقللاإئهشيثا،يعملأننفميطعنل!جمنيستطع

الآتلآدن02،مثايهعلىالآبنتعقلهالآل!تعقلهماوكل.تعمله

تتأخذكمحثىأعظتمأعمالأوسمريه،يعقلماكلويريهالآبنيحبأ

الآبنكذلكالحياةويعطيالأمواتيقيمالآبآأنالكما21.الذهشة

القضاءأكلجعلبلأحذايدينلاالآبا22يشاء.لقنالحياةيعطي

فائذي!.الآبيكيرمونكما"الآبنالجميعيكيرتملكي23،،الإلنبيل!

لكمأقو3الحقالحق24أرسقه.ائذيالآلتيكير!لاالآبنيكيرملا
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ولا،الأبدئةالحياةفلهأوسقنيبائذيويؤهنكلاهي-يسمعقنإن

.الحياةإلىالموتمنبل-آنتقل،دينونةإلىيصير

أت!توقد-ال!اعةشتأتيإئهالكمأقولالحق))الحق25

تسضعونوائذين،آبن-الفهصوتالآمواتاليهاتسقعائتي-الآن

الآبنأغطىكذلكذاتهفيالحياةلهالآدتأنكمالأئه26،تخيؤن

آبنلأئهالقضاءشفطانوأعطاه27،ذاتهفيالحياةلهتكونأن

في!اتسقعائتيالائماعةستأتيفإئهاهذا.منتتعخئوالا28البشر.

الخيرغملوافائذينمنها.فيخرجون92صوتهالقبوليفياثذينجميع

لاأنا35.الذينونةقياهةإلىالشرغمفواوائذين،الحياةقيامةإلى

أسقغ،يقاؤفقاأخكئموإئماشيئا،أعملأل!نفسيجمنأستطيغ

أرسلني.ائذيمشيئةبلمشيئتيآطلمثلالأئي4غذوحكمي

غفياناليهوذولكنأعمايهوشهادةالآلبشيهادةلهالآبن

قفبولة.كمهادتيكاتتأتمالنفسيأشقد"لوكنمت31

ليش!ادتهأنأعقئموأناآخر.هوليتشقدائذيولكن32

ومغ34.للحققشهذيوحئاإلىرشلأآوفدتملقد33ضحيحة.

هوإئمااليهأقولههافإدنإنسمافيشهادةعلىأغ!4لاأئي

نأشمئتموقدالمنيرائوالذال!راقييوحئاكان35يخلاصمكم.

ش!ادةمنأعظمشهادةفليأناوأفا36بنويىه.هنيهةتستمتعوا

فهذ؟أعققها.أنالآد!خؤلنيائتيالآعماذإئها.يوحسما:

ائذيهوالآلتبأنليتشقدنف!هاهيأعقلهاائتي4الأعما
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ولكئك!لي.شهذنف!ههوأرسلنيائذيوالآد!371.أرسلني

تستقولاوكلامه38وجقه.قطرأيتمولا،صوتهالطسمعتمما

أرشله.الذيئضذقونلالأئكمفيكم

الحيا!بهالكمأنتظئودنلأئكمالكتمتتتفخصون"أنتم93

إليئتأتواأنتريدونلاولكئكم45.ليتشقدائتيو!يالآبلإئة

.الحياةلكنميتكون

فأناذلكوإيى42؟الناسعندجمنائذيألمجذأقبللا"أنا41

فلمأبيصباسمجئتطالد43.اللهمحئةفيكملي!متفإئكمأعيرفكم

بل44تفتلوته.فإئكمنف!يمهبآشمصآخرجاءكمإذاوأفا،تفتلوني

ولاتغضصمنبعضمكمالمجذتطلبونوأنتمتؤجمنواأنلكمكيف

قنأنآأئيتظئوالا45غيرددرنالفيماعندهنائذيالمجذتطلبون

أتطتمبهأئذيموسى،يشكوكممنلكمإن.الآبلدىتشكوكم

.،عئيكتحتلآئهلضذفتمونيموشىتضذقونفلوكتتم46،ؤتجابهم

؟".أقولمائضذقونفكيفتجآمائضذالونلاكنتمفإذا7!ا

الرابمالفصل

الحياةخبرأئهوئغينالجموغئعفئميسوغطبوثة:بحيرةضواحيفي

لأقيكامبايغتهعلىفيتفقونخفقاكثيرابمعجزةئطيئميسغ

17-أ9:إهلو44؟-635:مر21،-:1413مثى

طبرئا.بحرأيضماالمدعؤ؟الجليلبحريسوعغبربعذومن6
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علىئخريهاكانائتيالآياتيوؤيتهمكثيرجمحيتتعهوكان2

،تلاميذهمغهناكوجلسالجتلصإلىيسوعصجذلن!لك3.المرضى

اليهود.عيد؟الفصحقتيلذلكوكان4

إليهمقبلينالكثيرالجمعصذلكورأىغثتئهيسوعرغوإذ5

هذاالالىوإئما6لئدخهم؟"خبراتئتاغأين))من:لفيلئسنقال

"لا:فيلئسفأجابئ7.شيضنعماتعقئمكانهو،،لآئهلتختيره

إ((يسيراشيئامنهمالواحديايبآحئىديناوبمئتيخبزيكفيهم

"إن9:بطرسسمعانأخوأندراولي،تلاميذهأحذلهفقال8

ماولكنصتمغيرتالن.وسمكتالطشعيرصأوغفةخمسةمغهغلاقاههنا

فيوكان"أئيهئوهم"8:يسوعفقال01إ"الخفقهذالجئلسهذا

.آلافخمسةنحؤالرجالصعددوكانفآئكأوا.كثيرعشعبالمكالط

بقذرالمئكئينعلىمنهاوووعوشكر،الآويخفةيسوعفأخذ11

:لتلاميذهقالشيعوافلفا12بال!مكتين.كذلكوفعلأوادوا.ما

ضمياغا".شيءيذهحتلئلأالفتالتمنقضملما"اخضعوا

عنقضمقمثائتياليه!رمنففةغسرةآثنتيفملأوافجمعوه.13

ائتيالآيةالئاسىشماهذفلضا14ال!ئمعير.أرغفةخمسةمناكلين

وإذ15".العالمإلىالآتيالئبيئحفا"إئهقالوا:يسوعصتعها

بييهممنآنسلقلكابهوالمناداةلآختطا!هشيأتونأئهميسوعشمغر

وحذه.الجبلىإلىوعاد
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اليتسعلىكأئماالبحرعلىيفشييسوغ

-652:ه!امرا:22-27؟!امئى

24-6:16يوحثا

وجمبوأ17البحير،حئىتلاميذهآنحدزاتساءكانوئا16

الطلائموكانالبحر.جمثيرالني،كفرناحومآئجا؟فيوأفلعوأسفينة

عاجممف،!ريحوهئت18بعد.بهميلخقلمويسوعآنتشرقلإ

ثلاثينأو*غفوةوعشرين2خمسنحؤتجذفواوئا91البحر.وهاقي

قخافواال!فينةمنويقتربأالبحيرعلىيمشييسوغأبصروا

فييأخذوهأنفأرادوا21تخافوا".لاهو،"أنا:لهمفقال25

تفصمدونها.كانواالتيالأرضنتلذتقدبالضفينةفإذاال!فينة

كفرناحومإلىبيسوغنفخقالجموغ

أئهالبحيرجمئيرفيتبثوأالدكانوأائذينالجمغورأىالغل!وفي22

تلاميذةهغتصغذتميسوغؤأن،واحدةشفينةغيوهناكيكنلم

أخرىسمفتاأنعلى23وحذهم.تلاميذهذهببلسفينيهمفي

نأبعذالخبرفيهأكلواائذيصالموضعقرلبإلىطبرتامنجماءتقد

ولافناكليسنيسويخأنإذنالجمغرأىفلفا24.الرقيشكر

.يسوعتطلبونكقرناحومإلىوأالقعواال!ئمفنتلككبوا،تلاميذه

مترا.185نحوالغلوة191(
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ال!ماءمنالتازذالحياةخبريسوغ

وصلمتمتى،"رائي:لهقالواالبحيرجمئيرفيؤتجدوهفلفا25

لكمأقوذالحق"الحق:لهموالاليسوغفأجابهم26فنا؟"إلى

الخبنرمناكفئملأئكمبلالآياتشاهذئئملأئكمتطفبونيلمإئكم

يئقىائذيللظعامبليفنىائذيللطعاملافآعضفوا27.وشمبغتم

الفه،ثئتهائذيهوفإئهالبشر،آبنيغطيكموهائذيالأبدئةللخياة

لتعقلنفعلأنعلينا"ماذاله:فقالوا28بخئمه-".الآفي،

ئؤجمنواأنالف!"عمل:لهيموقاليسوغأجاب92الفه؟"أعماذ

ماذافنصذقك؟فنراهاتصنغآية"أفي:لهفقالوا03".أرسلهبالذي

إئه*:مكتوبهوكماالترئإفياتمنأكلواآباؤنا31تصثع؟

"الحق:يسوعلهمفقال32ليكلوا".ال!ماءهنالخبرأعطاهئم

أبيبلال!ماء،منالخبرئغ!كملمموسىإنلكمأقوذالحق

من4يئنرائذيهوالف!خبرلأن33،الحقال!ماءخبريغطيكم

هنأغطناسئد،"يا-لهفقالوا34".للعالما-لياةويعطيال!ماء

الذوام".علىالخبنرهذا

بالإيمانعليهالحصوذيتثم،الحياةخبريسوغ

يجوغفلنإليئيأتتن.الحياةخبز"أنا؟يسوعلهمفقاذ35

فوقوبقويه،يلإهعلىئخريهاائتيبالآياتوذلكالإلهئةرسالتهبصدقيشهذ)27(

04(.:)78/7724401/501:مز)31(...".الحبيبابنيهو"هذاالأردن
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قلتهوقد،أئكمغير36أبذا.يعطشنفلنبييؤجمنومنأبذا،

يقيلالآل!يعطينيهمافكل237بز.تؤمنونولارأيئمونيقد!لكم

ال!ماءمنترئمتلأئي38خاوخا،أئئذهفلاإليئأقبلومن،إليئ

ائذيومشيئة93*،أوسلنيائذيبمشيئةبلبضشيئتيلأعمللا

اليويمفيأقيقهأنبل،أغطانيائذينمنأحذاأفمذلاأنأرسقني

الآبنيرىمنلكلتكونأن:أبيضشيئةتلك،أجل45الأخير.

-الأخير".اليومفيأاليمهوأنا،الآبدئةالحياة،بهويؤمن

منتوذائذيالخبز))أنا:قاللأئهعليهتتذفروناليهودفأخذ41

تغرف!ألسنا؟يوسفآبن،يسوغهو))أليسنوقالوا:42ال!ماء(10

فأجاب43ال!ماء؟"مننرثمتإئي:الآن4يقوفكي!وامه؟أباه

يستطيغوأحذلافإئه44،بينكممااليتتذفروا"لا:لهموقاليسوع

اليومفيأقيمهوأنا،أرسلنيائذيالآديجتذئهلمإذاإليئالمجيت

لفه-ةمتتفمذينالجميغويكونالأنبياء:فيقدكتمت45الأخير.

رأىأحذاأنليسن46،إليئيأتيمنهوتعئتمالآقتشمغمنفكل

يطلبوتهنراهمإذ،يؤمنونلاذلكومعا2لخبنرتكثيرسيماولاالآياتتعملرأوه361!

متميزتالط،،كاملتالططبيعتالطفقهثئمومن،المتأنسالفيماابنهوالمسيح)38(.مادئةلفوائذ

الواحدة،إرادتانللمسيحكانإتادةطبيعةلكلأنوبماالواحد.صالابنأقنوم"فيئتحذتالط

حيثةمنفالمسيحوءاذن.للأولىخاضحةبشريةوالأخرىعيئ!ا،الأ!بإرادةوهىإلهئة

ائذيمشيئةبل)البشرئة(مشيئتيأعمل)الا:يقول،إلههوحيثمامنلا،إنسانهو

3.!ا-31:33إرلحا54:3أش51!ا("،أرسلني
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الحق47الآب.رأىقدفهوالفإ،عندمنهوائذيإلأالآلت

الأبدئة.الحياةفلهآمنقنإنلكمأقو4الحق

وماتوا.اتمناكلواالبرئةفيآباؤكم94.الحياةخبؤ"أنا48

منه.جملقنيموتلالكيال!ماءمنالئازلالخبزفناإئه05

الإنسانفيالإلهئةللحياةمنهئذل!غذاءبالإفخاوستياالوعذ

اكلقمنال!ماء.منالئاز4،الحيئالخبز!أهذاهو"أنا51

ج!ديهوأناأعطي!ائذيوالخبؤالأبد.إلىتخياالخبنرهذأمن

"ممص:قائلينبيتهممافياليهوذفضغ52".العالملحياةالمبذوذ

لنأكقه؟إ"جسذهيعطيتاأنهذايائشطيح

لمإذا،إئكملكمأقولالحق))الحق:يسوعتهمفقاذ53

فيلكمحياةفلا،ذقهتشربوالموإذاآبن-البشيرتج!ذتكلوا

!أالأبدئةالحياةفقهدميويشردثج!ديكلمن54أنف!يمكم.

ودمي،حققاكلجضمديفإن55الأخيو+صاليومفيأقيمهوأنا

وأقمحثفيئأقامدميويشرلثجسدييكلمن56حق.شئعرل!

بالآ!بأخياوأناحيئأرسلنيأئذيالآلتأنوكما57فيه.

بي*.تخيافإئهيكفنيقنفكذلك

-بحفيتهالمسيحوجودحقيقةيئيهرونأويرتابوناثذينموق!نفهتمأنالض!عمبلمنإئه)57(

إلى53الآيةمنسئماولا،الئصريح-والإلحاحهذاكلبعد،الأقدسالقربانسرفي

منفكان،إلهيةحياةالئاسفيلئنشئأتىلقد-الخفص؟إلحاحيذع-فيمنوهل58.
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ليسنإئهال!ماء.منترذائذيالخبرهوهذا"أتجل،58

الآبد"!إلىيحثيالخبرهذايهلفمنوماتوا،آباجممأكقهكائذي

كقرناحوم.في،ألمجمعفيئغفئموهوهذاقال95

الحياةخبزفييسوغخطالبمنالمستمعينموق!

فمنغسير!كلام"إئه:منهمكثيرالالتلاميذهشمغفلفا06

تتذفرولآتلاميذهأننف!يمهفييسوص!عيتموإذ61سماغه؟"ئدق

وأيتمإذافكيف62!لكمجمثايىخخر"أهذا:لهمقالهذاجمن

الذىهوالروخإن63قبلأ؟كانحيث!إلىيصغدالبشيرآبن

!هبهكفمتكمائذيوالكلامتفغا.تملأفلاالج!دوأفا،يخيي

كانيسوغفإن-"يؤمنونلامنفيكمأنغيو664*.وخياةروح

سم!لمه؟ائذيوتن-،يؤمنونلااثذينقنصالبدءمنذيعر!ت

!لمايأتيئأنأحكلىيستطيعلاإئهلكمفل!ت"لنتلك:قالثئم65

الآب".لدل!منذلكلهيغط

مغه.عن،ال!ييروآنقطعواتلاميذهمنكثيرعنهآرتذمنذئذ66

تذقبوا؟"اأنتريدونأفلا،"وأنتمغاتمر:للآثتييسوغفقال67

الماذئالغذاءفعلوئنميهايحف!اإلهتاغذاءالإلهئةالحياةلهذهئنشئأنالضرورفي

سيقطعأئهمتوفمينال!خيفالماذفيبالمعنىيسوعاليهودكلاتمائخذ631!الجسد.بحياة

الاالروحيئبالمعنىيئخذوهأنعليهميج!بكانوقد،ويطجمهميخقذاجسدهمن

والخمر.اءالخبنرأعراضتحت،-سرفيبنوعولكنحفاجسذهسيعطيهمإئهأيالمجازفي(،
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عنذكإنرلث؟يا،نذهمثقن"إلىبطرس!:سمعانفأجاب68

قدوس!أنكوغوفنا،بلثآمئاقدنحنفإئا96الأبدئة.الحياةكلاتم

الآثتيأنتئم،آختوئكمقل!أناأكن"ألم:يسوعقآجابهم07".الله

تهوذاعنهذاقاذ71-"!شمثطانجمنكمواحذافإنذلكوهعغشر؟

غشر.الآثتيأحذهو،،سئ!يفهائذيهولآئهإشقريوتجمممعانبنص

الخامسالفصل

العالمنجوزإئهالمظاذ:عيدفيأوولقليغإلىالئالعطيسوغممعوذ

بهيؤمنونلالأئهم))إخوته"دونوحذةيفععذيسوغ

ألأيؤثروكان،الجليلفيالمجولانيسوعواضلذلكوبعذ7

الي!وبعيدوكان2قئقه.يطموناليهوذكانوالأناليهـودئةفيتجوذ

اليهودئةؤأتهناهن"تخؤذ-:إخوئهلهفقاذ3آقترب.قدللمظاذ*

أحدمنليسنإذ4تعقلها،ائتيالأعماذهناكتلاميذكيرىلكي

الأعماذهذ؟تعقلأئكوبماضغروقا.يكونأنأراذإذاالخفيةفيتعضل

يؤمنونيكونوالمأنف!همإخوتهأنذلك5"إللعالمتفسكفأظهر

ؤفتكم،وأفاتعد.تجنلمؤقتي"إن:يسوعلهمفقال6بهه

نأالعالمي!تطيعلاأنتم87حينكلاليلكمفمؤالت،أنتم

غضويهفييقيموناليهودوكان،الأولوآول-تشرينأيلوذآخيرفيالعيدهذايقع)2(

فيالخيامتحتاليهودأمضاهاالتيسنةالأرلعينلذكرىإحياة؟وخياممظاذتحت

منهكذآدعواوأئهميسوعإخوةهممننعر!ت)3(مصر.منخروج!مبعد،البوئة

55(.:13والواع-أمئىالحقيقةلاالئوممعصباب
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01شمريرةأعماتهبأنعليهأشقدلأثييبجضنيفإئهأناوأفا،يبجقمكم

العيدهذاإلىبصاعل!فلسمتأناوأفاالعيد.إلىأنتمفآصغدوا8

الجليل.فيوترشماهذاقالى09بعد(إيجنلموقتيلأن

بلظاهراصمعودالاهوضجذالعيل!إلىإخوتهجممجذوئما15

المئئر*.فيكأئما

جسدا()بي!تبيزاثامخفغلثيفاؤهأثاوهاائتيالت!مصمننف!هئؤكييسوغ

هو؟"ا"أين:وتقولونالعيدفىتطلموتهاليهودوكان11

فبعضمهم!شأيه؟فيالمهاقسةمنكثيرالجماهيرفيوكان12

للمئععب"."هضمفلهويل"كلأ!:وآخرونخيرإ(،زجل"إئه:يقولون

اليهود-.!منلخو!همجهارااليهيتكفتمأنأحديجرؤلمولكن13

."يعفمصوطمقالهيكلإلىيسوعضجذالعيدآئيصادتتخووفي!4

لماوهوالجلمصهذاكلله"كيص:ويقولونتتعخبوناليهودفكان15

بل!عنديمنليستغليمي))إن:وقاليسوعفأجابهم16!"يتعفم

هذاهليعيردثالفهبمشيئةتغملوقن17أؤسلني.ائذيعندمن

قن"إن18.نفسيعنل!منأتكفئمأناأوالف!عنل!جمنهوالئعليئم

لما"إخوته"،يريذهائذيالئحيرعلىالعيل!هذا.إلىيصغدلاإئهفقال!يسوغسبق)15(

لذلكحانمث.قدبعدتكنلمساعتهأنحينفي،حياتهعلىالخطيرمنذلكيجرهقد

".الشعانين"أحل!يوتمبعد،مافيفسيتممجدوفيعلتاصعودهوأئاال!ر.هيضجذ

:-.ناموسوعلماءكهنوتتأربالبمنالأئ!رؤساتبهميريد131(
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الذيمجذتطلمثقنوأفا،يتف!يمهالمجذتطلمبنفميطعنل!هنيتكفم

المئريعة؟هوسىيع!ئمآوتئم91فيه.آئتواءولاصادقفهوأوشقه

*؟"قثليتطلبونلماذاابالمئريعةتعملمنكمأحل!هنماذلكومع

يطلمبمن!شيطانبلث"إئكوقالوا:الجمغرفأجالت02

عمل-واحل!يموىغحف!ت))ما:لهموقاليسوعفأجالت21قتقك؟((

ينوماكان-ايختانلكمسنموسى22!.بأجمجكمفتعخبئم

كانفقئن23ال!بت.في!تمارسوته-الآباءمنبلموسى

أقت!خطونموسىشريعةتخال!يئلأال!بمتفييختقالإنسان

تخكموالا24ال!بت؟فيبخملت!إنساتاأبرأثلآئيعليئ

".العدليمفتضىآحكموابلصالطواهيربحسب!

عليهالقبةنئحاولونالفريسئونالإلهيئ.مصدؤهئعينيسوغ

يطلبونائذيهوهذا"أليسن:أورشليمأهلصمنقومفقال25

حفاتتئنألعفهشيئا.لهيقولونولاج!ازايتكفئمهوها26قئقه؟

المسيحعوأفاهو،أينجمنتغيردتهذاولكن27؟المسيحأئهيرؤساجمنا

هو".أينمن!حديغيردثلاجاتفإذا

علىأعطيئائذيالثاموشأن4والحا،موسىبوصايامتمصمكونأئهماليهوديذعي)91(

.يسوعقتلينوونإذالوصئةهذهيتعذؤنجميغاوهؤلاب،القتلعنينهىموسىيد

صبحت.يوتمبيزاثا،مخفعشفاثهو211(
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تغيرفوتني"أنتم:قالالهيكلالييعفموهويسوعفصاخ28

نفسى!هنآتلمأئيمعأنا!أينجمنإذنوتغيرفون!إذن

لأنيفآغيرفهأناوأفا92.تغيرفونهلاوأنتمحقهوأرسقنيوائذي

ئممي!كوهـأنفأرادوا03".أرسلنيالذيوهوأقيتأ،عند؟من

بعد؟حاتتأقدتكنلمساعتهلأنيذاعليهأحديفقصلمولكن

"ألعلى:تقولونوكانوااتجفعصكثيرونمنبهآقنأئهغير31

وشمغ32هذا؟"بهأتىئماكثرتآيالتيأتي،جاةمتى،المسيغ

رؤساءفأرسل.شأيهفيالجمغربهتتهامسنهاكانيكلالفريسئون

عليه.صللقبضاقئسصمنتقراوالفريسئونالكهنة

ائذيإلىأمضيثئمبعديسيرارقتامعكم"أنا:يسوعالقال33

لاأناأكونحيمثألأئيتجذوتنيول!وشتطفبوتني34.أرسلني

أين"إلى:بيتهممافياليهودفقالط35تأتوأ".أنأنتمتستطيعون

المونانئين،!بينائمشئتينإلىيمضيألعفهتجذه.لاحئىتفضي

تجدوتني،ولاستطلبوتني:بقويهيعنيماذا36؟اليونانيينويغفم

تأتوا؟"أنأنتمت!تطيعونلاأناأكونوحيثأ

الحيئالماءيسوغ

يسوعوقص،الآخمظميوفهوهوالعيد،منالأخيرصاليوموفي37

بي،آقنومن38،إليئقفيأتعدمانكان"قنقائلأ:وصا!
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ماءأن!اوجو!ههنستخريالكتال!،قالكما،فإئه،قفيشردث

حيئ"".

الروخفإن،بهالمؤمنونسيقتلهالذي-الروحعنسهذاالال93

بعد.مخذقديكنلميسوغلأنبعدأعطيئقديكنلم

أنف!ي!مالفريسيينبينحئىمختلفةيسوغفي4أقوا

حفا".الئبيئ"إئه:الالواالكلاتمهذاصالجمعبعفنشمغفلفا04

"أجمن:قائلينآخرونوعارضن".المسيح"إئه:آخرونوقاذ41

ومنت!لسداوذمنإئةالكتا!ثتفلصألثم42؟المسيح-.تأتيالجليل

فيه.صيخلا!تالجمعفيفو!43؟"المسيحيأتيداوذقريةلحتمبيمت

يذا.عليهيفقصلمأحذاولكن،عليهصالقبضإلقاتتغضحهموأراد44

لهه!فقالوالفريسئينالك!نةرؤ!اءإلىاقئس!وزتجغ45

قطتكفتمما"إئهاقئم!:فأجالت46به؟"تأتوالم"لماذاهؤلاء:

أنتم"أفتكونون:الفريسئونقأجابهم!47((!الإنسانهذأمئلإنسان

آقنالفريسئيينينأوالرؤساءمنأحدأجمن48ضمقلئم؟قدأيضما

الضريعة-إ"تغيرفون-لاالرعاعمنجماعةهنالكمافكل94به؟

يسوغإلىجاتقدكانائذيييقوديمس!،أحدهملهمفقاذ05

ماوتعيردتتسقغهأنقبلأحل!علىشريعئناأتحكئم،"ئرى51ليلأ:

هويسوغبأنآمنائذيالشدبئبالرعاعأرادوا)9!ا(ا.:اسزك؟3:18يؤ)38(

المسيح.
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وقالوافأجابوا52قعل؟"

تفئملمأئه!تزىابححث

بيته.إلىواحل!

7:52-53؟8:ا-11يوحئا

اتجليل!هنأيضماأف!ت"أقتكودت:له

كلآنصرفواثئم53الجليلى"+مننبيئ

أئرائينخب!تويفغغللرانيةيففوالرحمةيسوغ

القخيرمغعاذثئم2الريتون.تجبلإلىالمضىيسوغأفا8

2.يعفمهموتجغلفجلسنكفه.السدمبإليهفأقبل.الهيكلإلى

فيوأقاموها،فيتىفيأجذثتافرأةوالفريسئونالكتبةقجاءه3

الرنىفيأيخذثقدالمرأةهذ؟إن،معفم"يا:.لهو!الوا4.الوشط

افماذإ6.هذه3أهثايرتجتمآنالسريعةاليموسىشنوقد5اتس!هود.

يشكوتهماليجدوأيخيرجوهأنوقضد!مذلكقالوا-آنت؟"تقو4

آستمرو!ؤإذ7الآرض*.علىبإصتعهيخطالته!ثيسوعأفابه.

وترجم!هافليئدأخطيئةبلامنكمكانقن":لهموقالآشتوىي!ألوته

هذاشمعوافلفا9.الأرضعلىتخطأيضماكمثثئم8يخجر".

هووبقييمئا،أكبرهممنآبتداتالآخيريفؤالواحذآف!فواالكلاتم

وقالهيسوعآستوى15،الوشطفيهناكالمرأةظفتهـإذ.وخذه

)الا،:قاتعث11أحد؟"عليلثيخكئمألمهم؟أين،آهرأة"يا:لها

رسزأئهوالآصحائراثين.أولئلثخطاياصالأرضعلىكت!تيسويخأنالبعفنظن)6(

تشاغلاعصاهبطردتأوبإصبيهذلكيفعلمنشأن،خاصنمعنىمنهائستفادلاخطوطا

سماغه.يريدلاشكلامعن
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قآذهبيعليلث.أحكملاأيضما"وأنا:يسوعلهافقاذسئدي".يا

*((.الحطيئةإلىتعوديولا

العالمنوؤيسوغ

لاتيغنيفمن.العالمنور"أناقائلأ:يسوعأيضماوخاطتهم12

".الحياةإلىيقودائذيالثوزلهيكونبلالطلام،فيتفشي

".تقوملافشهادتكلنفميحكتشها"أشما:الفريسئونلهفقال13

لنفسيأشقذكنمثوإن"إئي:لهموقالطيسوغأجاب14

وأئا.أذهبأينواإلىضماأينجمنأعقملأئيتقوئمفش!ادتي

أنتم15.أذهبأينإلىولاضاأينجمنتغقمونفلاأنتم

وإذا16أحد.علىأحكمفلاأناوأفاالج!د".بحسبتخكمون

أنابلوحديلسمتلآئيالحقيقةعلىضئطبقفحكميخكضث

شاهذينشهادةأنشريعتكمفييكتمثآولم17.أرسلنيواثذي

ليتشقدأرسلنياثذيوالآل!،لثفسيأشقدفأنا18!؟ضحيحة

"إئكم:يسوعأجابهو؟"أين،"آبوك:لهفقالوا91أيضما".هو

أيض!ا".أبيتغر!تمغرفتمونيفلو.أبيتغيرفونلا

ائذيالمكال!اليالهيكلفييغفموهوالكلاتمهذأيسوح!قال02

يسوغقلبفيمايتجفىوال!امرئةالمجدلئةمنموقمهالخفص-هذاكفيموقففي)11(

وغفرايه.صحنايهبفيضفيغمرهمإليهالعودةإلألهؤلاءوليس.للخطأةوالمغفرةالرحمةغنىمن

03ء35:عد؟:6:9115؟17تث)17(.الهوىوبوحيالطواهيربحسم!أي)15(
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قدبعذتكنلمساعتةلأنأحديف!يمكهولمايخزانة*.له3يقا

حا!أه

اليهودإلىالإنذأؤيوخهيسوع

ذلك"ومغ،وستطفبوتني،أفضي"أناأيضما:لهم.وقال21

تأتوا".،أنتسشطيعونلاأمضيخيثاإذ،خطيئيكمفيتموتون

لاأفضيحيمث:يقولفإئهنف!ه؟يقتل))ألعفهاليهود:فقاذ22

وأنا،أسفلجمن))أنتم:يسوعلهمفقال23إ"تأتواتائمتطيعون"أن

منأ24.العالمهذامنت!مثوأناصالعالمهذاهنأنتمفو!أ.من

إئكم،،أتجل.خطاياكماليشتموت!ونإئكملكمقلحتذلكأجلص

أفقالوا25".خطاياكمفيشتموتون6،،هوأنابأئيتؤجمنوالمإذا

فنذلكمأقوئهما"أنا:يسوعلهمقالأنت؟"قن"أ!آ،:له

بهاأوأحكئمفيكمأقوئهاكثيوةأشياتجمنديوإن26التذء-ء

أ!ولهاهاهوعنذهشمعتهوما،صادقأؤشلنيائذيإن.عليكم

8الآبعنسكفقهمأئهئدكوأاللم27".للعالم

"أنا!أئيتعيرفونالبشيرآبنزقغتم"متى:يسوعلهمقالحينئذ28

الهيكل.لنفقالتالتقادئمفيهئفقىالض!ندوقفيهاكانائتيالغرفةالأرجحفيهي)02(

تلميخا،أأوتصريخالهميقوئهيسوغينفلثلاماإن)25(.اللهأبنالمسيغأي)24(

الجوهر.فيلهومساواتهلفيمائنوتههوإئما.آول-عهلإهمنذبالبرهال!ويؤئده
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الآب.عفمنيماأقو4بلعنديينشيئاأعمللاوأئي"،هو!

آعقللأئيوحدييثركنيلمإئهمعيءهوأرسلنيائذيإن92

ئرضيه".مادائقا

.كثيرونبهآمنبهذايتكئئمهووفيما03

للتميطانئنؤةلإبراهيتمالرايفةالئنؤة

كلاهيعلىتتئمإن))إئكيم:آقنواائذينيفي!وبيسوعفقال!31

يخركم".والحق،الحقتغيرفون32.تلاميذيحفاكئتم

فكيفلآحد.عبيذاقظكئاوماإبراهيتمذرئة"نحنن:فأجائوه33

أقول!الحق"الحق:تسوعأجاتهم34إ"أحراواتصيرونإئكم:تقول

يقيملاوالغئد35،".يفخطيئةعبذاكالنالخطيئةآرتكمتقنصإنلبهم

حركم!إذا36،الذوامعلىيقيمالآبنبل،الذوامعلىالبيمتفي

أغير!توأنا،إبراهيمذرثةأنتم37أحرارا.بالحقضرتمالآبن

أنا38.فيكمتنفذلاكلاميلأنقئليتالبونأئكمغيرذلك،

ا"أبيكمعنذسمعتمبماتحضلونوأنتمأبيعنذرأ!ابماأتكفم

:يسوعلهمفقال".إبرأهيمهوأبانا"إن:لهوقالوا!أجابوأ93

ئريدون،ولكئكم04.إئراهيمأعماذتعماثتمإبراهيتمأبناء"لوكنئم

كأفة،إسراثيلوتلاشىالضليمبعلىماتومتىصلتا.الخفص!موتإلىإشار")28(

اللة.ابنالم!يححفاأتهاليهوديعرتعندئذالنور،انتشارالئصرانئةوانتشرت

الحقة.العبودئةهيتلك)34(
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الله،عنذشمغهائذيالحقلكمقاذالذيأناقثلي،الآن

فقالوأ".أبيكمأعماذتعملودنفأنتم41.إئراهيميفغفهلموهذا

و!وواحد،أل!إلألناوليستغاء؟،1أولاذت!نا"نحنله:

لآختئتمونيالفةهوأبوكم"لوكان:يسوعل!مفقاذ42إ"الفه

هوبلنفسيمنآتلمفأناوضط.خرضأالفإمنلأني

تطيقولآلالأئكم؟...كلاميتفقمونلالماذا43.أوسقنيائذي

ؤشقواتإبليس!،هوأنتمأباكمفإن44.تغليميإلىالآستماغ

تثبمسأولمالئاس-،قئاذالتذءمنذإئهتنفيذها.ئويدونأبيكم

يتكفئمفإئمابالكذبتكائتمفإذأفيه.حقلالآئهالحقعلى

الحقأقو3فلأئيأناأئا45.الكذبوأبوكذول!لأئهعنذهبما

كن!تفإذأ؟خطيئةعليئيتيمتمنكممن46تضذقوني؟لا

تسقحالف!جمنكانقنإن47تضذقوني؟لافلماذاالحق4أقو

".اللهمنتسمتملآئكمفذلكتسممعونلافإذاكنتم.اللهكلاتم

إبرأهيمقبلكائنأثهوئغينلنشائم-اليهودعلىيزذيسوغ

إلخ!قلناإذاحقعلى"أت!نا:لهوقالوااليهودفأجالت48

،اشيطانبيليس)الا،:يسوعأجالت9!اشيطاتا؟"بكو!إنشاجمرقي

مجدفيأطدسبلاأنا.5ت!ينوتني.أنتمفيماأبيأخميرمولكئي

صكالطالذينعنانحرالتوكل،"اجصفييمثلكانإسرائيلشعيهمعالف!ائحادإن411(

والرنى.التغاءمنضرتائعتا
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لكيمأقولالحقوالحق51ؤيخكيم.يطثبهقنيوتجدفإئه،الخاصن

"الآن:اليهودلهفقاذ52أبذا".الموتيرىلايحقأكلاميقنإن

أشطوتقوذأيضسا،والأنبياء،ماتقدفإبراهيم:شيطاتابكأنأثقئا

أعظتمأفتكون53أبذا!اثوتطغتمتذو!ئملاكلاهييحقأقنإن

نف!ك؟".تجغلفقنماتوا!والآئبياءها!ت؟ائذيإبراهيتمأيينامن

شيئا.مجديتقاكانتفسيأقخدأنا)الوكن!ت:يسوعأجابآ54

ولستم5!إلهكمأئهتذعونائذيهو،يمخذنيائذيهوفأبي

مثقكمكن!تأغيرفهلاإنيقفمتوإن،أغيرفهفإئيأناوأفاتغيرفوته.

بأنهآبتهبئقل!أبوكمإبراهيئم56كلاقه.وأحقأأعيرالهولكئيكاذتا.

يألت"لماليهود:لهفقال7!وقرخ"،وأى،وقد؟+،يوهيسيرى

:يسوعلهمفقال58إئراهيتم؟إ((وأيتآوقدسنةخمسونبعذلك

كاجمنكأ".أنا،إبواهيميكونأنقبل،إئيلكمأقو4الحق"الحق

الهيكل.منوخرخ!،قتوارىيسوعأفاييرجموه.حجارةفأخذوا95

أعمىؤيذأيأكقة،زخلأيشفييسوغ

قائلين:تلاميذهفسأله2اكقه.رخلأرأىمختازهووفيما9

إبراهيئمرآهكيفوأئا.مجدهفييسوغاعتلالطعلىثذذ"يويى((الئفظةهذه561(

خاضة.بإيحاءاتالحياةتيدفيبعذكانيوتمأوالآبرار،مقرمنذلكيكونفقد

المحدود.غيرالأزليئالمققالكاثنإئهجوهير؟:حقيقةعنجلاءفييكمتممتيسوع)58(

الرجم.بهيستوجبأ"تجديقا"لاهوتهإعلايهفياليهودرأىولقد



15-9:3يوحئا442

أجابأ3*؟"أعمىؤيذحئى،آبواهأمأهذأ،خطئقن،"رائي

الفه4أعماتطهرلكيولكن؟أبواهولاخطئهذا"لا:يسوع

:"أزسلنيائذيأعماذأغقلأنيشغيالئهاز*دأتمفما4فيه.

فأناصالعالمفيدمتطفما5عملأ.فيهأحديستطيعاللايأتيالالفيل

".العالموؤ

وطلىطيتا،ئفلهمنوضنغ؟الأرضفيتقلىهذاقاذوئا6

يمفواتم"بركةفيآغت!يمل"أذق!ب:لهوقال7الآغمىغثتيصصبالطين

الجيرانالقال8يبضر.وهوعاذثئموآغتسلفذ!تاثرشل.أي-

تجلم!كانالذيذاكهو"أها:يتسؤلقبلجمنترؤتهكانواوائذين

ولكئه)الا،:غيوهموقال9هوإ""إئه:بعضمهيمفقالوتتسؤل؟"

"فكي!:لهفقالوا01هو"."أنا:تقولفكانهووأفايشيهه".

يسوغيدعىأئذيالرجل"إن:وقالفأجاب11؟"عيناكآئفتحمث

وآغت!يمل.جمملواتميركةإلىأذقث:وقال،عينيئوطلىطيتا،صينغ

"لا،:قالهو؟""أين:له"فقالوا12قأبصرت((0قآغتتمفمتقذقث!ت

".أدري

اليوملأن14الفريسئين،إلىأعمىكانبائذيفقضؤا13

شئت."يوتمكانالآعمىعيتيصوقتحالطيناليهيسوعصنغائذي

غثنيئعلى"جعل:لهمفقالأئصر.أيضماكيفالفريسئونفسآله15

الخطيئة"عقالبهيإئماالإنسالطفيوالعاهاتالمصاثمتأنبعتقدوناليهودكان)2بم

.الموتوبالفيل-عن،الحياةعنبالتهايى41(كنى14(50:)انظر
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هذا"إن:الفويستينبعيض!القال16((0فأبصرتآغتسف!تثئمطيتا

"كيف:آخرونفقالالسمبت".يحفألالآئهالف!منليسنالرخل

شمقاق.بين!مفو!؟"الآياتهذ؟مثليصنغأنخاطىوخلتفدو

عيتيلث؟((قتغوقدفيهتقوذماذا"و!نتآ:للأعمىأيضافقالوا17

نبيئ".إئه)أ:قال

آشتذغؤاحئىأبصروأئهأعمىكانأئهالهودئصذقيولم18

تقولالطائذيآبنكما"أهذا+!اثلينوشألوهما91أبصرأئذيأتؤي

قائقينص:أبواهقأجاتهم02؟"الآنئبصرفكيص؟أعمىؤلذإئه

الآنيئصركيفأفا21.أعمىؤيذوأئهآئننا،هذاأنتعقئم"نحن

وهوال!ثتنكاجملفإئهاشآلوه.تذريفلاعيتئهفتغوتن!تعقمفلا

لأناليهود،منلخوههماهذاأبواهالال22-نفميمه".عنيجيمب

منيثتذالمسيحبأئهيغتيردتقنأنعلىآئفقواقدكانوااليهوذ

فآسألوه"+ال!نكامل"إئه:أبواهالال!لذلك23؟،0اتخمع

إلىالمجذ"أذ:لهوقالواأعمىكانائذيذاكثانيةفذغوا24

"أيكون:فأجالت25((0خاطئالرخلهذاأدنتعقئمفنحن!الله

وأئيأعمىكنمتأئيواحذأ،شيئاأعقئمإئما.أعقماللسمثخاطثا

عيتئك؟"فتغبك؟كي!صمغ"ماذا:لهفقالوا26أثصمر".الآن

نأئريدونفلماذا!ليت!معوافلمأخبرئكم"قد:أجاتهم27

.يخرمأي)22(
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تكونوأأنأيضما،أنتمئريدون،ألعفكم؟أخرىموةتسقعوا

نحنوأفا.تلميذه"أسط:وقالواش!ثقأعليهفآنهالوا28"؟!تلاميذه

فلاهذاوأفافوسىكفمالفةأنتعقيمنحن92.موسىقتلاميذ

لأاتئغرابة"يا:لهموقالالرخلفأجاب03هو".أينجمننعلم

لاالفةأنتعتمإئنا31!عينيئفتغوالدهوأينمنتغيرفون

."بمشيئتهوغيئآئقاهلقنيستجيباوإئماللخطأة!مأيستجيبا

هذايكنلمفلو833اكمهعيتيفتغأحذأأنقطس!مغوما32

"إثك:لهوقالوافأجابوا34شيئا".يفعلأنآستطاغتاالفهمن

.!خارخابؤقئدوهإ"درشماعليناتلقيوتأتيويذتمذخطي!ئةكفلث

أنتآ))أتؤمنله:وقالقققيهقئدوهأئهميسوعوشمغ35

به؟"2فأوجمن،سئديياهو،"وقن:قائلأفأجالت36البشر؟"بآبنص

يكفمك((.%ائذيفهو،رأيتهقد"إئكتسوع:لهالقال!37

:"يسوعقالحينئذ93له.وسجذرلث".ياآتسا،"قد:3فقال38

لا،ائذينفيثصمريصاب!فياطكيملأجعلصالعاتمهذاإلى"جئتما

كانوا"ائذينافريسئونف!مغه04يثصرون".ائذينويغمىيثضرون

:،تسوعلهمالقال41عمياتا؟"أيضمانحن"أفنكون:لهفقالوامعه

إذا"سئماولا،العجائبإجراءعلىالقدرةيؤتيهمولاللخطأةيسمغلاالفةإن)31(

للبطلايشقذلاوالفه.اللهشهادةهيفالمعجزةالفه.ابنبخاصةأونبيأئهالخاطىاذعى

بعاهةالمصاباإليهاينتهيكانائتيالررنةالحال!علىالموقفهذايدذ)34(.والضلال

لنف!يمه.ومتروكاالجماعةلدىومنبوذارأيصبإبداء-خليقغيريغدوفهو،جسدثة
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إئناالآنتقولونوإئكمأفا.خطيئةعليكملماكانعمياتا"لوكنتم

ثايتة.فخطيئتكمنبصمر

ال!واءعلىوالرعاةللخرا!توالبابئالفمالح،الراعييسوغ

منالحزا!تخظيرةتدخللاقنإنلكم4أقو"الحق01

وأفا2.ولصنسارقالذاكآخرفؤضعصمنإلي!ايتسف!بل،البابيما

البؤا!،يفتحله3،الجرافراعيفهوالبالبمنيدخلائذي

واحدكلالخاضمةيخراقهويدعو،صوتهإلىت!ئنوالخرا!ت

لأئهاقتئتعهقذأقهاساركفهاخراقهأخرقيوإذا4ويخوجها.،بآسمه

تغيردثلالأثهامنهتهر!بلتحتعهفلاالغرلمجطوأفا5ضوته.تعر!ت

!هموالمولكئهمالمثلهذايسوغلهمقال6الغرتاء".صوت

كلاجمه.قرممما

بال!أناإئيلكمأقو4الحق"الحقةثانيةيسوص!لهمفقاذ7

نأغير6!،وشراقلصوص!قئليأتواائذينجميع8ايخراف.

فيكانمئيذخلفقنالبال!هأنا9.إلي!متضغ،لمالخرالت

إلأيأتيلاال!ارق01قرغى.ويجذويجيءمأتن-فيذقمب

للخرالتلتكونأتحتمافإئماأناوأفا+وئفلكؤيذتيئليممترق

.وافرةلهاوتكون،ا-لياة

أصحابمنشثقهوتنالجليليئكيهوذا،الكذبةائم!حاةبلالأنبياةلابهمئريذ)8(

والفتنة.الثورة
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عننف!ه3تئذالضمالحالراعيالضالح؟الراعيأنا11

له،لي!ثوالخرا!تحفا،فليسراعياالأجيروأئا12ايخراف.

عليهافيستولي،بنف!يمهونجاايخرا!تتركضفبلأالذئحمارأىفإذا

الخوافا.أمرت!فهولاأجيربأئهثفلك13ويتذدها؟الذئما

كماا5،تغيرفنيويخرافي،جرافيأغيردت،الضمالحالراعيأنا14

هـإلأ16.عن-الخرافنفسي3وأئذ،الآقيوأعير!تالآل!تغيرفني

نأينبغيأيضمافهى،الحطرةهذ؟منلي!ثأخرىيخراقالي

واحذاةوال!راعيواحدةالرعئةفتكونصوتيست!محوإئهاأالوذها.

الأؤتجعها؟،!أغودثئمخياتيآئذل!لأئييجئنيالآلتإن17"

ال!لطانفليئ.بآختياريأئذلهاولكئي،مئيتنتنرعهاأحاليسن18

ائتيالوصئةهيتلكآرتجاجمهاع؟.علىال!لطانوليئتذيهاعلى

أبي".منتلفيئها

منهم"كثيرفقالط02الييهود.بينثانيةايخلادتفأثاؤكلائة91

فقالا21أشماغكم؟"تعيروتهفلماذا.تهذيإئهشيطاتا.به"إن

السمي!افيأبقدرة.شيطانبهقنكلاتمليسالكلام))هذاةآخرون

؟"+العميانعيونتفتغأن

ايخرافننعلىبالئفعيعودالفعقينءوكلابالقيام!ة،ويرتجع!االضليمبعلىيبذلها)17(

هذ؟يتفئمأئهبيد.خرايخهعنحياتهيسوعتبذكأنالآلبوصئة)18(.الآبلفيماوبالمجد

والرضى.الحرئةبملءالغاليةالوصئة
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بالئجديففيتهموتهواحذوالآبئأئهوليميائعلنيسوغالئجديل!عيل!في

وكان23الشتاء.وكان.أورشليمفيالئجديد*عيذوكان22

فتحفق24.سليمانوواقيفي؟ال!يكلفيئوتجيءتذهمبيسوع

أنتآكنمتفإننفوشنا؟تري!ثمتى"إلى:لهوقالواحوتهاليهو3

ومالكمقلته"لقد:يسوعفأجابهم25ج!ارا".لناققئهالمسيغ

ولكئكم26.ليتشهاأبيبآسمصأعملهاائتيوالأعمال.تضذقون

تسقحخرااليفإن27يخرافي.جمنت!تملأئكمتضذقونلا

الأبدئةالحياةأغطيهاوأنا28.تثتعنيوهيأغيرف!ا،وأنا،صوتي

أعطانيهماإن92يدي.منأحاتثتنرعهاولاأبذا،تهيأفلا

الآلبيدمنينتزغأنتقدرأحدمنوما،شيءكلهنأثمنالآل!

واحد-".والآلثأنا03شيئا.

ييرجموه.،أخرىمرة،الحجارةالي!ودتناوكحينئذ31

الئيماعنل!منكثيرةحسنةأعمالأأؤئتكم"إئي:يسوعفأجابهم32

حسن2لغ!ل2"ليسن:اليهودأجابئ33ؤجمي؟"تريدونمنهاعملصقلأئ

إ".اللهنف!كتجغلإنسانوأنتفإئكيتجدي!؟بلزخملثنريا

الاحتفاليئالهيكللتطهيرتذكازاق.م.164سنةالمكابييهوذاالعيذهذاأنشأ)22(

وطنوا،ا،ؤلكانونهنالثانيالئص!فييقغوهوالشهير.أنطيوخسندئسهبعدما

لألوه!تكيدآصرخ351(.المصابيحمنفيهيضيئونمالكثرةالأنوار""عيدأيضمايدعوته

الجوهر.فيللآدبومساوايهصالمسيح
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إئكمقل!ت:شمويعيكمفيمكتول!هو"أما:يسوعأجابه!م34

كلمةإليهمصازتقنذغحثأنيلمئريعةؤ!قإذا35،آيهة*

قذشةأقيفذي36-اليهتابئن!غأنيمكنولا-آلهةالقإ

قلمث:لأئيتجذف".،إئك:تقولونالعالمإلىوأرسقهالآل!

*01تضذقونيفلاأبيأعماكأعمللاكن!تفإن37؟اللهآبنأنا

هذ؟قضذالواتضذقونيأنتريدونولاآعقلهاكنمتإذاولكن38

الآب"هفيوأئيفيئالآلمحتأنالجفمصحققتعقمواالأعماك

ا،أيديهمبينصهنفخرقييفيمكوةأنأخرىمرةطلبواجيتئذ93

وأقانمقبلأ.ئعفذيوحئاصأكمالنإلى،الأردنجئيرإلىوعاذ04

يأق!لميوحئا))إن:يقولونوكاثوا،كثيرونإليهفأقبل41.هناك

بهالآمنحفا".صكانالرجلهذافيقالهماكلأنغيرقطتآي!

ءكثيرونهناك

ال!افىسالفصل

والموتالحياةسئذإئهأورف!ليم.إلىالأخيزيسوغصعوذ

القبرفيأنتنبعذماغئيابي!تفيلعازؤإحياة

ومرتا!مريتمقريةغثيا،!آمنتعارروهومريف!،رخلوكان11

تدعونقضها،يمكنلاائتيالوحيكتمثكانتأإنأي)36(6.ة82/81مز)34(

تئهمونيأنلكميسوغفكيف)آلقة"،ال!لطةبعفنوآتاهماللهكئمهمائذينالقضاة

)37(-لأخفضه؟العالمإلىوأرسلنيفآسنيوقد،الأزلئةالف!كلمةكونيمعبالتجدي!

المعنى.بحصيرالفيماابنفهوتئمومنبعييهاالآلب3أعماهىيسوغ3أعما



11:2944-13يوحئا

ومسختأبالطيمبالر!ثدهتمتائتيهيهذهومريم2أختها.

إلىالأختالطفأرسل!ت3.أخاها!المريضنتعاؤزوكانبشعيرها.قذمث!

سمعفلضا4قريض".تجثهائذيإنسئد،"يا:تقولانت!غ

بهإئهالفه.يمخدبلللموتليسنالمرض!))هذا:قالذلكيسوع

".اللهآبنتتمخا

علمهعلى،ولكئه6وتعازر.وأختهامرتايجبمايسوعوكان5

فيه.كاناثذيالمكال!فيأيضايوقينصتبحتقريف،تعاؤؤبأن

لهفقال8اليهودئة".إلى"يتغذللئلآميذ:الالوبعدئذ7

إلىوتعودؤخمكتطفبودطاليهوذ2كانقليلمنذ!أ"رائيالئلاميذ:

فضن؟ساعةغشرةآثنتيالئهار))أليس:يسوعأجاب9((أهناك

وأفا01.العالمهذانوزعيتئ!!يلأنيعثرلاالئهايىفيسار

-3".فيهيبقلمالئوؤلآنتعئرصالفيلفيسماوقن

أذق!ثولكئيزقذقدتعاوزصديقنا"إن:لهمقالثئم11

فإئهراقذاكانإذا،ودث"ياالئلاميذ:لهفقاك12لأوقطه".

رقاذتعنيأئهقطئواموتهعلىيتكفميسوعوكان13-((.تخلص

خبرهيجيءسوالتماتستبقإذ،الأصليئالئمنعلىمخأخراإقحاقاهناالآيةتبدو)2(

حذدائتيالمقذسةحياتهعنساعةغشرةبالاثنتيا(كنىوه)3:9(.12انظر1لاحقا

مماعاتبعذتتئمولمأورشليغإلىمضىإذاعليهخودتفلاتئمومنوساعاتهاأئاقهاالآل!

مالهليسيسوغكذلكالمعاثر،يخشىلاالئهايىنووعلىالمسافزأنفكماوإذن.حياته

بعد.تأتلمساعئهدامتأماالخوفيعلىيبعثأ



ا:14-28ايوحئا045

01ماتقدلعازز"إنقائلأ:يسوعصازخهمحينئذ14الئوم.

01تؤجمنوالكي،هناكأكنلمأئي،أجيكممن،وتسمرني15

،االتوأمله3يقاائذيوهوتوما،قالجيتئذ16".إليهقفتفضص

إ".مغهؤئتضثأيضمانحن"قفنمفص:الآخرينللئلاميذ

أئام:اأربعةمنذالقبرفيأئهوجذييسوعوصلفلفا17

غشرةخمسننحوعلى،أورشليممنقريبةغئيالمجتآوكا!ط18

لمعزوهماومريتممرتاإلىجاءواقدالي!ودهنكثيروكان91.غئوة

لآستقبايهخفتيسوغبقدومهرتاسمضثفلضا02أخيهما.عن

كثث"لو:ليسوعمرتياصفقالت21.البيتفيجالسةمريموظفمث

أيضما،أالآنحئى،ولكئي22.أخيماتتقا،شئديياههنا،

"أخولث:يسوعلهافقال23يعطيلث((0الفةسآلمتمهماأئكأعقم

،االقيامةفيسيقومأئهأعقم"إئيمرتا:لهفقالمث24شيقوم".

.والحياةالقيامة"أنا:يسوعلهـاالقال25الآخير".صاليومفي

فلنبيوامنحئاكالنومن26يحيا،مالتوإنبيآمنفقن

أومنأنا،رفييا،"تغثم:قاتحث27بهذا؟"أتؤمنينأبذا*.يموت

((.العالمإلىالآتيالفيماآبنأئك،المسيحأئك

قائلة:إلي!اؤآسرث.هريمأختهاتذعوومضسثهذاقالحث28

بقدرتهتفغلإلههوبل،فمعطى3يسآنبئاليسأئهكلايهفيالمسيحيبئن26(و251

.بالذاتاللهإلأيكونأنيمكنلاوالحياةالقيامةهوفائذييشاء؟ما



11:92451-42يوحئا

فسرعةتقضشأسمغتأفلما92تذعولث((0وهوههنا،"المعفم

ترذلمكانبلالقريةذخلقديسوعتكنولم35.إليهثوجات

مغكانواالذيناليهوذوإن31مرتا.فيهآشتقبقئهائذيالمكال!في

وتخرجتنقفتغتةؤآوهائايغزؤنهاوكانواالبي!تفيمريتم

عليه.لتبكيئالقبرإلىتذه!بأئهاطئوأقدإذتيعوها

علىوقغمثورأثهيسوغكانحيمثإلىمريئمآنتهتأفلما32

!"أخيماصتتقاسئدي،ياههنا،"لوكنمت:لهوقاتمثقذميه

تئكونمع!اجاءوأالذيناليهوذ.ورأى،تبكييسوعوآهافلفا33

له:قالواوضغتموه؟""أينتوقال34وتأئر.دايخلهاليآوتع!ثن

اليهود:فقال36.يسوعفبكتى35وآنظر".سئا،يا،"تعاك

تفلإركان"أما:قالوابعضهمأنغير37"!يجئهكانكم"انظروا

؟"الزجلهذاعنالمودتترذأنالآغمىعيتيصفتغائذيهذا

مغارةوكانالقبر،إلىوجاءدأيخيه.فيثانيةيسوع!ارتعشن38

مرتالهفقات!ثالحخر"."ارقعوا:يسوعفقال93خجتر.عليهاوجمغ

قال45.".هأئامأربعةلهفإنربأ،يا،أنتنقد"إئه:اتئتأختا

الفه؟".مجذترئنآمنتإإذاإئلثللثقلحت))أها:يسوعلها

"أخقاك،:وقالفوقإلىعيتيهيسوعفر!الحجر.فرقعوا41

فيليت!تجيمبأئكأغقمإئي42لي.آستجبتآلأئلثأبتإ،يا

يؤمنوالكيبيالمح!يقصصالجمعهذاأجلصهنهذاقلمتوإئما2،حينكل



11:43-52يوحئا452

"ياشديد:بصو!توصاخهذاقال43".أرسلتنيأنتآأئك

ويىخلا،ويداةقثتاكانالذيذاكفخرض!44"خاوخا!قلئمتعازز،

:!يسوعلهمفقالط.بمنديلملفو!تووجهه،يغصائ!تمشدودات

."!يذهبوذعوه،"فتهوه

يسوعإزالةئقررونتضفيهمفياليهودقادة:المعجزةعواقبئ

2-22؟1لو2؟14:امر،-ه26:أمئى

إلىجاءواقدكانواائذيناليهوبمنكثيربيسوغقآمن45

الفريسئينإلىقضؤابعضمهمأنغير4آفعل.ماوشاقدوامريتم

الك!هن!رؤساءدعاجمئدئذ47+يسوعفعلبماوأخبروه!م

يخريالالوجل!فاعلوننحن"هاذاوالالوا:المجيسنوالفريسئون

الجميغ،بهآقنوشأتةتركناةنحن!إن48.كثيرةآياهمت

لهمفقال94وأفتنا".مقدشناويذفرونالرومانفيتدخل

لا"إثكم:ال!نةتلكفيكهنةرئيسنكانالذيقيافا،أحاهم

يموصآأنلكمخيرأئهفيتقكرونلابل55شيئا،تف!مون

ولبم51-بأجمجها*".الأفةتهيلثولاعن-السمدبواحارجل

تلل!فيكهنةوئيم!نبصفإكؤبهبلنف!يمهعنلإمنذلكيقل

الأفةعنصيكنولم52.الأفةعنصسيموتيسوغبأنفتنئأال!نة

وراتالثورةعلىتنبجحثالشعمترأواماإذأالرومانئينيدعلىه!ايكونقد)55!

الأجانب.نيرحطمصعلىويعقل،يسوع



453ا:53-57؟12:أ-3ايوحئا

المشئتين*.الف!أبناتالؤخدةفيليجمغأيضماكانبل،فقط

يسوغفأمسلث54بقتيه.القرازآئخذواإذد!اليومذلكففي53

مجاورةجمنطقيمافيفآعتزلالي!ود.بينوالمجيءصغلانيةالذهاصبعنص

.تلاميذهمغهناكوأالام.إفرائيمل!ائقاذهدين!فيللقفير،

غئيابي!تفيوداعيةمأذبة

36-738:لو3-!ا؟14:مر6-13؟26:مئى

ضجذسالفصحهذاو!بيل.آفترلتقداليهوبالصغوكان55

وكانوا56يتطفروا*.لكيأورشليتمإلىالريمتيأفلصمنكثير

القثكل:فيقيائموهمصلبعضبعضمهموتقولونيسوغعنئقئشون

رؤساتبأنذلك-57العيدأ"إلىأبذايأتيئلنترؤن؟"ماذا

أينعردتهنبأنالآهرآضذرواقدكانواوالفريسئينالكهنة

.يمسكوهلكيعنهئبفغصأنعليههو

كانحيمثغئيابيمتإلىيسوغجاةأئامص-بسئةالفصحوالبل12

غشاء.هناكلهفأعذوا2.الأفواتهنأ!اقهقدكانائذيلعازو

مريموأفا3.معهالمئيهئينأحذلعاؤروكان.ايخدهةعلىقرتاوكاشط

الشعب.إلىإرادتهأحياتابهايوضلاللهبيل!أداةتئمومنكهنةرئيسنبوصمهتكفتم521(

بلفقطاليهو؟لمصلحةفليسيسوغموتوأئاالأنبياء.صفةفيتشترذصالفعلوبهذا

شرعئةرجاسة-كلبالغسول-والذبائحعن!مييزيلواأي551(جمعاء.البشرئيمالمصلحة

بهم.تجقث
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وضتمفخ!ث!،الثمنالغاليص،-الئادرينخالصمنطيحبيىفئفأخذث

.!بالطيبالبيمتوغيقرأجممها*.بشمعيروممتعحثهمايسوغقدقي

أنةفرجمغاكانائذيإشقريوتيهوذا،تلاميذهآحافقال4

ئعطىدينايىجمئةبثلابالالي!ثهذائتغلم"لماذا5:ئ!يقه

سايىقا،كانلأئهبلبالفقراءمنهآهتماقالاهذاقال6-للفقراء؟((

:ايسوعفقال7فيه.يفقىماتختيس!فكانمعهالكيس!بهان

منهم!تجدونفالفقراء8ذالني.ليومخمطثهقد!إئها"ذغها!

حين".كلفيقعكمالقس!تأناوأفاحين،كلفيمعكم

أجل!منلافجاءواهناكأئهاليهوبمنجمهووكبيروغيتم9

الآضوات.منأقاقهاثذيتعازؤأيضمالينظروأبلفقطيسوغ

يهوذاكتيرينلآن11أيضمالعازؤيقئلواأنالكهنةرؤساثفقرز01

.بيسوعويؤجمنونعنهميرتذونبسبيهكانوأ

أور!شليمأبوالبعلىعظيقاآ!شقبالأيسوغاستقباذ

04-28ة91لوا؟ا-ا11:مر11،-ا21:متى

يسوغأنالعيل!إلىأتواائذينالكثيرالجيئتقغ"الغل!وفي12

وهماييقائهوخزجواالئخيلصشغ!قأخذوا13.أورشمليمإلىقادئم

ضفختأائتيالمرأةهوبةعن،الأناجيلأصحا!بسائيردون،وحذهالإنجيليئعرفنا)13

91،%-:143مر13،-26:6)مئىاسضهاومرقسمئىينقلبي!نما،بالطيبيسوغ

7:37(.الوخاطئةبأئ!الوفاوينعئها
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*".إسرائيلملأ،الرلثبآسمصالآتيفبازذ"فوشغنا!:تفتفون

"لا3:15مكتوبهوكماعليهفريهمتجحشمايسوعووتجذ14

آبنتجخشصعلىراكتايأتيقلكلثفهوذا!ضهيونآبنةيا،تخافي

((.أتان

وتكئهم،الآفر.آولصفيتلاميذهتفقفهالمالأشياءوهذه16

أجريتأقدبعييهاهيوأئها،فيهأئهاكتتمثتذكروايسوص!،هخذئا

القبرمنلعاؤؤنادىحينمغهكانواائذينجميعوكان17له.

أيضما،ذلكأجلصمن،وكان18.لهتشهدونالأموايتمنوأقاقه

ضتغبأئهش!أ!دلأئهاكا.شألآشتقبايهؤضتأقداتجماهيرأن

لنإئكم"أترؤدن؟-:لبعضبعضمهمالفريسئونفقالأ.9+الآيةهذ؟

!".إئيرهاليالعالمفهوذاشيئا:ت!تفيدوا

ءوالضئبالآلامدذيليآبن-البشر،،المسيحمجذ

فييفحغضجدواجمضناليونانئين*منتقرهناكوكان02

الجليل،فيصيدابيتآمنالذيفيلئسنإلىفأقبلوا21العيد.

فجاء22تسوع((+ترىأنسئدي،يا"يخبأ،:قائلينوشألوه

.ليسوعوقالاوفيلئسنأندراول!وجاء.أثدراولسوأخ!برفيلئسن

:9.9كرثا:9؟04أشعيا141("خفضنا".الأصلفيوالمعنى،الابتهاجالتالت)13!

وشاءوا،إليهفاستماتثهميسوغبأخباليسحعوا،متهودونيونانيونأيدخلاثهم)25(

به.إيماتهميذيهبينليبيطواترؤةأن



33-21:23يوحثا456

آبنفيهايمخاائتيال!اعةأ!!"لقدالائلأ:يسوعقأجابهما23

فيتقغائتيالجثطةحئةإنلكم3أقوالحقالحق24البضر.

بثقبرتأتيفإئهاماتتأإذاأئاتفت.لمإذاوحذهاتيقىالأرضيى

العال!هذافيحياتهأئغفنوقنأضاكها.حياتهأحبأفقن25كثير.

وحشأقفيتتغني.يتخذقنيأنأواذتن26الآتدئة.للحياةحمطها

أبي.يكرمهيخامنيوائذي.خابمييكونأيضآهثاكأناأكون

يا،تخني؟-..أ!ولفماذاآضطرتتأ*.قلإنفسي"الآن27

بمالذاسس!ال!اعةهذ؟أجلسمنولكن+.هأال!اعةهذ؟منأتجإ،

ال!ماءم!صوتفجاءآسمك".قخدأبتا،فيا28جئت!...قد

ائذيقالجم!روفقال92أيضآ*".وشأمخاةقخذته."قد:يقول

"إئه:آخرونوقالالرعذ!""إئه:الضوتوشمعواهناككانوا

هذاكانلآجلي)اليسن:وقاليسوعفأجاب35كفمها(0ملاك

رئيس!والآن.العالمهذادينونةفالآن31.لآجيكمبلالضوت

خارخا.ئطرخالعالمصهذا

".الجميعإليئآجتذ!أالآرضصعنصوفدتمتى))وأنا،32

مميموئها.ميتإأممنعلىليذلهذاالال33

ماالكريمةنف!هفإنالبشر،صلأجلبنفميطتضحيتهفييسوغرغبةمنتكنمهما)27(

دكيرلمجزباضطرت!ثإئهاحتى،الضليبعلىمسحقاسيهائذيالعذابصبهولتشعزتيرخأ

04والرضىالخضوعبملءكأشةأتجرتخائذيوموتيتآلاميمجذه)28(.ال!اعةتلك

.الشريرةروخهفيهينفثأئذيالشيطانهوورئي!ه.يؤمنلملكونهشختهأي311(
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إلىيستمرالمسييئأنالمئريعةمنغلمنا)القد:الجمعفقال34

هوققنيرع؟أنلآبن-البشيرتئبغيإئهأنتآتقو3فكي!الأبد،

زمتابيتكمبالىالثوؤ"إن:يسوعلهمفقال35هذا؟"البشيرآبن

تضاثمياثذيلأنالطلائمتغاثمئهملئلأالئوزلكمداتمماقميميروايسيرأ.

الآجمنواالئوو*لكمدامفما36.يذهبأينتذريلاالطلامفي

عنهم.ؤتوارى.وتضىهذايسوعالالنور".أبناءيتكونوأبالئور

غماهمفياليهودتصفبئ

لمعيونجهم،علىالآياتمنضتغماكلتغولكئهم37

قن،الرلث"أئها:الئبيئأشعياقاتهائذي3القوفتئم38يؤجمنوا.

لملماذاوأفا393؟"الرسثثتراعأعيتمثوتمنهئا؟سميئماصآق

قلوتهموغفط،عيوتهمأغمى))إئه4.:أيضآأشمعياقالهفقديؤمنوا

إليئترجعواولا،بقلويهميفقمواولا،بعيونجهميئصروالالكي

عنه؟ب.وتكفتممجذهشاهذلأئههذاأشعياقال41قأشفتهم*".

وهذا،15-69:أشعيا193(1.:53أشعيا381(.العالمنوزهوائذيبيسوغ)36(

رفضومنالئور،لرفضهملازمةنتيجةهوبلقيد،كيرعلىاللهمنبضرلةليسالغمى

رآهاائتيالعظيمةالرؤياإلىالإنجيلييشير451(.أعمى-فعيهبحكمفهوالثورفيالمسير

،يسوع"مجذ"فيهايرىوالإنجيليئ،الفهيهوهعلىفيهايتكفئمالئبيئ641(0-ا)6:أشعيا

.يسوعألوهةعلىقاطعبرهانذلكوفيواجد،هماويهوهيسوغأنتشقافيوحئاثئمومن



55-:1242يوحئا458

ابدأواقد،أنف!يمهمالرؤساءجمنحئى،كثيرينفإنهذأومغ42

الفزيسئين،!بسبب،بهيعترفواأدنتخرؤوألمولكئهمبه"،يؤجمنون

الئاسمنالمجذآثرواأئهمذلك43.عن-المجمعيفضلواأنمخافة

الفه،منالمجلإعلى

تعليقةيوجزيسغ

بيافليسنبيآمن"قن:قائلأأعلنقدكانيسوغأنعلى44

أؤشلني.أائذيرأىوآنيومن45أؤسلني.بالذيبليؤهن

الطلام-كلافييقيتملالكيصالعاتمإلىجثتاقدالئوز،،أنا46

قن،أنافلس!تيحقطهاولمأفواليشيئقن47،بي.يؤهنهن

إنأ،أتجل48.العالملأخفصنبلالعالتملآدينآتلملأئيتدينه

هي!لئهاالتيالكلمة:يديئهمالهأقواليتفبلولاتنئذنيمن

بل،نفسيعنل!منأتكفئململأئي94!الآخيركااليومفيتدينه

نأأعقئموأنا55.وأعلنأالو3بماآوصانيقدأرشلنيالذىالآ!ث

أبي".ليقالهكماأقوئهإئماأقولفماأبدئة.حياةوصئته

،أنبعد،ئقاوموتهائذينجانبمنوالمكابرةالجنادعلىشهادةالخفصكلاتمإن481(

!حياةفهوالآلثحذدهوما،الآبحذذهالقولطوهذا،-والمعجزأتبالقولنف!هلهمأظقر

وتعقل.بهيؤينلمنأبدئة
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الئانيالقسئم

ؤدئ!له،مغحميمةخلوةفييسوغ

بمصيرهمتتعفقكبرىحقائقعنلهميك!تع!

945

اوداعيئالمصحيئالعشاء:الأؤلىالفصلى

التلاميذأرجليذي!ليسوغ:خدمةروخالمسيحيةفيالرثاسةروخ

أشأقدساعتهأنتعقئميسوغإذكان.الفصحعيدوقئل13

ائذينخاضتهأحبأقدكانوإذ،أبيهإلىصالعالمهذامنلينتقل

الغشاءأثناءفيفإئه82الآفصىخذهلهمحثهبهبلغ-العاتمفي

نأإسقريوتسمعانبنصيهوذاقلمب!يأئقىقدإبلي!م!كالنإذ-

شيءكلتديإفيجعلقدالآدتأنتعقئمهووكان3،ئ!يقه

وخلغالغشاء،عنصنهضن4-يعودالف!وإلىخرقيالائ!منوأئه

وطمقجمغ!لصفيماتوضمبأ5،بهآئتززجمثديلأوأخذ،رداءهعنة

به.مؤتنرزاكانائذيباينديلصويفاتححهاالئلاميذأقداتمتغميمل

ربأ،يا"أنت،:بطرسنلهقالبطرسنسمعانإلىبلغوئاآ

تف!مهلاالاجملهأناما"إن:لهوقاليسوعأجاب7إ؟"قدميئتغميمل

"لا،:بطرسلهفقال8بعذ".مافيستفقمةولكئك،الآنأشآ

للثحطفلاأغميمفلثلم"إذا:يسوعأجابآإ"أبذاقدميئتغ!يمللن

بلفقطقدميئلا،رلثيا،"إذن:بطرسسمعانلهفقال!9معي".
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لاآغت!لقنص"إن:تسوعلهفقاك15"إأيضماوالرألمنصالتدين

كئكيم".:لاولكنأطهاووأنتمطاهر.كائهلأئهغ!لصإلىيحتافي

إطهازأ"+"كفكم"ت!تم:قاللذلك،سم!لمهمنيغيرفكانإئه11

:!لهمقالقآئكأوعاذردأتهوأخذأقداقهمغسلوئا12

والولث،اائعفتمتدعوتنيأنتم13بكم-؟ضتغمثها"أتفقموذ

والمعفتم،الر!ثأنا،كنحثفإذا14.كذلكلأثيصوألبعلىوأنئم

بعضمكمتغميملواأنأيضآ،أنتم،عليكمكانأقداقكمغ!فمتقد

تصنعوألكيقدوةنفسيمنلكمجعلحثلقد15بعض.أقداتم

أغظتمالعباليس:لكمأقو3الحقالحق16بكم.صنعتاكما

ذلكغلضتمفإذا17مرجمملإ.منأعظتمالرسو3ولاإ،سمئلإهمن

به.غمفتمإذالكمفطوبى

إلم!قريوتيهوذاعنالآئفصاذ

01آخترثتنصعايىدتفأناجميغا؟فيكمهذاأقو3"لست18

عقيئيرح!خبزيمعياكلإن-عبرالقائلالكتافيتتهأفكذاوإئما

كانإذاحئى،يكونأد!قبل،الآنمنذلكموأقوله91غقته.

قيلهنإنلكمأقول!الحقفا!ق02هو"،"ه"أناأئيتؤجمنون

أرسقني".ائذيقبلقيقنيومنأنا،قيقنيأرسلهائذي

مز)18(الئواضع-والمحئة.فيرائغادرشايسوعئلقي-الئلاميذغسل-أرجلفي)12(

الله-ابنالمسيحع191(41/04010:
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23-22:21لو؟21-:1417مر؟25-26:02مئى

فصايىخا:وقالداخل!فيآضطربآهذايسوغقالوئا21

فنظر22سئ!يفني".جمنكمواحذاإنلكمأقو3الحق))الحق

أحاوكان23يتكفم.عفنتغيرالونلا2بعفإلىبعضمهمالئلاميذ

!.يسوعبجانمبمئيهئايجثه،يسوعكانائذيذاكالئلاميذ،

تتكفم".عمن))شثهله:وقالبطرلع!سمعانإليهفأومأ24

رلث؟"ياهو،"تنله:وقاليسوغضذيىنحوفماك25

وأخذأغم!ها"،التيالفقمةأناولهاثذي"هو:يسوعفآجالت26

وبعذ27.إسقريوتسمعانبنصييهوذاوناوتهاغم!ت!هاائتيالففمة

:يسوعلهفقالفيه*.المئميطاندخلالفحظيما،تلكفيالفقميما،

المئكئينمنأحايفهئمفلم28إ"غخلعلىآالغفةفاجملهأنخآ"ما

يتعص!همفخطرتهوذامغكانالكيممنبأنذلك92هذا.لهقاللماذأ

الفقواء"أغطأوللعيد((،إليهتختاجما"اشمتير:لهيقوليسوغأن

ليلأ.الوق!ثوكانلساعيإ.خرخالفقمةتناوكفلما03شمئئا"ء

ا!اعطلاغ

الفةوتمخذالبشيرآبنتمخذ"الآن:يسوعقالخرقيفلفا31

عنهيقولونكانواكيرهأماتموأئتيهئ،المائدةحولمتمذدينيئيهئوناكلونكان)23(

منهوفإئماعاجلأ""فافغفهقولهوأئانهائئا،عليهاستولى)27(حضيه.فيمئيهىإثه

الإغراء.بالبمنلاوالئحذيرالإنذايىبا!ب
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ذاته،فيمممقخاهالفةفإنفيهتمخذقدالفهكانوإذا32فيه*.

ئقخذه.2قليلوبعد

وستطلبونني.يسيرا.وضتامعكمأناالضغار،أولادقي"يا33

أقوئهتأتواأنتستطيعونلاأمضيحيثأإئك!ملليهوبقلثوكما

بعضكيمأجئوا:تجديدةوصئةأعطيكمإئي34أيضآ.لكمالآن

بعضآ.بعضمكمأيضآأنتمتجئونأناأحببئكمكماولكنبعضآه

،".تلاميذيأئكمالجميعغر!تبعضآبعضمكمأختئتمفإذا35

3134-22:لو3؟14:27-امر3-35؟26:امئى

رلث؟"يا،ماضأشآأين"إلى:بطرسسمعانلهفقال36

تتبغني.صأنالآنتستطيغلاأمضيحي!سأإ)إلى:يسوعأجاب

لا"لماذا:بطرسلهفقال37بعد".هافيستتبغنيولكئك

أجاب38!"بحياتيأفديكإئي؟الحالفيأتبغكأنأستطيغ

لاإئهلكأقو3الحقالحق!بحياتلثتفديني"أنتآ،:يسوع

".مراتثلاتأنكرتنيو!دإلأديأتصميح

الأخير!العشاءبعذالوداعيئيسوغيخطالث:الئانيالفصل

واحدوالآلثهوائذيبيسوغالآلبعندالاجتماغ

نإ2أيضما.بيقآجمنوابالف!تؤمنونإئكم.قلوبكمتضطيرلمحث"لا14

لاحتمايهايسوغعلىبالمجدتعو3ائتيالخفصآلامتبدأليسوغييكيذ-يهوذابخروج311(

-المطقة.الابنبطاع!الآدبوعلىالبشر،صسبيلفيطوغا
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منطلقإئيلكمقل!تكنمتفهلوإلأ،كثيرةمناؤكأبيلمجت!في

آؤجعالمكانلكموأعذذلمحتآنطقفتوإذا3؟المكانلكملأجمذ

تغيرفونوأنتم4.أكونحيثأأيضآ،أنتميتكونوام!معيقآخذممم

تغيردتلاإئا،رفي"يا:تومالهفقاك5أنطيق".حيمثإليالظريق

))أنا:يسوعلهمفقال6؟"الطريقتغيرففكيفتئطيقأينإلى

فإذا7.بيإلأالآلبإلىيأتيأحذفلا"هوالحياةوالحقالظريق

ؤأئتموة".وقدالآنمنذتغيرفوتهبل،أبيأيضآغرفتمتغيرفونيكنتم

لهفقال9وخسمبنا".الآقيأوناربأ،"يافيلئس:لهفقال8

نإ!تغيرفنيولم،فيلئسنيا،الرمالبهذاكلمعكم))أنا:يسوع

تؤهنأفلا01الآب؟أونا3:تقوفلماذاالآبكأ.رأىرآنيقن

آقولهلالكمأقولهائذيالكلاتمإنفيئ؟الآقيوأنالآ!بالنيأئي

أعماتة.يعقلفيئالمقيئمالآلثهوبل،نفسيعنل!من

لاكثتموإنفيئ،الآ!توإنالآب!فيإئيصذقوني،11

.الآعمالهذ؟أجلصمنفضذقواقؤليئضذقون

أيقما،هو،يعملبيآمنقنإنلكمأقوذالحق"الحق12

إلىمنطلقلأنيمنهاأعظتميعملبلأعقلها،التيالآعماك

وهو،للكمالالأسمىوايثاذإليها،والهاديالإلهئ!الأشيا؟ئعينلأئهالطريقهو61(

لأحدسبيلفلاثثمومنالفه.لأئهالكاملةالجوهرثةالحفةالحياةوهو،الدهابنلأنهالحق

صورةهوالابنلأن)9(ئعاليمه.وجفظبهوالاتحا؟-استحقاقهبفضل-إلأالخلاصإلى

الكاملة.الجوهرتةالآلب
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فيالآبهيتمخذيكيأعقلهبآسميتسألونهماوكل1ا3الآلب-

أفغله.الإئيبآسميشيئاسألتمونيوإذا14الآبن.

يسوعمحلليجلصالقدسءالروحصبإرسالأؤذوعذ

الآتأشألوأنا16.وصايايتحقظونئجئونيكنتيم"إذا15

الحقروخإئه17الأبدهإلىمعكميقيمآخرشتؤفليطآقمغطيكم

أنتمأفا.يغيرفهول!،تراةلالأنهتقتقهأنالعاتميستطيعلاائذي

فيكم.وهومعكميقيئملأئهفتغيرفونه

-القدسالروحمهفةويذكوئجئونهلفذينيعتينيسوغ

ترانيالنصقليلبعذ91.إليكمآتيفإئي،يتامىأذغكم"لن18

ويوقئذ!ا25أيضآ.أنتموتخيؤنحئا،فترؤتنيأنتموأفا،العالم

عنذهكاتخأمن21.فيكموأنا،فيئوأنتم،أبيفيأئيتغرفون

أجئه!وأنا،أبيئجئهيجثنيوائذي،ئجئنيفهووخمطهاوضاياي

:،إشقريوتيهوذاغيروهويهوذا،لهفقال!22".ذاتيلهوأظهر

ائذيالأمر،وديانتهتعاليمهتشير-منللرسلبذفلاتمئمومنالآلبإلىيرجعيسوغا!21

فتؤولكلمنهيستمذ!نهاالقدرةوهذه.الباهرةوالآياتالعظيمةالمعجزاتإجراةيقتضي

ويكوداالأبدإلىالكنيسةفييقيمالذيائعريوهذاآخر:معزيما)16(.تمجيدهإلى

يوئمأي102(.الأقدسالثالوبمنالئالمثالأقنوئم،القدسالروحهولهاروحشبة

وعندئدوروحئا،سرئابحضورهويج!ونالإيمان-بعينفيرؤنهعليهمالقدس-الروحصحلول

للأعضاء.-كالرأسللكنيسةوأئهواحد،والآلتيسوغأنتجثذايعتمون
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!؟"للعالمتطهرهاولالناذاتلثتطهرأئك،رلمحثيا،يكون))كيمت

فئحثهكيمتيتحقأأحذأحثنيإذا":لهوقاليسوغأجاب23

تحقألايحئنيلاوقن24مقاقنا.نجعلوعنذهتأتيوكاإليه،أبي

منبلعنديمنلي!حثت!معوتهاائتيالكلمةأنهغ،كلامي

أؤشلني.الذيالآدبعنل!

وأفا26.معكممقيموأناالأشياتهذ؟لكم"قلمت25

يغفمكمف!وبآسميالآل!سيرجمسلةائذيالقدس!،الروح،الترفليط

لكم.قلمثماجميغوئذكركمشيء،كل

وتشجيعودأغ

يعطيهكمالسمت.أعطيكمسلامي.أستوبعكم"ال!لاتم27

أييشمعتم28.تخزغولاقلوبكمتضطرلثفلاأغطيكموه.العالم

بأنيتفزحونتجئونيكنتمالإن.إليكمآتيثئممنطلقإئيلكمقلحث

،الآنلكماللتهوقد92*.مئيأعظمالآلتلأن،الآبإلىمنطق

أتحذلثلنالآنبعذ03ئؤمنون.حدتإذاحئىخدوثه،قبل

مأخذ.أفيفيئلهليسإئه.تأتيصالعاتمهذارئيممنلأنطويلأمعكم

المسيغهويسوغأنظنطاتمافقد،عليهالأمويىالتباسبىيهوذاصسؤالمنئستشف)22(

الئغييرسبمبعنييسأللذلكللصلا.ذاتةبإعلايهوألمحتقينالمارقينعلىيتغف!ثسوفائذي

فالآ!تثئمومنالمتأتس.الأزليئالكلمةهويسوع)28(الضعيد.هذاعلىطرأاتذي

إله.هوحيمثمنلاإنسانهوحيمثمنمنهأعظئم
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أوصانيبماوأئي،أبيأجماأئيالعالمتغقتملكييأتيولكئه31

.*أعقللآ!ا

ههنا.هنتنطلق"!وهوا

بهالإثحادضوووة:الحقالكرمة0هويسوغ

لافيئ2غصنفكل2الكرأ!.وأبيالحقيقئةالكرهة"أنا15

آوفرتبثميرليأتيئئقضمئهبثقيريأثيغضنصوكل.ينتزغهبثميريأتي

فيفآثبتوا4.لكماللتهاائتيالكلمةبفعلىصمقضمبونالأنأنتم3

يستطيعلاالكرهةفيتثبتألمإذاالغصنأنكمالآئهفيكموأنا

فيئ.تثبتوالمإنأيضماأنتمكذلكبثقير*يأتيئأننفميمههن

فيهأناوقتتأفيئتتتآفمنالآغصان.وأنتئمالكرمة"أفا5

تفعلواأنتستطيعونلا،تجعؤلءعئي،لأئكمبثميركثير،أتى

فيئتسن،ص،خارخاكالغصنيطرخاليئتتبتالاقنإدن6شيئا.

فيئتتثيمإذاأفا7قتختيرق.الئايىفيوئلقىالآغصانئجمغثئم

أتيتموإذا8.لكمفيكونشمئتممات!ألونفيكمكلاميوثت!ت

تلاهيذي.وكنمئمأبيبذلكتمخذبثميركثير

همائذيناليهودإلىنف!هسئ!ي!ايسوغولكن،يسوععلىسلطانلإبلي!منليس)31(

يموتأي،المقذسةبوصئتهويعملالآقييجثلأتهإلألشيءلا،إبليسيدفيأداة

كاتأومهماباتجفنة.الأغصانءائحاذبالمسيحنئحذالمبررةبالئعمة)4(الفدأء.لأجل

ئخيهالمإذاالخالدةالحياةإلىبالثظيرعقيمةتبقىفإئهاذاتهافيعظيمةالبشريةأعمالنا

الئعمة.
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فيهاالؤخدةورباطالكبرىالمسيحيةوصيةالمحئة

ي!فآثبئواأحببئكم.أيضآأنا،أحئنيالآ!تأن"كما9

أئيكماقخئتيفيتثبتونوصايايخمطتمإذا15محئتي.

ليكونهذالكمالل!ت11محئته.فيوأثمتاأبيوصاياخمطمت

كاملأ.فرحكمفيكونفيكم!رحي

أنا.أختئتكمكماتغضآبعضكمأجئوا:لكموصئتي"!ذه12

أحئائهءعننف!هتبذكأنمنأعظمحبألأحل!ليس13

أدعوكملاإئي15به.أوصيكنمبماغمفتمإذاأجئائيفأنتم14

أحئائيأدعوكمبل،سئاةتصتعماتعقملاالعبذلأنعبيذابعذ

أنتملستم16أبي.عنذشمغمتماكلعلىأطلعتكملأئي

وتثمروا،تذهبوا،لكيوأالفتكمآختوتكمأنابلآخترتموني

بآسمي.ت!ألونههاكليعطيكمالآ!تإنبحيثا،ثمركمويستصز

بعضا.بعضمكميجمثأنبهأوصيكمفما17

وآضطهادئغف-موقصوتلاميذهيسوغمنصالعاتمموقص

قئاتكم.أبغضشيقدأئهفآعقمواالعاتمأبغضكم"إذا18

لأئكم،ولكن.لههوماالعالملأحبأالعالممنفلوكنتم91

لذلك،العالممنأخرختكملكمبآختياريولآئيالعاتممنت!تم

العبالئس:لكمقلتهائذيالكلاتمادنهروا802العالميبجضمكم

أنتم،قتميضمطهكونكمآضطهكونيقل!كاثوافإذاشئلإ؟-منأعظتم
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أيضما+كلاقكمفسميترضمدونكلاميترضمدواقدكانواوإذاأيضما.

ائذىيغيرفونلالأئهمآشصيأجلصمنبكمشيفغلونه!ذاكل21

أرسلني.

الآلآوأفا.خطيئةعليهمتماكاتتأاممففه!مولمآتتم"فقو22

أيضما4أبيأئغفنأبغضنيفضن23:*خطيثتهمفيلهمحخةفلا

تقياآخرأحايعقفهالمائتيالأعماكهذ؟بيتهمأعقللمولو24

تنفكونمافإئهمزآوها،وقد،الآنأئا.خطيئةعليهمكاشأ

ةسشريعتهمفيالمكتوبةالكلمةفتتئم25،أبيويبجضونيئجضوني

سبب.بلاأثغضونيإئهم

الآ!ب،عنل!منإليكمسأرجمسفهالذي-الترفليطجاة"ومتى26

أيضمياوأنتم27.ليتشهافهو،تئتتقالآلبهنائذيالحقروح

الآبتداء.منذمعيلأئكمليستس!قدون

فإئهم2:ايخنةفيتزئوالالكيهذاكنهلكم"قلحث16

رو!اعهنفيهاكلتظنساعةستأتيبليمالمجامععنصسيفضلوتكم

ولا،أبيتغيرفوالملأئهمذلكوسيفغلون3قرباتا.لف!ئقرفيأئه

ومن،وءانذايىهوعطهمنصبالرغمبيسوغالإيمانرفضحواقداليهودقيالشعبقادةإن221!

35/34:951مز)25(.غذزلخطيئتهيمفلاثتمومن.الباهرةبالمعجزاتذلك!لتأجميلإ؟

وئثبئههاالكنيسةيحميالذيأي261(بالجزء.الكلتسمي!بالبمن"شريعتهم"فيوقوئه

فيها.يسوغعملمكفلأوئرجممذها
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أئيتذكوونال!اعةأشبإذاحثىهذالكمقل!توقد4.غوفوني

معكم.كنمثلأئيقبلمنلكمأالفهوتملكم.قلته

الإل!يئوعمفهصالقدسبالر!سأيضآالوعذ

هنكمأحل!منوماأرسلنيائذيإلىضئطيقفإئيالآن"وأفا5

تلأتهذالكمقلحتلأئي،ولكن6؟تنطيقأينإلى:ي!ألني

نألكمالخيرصمنإئهالحقلكم3أقوأئيغير7.قلوتكمالكآبة

فإئيآنطلفحتإذاأفا،الترفليطياتكملمأئطيقلتمإنلأئهأنطيق

والبرالخطيئةحقيقةللعاتمصيثبمأفإئهجاءومتى8.إليكمأويمفه

وأئا15،بييؤجمنونلآاللأئهمالخطيئةحقيقةأفا9:والذينونة

وأفا11بعا،ترؤتنيولاالآلبإلىهئطقفلأئيالبر*حقيقة

دين.قك"العاتمهذارئيممنفلأنالآينونةحقيقة

ئطيقونلاولكئكملكمأقوئهاكثيرةأخرىآشسإتجمنلىيما"إن12

إلىئرشمكمممفإئه*،الحقروص!هو،جاةفمتى13خمقها.الآن

يسقع،بمايتكفمبلجمئلإ؟منيتكفملالأئهكف!ا،الحقيقة

لييفايأخذلأئهسئقخكنيوإئه14شيأتي.مابكلوئخيركم

القدم!فالروح،فيهوالاشتراكبهالإيماناليهوذأبىائذينف!يطيسوغيرهو101(

سئدانأيضمافهذا.إبليسهوالعالمهذارئي!ن)11(ضلايهم.فظاعةل!مسئطهر

ائتيالهيثلودكصالإنجيلانتشايىبسبمبالذنيافيونفوذسلطاييمنلهمافيزوذوئشخث

الطبيعةلوحدةوالابنالآصثبهينطقمابغيرينطقلاالقاسالروخ131(في!ا.ئكرمكان

الثلاثة.صالأقانيمفيالإلهئة
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يأخنهإئهلكمقلمتلذلك،ليفهوللآلمحبهوماكلا5.وئخيركم

ويخيركم.ليئما

الفرحالشذةبعذ

ترؤنني...((أيضما2قليلبعذثئمترؤتنيلا2قليلبعذ"إئكم16

لنا:اتقوئهائذيهذا"ما:بينهممافيتلاميذهبعفنفقال17

مئطلقإئيوأيضما:بمترؤننيأيضما2قليلبعذثئمترؤننيلا2قليلبعذ

إ"يريذماذاتفقئملاإئنا"القليل".هذايغنيفماذا18الآب؟إلى

"تتساءلون:لهمفقالي!آلوهأنئريدونأئهميسوغوغيتم91

أيضماقليل2بعذثئمترؤنني،لاقليلصبعذ:قوليعنبينكمفيما

والعاتموتنوحونستثكونإئكملكتمأقو3الحقالحق02ترؤتني.

المرأة21فرخا.سينقل!بحزتكمولكنستحرنونإئكم،أجل.يغتيط

تئسىالولذتضععندماولكئهاحاتتأ.الدساعتهالآنتحرنتلاحين

أيض!اأنتمكذلك22".العالمفيإنساتاولذثلآثهاوتفرص!ق!ذتها

هذاوفرحكم،قلوبكم!تفرحفأراكمشأعودولكئيحزنيعلىالإئكم

عنتسألوتنيلا*اليوم!!كو!ي23أح!.منكمتنتنرعهلا

شيئابآشميالآ!تسألتتمإنإئكملكمأقو3الحقالحقشيء.

للرسلىيتراةىراحعندما،بين-الأمواتمنالرلثقيامةتليائتيالفترةإلىإشارة)23(

ذلك"فيقولهأئا.المعنىهذاعلىتكيا21:12فييردوماصختيفة.صأحوالفي

.الرمانمنيسيرجزءوكأئهاكفهاالفترةبهفئريد"اليوم
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ت!عطؤاقآشألواشيئا:بآسميت!ألوالمالآنحئى24يعطيكموه.

كاهلأ.فرخكمفيكون

((العالم"غق!تقدلأئهالئقةإلىالمؤمنيهطيدعويسوغ

لاساعةتأتيولكن2،بأمثالالآشياةهذهلكم"قل!ت25

ذلكفي26غلانية.الآلبعنسأخركمبلءبأمثالفيهاأكفمكم

الآلتشأشتغطفإئيلكمأقو3ول!،بآسميالآ!تت!ألودنئالجوم

لأئكميجئكمأيضما،هو،الآلتبانذلك27،أجيكممن

منخوتج!أتجل،28خرتجما.الفإمنبأئيوآمنتمأختئتموني

الآب".إلىوأمضيالعاتتمفأثردالآنوأفا،العالمإلىوتجاالف!

تقو3ولا،غلانيةتتكفمالآنإئك"ها:تلاميذهلهفقاذ92

نأتحتافيلاوأئكشيء،كلتعقئمأئكنرىوالآن03مثلأ.

أجاتهم31خرتجآ".الف!ينبأئكئؤجمنالل!ذاأخد.تسألك

أتخأ،وقد،المثماعةتأتيإئهاها32!تؤجمنون"الآن:يسوع

ؤخديلسستولكئي.وحديوتئركونيسبييهفياليهاكلتتفرقون

معي.الآلتلأن

العاتمهذافيال!لام.اليئتكميكونلكيهذالكم"قل!ت33

."ك!العالمغقئمتقدقإئيتماتاآطمئئواصولكن،الشذةستختيرون

شراسةفييهاجفهاينقلثولائلاشتهاأنالئصرانئةانبثقمتمنذالعالئمحاول)33(

-تن!اهـعلىالعالمقوىفيماوحيوئةقوةإلأذلكجرىمنتك!بلاولكثها،وحشئة

أموأت.أشلاءأقداي!ا
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والمؤمنين"-نفحيهلأجلئصفيا،عظئمالكاهنيسوع:الثالثالفصل

نف!ميهصلأجلئصفييسوغ

أتجيما،"ياوقاذ:ال!ماء،إلىعيتيهوز!بهذايسوح!تكفتم17

بما،ويعطيئ2آبنكيمخذكلكيآلخثقمخد،ال!اعةأت!تقد

ائذينصلجميعالأبدئةالحياةبشير،كلعلىسلطافيمنآوتئته

الحقالإلةأشآ،يعرالوكأنهيئالأبدئةوالحياة3له.أعطيتهم

علىقخذتكقدأنا4*.زسولك،المسيغيسوغويغيرفوا،وحذك

أئها،فالآن5لآعضقه.أغطئتنيالذيالعملوأئضفمت،الأرض

أنقبلصمنجمنذكليكانائذيباتمخدجمنذكضخذنيالآل!،

العاتم.يكون

ءالرشللأجلئصفييسوغ

وشطمنليأعطيتهمائذينللئاسصآسقكأطقرت)القد6

،"كلمتكخمظواوالد،ليأعطايهموأ!آللثكانواإئهم.العالم

ائذيالكلاتموأن8،منلثهوليآغطثتهماكلأنالآنويعقمون7

يقيتا،وغلمواتقئلوهإئهملي.أغطيتهالذيالكلامهولهمأغطيته

لا،بمأصفيلآجلهمفأنا9.أزشفتنيبأئكؤاقنوا،خرضطجمنلثأئي

لك*لآئهمليأعطثتهمائذينلآخلسبل،العالملآخلصأصسفي

لا!ائذبنالعالمأبناة)9(.وحياةواقتناغاتفكيرابالف!صالانشغالإلىالانصرالتيريذ)3(

غفذا.الحفةالحياةويرفضونالنويىعنيتعامونائذينهملآجيهميسوعيصفي
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لي-فهولكهوماوكلللث،قهوليهوماإذكل-15

العاتم،فيأكونلاالآنبعذولأئي11،!يهمتمخذتقدولآئي

إليك.آتيوأنا،العاتمفيفباقونهمأئا

لكيليأعطيتهائذيبآسملثآحقط!م،القذوسنالآ!ث"أئها

كنمتمعهمكنحثحين12واحا؟".نحنهثقماواحذايكونوا

منهمتهللثفقمخمطتهمقدلي.أعطيتهائذيبآسمكأحفالهم

إليك.آلمحتقإئيالآنأفا13.بالكتابفتئم،القلاكآبنإلأأحا

قرحيلهميكونقلكيصالعالمفيبعدوأنابهذاتكفصتولئن

فيهم.كاملأ

منتئسوالآئهمالعاتيمفأبغضعهمكيمتلثأعطيتهم"لقك14

ئخيرتجهمأنأسألكوتست15.العاتممنتسسثأناأتيكماالعاتم

العاتمهنليسواإئهم16السمرير.منتحفطهمأنبلالغاتمسمن

هيكلمتكإن*8بالحقفقذشهم17.العالممنلسمتأئيمثقما

العاتم.إلىأناأرسفهمالعاتمإلىأشآأزشمفتنيومثقما18.الحق

بالح!*.مقذسينأيضاهمتكونوالكينفسيأقذس!ولآجيهم91

الزمنتعاف!بعلىبهالمؤمنين-كللأجلئصفييسوغ

ائذينصلأجلبل،القطهؤلاءلأجلصأضفي"ولسمت02

ومخفصيىابن-الق!بيسوغالإيمالطأي،ليأعطيتهاثذيصبالاسمتخص!وناجغفهم)11(

منها.والتمفؤالحقيقةبرؤيةيتقذسوناخغففم)17(901/801:8.مز)12(.العالم

لآجلهم.ذبيحةبذايهيضخيأئهالئعبيوبهذاويريا،بالذاتالفداسةهويسوغ)91(
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ومثقماواحذا.كفهمقفيكونوا21:أيضاكلاههمعلىبيشمؤجمنون

يؤمنيكيفيناأيضماهمفثيهونوافيلثوأناالآد!،أئها،فيئأنتآ

لكيأعطيتنيائذيالمجذأعدتهموقد22.أرشفتنيبأئكالعاتم

لكي،فيئأنحتمثقمافيهمأنا23واحد!أنحنمثقماواحذايكونوا

وأئك،أرشفتنيأشآأئلثالعاتمفيعقتمالكاملةالؤخدةيبفغوأ

أرياليأغطثتهمائذينإن،الآبأئها24.أختئتنيكمماأختئتهم

أئذيألمجذئشاهدواوأن،أكونصأمعيأيضما،هم،يكونواأن

العاتم.قبل-إنشاءفئذأحببتنيلأئكأعطيتني

قد"فأناتعيرفكلمالعاتمكانلئن3،العابالآب"أئها25

آسقكاعرفتهمقد26.آؤشفتنيأئلثغرفواقدوهؤلاء،عرفك

وأكونأختئتنيأئتيالمحئةفيهمتكونلكيأيضاإئاةوسأغرالهم

".في!مأنا

التالثالقسغ

المجيدةوالقيامةالحلاصيةالآلائم

صلباأنحفص-وموثالآلإئم:الأؤلالفصلى

الزيتونبستافيفييسوغعلىالقبةن

22:7!ا-53لو14:3!ا-.ه،مر26:47-56؟مئى

قذرونأواديجمثيرإلىتلاميذهمغوخرخبهذايسوص!يمفتم18
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تغير!تم!يمةتهوذاوكان2وتلاهيذه.هوذخلهب!تانص!كان

الكتيبةيهوذأقأخذ3.تلاميذهمغإليهيترذدكانتسوغلأنالمكان

تجصابيغالمكانوجاءوالفريسئين،الكهنيماوؤساءعندمنوخرشما

عليه،شيأتيهابكلعايموهو،يسوعفتقذم4وأشلحة.وقشاعل

الناصرفي"."يس!وغ:قأجابوه5تطبون؟""قن:لهموقال

ؤشطهم.فيواققائائحلمةتهوذاوكان-هو"*"أتا:لهمفقال

.الأرضعلىوسقطواالؤراءإلىآزتذواهو"))أنالهمقاكفلفا6

الئاصرفي"."يسوغالالوا:تطفبون؟""قن:ثانيةفسألهم7

تطلبونقنأنافإذاكئصتهو.أناإئيلكم"اللمت:يسوعقآجابآ8

قدكانائتيالكيمةلتتئمذلك9-تذقبون".هؤلاءقآتركوا

أحذا".منهمأفمذلمليأغطيتهمائذينقاتها:"إن

رئيسغلاتموضرقيقآستفةسيمتبطرسني!معانقعوكان15

فقال11قفكس.صالغلامآسئموكان.الئمنىأذتهفقطعصالكهنة

الكأسنأشرصثألاكي!؟!يخفدهإلىال!يصزذ:لئطرستسوغ

وخريميىقيادتهاهغالكتيبةقتضمتجينئذ12الآب؟"أعطاييهاائتي

وآوثقوه.،يسوغعلىاليهو؟

والحرئة.الرضىبمليموالمولتالعذالبعلىئفدميسوعأنعلىدليلالخارقةهذهفي51(
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ئالوسوإنكاؤالذينئةالمحكمةأماتميسوغ

22:54لو54،-14:53مر58؟26:57مثى

الكهنة!صرئيسقيافاخحووهو!؟ة؟حئانإلىاولأؤآقتادوه13

"أئهأليهوبعلىأشاؤقدكانائذيهوهذاواليافا14.ال!نةتلك

السعب".عنسواحطرجليموتأنتكمالخيرمن

75-ههة22لو68؟-14:66مر75؟-26:96مئى

هذ!وكان.يسوعتيعاالدآخر*وتلميذبطرسنيممعانوكان15

رئيس!داؤيسوغهغفدخلالكهنةوثيسصعنذمعروقاالئلميذ

الئلميذفخرقيخارخا.الباباعنذواققافظلبطرالم!أفا16.الكهنة

ؤأدخلالبؤابةوكفتمالكهنة-رئيسعنذمعروقاكانائذيالآخر

منأيضماأنمت"ألسمت:لئطرسالبؤأبةالجاريةفقات!ت17.بطرس

الخذابموكان18إ"منهمت!حت"لإ،:فقال؟"الرجلهذاتلاميذ

01تستذالئونوكانوابرد،كانلآئهآوقدوهاتجفيرنايىإلىوالحرسن

تئمتدالى.وكان،معهمبطرسنفأقاتم

71-66ة22لو6؟!ا-!14:5مر66،-26:95مئى

01تغليمهوعنتلاهيذه،عنيس!غالكهنةوئيس!وسأذ91

النفوذمنبهيتمئعماكانوبسبمب25،إلى.م6سنةمنكهنيمارئيمنحتان131(كان

نف!ه.الإنجيلييوحئاهوا!51فعلأ.الكقنةرثيسنكيأئهالوا!عءكان
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فيدائقاوعفممت،غلانيةالعالتمكفممت"إئي:يسوعفآجابئ25

فيشيئاقلمثوها،كفهماليهوديختمغحيثأال!ثكلصوفيصاتجامع

به،كفمتهمعضاشمعواائذينشلص؟ت!آلنيفلماذا21.الخفية

اقئسمنواحاتطقههذاقاذفلفا22((0قلمتماتغيرفونفإئهم

:يسوعقأجاتة23؟"الكهنةرئيسنئجيمثأفكذا:وقالفناككان

فيتمبضوألمحبوإذاالسموء،بهذاعليئ!آشقذبسوءتطفثكنمث"إن

؟!.الكهنةصرئيس،قيافاإلىموتقاحئانؤآرسقه24تضيربني؟"

62-:2258لو72،-41:96مر75،-26:71مثى

أنتآ"أت!مت:لهفقالوا.تستد!ئهناكبطرشيممحانوكان25

القاك26!"منهم"تسستقائلأ:بطرس!فأنكر؟"تلاميذههنأيضا

ديمفعانقطغيفذينسيتاوكان،الكهنةوئيسصيخفمالطهنواحاله

بطرس!قأثكر27؟"البستاناليمعةرأيتلث"أما:أذتهبطرسى

ديك.صاحذاكوإذأيضآ،

إنقاذهئحاوذبيلاطسن:المدنئةالمحكمةأماتميسوغ

ه-23:الو-5؟15:امرا؟ا-4-27،2:امتى

الضعبح.وكان.الولايةدايىإلىقيافاعندمنبيسوغوتجاءوا28

بينماإلى24الآيةفنقفناالكتابئين،العلماءمنكثيرونفعلماعلىهناتجرئنا241(

المعنى.وتن!جتمالئصقليستقيم14و13الآيتين



28-81:92يوحئا478

*االمصحاكلصعنفيمتيعوايتنحسوايئلأالولايةداؤيدخلواولم

؟"الرجلهذاتئهمون"يتم:وقالطإليهمبيلاطس!فخرص!92

أسقفنا!كئاهلشوءفاعلهذايكنلمم)الو:لهوقالواأجابوا03

أميرهـفيأنتموآحكموا"خذوه:بيلاط!سلهمفقال31إليلث؟"

أحذا*".نقتلأنلناتجق"لا:لهفقالوا"ءشريعتكمتفضيكما

اييتةإلىيسوعبهاأشاؤائتيالكلمةيتتئمهذاممان32-

سيموتها.التي

لهةوقاكإلييمايسوغوذعاالولايةدايىإلىبيلاطس!الدخل33

مأهذاتقو3جمئدذ"أجمن:يسوغأجالت34أنت؟"اليهود"أضيأ

أفتلثإن!أنا))أيهوفىفي:بيلاطسفقال35؟"فيئلكقالوةآخرون

:ايسوعأجالت36قعلمت؟"فماذأإليئ.أشقصوذالكهنةؤزؤسات

العاتمهذامنقملكتيفلوكاتتأ.العاتمهنىامن"ليست"ضمقكتي

مملكتيولكنأليهود.إلىأسفتملايكيعئيداخ!خرسيتكان

ضيك؟"إذن"أنتآبيلاطس!:لهفقاذ37ههنا".من،الآنليست

ولهـذا،ولذتلهذاوإئيملك.إئي+قلمت"أنتآ:يسوعأجاقي

أهل-الحقمنكانمنفكل،للحقأشمهذأن:العاتمإلىتجأ

؟إ"الحق))وما:بيلاطسلهقال38".صوتيت!ضع

أئام.لسبعةتتخ!واوءالآ،الوثنئينبيوتيدخلوأأناليهوبعلىيحظرالثقليا)28(كان

كانتا311(.الفصحاكلصمنويتمكنواأطهارايلتثوالكيالواليبي!تيلوألمولذلك

.سنواتأربمصمنذصبالإعدامالحكتمحئى-اليهودثةالمحكمعنسلخمثقدرومة



9947-ا:91؟04-3!ا:18كلحئا

52-:2313لو؟02-15:6مر31،-27:15شى

فيهأجالا))أنا:لهموقالا!هوبإلىثانيةوخرخهذاقال

المصحفيلكمأظيقأنعادتكممنئاكان،ولكن93جمنة.أفي

قأخذوا04اليهود؟"تيلثلكمأطيقأنئريدونف!لواجذا،

يضاأهذاتوأئاوكالنإ"ترأئابلهذالا"لا،:قائين!ون

اتجفدبعدللف!ل!بيسوغوئت!فئمدمءالتراءةمنيذيهيغي!لبيلاطسن

إكليلأالجئذوضمقر2وجقذه.يسوغبيلاط!نأخذجيتئذ91

أؤجوان،منرداةعليهوأئقؤا،زأجممهعلىووضعوهالمئموفيمن

اليهود!"قللثيا"ال!لام،:ويقولونعلي!يفيلونوأخذوا3

أخرجهأنا"ها:ل!موقالبيلاطص!أيقماخرخثئم4ويفطموته.

وعليهيسوغفخرج5جمفة."أئفيهأجذلاأئييتعقمواإليكم

هوذا))ها:بيلاطسلهمفقال.الأزجوانيئوالرداءالشوفيابهليل

الائلين:صاحواحئىواقئس!الكهنةرؤساءوآةإنفما6"!الرجل

فإنيوآضيبوةأنتيم"خذوه:بيلاطمسلهمفقالط"إآصلثه،"اضلئه

هذهوبخكمص،شريعةلنا"إن:المجهودأجابئ7".جمفةفيهأجذلاأنا

!"اللهآبننف!تمهجعللأئه،الموتتستوجحثال!ئريعة

فدخل9-،خوفهآششذالكلاتمهذأبيلاطسشيئفلفا8

فيتعرضن))الآلهيما"لأحدابتايسوغيكونأنخشيإذالوثنيئبيلاطسخوهثتفاقتم81(

لانتقايهم.بقتيه



91:15-16يوحئا048

فلميسوعأئاأنتآ؟((أين"من:ييسوعوالالالولايةدايىإلىأيضما

أفلستأنا؟...،ممففني"أما:بيلاط!سلهفقال!15بشيء.ئجئه

نأعلىال!لطانليئأنكماأطيقلثأنسلطاتا!ليأنتعقم

مسلطافيأفيعليئللثييكون"ماكان:يسوعفأجاب11أضيتك؟"

إليكأسقمنيأئذيفإنهذاأجلصومنقؤق.منللثيعطلملو

أئقل"هخطيئ!ورزتحمل

نأغيرسبييه.إخلات3يحاوبيلاطسكانذاكومذ12

ضوأليافلسمتأطلقتةأسآ"إن:الائلينيصرخونأخذوااليهوذ

قئصرإ""علىخارخايكونضيكانف!هتجغلقنلأنيقئصر!

علىاوأجلتمةيسوغأخرقيالكلاتمهذابيلاطسسيئفلضا13

))تجئاثا!"01وبالجبرئة"،"البلاطلهيقاذالذياثوصعصفيجمتضة

فقالا*.ال!ادسةال!اعةنحووكان،المضحتهيئةوكاست14

ا"!آصيثة!آرقغة!اوقغة:قضرخوا15"!ضيككم"هوذا:لليهود

"لاا:الكهنةرؤساءأجابقيككم؟((أضيمب"أ:بيلاطسلهمقاك

لئضقب.إليهمأسقضهحينئذ16قيصر!"غيرلنامللث

واحد.ألمحلأسمالطهما،العاليالمكانأيو"جئاثا"،بحجارةالمبئطأي.""البلاط)13(

ثلات،تشقلمنهاواحدةكل4طقسئةأرجصساعاتإلىالئهاريق!يموناليهودكان)14(

والئاسعة.ال!ادسة،والثالثةالأولىوهي.المألوفةال!اعاتمنساعالت
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يسوعملابممنيتقاسمونوالجنذ،بالفبصالحكمتنفيذ

43-23:26لو32؟-15:21مر44،-27:32مئى

إلىضليته،تحملوهوفخرقي،00.17يسوععلىفآشتؤثوا

))جلحفتا"ءبالجبرئةويسمى"الجضحمة"،لهيقاذائذياتكال!

ويسوعهنا،وجمنهناجمن،آخرئنآثتثنصمغصقبوههناك18

وكان،الضمليبعلىتجعقهاوقعةبيلاطس!وكتمت91الؤشط.في

جمنكثيرفقرأ02أليهوذ".مللث،الئاصرفي"يسوئج:فيهاالمكتودث

منقريتاكالنيسوعفي!صميحتائذيالمكانلأنالرقعةهذ؟أليهو؟

وقاك21.واليونانئةوالرومانئةبالعبوئةمكتوبةولأثهاكاشط،اتدينة

أكئمث:بلصأليهود،مللث:تكئمث)الا:لب!يلاطسالكهنةزؤساء

"مابيلاطس!:فأجالت22اليهود".مللثأئهآذعىالرجلىهذا

قدكتئمث".كتئ!ث

أرقيوجغلوهاثيابئأخذوايسوغضفمبهنالجثاقرعوئا23

غيروكانأيضا،القباءوأخذواجضة.جثدىلكل2،جضص

بعضمهموالالوا24فوق،منواحدةقطعةمنسوخاقجيط،

القاثل:الكتال!فتئم".يكونلمنعليهتقترغبل،تشفثه:"لالبعض

الجند.فعقهماذلكآقترعوا"-.قباثيئوعلىبينهمييابي"اقتسموا

91.ة22/21مز)24(



31-:9925يوحثا482

ويوحئاوأمهيسغ

ومريميكلوئا،ائتيمريمأفه*وأختط،يسوغأئموكاشأ25

الئلمين!وبقريهاأئهيسوعرأىفلما26صلييه.عنذواقفاصتالمجدلئة

قالثئم27آبئلثا(0هوذا،المرأة"أئتها:لأئهقالئحثهكانائذي

.ابيتهإلىأخذهاالضماعةتلكوجمنأظث((.ذيهي"هاللئلميذ:

الروحفأسقمتئمقدشيءكلأنيرىيسوغ

-94دا23:4لو4؟ا15:33-مر27:ه!ا-56؟مئى

ليتئم،قالآكت!لقدشيءكلأنيسوغرأىإذهذأوبعذ28

فؤضمعوا،خلأ،ضفلوءإنا"هناكوكان92"!غطشان"أنا:الكتافي

ميإ."منوأذنوهاالروفىمنقضيمبعلىخلأمشربةإشقنجة

وأممقتمؤأشهوأمالتتم"."لقد:قالالخليسوغأخذاللفا35

.الروح

المطعونيسوغتجت!بمنوالماءالذئم

!ي(الض!ليمبعلىالآجساذتبقىفيثلأالئفيثة*،يوموإذكان31

أنابيلاط!مناليهوذسآذعظيقا،يوقاكانال!بمتذللثلآنال!بحت

إلأأهيوما،موضعغيرفيرأيناماحذعلى،التوسمعبا!بمنأختهادجميمث)25(

لكؤله")31(.وأخواتهيسوغإخوةهذهمريتمآولاذالإنجيلئونسفىولذلك!ها.ابنة

-عملأالفيلقبلالذفنيصيرلكي،للموتفتعجيلأال!وقيك!روائا-أئام-العيد.من

22(.:21)تثنيةنف!يطصاليومفي،خشبةعلىقتلمنصبدفنالقائلةبالوصئة
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الأؤليصساقيوكسروأالجتذفجاء32.بهموئذقمت!شوفهمئك!ر

أئهوزأواإليهآنتقؤافلمايسوغأفا33معه.ضلمتائذيالآخيرثئم

تجئتهطعنالجندمنواحذاأنغير34ساقثه.تكميروالمماتقد

وشهادئهش!هذعاينوائذي35وقاء+دمللوقحتقخرخ،بحربة

وكان36أيضآ.أنتميتؤجمنواالحقيقولأئهتعقم*وذاك،حق

الكتال!ويقولا37*".غطملهيك!رلا"إئه:الكتالثليتئمذلك

طغئوه"".ائذيإلى"سينالرونآخر:2موجمع!ي

الوبئجسذيد!نانونيقوديم!نيوسص

65-.ه23:لو47؟-:1542مر61،-27:57مئى

تلميذاوكان!أالآريماثيئيوس!جاةالأحدابهذهوبعذ38

يأخذأنبيلاطسنوسأكالتهود،هنخوقاالخفيةفيولكنليسوغ

أيضعاوأتى93الجضمذ.فأخذفجاة،بيلاطممنلهفأ!تن.يسوعجضمذ

ومغهليلأ،يسوغإلىجاءقدقبلمنكانائذيذاكنيقوديممم!،

يسوغجسذإذن!أخذا45رطل*.مثةنحؤوالغؤ؟ائرمنخليط

الدفن.فيا!ودصعادةضبماعلى،وكفناة،وطئباة

البستال!و!ي،بستانيسوعفيهصي!تائذيصالموضعفيوكان41

نهووشهذعاينائذيالشاهذوأئا.المسيحال!ئذ،الأرجحفي"بذاك((أراد)35(

.12:01زخريا)37(:12.46خروج)36(.الراجصالإنجيلصاحبنفسهالرسول

غراتا.327نحووهيالرومانئ!الفيبرةموضغهناوجمغ(الرطل)أوالرطل)93(
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وكاناليهودتفيثةوكاإذكاتتأ42بعد.!أحافيهئوضغلمجديذالبر

.هناكيسوغؤضمعاقريتاالقبر

الثانيالفصل

المجيدةالزلثقيامة

الجليلفيثئمأووشليمفيأؤلألتلاميذهالمتكرؤوظهوزه

خالياالقبزيجدونالتلاميذ

2421:الو16،8:أمرأبم5-28:أمتى

القبرإلىايخدلئةمريمغذثالأسمبوعصمنصالأولاليوموف!ي02

فهوتخأ2القبر.عنسقرفوغاالحجرفرأتتاقيا.الطلامتيرخوها

وقاتحثيجئهيسوعكانالذيالآخيروالئلميذب!رمنسمعانإلى

ؤضعوه((.أينتذويولاالقبرمنالرلث))أخذوالهما:

كلاهماوكانا4القبرإلىالآخر-والئلميذبطرسنفخرقي3

إلىووصلبطرسنستقالآخرالئلميذأدنئغيرمغا.يركضان

لمأ-ولكئه،هناكقؤضوعةا!فانفأبصروآثحنى5،قبقهالقبر

فنطرالقئرودخل،إثرهفيبطرم!سمعانوصلثئم6.يدخل

غيقىصالرأسعلىكانائذيوايئديل7،هناكمؤضوعةأ!فان

حينئذ!8آخر.صموضحفيوحذهمطوئابلا!فالطهغقؤضوعس

وآتن.،وزأىاولآ،القبرإلىوصلائذيالآخرالئلميذدخل

نف!ههالإنجيلييوحئاهو)3(
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تجمباإئهالقائلالكتالتبعاقهماقديكونالمأئهماذلك9-

ئقيمان.حيثأإلىالئلميذالطزجغثئم01.الآهوأتمنيقوتمأن

المجدليةلمريتمالقبرصعنذبطهزيسوغ

11-16:9مر

هيوفيما12تئكي.القبر،عنذخارخا،فبقيمثمريئموأفا11

جال!ئني،أبيضنيلباسءصملاكينقأبضرثالقبرنحؤآنحتمأتثكي

عندوالآخرصالرأسعنذأحاهما،موضوغمايسوغج!ذكانصأ

لهما:فقالمثاتوأة؟"أئتها،تبيهين"يتملها:فقالآ13القذمين.

ونظرتهذاقاتمث14".ؤضعوهأينأذريولاسئديأخذوا"إئهم

هيسوعآئهتعتئمولمواققايسوغفأبصرثالوراءإلى

تطبين؟"وقناترأة؟أيتهاتبيهين،"يتم:يسوعلهافقال15

قدأنتآكئمفإن،"سئدي؟الع!تانيئآئهظئمثوقدله،فقاتمث

:يسوعلهافقاذ16"ءآخذهوآناوضغتهأينليفقلبهذهبمت

ضعقم.يا،أي-!""ؤئوني:بالجبرئةلهوقاتمث!آلتفتحث!(("فييم

بلأبي.إلىبعذأضغذلمإئي*أتفمي!كيني"لا:يسوعلهافقال17

بماالذنياناسيةالمحييكلاقةوتسمغيسوغقذميعندتجلسنأثهاكانئألمريتمسبق171(

نازفيهايذكيمامنهوتسحغطويلارجقئ!فقضئمم!بقكماتقيتمأنهناشاءثو*اذفيها.

هذ؟علىتحصملأنبعذمنولها،بفيامتهفتبشرئ!رغبأنيسوغإليهاأوعر،للهالمحئة

فلا..."إلهي"إلىقولهوأئا.أبيهإلىيضغذولمصالأرضعلىبعاباقيإئهإذالفرحه
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هوائذيأبيإلىصاجمذإئيلهموفوليإخؤتيإلىآفضي

ايخذلئةمريمفجاتث18"8إلهكمهوأئذيإلهيإلى،أبوكم

لي".قالهماوهذا،الرلثؤأيتطقد"إئي:قائلةالئلاميذوبسرت

توماوئثت!ثمرتينالعثيةفيللثلاميذيظقزيسوغ

36-2494:لو16:14-18،مر28:16-25،مئى

فيما!،الأسبوعصمنالأؤل،عييهصاليومذلكمساءوفي91

جاتأاليهود،منخوقاموضدةالتلاهيذ،كانخيثطالأبوال!،

قاذ!02لكم"،"ال!لام:لهموالال،الؤشطفيوو!،يسوع

،فقال21.الرفيشاقدواإذالئلاميذفقيرخ.ؤجئتهيدث!ؤأراهمهذأ

أريسلكم".أأناأرسقنيالآلتأنكمالكم."ال!لام:ثانيةلهم

قن"23القاس.الروخ"خذوا:لهموقالاليهمونفغهذاقال22

*".اأميمكمثعليهمأئسكتموهاوقن،لهمغمرثخطاياهمغقرتم

تكن!لم،بالتوأمله3ويقاغشر،الآثتيئأحذتوما،وإن24

رأئنا،قد"إئا:الآخرونالئلاميذلهفقال25.يسوعجاتحينمعهم

وتمييز"إله.هوحيمثمنلاإنسانهوحيحثمنيتكفمإئهإذالذهشةعلىفيهباعذ

على"لههماكألبدهـءالقه("أباهأنعلىياذ،وإلهكمإلهي،وأبيكمأبي:الخفص-بقوله

الاعترا!ت؟سرالفاديرستمالكلامبهذا231(خاصن...وجهعلىوءاليما،خاصنوج!

-أالمجتمع-فيعواملى-الإصلاحأكبرومنالروحما،لأمراضمستشقىبمثابةهوائذي،المقذس

.التوأممعناهمااليونا،نيةوذيذيمسى،الآرامئةتوما)24(البشرفي.
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وإذا،تدئهفيالمساميرأترأئظرلم"إذا:لهمالقاكهوأفاالرفي".

تجثبه،الييديأضغولماتساميو،صموضعفيإضتعيأضغلم

أضذؤآ"هفلن

وتوماداخلأأيضمامختمعينالئلا!ذكان2أئامثمانيةوبعذ26

:وقالؤشطهمفيوو!ص،موضذةوالأبوأبايسوعفجاء.معهم

وآنظرهناإلىإصبغلث))هاتيئوما:قال!ثئم27لكم"."ال!ئملام

الإئكار،عنصوأفيئ،تجنبيفيوضغهاأيضمايذكوهات،تدفي

لهالقال!92((ءوإلهي،"رئي:توهاأجاب28إيمال!".رجلوكن

وآتنوا((ءترؤالملفذينفطوبىآ!تآ؟رأيتني"لأئك:يسوع

الإنجيليئإليهث!ذوماأولىخاتمة

فيتدؤنلمكثيرةأخرىآياصتالئلاميذأهاتميسوعوصنع35

المسيح،هويسوغبأنيتؤجمنوأهذ؟دؤتخأوإئما31.أليهتابكاهذا

بآمممه.الحياة،آقئئمإذا،لكمفتكونالفإ،آبن

شافى-البحيرة-علىالجليلفيللئلاميذيظقريسوغ

طبرئا.كعاطئ-بحيرةعلىللئلاميذأيضايسوغظهرذلكوبعذ21

الئحو:هذاعلىذلكجرىوقد

إئذيوتثنائيل،التوأمله3يقاائذيوتومابطرس!يم!عانكان2

ئختمعين،تلاميذهمنآخرالطؤآثنالط،زثديؤآئنايمالجليل!انامن
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له:فقالواأتصئد((.ذاهب"أنا:بطرسنسمعانلهمفقال3مغا.

يصيبواولم،ال!فينةويهبواالخرجوأمعك".تجيءأي!ضا"ونحن

شيئا.الفيلةتلكفي

أئهالئلاميذتغيردتولمصالشاطئعلىيسو!وق!الضمبحصومغ4

الإذام؟!منشيئامعكملعل،هتيان"هئا:لهمفقال5.يسوع

ال!فينةجمانج!إلىال!ئمبكة"آئفوا:لهمفقال6)لا".:أجابوه

لكثر!تجذيهاعلىتفدوونلاهمفإذافأئقؤها.!تتجدوا".الآثمنص

"إئه:لمطرسيجئهيسوغكانأئذيالئلميذفقال7ال!مك.

يكقولم،جمئررهأضلغالرلثأئهبطرس!جمحفعانشيئفلفا"!الرفي

الآخوونالئلاميذوأضا8البحر.فيبنفميمهوألقىغئرة،عليه

منيكونواولمشمكا،مملوءةالشبكةيحرودتبال!فيضةفجاءوا

.ذراعمئتيتخوعلىإلأالشاطئ

فقالاأهوخبرا.سمأ،عليهاخميرناؤأثضرواالترإلىترلواوئا9

فضجذ11((+الآنآضطذتموائذيال!ملثين"!اتوا:يسوعلهم

سمكاكبيرا،!مملوءةالبزإلىال!مبكةوتجرال!فين!إلىبطرس!سمعان

"الالثئم12.الشبكةتتخرقيلمالكثرةهذ؟وهغ.وخمسينوثلائامئة

الئلاميذهنأحاتجرؤولمتغأا"+))هففوا:يسوعل!م
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وتقذم13كأ.الرلثأئهتعقمونكانواإذ؟"أنمت))قن:يسأتهأن

ال!مك.وكذلك،وأعطاهمالخبرفأخذيسوع

منقيامتهبعل!منيتلاميذهيسوعفيهاظهرثالثةمرةهذ؟14

.عبتلآفواا

الزاعوئةبطرلمنمهفة

يوحئا،بن،"يمفعان:بطرسليممعانيسوعقاكتغذؤاوئا15

أئيتعقمأنتآ،ولثيام!"تغئم:لهقالقؤلاء؟"منأكثرأتجئني

ثانيةلهوقال16جفلاني"."ازغ:يسوغلهفقالأخئك".

تعلمأ!آ،ردثيا،نعم)):جالتقة؟((أتحئني،يوحئابن،"سمعان

"سمعان،:ثالثةلهقال17يخرافي"."ازغ:لهقالأجئك".أئي

ثالثة:مرةلهقاللأئهبطرس!لافخزنأتحئني؟"يوحئا،آبن

أئيفتعقئمشيءكلتعاتمأنتآ"رلث،:لهوقال"أئجثني؟(!

يعا!ي"."اؤغ:يسوعلهفقاكأجئك".

ويوحئابطرسنمايز

ت!طقشائاكنمتكنستإذإئكللث3أقوالحق"الحق18

ويجذأصابوأ،ائذيال!ملثمنأيضماويطصبوخبرا،وسمكاجمرايوحايسوع)12(

قلئهعليهانطوىتمامظهرذلكجاهد،2طويلعناءبحذقواهمايجذذغذاءأحتهمالقذين

طهرفقدللأفرادأئامغا!مجتمعيهطللئلاميذ)14(.والعطفوالفطفالرفةمنالإلهيئ

.مرات
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ؤاخرتذئلثشتفذخحآقتىوليهثكتشاء.صثأوتذهمثنف!ك

اييتةإلىئشيراهذاقال91تشاء".ل!خيصثبلثوتذقحبئمنطفلث

"اتتغني".:لهقالثئمبها.الفةئقخذأنمزهغابطرسنكانائتي

،ائجثهيسوغكانائذيالئلميذإثيرهفيقرأىبطرسنوآلتفمت25

رلث،"يا:وشألهصدليهنحؤماذقدالغشاءفيكانالذيذاك

"وهذا،2:ليسوعقالبطوسنرآةفلضا21ئ!لفك؟"ائذيذاتن

إلى!تبقىأنلمخأ"تو:يسوعلهفقاك22ماذا*؟..."،رلثيا

!القولهذاهنوآئطلاقا23".آتتغنيفأنحط؟يعنيكفماذاأجيةأن

تقلتميسوغأنمغ،تموتلاالئلميذذلكأنالإخوةبينشاغ

".يعنيكفماذاأجيءأنإلىتبقىأنشئ!ت"لوبليموتلاإئه

من!اذؤنئماجذااممعزوأثوائهيسغأعماذ:ئانيةخاتمة

02ذؤنهاائذيوهوالأمور،ب!ذ؟الشاهاهوالئلميذفهذا24

صتع!ا.كثيرةأضىوأف!ياء25صابالة.ممهاذتهأننعقمونحن

الصثمخص.ي!غكفهالغالتمطننحثتمافواحذاواحذالوكتتحثيسوغ

المكتوبة.

"يوحئا.زمييهمصيرعنشيتايعرمتأنفأراد،المستقتللهيخئئمابطرس!عرف192(



ألؤلدلأ!كهالى



الزسل!عمال

الزدم!لى"عمال

394

وقدلوقا.القذيسنوضغاأثيرعملمنالثانيالجزتال!فزهذايؤلف

لاأتهمعالزسل"!أ"أعمالالحاليئباشمهالئانيالقرد!منتصصمنذلمحرف

الرشل،هامة،بطرسالقذيس!هما،فقطمنهمأثنين،دوزإلأيبرفي

الإنجيلصاحبوضعصمنيكونأنأئا.الأعموسولبول!م!والقذيس!

وتشابه،الأسلوبؤحدةإلىترجعأدبئ!بزاهينإلىيستنافذلكالثالث

التعابير.-بعضاستعمالفيوالتفزب،الختارةالألفافي

ال!فرأهفئة-ا

ئنافيعةلاالجديد،العهدأسفايىبينفريدةبأهضئةالآعمال-ي!فزيتمئغ

فيتعاليتممنورذيماوطيذادعقاالقايىئيجذففيهآخر.سفزفيها

الباحثيمكنوفيه.المسيحال!ثدبشخصصمنهايتعفقماسئ!اولاالآناجيل

تفياهائتيالأخباؤوهسشميا،وحلاتهفيإئاةمتعفتابولسنإثيرفييجذأن

فائدةذوال!فزإنثئمرشائله.الزسولفيهدؤنائذيالزمالبتحديدفي

حيا؟عنمثيرةلوحالمحبيقذمإذ،قفدهفيالكنسيئالئاريخصلمعرف!كبرى

أهووفيللآخضمائئينملج!خيرأخيزا،وهو!.الأولىالمسيحئةالجماعاقي

ذابيهزازئةومفاهيتملاهوتئةتحديدالتعلىتئطويإذ،المقذسةالكتب

أهفئتةلل!فير،كفههذاإلىبالإضاف!الغقايدفي.الضمعيدعلىكبيرشألى

فيتشاطهمعنشيتانعردثلانكادالآغلام-ائذينفستوىعلىأيضما

المسيحئة.لانتشايىالجغرافيئائستوىوعلىآخر،مصديى
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الاثمفرخصائض-2

ائذيم!الئاريخيئالقصصيئالأسلودثأؤ!،،الأعماليمفرعلىيغلمث

الأسلوقيهذاولكن.الزمنيئتعاقبهاحسبالختلفةالمشاهذبتنضيدهيتمئز

الفكرةإلىيستندائذيالروائيئالأسلول!شئىمواضغفيأيضايدايخلةقد

لا،لذلك.الوأ!منطتيإلىاستنادهمناكثزالكاتمبذهنفيائختزنة

القرؤقبلال!فرأخبايىعلىبالاعتمادالئاريخئةالوقاخ-بعضإثباتيحسن

الئحليل.فيالمستخذمةالآدبئةصالمقاطعأنواعبينفيما

علىجوهيرهفيتغتماائذيالإخبارفيالأسلولث،الآعمالكتابوفي

لذلك،.مومئعشكلفيهوعرقامافخوىعلىقارئهبإطلاعالكتالبقيايم

والآحاديث،المناقشاصبفيحرفئا،اعتماذاالئصوصعلىالاعتماذيمسي

.مقبولغيزأمزا

ال!فركات!ثإليهتفجأائذيالروتوفيالأسلولبإغفال"يمكنلا،كذلك

أهقيةتقللا،الأعمالسيفربهايمتازخاضمةأيضافهو.الأحيانبعضفي

ال!ابقة.الخصائميىعن

لتدوينيالكاتثعلي!ااعتمذائتيالمصا!رالأخرىال!فرهيزاتومن

أخرلمحةاومصادزمباشزا،اطلاغاعليهاأطلعصمصادزإلىتنقسيموهي.كتابه

عل!،شاهذافيها!كانشخصثإومصادزنضحها،إليهتناقىقدمدؤنة

الأحدأث.

ائتيالأدبئةفالضناعةالأعماليمفربهاتئسمالئيالكبرىال!قةأئا

ئقيمهائذيالكبيرالئشائ!فيجلاءبكلباديةوهي.كاتبهإليهالجأ

فغدةالزئيسيثن.الشفرتطقي،بولسنوعملصبطرمنعضلبينالكاذبئ

إل!بالئسبةالحالكلوكذلك،يتماثليكاذمنهماكلبهافاةائتىالخطب

:8(،141)3:2؟ضفغةامنهماكليتشفيإذحيات!حا،أحداببعض
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عجائبئةبطريقةال!جنهنويخزفي02:01(،)9:04،قئتاويقيم

16:126.)12:7؟

جغلفقد.بولسخطباليأيضحاالأدبئةالضشعةهذهوتتبذى

وكأنالثلاثةالبوئسئةللأسفايىفوافييةمنهاالأولىالثلاثمثلأ،،الكاتب

علىزذ.رحلةكلفيواحد؟بخطب!أكتفىقد،الكاتمتأو،الزسوك

منهاالأولىأعطىإذالخطب!ذهعلىالكات!ثألقاةائذيالطاقيذلك

هذههل.مسيحئةمسحةوالثالثةقفييئا،طابغاوالثانيةصئرقا،ي!ودئاطابغا

نإبلالأدبيئ؟الفنمنشيءفيهاأم،الخ!عرضفيطبيعئةالطريقة

ال!فر.كاتجطالخصوصوجيماعلىبهاتمئزصنعةمنالكثيزفيها

اللأ!وتئةالئظرة-3

.القدسالروح-يذورالأعمالجم!فرفيفائقااهتماقالوقاالقذيسيبدي

الآمر.هذاعلىدامخ-الحخةدليلصليموىالعنصرةحادثةبإيراد؟تقو؟هوما

اتجقل،الأحداتتعاق!بفيالحاليممدور؟إظ!ايىعنقظيتوانىلاكذلك

كزنجيليوسواهتداء93(،)8:92،فييثسيدعلىالحبشيئاهتداءمثل

الآمإلىرسولثنوبرنابابولسواختيايى،بطرسيدعلى45(،44:)01

أبعدشأؤايذهصثالكاتبإنبلالآحداث.منذلكوغيربإ،2:)13

الأشخاصيىصخلالمنفاعلأيطهزةإذ،القدسالزوحعملإبرازهفي

القلأس!الزوحبهميفعلوإئماالفاجملين،همبعلأمنهؤلاءفليسءأئف!يمهم

ؤفقايمفزاالزسلصأعمالجممفزيعذأنالقارئيمكنلذا،.الأحداثفي

الأناجيلشأنوكذلك،الخلاص-تاريخفيالقدسصالزوحصعملصعلى

وجهإلىبالئسبةالقديمالعهدكضبوشأنالمسيحال!ئدشخصإلىبالئسبة

الآب.الله
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موضوعالأعمالي!فربهايتسمائتيالأخرىاللأهوتثةالزؤىومن

القوكيسوعفمصعلىلوقايوردال!فر،فاتحةففيالآخيرة.الأزمنه

الآب%حذدهاائتيوالأوقاستالأزمنةتعرفواأنلكم"ليس:الئالي

:!الزسلأماميؤكدأنتلبثلا،ولكئها:7(.)%عالخاصن"بسلطانه

افتكونونعليكمشيأتيائذيالقدسصالزوح-قدرةشتنالونأئكم"تثذ

أقاصيوإلىال!امزةوفيكفها،الي!ودئةوفي،أورشليتمفيشهودي

كماالأخيرةللأزمنيمابالئاليمحذدتصؤيىمنفما:8(.)1".الأرض

التفاتةالهناكوإئما36(بم-:218ال!الثالثصالإنجيلفيهذايئضغ

ليشمل!يمتذسوفائذيالزسوليئالعملبطابمصتضهورة-المستقبلنحؤ

متنؤعإ.شهادألبعنأخبازأللقارئنقلفقدالاثمفرأفاكفها.المسكونة

الزسلابلغفهل.رومةحئىوال!امر؟وأليهودئةأووشليمفي،للزسل

،أأفكنهملقد؟يسوعبهأمزمافأئخزوا((الأرض"أقاصيبشهاداتهم

العمل!ئيفوالمصولكئهمترام!منالآوفيرصالقسمإ-طائم،شلثدون

فياجديذامعتىالأخيرةالأزمنةمفهوئميكتسي،عليهوبناء.بكامله

العملايعطيهالزمالبمنزذحفيينحصمرإئهالس!فر:صاح!روية

المهئموإئما،المف!ومهذاحسبال!نينمقدازيهئملاكياته.الزسوليئ

كم!.يسوعلآسمصصالزمنفيالشهادة،بالأحرىأو،الزسوليئالعمل

حئىللمسيحدائضافيشهذ"رسالته((ئدركأن""الؤسول!علىإدايجب

هذا(خارقيعاشنيفعللمهووءال!.الأخيرةالأزينةنطاقوفييو!ذ

ال!ثد.رغبةعنمنأىفي،الزمن
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استهلال

غيئماكلفي،ثيوفيلسنيا،الأؤككتابيئأنشأتقدكنمتأ

أثقىبعذمافيهو!ائذيصاليومإلى2البدءمنذ-وعفتميسوغ

ولهم،3رلمملأآختارهمائذينإلى،القاسالزوحفي،ؤصاياة

لهمتتراتىكانفيماالأدئةمنبكثيوحئانف!هأظهز،آلاجمهبعذ

الله.ملكوتبشمؤود!ويحذثهميوقاأربعينمذة

أورشلييمتئرحوابألأأوضاهممعهمجملكانفيماإئهثئم4

فإن5:مئيشمغئموةائذي-الآلبموجمذفيهاآنتظروا"بلص:قائلأ

أئامءبعذسالقدسبالزوحصفسمتعمدونأنتموأفابالماءعضذيوحئا

قليلإ؟د".

موخهانالكتابينوكلا.إليهافسوبالإنجيلهو"الأول"وكتابهلوقا،هوالمتكفم)1(

الزسل""بأعمالالثانيالكتابتسميةوأئاجميغا.المؤ!ينإلىورائهومن"ثيوفيلس"إلى

يسوععملما)كلبقولهيعنيلا.نفسهالكاتبمنلاالأؤلينالمسيحئينمنأئ!افيبدو

بماومترابطامتكاملأمنهاقب!اوإئما،ومقاييسهالئاريخمقتضىعلىحياةسيرةوعئم"

وقوله.القدسالروحهوالآب":"موعد)4(.الإيمانإلىيبلغلكيالقارئيكفي

-ا3:يوئيل:44،3)أشالقديمالعهدمنذبهوعدقدكانالفهلأنالآب""موعد

الزسل"معمودئة)5(24:94(.الوال!ماءإلىصعودهقبلبهالوعديسوعوجذد5!

"احتلال"تعنيبلالحصرفيبمعناهالمسيحئةالمعمودئةسزهناتعنيلا":القدسبالزوح

الإنجيلنورتنمثرنارشهمتمنهوخرجواأئونهفياجتازوافكأئ!م،للزسلالقدسالزوح

الزوحمعبيديذايعملونالزسوليعمل!مفيإئهم.والوثنيئاليهودفيالعالمينفيودفئه

أيديهم.علىالمعجزاتوضجريوالمحركائفهمنهو،القدس
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ال!ماءالىالرلبصعو؟

هو،ردثيا،"أقالآن:معامختمعينكانواالذينسأله!حيتثذ6

لكم"ليس:ل!مالقاك7لإشرائيل"؟"ائلثفيهترذائذيالؤمان

الخاصن.ب!فطايهالآفيحذدهاالتيوالآو!ات-الأرجمتةتغيرفواأن

عليكمشيأتيائذيالقدس!-الزوحصقدرةشتنالونأئكمتئذ8

ال!اجمز؟وفيكفها،اليهودئةوفي،أورشليتمفيشمهوديفتكونون

الآرض".أقاصيوإلى

!.!غيونجهمعنغمامةوآخذثهمنهممرأىعلىزقيهذاقلاكوئا9

ذاهمث،هوصأإلىال!ماءإلىبآئصايى!مشايخصون!موفيما15

الرجاللم"أئها:ل!موقالا11بهمؤققاقدأبيفن2بلباسبرجقئن"،إذا

الإنال!ماء؟إلىتحذقونههناقائمينبالكمما،الجليلئون

فيهاأيكونوندنيوئةمملكةلإسرائيليتوفعونيزالونلاالزسلكانال!اعةتلكحئى61(

.!عليهمالقدسالزوحنزولبعدإلأالمسيحمملكةحقيقةيفهموأولنالمقزبين.من

القدس!الزوحكانكما)8(.تنفيذهومراحلالفهتدبيرمضمونأي...":"الأزمنة)7(

تدخلههنامنالزسل.رسالةفييكون4:ا(كذلكأمئىيسوعرسالةفيألمحزكهو

وانتشايىها،،الرسولئةالكنيسةحياةمنلحظةكلفينلاحظهائذيوالمحسوسالمتواصل

هي""ليسوعو"الشهادةكفه."الرسل"أعمالسفرخلالمنيظهركماوكاثزها،وتدعيم

علامةا،المقذسالكتابلغةفيهي"الغمامة":15(-19"لقيامته".شيءكلقبل

/الارتفاعبينصلةدليلهناالمشهدفيووجودهما،م!انو"الزجلان":-.الدهحضور

.الباهرةوالقيامةالسمماءإلىبمجد
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ائذيالئحوعلى"شيأتيال!ماءإلىعنكمرخ!ائذيهذايسوغ

ال!ماء".إلىئنطيقوهوعليهعاتثئموة

الأؤلالقسئم

بطرسسيقاول!صالإجمالوجهعلىالؤسل-أعماذ

الكنيسةعلىي!توليالقدل!نالروخ:الأؤلالفصل

أورلث!ليمإلىسالرسلعودة

،الزيتونجبلالمدعؤاتجبلصمنأورشليتمإلىزتجعواجمئدئذ12

ضجدوادخلوهاوئا13سبمسإ.ضسيرةنحوعلىأورشليتمبقرلبوهو

ويعقوبأويوحئابطرس!وهمفيها.يقيمونكانواائتي66العفئةإلى

خففىبنيعقوفيومئى!أترئلمافيوئوما،فيلثسنوأنذراؤس!أ

مواطبينكف!موكانوأ14تعقوب.أخوويهوذاالغيور،وسمعان

أئموهريم،بعفالئسوةمعهموكان.واحدةسبنفسالضلاةعلى

ؤإخوئه*.،يسوغ

حياةفيحاضرأبةافهوغاب!انيسوعأنغير.الذينيومفي"سيأتي":111(

مسموخاكانائتيالمسافةوهي.خطوةألفنحوأيستا":"مسيرة)12(.الكنيسة

الأخيرالفصحيئالعشاءيسوعاكلحيث:"العفئة")13(ال!بت-يوميقدو!اأنلليهود

)مئى((يسوع)إخوة141(.القدسالزوححلولانتظارفييقيمونوفيها15(،ة14)مر

!3:.)55



لأ2-ا:15الزسلأعمال505

إسقزيوتليهوذاءبديلانتخابئ

عد3وكان،الإخو؟*فيبطرس!ؤق!؟"الأئاملخثوفي15

،االإخوةالرجال"أئها16:وقال،وعشرينمئةنحؤالمختمعين

بفمالقدس!،الزوحستقائتيالك!تالبكلمةتيئمأنبذلاكان

.يسوععلىقتضوالفذيندليلأصارالذيتهوذاعلىداوذ،

ايخذمة.هذ؟فيمعنانجحطاأصالتوقدمئام!واحذاكانإئه17

الآمامإلىسقطوإد؟الإثمصيثمنأرضا"آفتنىالزجلفهذا18

جميغذلكعر!توقد91كئها،آمعاؤةوآئدتقتؤشطهجمنآنشق

"خقفذتح((،،بلغيهمشفيتأالأرضنتلكإنحثى،أورشليمشكال!

داوه"يتصرالمزامير:يمفوفيإذدنفمكتو!25.الذمأرضنأي

آخر*".مهمتهعلى))وثيقئموأيضما+إ"سيهنفيهايكنولاقفؤا

وخوج"دخلفيهاائتياثذةطواكضجبونارجالأتئننا"فإن21

اليهأر!ائذياليومإلىيوحئاقغمودئةمنذ22أهاقنا،يسوعالزبأ

يقيامتإع!"."قعنااشاهةييكونمنهمواحايقوتمأنإذناليئبغيعئا.

"فيأأئام.عشرةوهي،القدسالزوحوحلول!الزلثصعودبينايلأئام":"تلك151(

فياممئضاولاأنفس!مبهايسضونالمسيحئونكانائتيالئسمياتإحدى":الإخوة

)18(1الزسولئة.الخدمةفيالرسللساثركانمالهكان..."؟"حط171(أووشليم.

ائجاهفيوطرحهالأرضتلكالزلثبهباعائذيبالمالاقتنىأيأرضا":"اقتنى

مز!)02(01(.:276)مئىالكهنةرؤساءهميهوذابمالاشتروهاوالذين؟الهيكل

منيكونأنعلىبطرسيحرص22(-)21أ:915/58.8و26؟-96/68:25

.صعودهيومإلىرسالتهبدءمنذالزلتصحبعيانشاهديهوذامحليحتل
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بيسعتسن،والملفمتتزساباالمسفىيوس!آثتئن،القذموا23

العاردثأئها،الز!ثأئها"أنتآ،:قائلينضفؤاثئم24ؤمتيا!.

اليليائمتخق!25آخترتالآثنينصصهذينأفيأظهز،الجميعبقلولب

ثئم26موصمجه؟!".إلىليذهمتتهوذاعنهاتوئىائتيالر!الةخدمة

غشعر.الأحذالزسلصإلىفضسئممتيا،علىالقرعةفوقصتآفترعوا

الكنيسةعلىصالقدسالزوح-آستيلاةالحمسينيومءفي

عييه.المكال!فيمغاكفهمكانواع!الخمسينيوئمحلوئا2

وقلأآنفخرقدتغصشديدة2ريحالسمماج!كصوتمنصوتوإذا2

أئيشةشمئةلهمظهزحينئذ3.فيهمقيمينكانواائذيالبيمتجوايبآ

فآمتلأوا4.وومنهموأحدكلعلىمنهاقتس!اويستقزتتجزأناييمن

لقبوهو،العادلأي:"يستس"ولقبه-.الزاحةأوالق!مابنأي:"برسابا")23(

ولاالزلمحث.عطئة"مئيا".-يونانيئ.أورومانيئلقمبلليهودكانماوكثيزا.رومانيئ

فليسعمذاالإبهامبهأريذتعبير":موضعه"إلى251(هنا.بهرماإلأأمرهمننعلم

"عيدأو"الخمسين"يوم)11-جهئم.أتهعلىوبالضرووةبذاتهيدكمافيه

عيدأيضمايسضونهوكانوأ.الفصحبعديوتاخمسينلوقوعهكذلكسمفي":الخمسين

اليهود!عيادثانيوكان.الفصحأئاممنالثانياليوممنابتداكأال!بعة""الآسابيع

المصنوعةالأولىالخبزاتيقزبونفيهوالبواكيرالحصادعيدكانالأصلوفي.الكبرى

الئوراة،اللهآنزلاليهود،قولعلى،وفيهأإ.23:3)أحالجديدالموسمحنطةمن

القدسالزوحلنزولاليومهذاالدهاختاروقدسيناء.فيموسىعلى،الشريعةأي

المسيحئةفيوهو.مسيحيئحصادا!ولوحوفيهطرأ.للثاالسالإنجيلئةالشريعةفمعلن

جبلوعلى،حمامةشبهفيالقدسالزوحنزلالأردنعلى)3(أعيادها.أعظممن

وهذه.عاصفوريحنارمنألسنةبشكلوهنا،غمامةشبهفيالئجفي
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خضمبيماعلىأخرىبألسن!يئطقونوطمقواصالقدسالزوحصمنكف!م

تئطقوا.أنالقدسنالزوخآتاهئمها

جرىمافيوحيرئهمالضوثآنطلقحيثالئاسصتجمهؤ

تحتأف!كلمنأتؤاأئقياءورجال!تهو3أورشليتم!يوكان5

الحيرةؤأخذئهمالجمع"تخضهرالضوتذلككانفلفا6ال!ماء*.

أوتعخبوأقذهشوا7+بلغتهيتكفمونتسمعهمكانهنهمواحدكللأن

،!قسمعهمالكي!8!تجليلئينالمتكفمينهؤلاءجميع"أليسنوقالوا:

والما؟ئينالقزتضيننحن9فيها،ولذائتيبلغيهمئا،واحدكل

والمئط!وكبدوكيةواليهودئةالئهزثنصبينماوشكانوالغيلاجمئين،

،!القويىينئةليبيةونواحيوهضزوتفميليةوفريجية15،ؤايصية

والكريتئيناخلاء،3أمكئايهوذا11هنا*ائسشوطنينوالزوهانئين

فكانواكف!يم"12بلغاينا؟!"الفيماتآياتئحذثونتسمعهموالغرلت*،

!يكونأنعسى"مماء:لبغضبعضهمويقولون،ءوخئرةذهولعلى

انقلاتا%الزسلفيئحدثائتيموا!بهأو:8()1"القدس"قدرةإلىهناترمزالطاهرة

للي!ود!)5(كان.جديدةبمفاهيموالئطق،جديدةبألسنةالكلامموهبةوتؤتي!معجيتا،

"المتعئدونأ،أو"الأتقياء".الكبرىللأعيادأورشليميأتونوكانواأرضكلفيجاليات

!فيمارسوناليهودفيالذينأنتحلواأيتهؤددرا،وثنئونهم)011"الذخلاء".وكذلك

كاليهود!الكبرىالأعيادفيأورشليمإلىيحخونوكانواجفها،أوكاملةالموسوبةالشريعة

لهم!كانحيثالعربئةالجزيرةشبهمنمستعربونيهودهم"والعرب":111!.الأصيلين

وخيبر-)المدينة(ويثرباليمنفيسئقاولاقوئةجاليات



71553-2:13الزالم!لىأعمال

آهتلأوأقد"إئهم:هازئينتقولونكانواآخرينأنغيز13هذا؟"

"*!شلاقة

الزلث،يسوغلقيامةبهيشهذالأؤذبطرسنخطافي

وخطمتصوتهورخ!غشر،الأخذمغبطرل!،وقصحيثئذ14

بأورشليتمالئافيلونأثهاوآنتم،اليهودتةرجاك"ياقائلأ:فيهم

هؤلاءليسلا،15.لآقوالي!وأضغواهذاآغتمواجميغا،

فذلك16الئهارمنكأالئالثةال!اعههيإذؤقفتمكماب!كارى

الئبيئ".بيوئيلقيلماهوإئما

منأفيضنأئيالفا،3يقو،الآخيرةالأئامفي"ويكون17

شئانكموترىوتناتكم،تنوكمقيتنئأبشير،كلعلىروحي

أحلاقا!يو.شيوخكمويحفئم،رؤى

أربعةبطرسخطاب36()14شكارى.إذنفهمخمرةأي((:سلافة"امتلأوا)13(

الأنبياءعنهاتنئأحدثتأئتيالطاهرة-152(؟-141الزسلتبرئة-ا:أقسام

شهودالزسل-334(؟-)22للئبؤةطبقاموتهبعدقاميسوع-213(؟-)16

بحسبضئخاالئاسعةأي:"الثالثة"ال!اعة)36115(.-)34وسيادتهالزلثلقيامة

صلاةبعدإلأيشربونولايكلونلاأئهمالأعيادفياليهودعادةمنوكان.اليومتوقيت

اليهوداصطلاحفي":الأخيرة"الأئامه(.-ا)3:ليوئيلالنبؤة)17(.الثالثةال!اعة

الأولى""بالأئاممقابلة"الأخيرة"وقيل.العالمبنهايةوتنتهيالمشظرالمسيحبمجيءتبدأ

الزوحوهواللهروح:"روحي)امن-2(.:2)أشوالأنبياءوالملوكالآباءأئاموهي

والالحيوخم!رؤاهمفيالصمئانكذلك.القدسالزوحبإلهاميتكفمون:"يتنتأون"-.القدس

الفه.إرادةيتلقونأحلامهمفي
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من!أالأئامتلكفيأفيض!،هـإمائيعبيديعلى،"أتجل18

صفيتنئأون*.روحمما

الأرض!علىؤأيا!ت،فوقىمنالسس!اءفيعجائبآ"وأجري91

خان.3وزواخ!،وناؤا،دقا:أسفلمن

يولميأتيئأنقبلدقا،والقمرظلاقا،الشمس!"فتئقلمب02

المجيدهالعظيئمالرلث

".يخلصالز!ثآستمتدعوقن"حينئذكل21

يسوغإن:هذاكلاميآسمعوا،الإسرائيلئونالوجال""أئها22

والعجائب!بالمغجزاتبيتكمالفاأئدةائذيالرجلذاك،الئاصرئ

ذاك23،تعلمونأنتمكما،يدهعلىالفاأجراهائتي11والآيات

صلتاوالتفتموةالسمابق،وجمفمهالفيماتضميمجسب!أشملتمائذي

يكنلمإذالموتقيوذحاطضاالفاأقاقاقد24مأ-الكقرةبأيدي

فيه؟ز:داو3قالفقد25تضيطه.ألنالموببقدرة

كانوأفالرسلالاجتماعتة.والطبقاتالأجناسبينيمئزلامواهبهإعطاءفيالله)18(

منوغيرهاالآيةهذهمنيؤخذ)23(بأجمعهاءالبشرئةمعئميفأصبحواسمكصثادي

علمهبسابقاللهأقزهتدبيرأوتخطيطبحسبيجريالخلاصتاريخأن"الأعمال((سفر

القديمالعهدفيبدأةحذدها.التيالأزمنةغضونفيمرحلةمرحلةوينفذه،وإرادته

زمانتمعندماالمسيحبمجيءالحاسمةمرحلتهدخلثثمالأنبياء،ألسنةعلىمساقهوأعلن

ثئمومن.تحقيقهمنبذلاإذالئاسجانبمنالمعارضاترغممسيرتهويواصل،مجيثه

)25(.ووعظهتبشيرهفيالمسيحيئالزسولإوأجباتاولهوالإل!يئالخططهذافإعلان

.11-16/15:8المزمور
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تمينيإلىوهوحينص،كلىفيعينيئفضبآالزدثأرى"كنمت

،أفيكفلا

يسكنأيضماجسديبل،لسانيوآبتهبئقلبيقيرخ"لذللث26

آمتا*،

ترىقذوشكتذعولام!اتججمإلىنفسيتسفئملا)الأئك27

،الفساد"

بحضووك.سروزاوشتفلأني*،الحياةشئلعزفتني"قد28

صراحةبكللكمأقوكأنليييسممغ،ال!!وةالرجالرو"أئها92

ولكئه35.اليومإلىعنذناقبزهوإن،النو3ماتقدآباناداوذإن

عرشمهعلىيجيسنبأنيميتالهأفستمالفةأنتغلمو!ننبئا،كان

قبلمنصالمسيحقياقةرأىقدالهو31صمفبهءهن،تسحيههنواجذا

الفساد.ترىلاجسذهوإن،اتجحيم%لىيسفملاإثهفيها:وقالى

وإذ33.بذلكشهو3جميغاونحن8الفهأالاقةقدهذافيسوغ32

كماوأفاضمةالموعوذ،القدسنالزوخالآلبمنأخذبيمييهالفةرفغة

السسماءكل!إلىيصغذلمداوذأنومع34.وتسمعونتنظرون

بالقيامة.منهيخرجأنيعئملاآنثامسكتاالقبرمنيئخذأيآمتا":"يسكن27(-)26

)28("جمسيول".اليهودويسضيه!هالموتسلطانتحتيلزمونهالأمواتصقز:و"الجحيم"

ال!ماء":إلىيصعد"لم)34(.الحياةإلىالموتمنالمؤذيةالطريق"؟الحياة"لمسبل

أسماءأخصن"يهوه"هوالعبرفيالأصلفي:"الزلث"-.ا:011/915والمزموربجسد.

الفهاسمنقلواالمسيحيئالعصرقبلمنذاليونانئةإلىالئوراةئقلتوئااليهود؟عندالله

ورته.داودإلهفالمسيح".لإلهيالده)اقال:إذنالئصنفمعفى"الزلث"بلفظة"يهوه"
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تمينيعناخلسن:يرئيالزلث*"قال:يقولنف!ا،هوفإئه،

لقذمثك".موطئاأعداةكأجعلحئى35

يسوغجعلقدالفةأنإسرائيلبيمبكليقيتاإذن"!فيعقثم36

ومسيخا*".رئاضقثتموةائذيهذا

مؤمنآلافيثلاثةنحؤ:الح!ابءمفاعيلمن

وسائيرلبطرسنفقالواقلوبهمتفطرثذلكشمعوأفلما37

لهم2فقاك38؟"الإخوةالزجالأثهانفعلأنعلينا"ماذا:الزسل

المسيح!يسوغسباسممنكمواحل!كلؤئيعتمذ"توبوا،:بطرس

الوعذفإن93*.القدسالزوحصموهبةقتنالوا،خطاياكميضغفرة

إلهناالرلثيدعومابقدوأيضماالتعيدينصولجميع،ولأولابكملكم

كئيرةأخرىصبأقوالوت!تجئهميناشذهموكان04"!.منهم

ائذين!فآعتمذ014الفاجممد"صالجيلهذاقئضيماهن"تخفصوا:فيقول

كلاتا.قبلوا

نفس.آلافيثلاثةنحوصاليومذلكفيفآنضمئم

هوهذايسوعأنفاطعبوجهأثبتال!ماءإلىورفعهيسوعب!قامتهاللهإنأي)36(

الموعودوالمسيح،الكونسثدثئممنوأئه،011/901المزمورفيدكرهالوارد"الزلث"

)مئىالأقدسالثالوثباسمالمعمودئةتكونأنالزلترسم)38(.للعالممخثضابه

يسوعا"باسم"حياتثاروحئاارتباطاباعتمادهيرتبطالمعتمدأن!نافالمقصود:91(.28

لكم...":ا،الوعد193(3:27(0أغلاالمسيح"يلبس"إئه،بموتهالموتعلىالمنتصر

57:91(01)أشالوثنتون"البعيدون":انحتار.الفهشعبكانوالأئهمبالمسيعالوعد

التبشيرفي.الزسلعملمخططذلك،الوثنثونثئمأدولآفاليهود
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مهدهافيالمسيحي!الجماعةوجة

ك!يروعلى،والئركةالزسلصتعليمعلىهواظبينوكانوا42

كانهالكثرةنفسصكلفيالزهبةوكاشما43".والضملاةالخبنر

جميغوكالن44.والآياتائغجزاتمنالرشلصأيديعلىتجري

يبيعونوكانوا45هبينهممشتزكاشيءوكل،فئجدينالموهنين

واحل!كلحاجيمابحسب!صالجميععلىويووعونؤمفتنياتهمأملاكهم

ويكسرون-وأحد؟،بنفسالهيكليوم،يلازمونوكل46".منهم

قلب!،وسلامة2بآبتهاجطعاتهموتتناولون،البيوتفيالخبز

كفه.الشمدبعنذباططوةوتثغمون،الفهويسئحون47

الحلاص.تجدونقنالجماعةإلىيومصكلتضمئمالزبأ!ركان

يومكلالكنيسةعلىالحربئئعلنونأليهوذ:الئانيالفصل

((الجميل))البابئالهيكلى-المدعؤبالبعلىمقعدشفاة

الئاسعة*ال!اع!يضلاةصالهيكلإلىصاعدالبويوحئابطرسنوفميا3

الواغضوءعلىالمقذسالكتابوتفسيريسوعتعليمفيالئب!طالزسل(:"تعليم)42(

الخبز":"كسر-.والتعاطفألمحثةوصئةعلىالقائمةالأخوئةالحياة"الش!يهة":-.الم!يحيئ

كو)االعادفيالعشاءطعامعنمنفصلةتكنولمالبيوتأحدفييقيمونهاالإفخارستئا

في45(-)44.الهيكلفياليهودئةالطقسئةالضلوات:"الضلاة"-34(.-11:25

ولكئهاأورشليمفيالأؤلونالمسيحئونزاولهاالاشتراكئةمنلنمطوصفالآيتينهاتين

منالزهبانائخذه"المشتركة"الحياةمنالئمطرهذافيها.كراهلا،حزة،عفوتةكانت

وهيالطهربعدالثالثةالئاسعة":"ال!اعة)1(.بيسوعاقتداء)46(غرازا.بعا
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عن!ويوضحيومكليحملكانأفهبطن-جمنمفغدصبرجلإذا2

منالضمدقةليلتمم!ناتجميل*""الباثله3ئقاائذيالهيكلبالمحب

الهيكليدخلال!ويوحئابطرسنأبصزفلما3.الهيكلإلىالذاخلين

:ألهقاكثئميوحئا،وكذلكبطرس!،فيهفتفزسن4صدالة.سألهما

القاك6شيئا.منهمايصيبآأنمتوالغاإليهمافحذق5إتينا!""انظر

:!أميكماأعطيكولكئيذهتاولاالضمةأميلث"لابطرس!:له

الممنىبيلإهوأخذه7"آضشص!،الئاصرفي،ع!المسيحيسوغبآس!م

ؤطمقواالقافوتجآ8وأزساغهيىخلاهتشذذثوللوقمبوأئهضمه.

ا.اللهويسئغوتقمزتمشيوه!اله!يكلمعهماودخل.تضشي

فهو:يعرفونهوكانوا01اللهوئستغيمشيكفهالشعمبفرآه9

،!الهيكلفي،الجميلالبا!بعنذيجلس!كانائذيذاك

له.وخ!ئماوالذهو3الذهمث!فتولأهم،وت!تعطي

أخرىمزةالشدبفيبخطبئبطرلمن

إلىأالشد!كفهإليهمتبادزويوحئاببطرسنمتعفقاوإذكان11

عندهمالضلاةساعاتوكانت15(.:8الوو28:4،8)عدالمساثئةالذبيحةساعة

هناوالمذكور.أبوابتسعةللهيكلكانة"الجميل"الباب)2(.والئاسعةوال!ادسةالثالثة

الفضحةبصفائحوالمغشىالكورنثيئالئحاسمنالمصنوعالكورنثيئ"الباب9الأرجحفي

02نحويستلزملضخامتهوكان.يوسيفوسالمعاصراليهودفيالمؤزخيذكركماوالذهب

الهيكلأبوابكثروكان،الأموساحةالئساءساحةبينموقعهوءاكلاقه.لفتحهرجلأ

وسلطانه.بفدرته":يسوع"باسم)6(.والخارجينبالذاخلينحركة
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رأىفلضا12.خثرةعلىوكانوا*"،شليمان"رواقائسفىالرواقي

قائلأ:الشع!تخماطحتذلكبطرس!

ئحذالونولماذاهذا؟جمنتتعخبونبائكمما،إسراثيلرجاك"يا

إلةإن13؟يمشيالزجلهذاتجعفنايتفواناأويفدرتناكأئناإلينا

ائذييسوغ*التاةقخذقد،آبائناإلة،ويعقوقيوإسحاقإبراهيتم

خكغقدهووكان،بيلاطسنوج!أماتموأنكتؤتموه،أنتمأشلمتوة

وإذالضمذيق.القذوسن،أنتمأنكرتملقدأتجل،14بإطلااله.

أالاقاائذيالحياةسئذقتلتئم15*قاتلرجللكميوقمتأنطلبتم

بذلك.شهو؟ونحن،الأمواتهنالفا

تنظرونائذيالزجلهذاآسمهشةذبآسمه"فبالإيمالب16

الزجل؟هذاعلىزذمنههوالذيالإيمانهذاإن،أخل.وتعرفون

العافية.تماتم،منكمبمرأى

تجهالة،عنذلكقعلتمأئكمأعلم،الإخوةأئها،"والآن17

لسال!علىقئلينبهأنبآالدماكانالفاقآتئم18م!رؤساجمموكذلك

إلىوآؤحعواإذنفتوبوا91.شيتأئممسيخهأنوهو،الأنبياءصجميع

ال!يكل،أروقةأطولوهو،الأمساحةفيالشرقيئالزوأق":سليمان"رواق111(

فيصارإنساتابصيرورتهاللهفابن.عبده:"فثاه")13!:23(.51)يو162وأعمدتها

421:1(.أشعياعنهتنئأالضورةوبهذه.الخلاصيئمخططهلتحقيقلفه"عبذا"ناسوته

21(.:27)مئىبرأئا:"قاتل"رجل)14(.الأمواتمنبالقيامة)أمخده":-
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عنل!منالئداؤة*أوقاتفتوتوا02خطايثمتمخىلكيالف!

ائذييسوغ21*،لكمالمقذزالمسيغإليكميرجمملعنلىماالردث

التيصالشاملالئجديل!أؤمنةتحينأنإلىال!ماءتقتقهأنتثبغي

موسى:قالفقد22:الدتما*القذيسينبفم-الأنبياءعنهاالفاتكفم

ت!معونفلهجمثلينبئا*،بين-إخوتكممنالإله"،الزلمحثلكمسيقيم

ئقطعالئبيئلهذاتسمحنفمسءلاوكل23،بهيكفمكمماكلفي

إلىممن!صموئيلهنالأنبياء،ج!ميغإنثئم24*.الشعببينصمن

الآئام؟بهذ؟أيضاهمتنئأواقد،الئواليعلىبعذهتكفموأائذين

قائلألآبائكمالفاقطعهائذيوالعهلإ؟!الأنبياءبنو"فأنتم25

فيحصولهايتوفعونالي!ودكانائتيوالفرجالانشراحأزمنةالئداوة":"أوقاث)02!

منعليهيحصلونروحيئفرجأئايمإثهابوسلهمفيقولدنيوئة.ويريدونهاالمسيحأئام

..،الإنسانيئالوجودفيجذرثاتحؤلاسمحدثائذيبالمسيحالخطاياوغفرانبالئوبةالفه

"أزمنة-فيها.يقيم:ال!ماء")اتقبله)21(.وتدبيرهاللهمخططعلىبناءلكم""المقذر

تدكالثجديدهذاأبعادأنغير5(،211:)رؤالكونيئالئجديد((:الشاملالئجديد

يكونأنيمكنولاالمسيحهو""الئبيئهذا)22(.إسرائيلعلى25،الآيةفيكماهنا،

)تثاالقاطعةوالمعنوئةالففظثةالقراثنبدليل،الخوارجبعضيزعمكمااليهود،غيرمن

بمجيءأنبألأئهلهقبولبللموسىرفضاليسالمسيحفقبولثئمومنأ(،إ9و18015

منيظفونمميقبلونهأويسوعقبلواائذيناليهودأنالآيةهذهمنيؤخذ)23(.المسيح

أولالميلاد.قبلعشرالحاديالقرنمن))صموثيل":)24(14(.:15)انظراللهشعب

تعاقبواأبطالبضعةوهمإسرائيل""قضاةوأحدكاهتا،وكان.موسىبعدإسرائيلأنبياء

المللانظامأنشأ.المجاورةالصمعوبضغطعنهيدفعونالملكعهدتبلالشعبشؤونعلى

جعلأئتكمفيأيوالعهد"ةالأنبياء"بنو)25(داود.ثئمشاولفص!سحإسرائيلفي

وتقبلوالهمتسمعواأنإذنفعليكم،الخفصبإرسالالعهدقطعآبائكمومعالئبؤةالفه

عنه.لنئأواائذلن
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فلأجيكم-26.الأرضأعمصجميحتتبار3نسيلثالي:لإبراهيم

عنآرتذذتمإنيمنكمواحل!كلليبايىكأرسلهثئمفتاةالفاأقاماولأ

شرويىكم".

الأعلى،القضاءمجلسأيم!،ال!ث!ثهدوبنأماتم-ئئمالشجنفيويوحئابطوسن

وقاثذالكهنةعلي!ماأالبلىالائمعحبفيتخالبال!هماوفيما4

يعفمال!لآئ!ماشخطايتمئزونوهم2*والضمذوقئودنالقثكلصخزسص

عليهمافألقؤا3.الآموأتبقياهة،يسوغفي،وينابيان،الشعمت

أفبلع".قدكانالمساءلأنالغدإلىال!جنوآودعوهماالأيدقي

الزجالي3عدفصاز،آقنواالخطبةشمعواالذينمنكثيرينأنإلأ4

آلا!ب.خمسةنحؤ)المؤمنين(

فيائذين؟،والكتبةوالشميوخالرؤساءآجتمغالغدوفي5

ويوحئاوقيافاالكقنة،رئيس!حئان*أيضماوكان6،أورشليتم

رسالتهيسوعحصرنفسهولل!بب)25(.والعهدالأنبياءأبناءلأئهما(:"فلأجلكم)26(

كفه.العالمفيأوسلهمقيامتهوبعد.رسلهنشاطوكذلكإسراثيلفيالأرضعلى

رعايةالحرسهذاوم!فة.الهيكلخدمةالمكففيناللأويينمن":الهيكل"حرس2(-11

ويوأليالزوحوجودينكريهودفيحزبالضذوقئون":)ا-.البلبلةومنعالهيكلفيالئظام

"الزؤساء)5(ئتقم.لمقاضاةمحكمةعقديجوزلاالفيلفي)3!الزومانيئ.المستعمر

القضاءمجلسأي،ال!ئهذرينمنهميتألفائتيالثلاثالفرقهم":والكتبةوالشيوخ

و"الزؤساء":،ال!يكلقاعاتإحدىفيجلساتهويعقد،أورشليممقزهائذيالأعلى

وهذا.الشريعةومعفموالفقهاءو"الكتبة":الحشائر،رؤساءو"الشيوخ"،الكهنوتأهل

رثيسقيافاقبلذكر:94(.11)يو"حئان")6(.بالموتيسوععلىحكمائذيهوألمجلمس
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وئا7كأ.الكهنةزؤساءعشيرةهنائذينوجميعوألكسناو،

قنبآسمصأو،قدرة"بأى:يسمألوتهماطمقواالؤشطفيأقاموهما

:لأالقدسالروحمنممتلئوهوبطرس!،لهمفقال8ذلك؟"قغفتما

عنياليوتمنستخؤ!كئاإذا9،الشيوخوأثهاالمئمدبرؤساء"يا

ؤئيغقئمفآغقمواكفكمألا01شميوكي!2شقييم2ؤجلإلىالإخسالط

ضقئتموه!اثذيالئاصرى،المسيحيسوغباشمصأثهكفهإسرائيلشعا

أمامكماالر!لهذايقفبهأتجل،الأمواتمنالفهوأقاقهأنتيم

ائذي،ب"البئاءولنأئها،آرذؤئتموةائذيالحجرهوإئه11.معا!ى

تحتاليسإذسواهبأحدخلاصنلافإئه12.الراويةرأسنصاؤ

".فىنخلصأنيئبغيبهللئاسصأعطيئآخرآسمال!ماء

ومنأفئالطرجلالطأئ!ماوغلمواويوحئابطرسنجرأةرآوافلضا13

يسوغصتمحابةهنكاناأئهماتغيرفونهـإذكانواتعخبوا.السعع!بعافة

رئاسة.علىقبلهوكانقيافا!حماكونهعنفضلأونفوذهودهائهسئهإلىنظراالكهنة

...":عشيرة"من.ال!نهدرينأعضاءمنكانامجهولانوألكسندر":)ايوحئا.الكهنوت

هذه12(-)11.الكهنوترئاسةمنهاخمسةتوئىإذكبيرنفوذالعشيرةلهذهكان

هناويطئقها21:42(،)مئىنفسهعلىيسوعطئقها118/117:22.المزمورمنالآية

الروحئةوظيفتهمبحكمفإئهماليهودئة.الأئةرؤساء"البئاءون"-.يسوععلىبطرس

.أبيسوعالمؤمنين؟وليكونواأنعليهمفكاناللهلكنيسةالبثاثينبمثابةكانوأإسرائيلفي

القهبناءيقومعليه"الراوية"حجريسوعمنوجعل،الفهفرذل!موءانجيلهيسوعرذلوا

االفادي،وحده،يسوعهو،لأثهبه"إلأخلاص"لاإذويترشخيترابطوبهالروحيئ

البشر.جميع
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هال!موليسهعاقىمعهماواققاشميئائذيالرجلويرون14

فيماتتشاؤرونوشرعواالمجلمسصمنصبالخروجأقروهما51،بهيجيبون

قدتكونفآن؟الرجلينبهذيننصنحترانا"ماذا:قائلين16بينهم

أورشليتمصسكال!لجميعظاهرأمرفذلكمبينةآيةأيدي!ماعلىجرث

السمصبفيآنتشازاالخبريزيذلئلأولكن17بإئكاوه.لناقتلولا

الآسم".بهذابعذمنأحذائكظمابألأقلتتهذذهما

.يسوعبآسمصيعفماأويتكقماأنوتهؤهماآشتحضروهماثئم18

نسمغأنالف!عندالحق"ما:لهموالالابطرس!ويوحئافأجالت91

نقلإرفلانحنأفا25!أنتماحكموا؟هو،لهنسمغأنأملكم

ؤأطلقوهماأخرىمرةفأئذروهما21سمغنا".وماوأئنابمانتكفتمألأ

كانواالجميعصلأن،السحعحببسبمب!يفعا!تتهماسبيلأيجدواليملأئهم

آيةلهتمحثالذيالرجلإنإذ22،جرىماعلىالفةيمخدون

الآربعين.تخطىقدكانهذهالشمفاء

حين-الشذةفيالجماعةصلاة

لهماقال!هابكلوأخبرأ!ماوفقائهما"إلىجاءاأطيقافلفا23

الف!إلىأصواتهمرقعواشمعوافلضا24والشميوخ.الكهنةرؤساء

والأرضنال!ماتصنغائذيأنخط،ال!ئد"أثها:وقالواواحدةصبنفس

.والمؤمنونالرسلهم:"رفقاثهما"231(
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أبيناصوبفمصالقدسصبالروحقاكائذيأنت25،فيهاماوك!لوالبحر

صط26غتثا.تحباوالشعولمح!،الأقمتصمبئلماذا:فتاكداوذ

قسيجهش؟وعلىالرلثعلىتحاتفواوالرؤساث،الأرضملوذ

الفذوس؟!قتاكعلىالمدينةهذ؟فيحفاآجتمغلقد،أتجل27

وشعوبصالأمهغوبيلاطس!هيرودس!،ممتمختهأئذييسوغ

إرادتكوقضعمثالبلمنياكخطثهماكلقأخروا28،*إسرائيل

وقث،تهديدايهمإلى،الربةأئها،الآنالآنظير92.يكونأن

لإجراءيذكوآبمممط03،جرأةبكليكيمتكئنادوأأنلعبيدك

القذوس".قتالثيسوغبآسمصوالمعجزاتوالآياتالآشفية

وآمتلأوأ،فيهفختمعينكانواائذيالمكانتزلزكضنوافلفا31

!.بجرأةالفهبكلمةينادونوطفقوا،القدسصالروحمنجميعهم

تطؤكاللكللثيءكل:الأولىالجماعةفيالمشتركةالحياة

.واحدةونفمم!وأحد،قلم!إلآالمؤمنينلجماعةيكنول!م32

صيءكلكانبل،لهإئهيميكهشيبعنيقول!منفيهميكنولم

بقيامةصالرسلشهادةتؤئاعظيمةقدرةوكانت33.بينهمفشتركالهم

القدسالروحمسحهاتذيأي؟"مسيحه)اوعلى2(.-ا:2أمزداودنبؤة26(-)25

28:18(11،27:01)مثىوالأرضال!ماءعلىملكاالفهومسحه4:18(،الوللفداء

-27:13(.أمثى"بيلاطس"بنطئوس-12(.-23:األو"هيرودس"271(

يمثلهمأسباطه:(إسرأئيل"شعوب-.الرومانيئوالجندبيلاطسيمثلهمالوثنئون:"الأعم"

أورشليم.ي!ود
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ئحتاج!يهميكنولم34جميغا.فيهمتعملعظيمةونعمةالرلث

ويأتونيييعونهاكانوابيوتاأوأرضمايميكونكانواائذينجميغلأن

علىهنهافئووغونصالرسلأقدامصعنذوئلقونها35،المبيعاتبأثمال!

آحتياجه*.جسبواحدكل

-الغزاءآبنأيص-بترناباالرسلتفتهالذييوس!هـإن36

بثميهوأتىفباعهحقللهكان37الآصل*،البرصيئلاوفيوهو

الرسل.أقدامصعنذوألقاه

آمرأتهوشفيريحننياقضةصخلالمنالف!علىنفانالجماعةعلىالئفان

آمرأتهشفيوي؟،مغبالأتفاقي،ئححتئيا*آسمهرجلأوإن5

وجاء،علمءبذلكعلىالئمنصوآمرأئهبعضنحؤذإئهثئم2،لهجمفكا

ختئيا،"يا:بطرسلهفقال3.الرسلأقدامعنذوألقاةالآخيرببعضه

وحؤلحتصالقدسالروحعلىكذئتآإئلثقلتك؟الشيطانملألماذا

اجمراه،أوالإلزاممنشيءفيهايكنلم"الاشتراكئة"أوالصركةهذه35(-)34

هنواشتهرأجنبيئلأئهبالذكرلوقاخضه37(-)36المحئة.2وبداتطؤغاكانتبل

يعقوبأبناءأحدلاويعشيرةإلىنسبةإ)ولاوي":-بولسى.معالرسوليئبعملهبعد

الكهنة.مساعدو"اللأوئون"ومنها،الكهنةمنها،الذينيةللخدمةوكانتعشر،الاثني

شأن.ذاتيهودئةجاليةفيهاوكانالمتوشطالبحرفيالمعروفةالجزيرة"قبرص"؟-

الئعمةبأنذلك34.-:432فيوردماعلىخروجوسفيريحننياحكاية11(-)1

المراثينبعضو!ودمنإذنعيبفلامعها،يتجاوبمابمقدارإلأالبرالإنسانتؤتيلا

حئان"."الردثأوالردث""حنانوهو،المعنىفيكيوحئا"حننيا")1(آمنوا.ائذينفي

المضيئة.،الجميلةأي،وسفيري
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وئاحوؤتك؟فيوهيلكتكنألم4.الأرضمن.تمنص!سقا

علىقلتكطوئتآفلماذايلإك؟سعلطانيفيالئمنيكنصألمييغتأ

فلفا5*".اللهعلىبلالئاسصعلىتكذلمحثلمإئكالغزم؟هذا

-ائذينجميععلىفو!.الروحولفطسقطالكلاتمهذاخننياس!يئ

وذفنوة.وحضلوهفكفنوةالمتيانوقام6شديد.خودتبذلكشمعوا

بماتغقئملموهيآموأئهدخالتساعا!تثلاتنحووبعذ7

؟(!الأرضيعتماالئمنسأيهذالي"قولي:بطرس!لهافقال8.جرى

تواطأئما"لماذا:بطرسلهافقال09"الثمنبهذا،"نعم:قالت

ؤوتجكدفنواائذينأقدامبالبالبإئهاها؟فيالرلثروحصتجربةعلى

قذمئهالحالط-عنذفيفسقط!ث15أيقعا".أنمتوشيخملوظث

بجانب!فحملوهاقئتةوجدوهاالمتياندخلفلفاروخها.ولفظمث

ائذينسجميعوعلىكفها*الكنيسةعلىفآشتولى11زوجها.

شديد.خو!ثبذلكشمعوا

علىالحقيكتسبانالمزعومبتجرد!ماإذللعدلومخالفة،رئاالروجينخطيئة4(-31

دليلالآيتينوفي.وبهمالرسلفيالعامل"القدسالروحعلى"كذبوهي.المساعدة

،القدسالروح:الرلث"ارخإ)91.الثهوأئه،أقنومأوشخصالقدسالروحأنعلىقاطع

فيوالعاملةالحاضرةقدرتهدليلسريغا،قاسيارذهفكان"تجربته"علىالروجانائفق

وئرا"المسيحئة.الجماعةحياةفيمرةلأؤلالئسميةهذهتظهر"الكنيسة":111(.الجماعة

المسيحئاالجماعةفعنت:المسيحئةنمؤمعيئسعمدلولهاأخذثئم.المؤمنينجماعة!نابها

معئيىعنصروفي:22(،ا)غلااليهودئةككنيسمةمعئنبلدوفيا(ة)8معيئنمكانفي

الاجتماعومكان:18(،11كو)1الإطلاقعلىالجماعةوعنتا(؟ة)13الأمككنيسة
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الكنيسةعلىالاضطهابوآشتداذالمؤمنينعد؟تؤايذ:التالثالفصل

المؤمنينعددفيتزيذالمتكاثرةالمعجزاث

فيكثيرةوعجالمجأآياتصالرسلأيديعلىوجرى12

رواقياليواحل!قلحبعلىيلتقونمغاكف!موكانواالشمعب.

مخاتطتهم،علىيجرؤالآخرينمنأحايكنولم13،*سليمان

إلى،بالإيمالط،ينضئموكان14.شمأتهميعليكانالشصتولكن

كانواإئهمبل15والئساء.صالرجالهنمتكاثرةجماعاتالرلث

فرشصونفالاصتعلىهناكويضعوت!ئم،الشوارعإلىباترضىيخرجون

الجمعوكآن16.بعضصمنهمعلىآجتيافيهعنذبطرسنطلولوليقغ

المرضىتحملونوهملأورشليتمالمجاورةالمددطاليحئىيبادرون

ئشقون*.كفهمالكانوا،الئجسةالأرواختعذبهموالذين

العجيب!هانقادهمثانيةالرشلساعتقاذ

شميعةمنوهم،حاشيتهوجميغالكهنةرئيسنأنغير17

كونهاوفي32(:01كوأ)02:28،اللأهوتئةوحدتهافيالكنيسةثئمه(؟:16)رو

)أفالكونيئمعناهاوفي132،-5:23أفأ:18؟!ولوعروسهالمسيحجسد

الخاضةملتقىالرواقهذاكانا(:)3:ا"سليمان))رواق)12((.بعدهومما:22ا

قآمنبالإنجيلللذعوةمكاتاالرصلمنهفائخذ،الشريعةدروسالكتبةيلقيوفيه،والعائة

الآيتان16(-)15الأئة.رؤساءمنخوقامخالطتهمعلىيجرؤكثيرونولم،كثيرون

12(.-91:11انظر121الآيةمنالأولالقسمفيوردلماتفصيل
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على!أيديهمفألقؤأ18،تقمتهمآشتذثوقد،جاءوا،الضمذوقئين

فتغالردثملاكولكن91+العائمالسمجنصفيوطرحوهمالرمملص

فينجقفوا"اذقموا02:لهموقالوأخرتجهمليلأالسمجنصأبوالت

*".أالحياةيلكشمأدطمنهومابكلالشدبئوكفموااليهكلص

ئعفمون.وطصواالقخر،هغالهيكلودخلوالهالسمحوا21

كل!أي،الآعلىالمجلسنوذغؤاوحاشيئهالكهنةرئيسنوآقبل

01لإحضارهمال!جنصإلىوأثقذوأ،إسرائيلىبني*قشيخة

أدواتجهمأفعادواالسمجن.فيتجدوهمفلمالحرس!فذهب22

؟"بإحكامئوضذاالسمجنوجذنا)القد:!ائلين23وأخبروا،

الذاخلالييخذلمفتخنافلفاالآبواب.علىقياتاوالحراسن

هذا%الكهن!ورؤساءصال!يكلخرسسقائاسمعفلفا24أحذا".

هذا.!يكونعساهمافيوتساءلواأميرهمفيحاروأالكلاتم

ائذينالرجاذأولئك"إلنقائلأ:وأخبرهموأجاعلي!مفأقبل25

يعفمونصالهيكلفيقائمونهمهاال!جنفيقئختفوهم

فيولكن،وأحضروهمخرجممهمغالقائاالمضى26!"المثمعب

.بالحجارةيفذقهمأنالائمدبهنيخافونكانوالأئهمعثنيغير

نجمجلسأي"المشيخةا(:)21(.الإنجيلوهو،الحياةيؤتيائذياللهبكلامأي)02(

غيرمنللقراءالإيضاحبابمن"المشيخة"لوقادكروقد،ال!ث!درينأوالأعلىالقضاء

اليهود.
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قائلأ:28الك!نةرئيسنشألهمالمجلصإلىبهمتجاةوافلفا27

د!أنتموهاالاستم*هذائعفمواأنجافيقاتفياتهئنكمقد"كئا

هذادتمعليناتجلبواأنإذنفتريدون+بتعليمكمأورشليتمقلأتم

منأحقالفة"إنوقالوا:والرسلبطرلم!فأجابآ92إ"الرجل

أنتمقتفتموهائذييسوغأقاتمقدآبائناإلةإن03.بالظاعةالئاسص

وفخفضاسئذابيمييهرفغةائذيفهو831الخشبةعلىرافعيته

بهذ؟لهشهودونحن32الخطايا.ومغفرةالئوبةإسرائيلبهييؤتيئ

ئطيعونه".لفذينالفةأعطاةاثذيالقدس!والروحنحنالأمور،

اوسلءن-ايدأفغتجفيئيل

علىالئفسنووطنواغيطاتمئزواذلكشمعوافلفا33

فقيهوهو،كأج!لئيلآسمهفريسيئصالمجلسفيفو!ت34.إف!هم

ثئم35،فنيقةالمئهمينبإخراحوأمر،كفهال!ئمعحبعنذكراهةذو

.الرجالبهؤلاءفعقهتنوونئماآخذروا،إسرائيلرجاك"يا:قال

وراءهوآنجر،عظيمشيءأئهالآذعىئودا*قامالأئامسهذ؟فقبل36

"الاسم"بهذاالتلفظعدمالكهنةرئيستعضدوقد.يسوعاسم":الاسم"هذا)28(

وشيؤعهاالمعجزةاعتلانخوفال!جنمنخروجهمأمرإلىئشرولم.وكراهيةتحقيرا

مذهتاالئفسيرفيتذهبائتيهفيلمدوسةمنفريسيئ"جملئيل":)34(الئاس.في

بولسمعذاوجملئيلا!سير.هذافيالحرفعبودئةمنالثحررإلىوتميلمعتدلأ،

أئه-يوسيفوساليهودفيالمؤزخدكرماعلي-اذعىثاثر"تودا":361()22:3(0

اليبس.علىالأردننهربأتباعهيعبرأنبقدرتهوأن،نبيئ
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لهميئقولممشايعيهجميحوتمرقهوفقتلرجل:هئةأرجصنحو

الجليلييهوذاقامالإحصاء*صإلامفي،وبعذه37.غينتعذأثر

تبغوهةالذينجميغوتبذذأيضتاهوفهللثشعتا+وزاءهالأزاص!

وتتركوهمصالرجالهولاءعنتغلإلواأنالآنعليكئمفأقترح38

فإئهالئاس!صعندمنعمفهمأوقضذهمكانإنلأئه،وشأتهم

ت!تطيعوافلنالفهعندجمنإذاكانوأفا93،نفميمهمنشيض!مجل

برأيه.فأخذوأ".اللهعلىخرتاتكونوألأنوتتعرضونتفضه

بآسمالئلفطعنصونهؤهموتجقدوهمالرشلذغواثئم45

حميمبوابأئه!مفرحينألمجلسنفغادوواهموأفا41.وأطققوهم.يسوع

فيمثابرينيومكلوكانوا42.-الآسمأجلصهنيهانوالأنأهلآ

.يسوغصبالمسيحوالئبشيرالئعليمصعلىالميوت-وفيالهيكل

"تاريختدوينهفيلوقايذكرهائذيالثانيهوالإحصاءهذاالإحصاء":أئاماإ)37(

الإحصائينبينوما2(.-ا:2الوالإنجيلفيدكرهفقدالأولالإحصاءأفا".الكنيسة

لشعوب!سكانيئتعدابإجراءفيالرومانئينعادةحسبعلى،سنواتعشرمذة

الحقبةمنا!ولالعقدمنتصففيهذاالجليليئيهوذاثورةتقع،وبالئالئي.إمبراطورئتهم

وقد!بشذة.الثورةالرومانفقمع.الشعبوهئجالإحصاءالجليليئيهوذاعارض.المسيحئة

ومغ.الوسائلبأعنفحتىالشريعةعنللذفاع"الغيورين"حزبالحركةهذهعننشأ

ائذ!الاسمهذا:ا("ألاسم)41(رسولأ.صارائذيالغيور""سمعانكانالحزبهذا

الضلب!بعدالممخديسوعاسمدائقاهويدعونوإتاهينطقونوبهالرسلأجلهمنيتعذب

مق!وزأالحينذلكإلىكانوائذياسمكلفوقائذي"الأعظم"الاسموهو،والقيامة

الثه.وأئهالرلمحثبأئهاعئرافبهيسوغودعوةا(.ا-2:9)فىالفهعلى



6521-6:االزسلأعمال

الزسللمؤازرةالمئ!مامسةإنشاة

الهفينئون*أخذالئلاميذغددكثرإذالأئامتلكوفي6

الخدم!فييهقفنكنأواماتهملأنالجبرانئين*علىيتذفرون

يليق"لا:لهموقالواالئلاميذجمهوزغشرالآثنافذعا2.اليومئة

،الإخوةأئهاقآختاروا،3الموائذ.ينخاتمالف!كلمةنهيئأنبنا

الروحهنممتلئين،بالفضللهمقشهوبمنكم2رجالسبعة

الضملاةعلىنحنونطل4،اث!مةهذ؟علىفنقيمهموالحكمة

".الكلمةويخدم!

إستفانسنبم!،وآختارواالرأقيهذأكطهالجمهووقآشتخسن5

وبرخورسنوفيلئسن،القاسسوالروحالإيمانمنممتلئرجلوهو

إب.6أنطاكيةمندخيلوهوونيقولاوش،وترضنامنوتيمونونيكانوؤ

*.الأيديعلي!مووضمعوافصتواالرسلأيديبيهطوأقاموهم6

ولغتهمفلسطينخارجولدواالأؤلينأنغيريهودكفهموالعبرانئون":"الهفينئون)1!

أئا.وممارستهالذينفهمفيانفتاخاأكثروكانواأي!ضما،الفغةبهذهوتوراتهم،اليونانئة

لكونهمقداسةاكثرأنفس!مويعذونالآرامئةولغتهمفلسطينفيفمولودون"العبرانيون"

يتخفوالمالمسيحئةدخلواوئا.الذبائحفيهئقامالهيكلحي!س!الميعاد""أرضيبرحوالم

اليهوفىئةال!لطاتحقدموضعباتواقد،إستفانسمع،الهفينئينأنويبدو.نزعاتهمعن

-)11:91وخارجهافلسطينفيالإنجيليئللعملتجثدوالأئهم)8:2(أورشليمفي

)افيلئس":-.بالحجارةرجقااليهودقتله"ا!ليل"اسمهومعنى"إستفانس"،)5(02(.

"يتنئأن((بناتأرءلهوكان.الحبشةملكةخازنوعفد25(-)8:هال!امرةبشر

الشمامسةعمليقتصرولمت!ؤد...وثنيئأي،أنطاكيئدخيل:""نيقولاوس-2(.ا)8:

الرسلومساعدةالإفخارستئا،أيالمقذسةالمائدةخدمةإلىتعذاهابلالموائدخدمةعلى

))أعمالفيالحركةهذهتظهرماكثيرا":الأيديعليهم"وضعوا)6(.الإنجيلنشرفي
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فيأجذأيتكاثرالئلاميذوعدذتئمو،الفهكلمةوكاشما7

.الإيمانلصوتي!تجيبونالكهنهمنءوكثير،أورشليم

وآستشهاذهإستفانسن9نشا

ئجري!كانوالفذرةالئعمةمنهمتلثاكانفإذإستفائسنوأفا8

المجمع!هنقوملهفتصذى9.الباهوةوالآياتالعجائبآالسمعمبفي

وأهل%والإسكندرانئينالقورينئينومن"،المعتقين"مجمغالمدعؤ

مقاومةيائمتطيعوالموئا801وليجادلونهوشرعوا،وآ!ميةكيليكية

سمعناة"إئا:يقولونوجالأذضموا11بفمهالئاطقثنصصوالروحالحكمة

الشعت!هاجوا12"-اللهوعلىموسىعلىتجديصكلاتميقذلت

."المجلسإلىوساقوةوأفسكوةعليهفآنقضواوالكتبةوالشيوخ

الذ!تاعنيك!لاالرجلهذا))إن:يقولونؤوليممهوذوأقاهوا13

)8:17؟القدسالروحلإعطاءأو،المسيحئةالجماعةفيخاضةخدمةلإيلاء"الرسل

أن،فيشكولا)13:3(.تبشيرئةلبعثةأو17()9:12،مريضلشفاءأو91:6(،

وورثتها؟لشفائهمالمرضىيلمسماكانإذكثيراالمسيحال!ئدعنالحركةهذهأخذوأالرسل

مجمعأفلسطبنخارجبلدليهودكلأورشليمفي)9(كانوغيرها.الأسرارمنحفيالكنيسة

بمبيوس"أسرهمئمنيهودالأرجحفيهم:"المعتقون"-للأعياد.مجيثهمعندإليهيختلفون

في،قورينمن"القورينئون":-تحرروا.ثئمرومةفىعبيذاوبيعوا،ق.م63عامالرومانيئ

في!مدينةثانيوكانتمصر،فيالإسكضدرئةمن:"الإسكندرانثون"-.الشمالئةأفريقية

نحوأوكان.أفريقيةفيوالتمذنالعلممركزلليونانئينوكانت،رومةبعدالرومانئةالمملكة

الثالثاالقرنفي،الثانيبطيمسأمرالإسكندرثةفيوهناكيهوذا.سكانهاخمس

"فكان.علماثهممنوسبعوناثنانبالمهفةفقاماليونانثة.إلىالئورأةبتوجمةالميلاد،قبل
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يقولى:شمغناهفققد41تجدلمجت".سبكلاموالشريعةالمقذسصالمكالط

ال!ئمنويبذل،المكانسينقفهذا،الئاضرفيذاك،يسوغ"إن

فيالجالسينجميغفيهفتفرس15".موسىإليناسفمهاائتي

.هلاكوجهكأئهوجقهفرآواصالمجلس

وفيموسىقبلوشعيهالفهبينالمتبادلةللعلاقاتتكثيفإستفانسنخطابئ

وبعذهأئاجمه

الرجاذ"أثها:فقال2هذا؟""آصحيغ:الكهنةرئيسنفسأته7

بعاوهوإبراهيتملآبيناتراتىالمجدإلةإدن:آشضعوا!والآباءالإخوة

هناخرفي:لهوقال3،بخرالنيقيتمأن!بلالئفرين*بينمافي

جمنالخرقي4.أويكائتيصالأرضإلىوهفئمعاثميزتذومنأرضلث

فؤلتبعدمن،هناكمننققهثئمبخران.وأقاتمأرض-الكفدانئين

مستشهدينالجديدالعهداستخدمهاكئابائتي"بال!بعينئة"الئرجمةهذهتسميةهنامن

طرسوسعاصمتها!اليوم)تركيةالضغرىآسيةفيولاية"كيليكية"؟-منها.بنصوص

آسيةمنالغربيئالجزء"آسية":-".الأناضول"ببراليوموتعرف،بولسرأسمسقط

نحوعلىبالئراخيالمئصفالخطابهذافي53(-)1.أفسسعاصمتها،الضغرى

تاريخمراحلأبرزفيعرض.بهألصقوهاائتيالت!مإستفانسيرذالرائئونيفعلكانما

بإبراهيمتبدأالحلقاثمتماسكةسلسلةإلأيكنليمكفهالئاريخذلكأنليبئنإسرائيل

اللهغمرأجلهمنوالذي،موسىبمجيئهأنبأالذيالثبيئذاكهوائذيبالمسيحوتنتهي

اليهودرؤساءعلىبعنفيحملوأخيرا.وخياناتهغلظتهعلىوصبرإسراثيلشعببعطفه

يأالباز،مجيءعنتنئأواائذينالأنبياءقتلةآبائهممكياليحخمونبقتلهملأئهم

بعضمعتوفيقهاأحياتايتعذرائتيالشعبثةالئفاليدلبعضذكرا-فطابفيوورد.المسيح

14(.-:213)تكوالفراتدجلةالئهرين":"بينالكتابئة.الئصوص
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يجعلولم5.الآنبهامقيمونأنتمائتيالآرضصهذهإلى،أبيه

لهمفكاتخعقهابأنوغدأئهغير،قذمموطئولاميراتافيهاله

الفهتكفتموقد6بعد.ؤلالهيكنلمكونهعلىتغلإهمن!رلت!يه

ويساءوت!تغتا،غريبإ،2أؤضفيغريبةستكونذزيتهإنهكذا:

شآديئها،اتسشعباهاائتيالأفةأنغير7.سنةمئةآرجصمذةإليها

وأعطاه8.فالمكانهذأاليوتعمدنيتخرص!وتغذثذ.اللهيقو،

ختنوإسحاق.الثاجمناليومفيختتهإسحاقولدفلفا.ايختانغفذ

غشركأ.الآثنيالآباءرؤساءويعقول!يعقوبآ،

كانالفةأنغيرمصر.إلىفباغوهيوس!الآباءرؤساء"وخسذ9

الرعونلدىوحكمةنعمةؤأتاة،قضايقهصجميعمنفأئقذه15،معه

جمصرعلىوقغ!ثثئم11.بييهكلوعلىجمصرعلىفولأهجمصرمللث

01قوتاآباؤنايجذوليمشديذاالضيقفكانمجاغة.5كئعانوعلىكفها

وفيأ13.أولىمرةآباءنافأرسلقوتاجمضرفيأنيعقول!وشمع12

فأرسل14يفرعون.أصلهوتبئين.إخوتهإلىيوسفتعر!تالئانيةالمرة

الختانكانائذيالعهد":الختان"عهد)8(.وال!يكلأورشليم":المكان"هذا)7(

تتباركوبنسله"،كثيرةلأم"أتابجعلهإبراهيماللهوعدالعهدهذاوفي.وكلمتهعلامته

علىالإصراثيليئالشعبامتازالعهدوبهذا13(.-:179)تكالأرضقبائلجميع

لأئهمكذلكوممفواعشر.الاثنايعقوبأبناءالآباء(إ:"رؤساء-.الأرضشعوبجميع

قبلفلسطيناسم"كنعان":)11(.الرمانعبرقادتهأي،الشعب"لآباء"الأصلكانوا

الميلاد.قبلعشرالثالثالقرنأواخرفياليهودفيالشعبيحتفهاأن
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نف!ا.وممبعينخمسة،غشيرتهوجميغأباهفآستقدتميوسف

ونقلوا16ؤاباؤنا،هوماتوف!يهامصر،إلىيعقول!فهتط15

هنالضةصبثمنإبواهيمآشترأةائذيالقبرفيودفنوا،"شكيتمإلى

ش!كيم.أبيخموزتني

كانلإبراهيتمالفهقطعهائذياثوعذيقتول!كانما"وبقذر17

ملأمصرعلىقامأنإلى18هصر،فيوتتكاثريئموالشدث

إلىؤأساتبأئتناالمللثهذافمكر91يوسص.يعرفيكنلمآخر

تخيوا.لئلأأطفاتهمتئيذونجعقهمحئىآبائنا

النه.نظيرفيخستاوكان.موسىويدسالحينذلك"وفي02

!رعونآبنةآلتقطهنبذوئا21.أبيه!طفيأشمهيرثلاثةواحتصمن

مق!تدزاوكانكفها.ايصرئينبحكم!موسى!تأذلت22آبتا.لهاوزئثه

إخوتهتفتقذأنيقليهخطرالآوبعينكلترتتغصوئا23.وأعمالهأقوايهفي

وآنتقتمعنه،فداخ!ضظلوقامنهمواحذافوأى24.إسرائيلتني

اثا3:91(،س)تكيعقوباشتراهشكيمحقل4:ه(:يوحئا)انظر"شكيم")16(

23:16)تكاليومالخليلوهي،حبرونفيالمكفيلةمغارةحثبنيمنفاشترىإبراهيم

هذاوسبب.يعقوبذفئالمكفيلةمغارةوفي،يوسفدفنشكيمقبروفي18(.-

منشفوثاتقليذاينقلوأئه،!طابهفيويدمجيوجزأئهإمشفانسروأيةفيألاضطواب

كلأقسامثلاثةموسىحياةاليهودئةالئقاليدتقسيم"ايأرلعين":)23(.سامرفيأصل

فيوأربعون،العقبةخليجعندمدينفيوأرلعونمصر،فيأربعون؟سنةأربعونقسم

مصر.منالهجرةبعدالبرئةفيإسرائيلقيادة
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يؤتيهمالفةأنسعديهونإخوتهأنوظن25.اغصرفيتلمظلوم-القتل

بينهمظهرالغل!وفي26يديهوا.لموليهئهم،يلإهعلىالخلاصن

أنتم،الرجال"أئهاقائلأ:المساتمةإلىالذعاهم.يتضاربونهمفإذا

رفيقهإلىاممسيءقذفعه27بعضما؟بعضمكميؤذيفلماذاإخوة

كمماتهيكنيأنأفتريا28وقاضيا؟رئي!اعليناأقاقك"من!اثلأ:

ولجمأمأالكلامهذاعنذ،موسىفهرقي92أمس؟ايصرفيأهلكئ!ت

آبتثن.هناكوؤلذ.مذينأوضصإلى

جتل-سيناةصحراءفيملاكلهتراتىسنةأربعين"وبعد35

أخذ!المنظرذلكموسىأبصرفلفا31تصشجل.عفيقةلهيسبفي

أنا32قائلأ:يناديهالربأبصوتإذاليتطفعصتقذتموإذ،العخمب

أدآيجرؤولمموسىفآرتعذ.ويعقولتوإسحاقإبرأهيتمآبائكإله

المكالآفإدنيىخقئكمنتغليكاختغ:الرلثلهفقال33يتطفعص.

قذئيماإلىنظرلتقدإئي34هقذسة.أرض!فيهقاثمأنتاثذي

الآنفهفئم.لأنقذهمفنرئمتأنيتهموسمعمثجمصر،فيائذيشعبي

مصرص.إلىأوسفلث

وقاضيا؟رئي!اأقاملثقن:قائلينأنكروهائذيهذا"فموسى35

لهتراةىائذيالملافيبوساطةوفادتاوئي!االفهأرسقهائذيهوكالن

فيوالآيا!تالعجائبآبإجرائهأخرج!مائذيوهو36،العفيقةفي

01.-3؟اخر3(!ا-)35
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ممنة.أربعينالبرئةوفيالآحمير،التحيروفيجمصر،أرضص

نبئاالفهلكمسئقيم:إسراثيليتنيقاكائذي،موسىوهو،37

بينالبرثةفيالجماعةفيكانائذيوهو38،جمثليإخوتكممن

مييىيرص

إليهألقيحثالذيوهو،سيناءجبلصفي*كلمهالذيوالملافيآبائنا

تثقادواأنآباؤنايشألمذلكومح93إلينا.ييبئغهاحياةكلمات

اصتغ:لهارونقائلين04جمصر*إلىبقلويهموآرتذواتتذوهبلله

أرضصجمصر،منأخرجناائذيذاك،موسىلأنأماقناتسيرآلهةلنا

للضمتمتوقربوا،جمخلأالأئامصتلكفيقصتعوا14.أصاتهماتغلملا

عنهمالفهفأعرضن42ح؟.أيديهميمضنوعاتوآئتهجواقرباتا،

جم!فرفيمكتودثهوكما،ال!ماء*جيشصجمبادةإلىوأشقمهم

الآنبياء:

يا،البرئةفيسنةأربعينمذةوقرابينذبائغليقرثتم"هل

إسرائيل؟!آ

يىفان،الإل!وكوكمتموئغخئمةخقفتمبل"لا،43

لها*!يت!جدواضتعتمائتيالآنصالت"تلك

فييتوزعوناليهودكانوثا".إلهكالرل!"أثاقولهبدليلالفههوموسىكفمائذي381(

و"الملاك".كال!ئسماوات"كيرهاأوالحسنىأسمائهأحديستخدمونكانوااللهباسمالئلفظ

عنمالواأئهموالأرجحه(:11)عدمصرمنلخروجهمتنذموا:)ارتذوا..."41(-)93

تسيو)آل!ة"لهميصنعأن،موسىأخي،هارونمنطلبهمبدليلالمصرثينآل!ةإلىالفه

المصرئونكانالذي"أبيس"الثوروحيمنوهوإلقا"العجل"اختيارهموبدليل،قذامهم

-)5:25لعاموسوالكتابةوالئجوم.والفمرالشمسال!ماء":"جيش)42(.يعبدونه

وكانوا.تمثالهوفيهاالغزواتفيتحملخيمتهكانتالعفونئينإله"مولخ":)43(27(.
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دادل((؟!وواتمماإلىشأخليكمذلكأجلص))فمن

أئذيؤستمكما*الشهادةخباءالبرئةفيآبائناهغ"وكان44

آباؤناتسفمهوتما45.رآةائذياتثالصعلىيصنغهألنموسىكفتم

منالفهطرذهاائتيالأقمصأرضن،كلهريشوغبقيادة،بهآفتتحوا

الفيماعنذخظوةداوذوتقيئ46دأود.أثامإلىهناكوظل،أماجمهم

ائذيهوشليمانأنإلأ47.يعقولتلإلةت!كتايجعلأنفآلتص!ن

،االأيديمصنوعاتفيت!كنلاالعليئأنمع48بيتا.لهبتى

-:الئبيئيقولطكما

قدميئموطئوالأرض!عرشي))ال!ماء94

مأالرلث،يقو3لي،تبنونبيت!)!أفي

يراحتي؟

ءلم
أي

هذاكئه؟"صنغتأائتيهييدي"أليست05

مكاني

عاصمتهم،الميتالبحرمنالشرقإلىالعفونئونوكانالبشرئةالذبائحلهيقربون

01الأفدمينعندالرمانإلهوكان،زحلالكوكب:"رفان"-.الحالئةعضان،عضونزئة

-.اللهعنالانحراففيإمعانهمعلىللذلاليةالجمعصيغةاستعمل:"الأنصاب"-

)اخباء)44(17:6(.ملوك)2لابلإلىاليهودجلاءإلىإشارة":بابل"وراء

علىاللذلالةهكذاوسضي.!يكليكنلمأئامالعهدتابوتفيهاكانخيمة((:الشهادة

أرض"وأدخله،إسرائيلقيادةعلىموسىخلف"يشوع":)45(-شعبهفياللهحضور

.2-ا66:أش)48(.عشائرهعلىق!م!اائتي)فلسطين(كنعان
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فيإئكم،والآذال!ع!؟القلولبغف!ويا،الرالابطفساة"فيا51

أنتم!كذلكآباجممكانو!ا.القذسالروخ*ئقاومون2حينكل

الذينقتلواولقدآباجمم؟يضطهذةلمالآثبياءمننبيئفأ!ن52

وقتلتموة.الآنأشقمتموةائذيبعييهذاكالباز،بمجيءأئبأوا

تحفظوها!"ولمالشريعةتسفمتمالملائكيماأيديمن53

الغفرانكلمةشفتيهوعلىالر!ميلفأإستفان!نالشهداءأؤذ

عليهوصت!رفواقلوبهـم.فيآشتشاطواذلكشمعوافلفا54

إلىحذقصالقدسءالروحهنممتلئاكانقإدهووأئا55.بأششانهم

إئي"ها:فقال56الفهيمينصعنالائضاويسوغالفهمجذفرأىال!ماء

فضرخوا57الفه".يميهنيعنقائماالبشيروآبنقفتوحةال!ماواتأرى

مغاكفهمعليهوآنقضموا،آذاتهموسذواشديذا،صراخاحينئذ

الشهودكأووضع*.يرجمونهوطمقواالمدينةخاوحصإلىوجروه58

كانيرجفونهكانواوفيما95شاول!.آسمهفتىقدقيعنذثياتهم

الختانفيما،الفهغضبمنحرزاالجسدفيالختانيحسبونكانوا"كلف...":)51!

الله:صوتسماعمنذاكإذالمرءفيتمكنوالش!واتالأهواءكبحعلىيقومالحقيقيئ

المسيح.ورسلوالأنبياءبموسىتكفموقدبهيوحيماترفضون"تقاومون...((:-

شكولا3(.ا:18)يوالقتلعلىسلطانذاكيوملليهوديكنلم"يرجمونه":)58(

بعدحالأو!الحادثانأو،الاضطرابمنلمزيدتلافيايتدخللمبيلاطسأذفي

13:01أشماالأولىبالحجارةعليهالمحكوميرمواأناللشهود"وكان-36.عامعزله

.الرسولبولمسسيصيراثذيشاولبحراسةثياتهمجعئهمهنامنأ(.ا-
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ثئم06"هووحيتقئل،يسوغالرلث"أثها:ويقول!تذعوإستفائسن

*".%الخطيئةهذ؟عليهمئمثملا))ردث،:صوتهبأعلىوصرختجتا

قتيه.علىمواالقاشاو3وكانرقذ.ه!ذاقالوئا

الزابمالفصل

السامرةفيصالإنجيلوانتاث!اؤأوو!ث!ليتملكنيسةأؤذاضطهاد

أوودث!ليمفيالكنيسةعلىالحربئيشئوناليهوذ

فتشئمتأورشليتميكنيسةشدياآضطهاديومئذونمتسب8

ودقن2.وال!امرةاليهودئةتواحيالي،الرشلخلاماالجميع"،

.فكانشاوذوأفا3.عظيمةقناحةلهوأقامواوجاذ،إستفائسن

ويدالعهم!والئساتالرجاكويجرالبيوتيقتحم،الكنيسةفييجيعث

السمجوذ.إلى

ال!امرةفيسبالإنجيليدعو،ال!بعةالشمامسةأحذ،فيلثس

فآنحدز5.بالكلمةمب!ثرينتج!ولونفكانوأتشئتواائذينوأفا4

!وكان6.بالمسيحفيهايناديوجغلال!امرةفيمدينةإلىفيلئس!ء

كانوا"لأئهمفيلئس!يقولهاإلىواحدبقل!بيضغونالجموع

شلثاولا.المغفرةفيال!مؤهذامثلتعفموحدهاالمسيحئة...":عليهمئقم"لا106(

،اقتلهعلىموافقاكانائذي)بولس(شاولهدايةثمراتهامنكانإستفانسصلاةأنفي

الرصول.وليسال!بعةالشمامسةأحدهو"فيلئ!س"ة)5(الشهود.ثيابوحرس
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كانتكشرينفإن7:يرونهاأوكانوايجريهاائتيبالآيابيسمعون

شمديذا،صراخاتصرخوهيمنهمفخرجتأنجسةأرواحبهم

عظيم.فرحالمدينةفعئم8فبرثوأ.غرخاأوهفغدينكانواوكثيرين

ال!خرمهنةيتعاطىسمعانآسفهوجلالمدينةفيقبلأوكان9

الجميعو،فكان01.عظيمشيءأئههذعيا،ال!امرةشعبآوتفتن

ائتيالف!قدرة"هذا:ويقولونبيمامتعفقين،كبيرهمإلىصغيرهممن

طويلىصزمن2منكانلأئهإلأبهتعففهموماكان11".العظمىئدعى

كانائذيفيلثسنبكلامصآمنوائاولكئهم12*.يمخرهبفنودطيفتنهم

رجالأيغتمدودنأخذواالمسيحصيسوغوبآسم،اللهبملكوتيبشرهم

وكان4فيلئسوتزتموآعتمذأيضماهوآمننف!هسمعانبل13ونساء.

تجوى.كاتتائتيوالمعجزأتالآياتإلىبذهولط-ينظر

موهبةآشترأةعليهمايعرفنوسمعانال!امرةمؤمنييثئتانويوحئابطرش

الثه

الف!كلمةالبلثقدال!امرةأنأووفمليتمفيالرسلوسيئ14

الروخيينالوالآجلهموصفيافآئحذرا15ويوحئا.بطرسنإلي!مقآزسلوأ

كانواوإئمامنهمأحل!علىبعاتزذقلىيكنلملآئه16القكسن

واحدهائدعىالكاثناتمنسلسلةيتصؤرون"الغنوصئة"الباعأ!لكل11(-)01

تقديرفيكانذاك("فسمعان.القاتمةاللأهوتأعماقمنمنبثقة"قدرة"أو"إيون"،

القهقدرةشاهدواتاولكئ!مال!لسلة.تلكمنوالعظمىالأولى"القدرة"،ال!امرئين

واعتمدوا.سيمونعنعدلواالرسلأيديعلىالمعجزتجري
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عليهمأيدتهمافوضعا17.يسوعبآسم-الرلثفقطآغتمدواقل!

.القدسالروحم!فنالوا

عرضنصالرسلأيدييوضمعسيحطىالروخأنسمعانؤأىفلفا18

السملطانهذاأيضماأنا"أغطياني91قائلأ:نقوذاالرسولينعلى

فقال25ع"".القدسالروخينالعليهيدفيأضعمنكلإنحثى

هوهبةأنوقضتلأئكمعكو!ضسكأذمتالهلافي"إلىبطرس!:له

نصضبئولاالآميرهذافيلكقسقةلاإئلث21!بالمالتفتنىالفه

هذا%خبتكعلىإذنالآنذئم22الفه.-عندشليمغيرقلتكلأن

فإئي23قليك.فيؤقضتمالكتغيفرفقغفهالرلثإلىوآثتهل

سمعانفأجاقي24".الإثبموزئطالغئقمصقرأرةفيأثكأرى

دكرتما".ائما"شييصميتنييئلأالر!ثإلىأنتماآثتهفئما"ألاالائلأ:

إلىارتجعاالرلثبكلمةوبمئراالسمهادةأذياقبغدماهماأئا25

المئمامرئين.قرىمنكثيرفيصبالإنجيلتذعوالطوهماأورشليتم

الحبشةهلكةقئتميعفذكرة،-إلىالطريقفيفيلثس،

نحؤآنطلق"فمقائلأ:فيلثسنالردث*ملاذوكفتم26

بالوظائف%الائجارعلىللذلالةالكنيسةلغةفي"سيمونثة"لفظةهنامن91(-)18

مناسمعانبقلبيستبذعفاكناية":العلقم"مرارة)23(.الكهنوتئةوالذرجاتالكخسئة

"ملاكا)26(للخطئة.العبودئةعنكناية!الإثم"ربما-والرثاء.والطمعالبخلنوازع

أ-مقاصدهلإجراءالملائكةالفهاستخدمماكثيراالكنيسةتأسيسبدءفيالرفي":

فلسطين.جنوبيئالمتوشطالبحرعلىتقع،المدنأقدمإحدى"القوئة":ومعناها"غرة":
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تلكغرة*،إلىأورشليتممنالمنحدرةالظريقصفي،اتجنولب

يذ،خصميئخبشيئ-برجلوإذا.وآنطلقفقاتم27"المقفرةالظريقص

أموايها.صجميعوخاؤدط،الحبشةملكة،*الكئداكةعندعاليةتئنرل!

يقرأمركبتيمااليجال!اؤجغثئم28حاخا،أورشليتمجاءالدوكان

المركبةبهذه"آلخق:لفيلئسنالروخ+فقال92الئبيئ.أشعيافي

أشعيافييقرأالخصيئقسيئإليها!يلئسفبادر03وآئرقها((0

نإأستطيح"كيف:فقال31تقرأ؟"ما"أتفهم:لهالقال!الئييئ.

معه.ويجلسنيضعذأنفيلثسنإلىوطلمتأخد؟"يرشمذنيلم

هذا:هوالكتالب*منيقرأةائذيالموضحوكان32

لمهكذا،يجرهمنتذيكخمل-بين؟الذبحإلىسيق"كشاة

فاه.يفتغ

تصفه؟الضنقولاهوأفاحفه.عليهأنكرقذليهفي33

".الأرضهنزهغت!دحياتهلأن

بهأيفصمدهذا؟الئبيئيقوذقنفي"أسألكقائلأ:فأزددت34

آنطلاقابيسوغوبشرةفاةفيلئ!فتححيتئذ35آخر؟"رجلأأمنف!ه

حاخاجاءقدكان:12(:91)مئى))خصغ".الحبشةلملكاتلقب"كندكة":)27(

أحكاممنالذخلاءعلىوكانتهؤد.وثنئاأيدخيلأ،أويهودئا،كانلأثهأورشليمإلى

فيلئس.ألهمالقدسالروح"الروح":192(12:25(0)يواليهودكانماالشريعة

.8-53:7أثق)32(
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القاكهاءإلىأفضمياممائرال!هماوفيما36.الكتابةهذ؟من

فقال371أعتمد؟"أنهنيضنعالماهاءهوذا"ها:الحصيئ

"إئي:فأجاقيقليك"8بكلئؤمنكنتإنللث"ذلك:فيلثسن

المركبة.بؤف!وأمر38-"0.اللهآبنهوالمسيغيسوغأنأوهن

خرجاوئا93قعضده.،والحصيئاليلئس!الماء،إلىونزلاكلا!ما

بعا،امنالحصيئترهفلمفيلئسنالرفي*روص!خط!الماءمن

أكمدوذ*،فيفوجذفيلئس!وأفا04فيرخا.طريقهفيفضضى

بها.هرمدينةكلفيمبشرااليصرئة!،إلىفوأصل

الخامس!الفصل

عظيموسوذالمضطهذشاوذالمعجز:الإنقلابئ

دمشقأبوالبعلىوشاوذيسوغ

تلاميذ!علىوالئقتيلالئ!ديذتئفمثينفكلاشاو3*الإذاكانوأفا9

الئعبيرهذاروح...":"خطف)93(عليها.المعؤلالئسخفيتردلمالآيةهذه)37(

غابابغتةللحبشيئظهرفيلئسأنكماأئهفالمعنى.معجزةجرىقدأئهبالضمرورةيعنيلا

على!مدينة"أشدود":)04(.القدسالروحلقؤةمنقاذابلباختيارهلابغتةأيضاعنه

عند!بولسبهاوينزل28(،:24)15بطرسسيأتيهاغرة.منالشمالإلىالبحر

القصوبىفيهاوجعلالبحرعلىالكبير!يرودسبناها"قيصرئة":-)21:8(.فيلئس

مقرا%وكانتوتزئقا.قيصرلأغسطسثكريماكذلكوسضاها.الفخمةوالملاعبوالهيكل

بولس!شجنوفيها151(.للوثنئينالكنيسةأبواببطرسفتحوفيهاالرومانتمين.للولاة

فيطرسوسفيؤلد"المطلوب".معناهعبرانيئاسم"شاول"؟)1(241:27(.سنتين

علىالرومانتةبالمواطنئةويتمئعالفريسيئالمذهبعلىكانللميلاد.5-أعامكيليكية
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كأدمشققجامعصإلىرسائلوطلحت2الكهنةرثيسعلىأقبلالزلث

نساء،أورجالآ،الطريقةهذ؟علىأناشماهناكوجذإذاحئى

أووشمليم8إلىموتمينساقهم

السمماءمننووإذا،دمشقهنآقترلتوقدسائر،هووفيما3

له:يقولروصوتاوشمعصالأرضعلىفسقط4يصميائههغمزةقد

شثدي؟"ياأن!ت"قن:فقال5"؟"تضطهذنيلماذا،شاول،"شاول

المدينةوآدخلىآنقفنصولكن6.تضطهاهأنمتائذييسوع"أنا:قال

قوقفوامرامقوةالزجال"أفا7((.تفعلأنعليلثماذالكفيقاك

فنهضن8أحذاكاهيبصرونولاالضوتيسمعونقائمدوهين

المسيحئيناضطهدذاك.يومالذينئينالمعفمينأشهرأحدجملئيلعلىتثففيهودئا.كونه

المملكةفياكبرالمسيحئةرسولوصار36عامالمسيحئةإلىاهتدىثئمبضراوة

الكنائسإلىرسالة14له67.أو66عامرومةفيبالاستشهادحياتهختمالزومانئة.

إحدى"دمشق":)2(:9(.)13الزسولئةرحلاتهإحدىنيببولستلفبأنشأها.ائتي

عليهاكانبولسقدمهاويوم64.عامالزومانعليهااستولىمنآخر.العالممدنأقدم

المؤؤخيوصميفوسيشهدكماضخمةجالياتفيهالليهودوكانلرومة.خاضغاالحارث

1(.)8:إستفانسامششهادبعدتشئئوأائذينالمؤمنينيدعلىالمسيحئةدخلتهااليهودفي.

وكنيستهالمسيح-تضطهدني":"لماذا)4(المسيحئة.المفةأوالمذهب":الطريقة"هذه-

فأ؟4وه25:45مئى6،-أة15أيوالآخراضطهادالواحدفاضطهادواحد،

بولسنفسفيالبالىالثأثيرلهكانبهوالمؤمنينالمسيحبينهذهالوحدةوكشف.3(.:5

-224:فيثئمهنا،:مزاتثلاثبولساهتداءخبروردوقد.رسائلهمنيظهركما

الثلاثالزواياتأنغيرالثفصيلفيالاختلافنجعضوغ18.-9ة26وفي21،

)27(.يسوعرأىوحدهبولسأحذا":يبصرون"لا)7(جوهرها.فيواحدةمتكاملة
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بيدهـفآالتاذوه+شيئائبصز"أولامفتوحتال!وعيناةصالأرضعنصشاول!

ولاجمللاالبصيرمكفودت2أئامثلاثةالقيث9.دمشقبهودخلوأ

.تشرب

الرويا:االيالزلثنادأهختئياآسمهتلميذدهشقفيوكان15

"المالزلمحث:لهالقال11وفي".يا"هاءنذأ،:قالختئيا".))يا

فيوآلتمسن"!،المستقيمالرقاقلهئقال!"اثذيالوقاقيإلىآنطق

يصفي+هناكف!و.شاولآسمهطرسوسنمنرخلأيهوذابيت!

تديهعليهويضغيدخلخنتئاآسمهرجلأرؤيااليرأىوقد12

كثيرينمنشممعتقدإئي،رفي"ياختنيا:!أجاب113لمبصر"

وهنا14.أورشليمفي*!ذيسيكإلىأساتوكم،الزجلهذاعن

ب+".بآسمكتذعونائذينكليوتقأنالكهتةرؤساءمنشلطانله

آسمي!تخملمختارإناءص!ليإثه،"انطيقالرب9:لهفقال15

يتألتمأنينبغيكموشأريه16إسوائيل.وتنيوالملوفيالأمأماتم

."آسميأجلصمن

"ش!اولكل،ا:وقالعليهيذئهووضغالبيمتودخلختئيافآنطلق17

المستفيم":!"الزقاق111(إئام.ثلاثةفأعماه:22()11الزؤيانوربهرهيبصر":"لا)8(

81هنكثرعرضهوكان.الغربإلىالشرقمنويمتذدمشقشوارعأعظمذاكيومكان

أ:"قذيسيك()13(.بعضهعلىالحفرئاتعثرت.الأعمدةمنصفانجانبيهوإلىأذرع

المسيحئون!بهاوتسفىالمنتظر.المسيحجماعةعلىتدكالقديمالعهدفيكيانتالتسميةهذه

تسمية!:"باسمكيدعون"ائذين)14(.قداستهفيويشتركونللمسيحكونهملواغالأؤلون

الجامعة.الزسولئةالخدمةل!ذهالزلث"اختاره"ة"أداة"أو"إناء"151(للمسيحئين.أخرى

)16(01خ!وضاالمتأئمةالشهادةبطريقولكن"والملوكوالأم"اليهودثعئمائتي
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جئمآ-أئتيالطريقفيلكتواءىائذييسوغالردثإن،أخي

".القدسصالروحمنوتمتلئئئبصرلكيإليكأزسقنيقدمنها،

وقامالبضر.إليهالشوروعاذشي"كأئهعيتيهمنللوقمبفو!18

فتشآد.طعاقاوتناول91فآكتقد،

دمشقفيالزسوليئعمقهيبداش!اوذ

غئتمهاثئم02.بضئمقفياتذينالئلاميذمغأئاميضعةوهكمث

جميعقذهل21.اللهآبنهويسوغبأنالمجآمعصفيئناديبدأأن

بهذااعينالآيبياكانائذيذاكهو"أهاوقالوا:شمعوهائذين

ال!لاسلفيييسوقهمههناإلىيأتأدوتثم؟أورشليمفيالآسمص

وئفجئم،قؤةتزداذفكانشاولأفا22؟".الكهنةرؤساءإلى

وبعذ23ءالمسيحهويسوغأنفترهتادهشقفيالمقيميناليهوذ

شاولفعلم24يقتلوة.لكياليهوذأولئكائتمزقليلإ؟!غيرأئام

بهليو!عواوليلأنهازأالأبوالت*تزصمدودنوكانوايمكيدتهم.

شل.فيال!ويىمنودلؤةليلأتلاميذهالأخذة25

"العرب"بلادفيبولسإقامةتقعالمذةهذهغضونفي((:قليلةغيرأئام"بعد)23(

عليهألي!ودقأتمريبشردمشقإلىعادوبعدها:17(.ا)كلامشواتثلاثواستمزت

حئىبقايالهيزاللايطؤقهاسووحول!اإذكانالمدينةأبواب:"الأبواب")24(.ليقتلوه

.اليوم



!4-9:26الزسلأعمال538

الإخوةفيهؤئهعليهفئتآمزفيبمئمزأووشليتميأتيش!اوذ

فكانو%بالئلاميذالأتصاكحاولأورشليتمإلىوصلولجا26

وأدخقهمعهبوناباالأخذة27تلميذ.أئهمصذقينغيزيخافوتاكف!م

،!كفمهائذيالردثسالطريقاليرأىكيفعليهموالمنالؤسلصعلى

ويجي4يذهصبفأخذ28.يسوعبآسمصدمشقفيجاقزوكيف

يخاطبوكان92.بخرأةالزصثبآسمصويدعو،أورشليتماليمعهم

غيئمفلفا03تفتلوه.أنفطقبواهموأفا.ويخادل!مالهفينئينكأ

ا.طرسوسإلىمنهارخلوهثئم،قيصرئةإلىأخذروهالإخوة

فكانت،وال!امر؟صوالجليلاليهودئةكلفي،الكنيسةوأئا31

يأثدنمؤا3وتزدا،الزلثخشيةفيوتاثملكتبنىوكانت،شلامفي

.القدسالروص!

الوثنئين!أي،للألمالكنيسةأبوابئيفتغب!رلمن:ألائ!ادسالفصل

إيياسائقعذيذةفييشفيبطرلعن

المذيسين.إلىآنحدزالجهاتكلفييطودتبطريع!كانوفيما32

علىاممآذاإنياس!آسمهرجلأهناكفصاذ!ت33!.لذةفيالمقيمين

"ياا:بطرسلهفقال34،مقعذا.كانإئهستوات.ثمانيمنذ2فراش

الشرقيئ!الشمالإلىمدينة"لذ":القديمالعهدوفي)32(-"لذة"1(.:)6الهفينئين)92(

أ"فيئس".اليونانوعند،الآلهةلجوبيتركبيرهيكلأالزومانفيهابنى)يافا(.يوئامن
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فقامبنف!يمك"8!راكمكوقهذففئم.المسيحيسوغشفاكقد،إيياس

الزفي.إلىفآهتذوا!والشارولبيآةأهلصجميغوزآه35.للوقت

طابيتاآسفهاآمرأةئحيبطرلمن

وكا!ماطثية!.أي-طابيتاآسمهاتلميذةيوئافيوكان36

فو!37تعملها.كاشاائتيئوالضدالاتالضمالحةصبالأعمالغنئة

فيووضمعوها!غسلوها.وماتتقيضتأئها،الأئامتلكفي،لها

بطرسنأنالئلاميذوسمعئوئاهنقريبةيذةوئاكانت38الغفئة.

شأخر".لا،إلينا"جئ:لهييقولاسرجلينإليهأنفذوافيها

إلىبهصجدواوصلفلضاهعهماهوذهحتبطرسنفقاتم93

الأقمصةوييريتايبكينوهنكفهنالآراملعليهوأقبل!ثالعفئة.

بطرس!فأخزقي04.معهنو!يتصنعهاطثيةكانتلمتيوالآؤدية

".قومي"طابيتا،:وقالالجئةإلىنظزثئم.وصفىجثاثئم.الجميع

تدهالناولها41فجل!مث.،بطرسفأبصزثعيتيها،ففتخ!ث

فذاغ42.حئةلهموقذمهاوالآراملالقذيسيندعاثئموأنهض!ا.

بالزلث-كثيرونقآهنكفهائوئااليالخبز

الكرمل.جبلإلىيافامنالمتوشطساحلعلىالممتذالكبيرال!هل"الشاوون":)35(

مدينةمنبعضىاليوموهي.المتوشطعلىمرفأكبيزاكانتالحالئة.يافا"يوئا"؟)36(

الآرامئةفي"طابيتا".الهيكللبناءلبنانمنالأرزسليماننقلالمرفاهذابطريق.أبيبتل

غزالة.،ظبية:اليونانئةفيو)اذركاس(!
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يممعانةآسما2ذئاغعنذقليلةغيزأئاقايوئافيبطرس!وقكمث43

يوئافيوبطرشقيصرئةفيالوثنيئكرنيليوسنمؤدوجة:رؤيا

المرقةمنمئةالائا*،كزنيليوسآسمهرجلقيصرئةفيوكان01

،!بييهوأهلهوالفة*يخشىتقئا،وكان2))الإيطالئة؟:؟((0المسفاة

باسيمرارتالف!إلىوئصفي،كثيرةصدالاصتالالمعمبإلىويصنغ

وويا!فيرأىا!كاار،منالأسعةال!اعةنيحؤيأيوموذات3

إليةفحذق4كزنيليوس"."يا:لهويقولعليهيدخلالف!هلاك

صلواتك"إن:لهفقال!مئدي؟"يا"ماذا،:وقال!ا!ودتوداخقه

يوئاإلىرجالأالآنقآرشلص5تذكازا.الف!إلىصجذلثقدوصدقاتك

،.سمعان،الدئاغعلىنازل"فإئه6بطرس!!.المقفمتسمعانوآستقدثم

آثنيندعاكفمؤائذيالملاكآنصر!تفلفا7التحر((0إلىبيتهاثذي

لخطورتهذلك"."الأعمالسفريرويهخبرأطولنجدبعدهواثذيالفصلهذافي18(-)1

اليهودعلىعملهمق!صرواالحينذلل!حئىفالزسلالإنجيلئة.والذعوةالبشارةتاريخفي

في!رؤيايرىوثني25(.-28:18)مئىكفهالعالمبغزوأوصاهمقدكانيسوعأنمع

أيا،للأمالكنيسةأبوأبفتعإلىتفضيانوكلتاهمايوئا،فيرؤياهيرىوبطرس،قيصرئة

يؤئفونها:ائذينالجندلأنالإيطالئة":"الفرقة11(17(0ة)11الفهمنبأمرالوثنئين،

)3(:7(0)01))الئقيئ"كذلكالتهؤد.طالبللوثنيئنحتا":الله"يخشى21(إيطالئون.

8(.أة0421؟)8:قيصرئةفيسثتافيلئس)5(كانالطهر.بعدالثالثةالئاسعة":"ال!اعة

الكنيسةاأبوابفتحلأنبطرسكذلكدعابلليبشركرنيليوسالفهاختارهماذلكومع

الجماعة.فيكبيرمسؤول!منلهبذفلاالكنيسةحياةفيخطرمنعطفللأم
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تئم،بالآميركفهوأخبرهم8،يلازهونهئمنتقئاؤجثدئايخلمافيمن

يوئا.إلطأزشل!م

ضجداتدينةمنقوبواوقدصالطريقفيهمفيماالغدوفي9

فو!01.ليصئي*ال!ادسةال!اعةنحيىفي،المئمطحعلىبطرس!

عليهوخ!تهيجذونكانوا!إذيتهل.أنفأراذجاغأئهله

جمحماطكآئههابطاووعات،قفتوحةال!ماءفرأى11آئجذاباصن!،

كلمنفيهوكالن12الأوض.نحؤالآوبعةبأطراههفدلى،عطيم

إليهصوصتوإذأ13المئمماء.طيروكل،وزخافاي!اصالأرضدئاباب

يا)الا،:بطرسفقال14وكل".آذتغقمصبطرس!،"يا:يقول

الضوتفكان15ذي!ا"".أوبح!اقطأكل!تمافإئيربأ،

ذللثوخذسث16".أنتكه!تنخ!هفلاالفةطهره"ما:ثانيةإليه

ال!ماء.إلىحالأالوعاءدح!ثئممزالب،زثلات

ائتيالزؤياتكونقدغسىمافينفميطفيبطوس!متحئووفيما17

وآهالرؤياالحسنفقدإذاالمرءحالة"انجذاب":101(الطهر.".ال!ادسة"ال!اعة)9(

نجسهوماومنهاطاهرهومامن!االحيواناتهذه141(.إرادتهفيهاالفهلهرأعلن

منهااكلإلىيدعوهالفهصوت:"الضوت")15(11(.)أحالموسوئةالشريعةبحسب

"لا-.الشريعةعلىمحافظبائهفاحتبئالزؤيامنالقصدبطرسبفهملمتمييز.بغير

إلغاءذلكمنوالقصد.ذاتهفينج!اشيتاخلقمااللهلأننج!اتعذهلاأنت":تنخ!ئحه

هؤلاءوقبولوالوثنئيناليهودبينا-لاجزهدمثئمومنوالئجسالطاهرفيموسىضريعة

الئكرار161(02(0-ا:15)مئىالشريعةهذهألغىقديسوعوكمان.الكنيسةفي

إليه.ترميوماالزؤياخطورةوءاظهارللئوكيدمزاتثلاث
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بيح!عنسألواقدكزنيليو!منعندمنالمرسلينصبالرجالإذارآ!ا

اطفباسمعانهلف!تخبرينوناذوا18بالبا!بووقفواسمعان

قاكالزؤيافييفكر3يزامابطرلروبينما91.ناؤل"هناكبطرسن

معهموآذقحثآننركفقمص02.يطلبونكرجالأإن"ها:ك!الزوحلى

الزجاليإلىبطرسن!تؤك21"8أرسلتهمأنالأنيترذدغيرفي

المئةقائذ"إنقالوا:22قدفتم؟"ففيتم.تطلبونقن"أنا:وقال

اليهودأفةلهوتشهاالفةيئقي،صذيقرجلوهوكزنيليوس،

ويسمغبيتهإلىيسعتقدقكأنملاك!قذيس!إليهأوحى!دكفها،

أ.الذخول-وأضافهمإلىفدعاهم23".عندكائذيالكلاتممنك

الوثنيينمنالمسيحئينبثورةقيصرئة:فيكرنيليو!نعندبطرسن

الإخوةمننفووصجتا.معهموآثطلقبطرلسقامالغدوفي

كرنيليوسنوكان،قئصرئةذخلواالثانياليوموفي24يوئا.فيائذين

بطرسنوفيما25أضلإقائه.وأخصنأثميمباءةدعاوقدآنتظايىهمفي

فأن!ضحا26!دتئه.عنذساجذا*وخزكرنياليوس!آشت!بلهداخل

وهودخلثئم27((0مثلكتشمرإلأأناقما،))قئمقائلأ:بطرس!

:الهمفقال28.هناكآجتمعواقلإأناشماكثيرينفوجذمعهيتحذث

.!بيتهيدخلأوغريتايخايطأناليهودفيعلىقخظووأئه"تغلمون

ومناالوئنيةعلىنشأكرنيليوسساجذا":"خز)25(.القدسالزوح"الزوح":)91(

بشرئة.هيئاتفيالبشرويزورونكثيرونالآلهةوأنصافالآلهةأنمعتقدها
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ذيس!-أوتجس!إئهأحل!عنأقوكألأأرانيقدالفةأنعلى

فآسأئكمفضاتعة.غيرعلىجئتطذغؤتنيئاذلكأجلصمن92

آشتفدمتموني؟"فيتم

يهنحتأئامأربعةمنذالمئماع!هذ؟مثلص"في:كرنيلموسفقال03

بيوالفقدتهئةصحفةفيصبر!لوإذاالئاسعةال!اعةصلاةأصفي

صذقاتكوبمرثصلاتكشمدثقد،كرنيليولسيا31:وقال

فهوبطرسنالملفحتسمعانوآستقلإئميوئاإلىفأرجمعل32،اللهعنذ

أؤشل!تساعتيفيمن833البحرعلىالدئاغصجمممعانشانازلله

يذيكبينجميغاالآننحنوهاقل!!آ.إذأحسضتآوقدإليك

ال!ثد".قتلصمنبهأهوتماكلينسمغ

لاالفةأنحفاليتاكد"لقد:وقالفاةبطرس!فتححينئذ34

عنذهاليزكانوغيئأضةأفيمنآئقاةقنصبل35،الوجوهيحابي

بيسوغبال!لامصضبشزاإسرائيلبنيإلىكلمتهأرسلإئه36،مقبولأ

فيتجرىقدماتعلمونوأنتم37.الجميعؤبأهو-ائذيالمسيح

بهـا-نادىائتياتغمودئيمابعدمن،أتجليلمنآبتداةاليهودثيماكئها،

ائذييسوغوالقدر؟صالقدسباتزوحساللهمسغوكي!38،يوحئا

بيتفكان،ال!ئةمنفالئحريمالوثنئينمععلاقةكلالموسوئةالشريعةتحزملم)28(

الزؤيا،فيرآهماإلىاستناذا،بطرسيعئرومنخ!ا.نج!اوطعامهيلامسهوماالوثنيئ

الوثنئين.منالكنيسةموقفبعذ،منعليهيكونأنيجبعفا
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جميغويثر2الخيزتضنعمكاييكلفيآجتاؤائذي،الئاصرةمن

معه.كانالفةلأنإبليس!،عليهمآستولىمنص

وفياليهودئهأرضصفيصنعمابكلشهو؟"ونحن93

أقامهقد04،الخشبةعلىإئاهمعفقينقتلوةائذيوهو،.أورشليم

بل!أكفه*للشعحبلا41يظهز،أنوآتاةالئالعثصاليومفيالفة

وشربوا،معهأكلواائذيننحنلناقبلى،منالفاآختازهملشهوب

الشعبفيننادقيأنأوصاناوقد42.الأمواتجمنقياميهبعذمعه

وله43والآموات.للأحياءدئاتاالفةأقاتةائذيهوبأئهونشهذ

الخطايا".،مغفرةبآسمه3ينابهآهنمنكلبأنالأنبياءجميحيشها

علىالقكس!الزوحتزكعنكمايتكفميزال"مابطرس!وكان44

أهلهنالمؤمنينكل!ذهش45.الكلمةشمعواأئذينصجميع

قدصالقدسالزوحصموهبةأنمن،بطرسضجبواائذين،الختالإ؟*

يتكفمونشمعوهمأئهمذلك46أيضما*.صالأعمعلىأفيضسث

نأأحا"أتسشطيع47:بطرسقالحينئذءاللهويغطمونبلغالب

مثتنا؟((*القدسنالروخنائواالذينهؤلاءعنالمعمودئهماءيحيسن

نأعلىللئدليلفقطاختارهملفذينبلكفه""للشعبيسوعيظهرلم43(-)41

آمنمن"لكلطزا،الئاسفيمشاكاوأصبحتأجلهاانتهىقدالشعبهذا"امتيازات((

شهادة)6(محسوسبوجهوجماعتهكرنيليوسعلىالقدسالزوححلول!45(-)44به".

لأحكاممنهمخضوعغيرمنالوثنئينهنللمؤمنينالكنيسةأبوابانفتاحعلىإلهئة

"نالوا)47(يهودفي.أصلمنالمسيحئونهناهم":الختان"أهل-الموسوئة.الشريعة

متىيعطيهواللهاللهمنعطئةبأئهذلك،الأيد!وضعوبدونالعمادقبل"القدسالزوح
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يمكمثأنسألوةحينئذ.المسيحيسوغبآسمصئعمدواأنوأقز48

أئام".بضعةعنذهم

الوثنيينأي،للألمالكنيسةأبوالتقتخهئعلنأورشليتمفيبطرسن

أيضماالأتمأناليهودئةفيائذينوالإخو؟الرشلصمسامغوبلغ11

ائذينخاصماأورشليتمإلىبطرس!ضيذفلما2.اللهكلمةقيلوا

وأكفحتقف!شرجالعلىدخل!ت"إئك:قائلين3،ايختانأهل-من

:قال،جممياقهعلىالأمزل!ميعيرضنبطرسنفشرغ4*إ"معهم

وعات،رويا*الآئجذالبفيفرأيتماأضفييوئاقيينةفي"كن!ت5

إليئوبلغ.الآربعةبأطرأالهمدلىعظيمجممماطال!ماءكأئهمنهابطا

والزخافاتوالوحوشنالأرضصذوابأالأبصرثوتآففئهفيهفتفزشما6

بطرس!،با،آذبغالمص:لييقوللمصوتاسمعت!ثئم7السمماء.وطيز

وأتجس!شيءفميقظدخلمافإئه،رفييالا،ةفقلمت8وكل.

تنخ!هاللااللهطفرةماالمئمماء:منثانيةالضموتفأجاب9ذيس.

ال!ماء+إلىالجميعجذلتثئممزالمحتثلاتذلكوحدثا"أسا.

قيصرئةمنعليئموقدينصرجالثلاثةال!اعةتلكفي"وإذا11

معهمأذهمتأنالزوص!فأمرني12.فيهكئاائذيالبيمبعلىؤقفواقد

الخبز""كسرأئهيبعدولا،يؤاكلهمأثامبضعةعندهمبطرسوأقام-شاء.وكيفضاء

مهدهافيالمسيحئةستواجهبماالموقفهذايشعر3!-)2.مزةغيومعهم)الإفخارستئا(

ال!ابق.الفصلفيالخبرروأيةانظر18(-51اليهودتة.قيودمنللثحزر
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م!الزجلبي!توذخلنا،السمئةالإخوةهؤلاءوضجتنيترذد.غيرفي

أرجم!ل:لهويقولروبهيقفبيتهفيالملاكرأىكيفقأختزنا13

كلاقاعليكيلقيوهو14بطرسنالملفمتسمعانوآشتقدثميوئ!اإلى

تزكاكفمهمسزضتوئما15.بيتكوجميغأنخاالخلاصنيوتيك

كلاتمفتذكرث16البدء؟!.فيعلينانزككماعليهمالقدمنالروخ

بالزوجف!تعمدونأنتموأفابالماءغفذيوحئاإن:الالإذالزلث

علينا"،بهأنعتم-مابمثلعليهمأثعمقدالفةكانفإذا17.القدس

إ"الفهأمنغحئىأن!اأكون-فقنالمسيحيسوغبالزدثآمنوايكونهم

إذن"فالفا:قائلين،الفةومخدواآطمأئواذلكشمعوااللفا18

".الحياةلهمتكونلكيأيضماالآمصعلىبالئوبةأنعتمقد

الوفنيةأنطثيةفيالكنيسةإنشاء

أجلمنو!ائذيالضميقتجزىمنتشئتواأئذينوكان91

11أحذيكفمونلامم!وأنطاكيةوقبرسنف!ينيقيةإلىآجتازوأقدإستفانسن

ائذي")العنصرة(الخمسينعيدفيوكانآلمسيخيئالنكلامبدءفيأيالبدء":"في151(

العيداففيالجديد.العهد"بدء"فكانسيناءجبلعلىلموسىالشريعةالفهأعطىفيه

علينا":ابهأنعمما"بمثل)17(الجديد.العهدمحفهويحلالقديمالع!دينطوينفسه

الاسماهذا".النخيل"أرضومعناه:"فينيقية"21(-)91".القدس"بالزوحالمعمودئة

شمالأ.اواللأذقئةجنوتاالأبيضالزأسبينالمتوشطالبحرساحلعلىاليونانأطلقه

!-الأبجدئة.اختراعفضلولهحضارةالئاريخشعوبأشهرمنالفينيقيئوالشعب

،كانت!مصئهاتجاهفبىالعاصينهركذوةعلىمدينة"أنطثية":-36(.:)4"قبرس":
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فبرسئينكانواتغضمهمأنغير02فقط.اليهوذإلأبالكلمة

أيضاأليونانئين!ئكفمونطمقواأنطثيةذخلوأفلفاوفورينئين*،

عد؟قآمنمعهمالزلثياوكانت21.يسوعبالزفيويبشرونهم

فيائتيالكنيسيمام!مامغالخبرفبقغ22الزبأ.إلىواهتذؤاكبير

نعمةعملووأىأقبلفلفا23.أنطثيةإلىبرنابافأؤشملواأورشليتم

القلب،بعزيم!الزلثفيالثبالتعلىجميغاوحئهيمآبتهبئالله

فآنضئم.والإيمالنالقدسصالروحمنممتلتا،صالحازجلآكانفإئه24

.كثيرونخلقالزدثإلى

فلفا26*.شاولطلبفيطرسولنإلىآنطلقإئهثئم25

كاجملةسنةالكنيسةهذ؟!يفأئضميا،أنطاكيةإلىبهأتىوجذة

الئلاميذعي3اصولأأنطاكيةوفيجمغاكثيزا.وئعفمال!مغايعملال!

تسيحثين.

أنطيوخسأبنهباسموسفاهاق.م.351عامسلوقسبناهاطويلأ.أمذاسوريةعاصمة

جاليةفيهاكانت.الأصناملعبادةالفخمةال!يثلوكثرةوالفحش!والئرفبالثراءاشتهرت

المنطلقوكانت)26("بمسيحئين"المؤمنونفيهاتسمىالمسيحيئالعهدوفيقوئة.يهودئة

إئاهم"اليونانئون":-21:.ا(."قورينئون":)02(الوثنيئ.العالمفيللانجيل

اليونانأي"الإغريق"أو،اليونانئةولغت!مفلسطينخارجمناليهودأي،الهفينئون

مذةفيهاوظل03(19:أورشلي!ممنجاءهاقدبولس)25(كانالوثنئين.ويريدأصلأ،

نأأيلها،ئدبائتيالمهمةيبدأانلبولسستتيحبرناباوبادرةال!نتين.تتجاوزلا

.(15:)9"للأم"رسولأيكون
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والئعاطفا-الئماسلثبعاملأنطثيةكنيسةمنومذدأورشليتمفيمجاعة

أنطاكية!إلىأورشليتممنأنبياء*آنحدؤالأئامصتلكوفي27

شديد!مجاعةأنصبالروحقأنباأغائسنآسفهمنفئم.واحذفقاتم28

--أئامصيهقوديوشفيوالغتو!د-كفها*المسكونةعلىشتتقغ

يلإخو!قذذا،منهملكلتي!ربمايرسلواأنالئلاميذالعزتم92

على*الشيوخإلىبهوتغثواذلكففعلوا03.اليهودئةفيائمقيمين

وبول!ش.ترناباأيدي

لليهودإرضاةالكنيسةيضطهذأغريئاهيرودل!ن:الئ!ابمالفصل

ملاكيل!علىبطرشونجاةيعقوبئاس!تشها؟

مغقومشعلىالآئدقيالملأهيرودم!-ألقىالرهال!ذلكفيا2

بأحداثينبئونالقديمالعهدكأنبياءوكانوا.القدسالروحيلهمهممسيحئون:"أنبياء(()27(

مهفتهمومنإلخ(،:2916،-ا:2813؟)الآيةالكنيسةبحياةيتعفقمافيالمستقبل

اليونانمنكلتسمية"المسكونة":)28(:32(.151وتشديدهمالإخوةتعزيةأيضا

وقعتأئامهفي54(":-411أكلوديوس-والاعتزاز.للئعظيممملكتهعلىوالرومان

بالحجار!القيصرقذفواأهلهاإنحئىرومةفيواشتذت،المملكةأرجاءفيمتمرقةمجاعات

"للشيوخأكان"الشميوخ":)03(وسوتيونس.تاسيتسدكركما،الطريقفيمازاكانفيما

أعضا،منوكانواوالقومئة،الذينئةالتقاليدعلىالحفاظفيكبيرشأناليهودعند

"شيوخها"لهاكانتنتشرالمسيحئةبدأتوئا.الأعلىالقضاءمجلسأي،ال!نهدرين

لرعايةأنشاهاكنيسةكلفيمنهميقيمبولسوكان6(.و:2)15الرسلبعدمنزلتهم

إذدأفهم،منهمكلدرجةبحسبالأسماقفةوبينبينهمالئمييزجرىثئمفيها.المؤمنين

)اهيرودس")1(1(.يو2،ا5:بط)1)اشيوخا"ئدغونأنفسهمالرسلونرى.الكهنة
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ال!يف.بحذيوحئاأخايعقوقيوقتل2.إليهمءيمسيالكنيسة

أيضما.بطرسنعلىبالقثضصآمراليهوذيرضيذلكأنرأىوإذ3

ال!جنيفيأثقاةعليهقبضنفلفا4القطير*.أئائمحينئذوكاتتأ

نأبقضدهوكانالجند.ين؟برأراقيأربعةإلىحراسيهأمروؤكل

وكاتت!ال!جنصفيإذنبطرلم!كان5.الفصحبعذللضمعمبيقذته

آنقطاع.بلاالائ!إلىالضملاةلأجيهتر!الكنيسة

تلكفيبطرس!،كانللمئحع!بئقذقهأنهيرودس!أزمغوتما6

البا!بعلىواطراس!،ب!يملسلتئنقشدوذا،جندثئنبينناثماالئيل!!أ

أشرققدونور،بهوق!قدالرلثملاكوإذا7.السمجنيخرسون

عاجلأإ""قغقائلأ:وأئقطهبطرسنجشمافضرلتاتكان+في

ؤآسمذذ"تمنطق:الملاكلهفقال8يدثه.منال!فسقتال!فسقطمت

فخرقي9وآثتعني".وداءك))آلتسن:لهقالثئمققعل.نعقثك(1.

يظنكانبلحفاكانالملاكفعلهماأنتغقملاوهويتبعهوجعل

البا!بإلىؤآنتهتا؟"والثانيالأؤكاتمخزسنالجاؤأ01رؤيا.يرىأئه

الوثنئةرومةفينشأقدكان41.عاموال!امرةاليهودئةعلىملكاخعل:الأؤلأغريئا

23.الآيةانظرموتهبشأنلليهود.إرضاءوالشريعةاليهودفيللذينبالغيرةتظاهرذلكومع

يأ:"أراج"أربعة)4(فطيرا.إلأالخبزفيهايؤكللاإذالفصحأئامالفطير((:"أ!ئام)3(

خارجيحرساناثنان:ساعاتثلاثمنهمأربعةكلنوبةأقسامأربعةينقسمونجندثا16

هذاومثلال!جين.يذيبإحدىمربوطةمنهماكلويدداخلهواثنان،ال!جنباب

ا*ولاالمحرس)ا)01(.شأنهلعظيمبطرسعلىحرصهشذدليلالملكجانبمنالئحؤط

:24(.)16حرسسجنكلعلىوكانسجنداخلسجنفيبطرسكان":والثاني
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فخرجا،تف!يمهمنلهمافآئفتح،المدينةإلىيفصميائذيالحديدفي

نفميهإلىبطرسنفثالت11.الملاكفاوقهوللو!مترالاقا،ووتجا

مناوأثقذنيملاكهأرسلالدالولثأنيقيتاعلممت"الآن:القال

اليهود".شعمثتوفعةماكلومن،هيرودسنقئضة

مرقسن؟،،الملف!بيوحئاأئممريتمبيت!إلىتوخهعردتوئا12

الذهلينرباقيفقرغ13ئصفون.آختمعواقدكثيوونهناكوكان

الضموتأنعرفتفلفا14.تتسفعزوذي-آسمهاجاريةقآذ!أ

الذاخلإلىهرغتبلفرجهامنالبالتتفتحلمبطرصنضو!ت

قدا"إطثلها:فقالوا15يائبالب.واقفبطرسنأنوأخبرث

فجعلوا"ذكرث-كماالأمرأنتؤكافآصرثهيوأثاأ"ضتإ

رآوةفتحواوئا.يفرعفظلبطرسنوأفا16إ"ملاكه"إئه:تقولون

أخرتجهكيفعليهموقصنت!كيتوا،أنبيدهفأشاؤ17قذهفوا.

ثئم".والإخوة!يعقوقيبهذا"أخيروا:قالثئم.ال!جنمنالرلث

آخر*.مكانيإلىومضىخرخ!

شقيقةابنو!.الرومانيئلقبهوالثاني،اليهودئاسصه61ول":مرقس"يوحئاأ!)2

إلىبطرسصحببعدومن،الأولىالرسولئةرحلت!مافيوبرنابابولسصحببرنابا.

"وردة".معناهيونانيئاسم"روذي":)13(.بطرسروايةناقلآالإنجيلكتبحيثرومة

55(.:13)مئى"يسوع"إخوةالمدعؤينوأحد:13()1حلفىابنهو:ا("يعقوب171(

اليهود.أمنللمعفدينرئي!انجدهأ!:9اأغلالأورشليمالأولىبولسزيار!منذوهو

أئاا.إليهالمنسوبةالرسالةوله:7(؟15كوا؟:15113أورشليمعلىأسقفاولوهو

ذهب"أئهبعضهمظنآخر":مكان"إلى-)2(.هيرودسقتلهفقدزبديبنيعقوب

:7(.)15أورشليممجمعفيسيظهرولكئهرومةإلىمنذئذ
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فيوهوالذوذفيفترشهالؤلبملاذيضرئههيرودش

هااليتسير2غيرآضطرال!الجنلإبينؤ!الئ!اوأ!بلوئا18

آشتجئولتيجذةولمهيرودسطلتهوإذ91بطوس.إليهصاز

وأقاتمقيصرئةإلىاليهودئةمنآنحدزثئم.بقتلهموأمرالحراسن

.هناك

علىقائفقواوضئدون+صوزأهلصعلىجذاخيقاوكان25

الملك،فخذعصناطر،تق!ئسنآشتغطفواوبعدها.يذئهبينصالمثول

وفي12.اتضلكةأرضصمنكافش!تلدهم*جميرةلأنال!لمآلتمسوا

ايئترعلىوجلعمنالملكئةالحفةهيرودس!آرتد!االمعئن*اليوم

لا.إل!صوتالضوت"إن3:المئمعبفصاخ22.اليهموخطتت

المجذئؤذلملأئهالربأ3ملا-ضرتةالحالوفي23"!إنسانصوت

8وهات3الذوقآفترش!.اللهإلى

وشاول"ترناباؤزتجغ25وترداد.تئموفكاذتالف!وأفاكلمة24

الملفمبييوحئامعهمااوجات،يخدهتهما*قضيابعدماأووشليتممن

مرقس.

صوروفدبينالائفاقلعقدالمعئن":"اليوم)21!.الطعام،الرزق"الميرة":)02(

فيهيحيونعيذاكاناليومذلكأنوائفق.الأخرىالجهةمنوالملكجهةمنوصيدون

عندجاءمانحوعلى،آبش!رفيمرةسنوأتأرءكلويقام،قيصرئةبناءذكرى

الموتأنإلىمشيرا،الذكرىبهذههيرودسموتيربطائذياليهودفيالمؤزخيوسيفوس

"ال!ئصعب":)22(ملكئة.حفةأفخرهيرودسارتداء!نامن((-خبيث"مرضنتيجةكان

03(.:)11)25("خدمتهما"قيصرئة.أهلمنوالوثنئونوصيدونصورأهل
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الئافيالقسئم

الئبضيرئة-وحلاتهلم!ئماول!بول!مقأعماذ

مرثسويوحئابرنابابصحبةالأولىالزحلة:الأؤلالفصل

قبرسجزبرة-فيبالإنجيلالذعوة

:!أنطاكيةفيائتيالكنيسةفيوالمعفمينكأالآئبياءمنوكان13

هغنمضأائذيوتناين،القورينيئولوكيوس!ييجر،الملفصثوي!فعانبرنابا

ليترجئا-!يقيمونكانوافيمايوموذأت2-،0وثتاول،الئثوزفيهيرودسن

وشاوكبزنابالي"افرؤوا*:القدسالروخقالوي!مومونالرلث

كنيسة!حولويدوربطرسأعمالبيانمعظمهالأؤل:كبيرانقسمان"الرسل"أعمال!

كنيسة%حولويدوربولسأعمالمعظمهوالآخر،اليهودئةفيالبشارةمركزأورشليم

بولس.أعمالتبدأالفصل!ذامنفابتداءالوثنيئ.العالمفيالبشارةمركزأنطثية

وتفسيرالإيمانلتعليمخاضةروحئةبمواهبيتمئعونالمؤمنينمنأفرأد"معفمون":)1(

نإأي"نشأ":-أشود.:"نيجر"-:27(.)11"الأنبياء"-.الإلهيئالوحيأقوال

وقداليونانيئ.الأصلمنيؤخذكما،هيرودسأرضعتقدبالعبرئة()مناحيممناينأثم

.المعمدانيوحئافاتل!و"هيرودس":-.الطفولةمنذرفيقينكاناأئيهماأيقحايعني

هناوالمقصوداليهود.عندالهيكلفيالكهنةخدمة)اليترجئا":)2(.بولس"شاول":-

الإنجيل!فيليس:"يصومون"-".الإل!يئ"القذاس:اليومونقولالإفخارستئا،خدمة

اضرورةإلىمرةغيريشيرالكريمالإنجيلأنغير،ممارسثهووجهبالضومتثعفقفريضة

،الروح"قالممارستها.وطريقةالفريضةوضعمهضةللكنيسةيسوعتركوقد،الضوم
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أثدتهمؤضعواثئموصقوافضاموا3له".آئتذئتهماالذيلفغملص

وضرفوهما.علي!ماش

أفقعاهناكومن+.يملوقيةإلىقبطاالقدس!الووخأرسقهماوإذ4

الرلثبكلمةيتائرالطأخذاكأشلاجمينيإلىآنتهيافلفا5قئرلمن.إلى

آختازاوئا6لهما.معاوتايوحئا*معهماوكاناليهود.صمجامعفي

كاذتا،نبئا،شاجراي!ودئافيهاصاذفا!!با!سنإلىووضلاكفهاالجزيرة

كانوإذهتؤلسيمرجيوسنالواليمقربيهنوكان7هتريشوعآش!

إليهماوزيختوشاوكترناباآستحضر-الذهنمتوفذرجلأالواليهذا

تفسيروهذا-ال!احرغليتم*،أنغير8.الالهكلمةيسيئأنفي

،شاولأفا9.عن-الإيمانالواليئيضمرلتأنمحاولأعارضهما-آسميما

،القدسالروجمنممتلئوهو،يتظرهفرشقهبولس!؟6،بالحرفيأو

جماعةمنحركةهوبل6:6،فيهناكماالوضعليس":الأيديعليهم"وضعوأ31(

وأرسلهماالقدسالروحأختارهماإذبعدالرسولينعلىاللهبركةلاستنزالالمؤمنين

نحوعلىأنطثيةمرفأذاكيومكمانت.العاصين!رمصثعلى))يمفوقية":)4(14.و)2

السويدئة.اليوماسمهاباسم!.وأسماهاسلوقيوسبناهامن!ا،كيلومترا25

وكانت.تجارةالجزيرةمدنأعظمكانتقبرس.فيفماغستااليوم!ي"سلاميني":)5(

إلىعنهمتحؤلرفضوافإذااولأالي!ودمجامعيأتيأنالرسوليئعملهفىبولسخطة

كانت.قبرسمنالغربيئالشاطئعلى:)ابافس")6(.12:12مرتس:"يوخئا((الوثنئين.

وقد،والخصبالجمالإلاهة،الزهرةبعبادةقدتماأشتهرتوقد،الرومانيئالوأليمقر

"بولس":)9(.ومعتىلفطاكالعربئةآراميةكلمة"عليم"؟)8(البحر.زبدمنفيهاولدت

فينهائئالدخولهالرومانيئ"بولس"علىواقتصرشاولالعبرانيئاسمهبولستركمنذئذ

"بولس".أيضاالمسفىسرجيوسالوالياهتداءالمناسبةوكانت.الوثنيئالعالم
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وعدؤإبليسنآبنياوصإ،قكيركلمنهمتيئا"يا:لهوقال15

يذاإنف!ا11!المستقيمةالرلثشبلصتعويجصعنتكمثأهابر،كل

فو!((+الشمسحئىتجصرلاحينصإلىأغمىفتكولنعليكالر!ث

يقودةمنحوتهملتمضمايدورفجعلوظلمةضمبال!وقيهمنعليه

.االز!ثصبتعليمجذامتأتراآهنتجرىقاالواليرأىفلفا12.بيلإه

بسيديةأنطثيةمقاطعةفيالإنجيل

تمفيلية"فيبءيرجيوأتوا،بافممنمنورفيقاهبولسنأقلع!ثئم13

يرجي"منفآجتازأهماوأفا14.أورشليمإلىوعاديوحئاففارقهما

وجقسا."المجمعصذخلاال!ب!تويوتمبسيدية.أنطكييما!إلىاوجات

رؤساءإليهماأرسلوالأنبياءالمئريع!منتي!رماتلاوةوبعذ15

موعظةاكلاملكماكانإن،الآخوال!الرجلال!"أئها:يقولونصالمجمع

.قتكفما"للمئمعب

لا"فيهثئمومننلموعوذالخفصهويسوغ:المجمعفييتكفئمبول!ن

ا!لاصبال!ئريعة

الإسرائيلثون،3الرجا"أثها:وقالبيدهوأشازبولسنفقام16

الإلاهة2بعبادةمشهورةبرجيوكانتبمفيلية.الرومانئةالولايةقاعدة)ابرجي"؟131(

في"وكانت"ديانا".باسمالرومانوعبدهاوالصيد.الغاباتإلاهة،أرتميساليونانئة

واسعة2وإيطاليةاليونانفيعبادنهاكانت.الآلهةكبير)جوبيتر(فيفسابنةأساطيرهم

بناها"يالوباش.اليوماسمهابسيدية.الرومانئةالولايةقاعدة"أنطثية":)14(الشعبئة-

.الفصوصيغشاهامتوغرةلهاالطريقوكانتسوربة.أنطثيةبانيسلوقيوس
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المئمدب،هذاإلةإن17آشقعوا.،الفة!يئقونالذينأثهاوأنتم

غربتهفيالشعمبهذاشأنوعطتمآباءنا،آختارقل!،إسرائيلشعب!

فيوعالهم18،رفيعةبذواعشمنهاأخرجهمثئمجمصر،أرضسفي

*أمشبغكنعانأرضفيآستأضلثئم91،سنةأربعيننحؤالبرئة

وخمسينمئةأرقيتناهرفذةصفيهذاكلميراتا:أرضمهموأعطاهم

الئبيئ.صموئيلحئىقضاةعليهمؤلىذلكوبعد02سنة.

يمثطمنرجلأ،اليسبنشاوكالفهفأعطاهمقيكاطلبواثئم21

قلكاداوذغليهموأقاتمخقغهثئم22سنة.أربعينمذةيئيمين،

قلبيؤفقرجلأي!ىئنداوذوجدلتقدإئيقاثلأ:لهوكصهذ

أقاتماثوجمد،.حساعلى،نسيهومن23كفها.بمشيئتيوسيعمل

ونادىتقذقهقديوحئاوكان24.لإسرائيلمخقض!ايسوغالفه

يتئمأنآوشلثوإذ25،إسرائيلشعبيماصلجميعالئوبةبمعمودئة

ؤرائييأتيفوذافها،إئاهلسمثهوأئيتظئودنقن:قالطشوطه

تغليه.مميوؤأخلأنصبأهللس!تمن

مأإبراهيمذزئةبنيسوال!كنتم،الإخوة3الزجاأئها"فيا26

إلىالموخهلوعظهنموذجلبولسالأولالخطابهذا101:2("ةالله"يئقودن)16(

دكره-داودذرئةمنبهالموعودالمسيحإئه-وغايتهاليهودفيمحورهويسوعاليهود:

موتبعدقامولكتهمصلوتابالموتالرؤساءعليهحكم-المعمدانيوحئالهوشهدالأنبياء

)تثواليبوسئونوالأمورئونالحثئونمنهمأم":"سبع)91(.قيامتهشهودوالرصل

الكنعانئين.منكانو!الشعوبهؤلاءوجميع01(،3:يش؟ا7:
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هذه.صالخلاصكلمةأرسقمثقدإليناإئصا،معهمالفةيئقونئمن

عليهبالقضاءوأتمواأنكروةقدووؤساءهمأورشليتمأهلولكن27

يجدوالمأتهيمومع28سبت.كلفيئتلىأئتيالأنبياءأقواك

ماكلأثمواوئا92.يقتلأنبيلاطسنمنطلبواللموتعفةاليه

أقاقهالفةأنغير03قبر.فيووضعوةالخشبةعنصأئرلوةعنهكتحت

الجليلمنمعهضجدوالفذينأئاقاكثيرةظهروقد31.الآفواتمن

الشمعب+عنذشمهودةالآنؤهم.أووشليمإلى

قد33لآبائناقطحصائذيالوعذ!بأننبئرمممأيقما))ونحن32

المزموليفيهكتوباهوكمايسوغآقاتمإذ،أبناءهمنحنلنا،الفهأتمه

قدألائهيكونأنوأفما34ولدئك.اليوتموأنا،آبنيأنتآ؟الئاني

صرخمافذلكالفسادإلىممكنهغؤدةغيرعلىالآموالتجمنأقاقة

هن35بها.داودوعذائتي"القدسئةالمواهمتشأعطيكمقائلأ:به

ترىقذهـرشسكتدغلنإئكآخر:قؤضعشالييقولذلكأجل

إلىوآنضئمزقذجيل!فيالفإ.قضمذخذمإذبعذفداوذ36.الفساد!تر

الفساد.ترفلمالفهأقاتهائذيوأفا37الفساد.ورأى،آبائه

مسيخانضبهالأمواتمحنيسوعأقامإذفاللهالخفص.بالمسيح"الوعد":33(-321

القدسئة""المواهب)34(ا:4(.إروالفهابنامتيازاتفيالبشرئةطبيعتهفاشثركت

البرارة"أيضاوهي)35(،القذوس،نفسهيسوعهيإئما:3(55أأشداودبهاالموعود

!الموتعلىانتصاريسوعقيامةأنيعني351(9130-)38به.الممؤمنينيؤتيهاائتي

1(.16/15:0أمزوأبدفيكامل
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المشرىجاءتكمقدبهأئكم،الإخوةأئه!ا،إذن"فآغقموا38

تجدوهأدنتصمتطيعوالمالذياليرهذاوأن93الخطايا،يقغمرة

به.يؤهنإنساييلكلكاهلأيغطىبهإئماموسىلشريعةالي

أئهاانظروا،41بالأنبياء:قيلهابكمتننركأنإذنفآخذووا45

لوعملأأئاجمكمفيتغاجملفإئيأوآضضجفوااذقلواالمائشجفون.

صذالتموه*".تماأحابهحآثكم

بهذ؟يكفماهمأنملخينشآلوهماخارجال!هماوفيما42

بولسنتبحالجماعةآنفضمتوئما43.المقبلال!بمتفيالأمور

فكفماهم،،المتعئدين!بمالذخلاء؟!وجمناليهوبمنكئيووبرنابا

الله.نعمهفيالثبالتعلىوحضماهم

الأمشطزوبرنابابول!ن-فيتحؤذالإنجيلقبوذيرفضوناليهوذ

الر!ث.كلم!يضمماعكفهاالمدينةنحوآجتمغالقابلصالائمبمتوفي44

كلاتمئقاومونوطمقوايخطاآششثماطواالجمعصهذااليهودأئصرفلفا45

قائقئن:بجرأةوترنابابولعم!لهمأغقنحينئذ46.بالشتائمبولسن

ترفضونهاأئكمبماولكنالفه،كلمةئبفغأنيجماأ!ولأكان"إليكم

.الأمإلىتتوخهنحنفهاالأبدئةللحياةأفلصغيربأئكموتحكمون

5(.:1)حبقودتىاللهرفضهموإلأالإيمانعدممنيحذر!م41(-104

11(.)2:اللهيخافونأئذينفصنهمالواسعبالمعنىهنا"الذخلاء"ة)43(

نفسه.المعنىو"المتعئدون((:-
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للأيمئوؤاجعلئكإني:قالإذالرلثبهأوصاناماذلك47

*".الأوضأقاصيإلىالخلامنلتيحيئ

جميعؤامنالربأ،ومخدواكلمةقيرحواذلكالأهمسمعفلضا48

فيتئتمثمزالفيماكلمةوكاشما94الآبدئة.الحياةلهمكتتمثائذين

الأشرافيهن*والمتعئدابالثساءفأغروااليهودأئا05كفها.الئاحية

منوقئدوهماوبرنابا.بولسنعلىآضطهاذاوأثازواالمدينةوأعيان

إيكوبموم"."إلىوذقباأؤجلهماكلغباؤعليهمفتفضا51أرجمهم.

.القدسالووحصومنصالفرحمنمفتلئينفكانواالمئلاميذوأفا52

الآضطهاد-ويلقيالطبالإنجيليناديالطإيكونيوتمفيوبرنابابول!ن

اليهوبأخمغذخلاالإئ!ما.ذلكمثللهماو!إيكوفيوتموفي14

والئونانئينأاليهوبمنكايراجم!وزاحملكلاقاوألقياعادتهماعلى

وآوغروا.الأتمهاجوااليهوبهنئؤجمنوالمائذينأنغير2.الإيمانعلى

تسيرةاغيرمذةفناكمكثاذلكومع3.الإخوةعلىصدوزهم

بماكان"نعمتهلكلمةتمئمهاكانائذيالرلثمنبتأييدبجرأةتتكطماب

"الئساء4)05(2:32.لوقافيالمسيحعلىمطئقاوردالئصنهذا94؟6.أش471(

في2عددهنأناليهودفييوسيفوسويروي.وتهؤدنالحقباللهآمنوثنئاتوالمتعئدات"-

)مئىأعليهموشهادةالقطيعةدليلالحركةهذه)51(كبيرا+جذا.كانالأئامتلك

أنطثيةامنالشرقيئالحنوبإلىالضغرىآسيةفي:"إيكونيوم"-ه(.:9لو،13:14

أسوار.ذاتتزالولا"قونية"اليومتسفىبسيدية+
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المدينإ،أهلالآنشق4والعجاشإ.الآياتهنأثديهماعلىيجريه

مغواليهودالأعمقثموإذ5للزشولئن:وبعضهملليهوببعضهم

يصمترةإلىاقلجأبذلكذهرا6وترجموهماعلي!ماتئغواأنوؤسائهم

.يبشرانهناكوكاتا7تواحيهما.وإلى*ليكأونيةمالطمنو؟زبي

إلهينالأهلونفيحي!ئ!مافقعذايضفيافيي!تؤةفيالرسولافي

لم،أئهتالنصهنمقعا،الرخقينرجمنرجليسمترةفيوكان8

رأىوإذإليهبولس!فحذق.يتكفمبولسنيسمعوكان9.قطيمشص

على))فثمعالص:يضولمحتلهقال01ليخفصنالإيمانعندهأن

صنعمااتجمعرأىاللضا11.تفشيوطعقفوسطمثتصتا".رخليلث

تشئهتأالآلهة"إن:قائلينالفيكآونئةبالفغةأصواتهمزقعوابولمم!

هرميسنوبولسنفيف!ا،برناباوسفؤا12إ"إليناوآنحدزثبالبشير

خارقي))فيفس!صكاهنقأالبل13!.الكلامأثتوليهوكانلآئه

هغبالآتقاقيرياوهوالمدينةأبوألبإلىوأكاليلبثيراييالأسواو"

ذبيحة.يقرلتأنسالجمع

تيموثيوسمنهاائتيي!ترةمدنهاأش!رمنالضغرىآسيةفيداخلثةولاية:"ليكأونية")6(

يأ"بيوكيليس"اليومالأتراكيسفيهاوا؟فيموقعهاوكان،الخلصينبولسأصدقاءأحد

.لسترةمنالشرقإلى:"دربي"-.هناكالكنائسآثارلكثرةوكنيسةكنيسةالألفوادي

لهموتظهرالئاسهيئةأحياتاتئخذآلهتهمانيعتقدونالوثنئونكان12(-)11

"هرييس":-.الآلهةكبير:الرومانعندجوبيتريقابلهاليونانعند"زفس"-.وتخا!هم

للبشر.زياراتهفيوخادمهزفسوترجمان،اليونانعندوالبلاغةالفصاحةإله
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وآئدقعاثياتهما*فموقابذلكوبولم!برناباالزسولالبوسمغ14

أئ!ا،الاجملونأنتم"ماذا:والائقئن15صارخئينصصالجمعنحؤ

ائتيالعشرىوما+طبيعتكمذاقيينبشرنحنإئما!الرجال

الف!نحؤالآباطيل-وتتوخهواهذ؟عنتتخفواأنإلأإليكمنحملها

ائذي16فيها،ماوكلوالبحزوالأرضنالسمماتصنغائذيالحيئ

يسلكون،-ال!ابقةالأجيالفي*،الأعمجميغتركقديكنوإن

إليكمأرسلإذلإحسانيشمهو؟بغيرصنف!هيتزكلمالإئه17شئقهم

وسروزا"01قوتاقلوتكممفجما،مخصبةوفصولأأمطاؤا،ال!ماءمن

عنصالجمعكصمنالكلامب!ذاتمكناجا!ل!بخفدصوإثهما18

صلهما.الذبيحةتقريب!

الجمعآؤآشيتجزواوإيكونيوتمأنطاكيةمنيهو؟قلإمجيتئذ91

.!ماتقدأئهلآغتقابهمالمدين!صخارجإلىوجزوه،بولسنفزتجموا

الغدوفي.المدينةودخلنهفنحوتهالئلاميذآجتمحئاأئهغير02

بؤجمما.إلىبرنابامغتوخة

للكنائستفقدئةجولةبعدسودبةأنطحيةإلىالزسولاببعوذ؟ربيمن

يسحترةإلىرتجعاوتفقذاكثيرينالمدين!هذهفيبشزاإذوبعد21

نحوعلىوالاسثنكارالئفورشذةلإظهارالضدرجهةالأماممن":الثياب"تمزيق)14(

خلا!ما":الأم"جميع)16(26:65(.أمئىيسوعمحثمةفيالكهنةرئيسفعلما

االمغايرةالذينئةمسالك!مفيأي"،سبلهم"فيتركهمبلبالوحيل!ميعتلنلم.إسرائيل

الله.لويق
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علىؤيحئايهمالئلاميذنفوسنيؤظدان22وأنطاكيةوإيكونيوتم

كثيوةمضاي!فيالآختيافيمنلنابذ"لاإذالإيمالبعلىالئبات

ثئمشيوخا.كنيسةكلاليلهموأقاها23الفه".ملكوتيتدخل

وآجتازا24به.آمنواائذيالرلثآشثودعاهموضاهاضفيابعدها

يرجيفيبا.لكلم!وبسرا25تفميلية.إلىوآنتهياييسيديةفي

قدكاناحيثأنطاكيةإلىأئحزاومنها26-.أئاليةإلىوآئحدرا

غملاه.ائذيصللعملالنهنعمةآممتوبعا

معهما،الفاغيئمابكلىوأخبرأالكنيسةجقغاوصلآوئا27

.يسيرةغيزمذةالإخوةمغومكثا28.الإيمانبالتصللأمفتغكيف

الئانيالفصل

94دشة-أورشليتممجمعفيموسىدثريعةمنالكنيسةتحريز

المجمعهذالآنعقادالبوأع!ط

نإ"إئكم:قائلينال!!وة*ئعفمونالوماليهودئةمنؤآنحدز15

بينهمونمتست2تحلصوا.أنيمكنكملاموسىشئ!علىتحتتنوالم

يصعذأنعلىالزأقيفأخمعواحاذ.وجدال"مشاذةوقؤنابابولسنوبين

.شهيرةتجارئةسوقاوكاشطأضاليةاليومتسمىالبحرعلىمديثة"أتالية":)25(

فكانوأموسىلشريعةالتعضبشديدويهودفيأصلمنمسيحئونهم"القوم"هؤلاء)1(

قبل.منتهؤدواإذاإلألهمخلاصلاأئهموثنيئأصلمنالمسيحئين"يعفمون"
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الزشلإلى،أورشليتمإلىجمنهمآخرونونفروتزنابابولس!

الكنيسةةوشئغئهم3اتسألة.هذ؟اليقعهمللئطيروالشيوخ!،

ف!ز،الأقمبآهتداءيخبرونوهموال!امر؟فينيقيةفيفآجتازوا

عظيضا.سروزاالإخو؟جميع

والرشلالسكنيسةبهمرختمثأورشليتمإلىآئتقواوئا4

بعضنأنغيز5.معهمالفةحفقهماكلعلىفاطلعوهم.والسميوخ

نأيجما"إئه:قائلينعارضواالفزيسئينمذهمبمنآمنواائذين

والشيوخالزسلالآجتمح6.مومىشريعيمابجفطيومرواوأدنيختنوا

الأمو*هفيلينالروا

يعقوبثئموبرنابابولسنثئمبطرسنفيهالمتكفمينأبرز:المجمعاثعقاذ

لهم:والالبطرس!قامصطويلشجدالوبعذ7

بييكم،منآختاؤنيالل!الفةأنتعلمون،الإخوة3الوجا"أئها

الإنجيلكلمةقصيجمنالأتميسيئلكي،الأولىالأئامصمنذ

الروخأعطافمإذلهمشهذقدبالقلولبالعاودتالفةوإن8وئوهنوا.

طهزالدإذوبيتهمبيتنابشيءيقرقولم9،أعطاناهكماالقدسن

اإذإالموسوثةبالشريعةالوثنئينإلزاممسألة":المسالة"فذه-35(.:)11"الشيوخ"21(

الكنيسةعقدتغرارهوعلى55.ال!نةنحوانعقد"المجمع"هذأ)6(5(.)آيةتعفدوا

الإقليمثة.أوالمسكونئةمجامعهابعامن
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يؤضجكمالآنالفة*ئجربونلماذاتئموهن01قلوتهمءبالإيمال!

نأنحنآستطغناولاآباؤناآشتماعمانيزا*الئلاميذأعناقيعلى

نخلص!يسوغالزلثبنعمةأئنانؤمننحنذلكوإلى11تحمقه؟

أيقعا".أولئكويخل!،نحن

ترناباإلىآشتمعواثئمكفها+اتجماعةفيسكوتوكان12

آياق!-منالأعمفيأيديهماعلىالفاأخرىماجميغتوويالبوبولسن

قائلأ:شيعقوفيتكفمشكتاوئا13وعجا!آ.

سمعانلكمذكزلقد14لي.آشقعوأ،الإخوةالرجال"أثها

وهذأ15.لآسمهشمعتامن!مليئخذالبدءمنذالأتمالفةآفتقذكيص

كتب:إذ-الأنبياءأ!والمغمئمق

سقط!ث،التيداوذ*خثمةفأبنيسأعو3ذلكبعذإئي16

فأنصعبهاؤأعو؟منها،تهذتمماوأرفم

يومبجلاءأوضحهماعلىآخربرهانبطبوتغضبونهتعارضونه":الله"تجزبون)01(

فقطالإيمانسوىمنهميطلبولمبيتهواهلكرنيليوسعلىالقدسالزوحأرسل

14(-)13الموسوئة.الشريعةهناوهي،الشريعةعنكناية"الثير":-)01:44(.

سمعانيؤئدكونهعلىلذلك.المسيحئةمعللتهؤدنصيزاكان.أورشليمأسقف:"يعقوب"

بشهادةلبطرستأييدهويدعم191(الموسويةالشريحةمطالببعضمراعاةيطببطرس

ائتياليهودئةالكنيسةويريد،مملكتهداود":"خيمة)16(12(.-اا9:)عاكتابئة

المسيحئةالكنيسةفتكونبناء!ايجذدأن،المسيحداود!أأبنعلىفبقيوتهذمتسقطت

لها.تمهيذاإلأتلكتكنلماتتي
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عي3الذينصالأم-جميعمغالمئاسصبقئةالؤلمحثتطلم!حينئذ17

عليهمآسمي

منذالمعلومةمقاضاهفت!حفقالرصث،يقول"ما"ذلك18

(51الأزل

.الأممنالف!إلىتفتدونائذينعلىيثفلألأإذنفأرى91

الآضنام،عبادةتجاساتمنتفتيعواأنإليهمفلنكتمث25

أجيالمامنذ،*لموسىبأنذلك21.-والذم،واتخنوقيوالقخشاء،

شئت"4كلفيصالمجامعفييقرأإذبهينا؟ون؟عاة،مدينةكلوفي

مجمعيةبرسالةوتبليغهصالمجمعحكئم

كفها،الكنيسةمغبالآثفاقي،والشيوخالرسلرأىعندثذ22

وتزنابا!بولسنمغأنطاكيةإلىيوالذونهممنهمرجالأيختارواأدن

الزنىأعمال"الفحشاءا(:-لها.المقزبةالذبائحلحوم":الأصنام"نجاسات)02(

هيثلفيحتىدياناتهموتحفلهاالذباثحتلكتقديمتصحبماكانتكثيزاائتيوالفجور

17:113أح34،ة12)تثدمسفكبغيرخنقاالمقتول"انحنوق":-.الآلهةتلك

هنهامن:23(.12)تثالذممعكلطيجوزفلا(التفس)اهوالذمأنلاعتقادهموذلك

12:16(!.)تثطعامأفيفيإدخالهيجوزفلاأليهودعند"الذم((كلمنعكان

فعلىألمجامع.فيمكانكلفيتقرأتنفلثماائتيموسىلشريعة"لموسى":211(

أليهود،لإغاظةتحاثسياالمقترحةبالأحكاميتقئدواأنوثنيئأصلمنإذنالمسيحئين

ضمائرهم.يجرحوما،يهودفيأصلمنوالمسيحئين
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بينمتقذقينصصرجلين،وسيلاب،ترساباالملفمتيهوذافآختاروا

الزسالة:هذ؟إليهماوسفموا23،الإخوة

فيالآمصمنائذينالإخوةإلىوالسميوخصالزسلصالإخوة"من

.سلاموكيليكيةوسوريةأنطاكية

بأقوايهمقفقلوكممئاصتفويضغيرعلىجمئاقوقاأن))تقغنا24

إليكمنزي!لهمرجالأنختاؤأنصبالإجماعقرأينا25.نفوشكموتفتلوا

خاطراالفذينالزجلينصهذثنص26،وبولستزناباحبيتئناخ

يهوذاإدنفأرشفنا27.المسيحيسوغرئناآسمصصسبيلفيبحياتهما

نف!ها.الأموؤأيضمامشافهةييبفغاكموجمميلا

فوقعبءأفينحفقكمألأونحنالقدس!الزوحرأى"القد28

يذتحئماتفتيعواأنوهي92منها*ئذلاائتيالمطالبهذ؟

منهاأنف!كمضئئمفإذاوالقخشاء.واتخنوقيالذموين،يلأصنام

معاقئن".كوتواتفغلون.مافيغتم

إليهيموذقعواالجماعةودغواأنطاكيةإلىآئحذرواصميرفوافلفا35

كانوإذ32.تخملهالذيبالئشجيعصفقيرحواققرأوها31.الرسالة

بولسرفيقهوا(::اتسا)1سلوانسأوو"سيلا"-الهوئة".مجهول"يهوذا":)22(

يؤخذ281(:27(0)11"نبئين"كانا)امتقذتين":)04(.الثانيةالزسولئةرحلتهفي

القدسالزوحبيهفالمشتركالعملنئيجةكانتالمجمعمقزواتأنالكريمةالآيةهذهمن

.والشيوخالرسلأي،المجمعوآباء
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وشذداكثير2،شبكلامالإخوةوغطانبئئنصأيضماهماويميلات!وذا

الإخوةصزقهماالزمنمنمذةلهناكلبثاماوبعد33.عزائمهم

هناكيبقىأنزأىسيلاأنغيز341أا،وقدوهما.ائذيننحؤبسلام

أنطاكيةفيفأقاهاوبزنابابولمم!أفا35وحذه*(يهوذأفآنطلق

الزلث.بكلمة،كثيرينآخيرينهغ،ويبشرالبيعفمالب

التانيةالزسولئةبولسنرحلة:التالثالفصل

سيلاويسعح!دبئبرنابابفاونبولسن

كلفيالإخوةفنتففذ"ينعذيترنابا:بولس!قالأئاموبعذ36

نأبرنابافأرأذ37".همكي!فترىالزلثيكلمةفيهابشزنامدينيما

ألأقرأىبولس!أفا38قزقسن.الملفمتيوحئاأيضمامعهماتأخذا

للغقل.معهماتذقمثولمتففيليةفيفاؤقهماقدكانقنتستضحتا

الآخر،عنصأحدهماآفتراقيإلىأذث*فشاذةبينهمافؤقع!ث93

الآختاؤبولس!وأئا04!برص.إلىوأبحزقزقسنمغهبرنابافأخذ

فيقآجتاز41.اللهنعمةالإخوةآشتوذغهبعدماوآنطلقجمميلا

الكنائسن.يثثماوكيليكيةسورية

مرافقت!بدليلأنطثيةفيظلم!يلاأنوالواءالخطوطات.بعضفيوردت)34(

نزاعاق!الزفيكرمفيالعاملينبينيقعقد)93()04(.الثانيةالزسولثةرحلتهفيلبولس

.مجدهإلىذلكيحؤلاللهأنغيرالتظروجهاتلاختلاف
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تيموثيولسعمل!إلىويضثمآسيةيزوزكنائ!منبولسن

آبنتيموثيوس!،آسمهتلميذهناكوكان.في!ترةبزبيوجماء16

الإخوةبينطئبةمممغتهكانت2"!.يونانيئوألمحبمؤ!نةت!ودئةآمرأة

معه.تضطجتهأنبولس!فأحبأ3وإيكونيوم.يسمترةفيائذين

كانواكفهملأئهمالئاحيةلخثالياليهود*!ب!وختتافآخذه

يبلغايهمالمدد!فيآختيافيهمافيوكانا4هيونانيئأباةأنيعرفون

وكانتيما5بجفطه.ويوضيان،أووشليتمفيوالشيوخالزسلرسقاها

يوم.كلفيعدذاوتزياالإيمال!فيتترشمخالكنائس!

منمنعهماالقدسنالزوخلأنغلاطيةوناجتةالريجيةفيوجالآ6

الآختياؤحاولامياي!يةإلىآثتهياوئا7آجممتةع!8اليبالكلمةالةغوة

يدعوهلذلكالأولىرحلتهفيلبولستتلمذو"ثيموثيوس":.وثنيئيونانيئ":"أب11(

1)صعبةبمهماتالقيامويكقفه،رحلاتهفيبولسيصحبرساثله.في"ابني""بولس

بولسإليهوكتب2:91(.أفيرومةفيبولمصمعشجنا(.ا-16:15؟:417كو

بسبب"ختنه)3(أصققا.كانأثهخلالهمامنيبدو،الرعائئةخدمتهغضونفيرسالتين

يستحسنذلكومعالأعممنالمسيحئينعلىالختانيفرضلمأورشليممجمعاليهود((:

رسوللمبد!طبقامجامعهمفيوالكلامباليهودالاختلاطلهيتهئألكييختنهأنبولس

الآخر!يذهأثا25(،9:كو)1اليهود..."لأرلحأليهودمع"يهودفي:بولسالأم

اكبرالقسمهي"فريجية":)6(.الأعمعلىمقصوزاكاننشاطهلأنيختنهفلمتيطر

منقسم"غلاطية":-ولأوذقية.وهيرأبليسكول!يمدنهاأهئممن.آمسيةأواسطمن

سكانالغالئين،منعصاباتاحتفهاالشرقيئ.الشمالإلىفريجيةيتاخمالضغرىآسية

استولىبعدومن،باسمهموتسفتق.م.الثالثالقرنفيقدتما،فرنسةوهيغالية

قاعدتها،الضغرىآسيةمنالغربئةالمنطقةهنابهاالمراد"آسبة":-.الزومانعليها

.معروففغيرالقدسالزوحمنعهماأئاكيف-أف!س!.
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جمي!يحيةفآجتاؤا8.يفعلانيذغهمالميسوغولكنيثيييةإلى

بهوال!رويا:بولس!رأىليلةوذات9ترؤاس*.إلىوآنحذرا

إ(("وأيخثناقكدونيةإلى"اعئزالائلأ:إليهوتضزعضكدونيئصرجل

نأضوقنينمكدونيةإلىالزحيلطقثناالرؤيا،بعذالأتير،وعلى01

فيها".لنبشردعاناقدالفة

لع!جيهماإلىأذثفيهاثووة:فيلئيفيالزلع!ولال!

إلىالغدوفي،شفثراكيإلىرأشاويمرناترواسنمنفآفقعنا11

مقاطع!اليصالمدائنأولىهيالتيفيلئيإلىومنها12ييابيسن

ويوتم13أئاقا.المدينإهذ؟فيالأالمناروهانئة*.ومث!تعقرة،قكدونية

تيتاخم"بيثينية":-البوسفور.يحاذيالغربإلىآسيةمنقسم"مي!ي!ية":8(-)7

5325عامالأؤلالمسكونيئالمجمعغقدحيثنيقيةقاعدتهاالأسود.البحروتحاذيميسية

بم!حارلةقديمااشتهرتائتيطروادةآثارقربالبوسفورعلىميسيةمرفأ"تزؤاس":-

نسبة"مكدونيئ":)9(.الحربتلكوقاخوصففيإلياذتههوميروسونظملهااليونان

تعاظم،.أخائيةالجنوبيئالقسمفيما،اليونانبلادمنالشماليئالقسموهيمكدونيةإلى

أئام،فيالميلاد.قبلالزاجالقرنفيالكبيرألكسندرأبيفيلئسملكهاأئامفيشأنها

أهلها:إلىبولسكتببعدومنت!الونيكي.وقاعدتهاللزومانخاضعةكانتبولس

من،لوقاانتقل)01(أهلها.إلىرسالةبولسىسيكتبائتيفيلئيمدنهاومن.رسالتين

12(!-111.عيانشاهدأمسىأتهعلىيدكئماالمتكفمضميرإلىالغائبضمير

باسمكبيرةمدينةوهيفيلئيمرفأ"نيابلس":-.إيجهبحرفيجزيرة"شفتراكي":

))المستعمرة-.رسالةمنهولهامزدهرةكنيسةبولسفيهاأنشأمكدونية.ملكفيلئس

رومانئون.مواطنونوأهلهاتماتارومةنظامعلىكانتالزومانئة"
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مكاتاهناكأننظنصاكئاالئهيرإلىبايهامنخرخناال!بمت

وكاتتأ14.هناكالمجتمعابالئساءنكفئموأخذنافجات!نا؟إ؟.للضعلاة

مدينةهنأرجواييبئاعةييديا،آسمهابجذ،إليناتصغيإحدالهن

وئا15.بولستعليتميتعيقلتهاالز!ثففتغلفه.متعئدة،ثياثيرة"ير

موجمنةتح!بونيكنتم"إذا:قائلةذغئنابيتهاوأهلهيآغتمدث

ذلك.إلىوآضطرئنا".عنديوأقيموابيتي!آذخلوابالزلث

وذويهال!ئ!جافيوآهتداةبمعجزةنجائهمائئمال!جنصفيالزسولافي

روخبهاجاريةآستقتلئناأدبيلضحلاةفئطلقوننحنفيماوحدث16

فطمق!ث17جزيلأ.هواليهاك!تاتك!يسببجرافتهاوكاشماجمرافة-.

عبياهمالؤجاكهؤلاء"إن:تصيحوهيوإئيرنابول!نإئيرفيتسير

ذلكعلىوآستمزث18".الخلاصصبطريقئتشرونكموهمالعليئالفه

يسوغبآسمص"إئي:للزوحوقالإليهافآلتف!تبول!م!*فآغتاطأئاقا

شاعته.منفخرقيمنها".قآخرج:-آمركالمسيح

القياملتيسيرماءمجرىكتفعلىسقفبلاموضعالعادةفيللضلاة":"مكالن)13(

ال!بتيومالمجمعفيالضلاةشروطومن"مجمغا((.إذنالمقصودفليسالتطهير.بسئة

المئمغرىآسيةفيمدينة"ثياثيرة":)14(.الأقلعلىرجالعشرةفيهيجتمحأن

البنفسجيئ.إلىيضربالأحمرصباغهنسيج:"الأرجوان"-.الأصباغبصناعةاشتهرت

":عرافة"روح)16(.المتوشطالبحرأسواقإلىالثمينالئسيجهذايصذرونوكانوا

يعرفهلامابواصطتهنعرف،شيطانالزوحذلكأنيبدو،ماعلى،18الآيةمنيؤخذ

أشفقولعفه.تعليمهسماعمنالئاستمنعبصراخهاأثهامنبولس""أغتياظ181(.الئايس

نيئ.الشيطالزوحس!ةمنتحريرهاوشاءعليها
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علىاقتضواقك!يهمزجاةآنقطغقل!أثهقواييهارأىفلفا91

،القضاةتدى*العافةال!احةإلىوتجزوهماوجمميلابولسن

مديتتنا.ايبلبلالبالزجلالب"هذان:قائلينصالحكامإلىوقآموهما02

الزومانثين،نحنلنا،يجللا2ب!قيناديالب21تهودئال!وهما

االحكامومزقالجمع"،عليهمافآنفقمت22بها".العملولاقبوئها

فياألقؤهماأئخنوهماوئا23.بالجصيئبضزبهماوأقرواثياتهما

الأميرل!ذاوتنفيذا042بإحكامبحراسيهماال!خانوأوضواال!جنص

بالمفطرة.أرجقهماوضبطالذاخليئال!جنصفيأئقاهما

يصفيالباوسيلابول!كانفيماصالفيلمئتص!نحيىوالي25

آثخآاالدشديد2بنرئزالإذا26،ت!معونوال!خناء،اللهوئسئحال!

جميعآنفتحمثعييهاالفحظةوفيالسمجن.أسس!لهتزعزعمث

زقابهمنال!خانه!ثوإذ27.الجميع3قيوؤآنفكمثالأبوالب

يطثهنفضمهتفتلأنوقئمسيقهآستلمشزعةالسمجنصأبواقيورأى

"لاقائلأ:صوبئبأعلىبول!فناداه28قزبوا.قدالئمجناءأن

إلىوآند!بنووفأمز92ههنا".جميغافإئابسموءنف!كتضمن

وسيلا.لبولسنمرتعذاوخزال!جنصدايخلص

سئدفي،ياأالعل،أنعليئ"ماذا:وقالأخرجهماثئم35

للبيعالئاسيلتقيحيثالمدينةمنالمركزئةال!احة"الأغورا":أوالعافة""ال!احة191(

الأخبار.وتن!موالقضاء،،الأعمالوتصريفللشراءأو
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ؤأهلأنخ!فتخلصنيسوغبالزلث))آجمن:لهفقالا31؟"لأخلص

تلكوفي33الرلث.بكلمةبييهوأهلهوخذثاةثئم32".بييك

هوقؤيى؟منآعتمذثئم،جراخهماوغ!لأخذهماصالفيلمنال!اعة

وآبتهبئ،مائدةلهماوقذممنؤلهإلىبهماوضجذ34جميغا.ؤدووه

بالله.آمنقدلأئاجميح-أهل-بيي!مغ

يلسمجان:يقولونقائسينكأالحكائمأنفذالنهازكانوئا35

بولسنإلىالخبزال!خانفتقل36الزجلين".ذثيك"أطلق

وآذهباإذنقآخرجاشرأجكمابإطلاقيتأمرونالحكام))أزسلقائلأ:

ضخاكمةبغيرتج!را"تجقدونا!ائلأ:بولسنفأجالت37".بسلام

الآنوياللقوننا،ال!جنفيطرحوناثئم،رومانئانمواطنالبوفحن

وئطقونا".أنفسمهمهمقفيأتوابلهذا،يكونلنلا،ليمزا!

دإالذعزقأخذهماطكامإلىالكلاتمهذاالفاجمسونفحقل38

ثئم،تغتذرونواةوتجا93،نئانرومال!طنافوائهماأغيفوا

ال!جنهنخرجافلما04."المدينةيغادراأنوشألوهماأخرجوهما

آئصرفا.ثئم،ليشخعاهمالإخوةقرأتاليديا!!إلىذقتا

.القضبانمنبحزمةمشدودةفأشايحملضابطهو:فائسونوالجمع"الفاثس")35(

وقضبانهاوالفاسقذام!.يسيرانقاض-فاثسانلكليكونأنالؤومانئينعندالعادةوكانت

ليسعلتااعتبارهواستردادحقوقهباحترامبحزمءيطالببولس93(-371ال!لطة.رمز

تجبرلاالمسيحئةبأنذلكبإهانتهما،واهينبهيناديائذيللذينإكراتابلدنيوفيلمجد

القانونبمقتضىيحكموابأنالحكامتذكيرأيضابولسأرادورجما.حقوقهمترفيعلىأهل!ا
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الشعباليهو؟علي!مايثيزي!الونيكيفيبول!من

إلى!آثضهياحئىوأبفونيةأمفيبولسنفيوآجتارا17

بولمم!"عليهمفدخل2لليهودقخمحفيهاوكانياثمالونيكي*.

كالناأئهؤهبئتاضقسعزا3،"شبوصتثلاثةالكتحبجمنوحاخهمكعادته

هو))المسيغوأدن،الأفواتمنيقوتموأنيتألمأنصللمسيحتئبغي

بولسنإلىوآئضمفوامنهمقومفآقتنغ4به"ءأتشركمائذييسوغ

مناصقليلغيرصوعدب،*المتغئدينأليونانئينمنجمهوييمغوسيلا

المجتمع.سئدات

،،الرعاعبعضنالسموقةمنفآستجرواختقااليهوذفآحتدم5

على،آئدفعواثئم.المدينةفيالآضطرالتوأشاعوا،الئجضعابوآحدثوا

لمفلفا6ءالشعبمجيسإلىييسموقوهماياللبونهماكلبرياسونسما

وهمالمدينةسحكامإلىالإخوةوبعضنياسونجزوايجدولهما

شوكا!جلدهممنوع"الزوماني"المواطن-.وال!وىالشمهوةبداءأوخارجمنبتأثيروليس

فيهما!يتوففلممكدونيةمنمدينتان:وأبفونية(("أمفيبولس)1(للأحرار.ليسالجلدلأن

العالممدنفي،الذعوةيفتتحأنبولسعادةومناليهود،منلخلؤهماالزسولان

واسمهامكدونيةعاصمة"ت!الونيكي":-فيها.اثذيناليهودإلىا!ولأبالتوخه،الوتنيئ

بولسجاءهاوئاالكبير.ألكسندرشقيقةلت!اليتكرتماكذلكسضيتسلونيك.اليوم

بولسمنلها.مجمعولهمعدذاكبيزافيهااليهودوكانالحزة.المدنبنظامتنعمكانت

لا.اأماليهودقيبالذينأخذواالواحدبالثهآمنواوثنئون"المتعئدون"ة)4(.رسالتان

21(.:16)دربولسأقاربمنأئهيبدو"ياسون"ا:)5(
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هناأإلىأيضماقدمواقدالمسكونةفتنواائذينهؤلاء"إن:تصيحون

أحكاتميخالفمايفغلونجميغاوهؤلاءأياسونأضافهموقد7

الجمغيصياجهمفهاجوا8إ"يسوعآخز،بمللثينادونإذقيصز

بعدإلأوالآخرينياسودنشراخيطلقوالمائذين9المدينةوحكاتم

كفالة.منهمأخدواما

مطاودةفئمحسناستقباذ:يويةفيالزسولإد!

فلفابيرتةكأد.إلىليلأوجمعيلابولسنالإخوةشمئؤوللوقمت15

ائذينهنخلقاأنبلهؤلاءوكان11اليهود.صجضغدخلآوضلآ

2يومكلوكانواكثير،2بآؤتياحالبهلمةفتقئلوايسمالونيكيالي

،كثيرونمنهم!آمن12الأمر.هذاصخةييتتئنواالكئمتتفحصون

.الرجالمن2قليلغيزوعد؟نبيلاتنساءاليونانئينمنوكذلك

بيرتةفييتمئمربولسنأنت!الونيكيفيائذيناليهوذبلغفلفا13

ويثيرونهم.الجموغيخرضونوشرعواإليهاواقواالفهبكلمةأيضما

وتيموثيومنليميلاوأفاالبحر.نحؤسالحالفيبولسنالإخوةفسئز14

زتجعواثئمأثينةإلىأؤضمفوهبولسنشئعواوائذين15.هناكفظلأ

.يكونماصأسرعفيبهتفحقابأنوتيموثيوسنجمميلاإلىهنهبوصئيما

ت!الونيكي.منالغربيئالجنوبإلىمكدونيةمنمدينة"بيرية":)15(
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ظاهرةجدوىغيرسفيالفلاسفةمغجدذأثينة:فيبول!من

روخهفيهآكتأتتأأثينة-فييئتمطزهمابولسنكانوفيما16

يخذثا،اتخقعفي،فكان17.بالأصناممكتطةالمدينةلرؤي!ته

.أهناك2يومكليجذهمقنصلدالعافةال!اح!وفي،وائتغثديناليهوذ

الإئقورئينالفلاسقةمنجماعةلهوتصذى18

التثغاء!"هذاقوته"يريلأ"ماذا:بعضمهمفقالوالرواقتين؟ير.

يبشرهمكانفإئه-أ"غريبةبآلهة2يناديبه"كأثا:وآخرون

آريوسيىمجلسنوجاءوأمعهمقأخذوه91وبالميامة*.بيسوغ

علىولهاوالضناعة..والئمذنوالفلسفةالعلممدينةالقديممنذكانت"أثينة":ا!)6

ولكئها،رومةتحتكانتبولسجاءهاوئاصعيد.منأكثرعلىجليلةأفضالالعالم

والمذابع،الآلهةلختلفبالأصنامغارقةوكافتالهفينتة.الثقافةومثالجامعئامركزاظئت

منكثيروكانإنساتا".تجدأنمنأسهلأثينةفيإلقاتجد"أن:قيللقدحئىوالهياكل

فيهالليهودوكانأرجاءها.يملأانوالفحشاءالفجورفكانالإنسانلشهواتالآلهةتلك

الفيلسوفإلىنسبة"الإئقورثون"ة)91:118(.)16العاثة":"ال!احة171(.مجمع

غايمااللذةأنفلسفتهمجوأنبأخصنمن027(.-)341المدوصمةهذهصاج!إئقور

بعدحياةلا.ألمعن!اينجملمماشهواتهجميعيشبعانوللاءنسان،العظمىالإنسان

فلسفتهمخلاصةإلىجمولسأشاربهذا".نموتفغذاونشرب"فلنكل:حسابولاالقبر

كذلكوسفوا258(،-)035زينونمدرسةأتباع"الرواقئون":-32(.:15كوا1

وكلواحد،والعالماالفهأنفلسفتهومحور.بالزسوممزئن"رواق"فييعفمهمكانلأته

كليقابلأنالإنسانعلىثئمومنبسواء.سواءوالعالماللهعلىوقدربقضاءشيء

بطمأنينة.والألماللذةيتلفىوأنتأثر،ولا"انفعالبغيرمحزتا،أومفرحئاشيء،

الإلهة.حسبوها:"أت!تيس"وباليونانئة((،"القيامة-
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الذيالجدياالئعليمهذامانعردتأنلنا"هل:قائلينباغوسن*

فيتترغمبوإئا!غريبةبأمويىضساجمغناتفزعفإئك25به؟تتحذث

والغرباءجميغا،الأثينئونوكان21-".بذلكتغثيماقغقيمأن

شيئات!معواأويقولواأنفيأوقاتهمجلتضيرفون،بينهمالمقيمون

جديذا.

ءآويولع!-باغوسمجلسفيبول!نخطابئ

الؤجاد"أئها:والالالآريوباغسسؤشطفيبولم!فوقمت22

حذ.أبعل!إلىمتدئنين،وجهكلعلى،أجدكمإئي،الأثينئون

علىحئىعثرتضناجمميهكمإلىوأنظرأمزكنعثفيمافإني23

وأنتمتعبدونهالذيفهذا.*اتخهولل!ليما:عليهمكتو!بهذبحص

به.أبشركمائذيهوتخهلونه

ال!ماءرلمحثوهو،فيهماوكلالكونأثدغائذيالإليما"إن24

المدينةعلىمشرفصخرفيتلوهو.الحربإلهالمزيخاكمةباكوس!":"آريوس)91(

منحوئةالقضاةمقاعدوكاش!الأعلىأثينةمجلسيعقدهناك.بدرجأعلاهإلىيصعد

"للاله)23(العائة.المثماحةأي"الأغورا"إلىألمجلسنقلبعذومنالضخر.في

رضاها.لكسب"المجهولةو"الآلهةالمعروفةللآلهةبالمذابحمكتطةالمدينةكانت"ةالمجهول

أطلقواكبيرمنإشارةوعلى.الآلهةأحدغضبإلىوعزوهالمدينةضربوباةإنوقيل

صنمأوهيكلقربنعجةرلضتحيثأئهفكانالمدينةجنباتفيالغنممنقطيغا

مذبخاوأقاموامحرقةنحروهامذبحولاهناكصنمولاربضتوحيث،محرقةنحروها

المجهول!"."للاءلهعليهكتبوا
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-أوخدمته25،الأيديضنعصمنهيثلفييسكنلا،والأرض

هوأئهاليماشيءإلىحاجةبهبشرئإكأئهأيدإلىلاستفتمرأيضما

من!كانوإذا26شيءكأ.وكلوالئفسنالحياةالجمميحصيعطي

وحآدصكفهاالأرضؤخةييسكنواالشعولبجميغأخرقيقد*واحد

تغفهماالفةت!لبوالكيفإئما27ال!كنوتخوتمالآرجمنةقدىلهم

فيهإد28مئا،واحدكلعنبعي!دغيزكؤنيعلىتجعدونهبتلفميمه

نحن:*بعفشمغرائكمقالكعمابلوالوجوذ،والحركةالحياةلنا

أيضما.ذزئتهمن

شمبيقا!م!يئاالألوهةنحايمبآألأقيئتغيالفيماذرئةهن"فإذاكئا92

الفةيوإن35.وضناعتهيقئهالإنساننحتةالحجتيرأوالمضةأوبالذه!ب

كلفي،الئاسجميغئنذوالآنفإئهالجاهلئةأرمن!عنيغضيإذ

العاتئمفيهصتدينيوقاحذذقدلأئه31تتوبواأنعليهمبأنمكاد،

."..هالأمواتمنبإالامتهصللجميعوكمقهعئتهائذيسبالرجلبالغذلص

6،1بهآشتهزأ((الأمواتقياهةعلىيتكفمشمعوة"فلفا32

فلأحذبلاغنيئفالله.الأصنامونحتالذباثحبتقديمخصوضا"خدمته...":)25(

ا:شيء"و"كلواحد.وكلاهماوالئقس"،"الحياةيعطيشيءكلمبدأوهوشيء.يعوزه

قالهبماأراد،بولسلعل-.آدمواحد،أصل:واحد""من)26(.الحياةمقؤماتكل

أخرجتأئةخيرأنفسهميعذونكانوالأثهماليونانئينزهؤمنالخفض،الآيةهذهفي

سواهماومن،أنفسهماليهودنعتكذلك"برابرة".سوأهممنكلف!فواللثاس

))استهزأوأ":)32(الميلاد.قبلالثالثالقرنمنأراتوسهوالشاعر)28("جوييم".

خرافة.حديث"القيامة"علىفالكلاموخلودهاالزوححقيقةينكرونكانوا
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!"أخرىمزةهذافيجمنك"سنسمغ:آخرونوقال!بعضمهم،

تنرموهأئاشماألنئغيز34بييهم.جمن*بولسنخرقيهذاعلى33

ذقريس!،آسمهاوآمرأة،الآريوباغيئ!:ديونيميميوس!منهمؤامنوا،

معهما.ؤاخرون

كولينئسكنيسةإنشاة

هناكفصافىف2*نركثورثثسإلىوأتىأثينةتركذلكوبعد18

منبالقدومالغفدوحدشآصالأصلئنطيئأكيلا*،آسفهيهودئا

اليهوبجميغأمزقدكان"؟كقؤديسنلأن،آمرأته*ييرشيهفةقغإيطالية

ولهـاإليها.عادأثهبعدمنيسمعولموأخلاقافكزاالموبوءةأثينةبيئةمن"خرج")33(

فيلئي،:اليونانئةالمدنمنثلاثإلىبعدمنكتبهااثتيالخمسرسائلهفياسمهايذكر

والفلسفةالذيانةمركزالكبيرقسطنطينبعدماإلىأثينةوظفتوكورنثس.وت!الونيكي

كو)األيونانثةالحكمةزخرفنبذعلىعؤلأثينةفيإخفاقهفبعدبولسوأئاالوثنئة.

فيهيكونولاباغوسآريوسمجلسفيعضؤاكان":"الأريوباغيئ)34(5(.-ا:2

كانتأخائية.فيالزومانئةالولايةعاصمة"كورنش!":)1(السئين-بلخمنإلأعضؤا

وهياكلها.صروحهاوعظمةبغناهااثشهرتوأرورئة.آسيةبينتجارةطريقتيخرينعلى

الجمالإلاهةوهي-فيها"الزهرة"هيكلإنحتىالفجورفيغارقةكأثينةوكانت

فيالخلقيئالانحلالهذاإلىبولسأشاروقد.زانيةكاهنةألفيضتم-كانوالخصب

اليهودوكثرةزؤارهاوكثرةأهلهالوفرةبنشاطهبولسآثرهاوقدمؤمنيها.إلىالأولىرسالته

أهلإلىورسالتهالزومانئينإلىرسالتهكتبوفيها،رسالتينأهلهاإلىوخهفيها.

الضغرى.آم!يةمنالشرقيئالسممالفيبلاد"الئنط"،من"كيلا":21(ت!الونيكي.

26(.-)24أبفسعفمتأئهابدليلكتابئةبثقافةمثففةوكانت،زوجته"برسكفة":-

منالروجانوكان16؟3(.)روبولسرساثلبعضفيتصغيرغيرفياسمهاوورد

-94عامقرارهرومةفيصر)كلوديوس":-:91(.16كوا1الممتازينبولسمعاوني

:28(.11)أعطويلأيستمرلمالإجراءهذاولكنوالمسيحتين.اليهودبينممئزغير05
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أهلهنكانوإذ3إليهما.بولس!فآنضئم.رومةعنبالجلاء

وفي4يخيام.صانغيوكانامعهما.يعملعندهماأقامضناعتهما

والمونايئين.اليهوبإقناغ-محاولأالمجمعفييتكفمكانسبتإكل

تماقابولس!آنقطعصمكدونيةمنوتيموثيوم!جمميلاآنحدروثا5

يعارضونكانواوإذ6.يسوعهوالمسيغبأنلليهودشاهذا،للكيمة

بريءإئي،رؤوجممكمعلى"دمكم:لهموقالثيابئنقفنويخذفون

ستأودخلهناكهنوخزقي7".الأمإلىأضضيالآنهنهنه.

15يفمجمعفلاصقابيئهوكان،ي!تستيطيوسنآسفهلف!ضتعئل!وجلص

وكثير.بيتهأهلصوجميع،المجمعرئيس!!يهرشبس!"*بالزلثوآقن8

الالليلةوذات9وآعتمدوا.أيضماآمنواضممعواائذينالكورنثئينمن

فإئي15،تسكحثلا،تكفئمتخمثأ"لاالزؤيا:فيلبول!منالزلث

المدينتمهذهفيليإن.بأذىلينالكيذاعليكأحاجمآفلنمعك

الفه.كلمةئعفئمأشهيروسئةسنةبينهمفأالام11شعتاكثيزا".

غئيونالواليمحكمةإلىاليهوذيجرهرولدن

مغاكفهماليهو؟آنقضنأخمائيةعلىءغفيونولايةأئامصوفي12

نألهفيحقمتهؤذا،أيدخيلأ،أويهودئاكانالزومانيئاسمهبرغم)يهيرسبس":)8(

فياأقامبولسأنفيكون52.عامالحكمتوئى"غلئون":)12(.مجمعرئيسيكون

ذلكإلىواحدمكانفيبولسقضاهامذةأطولوهي52(،إلى)"هسنتينكورنثس

الحين.
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الزخلهذأإن)ا:قائلين13اتخكمة،إلىوشاقوهبولسنعلى

بولس!قئم!إذ14".!يرالشريعةتخالفلفيماعباد؟إلىالئالنيستميل

جناية،أوجزمالأميرفي"لوكانلليهود:غفيونقالفاةتفتغأن

دامما،ولكن15.شكواكمأسمغبأنالحقلقضىاليهود،أثها

منفالآفر،شريعتكمحدو؟وفيوأشماء،ألفاطفياتجذل"

الأمور"8هذ؟مثلصفيقاضيااكونأنأريذلاأنافإئي.شأيكم

رئيسن،9شش!تيسنكفهم!أخذوا17اتخكمة.منوطرذهم16

بشي؟يتاليلاوغفيونالمحكمةيفقاءضرتاعليهوآنهالوا،المجمع

ثفلك!من

سوريةأنطثيةإلىالعودة

الإخوةودعثئم،قليلةغيزأئاقاهناكققيمثبولسوأفا18

فيرأشطخقققدوكانوأكيلا.ييرشكفةومعهمموريهس!الزوأئحز

.هناكفارق!ماةنرأفمئسنإلىآفضمؤاوئا91.!عليهيتذييكانيهثجرئة

يعنيوقد،الموسوئةالشريعةيعنيقدإذاليهودتعفدهمبهمتعبير"ةالشريعة"تخالف)13(

:7(.2117؟:161حديثدينكلالمملكةفييمنعائذيالزومانيئالشرع

1(.:اكو)ابولسمعبعامنونجدهوآمنهسابقامجمعرئيسكان"ش!تنس":)17(

"الئذر":ا(.:16)رومسيحئةجماعةفيهاكان.الشرقيئمرفأكورنثس)ايهئخرئة":)18(

الإشارةوتجدر.فمجهول(لئذرهذاعلىالباعثأثاخمزا.يشربولاشعرهيرئيالئذيركان

بعضيمارسظل،موسىضريعةمنالكنيسةلتحريرالشديدةمكافحتهرغم،بولسأنإلى

لدينولالهمعدؤاليسأئهلليهودليظهرإلأذلكوما.حداثتهمنذتعؤدأحكامهماكما

كانتالذاتيئ.بالحكموتتمئعالزومانئة،آسيةولايةعاصمة"أفسس"ة)91(آباث!م.

لثلاثينيئسحملعب!اال!حر.منألواتاأهلهاوممارسةوئرأئهاتجارتهابسعةذاكيوممشهورة
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بيتهبمالإقامةئطيلأنوستألوه25اليهود.وكفتمألمجمعصودخل

نإ،أخرىقزةإليكم"سأعو3:لهمقالوذع!وئا21فؤفضن.

فسنئمصجذقيصرئةفينؤلنوئا22أف!س.منوأقلغالفه".شماء

الوقت!بعفنأقامحيمث23أنطكيةإلىآئحذؤثئم،الكنيسةعلى

أفسسفيالإنجيلالتالثة!أالزدم!وليةالوحلة:الزابمالفصل

أئفسئدعىأف!سنفيمجاهذمؤمن

عزائ!يشذذوقريجتةغلاطيةناحيتيفيوطادتبولس!خرقيئثم

أبفس!،آسمهيهودفيأف!سنوقدم24جميغا.الئلامب

الكتب.قغرفةفي2باعطويل،الفسالبفصيحص،الأصلفيإسكندرانيئ

ويعائبم،قلمببآضطرامصيتكئمفأخذ.الزفيطريقةلفنقدوكان25

ئةمعمعإلأيعيردتيكنلمولكئهقوتما.تعليقابيسوغيتعفقما

سمعهوإذجأش.برباطةصالمجمعفييتكفموطمق2ادايوحئا+

منعذوهحئىجذاعظيقاوالضيد،الغاباتإلاهةوهيفيها،أرتميس!يكلوكانألقا.

اليهو،كانأئاسالوك".)اتسفىقريةعليهايقومأطلالأليوموهي.ال!بعالذنياعجائب

الغلاطئينوإلىكورنثسأهلإلىكتبوفيها.رسالةبولسمنلهاكبيزا.عدذافيها

الأئمالكنيسةالأرجحفي:"الكنيسة"4(..81:"قيصرئة":)22(.الأرجحفيوالفيفبئين

المكدونيئ!ألكسندربناهاالبحر،علىمصرفي"الإسكندرئة":241(.أورشليمفي

فيه!ا.ضخمةبأعداداليهودسكنهااليهودئة.والعلوماليونانئةالعلومفيبمدارسهااشتهرت

كانالميلاد.قبلالثالثاقرنفياليونانثةإلىالمقذسالكتابمنالقديمالعهدترجم

عظيضا.أزدهازاالمسيحئةفي!اازدهرتقدجما.العالممكاتبأعظممنمكتبةفيها
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أدقشر!االزلث"طريقةلهوشزحامعهماأخذاةوييرسكفةاكيلا

إلىوكتبوأالإخوةخضهأخائيةإلىالغبوزأراذوإذ27.وأدوفى

:آهنوايفذينكبيراعوتا،الفإبأئد،كانأتىوئابقئولإ.الثلاميذ

الكتمبمنلهممبئتابليغا،حخاغلانيةاليهوذيحبئكانفإئه28

-يسوعهوالمسيغألن

القدسالروخينالوالمتلاميذعلىيذيهيضغأفش!نفيبول!ن

المناطقفيبولس!طادتكووثثسنفيأبفس!كانوفيما91

فقال2الئلاميذ.بعضنصاددتحيثأقممسنإلىوآنتهى*الجبلئه

سمغناما"بل:لهقالواآضئتم؟"حينالقدسنالروخيفئئم))هل:لهم

قالوا:آعتمدتم؟((ئةمعمي"أقي:فقال3"إالدسووحيوتجاأنه

الئوبة،معمودئةعفديوحئا"إن:بولسفقال!4يوحتا""معمودئة

!لفا5".بيسوعأي،وواءهتأتيبائذيالإيمالبإلىالشدبئداعيا

عليهمتذئيمابولس!ووضيئ6.يسوعالرلثبآسمصآعتمدواشمعوا

ويتنئأون+.بلغاصتينطقونقجغلواعليهـمالقدس!الزوحفنزلى

رجلأ.كشزآثنينحؤبحملتهموكانوا7

وفريجية.غلاطيةالجبلئة"ة"المناطق11!المسيحيئ.الذينحقائقالزدث":"طريقة)26(

يدخلهاائتيالأمثنعلىيتوففأنفعادتهالطويلال!فرهذاعنشيتالوقايذكرلم

"ينطقون)6(21إ-ة)18وعدهبوعدوفاةأفسسإلىبولسومجيء.مزةلأولبولس

:27(.18،11-:17)2ويئنئأون"بلغالت
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ثلاث!طواكوظل.يج!رأةيتكفموجعلالمجمعشذخلإئاثئم8

ئحاولأالفهبملكوتيختصنمافيالحاضرين3يجادأشهير

في!أخذوابليؤمنوافلمقلوتهمقيوابعضمهمولكن9إالناغهم.

بالئلاميذوآعتزكعنهمالآنفضلالزبأ.طريقةفييطعنودنالجماعة

ذلكعلىوآستمز01تيزئسن*.هدرسةفي2يومكليكفمهم

شمعوا"!أويونانئينيهودمن،آسيةسمكالإجميغإنحئىسثتينك!؟

معجزاق!بولممنتذفيعلىيجريالفاوكان11الزلث.كلمة

لا!أقآزؤأومناديلترضىاإلىتحملونإذكانوا12،غريبة

*+.الشزيرةالأرواحوتخرجالأمراض!عنهمفحزول"ح!قا

الشحركت!بوإللالثالمعزمينمفامرة

أيضما،همشرعوا،الجؤالينالمعرمين*اليهوببعفنوإن13

أحدهوتيرئس":"مدرسة-.المسيحيئالذبنالزلث!(.و"طريقةالفه""ملكوت9(-81

ساعاتفيبولسخدمةفيجعلهاهوأو،مدرستهبولسفاستأجروالبيانا!قمعفمي

وعلى8،الآيةفيدكرهاالواردالأشهرالثلاثةإليهمايضاف"سنتين":)01(.الفراغ

بطريسبظليذكرهذا)12(31(.:2)،سنواتثلاثهناكبقيإئهيقولالأساسهذا

عباراتأوقراءاتوالعزاثم.الشياطينلطردالعزاثميتلونمنالمعزمون")ا)13(15(.:)5

ويتجؤلون"كثيرينالمعزمونوكانلإخراجها.الشياطينعلىوأقساقاالفهباسمأوامرتتضفن

للززق.طلتاوالقرىالمدنفي
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فكانواشزيرة.أروأحبهمالذينعلىيسوغالزلمحثآستمئسفون

وكان14"أبولسبهيناديالذيبيسوغعليكم"أقسمحت:يقولون

الجزفة.تلكئزاولونبنينسبعةسيكاواآسمهيهودممنصكهنة2لرئيس

وكذلك،أعوفهفإئييسوع"أفاقائلأ:الشئريرالروحفأجات!م15

آنقضنثئم16!"أنتم!قنأنتموأئاهو،قنأعلمفإئيبولس!

عليهموغئ!،منهموتمكنالشزيرالزوحبهائذيالرجلصعليهم

مجزحين+لمحراةالبيحبذلكمنقزواإئهمحئى

ويونانئينيهوبمنأفممسنسمكالبصجميعبينذلكفشاغ17

فجعل18.يسوعالزدثآسمومخذجميغا،عليهمالخو!تفوغ

بها.ويخبرونبأعماي!م*فيعترفونيآتونآضنوأالذينمنكئير

وأخرالوهاكتتهمتجمعواال!حريختيرفونائذينهنكثيراوإن91

وهكذا02*.الفضمةهنألقابخمسينثمنهـاقذروقد.الجميعقذام

الزصت.بقؤةوتتعزوتئموالزلتكلمةكانت

اللهكلمةوعلىبول!منعلىالف!اغةثووة

إلىالذهاب!علىالعزتمبولسنغقذالأحدابهذهوبعذ21

لاإليهاضصيري"بعذ:يقولوكالنوأخائتة.قكدونيةفيمازاأورشليتم

وماالأحلاموتفسيرالزقىفيالمعزمينواستثارةالئعزيمبمهنةالمئصلة"أعمالهم":)18(

اليهودفي""المثقالأوم!الأرجحفياليونانيئ""الذرهميقصد:"الفضمة"من()91.شثل

الذرهم.أضعافثلاثةوقيمته
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منآثنينصتكدونيةإلىووخه22أيضما".رومةأرىأنمن*بذ

آممية+فيمذةهووتخفف*+وأيىشئستيموثيومن،معاونيه

الئنةالردثك!طريقةعلىتارثالوقحتذلكنحووفي23

*.لآؤتمي!نتصموغيمتريوس!كانبآسمهصائغاأنذلك24.شديدة

هغفخمعهم25جزيلأ.ك!تاالضمئاغويكيسبالمضتيمنهيثل

إئمائ!زناأدنتغقمون،الرجال"أثها:و!الائماثلةالضشاعاتأهلص

قل!هذابولسنأنوتسمعونوترون26الضشاعة.هذ؟جمنهو

كفه!آسيةفيبلفقطأف!ئسنفيليس،وآزاغهمجمغاكثيزاآشتماك

ومن27يآل!ة.ليستالأيديقضنوعاتأنزاعضاالثفرلمجما،على

قئكلعلىبلبهافئزرىوحذهاصناعتناعلىليسفالحطزتئم

التيتلكغطمةفتنهارشيء،فيحسس!كلاالعظيم!الإلاهةأرتميسن

!"كفهاوات!كونةآجمميةتعئذها

يصرخونوتجعلواغضتاآختدمواذلكشمعوافلضا28

المدينةالبلبالووآجتاخ92"!الأ!مئسمئينأرتميس!"عظيمة:مرذدين

غايسنمع!ميحزوناتفدبإلىمغاكفهموتدافعواكفها.

المدينة"خازن"وكونه25(.:4تي16،23:2أروفيالمذكورلعقه"آيىستس":)22(

وساعد،وظيفتهمناستعفىإيمانهبعدأئهوالأغلب.لبولسمعاوتايكونأنمنيمنعهلم

.الغاباتإلاهة"ديانا"أو"أرتميس")24(.المسيحيئالذين:الزلث""طريقة231(.بولس

والضيد.
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بولسنوقئم03رخلته.فيبولسنرفيقي،المكدونئئن*وأيىشترخسن

بعفحئىبل31الئلاميذ،تذغهفقمالمشصبإلىصبالخروج

الملعب.إلىصالخروجمنيخذرونهإليهتعثواأصدقائهمن؟،الآسايىكة

الفوضىلأنهكذا،وبعضمهمهكذا،تصيحونبعضمهموكان32

آجتمعوا.شيءلأمميئتذرونلاوأكثزهم،الجماعةعلىطغتالد

الجمحبعفنآجتذباليتقذتمأيكسنازتذقعودناليهوذكانوإذ33

أنهغرفوافلفا34السمعب.تدىنف!يمهعنالذفاغيريابيلإهفأشاز

ساعتينهنحوهذةواحل!بصوق!يهتفونالجمح"آئقجزيهودفي

إ((الأف!مسمئين"أرتميسن))عظيمة

قنأال!مس!،يىجاك))يا:وقالالجمغسكنالعميذ+إنثئم35

إلىبولسصحب"أرسترخس":.الاسمبهذاأشخاصعذةورد"ضايس":192(

"رؤساءهملغة"أيميرك":مفردها"الأساركة"311(1(4:50كولرومةإلىثئمفلسطين

مختلفمن،سنةكل،يختارونوالثروةالوجاهةذويمنعشرةواصطلاخا:"،آسية

أرتميسالإلاهةوعبادة،الإقليمئةالإمبراطورعبادةوتنظيملإعدادالزومانثةآسيةمدن

علىالئفقةوكانت.المش!وربنوالأبطالالضواريويجلبون،والملاعبالذبائحفيهئثون

34(-)33مذتهم.نهايةبعدبالفقبيحتفظونوكانواالخاضة+أموالهممنضخامتها

للجمعبذلكويبئنبولسفيهاجمخطيتايتقذمهمأنبقصداليهوددفعهألكسندر":)1

وهم،يهودكثأئهالوثنئونعرففلفا.ببولسلهمصلةولاالمسيحئينغيزاليهودأن

"أميناليومنسضيهماكان:"العميد")35(.الكلامعنبصياحهممنعوهاليهود،يكرهون

مباحثاتعلىويشرفالمحكمةسجلأتيحفظ،المدينةفيشخصئةأبرزوهوال!زلم(.

المعالمواضحةكيرتماثيليكزمونكانواعديدةمعابدفيالمئمماء":من"هبط-.المجلس

ال!ماء.منوقعتأئهازاعمين
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لهيكل.الحارسة!يالآف!سمئينمدينةأنيعردتالثاس-لاينذا

لاآوإذ36ال!ماء؟*منهبطالذيولتفثايها،العظيمةأزتميسن

اتأتواوألأال!كينةإلىتخلدواأنعليكميجحبذلكاليجمراء

بمنتهكين!هماوماالزجقينصبيهذينأتيتمالد37تهؤر.عنصالغلبأفي

لديمتريوسناكانالإذا38.إلاهتكمعلىولامجذفين-لهيايهلكتم

للقضاء،.مجالسنفهناكأحدعلىدعوىمعهالذينوللضمئاعس

آخرمطلسبلكمكانوإن93،إليهمالفيختكمواحكاموهناك

يجعلنا2اليوتمو!ماإن04قانونيئ.2مجلساليفيهيقضىفإئه

أهذاعنبهانجيب!حخةبيدناوليسنبمتنةالآئهامخطيرفي

الجماعة.صردتهذاقاذوئا"هالتجفع

ومكدوئيةباليونافيمروؤاتزوالمنإلىأفسممنمن

وذعهماثئمفشذدهمالئلاميذبولمسدعاالمتنةشكنمتوئا02

وشذذاالئاحيةقللثفيفآجتاز2مكدونية.إلىليئطلقوخرج

أشهير*."ثلاثةأقايمحيمث3هلأل!نإلىوآنت!ىكثيربكلامالإخوة

يعوذأنفرأىقكيدة3اليهولهذئزسوويةإلىئحاوباقيقئمإذثئم

وأوسترخس!،بيرتةمنيزسنبنشتئرس!فرافقه4.قكدونيةصبطريق

بلاد"منالجنوبيئالقسمعلىأطلقثئماليونانمنلمدينةاسضاكان"هلأس":3(-)3

كورنثسفيأمضاهاأتهالأرجح:أشهر""والثلاثة-.لأخاثيةآخراسمفهو،اليونان

إلىاسفرهأسبابومن.رومةأهلإلىرسالتهكتبهناكومن58-57شتاءفي

:17(.241أورشليمكنيسةإلىالكنائسمبزةإيصال"سورية"
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ثئم،وتيموثيوسن،بربيمنوغائسن،ت!الونيكيمنوجممكئدسن

وآئتظروأتقآمونا!هؤلا؟5،*آسيةمنالفذإنوترانيمس!تيخيكس!

القطر*،أئامبعذاليلئيمنفآقلعنانحنوأفا6ترواس.في

أئام.شبعةتيثنالمجماترواسنإلىأئامصخمسيمافيوواالئتاهم

تزواسفيإفتيط!نسالغلاماحياء

قأخذالخبنر"؟لك!يرآجتمغناالأشبوعصمنالأؤلصصاليوموفي7

فيآمشرسلالغلإال!قيراليعلىعافيقاوإذكانيكقمهم.بولس!

فيهاآجتمعناالتيالعلئةفيوكان8.الفيلمنتص!حئىصالكلام

ناالذة.علىجال!اإفتيطس!آسفهغلاموكان9ءكثيرةمصابيح

الئومعليهوغاتمت.الكلامفيماضشبولس!فيماثقيلنعاس!ف!غاتميه

بولسنفنزك15قئتا.وخيئأسفلإلىالئالثةالطبقةمنفسقط

*((5حيئإئهتفققوا."ل!:وقال،ذراغيهبينوضفه،عليهوأكمث

حيثئذالفجر.حئىيكفف!موعاد.وأكلالخبزفكاتمزصجدثئم11

عظيما.عزاءوتعزوا،حئاصبالغلاموجاءوا21+مضى

تروفيمسمنهمويبشروا.أورشليمكنيسةإلىالمددمعهليوصلواالمؤمنينبعضصحبه)4(

211:92(.وسجنهعليهالقبضعفةمعهبحضورهفكانأورشليمإلىصحبهائذي

عنللئعبيراصطلاحالخبز":"كسر71(كاملأ.أسبوغاالفصحأئامالفطير":"أئام)6(

ا!ولاليوم-الأحديومالإلهيئالقذاسأنالآيةهذهمنويظهرالإفخارستئا.ذبيحة

فالغلامبولمىأحياه:"حيئ"إئه1()0.كافةالمؤمنينيجمعالبدءمنذ-كانالأسبوعمن

93(.:ه)مر"نائمةإ)إئهايئير:ابنةأحياعندمايسوعقالالئحوهذاعلىمات.قدكان
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مييئسإلىتزواسنمن

علىآشسنإلىوأفقغناال!فينةإلىبولسنفتقآئنانحنأفا13

راجلأ.الترطريقيسللثأنرئبآقدكانلآئهمنهانأخذهأن

وأتينا2ال!فينةاليمعناأخذناهأشسنإلىبنالجقفلما14

اليوموفييخيوس.شاؤفناالغل!وفيمنها.أقلعناثئم15."رجميمييني

هيلتسنابلغن!يليهالذيصاليوموفي16*.شاهسحاذثنابعذهائذي

أفممسنتتجاوؤأنرأىبولسنبأنذلكتريخليون.فيإرساةةبعذ

2يكونلعفهمتعخلأكانفإئه.*آجمميةفييتأخزلملأالبحيرلمحرضصفي

الخمسينهيومصاليأووشليتمفي

أفسسكهنةيودئمبولسنمييئسنفي

الكنيسة.شيوخت!تذعيأف!سنإلىأرسلمييتسنومن17

معكم2سيرتيكي!كاتت"تعلمون:*لهمقال!إليهصاروافلفا18

2اليومت!سفىائتيلسسسجزيرةقاعدة:""ميتليني-.ترواسجنوبيئمرفأ:أشس")ا)14(

بمولداالثانيةاشهرت.إيجهبحرفيجزيرتان:و"سامس""خيوس")15(قاعدت!ها.باسم

.الزواجوإلاهةزفسزوجة"هيرا((وبعبادةالشهيراليونانيئالفيلسوفبيتاغورس

الولايةا:"آسية)()17"."مبلاساليوميسفى،أفسسمنالجنوبإلىمرفأ:""مييتس-

سفرفيبولسعننقلماأهئممنالخطابهذا)18(.أفسسعاصمتهاالزومانية

ثلاثةوهو.وزمانمكانكلفيالمؤمنينتحاهالزعاةواجباتأظ!ريوضحففيه.الأعمال

ويحذرهم2الأمانةعلىيحثهمثئم24(،-)18سامعيهبينبسيرتهبولس!يذكر:أقسام

35(.-)32بهالاقتداءإلىأخيراويدعوهم31(،-)25الكذبةالمعئمينمن
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بكلللزلثغملحثفقد91.آسيةاليهدلخث-يومصاصولمنذدائقا

مكايدمنأصاتئنيائتيالجخن-وفي،الذموعوفييماتواضح

وعئمئكموغالتكمبل،ئفيدكمشيءاليق!ثرتوها25أليهود.

لكيبإثحاحصواليونانئينالي!وذودعوت21،الئيوتوفيعلانية

.يسوعبرثناويومنواالف!إلىيتوبوا

بماعالمصوغيزمم!للزوحأسيراأورشليتمإلىماض-أنا))والآلن22

من،ينب!نيآنقلثماالقدسنالزوخأنعلى23فيها.ليسيقح

أئيغيز24.تثتطرنيوالمضايقال!لاسلبأن،مدينةإلىمدينيما

أتئمأنفخدئمبي.عنديقيمةذاتكأئهايخياتيؤرييأ!نأقيملا

بإنجيلمنادتاعلي!ا،يسوغالزلثائتمتنياثتيالرمعالةوأبفغصشموطي

أنتمؤج!يتزوالن؟اليومبعذ،أئكمتعايموإئي25؟نر.اللهنعمة

نأأستطيغلذلك26.بالملكوتمنادتابيتهمقزؤتالذينجميغ

أهيئلملأئي27،الجميعدمهن!هبريأئيأماقكماليوتمأشهذ

لآنف!يمكم،قآخذووا28كاملأ.الفإتصميتمأثقغئكمبلشيئا

وآرغوا،أساقفةالقدس!الروحاليهأقاقكمائذيصالقطيعصولجميع

الخاصن.بدجمهآفتتاهاائتيالف!كنيسة

ؤشطكمفيسيدخلذقابيبعذأئهأيضاتعايم"هـإئي92

إنجيلالفه":نعمة"إنجيل241(الزوح.سيطرةتحتأي:القدسللزوح""أسيرا)22(

.بيسوعبالإيمانالخلاص
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أنف!يمكمبييكمهنويقوم03،القطيععلىتشمقلاخاطفةبئال!

فآشهروا31.وراةهمالئلاميذيستجزونضائةتعاليتمأهلرجال"

عن،سنواصتثلاتطواكنهاؤ،ليلأك!،لمأئيوتذكروا،إذن

وكلمةالفةأشتوبغكئموالآن32ص.بالذموعمنكمواحل!ئصحصكل

جميعمغالميراتيوتيكموأن،تبنيأنالقادرفهونعمته

علد.لمقآييما

منثوتاأوذهتاأوالضةالأئامهنيوقاآشتهيمتما"إئي33

حاتجاتيتكفلال!كاتتاصاليدين-هاتينأنتعلمونوأنتم34أحد.

شيء،اكلفي،لكمبئنمثوقد0335!معيكانواائذينوحاجاب

وأن،!6الحالالزاليقينساعذأنيئبغيالئحوهذاعلىبالئعمبأئه

أكثزهغبوطالعطاة"إن:نف!هيسوعالزدثقالهائذيالقوكنتذكز

الآخذ".من

بكواحينئذ37.وصفىجميغامعهمجثاهذاقالوئا36

يبلغحئىفشيتاشيتايرتفعراسخأساسعلىببناءالمسيحئةالحياةيشئه"يبني":)32(

المبدأهوبولسمبدأ)34(.المسيحئون:"المقذسون"-.الخلاص:""الميراث-.كماله

والكاهن،يبشرهمائذيننفقةعلىيعيشالزسولأنوهو،المسيحال!ئدوضعهائذي

يئهمهلئلأنفسهعلىالمبدأهذايطثقلمذلكومعروحئا.يخدمهمائذيننفقةعلى

112-:117كو15،2-911:كو)اللغيرمعثرةذلكمنفيكونبالطمعأحد

91(،1-و18)18:3الخياميصنعيديهبعملالمعيشةومعاونيهلنفسهوضمنإلخ(،

الضعفاء:"الحال"الزقيقي)35(11(.:4كوا1أحياتايجوعإذكماندائقا،ليس.ولكن

وروحئا.ماذثاحاجةذيوكل
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مغتفين38ئقثلونه،بولسنلمحنقصعلىبأئفيعهموألقوا،كهم

السمفينة.إلىش!ئعوهثئم.وجههتزؤالنصاليومبعذإثهملقوليخصوضا

ثيصرئةإلىمييئسنمن

الغدوفيكوسهإلىرأشامتوخهينأقلغناعنهمآنفضمفناوئا21

إلىتعبرسفين!علىوقغناثئم2باتزة.*إلىهناكومنؤوذس.إلى

الميسرةإلىتركناهاقبرلس!لنابذثوئا3ولي!زنا.قريهبناهافينيقية

نأال!فينةعلىحيثماكانصوز*إلىوآنتهيناشطزم!ورية.ووضمفنا

وكانواأئام.سبعةمكئناهناكالئلاميذصاذفناوإذ4ؤشقها.تفوص!

أورشليم.إلىيصعذلاأنالزوحس،منبإلهامص،بولسنعلىيشيرون

مغ،بأجمجهميشئعونناوهموجصرناخزخناالأئاتمهذهسقخناوئا5

اشتهرت:23(150مكا11يهودثةجاليةفيهاكانإيجهبحرفيجزيرة:"كوس")1!

375-)046القديمةالعصورفيطبيبأضهرأبقراطوبمولدومنسوجاتها،بخمرهاقدتما

إديه.المنسوبةالطمثوبمدرسة،والزوماناليونانعندالط!ثإلهإسكولابوبهيكل.مإ،ق

اشتهرتباسمهامدينةالشماليئساحلهاعلىفيها.الوردلكثرة"وردة"أي"رودس"-

إله،أرتميسوشقيقزفسابنأبولونبتمثالاشتهرتكما،الأرضتخطيطبعلماءفدتما

منغذحئىوالعظمةالعلؤمنالئحاسيئالئمثالهذاوكان.اليونانعندوالفنونالثور

.أبولونبهيكلاشتهر.رودسقبالةليكيةفيمرفأ"باثزة":-.ال!بعالذنياعجائب

فينيقئةمدينة:"صور"-36(.:41"قبرس":31(.المستقبلبأمورلئنبئهميقصدونهكانوا

الحكيمسليمانحالفتق.م.332عامبالبز،الكبيرألكسندرفوصلهاجزيرةكانت

المسيحئةدخلتهاالميلاد.قبلالئامحالقرنفيهيكللبناءلبنانوأرزالضناعتينلهفقذمت

012..-:91)11أورشليممنتشئتوامنيدعلى



114-21:6الزسلأعمال295

وصفئنا.أالشاطئعلىفجتؤنا.المدينةصخارجإلى،وأولا؟همنسائهم

ا.بيوتهمإلىوزتجعوا،ال!فينةوزيهثنابعضمابعضشاؤذغثئم6

بالفمابسن*إلىصوزمنؤضمفناالبحرئةلرخلتنافإنجارانحنوأفا7

خرخنااالغل!والي8واحذا.يوقاعنذهموأقفناالإخوةعلىفسففثا

وأقمنااال!بعة.أحدائب!ئر-،فيلث!منبي!تذخفناحي!ثقيصرئةوجئنا

تقضيكئاواليما15يتنئأدن*.عذارىبناصتأربملهوكان9.عنده

!دخل11*.أغابسآسمهنبيئاليهودئةهنآنحدزأئام2بضعةهناك

يقولهما"هذا:وقالويىخليهيدئهبهاوشذبولسنجمنطقةوأخذعلينا

اليهو3ستشذه،اينطقةهذ؟صاحمتالرخل،إن:القدسالزوح

"إ؟((.الأعمأيديإلىويسلموته،أورشليتمفيهكذا

ألأت!أئه،هناكوالإخوةنحنتجغفنا،ذلكشمحنافلما12

حئىتبكونلكم"ها:بولسفأجالت13.أورشليمإلىتضعذ

في"أيضماللموتبلفقطيفوثاقيلامستجتماإئي؟قلبيتتكجرون

".يسوعالزدثآسمصأجل،منأووشليتم

"الزدث".مشيئة"فلتكنوقلنا:،نلغلميذجمنلموإذ14

مصر.ملكلبطليمستكريماهكذاوشميتالفينيقئونبناهاقديمةمدينة"ئالفمايس":71(

،القضاةسفرفياسم!اوجاءعكا.اليوموتسفىدرك"،جان"سانالضليبئونوسماها

أحد""فيلئس":-.4(.)8:"قيصرئة")8(بثزا.المسيحئةدخلتها"غكو".3(ا:)1

)8:04(،ال!احلئةالمدنوبعض81:ه(ال!امرةفي"بشر"وقدال!بعة.الشمامسة

"أغابس""11(-)27:01(.)11ة"يتنئأن")9(27(.-)8:26الحبشةملكةوخازن

الأنبياء.طريقةعلىالحيئةوالإشاراتبالزموزتسأ.3(.-:10127
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الئالثالقسئم

الألم!يربولممن

395

أورلث!ليمفيألمميزبول!من:الأؤلالفصل

أورلث!ليمفيالإخوةبين

!إ؟.أورشليمإلىوضجذناتأفئناأليضمعةالأئامهذ؟وبعذ15

علىيتثزكبناوتجاةوا،قيصرئةمنتلآميذبعض!إليهاوزاققنا16

أورشليتمإلىوضفنافلفا17.قديمتلميذوهوالقبرسيئقتسون

علىمعنابولسنذخلالغدوفي18قيرحين.الإخوةآشتفتقنا

عليهمق!فتم91،أيضامختمعينالسميوخصجميغكانحيمثيعقودت

م.ا16بينيد؟علىالفاأجراةماكلبالئفصيللهمترويأخذثئم

الفهةمخدواشمعوافلضا02

اليهوبمنالموجمنينأن،الأخأئها،ترى))أنتآ:لهالالواثئم

أئل!عنكلجغهموقد21.الشريعةعلىحزيصونوكفهم،ألولتكأ

ألألهمبقولك*هوسىعنيتخفواأنصالأمبينائذيناليهوذتعفم

مجمعغداةفيبدأهائذيالضخمالزسوليئعملهبولسيختمأورشليمإلىبعودته)15(

"حرصهم-.والشتاتواليهودئةأورشليممن:"ألوف"المؤمنون21(-)02.أورشليم

فيقائضايومئذالجدلوكان.حقوقمنالختارةللأئةمايخسروالئلأ":الشريعةعلى

شريعتهعن":موسى"عن-.اليهودفيالذينإلىالمسيحيئالذينانتسابحولأورشليم

.بالختانخصوصتماالآمرة
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قإئهم)إذن؟العملفما22.سمتيهمعلىتخرواوألأأولاذهمتخينوا

جمندنااإن:لكنقولبمااعقل23بقذوجمك.شت!معونشلثولا

،"ك!هعهموتطفز،قعلثفطذهم24بتذر".فزتيطينرجالطسأربعة

قاأنالجميعويعردتد!ؤوشهم،تحلقونوهكذأ.عليهموأئمق

الجفافيسبيلت!للثأيضما،أنتآ،أئكبلبشيءليسعنكتقغهم

بمااإليهم-فقدكتئناالأعممنآضئواائذينوأئا25.الشريعةعلى

-والخنوقيالذموهن،للأصنام-المذبوحمنتفتيعواأدنزشمنا:

والم!ق".

أئاتممعهمتدأالغل!وفي،الرجاكأولئلثمعهبولس!فأخذ26

تلكفيهتئقضيالذيالموعذوحآد،الهيكلودخلالظهوو،

!6.منهمواحدكلعنالقربانفيهفيقزصثالأئام

القتلمنينقذهالألصقائد-وتدخلالهيكلفيبولسناعتقاذ

االيهو3وآةعندهاتئتهيئأنأي!وشكمثالدال!بعةالأثائموكانت!27

عليهاوألقوأ،كفهالجمعصفهاجوا،القئكلفيآسيةمنائذين

الئطهيربأحكاماعمل":معهم"تطفز)24(21(+-ا:6أعدبنذر":"مرتبطون)23(

معحوليئخروفوتقديمالشعربقصنالئذروفاءويقضيالئذر.صاحبعلىالمفروضة

الأربعة.علىينفقأنبولسمنوطلبواذلك.وغيرواقراصوفطير،وكبشنعجة

الطهور":"أئام-.الملخةالإخوةرغبةعلىينزلأنيعرفولكئهمبدأرجلبولس)26(

بذالاكانالأعياد،أئامفيسئقاولا،الئوعهذامنالذبائحلكثرةأئهويبدو.سبعة

قبل.منالموعدتحديدمن
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ف!ذا!إسرأثيلرجاكيا،))الئجدة:يصزخودنوهم28الآيدقي

إلىبهيسيءتعليقا،مكاييكلفيالجميعص،يعفئمائذيالزجل

أدخلأئهمنهكانبلالمكالن*!وهذا،والشريعةالصمدب،

أئهمذلك92"!المقآسالمكانهذافدئ!منصالهيكللىإ"يونانئين

بولسنأنفطئواالمدينةفيمعهالآفممسميئتروفيض!نرأواقدكانوا

منالشعمثوتدا!بأخمجهاالمدينةفغقمت03.الهيكلأذخلهقد

وأوضدت،خاوج-الهيكلإلىوتجزوهبول!نوأمسكوا؟ضؤلبكل

القؤر-علىالأبوال!*

أورشليتمأنالآل!*قائذبلغصبهالإيقاغيطلبونهموفيمااس

وآند!مئينوقؤاذجئذأساعيهمنفآشتئقو32غقيان.اليكفها

بولس.ضمر!بعنأفسكواوالجنذالألنيقائذزأوافلما.عليهم

ثئمبميمفايملتئن+يشمذأنوأمزعل!يهوقبفنالآلنيقائاإليهفدنا33

تصيحصبعفالجمعفكان34.فعلوماذاهو،قنتغير!تأنط!ت

علىللوقوفيشبيلأيستطغلموئاآخز.بشيءوبعضمهمبشيب

وثا35.القفعةإلىبولسنب!ؤقيأهزالبفبالصذلكفيالأميرحقيقة

لاحيث،ؤعمهمفي،أدخلهم،وثنئين"يونانئين":-.الهيكل":المكان"هذا)28(

"قائد)31(قتل.فيهوءإذاالمكانيتدنسلئلاالهيكلأبوابإغلاق)35(.لهميتاح

أنطونياقلعةفيجندهمعيقيموكان231:26(.ليسياسكلوديوسهو((:الألف

علىتشرفأبراجأربعةولها،الهيكلمنالشمالئةالغربئةالزاويةفيالمبنيئةالزومانئة

بدرجمنهاوئنزل.بشغبينذرتحزكأقيلقمعشيءكللمراقبةالهيكلساحاتجميع

للوثنئين.ومباحةالهيكلساحاثكبروهي،الأمساحةإلى
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بسبماتخملوةأنآضالزواال!فمصمنالأولىالذرجاتالجنابهيلخص

:نجيصرخونوهميتبعوتهالشدبجمهوركانإذ-36الجمعفورة

."...!"الموت

:االألفلقائدقال،القلعةيدخلأدنبولسنأي!وشكوعندما37

اليونانئة""أفتعردتله:فقالشيئا؟"لكأقوكأدنلي"هل

،!الأئامهذ؟قبيلالتنةأثارائذيايصرفي*ذلكأنتأفلس!ث38

:"بولسفقال93"؟نجرالقتلةرجل-منآلافيبأربعةالبزئهإلىوخرج

غيرصقخهولة.هدينةهن،حهـبكيليكيةطرسوسنهنيهودفيرجل"أنا

له.نفأدت04"هالشعبهذاإلىكلم!فيليتأذنأنفأزجو

اليهودقذاتمنفمميهعنيدافغبول!ن

فيفسادبيدهوأشار،ال!فمعلىواقفوهوبولس!،فآلتفمت

:قالالجئرئةبالفغةفيخاطبهم،عظيمسكوتالشدب

برلذئكم(إ.الآن؟فاعيئآسضعوا،وآباةإخوة3،الزجا"أئها22

وراءهفجزالئبؤةاذعىإئهفقالاليهودفيالمؤزخيوسيفوسدكره:"المصرفي"ذلك)38(

مفردهاالمشامل""حملةاليونانئةفيالمعنى"القتلةا(:-اليهودئة.فيالقلقوأشاعألوقا

منزحمةفيحئىللفتكويستعملبالثيابئغ!طىالذقيقالقصيرال!يفوهو،يشقل

وعلمئاوفكرئاماذئاغتىعظيمةلإئهاكانت"مجهولة"تكنلمطرسوس193(الئاس.

قادأ"الآباء":-.الشعب"الإخوة":)1(.كثيرةسياسئةامتيازاتالزومانومنحها

،اوالهيكلوالشريعةلليهودعدؤاليسإئه:أمرينإظهارغايتهإدفاعي":-.الشعب

سماوفي.بأمير-كانرسولإلىللمسيحئينمضطهدمنتحؤلهإنثئم
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"إئي:فقال3فاؤا.وا3ؤاالجبرئةبالفغةيخاطبهمشمعوهفلفا2

تشأتأئيغيز،كيليكيةفيقئسوسنفيولذلتتهودفي،رجل

شريعةعلىبدفةخضيئيلكأقذقيعنذوتأذبتما،المدينةهذ؟في

جميعكم.اليوتمعلي!أنتممانحوعلىلفهغيوزاوكن!تآبائنا.

الرجاكفآعتقف!تالموتحئى*الطريقةتلكآضطهذثوقد4

رئيس!بذلكلييشهاكما5ال!جودبفيوطرحتهموالئساء

إلىرسائلمنهمأخذتبلبأجمجه.صالشيوخومجلسنالكهنة

أورشليتمإلىهناكهمقنلأسوقإليهافقصدتدمشقاليالإخو؟

تجزاةهم.فيلقؤابال!لايملموتقين

نحؤ،خذتدهشقمنآقتربتاوقدكأالظريقفي"وفيماكنمث6

علىفسقط!ث7عظيمال!ماءمننووبغتةحوليآلتمعصأدبالطهير،

تضطهاني؟يتم،شاو3،شاو3:لييقودصوتاوستماصالأرض

ائذيالئاصرفييسوعأنا:ليفقال؟ستديياأنحتآ،قن:فأتجما8

تتبئنوالمولك!ئهمالئوؤمعيكانواالذينوأىوقد9تضطهذه.أنتآ

سئدي؟يا،أفعلأنعليئماذا:القلت15يكفمني.ائذيصوت

نألكريعغمالكيقال"فهناكدمشقؤأتانقفنالمئمئد:ليئفقال

فيبولىرؤيا16(-)6المسيحئة.":الطريقة"تلك)4()5:34(."تجفيئيل")3(

91(.-19:3دمشقإلىطريقه
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دمشقجئتأالباهيرالئووذلكلشذةأبصئرلا!أوإذ11.تفعل

معي.كانواالذينأولئلثبيدييقوذني

على!فحا!طتقيئرجلوهو،ختئياآسمهرجلهناك"وكان12

جاتني!،بدمشقالمسمتوطنيناليهوبجميعلهيشهذ،الشريعة

تلك"فيفأبصرثأثصز.،أخيشاول"،يا:ليوقالمئيودنا13

شبققدآبائناإلةإن:فقال14.إليهونظرتبالذألتالفحظة

لأئك15فميماكلاتموتسمغ،الباؤ*وترى،مشيثتهلتيغيردتفآختاؤك

بر.6!آوبمارأيحتبماالئاسصصجميعلدىلهشاهذاستكون

أآسف.بدعوتكخطاياكوآنضمغفآغتمذقثمتترئثا؟فلماذا16

الهيكل!فيأصفييومذاتوكنمتأورشليتمإلىزتجغتا"وئا17

آخرفيآ،أسرع:لتييقول"الرلمحثفرأيت18آثجذال!كأليئوخ!

أئهاأ:فطت91.ليشهادتكتقبلوالنلأئهمأورشليتممنعاجلأ

بالجصيئ"وأضيرلمحثال!ئمجودبفيأغتعلكن!تأئييعلمونإئهم،الزلث

!شهيدكدمسممكوجين25بك،آقنواائذينأولئكصالمجامعفي

وحافطا!،قاتليهمؤئذاوكنمتأيضا!أأناحاجممزاكنحتإستفانم!ن

والأعماليهود:الئاس"جميع)-كالزسل.:)اشاهذا")15(.المسيحال!ئد:"الباز(()14

من،بذلاإذرأشاالزلثمن":سمعتوبمارأيت"بما-ا(.3:اكولا:14،)رو

غلاا92،-19:26أورشليمإلىالضعودخبر)17(رسولأ.الزسوليكونلكيذلك

18(.-:17أ
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الأقم،إلىالبعيد،إلىفإئياذ!حث:ليقالحينئذ21ثياتهم.

فزجمعفك".أنا

الزومانيةبرعوئتيمايعتصئمبول!من

أصواتهمزقعواوعنذها،الكلمةهذ؟حئىلهاستضعوا22

نأ2بخلي!قليسنإئه!الآرضعنصصالر!لهذامثل"أقيكةقائلين

الئرابةويخئون،يأردييهمويرهونيصرخونوآندفعوا23تخيا".

باتجفدوآمتحاييماالقلعةبإدخايهالألنيقائاالآمز24الهواء.في

فلفا25الضمخب.هذاعليهتضخبودنأجيهاهنائتيالعفةلمعرفة

))أيجق:عليهالواق!المئةلقائدقالبالسميورماثمدوذابمذ؟قفوا

إ((.ضخثمةوبغيرروهانئا؟مواطتاتخيدوأأنلكم

الآميرعلىيمطغاالأل!قائدعلىأقبلالمئةالائاسمغفلفا26

فجاء27!((روهانيئمواطنالزجلإن؟فاعلأشآ"ماذا!اثلأ:

فقاك:أنت؟((روهانيئأمواطن،لي"قل:لهوقاكالأل!قائا

هذ؟علىخضفحتشكثيربمال"إئي:الأفيقائدفقاك28"أتجل"-

الحاليوفي92ا(0فيهاولدثفقدأنا"أفا:بولسنفقالالرعوئة".

الأل!قاثذوخالتلح"آمتحاني.ضذبفيكانواالذينعنهتنخى

بال!لاسل.وقدكارومانيئهواطنأثهعردتئانف!ا

بال!لاسلتكبيلهحئىبل،الموتيستوجبرومانيئامرئجلدلأن"خاف":)92(

حز.والزومانيئللعبيد،فالجلدالجلد.بقصد
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الأعلىاليهودبمماصالمجلسأوال!نهدرينأماتمبول!ن

فحثه3اليهوبهيثهمههاحقيقةعلىتق!أنأراذالغدوفي35

بولسنوأخرقيكفه.الآعلىوالمجلس!الكهنةرؤساءيجتمغبأنوأمر

أيديهـم.بينوأقماقه

إئي،الإخوةالوجال"أئها:وقالصالمجلسفيبول!م!التفزيمن23

ختئيا*،!فأمز2".اليومهذاإلىالفيماأهاتمسلكمتصافيةنئيمابكل

لهفقاك3فمإ.علىتضيربوهأذبجانييماكانواقن،الكهنهرئيمم!

لتحيهمنيأتجيسنالمبثض!!الحائطأثهاالفة،إ)ضزبلث:بولسن

فقاك4!"السريعةخلافيعلىبضربيوتأفزالشريعةجمفتضى

"ماابولس!:فقاك5إ"اللهكهنةرئيسنتشتم"إئك:الحاضرون

رئيسنا:كتمتقدفإئه،لحبالكهنةرئيس!أئه،الإخوةأئهاعلممت

سوءا".اليهتقللاشعيلث

صاخفريسئونوفريقاضذوقئونمنهمفريقاأنبولس!غيتموإذ6

بالزوح،يؤمنفلاصذوقئاكانبائهأليهودفيالمؤزخيوسيفوسيصفه"حننيا"ة)2(

ئضب!جوكا.يموتونالكهنةصغاركانحئىبالعشوركفاجشغاظاتماوكان،والقيامة

الثورةبدءفي66عاممحرحاضفياليهودوقتله95،عاموخلع47،عامللكهنةرثي!ا

الهيكل!فيالخدمةأثناءفيإلأبشيءظاهرثايتمثزلاالكهنةرئيس)5(.رومةعلى

لاالأئهالكهنوتئةبالزئاسةجديرغيرالزجلأنبولسعنىورئما.الؤسمئةحفتهفيرتدي

22:27.الخروجسفرمنوالكتابة-الفه.صفاتالأدبيئممسلكهفييعكس
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وأناقزيسيئ.آبنفريسيئأنا،الإخوةالرجال""أئها:المجلسفي

هذاقاكفما7إ"أ!اضىالأمواتقيامةعلىالزجاء-،على

الجماعة.وآنشفتا،والضذوقئينالفزيسئينبينالئزاغتمتسآحئى

وأنوالزوخ،والملاكالقيامةينكرونالضذوقئينبأنذلك8

جز!بمنكتبةونهفنءالضمياحوآشتة9.بإكئهيؤمنونالفزيسئين

هذافيتجذلاإئنا)1:قائلينبجذ؟يحتخونوطمقواالفريسثين

وتفاقتم01ملاك*؟..+"أوروح؟كفماقدكانفإنشزا.الزجلص

فتزلوام!الجنذفأمربولسن-طرالواأنالآل!قائذفأشمفق،الخصائم

القلعة.إلىبهوعادوا،ؤشطهممنوآختطفوه

فإئك))تشعآذ!:لهوقاكالرلمحثبهؤقصالئاليةالفيلةوفي11

أيضما".رومةفيتشهذأنتنبغيكذلكأورشليتمفيليشهذلتكما

بولسلإؤالةصبقسممقئدةمؤامرة

بإبسال*وتعفدواآجتماغما3الي!وغقذالئهازكانوئا12

بولسن.يفتلواحئىتشمربواولنءكلوالنبأئهمقائلينأنفميمهم

الكهنةرؤساءإلىوجاءوا14.أربعينمنأكثزائتآجمرونوكان13

نقتلأوشيئانذوقألأالآئمالببأخرجصتعهذتا"إئنا:والشعيوخ،وقالوا

بأنالآل!قائدعلىوالمجلس!،أنتمأشيروا،فالآن15.بولسن

بقيامتهالمسيحباب!افتحأئتيالقيامةأي،الأؤلينللآباءالوعدرجاء:الؤجاء""على)6(

عهدهم.نقضواهمإذاعليهمالفهلعنةاستنزال(:"الإلسال)12(8(.-:266)انظر
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أدق،3فحضماأهير؟عنالقخمنئريدونكأئكمإليكمئحصترة

".إليكمتصملأنقبللقتل!متحفزيننحنونكون

ودخلالقلع!إلىقخ!الكمينبأمربولسنأخحتآبنالتمييئ16

"أوجممل":لهوقاكالمئيهنئقؤابمنواحذابولس!فدعا17.بولسنفأخبز

فأخذةا18".عليهيطلعهشيئاعنذهفإنالأل!قائدإلىالغلاتمهذا

أوصلاأنوطلحتدعانيبولسنالأسيز"إن:وقالالأل!قائيذبهوأتى

الآل!قائذفأخذه91لك".يقيولهشيئاعندهفإنالغلاتمهذاإليك

"اليد:فقاك02لي؟"تقولهعندك))ما:وسأتهكلجايتاب!وآنفرذبيده

أئهمابحخةالمجلسإلىغذابولسنيسألوكأنعلىأليهو3تواطأ

لهقدكقنفإئة.تصذالهمفلا21أذقبوج!أمرهفيالئظزيريدون

ولاتخلوأألأأنفميمهمبإبسالصتعهيدواوقدرجلأأربعينمنأكثزمنهم

".الموافقةمنكيتوفعونمتحفزونالآنهموها.يقتلوهحئىتشزبوا

إئكالآحدتفل"لاأدىأوصاةبعدهاالغلاتمالأل!الائذفصردت22

الأمر((.هذاعلىأطقغتني

قيصرئةفيأسيزبولسن:"الئانيالفصل

معززةمسفحةبقؤةمخفوؤاقيصرئةإلىليلأبول!ننقل

إلى!للذها!ب"أجمذا:والالالمئين!ؤابمنآثنينصدعاثئم23

فارشاأوشئجينجندفيمئتيص،الفيلمنالثالت!ال!اع!منذ،قيصرئة
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إلىساتمايوضللكيلبولسنقطاياأيضاولتكن24:تثالومئتي

مضموفها:هذارسالةكتمتثئم25((-.الواليف!لكسن

.سلاماليلك!نالواليفخاه!إلىيي!يمياسنكلوديوسن"من26

.يقتلوهأنوأوشكواصالزجلهذاعلىقتضمواقداليهوذإن27

دإذ28.رومانيئمواطنأئهعلممتإذوأنقذتهبحثديفأدركته

فوجدت92،مجييعهمإلىأحضرتهيئ!موتهبماذاأعردتأنشئمت

وأالموتتوجب!بهعفةولا،بشريعتهمتئصلبأمويييشكىأئه

إليكوخفئهصالزجللهذاتيهيدونأئهمبقغنيإذثئم03القيود.

".عليهدعواهمإليلثيزقعواأنخصويهإلىوأوعزتلساعتي

إلىليلأبهوضضمؤا،بهأمروالماؤالقابولسنالجنافأخذ31

تاكين،القلعةإلىأدراتجهموأ3عاالغدوفي32أئيتثيريسنكا.

دقعواقيصرئةإلىوصلوافلفا33.معهالطريقيواضلواأنللفرسال!

منسأكثئمفقرأها34.يذثهبينبولسنوأقامواالواليإلىالرسالة

والتثل.القوسسلاحمن"الثئال"؟-ليلأ.الئاسعةالثالف"."ال!اعة24(-)23

الحالهذهمثلفيالأيسرولعل،لأسبابالجمعواستعمل.الخيلهنا"مطايا":

أئملأغريبناعبدينبالاسوأخوههوكان"فييكس":-الخاصن.الحرسبعضيصحبه

والتافيلكسلمحئنبالاسوبوساطةفأعتقتهما.لهاحظئابالاسوكان.القيصركلوديوس

)يوسيفوس(.عبد"بأخلاقملكتصزف"تصزف06:إلى52عاماليهودئةعلى

بناهاوقيصرتة.أورشليميبنال!لطانئةالطريقمنثصففيمدينة"أنتبتريس".)31(

سابا.كفراليومولعفهاأنتيبتر.ابنهباسموسفاهاالكبيرهيروديس



6-24:ا23:35؟الزسلأعمالى406

مت!أ"أسمعك:قال35كيليكيةمنأئهغيتمفلفاهو.ولايةأفي

.إبهيرودلرقصير!يبجفط!أقوثئمخصوفك".خضتر

الواليفيلك!نأهاتملوجهوجقاوخصوفهبول!من

بعضهغ،الكهنإرئيس!،ختئياآنحدؤأئامسخمسةوبعد24

شكواهم!الواليتدىوعرضموأ.ترئفسنآسفهوخطيبسالشيوخ

"إدنقائلأ:!بصتائمكوهترتفممنبدأبولسعي3فلما2.بولسعلى

منالأقةهذ؟أحرزئهوما،الباض!ال!لامهنبكأضئناها

نتقئلا3فيلكس!،الفخامةصاحآيا،صالإضلاخ-بجنايتكضرو!ب

ألتضم!طويلألإرعاحكوتلافيا4.أثنيرؤاييكلفيالشكيربغاية

المعهود.يجفمكلهتثقةإلينائصغيأن

جميعبينالمتنيثيرإئهوتا":الزجلهذاأنلناتبثن"لقد5

خاوكوقد6ع!.ال!ئاصرئينلشيعةإهاموهو،كفهاالمسكونةفياليهوب

بحسب!نحيهقهأنوأؤذناعليهحيثئذققتضناالهيكليدئسنأنأيضا

ل!م.،مقراالمجهودئةولاةوائخذهالكبيرهيرودسبناه":هيرودس"قصر)35(

التزلفوبداغ،المهنئةلقدرتهاليهوداستأجرهرومانيئأئهع!اسحهيدك"يرئفس":)2(

أإضخمةالئهمةالولاء.فعلبمثليؤذيإثهأيوباء":)1)5(رومانئة.محكمةفي

بهاقصدالمحاميولعل.فرقة،بدعة))شيعة":-الزومانئة.المملكة"المسكونة((:-

في%،وفيه.يسوع"الئاصرفي"إلىنسبةللمسيحئينآخراسم:ا"الئاصرئين"-"عصابة".

وأتباعه.للمسيحتحقير،وموكليهالمحاميفم
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آثديناهنوآنتزغهآندغ،الألنيقائذ،ليسياسنأنغيز7شريعتنا.

وتستطيح.تذيكبينصبالمثولخصوجميماإلىوتقذتم8بالىص،بعن!ب

به".نشكوههاضخةهنبئنهعلىتكونأن،سألتهإذأ،بنف!يمك

لكذلك".الأمز"إن:قائليناليهوذفأئذه9

نف!يطعنيدافغبولسن

أعقم)إإني:يتكفمأنالواليإليهآومأوقدبول!م!،فأجاقي15

عنأدأخلذلكطويلإ،سنينمنذالأفةلهذ؟العدالةتكقلأنك

صعوديعلىتفزلمأئهيقيتاتعقتمأنيمكنكإئه11مطضئئا.نفسي

ؤتجدونيماوأئهم12يوقا،عشزآثتيمنأكترحاخاأورشليتمإلى

وأأحذا،أحمافيالمدينةفيولااتجاجمعصفيولا،الهيكلفيقط

ماصخ!علىالذليلئقيمواأنمنلآعجزإت!م13جمغا.أتجفهر

بحسب!آبائيإلةأعمدبآئيأقزأئيعلى14.الآنبهتئهمونني

فيمكتو!هومابكلمؤمتا،ببذغة،لهمينعتوتها،ائتيالطريقة

أيضا،لهمصماكمثل،الفإاليالزجا"وليئ15الآنبياء؟،0وفيالشريعة

فيأيضما،أناأجتها،لذلك16.والآثمةللأثرايىقيامةستكونبأئها

الثاس.وأماتم،الفهأماتمغيببلاضميردائقالييكونأن

بولسويؤكد.كفهالمقذسالكتاب:والأنبياء""الشريعة-.المسيحف:"الالريقة")14(

المسيحئةفيتظلالقديمالعهدأسفارلأنمسيحئاعلي!اأويهودئتهعنيخرجلمأنه

قدسئة.أسفازا
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أئتيإلىالضحدقالمحتأخمل،طويلهسنينبعذ،جئمت"وقد17

متطهزاآسيةي!و؟منتقرؤتجدني!ذافعلى18*8قرابينوأقر!

شيءعليئلهمفلوكان91.بلبالولاتجضهيرغيرفيصالهيكلفي

وليفل2ه.دعواهمعليئويزفعواتديكبينيحضرواأنعليهملكان

01قجلميمهملدىتثفمثئافيئوج!دوهجرمأفي،الأقلعلىهؤلاء،

وا!اوأنابهاناذئتاائتيالوأحدةالكلمةهذ؟جرميأفيكون21

اأماقكم؟".اليوتمأخاكئمالأموالتقياقةعلىإئي"ؤ!علهمفي

ذزلميفيؤوجتهمغوفيلك!نبولسنبينخاع!حديث

قائلأ:!أزجأهمالطريقةعلىالآطلاعوامغفييكس!وإذكان22

وأمز23".دعواكمفيأحكئمالألنيقائذليسياسنآنحدز"متى

31أحذيمنغلاوأن،برخصةيعاجمتهوأن،بولسنتحرلعنبأنالمئهقائذ

خدميإ.عنذويهمن

كانت"ائتيآمرأي!*رليطي3مغفييكس!جماة2أئاموبلعذ24

أورشليم،كنيسةلفقراءمكدونيةكنائسمنجمعهائذيالماذفيالمدد:""الضدقاث)17(

أورشليممسيحئيلأن:(("أئتيإلىوقال-إلخ(.4-ا:16!15:26،1أل!

!-:21123الئذراءعنقذمهماوهيوغيرها،ذبائح"قرابين":-يهودفي.أصلمن

حمصاصلكتزؤجتكانت:23(.121أغريئاهيرودسابنة"درسئي":)24(25(-

!سيمونبواسطةإليهاستمالهافيلكسأنيوسيفوسالمؤزخويذكر.الغرضلفذاتهؤدائذي

82401:فيالمذكورهوهذاسيمونأنبعضهمويرىزوجها.فتركتالقبرسيئال!احر



6706-25:أ27!-24:25الزسلأعمال

.يسوعبالمسيحالإيمالبعنصمنهوسيئ،بولسنوآشتدعى،يهودئة

الآتيةوالذينونةوالغفافياليوعلىصالكلامئفيففيكانوإذ25

فرصةأوتيمأفإذا.الآن))اذهمبالأجابآ:فييكس!آرتاغ

!ضمة،بولسنمنيصيبآبأنالئفسنيعفلوكان26أشتذعيك".

وآنقضمتأ27.بهليجتمع-كثيرةجمراؤايستحصمرةكانأجل-ذلكمن

نأيويدفييكس!وإذكان!تسن-.بركيوس!فيلكممنوخق!سنتالب.

السمخن.فيبولممنتركأليهوذئرضي

قيصرإلىدعواهيرفغالمتحثز،!سئسنأماتم،بولسن

صجذالولايةمقاليذتسفميمامن2أئامثلاثةفبعذ!سئسنأفا25

ألي!وبووجوةالكهنةرؤساءعليهفأقبل2.أورشليتمإلىاليصرئةمن

عليهمتقنأنوقكيرصبإلحاحمنهوآلتمسوا3.بولسعلىبسمكواهم

يتغتالوه.الظريقفيكميتالهتضبواوقد،أورشليمإلىبآشتحضايى؟

هو،،و%ئهقيصرئةفيبولسنآعتقالصمكانإن!سئس!:فأجابآ4

وكلاجمممعي"قئينخلإزقال:ثئم5إليها.يعوذأنئغئملا

شيء".فيهجرقاكانإنالزجلهذاؤئيشكوا

إلىآنحدؤثئمالغشزةأوالثمانيةتتجاوزلاأئاتاعنذهموتيمث6

سيصاخولكئهوالاستقامةبالعدلؤصف.6.عامالحكممقاليد!تستسفم)27(

اليهود.
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حضمز!لفا7.بولسبإحضايىاوأمزللقضاءجلسنالغل!درفي!صرئة.

تقماكثير!عليهوقذفواأورشليتممنآئخدرواائذيناليهوذبهأحاط

"إئني:فيقولدفاجم!علىبولمم!وظل8إثباتها.يستطيعوالموخطيرة

قيصر"4إلىولا،الهيكلإلىولا،اليهوبشريعةإلىءب!شيأخرثملم

قائلأءبولسنأجاقياليهوذيرضيئأنأراذفإذال!تسنوأفا9

))أنمابولس!:فقاك01؟"أميركفيفيحكتمأووشليتمتصغذأن"أتقبل

إلىأسألمحتهاإئي.أحاكمأنيجباولذثهالثضؤ،جمئبرلدىوا!

كن!سافإن11.المعرفةحقذلكتعر!توأنتآشيء،فياليهوب

لبمإذاولكن،الموتبكاو؟فلسمتالموتيوجب!ماأتي!تأومذنتا

يذفغنيأنلأحديجقفلاهؤلاءبهيئهمنيشي"ئماعليئتثبمث

مجل!ن!ستس!فاوضنحينئذ12"!دعوايأرخالقيصيرفإلى.إلي!م

يل!"ةتذهبقيصرفإلىدعواكرفصتقيصر"إلى:أجالتثئمشموراة

بولسأمرفيأكريئايس!تشيزفسئممن

قيصرئةإلىويرنيقي-أغريئاالملثقدتمقليل!2أئاموبعد13

نأعليهفعرضالزومانئةللشريعةمخالفةأفيبولسدعوةفيفسضسيجدلم12(-)9

يطمئقلم.ويحميهحماضرايكونبأئهوأعذاالي!ودفيالأعلىالقضاءمجلسفيئحتهم

حقمنذلكوكانالقيصر.إلىدعواهفو!لليهودمصانعةالاقتراحفيرأىبلبولس

بنيوليوسمركوسهو:"أغريئا")13(.المملكةأرجاءفيوجدحيثمارومانيئشمواطنكل

مفكهبرومة.الإمبرأطورفيالقصرفيترئى23إ.-91و5-ا:)12أغريتاهيرودس
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علىفستس!عرضنأئاقاهناكقكثاوإذ14!تسن.علىليسفما

ضاوئا15فييك!م!.تركارجلأههنا"إنقائلأ:بولسنأثزالمللث

عليه.القضاةطالبيناليهوبوشيوخالكهنةرؤساءلدفيشكاةأورشليتم

نأقبلأحذايسملمواأنالزومانئينلممئةهنليسنإثهفأجبتهم16

عنيحتجعأنلهوئتاخالمذجمينمغلوجيماوجهاعليهالمآعىيحضمز

جق!متمهلإ،غيرفيالغد،وفيهنا.إلىققدموا17المئتكوى.

لممئهموةخؤتاآختمغفلضا18.الزجلبإحضايىوأمرتللقضاء

جدالكلمعهلهمكانو!إئما91.أظنجرمءئماكنمثأفيعليهيوردوا

ماتقديسوعآسمهرجلشأمرفيسئقاولا،بهمالخاصن،دييهمفي

الآفيهذامنأقفثموق!أ!طأفىيىلمدإذ02.حيئأئهبولسنوتآعي

قضئته.اليفيهافمحكتمأورشليتمإلىالضمعوذيقبلهلسألته

لصاحمبفيهاصبالحكممحتفطادعواةرفغبولسنولكن21

أغريئافقاك22قيصر".إلىبهأثحاؤئثمايحفطبأن+فأمرتالجلالة

علىفامتذتولايتهرقعةرومةوشعتثئم55عاملبنانفي"خلكيس"علىكلوديوس

والحللالهيكلحراسةنيرونوولأه.الأعلىالجليلوبعفمدنالجولانوأيطوريةأبيفينة

رومةفيماتبه.يثقوالماليهودولكناليهودفيالذينعلىبالغيرةتظاهرالكهنوتئة.

فيعاشتترملتولما،خلكيسملكهيرودسعمهاتزؤجت))برنيقي":-ا...عام

لقبوهو"الأغسطم!"الأصلفي":الجلالة"صاحب)21(أغريئا.أخيهامعالزنى

تبئاهإذبعدأكتافيوسعلىالزومانئةالمشيخةأطلقته.الآلهةتكريمالمكزميعنيإمبراطورفي

وكان.بالفقبالقياصرةاحتفظبعدهومن.المسيحالمئمثدؤلدعهدهوفيقيصر،يوليوس

.نيرون،دعواهإيىبولسر!يوم"الأغسطس"،
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"غة!:فقال".الزجلهذا،أيضاأنا،أسمعلودت"ؤب:لمسئ!من

".تسمغه

والأعيانوالقؤأدأغريئاأماتمالقضيةعرضنيوجزف!يشعن

هجلسنودخلاعظيمةيأئهةويرنيقيأغريئاجاءالغل!وفي23

فأحصز!سئس!وأمز.المدينةؤوجوةالألوفي3قؤابهمايحي!القضاء

الرجاليجميغوياأغريئام!الملأ"أئهافستس!:فقاك24بولمم!.

بهإليئشغ!ثالذيالزجلىهذاتنظرونإئكممعثا،الحاضرين

يجمباأئهتصيحوكانتأوههنا،أورشليتمفيبأسيرهااليهوبجماعة

!بيستوجماشيئايأتلمأئهفوجذستأناوأئا25حئا.يتزكألأ

بأنالضيمتالجلالةصاجبإلىدعواةهو،ر!،وإذ.الموت

الضمئد*اإلىبهأكتمبشيئاأميرهمنأتيفنلموئا26.إليهبهأشآ

يكونحئىأغريئا،المللثأئها!أماططسئماولا،أماضكمأحضرئه

على"،المعقولمنليسنإذ27،أكتئهشيءآشتجواييما،بعذ،لي

".شكاوىمنعليهماأبئينولابأسيرأبعمسآأن،أرىما

أعريئاالمللثحضرةفيبولسندفاغ

بسطحينئذتفيمك".عنتداخ!أن"للث:لبولسنأغويئافقاك26

!نيرونأجبرإلهيئلقبفهو.للكونالمطلقالسثدويعنيإمبراطورفيلقب"ال!ئد"ة)26(

به.يلفبوهأنعلىالئاس
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أثها،سعيذانفسيأحسمبأ"إئي:2قال،بدفاجمهولفط-يذهبولسن

علىوأرذيذيكبيننفسيعناليوتمأدا!لأئيأغريئا،المللث

ماتعقممنخيروإئلثسئقاولا3اليهو3،بهيشكونيهاصجميع

صديي.ب!غ!إليئتصغيئأنأرجوفلذلك.ومشاحناتشتنصمنلل!!وب

ذإاليهوبجميعيعيرفها،الأولىحداتتيمنذ،ي!يوتي"إن4

عهد2من،تعيرفونالهم5.أورشليمفيأفتيؤشمطاليجمسمئ!اقد

جمشتقدأني-أرادواإذاالفهئم-لييشهدواأنويمكنهمبعيد،

أقاضىاليوتمكنمتوإذأ6دييتا.فيلأضيق-مذه!ب-طبقاقزيسئا

وائذي7لآبائنا،الف!منصازائذيالوعذ*أوجوأئيفيفإئما

نهاز.ليلالتعئدعلىبالمتابرةتحقيقاغشزث!الآثناآسباطنايرجو

لاأمزاأتعذونماذا؟8.الملكأئ!االيهو؟،شكانيالزجاءفبهذأ

؟الأمواتئقيئمالفةأنئصآق

بكلأ!اوتمأنعليئالواجبامنآغتقدتقدفكنمتأناو"أفا9

الخطابوهذا)92(.بسلسلةموثقةكانتولعفهاخطبكفماكعادته:يده""بسط)1(

أرلعةوهو.الحالمقتضىمراعاتهحيثمنخصوضابولسبهفاهماوأبلغأنصعهن

الملكأياليهود،بشؤونخبيريديبينيحتبئبكونهسرورهبهايظهرتوطئةا(:أقسام

وموضوعدينهمجوهرمنهومافياليهودشكوىأشغرابه2(13؟-)2أخريئا

بالمسيحتبشيره4(18(؟-19اللهمنبأمرهيالأمفيرسالته3(8(بم-41الئبؤات

":مذهب"أضيق51(23(0-191الئبؤأتلصوتخلاقالهالي!ودواضطهادالخئص

المسيحمجيء"الوعد":)6!.الشريعةحفظفيالإفراطحئىالمتشذدالفزيسيئالمذهب

كفها.اليهودئةالأئة!عشر"الاثنا"الأممباط)7(.الأمواتوقيامةالخفص
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فإئي:أورشليمفيفعلتهماذلك15الناصر!يئ.يسوغآستموسيلة

،%بنفسيأنا!أآعتقف!تقدالكهنةرؤساءمنتلفيتهائذيالثفويفيىبقؤة

قئيهم:علىالموافقينمنوكنحتالقذيسين.منكثيزاالس!جولبفي

علىجمراههمالمجامحص،كلفي،العذابآلوانسممتهمماوكثيزا11

*.االغريبةالمدد!فيحئىأتعفب!مكن!تعليهمختقيولشذةالكفر.

الكهنةرؤساءمنوليدمشقإلىآنطقفمتصالغرضهذا))ففي12

أبضمزقاالملأ،أثهاص،الطريقفيأناوفيما13*.وتفويضشفطان

شطعكأقدبققعانيالشمسنيفوخال!ماءمننوؤاالئهايى!صصفي

س،الأرضعلىجميغنافسقطنا14معي.ال!ائرينوحوكخؤلي

تضطهاني؟يتم،شاولشاولكل:الجبرئةبالفغ!لي3يقوصوتاوسمعتأ

!يأ!آ،قن:فقلحت15اينخاسن!!؟اترف!نأنعليكلصعمبإئه

وقثمآئقفنصولكن16.تضطهذةأنتآائذيأنا.يسوعفقاكسئدي؟

أوشاهذاخادقالأقيمك:لكتراءئتمال!ذأفإئيقذمئك.على

آسمألعنأي"الئجدلمجت"الأصلوفي"الكفر"-.المسيحئون:"القذيسون"1(101-1

2(.%:19كدمشقاليهودئةغير؟"الغريبة"المدن-.المسيحوإإنكاركونهيسوع

فياالأولىكانت.ثالثةعزةدمشقإلىطريقهفيأهتدائهخبربولسيروي18(-)12

مسماربرأسهطويلعودالمهماز.أو"المنخاس")14(22.الفصلفيوالثانية9،الفصل

يتمفصولموجلهأدمىالمنخاسوفسالثووفإذا.الثيرانلحذالحارثيستعملهمحذد

تجديه.ولنقبضتهفيوغأئهبولسليفهمالضورهذهيسوعاستعاد.والحرثالئيرمن

للئففت.محاولةأقي
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منثنقذكوإئي17فيه.لكسأتراتىولقارألمجطائذيلفذا

عيوتهميتفتغ18،إليهممرجم!لكأناائذينصالأموهنالشعمب

الله،إلىالشيطال!سلطالبوهنالئويى،إلىالطلم!منفترتذوا

المقآسين؟!.مغوميراتاالخطايامغفرةبيبالإيمالبوينالوا

السسماوئة،الزؤياأعاندلمأغريئا،المللثأثها"ومنذثذ،91

وفيأورشليتمفيائذينثمأدولأ،دمشقفيائذينوعظمثبل25

وأنالفإ،إلىيتوبوأأنعليهمبأن،الأتمثئم،اليهودئةرفغةسجميع

اليهو؟قبفنذلكأجلصمن21.الئوبةبهذ؟خليقةأعمالأتغملوا

بغؤنيكانالفةأنغير22.يمرقونيأنوحماؤئواصالهيكلفيعليئ

إلأأق!للاوالكباو،الض!غاروج!علىأشمهذاليومإلىتيرختأفما

وأئه،سيتألئمالمسيغأنأي23،وفوسىالأنبيآءبوقوجمهقاكها

...".والأمالسمدمتبالئويى-ويبمئمرالآفوأتمنيقوممنأسول

بصوق!فستسىصاخدالاجمهمنصالموضعهذاإلىآنتهىفلفا24

بكصازثقدمغاراللثشغةإنبولس!!يا،جينمت"لقد:عظيم

المعظئمأئها،بمجنوييلسمت"إئي:بولممنفقاك25إ"الجنونإلى

أناائذيالمللتىوإن26والزشاد.الحقبلغةأثطقأناوإئمافسئسن.

لاأئهمو!نوأناالأهوو،بهذهعار!تهوبجرأةيذئ!بين!كفم

:"الئوو")23(.الثهقداسةفياشتركواوالمعمودئةبالإيمانائذينأي:"المقذسين")18(

بقيامته.الموتعلىالمنتصريسوعالئاسفيينشرهوالخلاصالإيماننور
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ؤاويبمافيتجيرلمالأحداتهذهلأنمنهاشيءعليهيخفى

أئكأعقمأثاأغريئا؟...الملأأيهابالأنبياء،أتوهن27؟،0قخهولة

مئ!تجعلأنتوشأ"إئك:لبولممنأغريئا!قال28بهم".تؤمن

تصيز،اأنآجلأ،أوعاجلأالفا،"شاء:بولسنفقاك92((!مسيحئا

أناماإلىأيضما،اليوتمتسمقعوننيالذينجميعبلفقطأنمتلا

ه"!ال!لا!ملهذ؟خلاما*عليه

وفيما"31.معهموالجالسونويزنيقيوالواليالمللثونهفن03

شيتاايأتلمالزجل"هذا:ويقولونيتحذثونكانوامئصرفونهم

من"كان:لفستسنأغويئافقالى32القيود".أوالموتبهتستوجما

قيصز"01إلىدعواهتز!لملوالؤجلصهذاسبيلئخلىالمميهن-أن

رومةإلىالطريقالثالث:الفصل

كريتبمإلىقيصريةهن

إلىاآخرونوأسرىبولسنشمفتمإيطاليةإلىئبحزأنتقزروئا27

وقيامتهاوموتهيسوعآلامبهاويريد"الأحداث"ثلكإنأيهجهولة":"زاوية261(

.امج!ولةتكونحئىمهجورةزاويةفيتحدثلمالخلاصبإنجيلأي"بالئور"،والئبشير

مناتحفلهعماكناية":ال!لاسلهذهخلا"ما-.بالمسيحالإيمان":عليهأنا"ما192(

والمضايق.ال!مدائد
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إلىفصجدنا2-.يوليوسآسمهأوغخمطا"،))الفرقةمنمئ!قائد

ومعناوأقل!غنا.آسيةشواطئصإلىتقصما-أذزجمئوممنسفينة

أزشئناإذالغد،وفي3.تمئمالونيكيمنمكدونيئوهو،أيىسترخسن

يأتيئأنبرفق2،يعاجملهوكان،لبولسنيوليوس!أفين!صيدونفي

مافيجمزناهناكهنأفلعتاوئا4عناييهم.هنويستفيذأصدقاءه

تخؤكيليكيةغترناثم5مضاذة.كانتالزيغلأنقبرصنتحمت

ايئ!قائاوتجذوهناك36".ييكيةفيجميرةإلىأفضمثناحئىوبمفيلية

إليها.فأضعذناإيطاليةإلىصالإقلاعأهب!علىالإسكندوئةمنسفينة

تكنلموإد.يهنياسنفبالةبقغنااتجهل!وبعذ،وئيذاشيراأئاقافميزنا7

+.شفمونيقبالةكريتيتحتمافيجم!زناللئزول-فيهامؤاتيةالزيح

جندفي.آلافثلائةنيرونجعل!اوقدالإمبراطورلحراسةكانتأوغسطا":"الفرقة)1(

بعثهأوقيصرئةفيمهفةفيكانفلعفهالفرقةهذهقؤادأحد"يوليوس"،المثةقائدوأئا

بحرسونائذينالجندقيادةفسحسكففهعودتهأجلحانوإذله.تكريمافستسمعنيرون

الزومانئة.آسيةولايةفيإيجيبحرعلىمرفأ"أدرمئوم":)2(.الأسرىوسائربولس

عساهمفيهامعهومنبولسفأكبواالمرفأذلكإلىتجارئةرحلةمنعائدةال!فينةكانت

وقدالشهيرةالفينيقئةالمدبنة"صيدون":)3(.رومةإلىسفينةأدرمئومفييجدون

:13،)13وبمفيلية":"كيليكية)5(ذأك.يومالمتداولالتاريخيئباسمهالهااحتفظنا

الصرقيئالجنوبفيالزومانيةالولاية"ليكية"منمدينة"ميرة":-:6(.4116؟:15

مدينة))كنيدس":)7(.واليونانمصربينعادئامرشىميرةوكاشطالضغرى.آسيةمن

"أقريطق":العربوسفاها"كريتي"-الضغرى.آسيةمنالغربيئالجنوبيئالطرففي

حخاجبينكانالعنصرةيوميهودئة.جاليةفيهاكانالمتوشط.البحرفيكبيرةجزيرة

كريتي.جنوبيئ:(("سلموني-ا(.ا:)2كريتئونأورشليم
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"الموانىيسفىءموضعإلىأفضمثنابخفد2تجاوزناهاوبعدما8

لاجممية.هدينةمنققربةعلىكأ"الحسنة

العواقبأوختمطئهاتحملهوجاةعاصفة

البحيركوباوأمسيصقليلغيزوقتآنقضىقدكانوإذ9

قائلأ:،01يحذوهمبولسقطمقالاتقد*الضمومأوانلأن:خطتزا

جسيمإ!خسارةولاخطيريلايكونلنال!قزأنأوىالزجال"،"أئها

ولكن11أيضسا((0آرواجناعلىبلفقطوال!فينةالؤشعقعلىليسن

!أقوالإلىئماأكثزوصاشبهاال!فينةرئال!إلىتركنكالنالمثةقائذ

ئقيعوا.أنأكثؤهمآرتأىللشئوصالحاالميناثيكنصلمهـإذ12.بولس

مفتوخ"يكريتيميناثوهوالييكسن،يدكونلعفهمهناكمن

فيه.قيششون،الغوبيئسوالشمالالغربيئللجنولمحب

اقزقعوا.أؤتهمنالواقدأئهمطئوالثتةتجنوبئةريحقضثوإذ13

ماشرعانولكن14.الكريتيئالشاطئسمحاذاةوحاولواايرساة

3((01"إفزيهيلونيسفونهاؤؤبعئةريحالجزيرةمنعليهمآنقفسأ

"الضوم":)9(.الجزيرةمنالجنوبيئال!احلعلىمرفأمدينة":الحسنة))الموانيئ)8(

في.منهجزءاثذي"يشيري((ال!اجالضهرمن15فييقعائذي)كيئور3،0الئكفيرصوم

الخريفيئاالاضتدالزمنفهوالوقتلتعيينهناالضومودكر.الأؤلتيشرينفيوجزءأيلول

هاطلمنيعقبهاماويخشونالملأحونيخشاهاكانائتيالاعتداللةالزياحوهبوب

!.أفريقيةنحوال!فينةتدءشرقئةشمالئةربح:"إفركيلون"141(والعوأصف.الأمطار
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تنساقتركناهاالزيحصمقاوهةعلىتقؤولمال!فينةآختطقعتوإفي15

آسمها-صغيرةجزير؟تححتفخرثنا16لهذى.غيرعلىوليثرنا

رفعوةوئا17ءالقاربضمئطمنتمكئاكبيروبخهد،كقؤذة؟ة

ايرساةوتركوا،الضفينةفحزمواالإسعافيبوساثلصالأخذإلىباذروأ

هكذاوضضمؤا.*ال!زصوعلىصالوقوعخؤدتتزخ!الالافية

فشزعواالروبعةعليناآشتذثالغل!وفي18للزيح.ف!تسلمين

أدواتبأيديهمأئقواالثال!ثأليومصوفي91الؤشق.يطرحون

والزوبعة،أثاميضعةالئجوئمولاالالممسنتطهيرلموئا02.ال!فينة

نجاينا.فيرجاءكلذاكإذآنقطع،ثائرةزاتمثما

م!ارؤياةبعدالآطمئنافيإلىال!خبئيدعوبولم!ن

ؤشطهمفيبولسنوقمتصطويلالظعامصعنصإمسافيوبعد21

منئقلعصف!لامثيتسمعواأنتئتغيلقدكان3،الزجا"أئها:وقال

فإئييكنوقفما22الخ!ران.وهذاالحطيرهذامنفت!قتمكريتي

خلاما-منكمأحاي!للثلنلأئهالآطمئنالبإلىالآنأذعوكم

وسطهاشذوا:الم!ينة""حزموا)17(.كريغيهنالجنوبإلىموقعها"كلودة":)16(

واصعمسطح((:الطافية"المرساة-ألوا!ها.تتخفعأنخشيةأطواقعذةضخمةبحبال

الزيح!مجرىفيال!فينةفتحفظوراءهافتجزهال!فينةكوثلمنئطرحالخشبمن

الجمعوبصيغةال!فن.فيهاتنجزمتحركةرملئةكيزة:"ال!رت"-البحر.فيوالكوثل

الزملثةالطبقاتتكثرحيثالوا!ع)الفيبيئ(القورينيئالخليجذاك،يوم،تعنيكانت

قوئة.بحرئةمجايىإليهوتد!
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عنلإ.منهلاك"بيوق!الفيلإ،هذ؟في،فإئه23وحذها.ال!فينة

فإئه3بولس!،يا،تخصلا:و!ال24أعبا،وإئاه،لهآناائذيالف!

المث!حريناجميغؤقتكالدالفةإنوهااليصز.أهاتمتق!أنمنبآلا

أن"بالفهلواث!قوإئي.الزجالأئ!ا،نيفوممكمإذنالفتطحث25.معك

".جزيرةعلىتقغأنمنإذنبذفلا26.سيكونليقيلما

ال!فينةوهلاذالركالبنجاة

أذريا؟،ت!حثرفيشايىدونونحنغشرةالزابعةالفيلةوئاكانت!27

هنهم.،تقتريثأرضماأن-،الفيلمنتصنينحوفيالثوتئة،شمغز

مزةاوشبرواقليلأتقذمواثئمباغا.عشرينفوجدواالماءف!تووا28

هوا!اعلىنقغأنخاالواوإذ92باغا.غشزخمسةفؤجدواأخرى

"بحرارةينتظرونوبائواقراالم!ء،أرقيال!فينةكؤثلصهنأئقواصخرئة

افأخذواال!فينةمنال!ر!تحاولواالثوتئةولكن03الئهاو.طلوغ

القيدوم.امنالمرأسميإلقاتتئغونالبحيركأئهمإلىالقاربتيئنرلون

المئعفينةفيهؤلاءيبقلم"إنوالجنلإ:المث!لقائل!بولممنفقاك31

،وتركوهالقايىلبحباكالجنافقطعص32سبيلأ".للئجاةتجدوافقن

:ا!لاءهفيتهيط

)صقلية(.وليميكيئةاليونانبينأدريا":"بحر271(
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أخرىمزةويطمئئهمالطعاممنلتيءصتناولإلىالزجاذيدعوبول!ن

علىجميغاتحثهمبولس!شرغالئهاوصطلوعآنتظايىوفي33

غشزالزاخ!اليومهواليوم"هذاقائلأ:،القوتمنصيءتثاولص

الآذعوكم34شميئا،تذوقوالم،الطعامعنصمضسكينتنتظرونوأنتم

منتفيأمثكمأحل!منوما.صنجاتكمبهلأنالطعامصتناولإلى

".شعرةرأجممه

ك!رةتئم،الجميعأماتمالئةوشكزخبزا،أخذهذاقالوئا35

طعاقا.أيضاهموتناؤلواجميغانفوس!همفطاتتأ36يهل.وطمق

وئا38تف!ا.وسبعينوسئةسمئتينالسمفينةفيجميعناوكئا37

البحر.اليالجنطةبإلقائهمعن-ال!فين!خففواشيعوا

أثصرواولكئهمالأرضن.الئوتئةتعرفيلمالئهاوكانوئا93

آستطاعوا.إد!إليهالائمفينةتدفعواأنالزأ4واشاطئلهخليخا

الصمكالإ،ربطأيضماوأرخواالبحر،اليوتركوهاالمرامميئفآنتزعوأ04

الشاطئ.صوبةوآئجهوا،ال!ائةللويحص-الضغيزال!ئراغوؤفعوا

إليهابال!فينهفختحواصالزملهنكيزةعلىوقعواولكئهم41

شمذةمنفتفككالكوتلوأفايتحزك.لاوتبمذفيهاقيذوفهاقتشست

منهمأحايستغلئلأالأسرىتفتلواأناتجنافآرتأى42.الأمواج

يرياكانلأئهقضدهممنتتغهمايمةالائذأنغيز43وتفرب.

ويرمواتئدأواأنال!باحةعلىمن!مرينالقابوأمز.بولسإنقاذ
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فأمرهمالآخرونوأفا44البر.اإلىالماءاولمحخرجوافىبأنفمممهم

كائهمبلغواوفكذا+ال!فينةمنحطامعلىأويمأئواحعلىبالعبويى

ش.شالمينالتز

المسافرينجميغالأهلونفئكرئمالألئعفيةئجريبول!من)مالطة(مليتيفي

آةاالبرابرةفعاضقنا.جمليتيتسضىالجزيرةأنغزفنابخوناوئا28

كفنااوأدتؤناعظيميةنازاأضرموافإئهم2.نظيرهقلىإنسانيئبشعويي

العيدالبمنضمفةبول!منوجمغ3والتر؟.صالهاطلالمطيربسب!منها

فينميمبتأأفعى،للحرارة،فخرتجتالئايىعلىب!اوأل!قىاليابسة

بعضسهم"يقولونطمقوابيد؟عالقاالحيوانالبرابرةرأىفلضا4.يده

قبضإ(منبخابعدهافإئه.قاتلالرجلىهذاأنتجزتم"لاص:لبعض

إلى.أ!طيمانالنفضنهوأهما5تخيا((0الإلهيئ3العدي!ذغهتمالبحير

ي!قطاأوسيثتفغأئهيتوفعونوكانوا6أذى.منهيتئهولمالئايى

زأتهمابذلواسوءتق!المأئهوؤأ4واآنتظارهمطالوئماميتا.بغتة

"أإله"إئه:يقولونوأخذوا

المدلمحؤالجزيرةلعميدضياعالمكال!ذلكضواحيفيوكالن7

ببليوسن!والاوكان8.أئامثلاثةطثبةضيافةوأضاقنافقيقنا.بثييوسن

أصلأ.فينيقتونسكانهاالمتوشطجزيرة)مالطة(:)أمليتي")1(

.العربعند""كالأعاجميونانئا.ليسمنكلاقدتما،اليونانعرف

في،همالبرابرة"ة)ا
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وضفى،عليهبولسنفدخلوالرحاو.بالحضىمصاتاصالفراشطريغ

بهماثذينجميغطمقالأتيروعلى9قشفاه.عليهتدئ!وضغثئم

عظيماأبهراتافتهزمونا15،ويثزأودنعليهتمدونالجزير؟فيأمراض!

إليه.نحتاجبماونا3زؤإقلاجمناوعنذ

وومةإلىجمليتيمن

الإسكندرئإكانحت!منسفينةعلىأفقعناأشهيرثلاتةوبعذ11

فأرشئنا12الذيئمكورييد.رايةعليهاوكان،الجزيرةفيشتحثقد

-حئىالشاطئهغجممرناهناكومن13أئام.ثلاثةشزكوشة*في

فيفبقغنا،اتجنودبريغعليناهئصثالغل!وفيوحئون.إلىؤضفنا

نمكحثأنفسألوناإخوةوتجذناحيمث14!ئوتيوليس،يومينصخلال

أئام.سبعةعنذهم

قدوجمنابنب!الإخوةسمغإذهناكومن15.روهةإلىحئناهكذا

أساطيروفي"بالجوزاء".يعرفشائينشكلعلىال!ماءفيبرج"الذيسكوري":أ!)1

البحارفيبطولئةأعمالأالآرضعلىزاولاتثدار.اسمهمغمورلرجلتوأمانهماليونان

ابناأيالمثئى(،)بصيغةذيسكورياسم!ماهنامن.الآلهةكبير،لزفسأبنينفصارا

ح!ثحكايةفيعفهماأبنيمعتنافسا"بقكس".والآخر"كستور"أحدهمااسم،،زفس

شفيعينالملأحونوائخذهماالئوأمين.برجفصارأال!ماءإلىزفسفرفعهمايهلكانوكادا

ألانضشار.واسعمصرفيتكريمهماوكانالبحار.أخطارمنيحميانهملهم

اليوموتسفى"رجئون"131(صقئية.منالشرقيئالجانبفيمدينة"سركوسة"ة)12(

واليوم"ئوتيوليس"،-جم!ينا.مضيقمنالجنوبيئالمدخلعلىإيطاليئمرفأ"رحئو".

نابلي.خليجفيتقعإ:"بوزيوليا
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فلف!للقائنا-.الئلاثة((ا"الحوانيت!وإلىأبئوس""ميدانإلىجاءوا

وتشذد،الفةشكربولس!رآهم

آستأجرهبيتفيالزسوليئعمقهبواصلووهةفيبولسن

الجندفي".مغوحذهيقيتمأنلبولسنرخمنرومةذخفناوئا16

وجو؟منهناككانقندعاأئامثلاث!وبعذ17يحرممه.ائذي

إئيا،الإخوةالزجمال"))أئها:تهميقو3شرغإليهآجتمعوافلضااليهود+

فإني!ذلكومغآبائنا.شنصإلىولاالشدبإلىئ!يميةشيتاآتلم

نطزوئا18الزومانئين.أيديإلىأووشليتمفيأسلضتمامنذأجممير

شيةعليئيكنلملأئهسبيلييخلواأنوأرادواأهريفيهؤلاء

دعواقيأر!أنقآضاليرزلتاليهوعارضهم91،الموتتمئمتوجبما

أناطلبحتلهذا02.أفتيأتهتمأنإذنقضديمنفلي!منقثصؤ.إلى

اأدوازارومةفيلعبالميلاد.قبلالثالثالقرنمنأبئوسكلوديوس"أبئوس":151(

مناال!لطانتةالطريقبنى.الأشرافحكموكافحواقتصادئا،وإدارئاسياسثاشأنذات

مدافناجانبيهاعلىوكان،أبئا""فثاباسمهوعرفت،الأدرياتيكيعلىبرنديزيإلىرومة

على!الطريقهذهعلىيقعأبئوس"))فميدان.اليومحتىشاخصةآثارلهايزللمفخمة

بمثابةاكانت":الثلاثة"الحوانيت-.رومةمنالشرقيئالجنوبإلىكيلومتزا65

"مع)16(.رومةمنكيلومتزا94نحوعلىوكانتنفسها،الطريقعلى))استراحات"

اليد.مشدوديظلولكئهيستأجرهبيتفي،.لهرخصإذا،يقيمال!جينكان:الجندفي"

4:18(.كول16،،7:13،أفي02؟6:أأفساعاتأرج
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هذ؟أ!ملإسراثيل*رجاءأجلصمنأئيوالحقوأكفمكمأراكم

الائملاسل((.

منكتالبآفيأميركفيعليثاتيرذلم"إئه:لهفقالوا21

بشيءعنلثيكفمناأويخبرناالإخوةمنأحدقدتمولا،التهودئة

نعلمإئناإذترىماذامنكنسمغأننووئمأئناتيذ22ال!وء.من

"+!مكانكلاليئقاؤئمالمذهبهذاأن

عدذا.أكثروهم،قثننلهاليإليهفيهآجتضعوايوقالهوجطلوا23

الضمباجمنومحاولأ،،الش!ادةمؤذتاالفيمالجكولتيبشمرهمفطمق

.بيسوعيتعفقبماوالآنبياءموسىشريعةمنإقناغهمالمساء،إلى

وئا25الآخز.بعضمهميصذفاولم،قاكبمابعضمهمفآقتنغ24

هذهغيزبولس!تنرذلمبيتهمآئفاق!غيرعلىتئصيرفونأخذوا

الئبيئ:بأشعيالآبائكمالقدسنالروخقالهماأصد!آ))ما:الكلمة

له:وقلالشدبهذاإلى"انطلق26

.تبصرونولاتنظرونونظتزا،تفهمونولاتسمعون"شماغا

آذاتهم،الأثقلوا:الشعبهذاقلمثغلطقد"لأئه27

عيوت!م.وأغم!وا

)يقاوم-.المسيحيئالذين:"المذهب")22(.والقيامةالمسيح:إسراثيل""رجاء102(

الطلامفييعملمنلأدنئقاومينيولا،الوئنئةرومةثئماليهود،قاوم!((:مكانكلفي

أعماله.تنفضلثلأالتوريقاوم
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اوتفهموا،بآذاي!مويحممعوا،بعيونجهميبصروا"لئلأ

بقلوبهم،

*.فأشفيهمإليئوتزحعوا

فهم".الأمإلىأرسلقدهذاالف!خلاصنأنفآعلموأ"ألا28

".سيسمعون

ءعنيف.جدالفيوهماليهو3خرقيهذاقال!فلفا92

أوكان.آستأجرهائذيالبيحباليعاقينصكاملينصبولس!وأقاتم03

بكل!ومعفقا،الفهبملكوتمنادتا31،يقضدونهائذينجميغتفتل

.يسوعبالربأيتغفتقما2هاخوبغيرجرأة

01-69:لأشعياالكتابه)27(



ذلللال!

بوللللىالقمثيلللى



الرومانيينإلىبولسالقذيسوليالة

ألؤومانينحإل!الؤدللالة

627

بسببلا،طولهابسبب!بولسنالقذيسصصرسائللائحةالرسالةهذهتتصذر

نأقبلذؤنتائتيالقذيسرسائلصبينالوحيدةالرسالةوهيتذوييفا.صتاريخ

يقحواةغنيئعليهتئطويائذيفالئصنيخاط!ها.ائتيالجماعةيزوز

-المنطقيئالعرضومخكئم،الإطلاقيعلىصئصوص-الرسائلآغنىبل،اللأهوتيئ

الرسائلفيتتبذىائتيائضايقةأوالكذويمماتمنو!الص،أقصىحذإلى

إلىوالثاني!الأولىالرسالةجانمبإلىئؤلصأثهاذلكإلىأض!،الأخرى

الرسائلجملةضمنمتمئزةمجموعةغلاطيةأهل-إلىوالرسالةالكورنثئين

إلىفيرجغالئسميةهذهسب!ثأفا".الكبرىص"الرسائلباسممعروفة،الئولستة

-الأعم.رسولفكربلغهاائتياللأهوتئيماالرؤيةمنالوافيرالقسط

الزسالةتدوينظرودث-ا

إلىشوفهالرومانئيهتإلىالرسالةهذهبولسنتذوينصعلىالباعحذأنيئدو

الرسو3احتضتهطالماائذيال!ئموقهذاب(،:1523؟11:ا)انظررؤيت!م

شو!ئموليمس22(.:15،:13)1أهدامهتحقيقلهئتاخأدتبدود!أضلاجمهطيئ

مقرونشوقهوبلآخر،حيتاوتتضاءذحيتاتقوىبشرتةعاطف!!جرذبولسن

بولسنش!وقيوواةيكمنائذيالرئيسيئالحافرفإن،لذلك.الرسوليئبالاهتمام

24(.-:؟152؟15:أبالمسيح-)انظرالإيمال!رقعةأئساعءإلىتفعههو

الثالثة،الرسولئةيىخليهنهايةفيهذهريممالتهصتدبيجإلىبولسنبادزلقد



الرومانئينإلىبولسالقذيسوسالة628

يغميهقاتموتد:126.)15أورشليملكنيسةتجفع-الضمدقاتمنقرغبعدما

ئستذلأأنئمكنكما،الطنأغل!بعلىكويىئئسمدينةفي،57صالعامحواتي

التيالضعالتالرسالةتدوييهلدىي!توغوكانأ.:1523الآبةمنذلكعلى

أئايمبعدأسيرايقعسوفحيط31(،:15انظر1أورشليتمفيئواجههاسوف

"يجاهدوآأنالرومانئينإلىالطل!بفييلغفهو،لذلكإلي!ا.وصولهمن

ئلاقاتهم.منيتمكنحئى.!(،:)15"لأجلهالفهإلىبالضملاةمعه

العائمالزديالةموف!وع-2

تخانئيماعلىرومةفياتسيحئيماللخ!اعهيبر!نأنفيبولس!يجتهذ

إظهاليفيآولأيسعى،لذلك.يسوعالردثشخص-فيتتمالذيصالخلاص

مستجفينغيرب(،)3:9الحطيثةيىدقةتحمتئ!تيهينينواليونانئيناليهو؟

دورئناقشيمافييذهمبثئم.منهمكل-إربخلالءمنالخلاصعلىالحصوك

فيقضلشمنفيهمايبئقلكيجهذةباذلأالمقذسالتادبخعبروأثر؟الإيمالط

.الخلاصصلنيلفضلىوسيلةمطالغي!عرضيىمنؤمستنتخا،وعوذةاللهإنجافي

الئصقببحاثطبولشطرحصفيتضطدموقخانئتيماصالخلاصمسألةلكن

بعدا.أ-ء9الفصولامتدادعلىفيهايلمناقشةالرسولفيئتري،الي!ودفي

المسيحئةللجماعةالروحئةوالإرشاداتبالئصائحصالإفاضةنحوينكفئ،ذلك

أفا.موضوعهختاتمملامستهعلىيدذئما،15-12الفصولطولعلى

يئقلهاائتيال!لاماتمنخشاففيهالرسالةمنوالأخيرعشرالسادسنالفصل

الجماع!وسطفيتعيشون2اناسإلىبجوايىهيقيمونأشخاصشيتلمنبولسن

وومة.فيالمسيحئة
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بوللللىيسالقض،لمدألة

الؤومانييحإل!

962

تختة

رسولأ،ييكوندجميئ-ائذيالمسيحتسوغغئد!لممنجمنا

فيأثبيائ!أئميشةعلىب!فوغذشتقائذي2،لإثجيل-الفهاتفروفي

ذزئةمنالجسدبخسمبأتولودآبيهشألبفي3اثقذسةالكت!ب

بقيامت!،الفهآبنصفذؤةاليالقداس!روحصبح!بالمقام4داوذ،

الثغمةيفنابهائذي5،رثنا،المسيحيسوغالآموات*،بينصمن

ائذين6-الأمجميغآشميما،لآخل-تخدل!يمال!يئطيعصوالرسالة

جميحإلى7-المسيحيسوغقذعؤيأنتم،خفتتهمجمنأيضماأنتم

لكميعمة،قذيسين*ييكونوا،اتدعؤين،بروهةائذينالف!أحئاء

المسيح.يسوغوالرلث!بينا،الفهمنوسلام

رومةإلىالمجيءفيبولسنرغبة

نأجميغا،أجيكمجمنصالمسيحبيسوغلإلهيفأشكووآبدأ8

أبكلئمأخامهالذياللهفإن9صكفه.العاتمفيبيمايشادإيماتكم

رؤوسعلى،أعلنقدداود،ذرئةمنالمولود،الحقالإنسان،يسوعأنبولسيريد)4(

للمسيح،إئهمحيثمنتذيسونهمالمسيحئون71(حفا.للهابتا،قيامتهبأعجوبةالم!،

حياته.فيلاشتراكهمالأخصقوعلى



ا:15-91الرومانئينإلىبولسالقذيسرلع!الة635

،أآنقطاعبلاأكوكمبأئيلييشها-آبيهبإنجيلالئبشيرفيروحي

أن.،الفهبماثميئةيؤقا،لىيتي!رأنضلواتىفىدائضامفتمسسا01

المواهمب!جمنشيئالأفيدكمأراكمأنأشتانقإثي11إتثك!.أفذتم

بالإيمالإا،جمئدكممغا*يشرىبالحريأو12،يأييلإكمالروحئة

وتئتكم.تئنيمافيالمشترفي

أن!قضذتماكثيراأئي،الإخوةأئهاتخهلوا،أنأريالا13

أيضما،!فيكمليييكون-الآنحئىفيغ!ثأثيغير-آتيكحم

"،والترابرةباليونانئينتمفتزمإثي14.الأقمسائرفيكماتمر،

بالإنجيل،أبسركمأنالحازةمثيتيتتمومن15،والجهالبالحكماء

قؤة"لآئهصبالإنجيلأستخييلاالإئي16.رومةفياتذينأيضماأثتم

ير"لآن17،لليونانيئثئماصؤلأيفيهودمم!هؤمنء،يخلاص-كلالفه

"الباز":مكتوبهوماعلىكث!إيمانيإلىبإيماييفيهتتجفىالفإ*

تخيا".بالإيمالب

للوثنثينالإيمابضرورة

للئاسا2وخملمكفيركلعلىال!ماءمنتغتلنالف!غضمتفإن18

واضغالفهعنصيغردتقذهالآن91،"بالالمالحقتعوقونائذين

الدىالوئاسةبمظهريظهرأنعنيتحاشىبولسإنإذالمجاملةبابمناستدراك121(

""الله"بر)17(اليونانتة.الثقافةلهمتكنلمائذينهمالبرابرة141(يؤشسها.لمكنيسة

!معناهعبرانيئتعبير:إيمانإلىب!يمان-.المبررةالئعمة،للثفسالمو!بةاللهقداسةأي

الوثنئةاضلالعلىيستمرونأئذينإنأ!)18(2:4.حبقوق-نمؤا.يزدادبإيمان

المؤمنين.فيكماالفهبزفيهمي!عتلنفلاالحقسبيلفيعراقيليضعونوالخطيثة
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غيرصفاتهفإن02.لهمأوضحهالدنف!ه،اهوالفةإنإذ،ل!م

يمالعاتمخفقصمثذتثضر،وألوهتيماالأزلئهقدزت!ممئضاولاالمنظوو؟

قغيرفيهمقغإئهمإذ21عذيي،بلاإذنقهم-.يقثروءاتهمذكة

أفكايىهم،فيشمهوابلييشكروه،ولمكإل!يمخدوةلملفه

خمقى،فصارواخكماءأئهمزغموا22الغبئة.اللوئفئموأطلممث

إنسانيصورةبشمث!،اليلىيديىكهلااتذي،اللهقخذؤآشتئذلوا23

في،اللهأشققهمفلذللث24وزخافات.ودئابالتوطيويى،تئلى

*.ذوات!مفيآخسا؟هملفضيحإالئجاسةإلى،!لويهمشمقوات

أسققهئملذللث26ي!بالباطلالفيماحقيقةآستبذلواائذينفئم25

الطبيعيئالآشتعماكغئرنإناثهمفإن:الفضيحةأفواءإلىالفه

فإئهمأيضا،الذكوروكذلك27،الطبيعةيخلافيعلىبائذي

بعقعا،تغصمهمبجشمقصوآئتهبوا،الطبيعيئالأثثىاستعماكتركوا

اللأجمقأئف!يمهم-اتجزاتاليونالواالقخشاةبالذكووالذممورففغل

بضلايهم.

الحفة،،1الف!قغيرف!علىئقيمواأنيسشحايشوالمأئهموبما28

فضتلئين92،يليقلامايفعلوالكيالرأيفسابإلىالفهأشقمهئم

ويخصاقاوقئلأحضسذامفغمينص؟وطمغوشرخمفمصكلين

ائتيبالبراهيناللهمعرفةإلىيسموأنيستطيعالإنسانأنإيمانئةلعقيدةإئها251(

الفحشاء.وأباطيلها،الوئثئة:لفهالأثيمجهلهمنتيجةتلك24(-)23.العقليقذمها

للطبيعة.المضاذةوالرذاثل
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كمئامين،،لفإأعداء،ئعغتابين03قضامين،وزداءةوقكرا

للواييين،عاالينالشعر،عملصفيبارعين،ضيفين،متكئرين

جمفمهبموقغ32.زحمةولاوذولا،آشتقامةولالهمقفتملا31

ت!توجبودآ!الآعماليمهذ؟مثلتعملونائذينأن-اللهبقضاء

فاعليها.غنأيضماتوضحؤنبل،ققطيغملوتهالا-الموت

لليهودالإيمافيضرورة

أئاكنمت،*تدينائذيالإنسانأئها،للثضغذرةلافلذللث2

ائذ!ياأ!طأئلث،بماتفميملث،علىتحكمغيركتدينفيمالآئلث

هؤإئما،الفهالضاءأننعقمونحن2،بغئيهذلكتفيعل،تدين

أئ!ا،إذنتظنأو3.هذهمثلتغملونائذينعلى،الحقبمفتضى

أنط،أطثيفعلها،وهؤ،هذهمثلتعملقنتدينائذيالإنسانلم

أناتإ،.صوطولوضئير؟لطمهيخنىتختقرأثم4!؟اللهذثنونةمنتثجو

بتصفبلىأئلثتثذ5الئوبة؟إلىتدثعوكالفيمالط!أنعايمءغير

الغضتبصليومغضتالتفعيملثتذيخر،الئائمبالغيرقليلثواالساوة،

بحسب!واحدكلسمجاؤيأئذي6،العادتةالف!ذثنون!وآغتلالب

!أالضمالحالغقلصعلىبالضبر،لقذينالآبدئةبالحياة7:أعمايه

ائذينعلىوالسمخطوبالغضسب8والخلودبموالكرامةاتجذيطفبون

ا.الوثنيئمنفساذاوأقلذنتابآقلاليهودفيليس)3(اليهود.إلىموخهالخطاب11(
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للمئمر.يثقادونبلللخقينقادونلاائذين،أهل-المخاضمةهنهم

آولأاليهودى،الضموتيفعلإنسانينفسصكلعلىوالض!يقالمئمآة9

الخير،يصنغقنلكلوال!لاموالكرامةوالمجا01؟اليونانيئثئم

.الوجوهيحابيلاالفةلأن11اليونانيئ،ثئمآولأاليهودمميئ

الئامو!عنص!بمغنرلص!الئاموسعنصتجغنرلصخطئواائذينفكل21

فبمقتضىالئاموسصتحمتوهمخطئواائذينوكل،تهيكونأيضا

عنذأثراواهمللئاموسصال!امعونليسنلآئه13،يدانونالئاموسص

بالئاموس-يتررون.العاملونإئما،الله

طبيجئا؟؟غملواالئاموس!،جمنذهمليسناتذين،الأقممافإذا14

هم،الئاموسنجمندهئمليسنائذينفهؤلاء،م!الئاموسفيهؤبما

قكتول!الئاموس!تفيرضمةماأنيطهرونإذ15،لآئفميم!مناموس!

تختبئآوقرةتسكووأفكاوهميثحقا،وصمميرهمقلويهم،في

على،الئاسشرائرالائةتدينتوتمشيظقرامااذلك16.أخرى

اتسيح.يتسوغ،إنجيليخسحب

يمالئاموسعلىوتغتمذتهو؟ئا،ئذغىائذيأشآ،وليهن17

قوماالئاموسمنويقئزمتغاثضا،ضشيئتهوتغيردت18بالفإ،وتفتجر

الطلام،!يائذينونور،العميالطقائاأئهوتذعي91،الآفضمل

-ناموسعنبوبمعزلالباطنةالضميرأنوارعلىأي)14(الموسوفي.الئاموس)12(

.مكتوب
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ضوزةالئاهوسصفيتةلآنالآطفال-،ومغفئم،الجهالوفؤذل!02

،!تف!كتغفمأاللا،غيوةيغفمالذمم!إذدطفأ!ط21،والحقالجفمص

،!الرنىغنصينهىالذي22!أت!يرق،ي!رقلاأنيكيرزائذي

تفتجرائذي23!الهييهل*أتسي!ث،الآوثانتفقمتاتذي!أترني

فؤماعلى،الأقتمفإن24الئاموس-أيتغذيالفةأئهين،بالئاموس

يستيكم.الفيماآشمصعلىيجذفون،قكتول!-

،اوليهن؟بالئاموستغملأنيشرطتئقحايختانأنجرتملا25

كانا!الن26قققا.إلأليسنقجتانلثالئاموسنتتعذىكنمتإن

والآفقمت!27يختاتا؟ققفايغذأقلاالئاموسصحقوقتحفأالآفقف

الحرفي،!ى،ائذيأثحت،شيدينلث،الئاموسنيخفظوهوبالطبيعإ،

فياكانتنليسناليهوبمميئلأن28الئاهوس.تتعذى،وايختالط

تن"اليهوبفيإئما92.الفحمفيتطهرماليسنوايختانالظاهر،

يخ!مإالاصالروحبخ!مباالقف!بيختانوايختان،ا!باطناليكان

الدههجمنبلالئاهوسءلاصينتدحة3تنا!اليهودفي(أذلك؟اقئف

خطأةالئاسصجميغ

كل!علىجزيلإئه"2ايختان؟تفعوماإدن؟اليهو؟ئقضلفما3

فييشتركونيظهر،ماعلىاليهودفكانبالكنوزتزخر!ذهكانت.الأوثانهيكل)22(

.ه52:أشعيا)24(سرقتها.
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كانإن!فلماذا3ءالفهأقوالصعلىآؤتمنواقدلآئهثماعةولأؤخيما،

وحاشا!كلأ،4؟اللهوفاةوالائهمغذئمأقئئطل!أتفوا*لمتغضهم

:*ضكتوبهؤماعلىكاثتتا،إئساقيوكلصابقاالفهقفيكنصتل

ممانإن،وليهن5((0خويهممتإذاوتغيمت،أالوايلثفيئوكى"لكيئ

أطققماإذأظايقاالفهيكونأفلا؟تقولفماذأ،الفهيريثئ!اإثمنا

وحاشا!كلأ،6-التشيرئةيخص!!أتكفمإئما-؟يحميهال!بيل

آرداذقدبكذبيكانإن،وليهن7؟العاتمالفةتدينفكث!وإلأ

تفغللاولتم8تغاكخاطئ؟أناأدانفلتميضخلإ؟،تياتاالف!صمذق

أئاقومترعموكماغقثنا،يفترىكماالخير،يضازلكيالشر

3!تغذهؤلاءعلىالحكتمإن-؟تقول

اليهوذأنتر!ئاوقدأفضمل؟كلأ؟تخنأ!و!%ذنفماذ9

هؤكما01الخطيثة،أشلطالب،ختآهمتجميغاوأليونانئين

ضكتوب!:

تطلمبقنليس،تفقهقنليسن11واجد،ولابازليسن"إئة

الضلاح؟تغملأخل!جمنليسنضغا،وف!دوا،زاغواكفهما2.الده

شثمللقكر؟أداةولسائهم،فقئغقئرخئجترئهم13أخد.ولالا،

وقرازة،تغتة!ملوتةوأفوافهم14،جممفاههمتححسآالآضلالص

معهم.اللهلعهدأوفياءيكونوالمإيمانهمبعدمائذيناليهودعلىهنااالكلام)3(

آشعيا.ومنخصوضاالمزاميرمنالئصوصهذه)01(05:6.مز)4(
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الذمال!قساييههموالي16الذماء،ي!فلثشريعةأزجلهم15

أما!الفهقخاقةلموتث!مث18،ال!لامشبيليغيرفواولم17،واتشفة

((.أغميهم

في!الذينب!يخاطمبإئماالئاموس!3تقوماأنتغقموتخن91

نرلحكمخاضغاكفهالعاتمويضيغقمء،ي!ذكللكيالنئموس*،

لآئ!ا،الئاموسبآعمالصأماقهلميتررأخدجمنماإد2.صالفإ،

.*الحطيئةعيرقمتقدبالئاموسص

الجميعيتبزؤبالابممالط

اضسمهوذامأالئاموسغنص2تجغنرلالفهيرآعتلنفقدالآنوأفا21

إلىاتسيحصبتسوغبالإيمالبالفهير22،والآنيياء*الئاموسصهنله

خطئوا"قدقالجميح23قر!:منليسنإذبميؤجمنون-أئذي!نتجميع

بالمداءاضخاتا،يتررونبيغقت!،والجيم24،!6اللهقجاالأغوزهم

بالإيمال!تكميرىأدأةفأالاتهالفهشبقائذي25،تسوعباتسيحصائذي

فيا26*ال!ايقةالحطاياغنصتغاضىإذبعذ-ير؟لإطهايى،يذجمإ

لاابالئاموسالعملأنهنابولسيفرض)25(للئاموس.الخاضعيناليهودأي191(

من!تمكنبالمسيحالحاصلةوالئعمة،حفظهيجبماعلىيدكالئامولسالئعمة.ترافقه

كانائذيالعتيقالع!ديكفلالجديدالعهدأنبولسيؤكد)21(.الفهرسمبماالعمل

)25(كاناالثعمة.حرمواخطئواإذفالجميعالئعمة-)23(وتوطثة.تمهيدبمثابةللجديد

.بالإفراططويلأ،الخطيثةعنثغاضيهئنعتلثلأنفسهيبررأناللهعلى
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الحاجميرالومال!فيإذن،ير؟،لإط!ار-الإلهيئضثر؟غهد

ييسوع.آقنقنوفترزابازا،بآعتلاي!

أيناهوسيىناموس!بماوبآى.ألجيئإئهالآفيخار؟فأين،تئموين27

يتررالإئسانأنتعتمالآئا28.-الإيمانبناموسقيلا،الآغمال؟

ققط؟يفيهوبالفهتكونآو92الئاهوس.أغمآلصبدود!بالإيمال!

واجا،الفةلآن03،أيقماللأقمص،تلىللأقمءأيضما؟الفهلم1آوليسن

.بالإيمانوالقق!،بالإ-لجانيايختانيترروهو

ئثثم!أبل،حاشا؟بالإيمانالئاموسنإذد!أقئئطل31

*هالئاموس

بالإيمانتبزؤنفئ!هإبراهيئم

كانفلو2اتجسد.بح!ب!آبونا،إبراهيمناكقدماإذنيتر4

ذإ3الفه+عنذلا،وليهنقخر،تهلكانبالآغمالصبرزقدإبراهيم

برا".ذلكلهفحميست،بالفهإبراهيم"آمن*؟الكتابيقو3ماذا

آئذيوأفا5ذئتا.بل،يعهةالأخرةلهتض!بالاتغملألذيإن4

على6يرا.لهيخ!ثإيماتهمإنالكاهر،يبروتجنيؤجمنبل،تغمللا

يراالفهلهتح!باائذيللإنسال!الطوبىداوديعلنالثحوهذأ

فثابتأدبئةوصايامنهوماكان؟المسيحأتمهقدرمراالموسوقيالئاموسمنكانما)31(

.2-أ32/31:مز61(:560!تك31(الذوام.على
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وسمترث،آثاههمغموثلفذين"طوبى7:اقائلأ*،أغمالش،غيرمن

"!*خطيئةعلي!الردثيح!مبلاائذيصللرجلطوبى8!خطاياهم

تقولتفإئاأيضما؟للققمبأم،الطوبىهذ؟القطأقيفجتال!9

أله،أحيبكي!،وليهن01يرا".لإبوأهيتمالإيمانلمحميمبآ"لقد

فيبعايكنلمإئهلمالققف؟فيإذكانأم،أيخ!تالبفيإذكانأ

لفيرخاتماايختالبي!قةأخذوقد11القتف.فيبلايختالإ،

وهميؤمنودنائذينصلجميعأتاليكون؟الققففيتغذوهؤ،بالإيمالإ

تئسوالفذين،للختانوأتا12أيضا؟لهماليرفيحمتست،القلففي

.،لإبراهيتمكانائذيالإيمال!آثازأيضاتفتفونبل،ققطأيختال!هن

الققف.فيبعاوهؤأبينا،

يقمألم،للعاتيمواوتايكونبأنوت!ل!لإبراهيتماتوجمذفإن13

أضحا!كانلولأئه14ءالإيمانبرعلىبلالئاموسصعلى

لآنا15الموجمد،وأثجيئالإيمانلأئطل،الؤزتةهمالئاموسص

يكونلاناموس!يكون"لاصأفإئه.الغضسبشيئمتمئالئاموسن

،"-نعمةشبيلعلىيكونلكيالإيمالبجمنإذنأفالميرالث،16تغذ.

!،ققطالثاموسصهنلفتيلامأكيفهاللذرئإفحفقاالموجمذيكونحئى

لا!المترادفةالئعابيرهذهأنبيدمخاتا.خطايانايغفرائذيباللهخاصنفعلالئبرير81(

الئعمة4جمعيمكنلاإذتماتاإزالت!ابل،الئفسفيبقاثهامعالخطاياسترمجردتعني

فيانقصمنلاذلك151(مغا.والطلامالثوريجتحعلاكما!الئفسفيوالخطيئة

الئاموس.حفظعلىالئعمةتعضدهلمإذاالإنسانضعفمنبلالئامو!م!
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أجمعينلناأل!فؤائذيأيضما،إبراهيتمإيمال!جمنلفتيبل

-لأمصكثيرة"أتاتجغفتلث"إئي:وومكتوبهؤماعلى17-

الآمواتيحييوائذيبإ،آمنائذيالف!تظيرفيلنا(أل!أ

كاجمن.كأئة2كائنغيرفؤهاوتدعو

،كثيرة2لأمأتافصاؤزجاء!كليخلافيعلىآهنفتقد18

علىآغتتز،تقد91ت!لك".يكون"هكذا:ته،اليلمانحوعلى

نحولهإذكان-ماصتقدجسضهأن،الإيمالطفيمنهضمغ!غير

لمذلك،واقغ25آيضما،مات!دسارةمسمتوذغوآدن-شتةمئة

ال!!طالإ،فيتقؤىبلالإيمالإ،بغدمالفه،ؤغدفيقطلمخث

فلذلك22يه.ؤغذمايثجرأنقادرالفهأنوضتيفتا21الفهممخذا

"أته:كتبقدؤخذةأجل!هنوليم!ن23يوا.ذلكلهصما

نحنلنا،سمخسمباقإثةأيضما،أجينامنبل24ته"،حيست

أشيتمائذي25وئنايسوغ،الآمواتتينصمن،آقاتمبائذيالمؤمنين

.*تبريرنا،لآجلوأ!يتم،زلأتناصلآجل

الفهمغالمصالحة:بالإجمانللبوالأولىالئمرة

المسيح،يسوغبرئناالف!جممفمصقغفيفنحنبالإيمالببرزناقدفإذ5

كثيرا.السنفيطعنقدكانلأئهأولاذاليرجوإبراهيميكنلم)18(.ه:17تك)17(

وتبريرنا-إيمانناومنثهىموضوع،المسيحإلىشيءكلالرسولئرجع251(و15:230تك
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نحنائتيالثعمةهذهإلىابالإيمالإ(ندخلأنبيمايفناالذي2

هذاوليسن3.اللهقخل!زجاءفيتفتجروأنفيها،ضقيمون

تئشئالشذةأنيجفمناالشدائدفيحئىتفتجربلفخئسب،

المختبر!والفضيلة،المختبرةالفضيقةايثشئ(والضمبز4الضمئر،

أفيضمثقدالفهمحئةلآنيخزيلاوالرجاء5الرجاء.أتن!يمئ،

أغطيناه.الذي،-القاسبالروحقلوينافي

فيماصت،قدضعفاء*،بحلأونحنالمسيغ،إنأتجل،6

وقدباؤ،عنتموتأحاتكادولا7.الكافرينعن،المعئنالآوالب

علىبزهنفقدالفهوأئا8صايح.عنأكوتغلىأحايفدم

فكم!9خطأة،بعاون!نعئاماتقدالمسيغبأنلنامحئيه

فإن!.الغضمب.جمنتخئصب!بدمإ،الآنئوزناوالد،بالأحرى

فكم"آئيإ،بموتالفهقغصمولخناقدأعدا!،ونحنكئا،

11هذوليسن11.بحياتهتخلص!مقماتحون،ونحنبالآحرى،

يفنا!ب!ائذي،المسيحتسوغبرثنابالف!تفتجرأيضافإئا،فخ!مب

ص.المصالحةالآن

؟!العالمإلىالخطيثة"ذخالتواحدبإنصياتيأئهاكما،فلذللث12

جميغهملآنالثاس-،صجميعإلىالمولتآجتازوهكذا،المولتوبالخطيئة

الآصلئةالخطيئة)12(.الخطيئةاستبدادمنالئحررعنعجزمنعليهماكئابسبب61(

ا-بآنفسهم.يخطاواأنقبلنسلهجميحإلىتجتاز،الخاضةآدمخطيئةبسبب،ائتي

18.فيجملتهيكضلوالزسولآدم.فيخطئواالجصجع
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الئاموس،إلى-العاتمفيكاشأالخطيئةفإن13خطئوا*000قد

الموتأئا14.ناهوس!يكنلمإذاتخسمبالاالخطيئةأنتئذ

علىيخطأوالمائذينعلىحئىفوسىإلىآفىتممئذققلثفقد

...يأتيأنصائرجمعزفرفؤائذي،؟!آدتمتغذيجمثالس

واحديرئةكانققئن*.الرلةكآثيرليسناثوهبةأفرأنغير15

ؤقرتاقدوقوهبئةالف!يعقةبالأخرىفكمالكثيرونماتقد

أمروليسن16اتسيح.تسوغالوأجد،الإئسال!ينعقةيلكث!يرين

تجرىمن،الحئئفإنواحد:يزف!خذتااماكأفيهذهاتوهبه

للئبرير.،ثحرةزلألتأخلصجمن،والموهتة،يلذينوتة،الواجدةالرلة

فكمالواجد،بهذامقلثقدواجلإ،برلةاتوتكانققئن17

فيشتفلكونالير،وموهتةالئعقةوفوزتضالونائذينبالآحرى

اتسيح.يسوصماهؤبواجلإ،الحياة

الئاس؟صتجميععلىالقضاءكانواحدةبزلةأئهكما،هإذن18

ججلكمالآئه91+الحياةتثريرصالئاسصلجميعتكون،واجلإيبركذللث

يجغلوأحدبطاغةكذللثوأحد،إئسافييقعصميةخطآةالكثيوون

وليهن،بم"الزلةتكثرحئىالئاموسىذخلتقد02أبرازا.الكثيوون

للخطيئة.عقاتاالموتالئاموص!يجعلأنقبلللموتسبتاالخطيئةتكنلم)13(

نأشأنهاومنآدمعلىفرضتباتتيشبيهةوصئةتوجدلمموسىإلىآدممنذ)14(

آدم.زلة151(.الموتعليهمفتسفطآدمفيخطثواالجميعأنبيد.الموتتستوجط

لكثيرين.زئةعفةبنواهيهالئاموس)02(
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أل!كماإئة،حئى21الئعضة،طقخحتالخطيئةكثوبخجثما

الآتدئة،يفخياةباليرتميلثالئعقةكذللث،للقوبضقك!ثالحطيئة

رئنا.؟اتسميحييسوغ

الحطيئةعبودئةمنالتحرو:التائيةالثئمرة

الئعمة؟يتكئرالخطيئةعلىتتمرآوإذن؟تقوكفماذا6

فيها؟تعذنعيشنيلخطيئإكي!ئئناائذينقنحنوحاشا!كلأ،2

يمو؟آغتمذناقد؟للمسيحآغتمدواقنصتجميغ،أئاتخهلونأثم3

أقينمكماإئا،حئىيلمولت*،باتعموبئةضغهإذند!ئافققد4

تحنتسملأ،كذللثالآلب-،بقخدالأفواتتينصجمناتسيح

بمثمئ!ضغهمئجدينضرناقدإذاكئالأئا5.الحياةجذةفيأيضما،

قددالعتيقإئساتناأنعالمين6،هياقيهب!ثمب!أيضماتصير،موته

تعانمثمتغتالابحيثما،الخطيئةتج!ايتلاشىلكيئضغا،صميمت

الحطيئة.جمنتخرزقدماتائذيلآن7؟للخطيئة

ضغه،!أيضاشتخياأئانؤينات!مميح،قغئثناقدكئافإن8

تموتلا،الآفواتتينصجمنأقيتمتعدما،اتسيغأنعالمين9

!بموتصميماائحاذامتحذاالمسيحيئتجعلالمعصودئةبالئغطيس.العمادإلىإشارة41(

للخطيثة،ائستعتدأي61(.الباهرةالآببقدرة-الروحئة.فوائدهوئنيله،المسيح

بالمعمودئةالمبزرةالئعمةعلىالحاصل،ا!طئةمنالمتحزروهوالجديد""الإنسانبخلاف

المفذسة.
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هاتقدبمؤبإ،فإئة801تغذهنغقييماتسوذلافالموثأيضما،

أيضما،أنتئمفكذللث11لئإ.تخياويخياتإ،الآتد؟إلىيلخطيئة

.يسوعاتسيحصفيلف!أخيات،للخطيئيماأهواتاأئف!كمآخسمبوا

بحيمثالما!يما،تجسلإكئمفيتغذإذنالخطيئةتضللثفلا12

إئمءللخطيئة،أشيحةأغضامحمتخعلوالا13يشمهواته.تخضعون

وآغضامحم،الموتجمنغادواكآحياءلفيما،أثفسمكمآخغلواقيص

تعات!تملآئكمبعا،تسوكملنالحطيئةالإن14لفإ.يرأشلخة

لأئاتخطأأ!و!إذنفماذأ15.الئعقةتخآبل؟الئاموستخ!سآ

أها16وحاشا!الئعمة؟كلأ،تح!تبلالئاموس-،تحمتتغالسنا

تكونونإئما،للطاغةغبيذاأئفسمكمتهتجغلونقنأنتعقمون

قيفير.للطاغةوإفا،قيفموتيلخطيثةإفا:ئطيعونلقنغبيذا

جمنأطغئم،للخطيثةغبيذاإدكئتمتعذ،أئكملفهفالشكر17

هنأعتفتمإذوتعذ18بمإتيكمشفتمائذيالثغليمصزشتمقفيكم

أخلجمنالتصيرطريقةعلىآتكفم-91يئير.غبيذاضرتم،الحطيئه

للئجاشةغبيذاأغضامحمتجغفئمقدآئكم!كما-ضغ!تجمتملإكم

يلقداشة.يلير،غبيذاأغضابهمالآنآخغلوا،ل!ثم،والإئم

وليهن21اليو.جمنأحرازاكنتم،للخطيئةغبيذاكنتمجمئذما02

لآن:الآنمنهاتتخجلونإئكمآنئذ؟...جمنهاتخنونتمايىكنتمأفي

الحطيئ!منأغتقتموقد،الآنوأفا22اتوت+هيئإئماعاهبتها
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خياةوالعاقبة،للقداشةتمراتحوزونفإئكملفإ،غبيذاقصئرئم

فالحياةالئهقؤهبةوأفا،اتوتهيئالخطيئةأخرةلآن23؟أبدئة

ؤئنا.،اتسيح-يسوغالي،الأبدئة

الئاموسعبودئةمنالئحررالئاليثة:الثمرة

تعيرفونائذينأكفئمإئما-الإخوةأثهاتخقلون،وهل7

اترأةفإن2خئا؟داتمماالإثسانتسوذالئاهوسنأن-*الائئرغ

مالثإذا،وليهن،الحيئيرجي!ابالئاموس!صهرتبطةؤجلء،تحتآائتي

يرجلضازثفإن،تئموجمن3.الرجلناهوسصينتيرئمثالرجلى

ماقآإن،وليهن،ؤاييةتذعىفإئها،الحياةقئدفيورجلهاآخر،

يزجلى2صازثإنؤاييةتكونولا،الئاهوسمنحرةفهيرجلها

يخمتمدللئاموسصأجمئثمقد،إخؤتييا،أيضاأنتمكذللث4آخز.

خئى،تين-الآفواتمنأقييملفذيلآخرتصيروالكيمااتسيح*،

ائتي"،الحطايا*أفواءكانتأأتجسمد،فيكئاحينفإئا5لفيما.ئثمر

وأئاا6.يلقؤتتثمرخئىأغ!ضائنافيتعملالئاموس!،ايهيحها،

أتقدز!!يخيثأ،تأجممرناكانيمامئناإذالئاموسصجمنتيرثمناققد،الآن

اقئف.يجتقصلاالروخصيجآةتخذتمأن

،ماتإذالمسيحإن)4(.الشرأخمعرفةمنالرومانتينتضفعإلىإشارةتكونوقد)1(

!بموتيئحديتعفد،إذوالمسيحيئ.سلطانهمنالذوامعلىتحزرإئهأي،للئاموسمات

علىأتبعثائتيالأهواء)5(الئاموس.نيرمنالذوامعلىيثحررثتمومن،المسيح

وتحدثها.الخطيئة
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تئذوحاشما!؟كلأ،خطيئةالئاموس!تكونكلأروتقولى؟فماذأ7

،السمفؤةغرفمتماكنمتفإتيبالئاموس.إلأالحطيئةغرفحتماأئي

بالؤجمئ!الخطيئةآئخذصت!إذ8تسعتإ".)الا:الئاموستقلصتئمثو

الئاموس،يدودب،الخطيئةلآنشفوة،كلفيئقغقثشبيلآ،

ناموس!؟تكنلمإذ،قبلجمنعائ!تعاكألقدكن!ت،أتجل9*.ضثتة

أنابم!ممث01،الحطيئةعاتخ!الؤصية،جاءتئماوليهن،

لآن11يفقؤت.تفسمهاهيئوجذث،للحياةليائتيوالؤصئة

يها.وقيتقتني!أغؤئنيشبيلأبالؤصثةآئخذثقدالخطيئة

وضايحة.وعمادلةهقآسةوالؤصئةمقذس!،إذنفالئاموس!12

هيئتلأوحاشا-كلأ،موتا؟ليصازإذنصايحهؤفما13

خئىموتا،بالضملاخصفيئغمقمث،خطيئةتطقزلكيم!الخطيئة

للغاية.خاطئةبالؤصئةالخطيئةتصير

قبيعقخ!دفي،آناأفاروحيئ،الئاموسنأنتغقمقحن14

قما،أفغلماأفقملاإئي15.الحطيئةاشلطالب،وتحمتاللخطيئةا

أريذلاماأفغلكئمثفإن16.أفغلإئاةأكرههوها،أفغفهلاأرياة

قنتغذأناقل!مت،تئموجمن17خ!ن+.بأئهللئاموسصشاهافأنا

ظ!رتأعينوتما؟وصاياهإحدىتعذيالومعفييكنلمالئاموساعتلانقبل81(

الإنسان161(إجمالأ.الإنسانبهوئريدالمتكفمضميرالرسوليستعمل)9(.الخطيئة

فعلها،منأفضلعنهاالإمساكأنضمتايعترفض!يرووخزترذدفيالخطيئةعلىالمفدم

ومقذس.صالحثتممنهوعنهاينهىاتذيالئاموسوأن
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أدط2أغقئمإئي،أتجل18.فيئالس!يهثةالخطيئةبلصهذا،تفغل

أريذأنوفمعيفيإذ،تج!دياليأفي،فيئت!كنلاالضملاخ

،اأفعالةلاالضلاحصمنأريامالآن91بمفلا،أفغقاأنوأفاالخيز،

أريالاماأفغلكئستفإن25أفغل.فإئاةالشرينأريالاهاوأفا

فيئ.ال!ايهتةالخطيمةبلصهذا،تفغلقنتغاأنافق!حت

وإذاالخيزأفعلأنأريذ:الئاموسهذاأماتمإذنقأجذني21

؟االلهءبناموسي!زفيئ*الباطنالإنسان22تذفي.حاضرالشؤ

،"غفلينامويمنيحارلثآخزناموشاأعضائيفيأزىأنيتئذ23

إنسافيجمنلييا24+أغضائياليالذي،-الخطيئةلناموسوتأجممزني

بيسوغلف!السعكر25.هذا؟.هاتوتتج!دهنيئقذنيقن!فمقيئ

رثنا"!؟المسيح

اغثااوباتج!د،اللهصلناموسغثابالغقلصأنا،إذنت!ئمقمن

لخطيئة.اسلناموس

الطبيعةالفائقةالحياة:الزابعةالئمرة

أ*0001،!يسوغالمسيحفيائذينعلنىقضاءجمنتعاإذنالقئسن8

ثاموس!جمنأغتقلثقديسوغصالمسيحفيالحياةروجصنامومنلآن2

أن"يقدروحدهالله251(الئبيلة.الزوحمطامحوائباعالعلوئاتإلىيتوقائذي)22(

"ولا!)1(الئعمة.علىالحاصلةالثفسمننهائثاالخطيئةبطردهالمأساةلهذهحذايضع

الزوح".بحسببلالجسدبحسبيسلكون
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اتج!د،ب!ت!بيغخنر؟الئاموس!تصمتطغالمماإن3ءوالموتالخطيئة

تج!دجممئ!في،الخطيئةأجلصمن،آبتاأزشلإذالئاأئخزهاأقد

الئامو!يزتتئملكي4اتجسمد،فيالخطيئةعلىفقضى،الخطيئة

.الروحبحسمب!بلاتجس!بحضسبلاالسمالكينتحنفينا،

وائذينللخسد،ماإلىتئزعوناتجسدبحصمباهمائذينإن5

الج!ل!ترعاتأنوالحال6للزوح.ماإلى-الروحبحاتسب!هم

الج!دفتزعاث،ثئمومن7وشلام.حياةالزوحسوتزعات،قوت

ذلك.تائمتطيعلابل،-اللهلناموستخضمعلاإئهالفه،غداؤة

أفا9.الفهئزضواأنإذنتاثمتطيعونلاالجسد؟،فيهمفائذين8

سثتاالفهرو!كانإن؟الزوحاليبلالجضعد،فيفقسشمأئتم

كانإن،ولكن01ته".ليسنفهؤصالمسيحروحفيهليسنقن.فيكم

فحياةالزوحأفاالخطيئإ"،بسبباهئ!تفالجسا،اليكمالمسيح

تين-الآموالتمنيسوغأقاتمائذيروحكانوإن11.الير*صلآجل

أئضعايخييالآفوأتتينصمنتسوغالمسيغآقاتمفائذي،فيكمساكتا

فيكم.ال!كنصبروجه،المائتةأجساديهم

حئىيلج!ل!غقيناقضللا،الإخوةأئهاإذن،التخن.12

الخطيئة.إلىتجزائتيالئزعاتلجميعمنقادينالجسدبحسبيسلكونائذين)8!

لإنتاجحياةأيالبز"لأجل"حياة-.العالمإلىالموتأدخلتائتيآدمخطيئة)15(

الضالحة.الأعمال
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الج!سل!بحسمب!جمشتمإنلآئكم13اتج!لإ،بح!مبتعيشن

فإن؟14.فس!تختونالجسدأعماكبالزوحصأقئثمإنوأفا،فستموتون

لمأأئكموالحالكل15.الفهأبناءلهمالفهروص!هم3تقتاائذين!ميغ

روخأخذئئمبل،الخا!ةإلىبكمأفيعوذاالعبودئةووختأخذوا

غثناالزوحفهذا16!الآبأئهاأأئاتذعو:ب!ائذيكل!الئبئي

ؤؤثةأ؟أيضماؤزتة"فإذن،3أولا17.الله3أولابآئاروجناقغتئمها

."معهأيضمانتمخذلكيقغانتآلمكئاإن؟المسيحقغووايىثون،الفه

أن%يميهنلاالحاجميرالذفيرهذأآلاتمأنلآخسباوإتي18

،،مترقبة،التيرئةتتوخلذلك91لنا.يتجفىأنائزجمعصبالمجدتقاتل

غنلا-*للباطلأخضأقدالتيرئةلآن02،اللهأبناءتجفيئ

البرثة2أن21رجاءعلىإئما-أخضغهاائذيبسملطالبتلى،يىضمى

:!الفهأبناءضجدحزئةإلىالفسادعبودئةمنأئضما،هيئ،شئغتق

8!وتتمخضالآنحئىتئنمغاكفهاالخليقةأنتغقمفنحن22

تخنا،الزوحبكورةتهمائذينأثضحا،نحنبل،القطهيئوليسن23

لآئا242أجسادنا!.آفتداء،الئبئيئهئتطرينأئفميشا،فيتئنأيضما

هاألآنبرجاء؟لئسنيشاقذمارجاءأنعلىخلضنا؟بالزجاء

2أي)02(.بالتبئيللهأبناءتجعلناالئعمةأنهيالئعليمهذامنالزثيسئةالئقطةإن)15(

نإ)21(.الإنسانبمصيرالبرئةعفقالخالقإن.الإنسانخطثةأحدثتهائذيللاضطراب

أتم،علىيتجفىائذيالئبئيمنضظرينأي)23(الفدأء.خيراتفيألاشتراكترجوالترئة

4كبير.ال!حادةمنقسط،المبعوث،اثفتذىللجسدعندئذفيكونالخالد،المجدفيوجه
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لاماترجوكئاإن،ولكن25أي!ما؟ترجوةكي!اتزءيشاهاة

تثتظزه.فبالضثيرنشاهذ،

كي!تغيردتلالآئاضمغقنا؟تغضمذآيضماالروحوكذللث26

تفوقبأئا!تفيناتشمقغتف!ةالروخلكنتثبغي؟كمانصفي

لآئابمالزوحآثتغاءماتغقمتفحصالقلوصتوالذي27،الؤض!عيماد

كلفيالفةأنتغقمونحن28المذيسين.فيتشمقغالف!بحسجيما

قضلإه،بح!مباتدلمحؤينيجئوتا،أئذينيخيرت!عىشيء

مشابهينيكونواأنفحآذأيضماشتق،فغرقهمشبقائذينلآن92

فائذين35.إخؤ؟كثيرينتينمايكراهكذافيكونآئيإ،يصورة

تززإئاهم،دعاهموائذينأيض!ا،ذعاإئاهم،فحآذهمشتق

أيضما.قخذإئاهم،برؤهموائذينأيضما،

المسيحيئالزجاءثباث

هؤ32غلينا؟فمنتناالفاكانإذا؟!فلكعلىتزياوماذا31

لاكيصجميغا،عئاأشققابل،الخاصنآبيهعلىيائممقتئمائذي

الذيالفةالفه؟فختارييشكوقن33شيء.كلقغةأيضعايقمنا

بالحرئبل،ماتائذيالمسيحغليهم؟يفضيقن34!يبروهم

فينا!تشقعوهؤ،اللهتمينصغنوهؤ،قاتم

:3(.12كو)1القدسبالروحإلأرلث""يسوعةيقولأنيستطيعأحدولا)26(

نصفي.أنينبغيكيفنعلملكيضرورئةإذنالفعلئةفالئعمة
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مأالضميق؟أمالشد!ة؟؟المسيحمحئةعنتفصملناققن35

ماعلى36السمث!؟أمالحؤ؟أمالغزفي؟أمالجوغ؟أمالآضطهاذ؟

غتمجمثلحيمثناقذتجالئهازكفهنماثأخيلثمن"إئا*:صمكتوبهو

تواتقالإئي38أحئنا.بائذيتغلمبكفهاهذهفيأئاغيز37للذئح".

ولاحاجمترلا،رئاساتولاملاثكةلا،حياةولاموتلابآئة

أئةأخرىخليقةولا،لمحضقولالمحفؤلا93قؤات،ولامستفتل

رثنا.،يسوغصالمسيحفيائتيالف!محئةعنتفصمقناأنتفدر،كاتمث

مقذمة.إسرائيلآنتبافيقضئة

فيليتشمهاوضمميري،أكذبهلا،المسيعاليأقول"الحق9

ينقطع.لاوؤجغاشديذاغفاقلبيفيليإن2القاس!:الزوحص

إخوتي،أخلصمنشالمسيحعنضئ!لأنفسيأناأكونلوأروذولقد3

*،الئبئيولهم،إسرائيلئونالإئهم4اتجسد:بحسباقزباقيذوي

أيضاولهم5والمواعيد،والجبادةوالئاموس!،،والعهو3*،واتجا*

شيء،كلقوق!ؤ،ائذياتج!د،بحسحبالمسيحومنهمالآباءبم

آهين.الذهور!إلىفبازك!رإلة

يأو"المجد(.الخاصناللهشعبكانإسراثيللأن""الئبئي)4(:44/43.23مز361(

)نوحخذامهمعالثهقطعهاائتيالمواثيقأيو"العهود".الغمامةأعرأضتحتالفهاعتلان

ط!عبه.معوبذلك.-.(وموسىويعقوبإبراهيمثئم
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عادلأهينالفةلأنعادذإسرائيلانتبال!

651

جمنالذينجميغفإن،شقطتقدالفيماكلمةأنذلكليسن6

كفهمهمإبراهيتمت!للكؤنجهمولا7،.*بإسرائيلليسواإصرائيل

أفي:8،ت!ل"تلثئذعى"بإشحق:تل،لا،الإبراهيتما3أولا

ن!لأءلخصمبونالموعدأبناءإئمابل،اللهأئناءهثمالجسمدأئناثلئس!

ويكيونالؤالحتهذاهثلصالي"ستآتياتوجمد:كلمةهيئوهذه9

منخيقمثقدأثضمارفقةبل؟فخ!بذلكوليسن01آبن((5يسارة

ولا،تغذؤلداقدالؤلدانا1يكنصلموإذ11،أبيناإشحق،واحلإ

بح!ب!الف!قضايثسآلكي،ولكن-شزاولاخئزاغملأ

قيل-تذعوالذيصالتلينتلالآغمالصقتلصهنلا12،آختيايىه

*:مكتوبهوماعلى13للأضغر"،ئ!تغتذاكتز"إنل!ا:

جمي!و".وأئغضستيعقولتأحتئحت"إئي

فإن15!وحاشاكلأ،طفمبمالفهعنذيكونأؤ؟تقولفماذا14

فلي!من16"هأرأفتجنوأزأدث،أرحئمقن"أزخئم:ئوسىيقول"الفة

الله.بزخميماقنوطالؤوإئماال!غيص،فيأوالإرادةفيإذنالآمز

(.الله"إسرأئيل،الروحبحسبإسرائيلئاالجسدبحسبإسرائيليئكلليسأي)6(

اختارولذلكيشاءمنيدعوالدهأنالنصوصهذهمنيرادو3-2:املخيا131(

إبراهيممنأنحدرمنكلفليسثئمومنعيسو.علىويعقوب،إسماعيلعلىإسحق

الختار.نسلهإلىينتسبأنيمكنهجسدئا
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أيىقي!لكي،أقمتلثلهذا"إثي:لمجزغونيقولكلالكتاقيفإن17

إذن!فهؤ18".الآرضصجميعفيباشمييشاذولكي،الذزتيفيلث

يشاء*ا.قنويق!يتشاءتنترخم

قشيئته؟".يقاومقنإذتشمكو؟إذدن"فمئم:ليتقو3ولقد91

ألعل؟اللهتعايىضنحئىالإنسان"،أئها،تراكقن،وليهن25

للخوافي"لئسنأرو21هكذا؟((صتغتني"يتملجابلها:تقو3الجئقة
قي

ؤاخز!يلكوإمةإناتواحدةكئقةهنقيضتغصالطينعلىش!لطان

،"غضمتةئبدقيأنشاتقدالفةكانإنإذن،أالماذأ22؟للهوان

!للهلاكهغآةعبرغضسبآييةطويلةأناةفيفآحتضلقدرته"،ويعردت

ائتي،الزخمةآييةعلىتخد؟ؤفرةيغردتأنشاء،أقدكانواإن23

لا!،ذعالهئمقدائذيننحنغقثناأفي24للقخلإ،قثلجمنأعآها

أيضا!الأضمصجمنبلفقطاليهوبجمن

ليسنقنليشمعتا))سأدعو*:فوسعاليذلكقاكوتقد25

اتؤصح!وفي26،بمحبوبةليسسثائتيأت!لكاوضحبوتة،بشمغبي

الحيئ".ةالفهأبناءيذغؤنلهناك،بشعبيت!تغفييما:تهمقيلائذي

غذذ!تكن"ولئن:*إسرائيلجقةمنيفي!أيضاوآشعيا27

"،ويلمنصاحبهعلىيجؤهوماالإنسانجانبمنالثصفبأئا.الفهبأمرالاختيار)18(

"حزئته.استعمالفيلتفريطهوحدهالإنسانإلىإلأ!مبولاالفهبهيسمحأمرفذلك

،25.ة2هوشع)25(.عليهمالغضبإلىإاللهفيضطزونقلوبهميق!وناتذينهم)22(

مناالقليلالعددالتبيئبهافيريدستخلصائتيالبقئةوأقا23.-:0122أشعيا)27(
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الزصثلأن28؟ستخلصأفقط،فبقئةالبحيركزفلصإشرائيلىبني

الآرض".علىكلمتة،شزعهوفيبالئمامصشئئجز،

ذيىئةالجنوبزدثلنايبقسلم"لو:-فقالأشعياشبقوكما92

غموزة".وأشتهنا،شدوتممثلتصزنا

مذنبإسرائيللأن3عادإسرائيلانتباذ

أليرطق!بفيت!غوالمالذينالأقتمإنإذن؟نقو3!ماذا03

أئذيإصرائيلىأفا31،الإيمانمنائذياليزصولكنأليز،نالواقد

ولماذا؟32.الئاموسهذايذوكلمفإئاير،صناموسإلىتسمغىكاذ

بحخيرفآضطدتم،الآغمالعلىبلالإيمال!علىلاآغضمذلآئا

جمم!يونفيأضغأناذا"ها:قكتوبروهوماصعلى33الجثايى،

يخزى".فلاي!يوجمنوقنزلل.جمثاروضخزةخخز

نأهما،لآخيهماللهإلىؤآبتهاليقلبيمثيةإن،إخوةيا01

ضعرف!غثوغنأئهاإلأ،لفهغيرةفيهمأنلهمأشهافإئي2تخلصوا.

تئم!الخاصنبزفئميقيمواأنوطقبواالفهيزتجهلواإذفإئهم3،تليغة

يهوذا،بمملكةأشورملكسنحاريبألحقهاائتيالويلاتمنسينجوناتذيناليهود،

ائذيناليهودمنالقليلالعددإلىترمزبولىنظرفيالبقئةوهذهحزقئا.ملكهاعهدفي

و14.28:16ة8أشعيا331(90ةاأشعيا)92(-ويخلصونالمسيحبيسوعسيؤمنون
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ئبرركلائذي*المسيحالئاهويس-هيغاتةلآن4،اللهليرتخضمعوا

ي!وهن.مق

الإنسان))أن:*الئاموسجمنائذياليرعنصكتمتموسىفإن5

غنافيتكطمالإيمالبمنائذياليزوأئا6فيه".تحياب!تغضلائذي

ييثنركوذلكال!ماء؟"إلىتضغاتن:الليلثفيتفل"لا:هكذا*

جمن!المسيغلئضجذوذلك؟"ال!اويةإلىتفيط))قنأو:7،المسيع

في"،جمنلثقريبةالكلمة"إن-إذن؟يقول"فماذا8.الآفواتبينص

لآئلث،9يه.نبشرائذيالإيمال!كلمةأغنيقليك"،و!ياليلث

قد"اللهأنقليلثفيوآضثمت،رلثلهؤيسوغأنبقملثآغترفمتإني

بالقلمباالإيمانلأن01،تخلصقإئلث،الآفوالمحتتينصهنأقاقة

الكتاقياالإن11.الخلاصإلى،بالقموالآغترالتألير،0إلىيقو؟

يخزى".لابيمايوجمنقن"كل:نمديقول

فؤغئناالزلمحثإفي،واليونانيئالتهودفيبينقرؤآفلا12

قنا))كللآن13؟يذعوته،أئذينجميععلىيفيفيخناة،للجميع

يومنوا،وتئميذعوتهلمكي!،اولكن14-".تخلصالزلثبآسمصتذعو

!أنإلأللتاموسيبقلمالمسيحظهرإذوبعد.المسيحإلىيقودأنالتاموس!مهئة41(كانت

14(.(-35:12)تثنيةتصزففيبولسينقلهانصوص18:5061-8(51(أح.يؤول

في!،منهقريبهوإثمابعيذا.الخلاصطلبفييذهبأنيحتاجلاالإنسانأنوالمعنى

501ة3يوئيل)13(28:16.أشعيا111(بها.يؤمنأنيكفيهائتيالإنجيل"كلمة"
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بلابيماتئممعونوكي!يه؟ت!ضعواولمب!يومنونوكيصيه؟

هؤقكت!ب*:ماعلىيرشلوا؟لمإنيتشرونوكي!15مبئر؟

إ"بائخثراتالمبائرينأالداتمأخمل"ما

"يا:-يقولأشعيافإن.ي!نجيلكفهميذجمنوالم،ولكن16

واليشازة،،اليشارةجمنإذنفالإيمان17ببشاؤتنا؟"آتنقن،ر!ث

في-تائممعو!ا؟أؤوتئم:أقوللكئي18المسيخمنبآمئر

وكلافهم،الآرضصجميعفيصوتهمذاغ"فقد!تلى،الحقيقية

تئمإسرائيل"ألغل:أقولولكئي91المسكوتة*".أقاصيإلى

يأئة؟بأئةتي!واتجنأغيركم"إئي:ا!ولأ*موسىقاكقققدتفقئم؟

ؤتجذني"تقذ*:ويقولقيتجاشرأشعياأفا002أغضمكم".غبئة

في3ويقو21تسآلوني".ليملقنوآغتقثحت،يطلبونيلمائذين

متمرد".عاصء،لثمغبنخؤالئهاؤكفةتدمميئ"تسعطست:-إسرائيل

الأعمترجغويثماحيهبإلىإسرائيلانتباؤ

فإئي!وحاشاكا+؟كلأ،شغتهتتذقدالئةأروتكون:إذنفآقولأ1

تئملا،2تئيامين.ويمئطإبراهيتمذوئةين،إسرائيليئآيضماآنا

علىفيهالكلام91/18:همز)18(53:ا.أشعيا)16(52:7.أشعيا)15(

جميعفيتشغنئراتالإنجيلفرسل.الأرضأقاصيإلىاللهمجدتذجائتيال!ماوات

.2-65:أأشعيا21(-)32.202:اتثنية)91(.الحقيقةأنوارالانياجنبات

آمنوا.قدمنهإذكثيرونكئهالإسرائيليئالشعبئنبذلم11(
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الكتال!يقولماذأتعلمونأرولافمئزه،شتقائذيشغتاالفاتئبذ

لقلد،رلث))يا3ممم!إسرائيلمنالفهإلىتشكىكث!إيلئا،،في

ولهثم،ؤخديأناوتميتا،مذابخلعثوقؤضوا،نبياتكأقتلوا

أئقئحشا"إئي"ير؟الوحييجيئا،-بتمولكن4تفسي((0يطلبون

فكذلك5لفتغل"،((0كتةتخئوالمص2،زجلآلافيشثعةيتفسي

خسم!على،بقئةتقيمثقققدالحاضر؟الزمالبفيآيضماالآفر

بالآكمال،إذنفليسن،بالثعقةذلككانفإن6.الثغمةآختياو

تغد.يعمةالئغمةفقئسمتوإلأ

ائختارون،ناته"إئماتتفا،لمإسرائيلتطلماماإنإذن؟فماذا7

روخالفا"أعطاهم:!مكتوب!ؤماعلى8فتصفبوا،الباقونوأفا

هذاحئىيسمضعوأ،لالكيؤاذاتائئصروألالكيغيوتاشباقإ،

وضغتر!وشتركا،تهمقخاهاثذتهم"لتكن:ءتقول3وداو9".اليوم

حين"ةكلخمهوؤهموآخنص!ينصروافلالمحيونهميتظيئم!.!وتجؤاء

الذوام،؟كلأمأ،أغقىت!فطوالكيغثرواهل:إذنفآقول*11

فإن12.يغيزتهمإثازة،يلأقمالخلآصىخضليزلتهمبلإصوحاشا

بالآخرىفكم،يلأقميختىيلعاتم-وسمقولمحهميختىؤلت!مكاتحأ

!ع!آختماغفم

مملكةإلىعبادتهانتقلثالضيدونئينإلهف!والبعلوأئاا.4و91:15مل41(و31

أشعيا)8(.صيدونملكبنت،امرآتهإيزابليدعلى،الملكآحابأتامفيإسرائيل

إلىالإشارةيريدبولسأنذلكمنيؤخذ)12(24.-96/68023مز)9(.92:15
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!أيلأقمزسمولأيؤضفيإئي:الأقمأئهام!لكمأقول"فإئي13

تعضاوأخفص!*تخميجمنفمائذينأغيرتغفي14،أغرؤيخذتتي

تكونفماذا،للعاتمهصاتخةآثتباذلهمكانإلنلآئا15.منهم

هقذسة،الباكوزةكاش!!الق16يلأفوات؟خياةإلأقبولهم

و!إن17.كذلكفالفروعمقةشماالأضلكانوإن؟كذلكفالغجين

قد،البرئةالزيتوثةأنحآ،وكنمت.ئنرغ!ثقدصتعفالفروعكاتتأ

الزيتونإ،أضليوتي!ائذيالةشمصاليكمويكاقصئرتفيهاطفممت

تحملأ!آققسستآفتخزت،و!الإ18*.الفروععلىتفتجزفلا

تخملك!الآضلبلصالآضل

أنا((.لأطغتمننرغمثقدالفروعتعفن))إن:تقولوتقد91

تتتأ.قدبالإيمال!وأشآ،ننرغمثقدالإيمالبيغدمص،وليهئهـا!خ!ن02

علىيئقصلبمالفاكانإنلآئا،21خ!!تل،إذنت!تكبرفلا

لطالف!إذنفآنظز22أيضما.غقيلثيثقيفلاالطبيعئةصالفروع

نإ،فللثالف!لطفوأفاسمقطوا،ائذينالعلىالشذةأفا؟ولشةته

لملمحإن،هموآفا23.تقطحأيضافأنتآ!الأالفطف،هذافيثبأ

نأقابوالفةلأن،أيضماشي!ونفإئهمالإيمالبغذمصعلىت!تمزوا

الأيماعتناقإن-جنممي.من)14(الجديد.الإيمانفياليهودفيالشعبكلاجتماع

لأناليهودعلىيفتخرواأنللأميحقلا)17(فيعتنقونه.اليهودعندالغيرةيثيرال!!طان

ممئزات.منل!مبماآصلأمتمئعينينفكونلا،الضريحةوالفروعالأصلوهمأليهود،
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البرئةالزيتوتةمنقطغمتقدأسآكنمتفإن24قيطعقهم.تعوذ

زيتوتبمافي؟الظبحيخلافيعلى،وطغممت،بالظبعجمنهاأنتآائتي

يطغمون،طبيعئةفروعلهمائذينهؤلاءبالأخرىفكم،ضيريجة

الخاضة!زيتوتيهمصفي

لكي،ال!ؤ*هذأتخهلواأن،الإخؤةآئهاأريا،لاإئي25

جمنلجايخيماخضلالكالئضفمتإن:يجكقتكملمحخمبيخاجمزكملا

جميغتخفصنوهكذا26؟الأقمقخموعيذخلأنإلىإشرائيلى

المئقذ!شتأتيجممفيون"ينقكتوبمم:لهؤماعلىإشرائيل،

أزيلجينلهمغفديتكونوهذا27،تعقولتغنالكفزوتضيردت

وأفاا،أخلكنمجمنأعدا"،فمالإنجيلصأقمن28خطايافم".

لآن!92الآباء:أخل-جمن،قخبوبونفهمالآختيازخيثجمن

تداتةءبلاهيؤذغؤتاالفهقوا!عت

زحمةاالآنونجفتم،قثلجمنالفةغضئتم!دأنتمأئكمقكما03

أخلاهنالآنغضوأقدأيضمافثمفكذللث31،جمضيايهمبسبب!

أغقققدالفةلآن32بميئؤتتهمأيضمالهئميرخموالكي،زخمتكم

كأ.أتجميعتزختملكياتعضيةفياتجميعصعلى

عفةايكونبدورهالأمو!ايمان؟الأملإيمانإسرائيلانتباذأنالسزهذاخلاصة)25(

ال!كينةاتجلبالئفاؤلئةالئتيجههذه)32(95:25.أشعيا)26(اليهود.لإيمان

كفها.القسوةتلكبعدوالطمأنينة
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س!اميةالفهحكمة:ضلاصة
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غنيأ!كاقةأبغذهاأؤلجفمهوجكقي!الف!يخنىصلعمقفيا33

وقنالزفي؟الكزغؤدتفضن34!الآشتفصاءغنصؤطزالا،الئنقيمب

سميءكلإن36ته؟اليزذ،فأغطاةشبتئقن35مشيرا؟له"كان

آهين*.الذهور!إلىاتجافقا!إتئه.وب!جمنالهؤ

لفهالذأتدكري!نووصايا:إرشاداث

تقربواأن،الفهبقراجمص،الإخوةأيها،إذنفأخرضمكم12

ائتيالعباذةهيئتللث،لئةقرصمئة،مقذشة،خئةذبيخةأجساذكم

إلىتحؤليواتلبمالعاتمبهذاتتالمئهواولا2.جمنكمالغقلتقتضيها

ضشيئةماتضئزواأنلكمتتهئ!لكي،غفلكميتخديل!أخرىصموؤة

فؤكاجمل.وما،ئرضيهوما،صالغفؤومما،الفه

والمحئةسالئواضعواجبئ

تغتبزلاأن،لياثغطاةبالثعمة،جمضكمواجل!كلأوصيهإئي3

ال!تمماخس!علىالذوها،خقتفاؤهاأنبل،تليقهاقوقتفمت!ا

واجدتج!دفيلناأنكماهإئا،4"!.الإيمانجمنواجد،لكلالفا،

)3(الأسرار.تلكفيالئأئلبعدوشكرإعجاببصيحةينفجربولسصدرإن)34(

.8-6الآيةفيم!كورهوماعلىالزوحئةالمواهبمنأي
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نحن،كذللث5واجا،غقلالآغضاءلكلوليسن،كثيرةآعضات

01يلآخرينلمحضمومئاواحدوكليمالمسيحفيواحاتج!االكثيرين

أوتيئقمنلنا،المغطا؟الئعم!تجسب!هختلقةقواهعبلناوإد6

ايخذقةأوتيئوقن7،الإيمانالاجمذةبح!مب!اقفيتكفئماالثبؤة

والمتصذد،،الؤغطوالواعأ،الئعليتموالمعفم8،الخذقةقفيلافيمص

التشاشة.والزاحمالآختهاذ،واثدئز،الئئةشلامة

بالخير؟اوآغتصممواالشز،امفتوايىئاء،بلااتخئةؤلتكنص9

الآخرينواحل!كلؤثيح!حثأخوثا،خئابعضماتعضكمأجثوا15

آضطراموعلى،الغئرةفيت!واييغيرعلىكوفوا11جمنا،خيرا

الزجاء؟فرحفيكمؤليكن12؟الزلثتخامونالأنتمبالزوحس:

ائذلوا13الضملاة،علىمواظبينالضميق،فيصابرينكونوا

الغرتاء.ضيافةعلىوآعكفوا؟حاجاتهمفييلقذيسين

تلعنوا،اولابايهوا،بمتضمطهدوتكمائذينباكوا14

تثتكمامافيكونواأ6بمالباكينقغوآئكوأ،القيرحينقغافرحوا15

الؤضيعة،إلىجميلوابل،الزفيعةالأمويىإلىتتوقوالا؟آئفاقعلى

لشر!علىأحذائكا!ئوالا17؟أئف!يمكمغئتيئ.فيحكماءتكونوالا

جميغاسايموا18؟الئاسصجميعأماتما-فيرصبمعلاغتنوابشر؟

لا!91سبيلأ؟ثفللثإلىآشتطغئموما،أفكنإنالئاسص
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لآئا،م"للغضسبموضغاآئركوابل،الآحئاءآئها،لآئفيمكمتئتقموا

بل52."الزلثيقول*،أجازيأنا؟الآنتقام"ييئة-كيبقد

فإئلثفآشممه،غطشنوإدنفأطجفا،عدؤكجاغإنابالحرئ(،

تلللشر،تثغيمثلا21نار*.تجفزؤأليمإعلىتركمهذابمغللث

بالحير.الشزآغيمب

المدنئة-للشلطةالخضوعواجبئ

منإلأشلطانلافإئة،المتضمبةللئملطالتواحل!كلييخضغأ3

السملطانصيقاومققن2.اللهرئتهاإئماالكائتةوال!لطاث،*الله

علىالآينونةتخلبونوائعايدون،اللهترتي!يعايافإئما،إذن

الضالحالغملصغنصيكونكللاالحكامجمنالحؤ!تلآن3بمآئفيمهم

الخيزفآفغلصالائمفطالن؟جمنتخاقتلاآنآقتثتغيالشئزير.غنصتل

فغف!تإنوأفايفخئر.تلثالفيماخابملآئه"4بمقفدوخاتذئ!فتكون

ائذي،اللهخادمفإئاغتثاةال!ث!تتقفذلالآئهلمفخ!بمالشز

الخضوعيفزمفلذيلث5الشز.تفغلقنعلىالغضستوئئمذيئتمم

أيضعا.الض!ميرأخلسجمنبل،ققطالغضسبمنخوقالا

يجببالخيرالشزمقابلة)25(32.35:تثنية-.مجراهاللهغضبليجريمجالأأي)91(

الخ!لمنإئه11(والئدام!.الئوبةعلىحملهإلىبلشراالشزيرزيادةإلىتؤوللاأن

لهمنسلطانفياضشراكال!لطة؟الشعبهوالبلادفيال!لطةمصدربأنالقولالجسيم

الخالق.لأنهوطبغاأصلأبذلكيشمئعوحدههوإذ،اللهمنوإذن،الشعبعلىال!يادة
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خذامهمالحكاممألآن:الجزيةتوفونأيضعاهذاأخلصوهن6

%:حقوقهمسللجميعإذنفأذوا7.ايخذمةعلىالمواطبةقف!مائذين

تهرولمنوالمهاتة،الجباتةته"لضنوالجباية،الجزتةته"لقنالجوتة

الكراقة.لهرولقنوالكراقة،المهابة

المحئةكماذ

قنلآن،المتباذتةالمحئةخلاماحقعليكملآحل!يكنلا8

،اتزدب"لاا:الوصايااهذ؟فإدن9الئاموس.أتئمقدالقريبآأحبأ

وصئ!وكلتشت!!،"،لابالزور،تسمقذلات!يرق،لا،تفتللا

لمخث*".!الريتك"أخببأ:الكلمةهذ؟فيئتخص،أخرى

الئاموس.!تمامهيئإذنفالمحئةكمزابمبالقري!بتضتعلاالمحئةإن01

الوصايابهذهسرعة-فيالعملضرورة

ساعةأحاتتأتقدبمتحنوماييأفيفيتعرفون،؟إئكمهذأ،11

حإنكانهضاالآنإتئناأقرل!الخلاصنلآن؟النومهنآشييقاطكم

أعماقيإذنقفتجقغالئهار،وافتؤ!تالفيلتناهىلقد12آمئا!.

في،يليقكمالائقا،شلوكآلت!فكنأس3الثور.أشيخةوتفتسنالظفضإ،

أن.الذهنإلىيتبادرمااسول111(120-91:11أح-17.-002:13خروج)9(

لأثهااليومذلكبعدأوبقربيبمثلاأئهبيد.المجيدةالخفص!عودةبكلامهيريدالرسول

المؤمنينا!أإلىذريعةمنهيئخذو!ائما؟الزفيقولحذعلىالفهغيرأحديعلمهلا

حصلت.وقتأفيفيالثهلملاقاةوالاسئعدادالذائمال!هرعلى
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ولاوالغقير،صبالمضاجعولاوالسسكير،بالقصوفيلاالئهار:ؤضعحص

تفتفواولا،المسيغيسوغالزلثقي-آئتسوا14والحسسد،بايخضام

شمهواته.تقضاءباتجتمل!

"الضعفاء"لث!أنيفيتوجيهاث

الآواءهفيهباخثةبغيرفآفبلوةالإيمال!فيضعيقاكانقن14

ؤاخرشيء؟كلمنيكلأنتهلمأنيغتقاقنالئاسصجمن2

تكل،لاقنترذيىلايهلفائذي3بقولأ*.إلأتكللا،ضسعيف

تنفأشآ4ءقيقهقدالئةلأدن،تكلقنتديتنلايهللاوائذي

أئاتثذيسمفط.أ4وتئبتمايمؤلاةإئاغثيرك؟غئذقتدين،تكون

يثئته.أنقادرالزدثلآنشيثبمسا،

علىالآئامتغتيزكلوآخر،تومءويومتثيئئمثزقنالئاسصهن5

فيلرلتللأئامتفتئمالائذيآؤأيه.علىواجدكلقفئقثمشواء.خذ

الله؟تتمك!رلآئهكل،تكلفيلزلثشميئء،كلاهنيهلوتن،تفتئم

ماالإئة7.اللهتشمكزأيضحاوفؤ،تكللاأيضافيلزلثيهللاوقن

فيلزلثخيينافإن8يتفميمه.يموثأحذولا؟لتفايمهتخيامئاأخدجمن

بعضتأثيرتحتالاستجهادئةالئزعاتبعضفييغالونقىمرومةكنيسةفيكان21(

كلمناكلينوبينبين!مخلاقاذلكفأوجدبقولأ،إلايكلونفلاالفلسفتةالمذأهب

تسودالمسيحمحئةويجعلواأخوئةبمحئةالجميعيتصزفأنبولسفيطبشيء،

)8(.أعمالهم
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فيلرل!مئناأئمإذنخييناقس!وا".تموتفيلز!ثمئناوإدطتخيابم

والآحياء01الآمواتليسوذحئا:وعاذالمسيحمالتلهذا9تحن.

؟اأخاكترذرييتمأيضا،وأ!آ؟أخاكتدينيتم،إذنفأن!15

أنا،."حيئ:*مكتوبلآئه"11،الفهجمثتيرأماتمشتقفتجميغافإئا

"01اللهتجخديشيايساييوكلكتة،تجثوكلليالزلث،يقول

تفميمه.غنلائ!جساتائؤذيجمئاواجدكل،قئمقمن2!

لاأألنباقيفيآخكمواقيصتغا،جمنتعضاتغضناتدنفلا13

،!تس!وغالزلثفيؤمتيقنعايمإتي14.شكأوقغتزةللأخيوضغ

تج!ااشئئاخسعبأقنآنتئذ،ذاتهفيتجس!شيءمنماآئهكل

قق!متاء،أجلءطعامجمنتغتئمأخوككانفإن15تج!ا.تكونققا

مالتالآخل!قنبطعاملثتفيلثفلااتحئة.بختسبتغات!لأ

الضلاخ*؟اينعلييماأنئمهاعلىاإذنئفتزلا16.!المسيح

فيوقزحيزفؤتلسرتا،ولاأكلأليسنالف!ملكوتلأن17

قزضيئ"فهؤالئخو،هذاعلىاتسيغتخذمصقمن18.الفذسصالروح

،،لل!لاملهؤماإذنقفتئبغ91الئايم!.لدىوضخمو3،اللهلدى

بعضما.بعضنايبئيالبلهؤوما

ايمتنعواأنمباخا،شيءكليعتبرونائذينالأقوياء،على)15(:45.23أشعيا)11(

للحكماسبتاباختلافكمئكونوالا)16(للمعثر!.تلافياممنوغاالضمعفاءيحسبهعضاأحياتا

محئتكم.قفةبسببالمسيحئةحزئتكمعلىإلانتقادئحلبوالاأو،؟التصرانئةعلىبال!وء

"الض!عفاء".إخوتكمنحو
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شيءكلأنجزتملا!طعامأجلصهنالف!غقلتنففنلا02

وإئا21.بقغترةأكلماإذاالعمليسيءالإئسانأنتئذطاهربأ

تعثوشميئاتعضلولآخمزا،تشزبآولاتحما،تخللاآنلخسن

طوبىالفه.أماتمينفميملثي!قآختمطآغتقا؟،أتلث22"بر.أخوكب!

يهل،قنوآفا23أتثعتخايمنمافيتفميح!علىتحكئملالمن

غيوعنيتصزدتلآتا،تف!يمهعلىتخكئمفإئةآؤتيابإ،علىوهؤ

ف!ؤخطيئة8عقيد؟غنلئسنماوكل؟غقيدة

المسيحال!يل!مثاذ

ولاالضمعفاء،أل!وهانتختيئأنالآفوياء،نحنقعتيخا،15

لآجليفخير،القرلمجآمئاواحدكلقفيرضص02-أنفسمنالرضيئ

لهؤماعلىتل،تف!ه،يرض-تئماتسيغلآن3.السنيان

كيمتماجميغفإن4عليئ((0ؤقغتطمعئريك"تغييرات:!قكتوب

وتعنرتةبالضئيرالرجاث،لناييكونيتعليجنا،كيمتإئماقبلمن

تيتكم،مافيالآراءآئفاقوالئعزي!الض!ئيرإلاؤئئؤبكتم5.الكتب

وا!ذ؟بتفسء،ئمخكواآنلكمتيتهئآ6،*تسوغاتسيحصبحسس!

اتسيح.تسوغرثناوأبابرإلة،واحدوقمش

مصلحتناقبلالزوحئةالقريبمصلحةنطلبأنيجب)1(".يضعفأويسقط"آن)21(

96/68.15:مز)3(خلاصنا.لأجلماتائذيالمسيحتصزفكانذلك،الماذئة

إلههوالآب)6!.الذاتونسيانالئضحيةهيإئماالقلوبلتوحيدوسيلةأنجعإن)5(

وأحد.والآبفهو،إلههوحيثمنأفا؟إلهلاإنسانيسوعإنحيثمنيسوع
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الله.يقخل!اتسيغقيقكئمكمابعضما،تعضكمإذنفآفتلوا7

؟االلهجممذقيلآخلصيفجتالبضاؤخا؟قاقداتسيغأنأوبهاوإئي8

!،كأؤخمتهأجلصينالفةفتقخاالأضموأفا9للآباء.الموأعيذلمخفق

وأشيا،الآعمتينأشمثحلث"لذللث:قكتوب*لهؤماعلى

قغ،الأقئمأئ!ا"تهفلوا،:أيضا*اليهتا!وتقول15بآشمك".

!يوآفذحوة،الأقمتجميغياالردث"ش!ئحواوأيضمامم!:11كمغيه"ه

،:ت!ىأضلى"شيأتيأيضما-:تقو3وأشعيا12".الشعوبتجميغ

إلهاوئيوتكم13رجاءها((0الآقمتنيطب!،الأقميتسوذوالقائم

يقؤةزجاقيتفيضواحئى،الإيمالبفيوال!لامصصالقزحجملتالزجاء

القلأس.الزوح-

الزومانئيئنحؤبول!منعواط!

هفغمونأئكمقتلكمجمنمتيفنالإئي،الإخؤةأئهاأنا،أفا14

تعضما.تعضمكميثضغأنقابوون،قعرالةكلممتيئونضلاحآ،

جمناشيءفياتواصعصتعضىوفى،إليكمكتبمتأنيتئذ15

الفة"وقتييهاائتيالئعمةئقتضىعلىتكم،كفذكيرالجزأة،

إنجيل!يجذقهوأقوتم،*الأقملدىتسوغصللمسيحخادقاكون16

أ..ه:18/17مز-.رحمتهفبقؤةالأموأثاالموأعيد؟بقؤةاليهودخفصالمسيح19(

يقولأ)16(.1و.أ:11أشعيا)12(.أ:117/116مز)11(32:43.تثنية101(

ا.أتئص!كنيستهملأئهلا،للأمرسولأبوصفهالزومانئينإلىالكتابةلنفسهيبيحإئه



667الرومانئينإلىبولسالقذيسريسالة:1579-25

،القدسبالزوحصتقذشوقد،الأقمقربانيكونحئىالمقذشةالف!

الفها+الدىقرضئا

اتسيحفيالقخرلئيما،ايخذقةأفيينلهؤمافي،إذنفلي17

اتسيحيخيرتثممفابشيءآتكفتمأنأجسمرلالأئي18؟يسوع

الآياقيبقؤة91بالقؤلءوالمعل،،الآقملطاغةتدي،على

هن،ناجيةكلفي،إئيحئى؟القدسصالروحبقؤةوالعجاشبما،

وقد02.اتسيحصبإنجيلالئبشيزأ!أقد،إليويهونإلىأورشمليتم

لئلأ،اتسيحآشئمجميئ3صطصبالإنجيلأتشزأنتيمروتعليئأ!أ

ائذين"إن:-قكتوبفؤماعلى21،*غيريصأساسعلىأبنيئ

شيفهمون".تسمعوالموائذين،شينظرونيإئخترواتم

،الآنأفا23."إتئكمالقدوممنجمراؤاكثيوةميضمالذللث22

جممنينجمنمتئمؤقىوأنا،"الآالاليمهذهفيتغذقكانليتبقلمفإذ

نأأرجوفإئي...إشمباييةإلىآئطتف!تماإذا24،آييكمآنكثيزة

أتملاكمأنتعذ،فناكإلىتس!ئعونيوأن،مروريجمنذأشاهذكم

ء.الشيتعضولو

القذيسين،لآخدتمأورشليتمإلىهنطيقفأنا،الآنأفا25

كنيسةامتثنىأئهإلأ،غيرهأساسعلىيبنيلاأننفسهعلىبولسأخذ)02(

هوكونهمرازاإليهمالمجيءمنمنعهماإدقأي)22(15.؟52أشعيا)21(الزومانتين.

.غيرهيؤشسىلمحيثللئأسيسمجاليبقلمأي)23(.يؤشس!كنيستهملم
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يفقرا؟،ضعذقةتخضعاأنآشتخ!نتاقدوآخائيةقفدوييةلأن26

وإئهماذلك،آشتخسمنتاتقل!27.أورشليمفيائذينالقذيسين

،"روحئاتهمفيآششركواقل!الأقمكانإنلآئا،،تهمتضذيونتالب

هذاقض!ي!تمافإذا28ا!دئات.فييخاموالمأنغاتيهمقيجق

ا،يكمماؤاإشباييةإلىضضميصت،الثضرةهذ؟آيديهمفيوأؤذعمتالآمز

اتسيح.تزكاتبملءآتيكمفإئماأتيتكمإذا،أئيأعقموأنا92

ويمحئ!اتسيحصتسوغبزئنا،الإاخوةأئها،أشألكمأثيتيذ03

أثحؤلكي31،لآجليالف!إلىبالضملاةقعيتجاهدواأن،الزوح

فيأؤذيهاأئتييخذقتيوتكون،كراليهودئةفياثذينالكقرهمن

ض!روزا،إليكمفأفذتم32القذيسين،تدىققبولة،أورشليتم

ال!لام!إله"ؤلتكن33تئتكم.مافي،الائهشاءإن،وأشتريغ

آمين.!أجمعينضعكم

سلامتوصيات:ختام

فيائتيالكنيسةخابقةأخينا،،بفيبيأوصيكم16

بالقذيسين،،يليقماعلىالو!ثفيصتفبلوهالكي2كئخيرئة"بر،

باتمؤولبقا!أقدلآئهاجمئكم؟إلي!تختاجهابكلتهاوتقوموا

أيضحا8أناوبشأني،كثيرين

مهضة)1(كانت(.يليهوما21أعمال)انظرأصاسبلايكنلمبولستخؤفإن311(

الكنيسة.فيالزاهباتأولياتفهن،والمرضىبالفقراءالاعتناء"الكنائس"خادمات



966الرومانئينإلىبولسالقذيسرسالة16:3-17

المسيح،يسوغفيليالمعاوتئنصوأكيلا،ييرشيهفةعلىشفموا3

أشمكر!ما،ؤخديأناوت!مت،خياتيون3لمحنقهماؤضعاالئذئنص4

ائتيالكنيسةعلىأيضما،أشفموا5بمأيضاالأقمصصكنائسجميحتل

باكورةلهؤائذي،حبيبيأتثيئسنعلىسفمواتئتهما،فياتختمع،

بمآخلكمينكثيراتجت!أائتيقزتتمعلىشلموا6ب!يلمسيحآسية

الآشير،فيؤؤاليقيئنسيتيئويونجئا،أئذرونيكسنعلىشفموا7

آفيليائسن،علىشفموا8؟قئلياتمسيجئئنص،الزلمملفياتائعهوزئنص

المسيح؟فيمعاونجنا،أوربانسنعلىشفموا9بمالزلثفيحبيبي

فياثزكىأيفيسنعلىشفموا15؟حبيبيإشمطايخسنوعلى

علىسفموا11بمآوشمطوبولسشت!أفلصعلىسفموا،المسيح

فيهمائذين،نرهسسنشاأهلصعلىسفموا،نسيبييونهيرب

الزلث،فيتئعبالبالفتئنس!أوتيريفوشةتيرقثنةعلىسفموا12،الزب

الزلث،فيتجتتأكثيؤاائتيالمحبوتة،بزسيسنعلىسفموأ

هيئائتي،أفهوعلى،الز!ثفياثختاو،روفسنعلىشفموا13

وهؤماسنؤقلاغونأجممئيهيريتسنعلىسئموا14بمأيضماأفي

علىسئموا15،تغ!مائذينالإخوةوعلى،وهزجميسنوتئروباسن

جميحوعلى،أوئفباسنوعلىوأختإ،ونيريو!ن،ويوليةفيلولوغسن

بقثقةتعضصعلىتغضمكمممفموا16،ضغهمائذينالقذيسين

المسيح.صكنائسجميحعليكمئ!فم.مقذسة

يخلإثونائذينهنتخترسوابأن،الإخوةأئها،وأوصيكم17
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"؟غثهمأغيرضوا.تغففتموهائذيللئعلييمصيخلاقماوالمعاتز،الشقاقالت

وبعذوتة،بطوتهمتل،المسيغرئناتخامونلاهؤلاءأفثاكلأن18

الس!قماء.فلو!تتخذعونالآالوال!صوخ!نص،الكلام

أئيتثذ.يكمأفرض!إذنالأنا؟الجميحتقغستقدطاغتكمإن91

الشر؟منوبتجئو؟الحئير،فيخكماةتكونواأنجمئكمأريا

رئنا"يغمة.أقداجمكمتححتعاجلأالمئميطانتسمخقال!لاموإله*02

أجمعينقغكمصالمسيحيسوغ

وياسوناولوفيوس!،معاونيتيموثيوس!غقيكمييفيم21

أ،كأالرسالههذ؟كايبآ،تزجمميولمنوأنا22.أئسبائيوسوسيتئرلمن

ليالمخميفغايوس!،عليكميسفم23الزدث.فيعليكيمأشفم

وكؤزتس!.،المدينةخافينإؤفشم!،عليكميسفمكلها.وللكنيسه

24*0001الآ!.ا

المسيح-يسوغيشارةوفيإثجيليفييثئتكمأنوللقابيى25

ائمغقن26!الآؤلئةالآزجمتةئنذاتكتومالثمرإغلال!تخبيماعلى

الآئبياء،لجميعكتمبوفي،الأزليئالف!أفيبحسمب!والموضمحصالآن

اتخاا،ؤخذةصالحكيم،لائيما27-ل!يمانتخضعوالكيالأقمص

آهين.الذهورادهيرإلىسالمسيحبيسوغ

يسوعرئنا"نعمة)24(.منهمواحدوترم!يوس،كتبتهعلىرسائلهيمليبيولس221(كان

(.آمين!آجمعينمعكمالمسيح
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إلىبالئسبةأهفئةأتجماعالتكثركويىنثسنفيالمسيحئةاتجماعةتغذ

سوىمنهالنايبقلمائتيرسائلهمنعدببكبرخطيمثفقدبولممن.القذيس

فيمنهتعليمأوفزوتلفترئوعها،فيللرسولمكولثأطوكوشهدتائنتثينص،

!ذهدئتوإنؤافيماجمه.تفكير؟فيحئنراكبروممغلث،المسيحئةالحياةشأدط

الجض!اتمشكلصعنأيضحاتيثمأنهاإلأحيوئةترخرجماعةعلىالمتعذدةالمؤئراث

الرسالتانعنهتتكشصما،بالفعلوهذا،وسطها.فيئ!تفجلةكانتائتي

الئقليد.عبرإلينابقغتاالفتان

الزسالةءتدوينظرودث-ا

بذوزالمدينةفيفتشر51العامفي،-مرةلأولكويىئثس،إلىبول!منقدتم

رسوكلكن.الثانيةالرسولئةيىحليهغرولبفيذلكحدتوقد،اتسيحيئالئغليم

توطيدآولها،عذةققاصذمنهاقصذ،ثايثةرسولئةرحلةباشرأنلب!ثماالأم

تلكفيالمسيحئةنطاقيتوسيعوثانيهاآشمسها،ائتياتجماعابفيالكلميما

وبعد.أورشليتمفي""ل!خوةالضدقاتتجغوثالثها،الصغرىآسيةمنالآقاليمص

إلىالأمربهأفضى،الثالثةالرحلةخلاكشئىمناطقبيهنئوترحاتةحفهنقلأن

الطويلةالإقامةهذهوفي3(.ا25:)أعسضينثلاثمكثحيثأق!ئسنمدينيما

كويىثئس.جماعةعنش!ازةغيرأخبازأذتثهإلىتناقتالأق!ئسمئينمدينيمافيي!بيا

لاخحئىعينهفيجذاعظمقدالجماعةأخبايىمنبولمسشمعهماسوةإنبل

وجئدقلقهتناوكبل،والذملفخمإذاكئذجمنفلمدمارها.خطزالأفقفيله

الحكيم.والئصغالضاثبالقوكغيرتةفيهاتنفحثعقلهوطاقالتفكرةلكتابته

ماعالبئبلكتب.مافيعشوائئاالنصحئ!دولمخزاقاكلامهئفق-بولسلم
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ناظرأ!أبصرعضاكتابةوأجاب1(،1:أص)1خلوئيأهلنقلهاأخبارمنبلغة

لقد)7:ا(.ش!ؤونهاعلىالقئمونأوالجماعةعليهطرحتهاعالقةمسائلمن

"الأولىالمدعؤةهذهرسالتهقبلرسالةكورئئسجماعةإلىفكتحتالرالصوذسبق

الإيمافيمساثلفيهاآنذاكئعالجلمأئهبيد51:91.كورنثس"جماعةإلى

الرسو3بسط،الأخيرةهذهففيكيو.اتضمود!منيحضحكماالمجوهرئة

خبرئهااكسبتهورئما،وجماذكونماقشفآفضسغعليهالمطروح!صالمواضيعفيالكلام

عرضناهاإخراجفيائثلىالإجادةيجيدأنيديهبينالوقتومئسغالرسولئة

:8(.)16ههالعامرديعصفيأقممس!فيوضعهاائتيالرسالةفي

الزدمالةموضوغ-2

تغصم!2أنيوشكائذيالخطيرمناقشةإلىكوأرسالتهفيبولس!انترى

الكلاتم!فاطاك.المقيتالائقسامخبائلصفيصالوقوعخطير،كويىئث!صفيبالجماعة

.أرشبهمإلىويعودواالمدينةأهلتغملحئىالبرهانيتلؤالبرهانوجرالمسأتةفي

ائتنؤغةللمعضلاتءوافيةوحلولشافيةأجوبةصياغةعلىذلكبعذأكمثثئم

،2والتتولئةالرواجهوضوعصفيرأيهفآثذى.اثخاطبةالجماعةفيهاتتخئطائتي

خرماتعلىالخروقينفسةلهسؤل!ثتنوقرع،-الوتنذبائحلمعالجةطريقةورستم

فيأيضاؤخاطب،عليهالمطروحةالمسائل-الشاثكةفيوجاك.القويمال!لولث

فياكذلكالرسولوأفرذوتفصيلأ.شرخافي!اوأسهحت،الروحثةالمواه!بمسألة

مضموني"فيالبحمثعنيكمثفلم،والقيامةالإفخارستيايمسألتيمكاتامقاله

،للإدراكوانجلىالأمرائضححئىمنهماكل

الجديدأالإيمالطعلىأقبلتجماعةوجةائمراشلةفيهذااتواضيعصتنؤغيخفو

مغثاب"عنهاوئئجدتوقهاييكفيئكانماالضادقإقداتهاأنبيدشديذا.إقبالأ

أباد.سادوإن،حكماسمحكمإنائذى،الض!اعىالانجرا!ت
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بوللللىيسألقتوثلمالة

أ،ول!

ال!وونثييولمإلطى

وشكرتحية

،يسوغيلمسيحسرسولأأييكون(الفيمابمشيئةاتذغؤبولسنينأ

إلىكورئئس،اليائتياللهكنيسةإلى2،الآخش!ثنيسنوجمن

تجميعقغ؟قذيسيناأليكونوااتدغؤينيسوغالمسيحفيائقذجممين

زثهم،المسيحيسوغرئنايآشمص،*مكاييكلفي،تذعونالذين

اتسيح!تسوغوالرلثأبيناالف!هنوشلاملكميعمة3ورثنا؟

الئ!يغمةعلى،لأخلكمحينش،كلالي،اللهأشكرإئي4

كلفيأغييتمالدب!لآئكم5؟تسوعاتسيحفيلكمالمغطاة

فيكمتوثقمثماعلى-قذيى6،ضعر!ةوكلصكلامكلفيشيء،

المواهمب،هنشيءتغايغوكملاإئكمحئى7؟!المسيحشهادة

سيثثئكم،نف!ةهؤفإئة8.اتسيحيسوغرئنا!تخفيئآئتظايهمفي

ذإالضئقةآفاقهممنوالخروجالوداعةإلىالكورنثئينالرسولأيدعوالابتداءمنذ)2(

عنبهائعئرأئتيالألفاظإحدى)7(.للمسيحشهادتهميريد)6(.كلمنبعفنإئهم

)8(.فيرئنا""يوموكذلك.المجيدةالخئصعودة
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المسيح.يسوغرئنايومصفيثومغيرعلىأيتكونوا(الثهايةإلى

أإأمينهؤ،المسيحتسوغ-آئي!شيركةإلىدعيتمبيماائذيالفةإن9

المسيحفيالوحدةر!ينافيالتحزبئ

نأ،المسيحيسوغرثنابآسمس،الإخوةأئها،جمنكموأطلمب51

بيتكممافييكونولاءواحلإ،الولعلىجميعكمتكونوا

فققلة11واحد.وزأيواحديفكيرمفتئمينتكونواتل،شمقاقات

بيتكمأن،خفوثيأفلصجمن،الإخؤةأثها،غنكمتقغني

"أنا:تقولينكمواحل!كلأنبذللثأغني12خصمومالت.

""أيلمسيح"أنا-"!ييهيفا،"أنا-"!ءلآئفس"أنا-"ايبولس

بولسنأبآسمسلآخيكم؟ضيمتقدبولسنألغلاتسيح؟تجرأهل13

خلاما،منكمأحذاأعمذلمأئيالفة،1أشكر14آغتمذئم؟قل!

بمآعتمذئمقل!بآشمميإئكمأحاتقوكيئلأ15،وغائوسيهيرشئسن

أغقملاذللثسوىوماإشتفانا،تجئتاآفلأيضماغضذتولقد16

آخر.آحذاعفذصثهل

المسيحئةللحكمةصالفهمسوءعنناجئمالئحزلب

وليهن،،بالإنجيللأبشرتللأعضذ،يرجممفنيلمالمسيغلآن17

والمراد،الضخرةمعناهاآرامئةكلمة:كيفا-28(،-18:24)أعمالأبفس121(

بطرسسمعانأو،سمعانتمييزغيرعلىيسفونهوالمؤمنونالرسلوكان.بطرسسمعان

أوكيفا.بطرسأو
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كلاتمهإن18اتسيحءضليمثئئتئيئلأ،الكلامبجكقة"لا

فقذرة-،المخفصيننحنجمنذناوأفا،تجهالةالهالكينعنذالضملي!ب

قفتم3وأرذاطكماء،جكمة"سأئيذقدكتب":لآئة91الفه.

هذاجمخجافيأينائمثفف؟أثن؟الحكيمالأين02الفهماء*".

العاتتم،إنفإذ21؟العاتمهذاجكمةالفهصيجفلتئمآوالذ!ر؟

نآالفهلدىحتسنالده؟ز،جكقةفيالفةيعيرفيلمبحكمتإ،

آياصت،ت!ألوناليهوذوفيما22اليهرازة.يخهاتة،لمؤمنينايخفمن

قضلودب،سبمسيح،نحنتكيرز،23،جكمةتالبونواليونانئون

ويونانئين،يهوذأ،لفمدغؤينأفا24؟للأقموتجهاتةيليهو؟،غثرة

الف!عنذتجهالةهؤمالآن25الفه.وحكمةالفه!درة،مسيحفهؤ

الئاس.جمنأفوىالفيماعنذضمغفهؤوما؟الئاسجمنأحكئم

كثيرونفقئسن:فيكماتمذعؤينإلى،الإخوةأثهافآئالروا،26

شرفاء.كثيرونولاأقوياء،كثيرونولااتجسد،جسطحكماء

وآختاؤالحكماء؟لمخزقيصالعاتمفيجاهلهؤماالفهآختازورائما27

هاالثهوآختاؤ28،قوفيهؤمايئخزقيصالعاتمفيضعي!فؤماالفة

الألفاظإحدى.181(والبلاغةوالفصاحةالذرسقوامهااتتيالكلامضناعةأي)17(

منالمتدققةوالقداسةوالفداء.المصالحةكنوزعلىللذلالةأستعمالهاالرسوليؤثرأثتي

العالمإنيقول)21(والعلماء.،الثقافةأهل-14.:92أشعيا)!ا(.المسيحصليب

حكمتهمظاهرفيلأعينهـمظاهرالفهأنمع،اللهيعرفلمحكمتهعلىمنهاعتماذا

زأئفة.العالمحكحةيأنإلأذلكوما.الخلقفيالمتجفيةال!امية
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اثوجوذ،!لئغلإتماتوجودوغئروخقير،صالعاتمفيخسي!عن!ؤ

المسيعفيأئتمويه03.اللهأماتمتج!دذوتفتجرلالكيئ92

،!وهداتوقداسةويواجكمة،الفهجمنتنا،صازائذي،يسوغ

بالرلث((.قفيفتجر))تن-آفخر،هؤتكتوب*:هاعلى،إئهحئى31

الحكمةهذ؟بمقعضىت!زدتبول!ن

أفيالكلاميتراعةآتلم،الإخوةأئها،أتيتكمئماوأنا،2

شيئا،اأعردتلابأنخكم!ثلأني2:اللهبشمهاذةلأبشركم،الجكقة

خضرتوتقد3قضلوتا.وإئاة،اتسيغتسوغإلأ،تيتكمهافي

كلاميايكنولم4؟كئير!وآزتعادوخؤدتضمغ!فيإليكم

،أوالقدرةصالروحبتيالنبل،تلاغةجمنالجكميما!،لكلامبماويهرازتي

الله.فدرةعلىبلالئاسصجكمةعلىإيمانكميقوتملالكي5

هذا%جكقةلا،وليهن*،الكاملينتينبالحكمةتنطقأئابيذ6

هؤإئمابيماتثطقهاإن7شئفخمون*الذينالآفير،هذاوزؤساءالآفير

ال!بلفحذذها،الفاشبقائ!تياتكتوم!،ال!ر،!يائتيالفإجكضة

ولوالذفير-هذارؤشاءجمنأحاتعيرفهالمائتي8يمخدنا؟الذهويى،

إخفاقهبعد،وحدهكورنثسإلىبولسوصل)3(بتصرث.23،-9022إرميا311(

البشرئة.أالحكمة)4(الغلؤ.منالئعبير!ذايخلولا34(.-17:16)أعأثينافي

وأعمق،أدقأتعليقايسمعواأنل!مفيتهي!الئضوجملءالمسيحئةالحياةمنبلغواائذينهم61(

!.مبادئهأيالثعليملما"لبنإلأيوافقهمفلاا()3:"المسيحفي"أطفالهممنبخلاف
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كتمتجكقة،أهيئوليهن9-اتخد؟!زلثضلبواتماغرفوها

علىخطرولا،أذنبإشمع!أولاغين،ترةلمما"إنعنها*:

الفهلناأغلتهوالد01ئحئوته".لفذينالفهأغذةماتشير،قف!ب

قمن11.اللهأعماقحئىشيءتفخص!كلالروخلأن،يروجه

فهكذافيه؟ائذيالإنسال!روص!إلأالإنسالبفيهاالئاس-يغير!تجمن

تأخذتثموتخن12.اللهروحإلأالفإفيماتعرلتأحاليسنأيضما،

الفهب!أنغتمماتغر!تلكي،الالههنائذيبل-الروخ،العاتمروخ

التشيرئة،الجكقةتعفمها2بآقواللاغئهاوتتكفم13،الئغمجمنغتيثا

نإ14الروحئات.غنصبالروحئالتهعئرين،الروحيعفمهيمابل

جمندة،تج!الةالإئه،روح-الفهجمنهؤمايقبللا*الظبيعيئالإنسان

الإنسانأفا15.فيهيحكمبالووحصلآئه،يعيرقهأنوشي!فيوليممن

لأئة16فيه.تحكئمأحذولاشيء،كلفيتحكئمهإئةالروحيئ

المسيح.الكرفجنذنا،نحنأفاقيغفمه!؟"الربأ!كرغردت))قن

جسدئينيزالونل!الكوونثيون

بلمأكروحئينأممفقكمأنأستطغلم،الإخؤةأئهاوأنا،3

تعالى.خصائصهمنخاضةوتلك،اللهقدرةبهاءهو،العتيقالعهدفي"المجد((،81(

أشعيا)9(.اللهمعوأحدصعيدعلىالمجد"،"برلثينعتهإذ،المسيحيجعلإذنفبولس

فييحكمائذيهوالطبيعيئ(!"الإنسانأ!)4.بتصرفمدموجين:163وإرميا64:3

الئعمةضوءعلىفيهايحكمائذي)الروحيئ"بخلافوحدها،العاقلةبقواهاياشياء

للرفي.والضمير،:0413أشعيا)16(.القدسوالروح
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"،بالظعاملاصبالفتنغذوتكملقد2.اتسيحالي2كأطفال،كخضملإئين

تفلإروناأيضماالآنولا،ذللثعلىقا؟رينتغاتكونوالملآئكم

خسا"فيكمإذفإئه،3تجسملإئين.تبرحونلالآئكنمغقيإ،

4إذا4؟تسلكونالتشيرثةويخسمبب،تج!دئينتكونونألا،وخصوتة

!تكونونأفلا"!-لآبفس2"أناوآخو:"!يبولس))أنا:تقولواجاكان

تجسلإئين؟

الئبشير-لمهفةالفهمسوءعنأيقماناجمالئحزدث

على،آقئتمخابمالإإئهمابول!س؟ذاوقنأبفس؟إذنذاققن5

أنا"6الر!ث.تةأعطىماخسمب!علىجمنهماوكلأيديهما،

الغارسن"الليسن7.أنمىقدالفةلكنشقى؟وأئفسنغزشمسأ،

وال!اقي"الغارس!8.ينميأئذي،الفهبلص؟ال!اقيولا،بشيء

فإئا،9.تعيهبحسمباأجرتهتأخذجمنهماوكلواجا،كلاهما

الله.يناء،اللهخرثوأئتم؟الفهقغعاجملون،نحن

كبئاءالآسامنؤضمعمتأوتيتها،ائتيالفيمايعمةبحسسباأنا،15

اغليه،.تبنيواحلإكي!كلقفينالراغقيه.،يئنيؤاخر؟خكيم

هؤائذي،اتموضوعغيرآخرأساشماتضغأنأحايستطيحلاإذ11

الضمة،أو،الآساس-يذقمبهذاعلىأحاتنىالإن12.المسيحتسوع
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غقلفإن13،*يئنأو،خشيشأو،ضإأو،كريمةججارةأو

شيعتلنإئهإد،شممظهرةالربئم1يوتملآنبئتا،سيكونواحدكل

غملهتقيئققن14وأحد.غملصكلقيمةستمتجنوالئاربالئايى،

غقلةآخترقوقنص15أجرأ؟3قسينا؟الآساسعلىتناةائذي

الئار.فييمركمن،وليهن،قسيخفصنفؤأفاق!يخ!ر،

فيكم؟ساكنالفيماروخوأن،الفهقيكلأئكمتعلموناوما16

مقآس،الئ!قيكللأن،اللهيفديمذةالف!هيكليفميحذقن17

كأ.آنتمهؤالهيكلكل(1وهذا

التواضع:عمليةنت!يجة

فيحكيمأئهمنكمأخاخمشآإن!تف!هأحلأيخذعنفلا18

العاتمهذاحكقة!إن91حكيضا،ييصيرجاهلأقئيصمرالآفير،هذا

ضكيرهم"بمفيالحكماءيأخذ"إثة*+:مكتوبإئهإد8اللهعنذتجهالة

فلا21باطقة".إئهاالحكماء،أالكازتغقمالرلث"إنوأيضا!ؤ:25

أئمكانبولسن22،تكمفؤشيبكللآن:بالئاسأحاتفتجرن

ينالونوأصحابه،الضحيحفمنها،الختلفةالئعاليمإليترمزالختلفةالعناصرهذه)12(

غيرعلىولكنيخلصونوأصحابه،الكلاموزخرفالرياداتتشوبهماومنهاثواتا،

تبقىأنالمسيحيئعلىيجب171(كمأجر.كلمنفعرت!منارفيعبرواكأئه!،ثوالب

أئوب)91(.الفهبمسكناللأئقبالاحتراموجسدهنفسهفيحؤطعينيهنصتالحقيقةهذه

.49/3911:مز)02(بتصرث.،5:12-13
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أبمالحاجمتر،أم،المولتأم،الحياةأم-،العالتمأمص،يهيفاأثم،أبفسن

لفهة-والمسيغمأقلفمسيحأنئمآفا23،لكمفؤخمماءكل.ائمستقتل

لآشرالبؤوكلاءيلمسيح،كخذامإنسانيكل(قفيح!ئنا4

جمنهموجودكلفؤإئماالؤكلأءفيئطقمثهاوثلئم2*.الله

قخكم!أو،أنتمفيئتحكمواأنجمنديشيءقأقلأناأفا3أميتا.

بسميءأشعرلاالإني4تفسي.!يأحكملاتفسيأنابل؟تشيرئة

هؤفيئيحكمقنفإنمبرزا،بذلليثتسمتأئيتئذ،ضميريفي

بم!الرلثيأتيئأنإلى،الآوالطالبلبشيءإذدنتحكموافلا5:الرلث

وحينئذ،القلوبأفكاؤويوضيمح،الطلامخفاياشمنيرائذيهؤفإئه

الفه.منضذخةواحدلكليكون

وإلى"تفسيإلىت!بئهاالد،الإخوةأثهاالأفور*،وهذه6

فوؤآشيءلا،:"القولاهذافييناتتعفموالكي،أجيكمجمنأبفمن

الآخر.نجعلىالواحدأجلصمنتئتمخوالالكي+"،قكتوبهؤما

قداكنمتوإنتتفه؟المللثشيءوأفيأشآ؟،يمئزكذا،القن7

!أآشتغنيتمقلإها!شميعتمقدها8تتل؟لمتفتجركآطثقيئ،يف!ت

2!*ضعكمأيض!انحنلتفيلثقلكتمقدتئتكمويا!ققكتمقديدوننا،

منذ(قيلما)6(للبشر.ومنحهااللهبهاأوحىائتيالإلهئةوالحياةالئعليمكنوزجميع)1(

.الكلامبعبثالمنطمةالواضحةالأشياءيلئكلمنكورنثسفيئضربكانمثل-.ه3:

الملكوتملءإلىبلغواقدأتهميوهمبالذاتالغجبمنالكورنثئونعليهماإن81(

.،ت!كممنالكلامفيمايخفىولا.غناهبجميع،الشبعحتىيتمئعون،صاالماسوفي
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آيخريالرلم!ل،نحنآبررتا،قد،أرىماعلى،اللهفإنكأ9

للعاتم،قسحهذاجصرناإذ،بالموتغقثهم2كقحكوم،الئاس

أنئمأفايماالمسيحأجلصجمن3جفانحن01والتشر.والملائكإم!

أنئمفآقوياء،أنتمأئاضمعفاء،نحناتمسيح،فيفحكماء

ال!اعة،هذ؟حئىوتخن،11فمهانون؟نحنأفا،مكرمون

عاهلينوتتغمبا12لنا،قرازولا،ونفطم،ونعرىوتغطش!،،نجوع

قئصفي،غقينايشئغ13،قنحتملئضطهذ،قنبايىكئسمتمبأيدينا؟

+الآنحئىيمالجميعووذالة؟العاتمكأقذأيىضرناتقذ

كةولاديلأتئ!كم!ائما،لإخجايكمهذااكئمثوتسسث14

ي!المسيحفيالمدفمينجمنوئواتلكميكنوإن،لآئة15الآجثاء.

،تسوغاتسيحصفيؤلذتكمقدأناإئيإذ؟كثيرونآباءلكمققيس

مقتلإين.بيتكونواأنإذن،،إليكمفأطلصب16بالإئجيل.

الحبيمتآئنيئ،تيموثيولمنإتيكمؤخ!االدذللثأجلصجمن17

كمااتسيح-اتسوغا،فيطرقييذكركموهؤ،الر!ثفي،الآمين

كنيسة.كلفي،مكاويكلبهاأعفئم

ليهئي91.آتيكملاكأئييهئرا،تعضمكمآئتقغتقل!18

هؤلاءآفواكلافآعيردتالرلث،شاءإنقيريحب،غنستآتيكم

التهكم.وتواصلالتمئيمنقبلهابمابعدهاماتربط"فإن"19!
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بل؟بأقوالليسنالق!تلكوتلآن02،قؤتهمبلالمنتمخين،

وروعلىبالمحئةأثمبالغصا،آتيكمآن؟تريدونماذا21بالقؤة.

الوداغة؟

فحشحادث:كورنثسكنيسةفيالمعاثز

تظيرتةليسنجمما،فخشحادلثتيتكمآنغنكمشاغتقذ5

إ"أبيهآفرأةيحوزمنكتمواحذاإنحثى،آنف!يمهمالأقمصتينولا

جمنأيرخ!حئىبالحرفيتنوحواولمإ...يهئراهنتفخونوأنتم2

باتجسلإ،ةالغاثمتفأنا،3!الضشيعهذاعلىأفذتمقنؤش!م

اهذاجمثلأتىقنعلىحاضر،كأئي،خكممثقد،بالروحالحاضر

بالروحأنا،مختمعونونحن-يسوغالزدثفبآشم14العغلص:

إلىهذامثليسقتمبأدناالضمئحت،5-تسوعرثتاقذزةقغ،وأنتم

ا.الرلثتومصاليالرو!تخفصنحئى،اتجميمد*قلافيلآخلصال!ئميطالب

الخميرأأنتعلمونأرولاإ...آفتخايىكمقوضوغبباهيرفلي!من6

!لتكونوا،الغتيقالخميرعنكئمفآتميرحوا7كفه؟العجينئخفزاليسير

قد"الضخنا،،المسيغلأنخمير*؟بلاأئكميماجلإيذا،غجيتا

.،والعاهاتبالأمراضجسدهفيفيعذبهالشيطانإلىالمجرمئسفم:الحرممننوعهذا)5(

فتيلابيوتهممنيزيلواآنالي!ودعندالعادةإلىإشارةذلكوفيو8()7الئفس.لتخلص

الئمثيلبهذاالرسولفيربدفطرا.إلأيكلونلاالعيدمذةوكانوامخمر؟خبزكلالفصح

يممث،ماوكل،الخطيئةخميرعنفادينا،يسوعفصحناذبحوتد،الئصارىنحنننزعأن
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والخب!ث،السموءبسخميرولا،الغتيقبالحميولا،إذنقفنعئذ8.ذبح

يم!.والحقالجفةيقطيرتل

المسمق،أهلئخايطوالاأن،رسالتيفيإتيكمتقدكتئمث9

وأ؟العاتمهذافسماق،الإطلاقيؤخ!على،أغنيوت!مت15

ينتخرجواأنتنرتكم!الأ،الؤثنعئاذآو،الحطقةأو،الطفاعين

قنتغها،جملاقةلكميكونلاأنإتيكموإئماكتبحت11.العاتم

وأ،شمئامأو،ؤتنعابذأو،طفاغأوفاجش!وفؤأخا!ئدغى

نإ12الرخل.هذاجمثلئؤايهلواأنولاحئى؟خاطفأويمكير،

الذايخل،منائذينأفاهأديتهمأدنليليسن،*الخارججمنالذين

اللهءشيدينهمصالخارجهنائذينإن13تدينونهم؟أنتمأقق!تم

الوثنئةألمححمصلدىالئقاضي

لدىئحيهمةأنآخر،علىذغوىولة،أحدكمأيجترئ6

شيدينونالقذيسينأنتعلمونأروما2القذيسين؟!لدىلا،الخطآة

تقضوالأنأفلصغيرأفتكونون،يدانبكمالعاتمكان!إن*؟العاتم

فكثماتلائكة"؟شتدينأئاتعلمونأ!وما3الضمغرى؟الآطوىفي

طفرواقدالثصارىأنيعنيخمير"بلاأئكم"بما:وقوله.العتيقالإنسانإلىبصلة

الأسرةمنليسواائذين)12(.مسيحيئهومنمع)11(الخطيثة-خميرمنبالمعمودتة

الأوحد،العالمدئان،المسيحال!ئدإن21(الذاخل.فيهماثذينبخلاف،المسيحئة

المسيحمعالعالمسيدينونمحه:واحذالكونهمتلاميذهجميعميزاتهفيسسشرك

الأشرأر.الملاثكة31(.وبالمسيع
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إذدسةلكيمكانتفإذ4؟الحياةهذ؟ممؤودبفياتفضي،بالآخرى

لهمشمأنلاقنفيهايلقضاءفأخيسوا،الحياةهذ؟شؤودبفيدعاو

فيكمليسنآفهكذا،لإخجايكم.هذاأقولن5أالكنيسإفي

بلى6!إخؤتهتينخكضايكونأني!تطعواحا،ولا،حكيم

كلوعلى7!المؤمنينغيرلدىوذللث،وأخوةالآخيتحتهم

لالماذاذعاو.تيتكممافييكونآنعليكمتغيح!فإئهحالص،

ال!فمب؟...،علىبالحر!نقضيرونلالماذاالظفتم؟بالحرفيتختملون

!"إخوةهمبتزذطثوتفعلون،وتمئيحيبون،تطلمودنأثتموليهئكم8

اإتغتروأفلا؟اللهملكوتلا،تيرثونالطالمينأنتعلمونأفلا9

ولا،المتخئثونولا،الرثاةولاالآوثالإ،غتدةولا،الغاهرونلاالإئه

،!ال!كيرونولا،الطفاعونولا،ال!ايىقونولا01الذممور،مضاجعو

ماكثئماوذ!ثا!.اللهملكوتتيرثونالخطفةولا،المئمئامونولا

قد"لكئكم!تقذشتمقدلكئكم،آغت!ئتماللإلكئكم.تغضمكمعليإ،

إلهنا.صوبروح،المسيحتسوغالرلثبآسمصبرزتم

رةلدعاا

"كل".يئقعشيءكلليممن،وليهن!"،ليمباحشيب"كل12

الآطجمةاإن13يشيء.أشتغتالاأنا،ولكئيلي"؟هباحشيب

اندفاعهمليبرروامعناهاغيرعلىالكورنثئونتبئاها،بولسمنكلمةشلثولاتلك)12(

الوذيلة.وراء
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اتجضمذأفا.وذاكهذالنةوسئبيذ،"ؤيلآطجقةوالمجودت،ينحوفي

ائذي،والفه14للخسد.الر!ثأنكما،يلزلثإئهيففجور،فقئسن

بقذرتإ*.أيضمانحنسيقيمنا،الر!ثأقاتم

أعضاتأقآخطى؟المسيحأعضاء!يئأجساكمأنتغلمونأما15

نأتغلمونآولا16!وكلأ،حاشاأفاجرةأعضاةوأخغقهاصالمسيح

"تصيرال!:قيلقدلآئاواح!ا؟تج!ذاقغهاتصيربفاجرةآفتزنتنص

روخاقغهفيكونبالرلثتفتيرنائذيأفا17واحذا".تجسذاكلاهما

هيئالإنسانتفغلهاخطيئ!كلإنالفجور!جمناهربوأ18واحذا.

تعلمونآولا91.جسلإهإلىئخيرمفإئهالفاجرأئااتج!د.خارخ!

يفئموةائذي،فيكمائذي،القاسصالروحقيكلهيئكمأخساأن

بتمنشآسمتريتئمقل!لآئكمص.2،لآئفيمكمتغاتسمتموأئكم؟اللههن

أخسابكم!فيإذنالفةفمخدوا؟كريم

والعزوبةالزوافي

تقسنلاأنصللرجلفحاتمن:+إليئب!كتثتمهاجهةجمنأفا7

مثلعلىالجسدضرووياتمنضرورةالفحشاءيعتاونائذينالإباحئينحخةتلك)13(

بولميىيقصدلاالفصلهذافي)1(معفمه.مصيرالئلميذمصير141(.والشرباكل

سؤالآعنهايجيبوهوعليهألقيتأسئلةهيوإئما.والعفةالرواجفيبحثالنايقذمأن

فذلك"امرأةيم!نلاأنللزجل"فحسن:قولهأئا-بعفالئكرار.هناومنسؤالأ،

إلأبهيعمللاأئهبيدوأفرفالزواجهنخيرالتبئلأنعلىبولسفيهيدكأعامبدأ

)7(.إلبهذجممانن
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ؤليكن،اهرأئة2زخللكلقفتكئنيلفجولي،تلافيا،وليهن2-.آمرأة

أيضمداالمرأةوكذللث،خفهاامرأتهالرجللتفض3زجلها.آفرأةلكل

وكذلك؟الرجلبلص،تجسدهاعلىتتسئطلاالمرأةإن4وخقها.

أحدمممياتفنغلا5.المرأةبلتجسد؟،علىتتاتمفطلاأيضماالرجل

الئفرعلآخلصحينء،وإلىمواققيما،غنتكنلمما،ذاتهغنالآخر

يغذمإبليس!،يجرتكمايئلأغقثيما،ماكئتماإلىعوداثئم،للضلاة

سبيلعلىلاالإباخةصشبيلعلىذللثأقوذوإئما6جمفتكما.

واحدكلأنغير؟،،جمثليالئاسجميغيكونلوآوذفإئي7الآفي.

تفك.وللآخير،هذهفيلواحد،خاضمةضوهتةالفهجمنته

أنا!كماتئبثواأنتهمخسمنإئهوالآراجملللعراب!وأقول8

قفتتزؤجوا:أ،أئف!همتضمبطواأنوشحجهمفييكنلمإن،2وليهن9

أنا،"لا،فأوصيهم،المتزؤجونأفا01الئحر!.جمنخيرالئزؤقيلآن

غيرقفتفتثفازقئة!إن11زخقها،المرأةئفارقلاأن:بل-الرلث!

أفا12آمرأته.الرجليئركلاوأن-زخقهاقفتصايغأو،متزؤجة

،!مؤجمنةغيرآفرأةتهأخكانإن:الرلثلاأنا"،تيهم3فأقوالباقون

غيرؤجللهاائتيوالمرأة13يئرك!ا؟فلا،قغهتقيتمأنترتضيوهيئ

الئفوسوجهفينشرئئم،المتبادلةالمتزؤجينواجباتوحشمةبدفةبولسرسم)7(

مماإن)12(12.-:012مرانظر)01(والبتولئة.العفافرايةال!عختةالطموحة

يشألمإذاالوثنيئقىينهعنينفصلأنالمسيحيئللروجيبيحالبولسيئالامتيازيسفونه

يسثشه.أنهذا
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الرجللأن14ؤجقها.تئركفلايسيهتها،أنيرتضيوهو2هؤمن

بالآخ!تقذس!المؤمنةغيووالمرأة،المؤجمتة(أبالمرأةيقآس!صالمؤمنغير

*.قذيسونأئهم3والحا،تجسينأولاكمفيكولنوإلأ(؟شالمؤهنا

الأخمتأوالآخفلثسنبمقفيفارق،المؤمنغيرفارقإن،وليهن15

فيالتعيشوا،ذعاكمقداتفةفإنةالآحوالهذ؟مثلصفيم!تغتذا

ومازجللث؟تخفصين،أئلث،المرأةأئت!ا،أذرافيفما16شملام.

آمرأتك؟تخفضأئلث،الرخلأثها،أدواك

الذعوةعلىالآدشمراليفينصغ

الرلث،لهق!تمماعلىواحدكلقفي!للث،ذللثغدأوما17

تجميعفيأرسممهماذللث.اللهذعاةإدغلئإماكانعلىواجدكل

أدجميئ؟بالققفيتظاقرفلا،تختونوهؤأخاأدجيئ18.الكنائس

ولا،ببشميايختانلثسن91تختين.فلا،الققنيفيوهؤأخا

قفيائمتمر02لتميء(0اهؤكلالفيماوصاياجفأبلبمتعيء،القت

فلاغثا؟وأئتآأدجميمت21فيها.دجميئائتيالحالةعلىواجدكل

أجمنبالحرئفآشتمذ،الحرئةتناكأنأضكتلثإنحثى.ذطثيهفلث

مغتقفهؤغثا،وفؤ،الردثفيذعيئقنلآن22ؤضحجك،،

،ظاهرةقداسةهيإثما؟المسيحيئكقداسةباطنةحفا،تداسةليستهناالقدأسة)14(

منجزءايحسبونبكونهمتقومالأولادوقداسة-.والآدابللأخلاقمهذبة،اجتماعئة

الروحئة.بخيرات!اللئمتعومعذينالمسيحئةالأسرة
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لقلب23.المسيحغئافهؤحز،وهؤذعيئقنوكذللثالردث،

لحالإخؤةآثها24.يلئاسغبيذاتصيروافلا!ب!ثضنصكويمآشمئريئم

فى-فيهذعيئماغلى،النهأماتمواجدييسمتمركلى

التبئل

أئ!أتثذ،الرلثجمنوصئةاليهنجمنديفليسن،الغذارىوآفا25

قدوتكبم26.للثقةأفل،الرلثيرخمةفؤ،كضنالمشورة3أبذ

أدآل!نسالبلخاتمنإئه":الحاضر*الضميقب!تمبخات!تاأخمئهماإذن

أشآأ؟الإطلاقتطلمبفلابآمرآة؟مرتبطأثتآأ27هكذا.يكون

فلاتزؤختآ،إنأئلتىعلى28،آفرأةتطل!بفلابآمرأة؟فقئل!غثر

هؤلاءأمثاكولكنتخطأ.فلاالغذراء،تزؤتجتا!وإنتخطأ،

غقئكم.أشدقوأنااتج!لإ-،فيضشفةلهمستكون"

فتقيئقصيركأ.الرمانإن:الإخوةأئها3،أقومافهوذا92

،أوالباكون03يساء،بلاكأئهميساء،تهمائذينيكونأن،إذن

فيوالحرثةوالعبودثةكان.وضعأفيوفيكانحيثمايتقذسأنالإنسانوسعفي)24(

إلأحقةعبودئةفلاله.،.عبيدالمسيحفيأحرارجميغاإئاإذبشىء.ليساالعالمهذا

عبيذاتصيروا"لا:وقوله-.الخطيثةسلطانمنالحرئةإلأحفةحرئةولا،الخطئةعبودئة

تفرضهـاائتيالمهائممجموع261(.وقالهملقيلهم،لأحكامهيم،لنظرثاتهم:أيللئالس"

بالإضافةقصيرإئه)92(.الروجئةالحياةترافقاتتيومشقةمشفةالألفتزيد281(-الحياة

!.ساعتهتأتيمتىيجهللأئهدأئماستعدادعلىيكونأنإذن!ذافعلىالإنسانإلى
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كآئهم،والمشترون؟تفرحونلائهمكةوالقيرحون،يبكون3لاكأئهم

ت!تعملوته؟لاكآئهميمالعاتملهذاواثئشعملون31،يضيكونلا

روال.فيصالعاتمهذاقئئةلآلق

يلرلث،بصايفتئمالمتؤؤجصالغيرإن.قئمبلاتكونواأدنئأوذ32

يرضيكي!،يلعاتميسمافيهتئمالمتزؤخ!وأفا33،الرلثيوضيكي!

والغذاركلالمترؤج!الغيرالمرأةاوكذلث،متجرئ.فهؤ34بمآهرأته

المتزؤجةوأفا،وتف!اتجمصذائقآشتينصيتكونا،للرلثبماتهتمالط

ذللثأقو3إئما35ؤخقها.ترضيكي!يلعاتم!بمافتهتئم

يريالكموما،تليقماآثيغاتبلصؤققالح،عليكملأئميئلا،لفائذتكم

فييعال!أئهأحاطنفإن،ذللثوقغ6!متجرؤ.غيرعلىبالربأ

تجرقيبآنتفتضيالواجماوأن،الآوانتجاوؤتإذاغذرائيماحق

وأفا37!قفتتزؤفيتخطأ،لاإئهتشاء،هاقفيفغلقجراها،الأمور

آضطراييغيرعلىقلبإ،فيوتجرتمالضمميم!افيعزميماعلىأقاتمقن

،وإذن38.يفغلفيجضا،عذراةةتحفطألن،آختيايى؟فيحرابل

أخس!ن.تفغليزؤخهاتثموقنحستا،يفعلعذراءةؤؤقيفقن

فهيئ،الرخلزقذالإنحئا.داتممايرخيهافرتبطةالمرأةإن3!ا

أئهاغير04فقط-.الولثفيوليهنتشاء،تجنتتزؤقيأنحرة

إيثاراتيعليكمأعرضدهائما،حرئتكممدىعليكملأضئقذلكأقول!لستأي)35(

فصلمتىآي)93!.الكاملةالمسيحئةالحرئةمزاولةعليكمأسفلآنفيمئىرغبة

المؤمنين.منشاءبمنآخرزواخايعقدأنالحيئللروجيجوزالروجينبينالموث



8:ا-7ا!ورنثئينإلىالأولىبولسالقذيسردالة596

وأظقغقيه.هيئماعلىتقيمثإن،أرىماعلى،يخبطةأكثرتكون

الله.روحفيئآيضما،أنا،أثي

الأوثانسذبائحمن-المؤمنموق!

إئما.الجفتملجميجناأنقنغيرثث-الآوثالإ":ذبائحجهةجمنأفا8

فإئهشيئا،يغقمأئهأحاظنفإن2فتئني.المحئةأفا،تئفخالجفم

،!الالةأحاأحبأإن،وليهن3.تغاتتمأنتثبغيتغاكماتغقملا

الفه*.تغيرفهفهذا

لئسنالؤتنأنتغقمنحن،إذنالآوثالطصذبائحأكلجهةفمن4

ال!ماءفيوجذ،وإن!إئه5واحد-غيرإلةلاوأئة،العاتيمفيبشيج!

آلهةالئوعصهذأمنويوجا-آيهةتهيقالماالأؤضص،علىأئمكان

ائذي،الآلثوأحا،إلهلناإئماقنخن6-كثيرونوآربابا،كثيرون

كلبإائذي،المسيحيم!موعواجا،وزلمحث؟إتئهونحنشيءكلمنه

تغضحا-فإن:الجميعفيليسنالجلتمأنبيذ7بإ-.ونحنشيء،

جمنكأئماتخلون-الؤثنأئرمن،الآنحتى،يتصؤرونمابسبحب

بالئظردقيقاكانالوثنيئمحيطهممنالثصارىوموقف،كثيرةكانتللأوثانالذبائح)1(

لحقايشتريوأنالمقذسة"؟"الولائمفييشتركأنللمسيحيئيجوزأو:الذبائحتلكإلى

على%منهماعتماذا،فبعضهمإليها؟دعيمائدةعلىمنهيتناولوأن؟للأوثانذبحئما

والفطنة.بالمحئةيوصيفبولىللمعثرة.غيرهمفيتعرضقيدبلايسلكون"المعفم"،

ومحثته.!اللهصدأقةوتوليهالمعروفالم!خصقدرتر!ائتيالوذيةالمعرفةتلكآي)3(

الحقة.الحياةعلىحاصلون،مقذسون،مفتذون)6(
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الطعاتمإن8تتنخس.ضعي!،فؤإذ،وضميزهم؟آوثانذبيحة

أكفناوإنشيئا،تنقصنلانخللمتخنفإن:الفهإلىيقربنالا

قغثرةهذا*شلطانكميكونأنآخذرواوليهنص9شيئا.تزيالا

فيفئيهئااليفئم،تةائذيأئتآأحا،رآكققئن01للضمغفاب.

ذبائحأكلصعلى،الضعيفهؤ،ضمميرةتتقؤىأفلا،الآوثالببيت

الآخذاك،الفععيمتتفلأ،جمفملثبضمتب!وهكذا،11الآوثان؟

،الإخوةإلىهكذاخطئئمماهـإذا12!اتسيحماتلآخل!ائذي

اتسيح+إلىتخطأونفإئماالضعي!،ضميرهيموجزخئم

الآبد،إلىالفختماكفمثفلا،أخيئغثزطعامكانإن،فيذللث13

أخي.أعثرلئلأ

التجزدفيقدوةبول!ن

أل!تئمرئنا؟يسويخوآيتماآمازسولأ؟أل!مثحرا؟أناأؤت!مت9

جمئدكمالإئيوسولآ،آخوينجمئذأكنلمإن2الرفي؟فيغقليأنئم

لدىبفاعيوأفا3.الرلثفيأنتمهؤ!يىسالتيخاتتملأن؟رسول

!؟وتشرببهلأنخقتناأما4هذا:فهؤ،عليئيخكمونائذين

رؤيةالرسولئةالذعوةشروطمن)2(.الأطعمةإلىبالئظرينههرونائتيالحرئة)9(

صدقيثبتخاتمكنيستهمفتاسيسهذلكعنوفضلأ9:17()أعرآهقدفبولس.الرفي

نظرهمفيأي،عندهمإذنفهو،خاضةإلهيةعنايةمنذلكيقتضييما،رسالته

المؤمنين.نفقةعلى41(.أعداؤهبذلكلهيعترفلموإن،حقيقةرسول،ومعرفتهم
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الربطوإخوة،الرلئملكسائيرأحا*،بآهرأةتجوكأنخقتثاآها5

نشتجل!؟لاأنلناخقلاوباؤنابا،آناؤخدي،أثم6ويهيفا؟

ولاتغيرس!كرقاقنتف!يمه؟علىوالئفقةالحولبإلىتوقاتسمعىقن7

القطيع؟اهذا،لتنصمنيكلولاقطيغاترعىضنآوتميره؟منتئهل

أيضا؟!الثاموس!تقولةآولاالتشير!ثة؟يح!حب!هذاآوأقو83

؟ياجممه".!فيالئؤزتكثم)الا:كأموسىناموسفيقدكتعتفإئه9

تقو3جمراء،ولاأخينا،جمنأدوليسن15؟الثيرانئهفةالفةألعل

علىقفتخرثتخوثقنإدن:قدكيبأخيناجمنإئه،أتجلهذا؟

الغفة،01أفيشيريكايكونأنؤجاءفعقىتدوس!صوقنالرجاء،

"أنغظيضاأفراأقيكولى،الروجئاتلكئمززغناقدنخنكئاإن11

غقيكم،الحقهذالآخرينكانإن12الجسلإئات؟هنكمتخص!ذ

وإئما،الحقهذات!تغيئلمفإئاذللثوقغآولى؟نحنآقق!نا

تغقموناأ!ولا13بشيء.صالمسيحإنجيلنغؤقيئلأشيءكلتختمل

والذين(،القئكلجمنيهلوقاتحهنوتئةالآغماكتتؤلؤنائذينأن

!أنأيض!ا،الربأزشماهكذأ14اتذتح؟يقاسموناتذتيئيلافيمون

الإئجيل.جمنيعيشولنصبالإنجيليتسرونائذين

لكيهذاولاكتئ!تشميئا،ذللثهنأشتغيئلمأئيتيذ15

يش!شلأثهالرسوليخبرنارسائلعذةفي)6(.الرسالةعملفيتساعد،مؤمنةامرأة)5(

25:4.تثنية19(.المؤمنينعلىيثقلولامعيشتهليكسببيده
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أحدجمنليسنلا،...أنجمنآموتأنليخيرقإئهيشيء،أطايم!

نإقخر:موضوغلىلي!منصبالإنجيلالئبشيرفإن16.قخريئغطل

يرص

قثوكئمث17أتشرأتئمإنليوالؤيلم!عليئموض!وغةضرووةذللث

منتكنلمإن،وليهن؟توابليتكان،تفسيجمنهذاأفغل

اذن؟تموابيفما18عليها.آؤئمئتاقدؤكاتةهيئفإئما،تفسي

فيخفيه!تو!تغير،قخاتاصبالإنجيلأت!ئمر،تشرلثإذا،آئيهؤ

الإنجيل.

لكي؟يفخميعنفسيعئدتيأاتجميعجمنحراكئمثفإذ91

ولفذين؟اليهودلآزتغكيهوبىيليهوبقصمرت25.اكثرينأزتغ

تحتآت!متأئيقغ-الئاموسصتختآكأئيالئاموسصقختآ

ص*ناموسبلاولفذين21،الئاهوستخطائذينلآزتغالساموس--

قحآأناإذ،اللهسناموسبلات!حتأئيقغ2-ناموسبلاكأئي

للضمعفاءوصمرث22.ناموسبلاالذينلآزتغ-اتسيحصناموس

كلعلىلأخفصن!ألفكلكلأوجممردثالضمعفاء،لآؤتجغضمعيقا

الإئجيل،لآخلصهذاكلأضتعوأنا23أجمنهم(0قؤتا،!الط

أخيرأته،.فيشيريكالآصير

ولكن،ت!غؤنكفهماتيدالبفيال!اعينأنتغلمونأما24

هجاهدكل25تفوزوا.حئىهكذافآشغؤااتجائرة؟3يناواحذا

الوثسون.هم)21(
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وأفا،يفنىإكليلأقيينالواأولئلثأفاشيء:كلاليئتفاتمةتضميط

؟اتذويلالاكمنأنا،أشعىفهكذا26.يفنىلافإكليلأنخن

مأاتجسديأفقغإئما27الهواء.ئقارغكقنلا،أكئموهكذأ

اغثري.ؤغطمتتعذماقزذولأ،تفسيأناأصيرلئلأ،وأشتغياة

إسرائيلصتاريخمنعبرةيستخربخبولسن

اكانواكفهمناآباتأن،الإخؤةأئها،تخهلواأنأريالافإئيأ0

الياآغتمدواوكفهم2التخر؟!يجارواوكفهم،!الغمامتختآ

الروحيئ"الطعايمأكلواوكفهم3التخر-،وفيالغمامفي،فوسى

2كانوافإنهم؟!!تف!هالزوحيئال!ئراقيشربوأصوكفقم4؟"يرتف!ه

..اتسيحكاتت!الضمخرةوهذ؟؟"تئتعهمروحئةضخرةجمنيشربون

الترئة.افيصرغواإئهمإذمأغنهمالفهترضنتئمكترهمأنتئذ5

تصمتهيئ2فلاجمئرة،فيهالناييكونالأمووهذ؟تجرثوتقذ6

قومكانكماآوثاييعابديتصيروافلا7.أولئكآشمتهىالسروزكما

ثئم"وتائتربودن-كلونال!ئمغ!ب"تجق!منهؤقكتوب*:ماعلى،جمثهم

كانواإنهممصر.منخروجهبعدإسرائيليقودكانائذيالغمامعمودإلىإشارة)1(

العهدفي،الوسيطهوصميقا،ائحاذابهمثحدينكانواأي)2(.وقيادتهالفهحمىفي

المن.31(البحر.وفيالغمامفيالعمادمننوعبقؤةوذللث،وشعبهاللهب!،الأؤل

كانتالضخرةتلكأنافلمودئةالأساطيوومن.صخرةمنبأعجوبةالمتفخرالماء)4(

فيوىبولسأثا،واللهإلضخرةبينيوخدوناليهودآئفةوكانالبزئة.فيإسراثيلتتبع

32:6.خر)7(واحد.شيءواللهالمسيحلأنالمسيحالضخرةفي
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جمثهم،قؤمآشتسمقتمكمايلفجويى"ت!تسميثمولا8يفغبودت"،قاموا

كماالر!ثنخر!بولا9آلقا،ؤجمشرونثلاثةواجد2تومفيقسمقط

تذفركماتتذفرواولا01،الحئاتفأفقكئهئم،جمئهيمقؤمتجربط

المفيك*.يدعلىفقلكوا،جمثهمقوم

وكتتحثجمئرة،يتكونتهمغوضسثكفهاالأمورفهذ؟11

طنققن12الذهوركأ.أروايخرإتي!مآثتهمثائذينتخنلمؤجمطتنا،

إلأالئجاودبجمنئصمثكملم13.ت!قطأنقفيخذزقائمأئةإذن

طاالتكم؟قؤقتخربونيذعكمفلاأهينالفةفإن:+تشرفي!ؤما

تختملوا.آنيتسشطيعواقخرخا،الئخيرتةقغأيضماتخغلتل

عملئةفتاوى

.الأوثانجمباذةمنافربوا،أجئائييا،لذللث14

التركةكأس!ا6:أقولهافيأنتمفآخكموا،أخاطئكمصكغقلاء15

تكيمرةائذيوالخثز؟المسيحذمفيشيركةهيئأتئمتسثئبايههاائتي

واحا،الخئرأنفبما17اتسيح؟صتجسد*يرفيشيركةهؤأليسن

الخئنرفيتسمتير3جميغالأئا6*،واحدتجسمذ!الكثيرين،قتخن

آئمتائتيالويلاتمنطائفةالرسوليذكر)01(الوثنثة.بهئرادكتابيئتعبير)8(

الع!د)11(الكورنئئين.بعضبهايتذزعالتيالكاذبةالحرئةعلىكشماهدبإسرائيل

الشركةا!)6الماذقي.الثعمةبعونمسنودةالبشرئةالقوىبنسبةهوماأي)13(.الماسوفي

)17(المقذس.الإفخارمشئاسرفيودمهاللهابنجسدتناولهيوجسدهالمسيحدمفي

ال!زي.المسيحجسدوحدةتكفلالإفخارستئاوحدة
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كلودآائذينأليسناتج!د:يختسب!إشرائيلىالتأفلوا18الواحد.

الؤتقذبيحةإنأ؟أقولفماذا91؟كلت!اتذتحشركاءهئم،الذبائغ

إئماالأقئملمأتذبخةماإنتللا؟02شي"؟الؤتنإنآوشميء

شركاغتكونوأأنأريافلاإلقا.لئسنولما-للشياطينتذبخه

ومائذةالردثمائذةفيتشتيركوأأنت!تطيعونولا21المئمياطين.

جمئه؟آفوىألعفناالر!ث؟نجيرآو22.الشياطين

"كل.تثفعشيءكلليسن،وليهن"؟مباحسشيء"كلى23

هاأحذتطفمثلا24.يثنيشيءكلليسن،وليهن"،مباحشيء

،،السموقيفييباعماكلجمنكلوا25يغئيره.هؤماتليتفميحإ،فؤ

الآرنهاإاللرلثلآن26الضحمير،أجلصمنشيءغنباحثإنغثر

نأوأحتئتمالمؤجمنينغيرجمنأحاذعاكمإن27ويلأها*".

جمنشيءغنباجثينغير،لكميقآ!مماكلجمنفكلواتثطيقوا،

ذيغجمما"هذاأحذ:لكمقاكإن،وليهن28الضعمير.أجلص

الضمير.!أخل-وجمن،أغققكمائذيأخلصمن،تهلوافلا،"يلآوثان

أيماذاإد؟غيركضمميرتلضميركلا"الضممير"،:أقول92

شمكير،!!يأتناؤ3أناكثمتإن03؟غيريضميرحرئتيفيتخكم

غقيه؟شايهرأنامافيعليئئفترىقلتم

خفة.اذبيحةالإفخارستئاأنعلىدليلالقديمةبالذبائحالإفخارستئامقارنة)18(

24/23:ا.مز)6:12126.انظر)23(
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القربسوخلاصالفهلمجدشيءكلإذن

كلفآغقلوا،قغفتموضهما،شيرثتمآو،إذنأكفتمفإذا31

ولليونانئين،يلتهود،مغثرةبلاكونوا32الفه؟؟.يقجدشيء

كلفيالجميعصأزضي،تفسيأنا،أئيكما33،اللهولكني!ة

يضثفغةهؤمابلالخاصئمة،يمثقعتيهؤماطايمبغيزشيء،

تخفصواهلكي،الكثيرين

-.بالمسيحأفتديأنا،،أثيكما،بياقتدوا11

الذينئةالإجتماعاتفيوالحشمةالمرأة

تذكروني،شيءكلفىلآئكم،الإخؤةأئها،أفتلإحكمإئي2

نأتغقمواأنأرياأتيتئذ3إتئكم.سففت!هاالئقاليذكماوتحقظون

المسيحوزأسن،الرجلهؤالمرأهرأسنوأن،المسيحهؤزجل2كلزأش

زأشه؟يشين،مغطىوزأممهيتنئأكأأويضمفيؤجلصفكل4.اللههؤ

لآئها،زأشها!تشينضكشولتوزأشهاتتنئأأوتصفيآمرأةوكل5

إذنقفحقصن،المرأةتتغطتثمفإن6ك!عرها.حيقتؤكماتكونإئما

وجوهجميعومقابلةأعمالنا،جميعمزاولةفيالمثلىالذهبئةالقاعدةهيهذه)31!

الذنيا.فيآمالذينفيكانسواءمسؤولئةصاحبشعاركلهذا)1(.والمعيشةالحياة

الرجل.مسلكتسلكلأث!ا)5(.والبنيانللئحريضالروحبإل!اميتكقم)4(
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يخقق،أوشمعرهايقصنأنالمرأةعلىالغئمبجمنكانهـإنشمعرها!

قفتتغط!

الفهصورةلآئة،ؤأشةئغطيئأنتةتئبغيفلاأفا"الوخل7

،االمرأةجمنالرجلليسنلآئه8.الرجلتخافهيئالمرأةآفا؟وقخاه

!أالمرأةلآخلصيخقق-الرجلىلمالواخ!صوفي9،الرجلينالمرأةقي-

ل!ا،!يكونأنللمرأةينبغيلذللث01.الرجللآخلصالمرأةبلس

تثذ11.شالملائكةأخلصجمن،الخضوععلامةيخطاءؤأجممها،على

الي،المرأةدول!منالرجلولا،الرجلول!3منتئ!حثالمرأةأن

أثضماهؤالرجلكذلذ،الرجلمينهيئالمرأةأنفكما12؟الردث

-الفه.جمنشيءوكلبمبالمرآة

،االلهإلىآمرأةتصفيئأنآيليق،أئفسعكمأئتماخكموا13

على!عارأئهتفسمهاالطبيعةتعفم!كمأما14قكسموف؟وؤأسمها

شعرترئيئأنيلمرأةقجئاوآئة15زأييماشمعريرثيئأنصالرجل

فإن،ذللثؤقغ16بر!.تجثات!لهاوهمتقذالمئحعرلآنرأيمها؟

فى*اللهلكنائسىصولا،كهذهعادةنحنلنافقثسنيماوقيأنأحاأراذ

!المرأةوتغطيةالقذيسين.صدقاتويجمعونالكنيسةفيالعبادةيحضرونإئهم)15(

لكونه،البيتفيالمئسيادةدليلوأسهفيكشفالرجلأئا،للرجلالخضوععلامةرأسها

.الرأسمغظاةالمرأةتصقيأناللهكنائسفيإذنفالعادة161(فيه.،الفهيمثل
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المقذسالقربالطنحؤالواجمثالآحترائم

تجتمعونآئكمهو،عليهأضتدحكملاأئرا،لكمأقو3ثئم17

آؤلأ،تلغنيفققد18.يضروكمهويمابل،لفائذتكمهؤيمالا

وأنا،شمقاقاتتئتكمهافيتخاثقغا،آختقغتممتى،أنكم

تئتكم،هافياليذعصجمنحئىبذلاإد91بمذللثهنشيئاأصذؤا

المكال!فيإذن،تختمعونفجئذما02المختترون.فيكملتالقر

واحل!كلفإن21؟7.الردثغشاءكلصآختماغكملض!ن،الواجلإ

ي!كر!الآخرفيماالواحافيجوع،الخاصقغشائ!صتناولإلىتبتدر

الفه،كنيسةترذرونأثم!والتربللاكلىسبيوتلكمأققث!من22

لا،أئذحكم؟ألكم؟أقو3فماذاتهم؟شيتلاائذينوتخزون

هذا.فيأفدخكمتسمث

نأ:إليكمأيضماسففتهما،الزلثمنت!فمستقدفإئي23

وشكر،24خئرا،أخذفيها،أشلتمائتيالفيلةفي،تسوغالرلث

هذااضنعوا؟لآخلكمهؤائذيتجضمديهو))هذا:وقالوك!زة

"هذ؟قائلأ:الغشابتغدمنالكأسن،وكذللث25يذكري((0

شيرئتئم،كفماهذا،اصتعوايذمي.الجدياالغهاهيئالكأسن

والخمرالخبزبتقديسينتهيكانائذيالأخيرالرلثلعشاءالئذكارفيالعشاءهو102(

ودمه.الرلثجسذالشعبوتناول
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الكألمن،هذ؟وشيرئتمالخثر،هذاأكفتمكفمافإئكم26يذكري".

إنسالن!الأفي،تئموجمن27يجيء.أنإلى،الرليثبموتتخيرون

إلىهخيرقايكون،آشيخقاقيبلاتشرد!كأشهآوالرلثخثريهل

لح!.وذيهالردثتج!ل!

جمنقيفياكل،ققطوجمندئذ*،تف!تعهإذنالإنسانقفميختيير28

بلاوتممرباتكلقنلآن92الكأس!،جمنوتشرفيالخبنر

تج!ذيمئرتثمإذيتفايمإ،ذينونةويشرل!يهلإئماآشيخقا!،

وكثيرونوسمقماء،قرضىفيكمكثيرونأخل-ذللثهن03الردث.

داتنا"وإذا32،ندانكئاتماأثف!ناتختيراللوكئا31،زقاواكأقد

العاتم.قغغقئنايفضىلئلأيؤذتنا،فيكيئالرلث

تغضسكيم"قفيثتطريتكلوا،آختقغتممتى،إخوتييا،!إذن33

يكونلئلأ،البيتفيقفياكلأخاجاغوإن34تغضما!.

قل!!ما.هتىفسأرتمهتقيئهاوأفايلذثنوتة.آجتماغكم

واحدةوغايئهاواحذمصدزها:الزوحيةالمواهبئ

،الإخوةأئها،أريافلا،-الروحئةاتواهحبااجقةجمنأفا12

وكذلك.ودمهالرلثجسدوحقيقةحفاهىالإفخارستياأنعلىقاطعواضحبرهان271(

منا)03(كميرون.الئناولقبلالئفستنقيةضرورةإلىواضحةإشارة)28(92.و28

آيا)33(.نفسهوبالموتبالمرضعوقبواالمقذسللقرباناحترامهمعدمبسب!بالكورنثئين

كانخاضةيغم)1(.شراهةولاأثرةماغ!يرمنالأخوفيالعشاءهذامغاتكلواأنيجب

علىالكنيسةمنفعةلأجلبلالخاضةفائدتهملأجللاالمؤمنينلبعضالقدسالروحيهبها
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كئتم،وثنثينئماكثتم.أئكمتعلمونأئتم2.تجفلعلىتكونواأن

أغيناللذللث3ئقادون.كنتمسكماالبكمالآوثال!إلىتئخرون

فئت!ل"،))يسوغ:ويقول،اللهصبروحتثطقآخل!منماأئه:لكم

الفذس.صبالروحإلأرلث(("يسوع:يقولأنيستطيعأحذولا

وأن5واحد؟الزوخأنإلأأئواعء،علىالمواهمتأنتجرتملا4

علىالآغماكوأن6واحد؟الرلثأنإلأ،أئواععلىايخذم

الجميع.فيشيءكلتغقلوهوواحد!،الفةآنإلأ،أنواع

فالواحذ8العافة،10ءللضثقغةالروحإطهازئغطىإئماواحدوكل7

جمفمء"،كلاتموالآخر،مم!جكمةكلاتم؟الووحصالتلهن،يغطى

غئيه،-الروحبذللث،*الإيمانوالآخر9؟غثيهصالروحتجط

إخراتؤاخر01؟أغئيه،الواجدصبالروحالمئمفاء،قؤهبةوالآخر

الأليمتة؟أنواغؤإخر؟الأزواحتمييروآخر؟النبؤةوآخرالغجاشما،

بغييه،الواحذالروخيفغئهاكفهاوهذه11الأئميستة.ترتجمة!اخر

خصوضما.واحدكلعلى،مماةكئ!هورغا،

واحدلمسفى،والئهوالرلثالروح:الثلاثالثسمياتهذه)6(.يليمافيمذكورهوما

هي"الحكمة")8(.القدسالروحألوهةعلىقاطعبرهانذلكوفي.القدسالروحهو

الحقائقأسمىبسطمنفتمكنهمالمؤمنينلبعضالقدسالروحيع!هاائتيالموهبة

يصنعائذيالإيمانهو19(الآؤلثة.العقائدبسطمنتمكنفموهبةالعلم")اأئاالمسيحئة.

2(.:)13العجائب
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والجسدالكنيسةبيهطالشبهوجة

12:12-22

جميعوأن،أعضا"كثيرةوتاواحا،اتج!ذأنفكما12

المسيغكذللثواحا،تجسماهي،كثيرةكؤنهاقغأتجشد،آغضاب

يهوذا،واحدتج!دواحدصبروحآغتقذناقدجميغائافإ031"يضماأ

واحد.روحصمنجميغاوشقيناأخرازا،أئمغبيذا،يونانئينآئمكئا

."أعضاءكثيرةبلواحذ،عضؤاالجساليسن،الوا!وفي14

أفلااتجاتسد"،جمنت!عتتذا!ت!م!ت"لآئي:الرخلقالمتفإن15

غثتا،لمست"لآتي:الأذنقال!ت!ان16اتج!د؟هنلذيلثتكون

كانافلو17اتج!د؟هنلذللثتكونأفلاالج!د"،منت!مث

كان"فأينشفغا،كفهكانولو؟ال!فعكانالأين،غيتاكفةاتج!ا

اتج!لإ،افيمنهاكلأالآغضاء،ؤضتغقدالفةآن3والحا18المئعئم؟

الح!د؟افأينواحذا،عضؤاكفهاكاتتأفلو91شاء.كي!

واحد.،ذللثقغواتج!ذ،،كثيرةالآعضاءأن3والحا02

ليحاجة"لايليد:تقوكآنإدن،،العينتستطيحفلا21

إليكما".ليحاجة)الا:يلرخقئنالرأسنولاإليلث((،

تهؤ"اتج!د،أغضاءجمنالآضع!يظهزماإن،بالحرفيبل22

وهمرأسهالمسيح:المؤمنينجميعمنيتأئمفائذي1ال!ريالمسيحجمصدآي)12(

الأعضاء-
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هاالهؤاتجاتمد،أغضاء،أمنالآخقرتخضمئهوما23،ضرورةالآشمذ

الجثممة؟با!وقيرنحؤطهمافهؤجمئاتفئغوها،الكراقةبأغطمصتضمفه

اتج!ذتطتمقدالفةفإنذلك.إلىتختاجفلاجمئايخملماوأفا24

يكونلئلأ25آوالر،كراقةالكراقة،،1تنقصمهماينيليخئثا

يتعض:تعضم!اواحاآفتمامللأعضاءيكونبلىاتج!د،فيشمقاق

قرخعضوأكيرتموإنالآغضاء؟سائرتغةتائختمغضموتألتمفإن26

الآغضاء.سائرضغة

ؤضميئقققذ28بمفدار.كلوأغضاء،،اتسيحتج!افأئتم27

وثايثاأثبيات،وثانيارلملأ؟!،اغ!ولأ:الكنيسة!يالتعضنالفة

ال!ئمفاء،قمواهمتالغجائبيما،قوهبةاأوتوااقنثئممغفمين...؟

رشلأ؟اتجميحأيكون92.الآث!يمتةصفأنواعفالثذبير،،!فالإعاتة

عجا!ما؟صايعيواتجميحمعفمين؟واتجميغأئبيات؟واتجميعرو

بأليمتة؟تئطقونواتجميع"المئعفاء؟،مواهمبللجميعأتكون03

ئترجمون؟واتجميح

الموا!صجميعفوقالمحئة

ذللث،قغتوقوا،اكم

المثلى.الطريق

أريكموأناالغطمى؟أتواه!بإلى

.الإيمانلنشريبعثوناتذينالمرسلين))بالرسل"يريد)28(

.والإحسانالبرأعمالإلىالانصراف

":الإعانة"و!هبة-
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فيئ"تكنوتثم،والملائكةالئاسصبأثيمتةأثطقكئحتلو13

ليئ"ولوكا!ث2تيرن.ضثجآو،تطننحاس!أنافإئمااتحئة*،

!الإيمانليئولوكان،كفهوالجفمالآشرايىجميغأغقموكنمت،النبؤة

ول!بشيء03القسسث،المحئةفيئتكنوليم،الجباكلآئفلحئىكفه

ولم!ا،لأخرقتج!ديأشتفصتولو،إإخساتا،أئواليجميغتذئحت

شيئا.أنتمغفلا،المحئةفيئتكن

ولاا،تتباهىلاالمحئةتخ!د؟لاالمحئة؟وترفقتتأتىالمحئة4

تظن"ولاتحتذ،لايتفميمها،ماتطلمبولا،قباخةتأتيلا5،تئتمخ

كلاغنتتغاضى7؟بالحقتفرخبلبالطلمصتفرحلا6ال!وء؟

خمإء.كلعلىوتضيرشيء،وتوجوكلشيء،كلوتضذقشيء،

،تزولوالألميمتة،قسئئتىالثبؤاتأفاأبذا.ت!فطلاالمحئة8

فمتى01نا!ضة.ونبؤتنانافص!،جمفقضافإن9تضقجل.واليفم

2،كطفلأئطقكنمثطفلأ!أئماكئمث11.الئاالصأئطلالكايئجات

هؤ!ماأبطل!تؤجلأجمئرثفلفا،وأ!كركطفل،كطفلوأغقل

إلى:قؤخقاجينئذأفاإئهام!؟في،جمرآةفيتئالزالأن12للظفل.

عيضمث.اكمافسأغقمحينثذأفاناقضما؟جملضاأعقمالآنؤخإ+

بالمرآةبولسيعئر)12(المحئة.منصاحبهخلاإذاخطربلباطلالمواهبأعظم)1(

الئقص.منوالخلود،اللهلأسرارالحاضرةرؤيتناعضاوالإبهام



13:13؟14:ا-15

!ماالآن13

اتحئة.أغطم!ن

الكوونثئونإلىالأولىبولسالقذيسرلم!الة

الثلاتمة؟هذه،واتحئةوالرجاةالإيمان

507

لكن

العافةالمنفعةحيثمنايالسنةوموهبةالن!ؤةبينمقابلة

ولا،الروحئةالموأهعبفيأيضماآزغبواوليهنص.المحثةاطلبوا14

الله،تلصالئاسنئكفملاييساييينطقائذيالإن2،النعؤةفييمئما

ائذيأئا3بآشرأر.يئطقالروحفيبل،يفقمهأحدجمنماإد

إئمايلساييالئاطق4.وتعتريةوقوجمظةبنيافيكلاتمالئاسنفيكفمتتتئأ

أنتجميغالكماضوذ5الكنيصمة!.قيثنيالمتتئئأئاتف!ه،تئني

جمفنأغطئمتتنئأالذيلآنتتنئأوا،أنأوثرأئيتيذبأئميمتيما،تنطقوا

ئئياتا.الكنيسةقتناكئترجئملمما،بأل!يشهيثطق

فماذابائيمميما،أنطقوأنا"أتيئكمإن،الإخوةأثها،فالآن6

نإ7يتعليم؟آو،بئبؤةأو2،بجفمأوبؤحيء،أكففكملمإذاأنقغكم

قرقاتئدلمإن،يهئارةأمكاشأيرمازاأنفضمها،اممضؤتةاتجمادات

أبدى!وإن8به؟عنرلتماأوزفر،مايعرلتفكي!أضوأتها،بين

ئبدوالمإن:أنتمفكذللث9يلقتال؟تستجذفقنئشمؤشماضوتاالبوق

القواءتفيكلاقكمإن؟تقولونهايفهئمفكيمتتتتا،بالفسالإكلاتا

ضوت،بلاشيءولا،العاتمفيالآضوالتهيئكثيرة01

المؤ!نجماعة)4(
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بهالئاطقصجمنذأكونالضوتقعانىأفقةلاكنمثإن،وليهن11

أيضما،إذنفآنتم12جمئدي.أغخمئاب!الئاطقويكونأغخمئا،

فيكنمتفيفنأنآئتغوا،الروحئةاتواهمبفيرايخبونأئكمبما

الكنيسة.لعئيال!

يترجم،أنأييستطيغاقفمصلبلمسافيتثطققن،فلذللث13

بلاقهؤغفليأفا،يصفيالروحيبيستانيصأضفيكن!تإنلآثي14

أضفي،وليهن،بالروحأصفيإئيإذن؟العملفما15تقر؟+ه

،!وإلأ16أيضا.بالغفلأؤثم،وليهن،بالزوحأوثمأيضما،بالغفلص

.:يقولكي!*الأقيئققاتمتقوئمصفائذي،القطبالزوحصباكمتفإن

تجرتملا17!تقولهاذاتعير!تلاوهؤ،شكرهمتماإذا((إ"آمين

أنطقأئيلف!أشمكر18.يئنىلاالآخزولكن،ح!نشكركأن

الي،أ!وكأنأوثرأئيتيذ91تجمجا،جمنكماكثزيالآئيشة

أقول!أنعلى،الآخرينبهاأتجفميغطيكلمالتخفصن،أتجماغة

يلسالب.كلمةآلاقيغشرة

لأ!ي،كونوا؟أحكاجمكمفيأطفالأتكونوالا،الإخوةأئها02

لقذكتحت.21.بالغينفكونوا،أحكاجمكمفيأفاأطفالأ،المئئز،

اهذاساكفئم،أخرىوشمفا؟،أخرىبأث!يمتة"إئيالئاموس":في

ويجنييكرأنللعقلمجاليبقىلاثئمومنا!بذابشبهفييكونالزوحلأن141(

"هذهمثلعلىيحصللمائذيأي"الأئيئ"161(.للآخرينبنياييثمرتفكيرهمن

بتصزف.،12-28:11أشعيا)21(.الموأهب
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فالآثيمتة22الر!ث".3تقو،ليتسمعونلاذللثوقغ،ال!ئمدت

يغيرققي!ثافبؤةأفاالمؤجمنين،يغيرتليلمؤجمنين،لاآية"إذن

وكانقغا،كئهاالكنيسةآختقغت!فإني23يلمؤينين.بل،المؤجمنين

يقولونافمامؤمنينغيرأوأئئونقذخلبأئيمتإ،ينطقوناتجميع

مؤجمنءغيرقذخليتنئأونالجميغكانإذاوأفا24جيثتم؟قذإئكم

غليه،يخكمونواتجميع!،تحخوتهاتجميعصفإدن،أفياو

لئه،ويسحاوجهيما،علىجمنذئذقيجرقلييما،خفاياوتنك!تععث25

تينكم.مافيبا!يقإالفةأنمعيتا

عملئةقواعذ

آختقعتم،ضتىإئكمالإخؤة؟أئهااتستنتج(،إذنفماذ!26

وأ،يلسانيأوكلا!ؤخيأو،تعليمأومرهور،ذأكأولهذاوكان

يلساني،ينطققنكانوإن27يفبئيان.شيءقفيخيركل،ترتجمة

ؤليكن؟الئناوبوعلىاكحير،فيثلاثةأوآثتئنصصالتلمنقفيكن

اتجماغة،فيقفيضمحث2مترجمجمنيكنتموإن28.يترجمقن

آثنال!جمنهمقفيتكفئمالآئبياء،أقا92الفه.وقعتف!يم!قغؤثيتخذث

الجالسين،جمنآخرإلىأوحيئ!إن35.الآخرونؤئيخكمص،ثلاثةأو

واحذاتتنئأوا،أنجميعكمتستطيعونإئكم31.الأؤلقفتضممت

أؤواخالإن32،اتجميعويوغط،اتجميعتتعفتملكيقواحذا،
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ءبلتشويشرإلهمليسنالفةلآن33للأثبياء،خاضعةالآئبياء!

شلام.ب!إلهلم

فر؟الئساءقفتضممت34القذيسين،ص-كنائسجميعفيكما

ألطعقثهنقييتكففن،أنلهن2مباحغيرفإئه"،الجماعات

نأش!ئنفإن35أيضا.الئاموسنتقوئةماخسب!على،تخض!غن

نأبالمرأةتليقلاإذ،البي!تفيرجالفنقفيسألنشيئاتتعفضن

إليكمأوالئه؟كيقةضذزثمثكمأتعفها36.الجماعةفيتتكفتم

،روحئا*أونبئاتف!هتحسباأحاكانإن37آئتهت؟قل!ؤحدكيم

تجهلوإن38؟الرفيجمنؤصئةهؤإئ!ما،إليكم"أكتبهورماأنقفيعتثم

نأفيآؤغبوا،الإخوةأئها،ثئم!من93سيخقل.فإئهذللثأحا

علىشيءييخيركل،وليهن04،بآلميمنةالئكفتمتمتعواولاتتنئأوا،

يظام.وفي2لائقؤخ!

حقيقئها:الأمواتقيامة

،!وقبفتموةب!بشمرتكمائذيالإنجيل،الإخؤةأئ!ا،أذكركم15

.!يه.هتضرتكتمعليإكماحاقطمإنتخئصونوبيما2فييما،ثابتونوأنتم

قدماآولأ،إليكمشفممتقلىفإئي3باطلأ.إيمانكمتكنلمما

وتعزيةبوموعظةبنيانبكلامينطقونائذينآى،كفهالفصلفيأرادهائذيبالمعنى321(

روحه؟بهأندءالئبيئوإذامؤذاه:ضمنيئاعتراضعلىجوابالرسول!وقول

الروحئة.بالمواهبغنياآي)37(
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ماعلى،خطاياناأجلصمنماتقدالمسيغأن:تفسيأناتسفممت

فيماعلىكأالثالمثصاليوماليقاتموأئهقير،وأئه4؟الكتبفي

كثرتراتىئئمآغشمر،يئئتيئئئمييهيفاتراءىوأئه5،الكتب

زقدوا،وتغضمهمالآنحئىبا!/أكثرفئم-مغاأخصمثةخمسصمن

تراءى،الكلؤايخر8.الزشلصلجميعثتم،ييغقولتتواتىثئم7-

*.لل!فطكأئماأئضا،أنالي

وسولأ،أذعىلآنأهلأتسحتبل،الرص!للآضغرإئي،أتجل9

ماجصرصثقدالف!بيغمةإئما01الفه.كنيسةآضط!ذتأئيبما

أكثز!طبللا،باطتة؟تكنلمأوتيتهاائتيونعمئهغقيه؟أنا

قسؤا!ر11معي.ائتيالف!يغضةبلأثالا،وليهنجميغا،جمثهم

آمنئم.وهكذاتكيرز،فهكذا،أولئلثأثمأناكثحت

الكي!،الآمواتتين-جمنقاتمالدأئهصبالمسيحيكرزكانفإن12

قيامةتكنلمفإن13الآمواب*؟قياقةيغذمتيتكمقوميقو3

فيهرأزتنا،تفثملمالمسيحكانوإن14،تقئملتمإذنفالمسيح،أثواصت

دعوتهبهتئصفماإلىإشارة81(.وبرهانهالإنجيلأساسهيالقيامةعقيدةإن41(

العقيدةعلىالأمواتبقيامةتعليمهبولسيبني)12(.وغرابةعن!منالرسالةإلى

سرئا،جسذأيؤئفونوالمؤمنونالمسيح:رسائلهمنكثيرفيعلي!اكلامهيدورائتيالكبرى

ناسوتهفيويتمخديقومالمسيحنعقلأنفيستحيلثئمومنالأعضاسء.وهمالرأسفيههو

أيوحئاقيامتهأمجادفي،والئعمةبالإيمانبهالمئحدون،المؤمنونيشتركأنغيرمن

القيامةعدمفرضناإذاحيثالرأص!،مصيرالأعضاءفمصيرإذن،(،الفمالذهبيئ

131(.للمسجحالقيامةبعدمالقوللزم،للأموات
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،!لفهزووشمهوذأضخيناتل15.باطلأيضاوإيمانكم،باطلةإذن

كان"إن،يممهتئموهؤ،المسيغأالاتمبأئه،اللهعلىشمهذنالآئا

فالمسيح"يقومونلاالآمواتاكانفإن16.!ومونلاحفاالآموأت

وأنتم(،باطلفإيمانكم،تقئملمالمسيحكانوإن17،تقئملمأيقما

أيضماصالمسيحفيؤقدوافائذين،تئموجمن18بم*خطاياكمفيتعا

ققط،الحياةهذهالييأالمسيحفيرجاؤناكانإن91قاتكوأ+قد

.*أجمعينالئاسصأف!قىفتحن

*باكورة،الآهواتتينصهنقاتمقدالمسيغفإنلا،،وليهن02

اليامة!أيضافبإنسالى،بإنسافيكان،الموتآنبما،لآئه21.للراقدين

اليأيضماكذللث،الجميحتموصتآذتمفيآئةفكماص22.الآموات

المسيح،:رئبتهفيواجل!كل،وليهن23ع7.الجميعشم!حئياصالمسيح

!!اثئتهىثئم24ضجيئه.عثذصللمسيحائذينثئم؟بثورةأئهعلى

وكل،وئاشةكلأئتئقديكونمابعذ،الآ!بلائهائمثلثشفتممتى

نأ))إلىتميلثأنبذلالأثه25أمضاذة،0قذزةوكل،مملطافي

اتوت.هؤيلاشىغاووآيخر26قذقثه".تحمتأعدائ!تجميغتضغ

المؤمنينتنفعلاوضعهاائتيوالأسرار،وباطلىعقيمفعملهيقملمالمسيج!كانإن)17(

أقيامةالبثورةهذهإن102(واستمائة.تجردحياةالمسيحئةالحياةلأن191(شيثا.به

بينالكائنةللوحدةلازمةنتيجةذلك)22((.الراقدين)تيامةالحصادبملءتبشر(المسيح

والآعضاء.الرأس
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))كلإن.قولهوفي".الذقيهختآشيءكل))أخضغالفهفيإن27

كلتهأخضغائذيت!تثنيأتةصالواضحفمن،أخصغقدشيء((

تف!االآبنيخصمعفحينئذشيء،كلتهأخقغومتى28شيء،

-.الكلفيكلأالفهليكونشيء،كلتهأخضغلفذي

فإن؟6؟الأمواتصلأجلتغتمدونائذينتفغلفماذا،،وإلأ92

وتحن03لآجيهم؟يغتمدونقيتمالتئةيقومونلاالآمواتكان

الإخؤة،أثها،أ!ميمم31بأنفميشا؟ساعيما،كلنخاطر،يتم،أيضا

.تومكلأموتإئيرئنا،يسوغاتسيحصفييكمليائذيبالقخير

أق!سن،فيالؤحوشنحازب!ثقد،تمثميرثةصلأغراضكئحثوإن32

وتشرلث،))قفتاكليقومونلاالأضواثكانإنعليئ؟يعود2تفعفأفي

الآخلادقتف!يماالرديئةالجثمر"إن:تغتروالا33".!تموتغذاالإئا

لامنكمقوقافإنتعد؟تخطأواولابجذ،اشتفيقوا34ال!ليقة((0

لإخجايكم-ذللثأقول!لئهتجفيهمعلىيزالون

القيامةكيفية

تج!دوبأمم!الأمواف؟يقوم"كي!.قائل3يقوقد،وليهن35

تقدمة،لأبيهيقذم،المجاهدةللكنيسةكرئيس،الخاصنملكهمنتهىفيالمسيحإن281(

الطقس.هذاعنبالضبطشيثانعرفلا)92(.قدكسبهيكونماجميع،وخضوعتجفة

!يشتق،الأمواتلأجلالثقشفبابمنالكورنثئونيزاولهالغسولمنضرتايكونفقد

بقيامةإقناعهملأجلبالكورنثئينخاضابرهاتا،يؤئدهأويتبئاهأنغيرمن،بولسمنه

.الأمواث
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إذاإلأيحيالاأنتآ،،ترزعهمداإن!جاهليا36؟"يرجعون

خئهمخردتل،شيكونائذيالج!تملهؤلئ!نترؤعهوما37مات.

ئؤتيهاالفةأنإلأ738.المزوربجمنغيرهاأوضثلأ،،الجنطةجمن

يإ،المختصنج!قهالمزويىينلكليريا،ماعلىج!ما

وللبهاجممتجسما،يلئاس!صبل،وأجذةتيمتسثالآخسابكيل93

والآجسام04آخر.وللأشمافيآخر،تجسماوللظيويىآخر،تج!ذ

جمنها،ال!ماوئةت!اتأنتيذ:أرضئةوأجسامسماوئةأجسامأيضما

وتهاة،توعالمنمفسصوتهات41آخر،توحمماالآزضئةوتهاة،توع

عنتفتازتجقاإنحئىآخربمنوعالئجومصوتهاتآخر،نوعالقمير

بقساثهاتجسا(1يزؤع:الآمواتقياقةفهكذا42التهاء.تجمءفي

وتقو!بضمعصيززعتجخدبأوتقومبقوانييزؤع43قساد،بلاوتقوم

روحانيئ.جساوتقومخيوانيئ*تجسايززع44،بقؤة

أئضا،اروحانيئتجسايوجافإئه،خيوانيئتج!ايوتجاأئهبما

خئة"؟تف!ا،آذمالأؤ3،الإنسانلم"ججل*:قذكيبهاعلى45

قيآؤلأ،الروحانيئيكنلم،ولكن46مخييا*.روخاالآيخروآذ!

هن،الآوضجمنالأؤ3الإنسان47.الروحانيئتغذثذثئم،الحيوانيئ

يأ)44!الأجساد.لقيامةرميركملجديدةنبتةشكلتحتالبززةقيامةإن)37(

الئاموس-لهذايخضعفلاالروحانيئا!سدأئاوالفساد؟الانحلاللناموسخاضع

.الخالدةالحياةيعطيفحيالمسيحأثا،يموتحئاآدمكان-:7-2تك)45(



713الكوونثئينإلىالأولىبولسالقذيسرسالة15:48-54

يكونالئرابيئصمثالقغلى48السحماء.جمنالثانيوالإنسان،الثواب

تي!ناوكما94.ال!ماوئولنيكونال!ماومميئجمثالصوعلى،الئرابثولن

*.ال!ماوفيصحورةأيضاقفتلتسنالئرابيئصورة

تستطيعال!لاوالذتمالفحتمأن،الإخوةأئهاأؤكذ،أنيتيذ55

وها3.51ةالفسادغذتمتيرتأنالقساذولا،اللهقلكوتترثاأن

6؟،كائاسنتحؤ3وليهن،ترقذكفنا،لنليمرا:لكماكجمفإئي

مميفتمتلآئهالأخير؟الموقيجمنذ2،عينقئقةفي،تخطةفي52

بآلاإذ53.تتحؤلونحنفسا؟،!بغيرالآثوأتفيئقض!،بال!وقي

الما!يمااتج!د(أؤلهذاالفساد،غذتمتفتسنأنالفاجممداتجضمد،1لهذا

.الموتغذتمتفتسنأن

الغلبةنشيذ

هذاولبسنالقسا؟،غذتمالفاجمنذاالح!ا1هذاليسنومتى54

-:كتبائذيالقو3تتتمفحينئي،اتوبغذتمالماش!اتجسا،أ

والحصولللقيامةلنؤفلالحفةالمسيحئةالحياةنحياأنيجب،مثالهعلىفنحن194(

الفسافى،القابل،الضعيف،الماذفيبجسدهالإنسانيستطيحلا)05(-الخالدةالحياةعلى

يتحؤلأناولأفيجبال!ماء،فيالفهملكوتمجدفييشتركأن))الحيوانيئ"،وبكلمة

لاأثهمبيدالمجيد،الرلثمجيءيوتميموتونلابعضماإن)51("روحمانئا".جسذاويصير

شأنههنا،وبولس.يدخلونثئمآولأيتحؤلونوإئماالطبيعئةبأجساد!مالملكوتيدخلون

تقذم،مابعدكل،ونعجب.الكلامبصناعةعملأالمتكئمبصيغةينطقكثيرةمواضعفي

13014.هوشمع)54!وجسذا.نضت!االأمواتقيامةحقيقةفييرتابونقوممن
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أينا؟الموتأئها،غقبتلثأئن55الغقبة.فيالمولتآثتلغ"تقد

وفؤة،الخطيئةهيئاتوتشوكةإن56؟"الموتأث!اشوكئلث

يرئنااالغقبةيؤتيناائذيلف!وليهن،السمكر57الئاموس.هيئالحطيئ!

اتسيحيسوغ

مترغنرعين،غيرراسخينالآحئاء،الإخوةأئها،إذنفكونوا58

ليسنتعتكمأنعالمينبمالرفيغملصافيالذوامصعلىف!تزيدين

الردث*في7يباطل

وم!لامتوصياث.ختام

أنتمفآشلكوا،،يلقذيسين*اتذ؟،أتجغصجقةمنوأفا16

الفيغنرل!الأشبوعصآؤلصففي2.غلاطيةصئسلكناؤشماماعلى،يضماأ

اتجمعيكونلئلأتذيخر،أنتهتهئأما،جمنذة،جمنكمواحل!كل

قنبرسمائلاوخهخضمرتومتى3.القطإليكمقدوميجمنذ

جمنكانوإن4،أووشعليمإلىإخسماتكمييخملوا،تسمتذمشون

ضعي.قستذقبون،تفسيأنا،آذقبأنالموافقص

فيشأختازفإئي،قفدونيةفيآختيازيتعذآتيكموتسمؤ!ت5

أيضما،أشتووقد،أقيمالقد،جمندكموأفا6؟شبيلعابرققدونية

2).أورشليملمسيحئي)1(ئقاس".لامجد"بثقلئكافأأعمالنامنعملأقلإذ)58(

9(.و8كو



715الكوونثئينإلىالأولىبولسالقذيسرلمالة16:7-18

أراكمأنأريالافإئي7أتوخه.صماإلى،أنتمئشئعونيحئى

الزلث.أ!تنإن،مذةجمندكمأ!يتمأنأرجوبل2،شبيليهعاييرالآن

ليآئقتغقدلآئه9،الحمسين"تومإلىأق!مسنفيفقيمهـإتي8

.كثيرونوالمقاومون،لفعملعظيمبال!

تيتكم،ما!ي،يكونبأنآغتنواتيموثيوس!!لإتمماهـإذا01

إذدقتوذيى؟فلا11؟الردثغقلىجمئليتغقللآئه،قققغيرعلى

الإخؤة.قغآئتظايى؟فيلآني،تأيينيحئىصبسلام!وةثئمأحا*.

قغتأتيكمأنإثحاحصفيإتي!طقئعتالقدالآخأبفس!أفا12

له.تي!زمتىسيأتيلكته؟الآنتأتيئأنالتئةييردفقم؟الإخؤة

ييخير14تقؤؤا.يىجمالأ،كونواال!!لحالإ،فيآثحتوااشقروا،13

المحئة.فيعندكميهماءكل

!شأفلألنتغرفونإئكم:الإخؤةأئها،وصئةإتيكمولي15

يخذقةعلىأثف!مؤقفواالدوأئهمأخائتة،بثورةهمإشتفانا

ولكل،الرجالهؤلاءصلمثل،،أيضاأنتم،فآئقادوا61؟القذيسين

وفرتناتسنإشتفانايترياؤةت!عياوإئي17وتخماءقغهميغقلتن

فآراحوا18،بأثفميمكمتسشطيعوالمبماقاموالآئهم،وأخائكسن

!الرجالهؤلاءجمثلإذنالآفذروا.وروخكمزوحي

:12(.4تي)1شكولا،سئهلحدأثة)11(العنصرة.عيد)8(
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كثيرا!الرلثفيعليكميتمفئمآجممية؟كنائس!عليكمتضمفم91

ي!فئما02تيتهما،فيأتجتمعلمائتيالكنيس!قغوييرشيهفةأكيلا

ضقآسة.يقثقةتغضصعلىتغضمكمشفموا.ال!!ؤةتجميعغليكم

".بولسأنا،تدييخطال!لام21

"."هاراناثائمئ!لأ!قفيكنالولثيحمثلاأحاكانإن22

قغكم!تسوغالرلثيغقة23

تسوع!اتسيحصفيأخمعينمغكمتحئتي24

كلماتبعذة،يدهتحتكتبةعلىيمليهاائتيرساثلهيثئتأنبولسعادةمن)21(

ويقابل2(..ة22)رؤ"إهلئم،الزلث"آئهاةمعناهآرافيتعبير221(.الخاصنبخطه

".ملكوتك"ليألتالربثةالضلاةفيجاتماذلك
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الآفكايىئستوىعلىكانسواءسابقتها،عنشأتاالرسالةهذهتقللا

آئتقاهاائتياتواضيعصمستوىعلىأوالزسولكل،فيهاتج!ذهاائتياللأهوتئة

الكلامئةالمشاذةلهجةبولسناعتمادفيفيئجليالممثزطابعهاأئالها.ماذة

توخسماأنذلكوتغنيقا.مقاوعةأوووعيذاتهديذاالتغدوأحياتاتشتذائتي

يتورعلمولذللث،وعقد،الأولىالرسالةتدبيج!آثناءفيمنهخيفةالرسول"

ومثير.نافذبأسلولبأتجماع!إلىالكتابةعن

الؤسالةتدوينظروالت-ا

تزأخصتفقد.ال!ايقةبرسالتهنشذةائذيهدقةالزسول"يص!بلم

ئفمتحله،أوكادت،ق!عاهفآفشل!ثائعابية3الأحواوتفاقصت،أئناوثةالأحدالث

وتوضل،قبلجمنعليهكانعفاسوتاكويىئثممنجماعيمافيالوضغفازداذ

ذلكأثرعلىالزسول"اغتئموقداتجماعةءمؤشسعلىالئطاولصإلىتغضمهم

بد!لهيكنلمهـإذمربكاتها.وتنارعتاالهموموطآةعليهفازدادت.الغئمأشآ

فيأملأشئىفعالجالتإلىبادزالذفينةجذويىهاوآفتلاعصالضمغينةآستئصالسمن

رسالةفكتتالأؤلئن.واغيبارهئفوذ؟استعادةفيالتثن-وزغتةذاتإض!لاح-

فعقمثاثتيالزسالةهذهليهن)2:4(.وشكافيهاوطالمتوزجا،فيهاناشذ

كذلك،الئقليد.لناتخقطهالم9(-)7:8الجماعةصنفوسفياترجؤيغقها

باتسعىليقوتمكورنثسنإلىالثالثةيىخليهفيرفيق!تيدنإيفابإلىالزسولعمذ

المتنة.فتيلئخمدوالكيرؤساةهاوامشنهضنالجماعةوحزضاتئشود،
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أ!قفيخير2تباشيرأقمئس!،فييرلئاوهوللزسول،لاخمثإنما

المسيحتةالجماعابعندهناكلهكان.تفدونيةفيفضاغادزمقزهحئىكورنئسن

فثشرخياوفازالموعدنداءفلحى،ومأزبموعذصالإقليمذلكأوجاءفيائتغثرة

فيالمقدونئةصالكنائسلمومنيضرتاأذللزسولسبقفقدالموعدأئا.باتأرب

أورشليم.فيللاخوةصدقاقاجمغفكانالمأرل!وأئا،ال!ابقةرحلتهأثناء

مققادقاتيط!ىإليهوصلهذهمهفتهأداءإلىهنصرقا3الرسوكانوفيما

الجماعةهذكاإلىرساليهيهتاب!إلىبولسفبادر،سازةأنباءتجغتتيماوفي!يىئثس

ومعاونه.رفيمهتيطمنأخباؤفيهأحدتئهااثتيالغبطيمابأجواءفت!فلوهو

الزدم!الةموضوع-2

بهفعرضوا،الزسوليئامتيافيهعلىحقل!!مجاتمبولسنفناوثوص!ثلقد

انهاكحئىبولسنصيصالحوئسؤىالأمووتصطلحكاذثماوليهنوجزحوا.

ومفايخزا!وئحاخافناقمثاالكلاتمفيهفبسطوتئييتا،تمحيضما-الموضوعع!

سبيلها.!فيشيءكللبذلواستعداد؟،لهاوبأهلئيه،إليهاذجميائتيبالرسالة

.امنهقده!وإلىكويىئثسنإلىالوشيكقدوجمهتؤضوعصإلىانتقلذلكبعد

وفياال!خاء.فيوالئمئل-بأهل-قفدونيةالعطاءعلىفحرضاالئفوصنواستحثأ

الفئذ"،خضاجمهميقاطفيخصوقهالزسولهاجتم،الرسالةمنالأخيرالقسم

باطلة.هيوأظهركممزاعمهم

تذيهماالاستعاذ،كورنث!منأهلفخاطبتهفيالزسولصجهو3أثمرصث

ائذينأأبنائهعنالئشزدوعائلةالئهؤبشبحصإبعادفينجغأثهكما،مكاتتة

ئعفمه.يلمسيحبهمالاحتفانيسبيلفيوناضلأحتهم
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الثافية

ال!ووففبيواإل!

وتمهيدتحئة

تيموثيوسنوجمن،الفهتجشيئةصالمسيحيسوغزسولس،بولسنجمنأ

القذيسينصجميعوإلى،كويىئثسفيائتيالفهكنيسهإلى؟الأخ

والزدثأبينا،الف!جمنوشلاملكميعمة2كفهابمآخائيةفيائذين

المسيح.تسوغ

كلهـإله"،المراحمأبو،المسيعتسوغرئناأبوالفا،تبارك3

ائتيبآلئعزيةتائشطيع!،لناكتيضيقةكلفيئعريناائذي4؟تغزتة

لآئا5.ضيقةكلفيفثمائذيننعرقيأن،اللهمننحننصيبها

بالمصبيح-تغنرتتنا!ل!.أيضماتفيفنكذللث،فيناصالمسيحآلائمتفيفنكما

نتعزىكئاوإن،وخلاصمكمفي!تغنرتتكمتتضاتقكئافإلن6

بهانتائخئمائتي،غئيهاالآلامآحتمالصعلىفيكمالعاجمقيما،قيتعنرتتكئم

كماأئكمنغقمإذجهيكم،سجمنؤطياوأقلنا7أئضما.تخن

أيضا.الئعزية!يسئشايهونكذطث،الآلامفيئشاكون

جمنأصاتناماحقةمن،الإخوةأئهاتخهلوا،أننريالافإئا8

المسيح.وفيالمسيحولأجلالمسيحمثالعلىآلامهميحتملواأنالمسيحئينعلى51(
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حئىالطاقإ،وفؤق،بإفراطعقينائفلقدأئة،آسيةفي*+الضميق

*،الموتقضاءأثفايشافيخمفناتل9تفميمها،الحياةجمنيئ!ناتقل!

فإتا15.الآفواتيقيمالذيالف!علىبلأئفميشا،علىتئيهللئلأ

إئما،أتجلىوسيئمذنا؟،الةاهمالموتهذاينأنقذناائذيهؤ

لآجينا!بالضلا؟ذلك!يأئع!موا11أيضما.سمئقذناآئه"تواثقون

الكثيرينتثعم!أ،الكثيرينبوأسطةئغطاهاائتياتوهبةإنحئى

أجينا-.منالشكيرعلى

الفراحةصوعد!الخفةتهمةنف!يطعنيدفغبول!من

القفمبمبسلاتةبآئا،ضميرياشهادةلهؤقخزناإن12

الفه،بنعمهفياتجسد!بجكم!لا،اللهجمنالفذئنصصوالإخلاص

إليك!نكئمثلافإئا13.تحؤكمسئماولاصالعاتمفيشقكناقد

ستفقمول!أئكملآؤجووإئي*.وتفقمونتقرأونماغيرآخبزبشيء

قخركم،أئنا-القفمستعفن!همتم!وناقدأئكمكماأ4-!لاقا

رئنا.تسوغيومصفيقخرناأئكمكما

الزسولأنوالأصغ:23...(.91)اعأفسسفيحدثأئذيالشغبيكونفد)8(

إئهأي)9!.أفسسفياثذيناليهودجانبمنانقطاعغيرعلىالاضط!ادإلىيشير

الفكرةعنوجهآتمعلىتعئر11(-)3المقذمةهذه)11(.الموتمنيقينعلىكان

والضلاةوالئعزيةالعذابفيوالمؤمنينالزسولطوحدةكفها:الزسالةفيالأساسئة

ليسأي)13(قخض.بشرئةغاياتتوحيهاأئتي121(.المسيحخدمةفي،والئعاودن

بشرئة.سياساثأومضقرةأشياءإليكمرسائلنافي
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نأنؤ!طفضاغقا،فرخكميكونولكي،الثقةفبهذ؟15

جمنإليكمأرجغثثمضفدونية،إلىبكمقأفز16قثلأ،آتيكم

ماهذهنئتيفيأشويكون17اليهودئة.إلىقتشئعوني،ضفدونية

قضمذت،ماقضذتقدالجسدبض!بيماأكونأويخفة؟علىتذك

فالفا18قعا!!واللأالئعثمواحل!آييفيعندييكونحئى

الله،آبنلآن91ولا.تغئمتكنلمليهمكلاتناأنأمينأشاها(

وليحفوانسنأناأثديناعلىبيتكمب!كيرزائذي،يسوغالمسيغ

فإن02تغم.إلأفيإتكنلمولا*بمتغئميكنلموتيموثاوسن،

نقول":أيض!افيهفلذللث،نغمفييماؤتجذثقدكفهاالفإمواجمذ

وائذي؟المسيحفيقغكمئثثتناائذيوإن21*.اللهيقخل!!آمين

غزبونوتجغلأث!ما،ختقنا!ائذيوهؤ22؟اللههؤ،ق!خناكل!قد

قلوينا*.فيالزوخص

تئمغليكملإسمفاقيأئي،تفسيعلىالف!الأستمئمهاأناأفا23

تغييرههثافاستغفوا،صحيفتهلتسويدسانحةكلينتهزونبول!خصومكان)17(

النبؤاتآتئمالمسيحأنكما)91(يقزر.مافيوالخفةالتقلقلإليهلينسبواالاضطرارفي

لا،عملهمكضلورسهولا"كذطث"نعمثئممنيكنولمإعلانها،سبقائئيوالمواعد

المسيححفقعندما)25(.الئعليمفيصادقينالوعد،علىثابتينيكونواأنإلأيمكنه!م

النبؤاتأتمبأئهاعتقادهاعلىدلالة"آمين"فقالت"نعم"البشرئةأجابفكأئهالمواعد

المسيحلجسدوعضؤاللهابتاالمرءيصيربهاائتيالمعمودئةإلىإشارة)21(والمواعد.

نإ-الفه.بطابمالمسيحيئيطبعحيثالتثبيتسزإلىمحتملةإشارة221(.ال!زفي

الشماوفي.المجدأيضائعطيناأنيتعفد"،القدس"الزوحلناب!عطاثه،الفه



2:أ-1:249؟الكورنثئينإلىالثانيةبولسالقذيسرسالة722

إئم!ا،إيمايكمعلىال!يادةتةعيأئاليسن24؟كويىئئسإلىآب

.الإيمانعلىثابتونلآئك!م،صرويهمفيالإسدهاتمنريا

عل!!وأنا%يضماآتيكملاأن:تفسياليب!ذاتجزفت!وقد2

غقفته؟ائذيإلأئ!زنيائذيذاققنغضفتكمإنلآئي2.غئم

جمفنغئم،فدوميعنذ،يناتنيلئلأالآشياء*تلكوتقذكمتئمث3

،!أجمعينحهيكمهنتقينىعلىوإني.يهمأفزخأنتئبغيكان

،شديدةكآب!فيإئي،أتجل4جميغا.شروكملهؤسروريأن

بليتغتضوالا،كثيوة2موع3وفي،إليكمكتبحثالقلمبوكزدب

لكم.اتحئةقرطجمنجمثديمايتغيرفوا

غئمتلأنا،تغفنيلمفإئا،الغثمأ4وتجطقذأحاكانهإن5

هذا!تتكفيهـائة6.أغاليلئلأ،الآقلعلىتعضكمأو،جميغك!م

نأإذنفالآوتى7اكثرين.تؤبيخصجمنناكماأقصاضحا،الرجل

ت!بهدوا.أنأحرضكملذللث8.التئمالزطيزهقايئلأوتعزوةتسايحوة

قلألآختبزكم،إليكمكتبمتقدأثض!الهذا!إئي9*.قحئتكمتهلم

كورنثس:زاركنيسةالزسولأن-ا:سيليوئماالزسالةهذهمطعمنيؤخذقد)3(

3(؟-22:وه18-)1801الأعمالفىالمذكورتينالزيارتينبينما:13(اكو)2

،.الزسوللسلطةإهانةيكونقدمؤلمحادث،المتوشطةالزيارة!ذهبعدجولمحا،أئه-2

الفهجة،قاسيةرسالة،المعروفتينالزسالتينبينما،الكورنثئينإلىكتببولسوأن-3

الجماعة،وآرعوت،الزسولقساإذبعد)8(.مفقودةالزسالةوهذه.الخللفيهايصلح

حقوقها.تسترجعأنللزحمةبقيالمذنبوتاب
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أيض!افأنانجشيءطمختموةفمن15شيء.كلفيمطيعونأنئم

فإئما-يهأسامحماليكانإن-بشيءسامخحتماولئن.أساجمحه

لافإئآب!الشيطانيناجمكزلئلأ11،اتسيحتطيروفي،أخيكمجمن

أفكازه.تخقل

ليآئقتغقل!آئيقضغاتسييم،أجلصجمنترواسنجئتاوئما12

أحذلمإد،زوحيفيراخةليتكنلم13الزبأ*،فيبال!

فضمكزا14.ققاونجيةإلىوائطقف!ثفؤذغئهم،أخي،تيطن*"فيها

اتسيح،فيطقير،إلىطقيرمن،الذوامعلىيقوذناائذيلف!

لمهصيىيغ-صصه-مغةلناكل؟!
نفحه،للهفإنا،15معيرفيه+أتمحهقكاد،كلفي،:ويسر

تهيكون:الذينو!ييخلصونائذينفي،الظئبةاتس!يحص

للخياة*.خياةتفحةولأولئلث،يلقوقيفؤصبتفخةيهؤلاء16

ائذينتسشاكالكثيرينفنحن17الرسالة،؟1بهذ؟خليقإذنذافقن

تطيروفي،اللهقتلصوجمن،بإخلاصإئابل،اللهبكلمةيئجرون

اتسيح.فيتتكفئمالق!

وثنيئ،أصلمن،لبولستلميذ)13(.الإنجيللنشرمؤاتيةفرصةلهوقعتأي)12(

معرفةأنيريد)14(.ونجحفذهبكورنثس.فيالتينذاتيصلحأنالزسولإليهوكل

وفيالمسيحمنتحتونائذينالزسلبتعليمالعالمفيتنتشر،المسيحفيالموحاةالله

المسيح،نفسهفيالحامل،اللهمنالممسوح،الحقالمسيحيئعلىيتعذر161(.المسيح

فإئا:موقف!مهؤلاءفيحذد،الئاسأنتباهوتجلبالطثبةالمسيحرائحةمنهتفوحلاأن

.في!لكونالثفورواإفا،فيخلصونالإيمان
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والكبوياءبالف!ل!ئنعتأنييستحقلابولسن

إلى،كالتعض،تحتاجتغفناأئمبأئف!يشا؟الئوجمميةئستأيفأرو3

ارسالة،!،أئتمهيئرشاتتناإن2!منكمأوإتيكمتوضييما-زسائلص

لتئقإئهرو،أتجل3الئاسءجميعويقزأهاتحيرفهافلوينا،فيقكتوتة

بليمدا؟،لاوكيتمثنخن،أنشأناهاقد!ماللمسيحيىساتةأئكم

!،تخمجمن2أئواحاليبلخخير،أئواحءجمنفيلا؟الحيئالفيماصيروح

/ء.اللويكمفي

لآناكفاةأئالا5.الفهتدىباتسيحصلناائتىالئقةهيئتللث4

،"اللهجمنإئمايهفاتتنالا،أئفيشا،جمنكأنه"بآنف!يشا،!كراتفتيهز

،:الحزفيأغفدس،لاتجديد،يغفدخلثاقاتكونأنق!ةزناائذي6

فإن7فيخيي.الروحوأفاتفتلالحردتلآن،الزوحأغفد،بل

آكتيقمتةقد،ججاؤةفييحرو!باتنقوشمةاتوت--،يخذقةكانمث

،اموسىؤخهإلىيخذقواأنإشرائيلتنويسشطغلمخئىباتخل!

،.بالآخرىتكونكل،لاقكيص8ؤاثلأ،وإنطفغيإ،قجديسمتبيما

القضاء!يخذقةكاتتأإنلآئ!ا،9باتخد؟الزوح،أمكتنقة،يخذقة

أتواكورنثسأوقد،المتنضريناليهودمنشلثولاهمائذين،بخصومهالزسوليعزض)1(

ومثل.فلسطينكنائسمنرئماتسفموهاتوصيةكتبمنيدهمفيلماالكنيسةفقبلتهم

رائجةاكانت،أخرىكنيسةفيرسالتهيكملأنفيهللموضىتسمحائتيالزسائلهذه

الحفظها.القؤةيعطيأنغيرمنوصايايفرضكاناتذيالئاموسآي)7(العهد.ذلكفي
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يغذلابل01قخذا؟!وقهااليريخذقةبالأخرىققكئم،ضجيدة

الفاجمقكأ.المجدإلىبالإضاق!الئخو،هذاعلىمخذماقجيذا

هابالآخرىفكمباتخلإ،تجفىقدزائللهؤماكانإن،لآئة11

باتخد!اأضكتتقايكونباقولهؤ

وتسشا13.جرأ؟كثيرةفيتتصز!تالزجاء،هذاهثللناالإذ12

تنويثصترلالكيؤخ!!علىبزقغاتخعلكانائذي،كموسى

دإ،غميتقدتصائؤفمليهن14ؤائل!...فؤهاغايةإشرائيل

العتيق،الغفدقراتةجمنذ،اليومهذاإلىباقيغيتةالمر!ذلكإن

حئى،أخل15.المسيحأئ!قاقدالغفذ،أهذاأنتهميئك!يم!قلا

ولا16.فلويهمعلىالبر!يكودن،موسىقيرئإذايمااليومهذا

الروخ*،فؤفالزدث17الردث.إلىؤتجعوامتىإلأالئرح!ئرخ!

والؤخاتجميغا،ونحن18الحرئةءفهناك،الردثروحيكونوخيمث

الصئموز؟يللثإلىقنتحؤ3،الز!ثضخذيرآةفيتعيهس!كماسماالر،

.روحفؤائذي،الرلث!غلصبض!التهاء،فيالمتزايذة،يعييها

إلىبالتسبةشيتايغذلاالعتيقالعهدخدمةفيموسىأحرزهأئذيالمجدإنأي)15(

بعدموسىوجهالمغشيالبهاءأي)13(الجديد.العهدخذاميحرزهأئذيالممتازالمجد

للئاموسرمزهوالوقتيئالبهاءوهذا؟إسرائيلبنيإلىسيناءمنوهبوطهلئهمشاهدته

الحقيقةوءادراكالبهاءهذارؤيةدونيحولموسىوجهعلىوالبرقعالزاثل.الموسوفي

بخلافالئاموسروخيريد)17((.يدوملاوقتئا،الئاموسكونأأيإليهايرمزائتي

وقتئةالأولىالزوح"،و"خدمة"الحرف"يخدمةبين،المقطعهذافي،يقابلبولس:حرفه

.القدسالزوح"بالزوح"هنائرادفلاثئمومن.وواضحةفدائمةالأخرىأئا،وغامضة
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بك2،تفشللا،ايخذقةهذ؟القفذناوجفناالذإذ،فلذلك4

،االلهكيضةمق!يمدينولاباتكير،سالكينغيز،وهكنونايهالحياتتتبذ

01الفهأماتم،إئساييضميركلتدىبآئفميشائؤضيالحقبإظهايىبل

غنتحجول!لهؤفإئماقخجوتا،يئقلثلاإنجيلناكانولئن3

الذفير*اهذاإلاأغقىائذينالكقزةأولئلث4،الهالكين

لهؤائذي؟اتسيحتخل!صإنجيلنوولهميضيءلئلأ،بصائرهم

أفاا.الزلث،يسوغصبالمسيحبل،بأثفميسناتكرؤلالآثا5.اللهضمورة

"لمشميرقا:قالائذيالإلةلآن6.تسوعأجلصجمنلكمقعبياتحن

اليها"تسمطح-لكيقلوينا،فيأشرقأئذيلهؤنور"،الطلمةجمن

.عةاتسيحؤجئ!اليالمتألقيمأ،الفهقخدقغيرقة

ووجاءشذةالزسوليةالحياة

أن.تئصغ،ألكي،خزفئةآنيهاليتخمله"الكنزهذاأنإلأ7

كلاجمنهضايقونت!خن8جمئا"؟.وتئ!مثلف!هيئالف!ئاضمةالقدرةهذ؟

،يأسغيرعلىوليهن،حائرونتئخصوبملاولكئاجانج!،

غيرعلىوليهن،قطروحون،آئجذالغيرعلىوليهن،فضطقدون9

علىايسدلوناليهودأنتقةمماخلاصة)6(03(.:14يو:4،6الوإبليسهو)4(

الزسلفيالعاملةالإلهئةالقدرةإن71(.الإنجيلنوررؤيةمنيمنعهمبرقغاوجوههم

اقاموافيهااثتيالضعبةالأحوالوالىالزسلضعفإلىنظرناماإذأبيانبأجلىتظهر

العظي!مة.برسالتهم
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يتطهؤ،تسوغمولتحينء،كلأتجسعد،فيتخمل215؟تلاش

دائقان!قمالأحياء،نحنلأئا،11جسدنا.فيأيضماتسوغحياة

تجسملإنافيأيضعايسوغحياةلتال!ز،تسوغأخلصمنالموتإلى

ب،ءفيكموالحياةفينا،تغملإدنفاتوت12الما!ما.

آ!ط،"إئي:غنا*المكول!الوأجا،الإيمالبووحفينافإد13

يجفمنا14؟تتكفمولذللث،نوجمنأيضافتخنتكفف!ت((،ولذللث

،تسوغقغأيضما،تحنشمقيمنا،تسوغالزصثأقاتمائذيبأن

حئى،أخيكمجمنهؤإئماذلككلا5لح!+أماتهضغكموئطهزنا

تخد،اكثرينأقلولب،فيالشكرتخنرل!،الئغمةتكاثربماإذا

الطاهزكأإنسائناكانولثنتل،+تفشلتائمناولذللث16.الله

الضميقلآن17فيوقا.يوقا3تتخذ*الباطنفإنسانناتنقدم،

فيالقياسنتفوقأتدئا،ضجدثقلتنايثمثمئالخفي!،،الحاليئ

ممافإن،يرىلاماإلىبل،يوىماإلىتئولاإذ18المممؤ،

أبدفي.فهؤئرىلاماوأئا،ؤفتيئهؤإئمايرى

الآرضيئ-قسيهننا-ايخباء*هذانقضنإذاأئه"،تغقمفإئا5

مز131(الئفوس.فيالحياةتفعلموتا،لئغذحئىالشاقةالزسالةفهذه)12(

الإنسان،الئفس-.العمليبريهائذيالجسد)16(.جيثهعند141(116/115:010

عنللئعبيرجميلةاستعارة11(.ويذويالجسديتضاتلمابقدرويزدهرينموائذيالجديد

الممخد.الجسدهو-الأرضئة.البشرئة"الحياةعنوإجمالأ،البشرفيالجسد
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الآئدي،أتضتغهلمتثت!،الفهجمنق!يهن،السعموالتفيققنا،

تئتناتفتسنأنمتشؤقينهذا،ؤضجنافيتجنفلذلك2أبدفيكأ.

كلل!.%غراةلالابسينووجذناتحنإن3،الآخيرص!قوقال!ماوفي

نأنريال!لآئاهئقلين،تجنايخباء،1هذافيفنا3مافإئا،4

فينا.مالمخماهؤماالحياةتثتلعصحئىقؤقهكل،تفتسنأنتلتخقغا،

ا*.الروحغزبودنأغطاناائذي،النهفؤ،لذللثأعذناوائذي5

ذفنااما-أئاوعايمون،الذوامعلىواتقونإذنفنحن6

بالإيمالإات!للثلآئا7،الز!ثعنصمتغربون-اتج!دفيهمئمتوطنين

وت!تؤطن!،اتجسمدعنصتتغربآآنوئؤبز،إذنالتثق508.بالجيانلا

أفي!كئامسشوطنيننرضتا،أنتخيرصنفلذللث9الزدث.جمئذ

جمئتير،أماتمجميعناتطقزأنبذلاإذ15!غربين"+؟أئماتج!د،

كانأخيزاباتج!د،ضتغماخسمب!علىواحدكليتناك،المسيح

شزا.أثم

الزسولئةالفيرة-حافزالمسيحمحئة

آفا!لإفناع-الئاس.أتائمعى(،الزلثمخاقة"اما،تغقمفإذ11

)4(.والانحلالالموتفينمزأنغيرمنالزوحانيئالممخدبالجسدنتمئعأنآي)2(

الهيولئةأحالتهمنالجسدفيتحؤلآحياة،للذينونةالزلثمجيءعند،نكونأنبشرط)3(

خبائها2مننفسنافتعزتمتناقدكئاإذاأقا.وينحليموتأنبدونروحانئةحالةإلى

أمواتا.أمأحيا!كئا19(الخالد.المجداعربون)5(.الزغبةهذهتحقيتىإلىسبيلفلا)الجسد(
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ضمائيركمفيظاهرينتكونأنوأؤجو؟تهظاهوونفتخن،الله

لكمنقذئم!ائما؟جمئدكمبآئفميشافنؤضمينعو3وت!نا12أيضما.

ائذينبهئجيبونمالكميكونلكيينا،للآفتخايىقثدوحة

تعآئناإنفإئا،13القفب.فيهؤبمالاظاهر،هوبماتفتخرون

محئةلآن14*.قتكممتعفلين،كئاوإن،قلفه،التغفلحدوذ

الجميع،غنصهاتقذواحاكانإذا،آئاتغتبرإذ،تحثناصالمسيح

لكتيصالجميععنصماتقذوأئة15؟*ااضغهماتواقدأيضمافالجميح

لأخيهم.وقاتمماتلفذيبلتغا،مافيلآثف!يمهمالآخياءتخيالا

كئاوإنالح!د،تجس!أحذاتغيردثلاالآدنقفنذوعليإ،16

،إذن17؟".تغيرفاكذلكلافالآناتج!د،بخ!حباالمسيغغزفناقد

قدفالقديمبم؟إرجديدةخليقةقهؤ،المسيحفيأحاكانإن

صاتخناائذي،الفهجمنوالكل18تجآد.قدلمميءوكل،آضقحل

هؤالفةلآن91المصاتحة.يخذقهعالىوائتمتنا،بالمسيحتفيمهقغ

غقيهمخسعبأولمتفمييما،قغالعاتتم؟المسيحفي،صاتغائذي

يخلولاأنهبيدبمالجنونتيدانيحئىالهوىوركوبالئهؤلسبتهمةخصومهيرشقه)13(

الأولىحالتهفيإئهالزسولفيقول.والفطنةوالثعقلالثرؤيبمقتضىالعملمنأحياتا

هو141(الخاضة+مصلحت!مفلأجلالأخرىالحالةفيوأئا،لئهالغيرةبدا!يعمل

لجسدهأعضاءإئهمحيثمن،معهماتواالبشروهمطبيعئا،موتاعنهمماتالمسيح

وأهوائهالجسدبإخضاعأدبئاأجلهمنيموتواأنبعدمنويلزمهمسزئا؟موتا،السزفي

)17(.ال!زفيلجسدهرأسهوحيثمنالآننعرفهإئاأي)16()15(.والنعمةللزوح

ئحييها.اثتيبالئعمةمجذدة



2؟6:ا-5:259-أالكورنثئ!إلىالئانيةبولسالقذيسرسالة735

؟"المسيحشفراء،إذنفتخن02المصاتخة.وأي!وذغناكيمة،زلأتهم

!االفهتغتصاتحواأن:ب!المسيعقئناشمايهمبنا.تجطالفةكآئما

لكياأخينا*!منخطيئةتجغقة،الحطيئةتغيرفيتثمائذيإن21

الله.يز،يإنحنتصيز

بولسوج!منبعفخ!؟

نعمة!قبوئكميكونلاأنئحوضمكماالفإ1فعاونوأئاوبما6

،،قرضيئوق!تفيللثآشتخئتا"إئي-:يقولفإئا2غتثا.الفإ

وها!بماتوضيئالوقمتالآن!ؤذافها".الخلاصيومفيوأعثتلث

تفحق!لئلأشيءفي:طغثر؟تأتيوتسنا3الحلاص+يوئمالآنهؤذا

بالضمبر:لفهاتاخآأتف!نائظهزشيءكلفيبل4،غنبيخذتتنا

وفيا،الضئرلبتخآ5بموالمشفاتوالشدائد،،اتضايقفيالكشر

!،والآضوام،والآشهايى،والآتعالب،بابوالآضتطرا،السمجود!

لمحئه!با،لقاساصلروحبا،لرفقوا،ةلآنااصوطول،والمعرفة،ر؟لطهابا6

وعنص!-أليمينعنصاليربأشلخيما،اللهوالذرة،الحقوكلمة7،الخايصة

،،وحسميهالضميمتشوءفيوالقوالإ،اتجد!ي8،اليسار*

ونحناضجهولونكآئا9،صابقونوتحنفصمفونكآئااائخسحبأ

أشعيا!)2(عنها.مسؤولأوأصبحعئاحملهالكونهوالخطيئةيسوعبينشرغايوخد)21(

اليسارعنوائتيكال!يف،اليمنىباليدتؤخذائتيهي،اليمينعنالأسلحة)7(:94.8
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ئفتل؟ولاهؤذبونكأئاأحياء،نحنوهاهائتونكأئا؟قعروفون

نغنيونحنمغوؤولتكأئا،قيرحوندأئماونحنجزانكأئا15

شيء*.كلتفيلثونحنلناشيتلاكآئا،كثيرين

الؤسولى-والكوونثئينبينالئقةإحياء

قل!وقلتناءإليكمآنقتغقل!القناإنالكورنثثون،أثها11

فيمتضايقونأنتمإثمافينا؟هتضايقينت!تم12!آئسمح

ؤشعوا-كآبنائيأكفمكموإئما-لذللثقمكاقأة13.أخشائكم

قلوتكم.آيضاأنتم

تئنلقركهأفيإذواحد،ييرتحتآالكفرةقغتشمتيركوالا14

للمسيحآئيلا!بوأفي15الالقة؟قغللئويىمخاتطةوأفيوالإتم؟الير

لقئكلوفاق!وأفي16الكا!و؟ضغينمومنصخطوأفي!"؟تييعاكقغ

قاكهاخ!ضم!على،الحىالف!قئكلتحنفإئاالآوثان؟هغالف!

إلقا،تموأكون،تيتهممافيوأسير،في!مسأشكن"إئي*،الله

يقولؤآغتنرلوا،تييهمجمنإذنقآخرجوا17س!غتاليويكونون

الفوحةهذهفينجد)01(.للذفاعوالأخرىللهجومفالأولى،اليسرىباليدتؤخذاتتي!ي

اللأهثالمتدفقالخطبوكل،وبسالةوسمؤتجزدمنبهيئصفمابكلالزسولكلالزأثعة

عندلإبليساسم)15(.الحزئةبملءتكفمناأي)11(حدودها.أقصىالئفسمنالبالى

وإرميا.وأشعيااللأوئينآخضهاعذةأسفارمنمقتضبةآياتمجموع)16(اليهود.
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أئمالكمواكونكل18أقبلكم؟وأناتجمساشميتاتق!والاالزلث.

القدير".الزلثيقول،وتنالتتنينليوتكونون

كلمنأنف!ناقفنطرالآحئماء،أئهاالمواجما،هذ؟تناوإد7

الفههبمخاق!القداشةوئكفلص،والزوحالج!دآذناسص

ولمأحذا،تطيثمتثمفإئاقلويكما،افيئئ!غالنااخغلوا2

لفحكنمهذاأقو3وت!ت3آحذا.ت!تجلولمآخذا،تخذغ

إذأ4.وللموتيلحياةقلوينافيإئكمآيقا:ففمتفإئي،غقئكم

،.تعنرتةآفتلأتولقل!غظيضا؟فخرابكمولي،غظيمةتيقةبكملي

إلىحين-قدوجمناجمنإئا،أتجل5صيمنا.كلفيقرخاأفيفنوأنا

كلجمنجمميقفيكئاتل،قطراخةيخ!لإنايكنلم،قفدونية

الفةأنإلأ6قخاوف.،الذايخلوجمن،حروبي!الخارججمن:ؤخه

يقدومهوليسن7،تيالم!بفدومصغزاناقد،اثتواصمعينيعريائذي

،ايشولمحكمآختزناولقذالئعزية.جمناعهوتئتموةبماأيضمابلم!ققط

قزحي.فتزاتذ،ليوغيرتكم،هوجمكمو3

بنا؟م؟ت!متالأناييرسالتي-،غضضتكمقدكئمت!وإن،واإئي8

ولو،غفتكيمقدالرسالةظثأنأرىإد-تلإفت!قدكنمتولئن

هذا:لأنبلغمفئمقدلآئكملا،أفزخالآنالإئي9-تسيزاحيتا

.المفقودة،الق!جةالقاسيةالرسالة)8(
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تتفكملمتئمومن،اللهبح!مبغمفتثمالدفإئكمللثوتة.كانالغتم

توتةيثشئالف!بحسمب!الغتملآن01شيء،فيخسرانالتلناجمن

،فآثظروا11.اتوتقمثمثمئصالعاتمغئمأئا،غقيهاتذتملاي!للخلاص

فيكمأنشأققكئم!الفهتج!غمفتموةائذيالغئمإلى،بالحرفي

!الخوفينقي!الغيظمنقيالآغيذار!جمنبلالآخيهاد!جمن

بكلأثذئتمتقد!الآئتقامجمنقي!الغيرةجمنقي!الشوقجمنقي

كأ.اتسألةهذهفيأثيرياءأئكمؤخيما

أخلجمناكتمثاللم،إتيكمكتبحتقدإذنكنمتفإن12

الله،أماتم،تثتكممافيييئصمغبل!ائهانأخلصجمنولاائمهينص

قذ،هذهتعنرييناوقوقغزانا.مافذللث13ينا.جمناتتكمشديا

قتيكمينآشتراخأقل!روخةلآن،تيالسنيقزحصجذاقيرخنا

الائيء،تعضنتذئيمابكمآفتخزتقلإأناكنصتوإلن14جميغا.

كلفيبا!قققدكفمناكيمأئافكما،بالغكسقيأخخل،قلم

ا-لق.بح!ب!كانتيالسنلدىبيماآفتخزناهاكذيلثشيء،

طاغتكمتتذكزجمنذماعليكمغطقاتزداذأحشاءةوإن15

في،بأئيأفزص!فأنا16.وتهابةبخو!بقبلتموةوكي!جميغا،

يك!م.أثقأنأششطيغشيء،كل

وفيالذسر.الآنفةالزسالةكتابةعلىالباعثكانائذيالمؤلمالحادثإلىتلميح111(

المذنجط،وتجاهبولستجاهالعواطفشئىمنالكورنثئينصدرفيجالماخلاصةالآية

إليهم.الزسالةتلكوصولآثرعلى
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بسخاءالعطا؟علىوالبوأدثللقذيسينالمدذ

علىالفابهاتنائتيبالئعم!،الإخوةأثها،ئغلمكمإئاثئم8

جمنب!آفتجنوامافيفاضنالدقزخهمفإن2،؟،قفدونيةصكنائس

و!إئي3.شخايم!ميجنىطقغقدالشديذوقفرلهمالكثير،الضميق

قوقىقي،طااليهمقذيىعلىأئفيمهمتفقاءمنأغطؤاأئهمأشقا

هذ؟فيالآشترافييعمةإئحاحءكثيرفيإتيناطالبين4،الظاقة

تذلوالأتل،قخ!بآماتناخفقواوما5للقذيسين*ءائتيايخدق!

جمن!زجونالذللث6.اللهبمشيئةلنا،ثئمأ3ولأ،للز!ثآيضاأنفضمهم

7،.1آثتدأهقل!أئه"كماهذا،الإخسالبغقلجمنذكميتتمأنتيالسن

الإيمالب،!فيشيء،كلاليتفيضولآآئكميما،وليهن7

لنا،2تحكموفيؤخيما،كلعلىوالئشاط،والجفموالبلاغإ،

هذأ،أقو3ؤت!مت8.الغقل-الحيرفيهذافيأيضماتفيضواأنينبغي

.أقحئتكمضذؤآغيريهمبآخيهابلآختبز،وليهنالآفر،صشبيلعلى

آفتقر"قد،الغنيئلهؤأئا،كي!إ،اتسيحيسوغيعقةتعيرفونوأنتم9

هذافيأعطيكمإذنفأنا15.يففيرهأنئمت!تغنوالكيأجيكممن

العاممئذشتقواائذينأنتم،لكمناخ!ذلكلآن،قسمؤرةالآفي

مسألة"فيآخاذةلباقةوفيجذادقيقبوجهالزصوليتب!طيليهوماالألفصلهذافي)1(

بدآ")6(.أورشليمفيائذينالمسيحتونهم41(.أورشليملمؤمنيجمعهالواجبالمدد

كورنثس.فيالمهضةبهذهالفياميواصلبأنخليقفهو،فتوققمقدونيةفي
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فآيفوا11أيضما.القضل!إلىتل،ققطصالمغلإلىلا،الماضي

فيماعلىتحقيمإ،فيالغثزةجمنبالتلينتف!ا،الغملإذد!الآن

الغيزةوجذلتهاإذالآئها،.12قضلإهفياتذئتماكما،وشجكم

تكونواأنأرياولسست13.تهليسنبمالاتذئإ،يقااترءيزضي

تكونأنبلص،شغةفيغيركميكونلكيجمحي!ص،علىأنتم

لكي،غوزهمفيضاتتكمشش!ذالحاصمو؟الآخوالصففي41:مساواة

لهؤماعلى15م!المساواةفتحصمل،غوكمالضاتتهمتوقاتسمآ

غنه".تنقصنلمواممقلتهرو،تفضمللم"اثكثرقكتوبكأ:

بالموفدينيوصيبولسن

غليكم.الغير؟تفسنتيطسنقفمبفيتجعلائذيلف!قاتمكؤا16

،الغيرةتكونمابأشذإليكمضضىبل،طقبيإلىأجابآفإئا17

جميحغقيإتثثيائذيالآض!!،تغاتغثناو!د18تفميط.تفقاءوين

قدالكنائسنفإن،ذلكغنوقضلأ91،الإنجيلأفيرفيسالكنائس

ائذي،الحيرفيالغملصهذاأخلصجمنال!قيرفيلناؤفيقاأيضاآختاؤثة

ئعالتلئلأ،تحتاط!ائما02تشاطنا-وإئداب،الزلثيضخل!تخلأما

"تعضنيلآئا021غقئها!أالفناائتيالجسيضةاتمبالىصهذ؟!تلصجمن

قد)18(.حاجتهبحسبكلعلىموزغاالمنعلىهناالكلام:16180خروج)15(

ل!نجيل.صخادمجانبمنحكمةالاحتياطهذافي)25(5(.-أ:25)أعلوقايكون
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تغثن!اوتقذ22أيضا".الئاسأماتمبل،ققطالف!أماتملاالخيريغقلص

الآلأوفؤكثيز؟،أموييوفيهراؤاغثزتةخترناأئذيأخانا*قعهما

وفعاوني!شريكيقفؤتيالمنأئا23.بكمالغظيميمايثقي!غيزةأش!ذ

أتسيح".وقجذالكنائ!ر،زسولاقهماأخؤانااوأفا؟جمنذكم

يكمءوقخيرنا،قخئتكمجمضداقصالكنائسأماتمإذنلهمفأطهروا24

أنةعنديصالفضولقمنللقذيسينائذياتذدح!يماجمنأفا9

ائذيالطئمتآسيغداذكئمأغير!تلآئي2شآيإ،فيإتيكماكت!ت

العايممنذم!تجآةأخائيةايقولي(:))إناتفدونئينجمنذأفتدحا

ققذثفلكوتغ3يلاكثرين".خاالؤاكات!ثغيرتكموإن،الماضي

ثه!،القبيلهذاين،بكمآفتخارنائغطللئلأالإخؤةإليكمقغثتأ

اتمقدونئونقدتمفإذأ4آشيعداد،على،قفمثكماتكونوا،لكي

في"،أنتمأقولولا،خنخجفنام!تعذينغيزووتجدوكم،معي

الإخؤةجمنأطلمتأناللأزمينرأيت!ا،تتمقمن5أغئيهالآضهذا

حئى.ب!ا،المؤعوذضبزتكتمقبلجمنويجذوأ،إليكمتسيقوناأن

بخيل.كتفتيرلا،خفةكمتز؟مغذةتكون

المبزةهذ؟عنالئاتجةالفوائذ

وقناتحصمدب!آيضمابالئقتيربالئفتيو،تزؤعقنأنفآغقموا6

المسيح.روحجسبمسيحثانإتهماأي231(تماتا.مجهولالغيورالمسيحيئهذا)22(

قلبه.ورغبيما
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ؤخييبخسمب!كلقفيعط7يحصسد.أيض!افبال!خاءبالصمخاءتززع

المتهـفل".المغطيئيجبأالفة"لأنآضطرار:أوكراهيةغنلا؟اللبه

كلفي،لكميكونبحيثأ،يحمةبكلتغمزكمأنقابروالفة8

غملشلكلعنكموتفيض!اليهفاتة،كلشيء،كلوفيحين2

اتساكين،أغطىخيراتإ،"ورغ:!ضكتوبهؤماعلى9؟صالح

الآتد".إلىتدومقيزة

رزغكمشترؤقكمم!تقوئهوخئزارزغا،الزارغتززقوالذي01

أتت!تأاهكذاآستغتئتمماوإذا11.يركميخلاكويزيذ،وئكثؤة

ايخذم!ب!ذ؟القياتملآن12لله.الشكزيناصيثشعئشخاءكللكم

الشكيرعلىأيضاتخثماتلالقذيسين،غؤزفقطي!ذلاالمقذسة

علىالفةئمخدونايخدتةهذ؟بتفدييرهمهإئهم13لفه.الكثير

تهمائشازكةاليوشخائكم،المسيحبإنجيلىصالآعترافيفيطاغتكم

أجلجمنلكمقحئتهمغنتنئملآجيكموصلاتهم14*.وللجميع

لاائتيهوهبييماعلىلف!فشكزا15.فيكمائتزايد؟الف!يعميما

ئوضف!

منالمتنضرينأنلهمسيتئهدالي!ودمنالمتنضرينإنأي)13!:112/111.9مز)9(

فيوحيماأتمعلىدخلواإئ!مإذ،نفسهبالإيمانقيد،غيروعلى،مثلهـميعترفونالأم

عينه.الإنجيلروح
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ال!عضتهمةئف!يهعنيدفغبول!ن

"الذليل،بولسنتفسيأناوجفمإ،المسيعصبؤداعةأسألكمثئما0

بعيذا-...((كن!تماإذاعليكماثختر!ئئتئتكم،كنمتماإذا

أعملآن،خضوريجمنذئفجئوني،،لاأنأإليكمآطلحث،أتجل2

ت!فلثيخ!بوتنا2قومعلىبهاسآتجاشؤأثيأرىائتيالجرآ؟،بتللث

نحايىبلاأئابيذالجسد،فيت!للثكملثولافإثا3اتجسد.بحسمب!

قادر"هيئبلبجسدئإ،لي!مثخزيناأشلحةلآن4اتجسد.بحتمب!

ترتمغلمحل!وكلالسمفسمطابفتفدم5الحصمون،قذمعلىبالفيما

ونحني6اتسيح.طاغةإلىتصير؟كلوتسحبيالئه،قغرقةجممذ

طاعتكم.كمقحثهتىقغصيهكلئحاهمتأنمستعذون

بأئاتف!ييمامنييقأحاكانإن!تنظرونالطواهيرإلى،أنتم7

لهؤصكماللمسيحأيضساتحنأئا،ذأتهفي،أيضمافليفكزيماللمسيح

ائذي.يسمفطايناالإفواطتغضصفيآفتخزتو3إلب،فيايرئي8*.ته

أطهز:فلئلأ9،أخخللا-يقذجمكملالئنيايكم-الزفيأعطاناة

تقيلةاالزسائل"إن:الائلتقولإذ01،بالؤسائلغقيكم2ه!ؤلجمثل

قفيح!ثا11خقير"بموالكلام،فضعيفاتج!دحضوروأفا،وقوئة

احتجاجمنيليمماوفي.خصومهعنهصامئعهما،الئهكممنشيءفيينقلالرسول)1(

لااائذينبخصومهبولسيعزض)7(لاذغا.ومزالبخفيقامزاش!الئهكمذلكيظهر

سواهم.مناكثريفقهونهوأئهمغيرهمهنأكثرللمسيحبأئهممذعينيتباهونينفكون
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الزسائل،في،بالقولنكونكماأئاهذامثل

حاصرون.وتحنأيضا،بالمعلنكونكذللث

الزفعة-فيالطمعت!مةنف!يطعنيدفغبولسن

غاثبون،وتحن

ئوضمونبقؤمصأنف!نانقابلأنولا،نساوقيأنتجسمرلاتحن12

أنف!همويقابلون،بأنفيسهمأثفسمهمتقيسونإذفإئهم!بأئفيمهم

قوقتفتجزالقن،تحنأئا13.الفمثأيكونون،كفاالدي،بأثفيمهم

بناتلخصإذلنا،الفةقتمقاائذيالحذصقياستجب!بل،القياس

ذإ،إليكمبالغينغيزلوكئاكماحدوذناتتعذىولا14.سإليكم

القياس!،الوقتفتجرلاإئا15.المسيحصبإنجيلتقغناقدإليكمإئا

قذؤاتزداذأن،إيمانكمتمماماإذا،نؤفلتلغيريا،بآثحادبولا

ماإلىالإنجيلنحيئوأناآخذنا؟ئفتضىعلى،أغئيكمفي

غيريا.خدوبفيضيغقدبماتفتجزأنغيرجمنجمنكم،أئعذ

ؤضمىقنليسنلآئا18؟بالزلثالفتفتجزتفتجزأن،أراذأ"القن17

*".الرلثي!ؤضىقنبلائختتز،الزجلا1فؤبنفجم!

ائذينالمنتفخونأولئكال!خافةمنعليهمابولسيظهرالمقطعهذافي18(-)12

لهحذدهائذيالعملحقلمقياشالهفيئخذ!ووأئا؟لأنفسهممفيالتماأنفسهميئخذون

مثلعلىالمذىهذايتعذىلاوالزسولبعدها،وماكورنثسإلىيمتذالحقلوهذاالفه-

عملهم.نطاقعنيخرجبماويفتخرونغيرهمتعبعلىيدخلونائذينأولئكيفعلما

24.و9:23إرميا18(و)17
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آفتخاليهدواعي

أتجل،ااتجفل-!جمنقليلأجمئيتختملونتئتكميا11

لرجلءخطئتكملآئيالفه"غيرةعليكيمأغاوفإثي2!آحتملوني

هنأخادتأنيبيذ3.للمسيحغفيفةغذراءلآهدتكمواحلإ،

أفكاكه!تفسمابمكيرها،الحئةأغؤثهاائتيجمثال-خؤاتعلى،أئكم

يكيرزأحاجاءيهملو،لآئة4ءالمسيحتجاةتساطتهاعنوتتحؤلرو

ائذيغيزآخزووخاتنالونأ!هوكنتمبه،تكيررلمآخزبيسوغ

بطئبلآختملتموةقبلتموة،ائذيغيزآخرإنجيلأأويفتموة،

هؤلاء"غنشيبفيأنقصنلمأئيأح!مبوليهئي5ا-فاطر*.

كذلكتسحت؟الكلإمفيأفئاكن!توإن،الإئي6أكابر!الرمملص

شيء.!كلوفيؤتجإ،كلعلىاذلك(لكمأطقرناوقد؟الجفمفي

إذأ،أنتيميتزتمعواتفسيؤ!ماأئي،إذنذئبيأفيكمون7

هئها!آخذا،أخوى*كنائم!نسقثحتلقد8مخاتا؟-الف!بإنجيلبشؤتكم

علىأثفللموآحتختا،،جمنذكمو3اذكن!ت9يجدقيكم.تفقة

آسبال!!ذللثإلىالمرءيضطزلمماحماقةللثفسالمدح؟لنفسهمدحهبذلكيريد)1(

اغيرةأي21(.الموقفهذافيبولساضطزتمامثلعلى،العائةكالمصلحة،قاهرة

مثحةا"كانائذيإسرائيلشعبهعلىاللهبغيرةشبيهةغيرة،الخالصالحثيوحيهامقذسة

إلىامستمزعطقعلىإجمالأواليونانكأثيناكورنثس)4(كانت.سزفيزواجبرباطمعه

أناالحقمنكاننفقاتالأخرىالكنائسحفلأنهيريد81(جديد.شيءكلاستماع

نفسها.تتحفلهاكورنثس
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آحتياجي.شذواقدقفدونيةمنالدمواالذينالإخوةلآنأخد،

وسأخذر.،غليكممثفلأأكونأنخذزتقدشيبكلوفي

أقاليمفيجمئييثرعلاالقخزهذاإن،فيئائذيصالمسيحفبخق01

نأغيز12.تغلمالفا-؟أخئكمتسمتألأئي..لماذا؟ه11.أخمائية

لكي،جمفةتطفبونائذينعلىالجفةلآقطغأيضماشأفغلاأفعلاما

كذبة،رلمملالرجال*فهؤلاء13به+.تفتخوونمافيجمثقنائوتجاوا

هإنغزؤ،ولا14.المسيحزسملصبهئئةمتتكرون،مكارونوغقلة

خذافاتتزئاأنبالغرلمجيمافليسن15نوو.بهئطتتنكرتف!االشيطان

أعمايهم.ؤفقصعلىستكونعاالبتهمأنإلأاليز.خذامصبنرفي

الآفتلونيوإلأ،جماهلأ.أحاتخسمتئيلا:فأقولوأعوذ16

موضوجفيبإ،أتكئمماإن17قليلأ.أيضماأنالآفتخزشكجاهل

عنكأئمابل،الزلث،أروحيحضمب!ب!أتكفئملاهذا،الآفتخار

أيضافآنااتجسد،بحضمب!تفتخرونكئيوينألنوبما18.تجفل

الحكماء!أنتمالخاطير،بطئمبالجهلاءتختملونلآئكم91أفتجر،

وتن،يستأيملكموقن،تسمتعياكمقنتحتملون،أتجل02

وجوهكم!غلىيفطمكموقنغليكممأيتكئروقنتمثميمكم،

ضمغفاء...كئابأئاصالقولجمنلآخجلإئي21

يفتخرواآنبولسأعداءوسعفي)12(.الزسولأعداءافتراءاتمنأيفتاهذا)11(

يقضرونوالئضحيةالئجردميدانفيولكئهموشأتا!قدزأيفوقونه،عظامرسلبآئهم

الزسول.مجاراةعنجذا
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فييماأجترئ2-كجاهلآتكفم-أحافييمايخترئقفما،وليهن

فأناهم؟إشرائيلئونأ؟كذلكفآناهم؟أجمبرايئون22أيضا!أنا

هم؟صالمسيحأخذام23،*كذلكفأنا؟همإبراهيتمأذؤئة،كذلك

أكثر،أالآتعالبالياكثز:ذلكاأفيفأنا-ت!ذيكقنأتكفم-

غالتاماالموتأخطاوفي،القياسقوقاتجفدفيأكثز،السمجودبفي

لح،؟"واحدةإلأتجفدةأربعينمزالتخمسناليهو3جتذني24

بيئائك!ؤث،مزةو!ابمهزأتثلاتبالجصيئضرئتا25

ماكثيزا26!الفخةفيوليلأنهاؤاقضئ!ثبمقزاتثلاتال!فينة

في؟الفصوصأخطمايىوفي،ال!يولأخطايىفيالآسفايىفيكنمت

فيوأخطايىالمدينةفيوأخطايى،الآهممنوأخطاو،أفتيجمنأخطايى

وفي"27!الكذتةالإخوةبينوأخطاييالبحير،فيوأخطايى،البزئة

والغطش،للحوعص،الكثيرةللأش!ايىألمحرضة،،والكذالئعمب

يتراكتمما،هذهغداوما28اإوالغزييفتزب،الكثيرةللأضوام

ولاتضعففقن92!الكنائسبجميحصوالآفتمام2،يومكلعليئ

آنا!أحتيرقولايغثرمقأنا!أضع!

يغقما31.بضمغفيأفتخرفإئيالآالتخاو،منبذلاكانإن35

الشعب"،اللهشعبمنآيإسرائيليئ؟اليهودئةالأئةمنأيعبرانيئبول!)22(

الخلاصموعدلهائذيالشعب،الماسوفيالسمعبمنآيإبراهيمذزيةمن،الثيوقراطيئ

تتعذى!لاالجلداتأنغير،المذنبجلديبيحالموسوفيالئا!سكان241(بالماستا.

.جلدة93عنديقفونالحذكانواهذاتعذيفخشيةالأرلعين.
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لاأئيالذهويى،إلىالمبازك،المسيحيسوغزئناأبو،الفه

مديضةتحرس!كان،بدقشقالحاوصثاتللبواليئإن00032!أكذب

نالمحذةفيئبيلءجمنفيفاليمت33؟غليئالقئضصبقضل!الذضشقئين

كأ.تدئهمنوتجؤثالاث!ويى،الي

إلىأنتقل،فيهيخؤلاأئةقغالآفتخاو،منئذلاكانإن12

قد،المسيحفي3إنساتاعأعيردتإئي2دإيحاءاته.الزلثزؤى

الح!د؟أالي--الئايثةال!ماءإلى،شنةغشزةأؤقيفئذآخئطمت

،-تغلمالفاأعقمبأتسستاتج!د؟خارقيأمأعقيم،تسست

تس!تجسده!ب!بدول!أمتجسمده؟أفي-الإنسانهذاأنوأعير!ث3

كيمالتوشمعيمالمزذؤسإلىآ!قد4-تغلمالفا؟أعلم

هذاجق!فمن5بها.يثطقأنلإنساييتجللاالؤض!،تفوؤا

فإئي6+باممىوهانيإلأأفتجرفلاتفسيجقةجمنأفاأفتجر،الزجل!1

أك!أئيتيذ،الحق3أقولآئيجاهلأ،ا"كنليمالآفيخازأؤذصثلو

جمئي.تسمغاأوغقيإيرانيماقو!آأخابيتظنأنخشية

فيمحؤكةشأغطيمتالإيحاءابهذ؟يصعمؤأشتكيزولئلأ7

مسكنهيالثالثةوال!ماء-.نفسهبولسهوالإنسانهذا)2(25.-23:9أع)33(

الئجوم.فسماءوالثانيةال!واء،فسماءالي!ودنظرفيالأولىآئاالمئمعادة.ومقزالله

هوواكيد".الشيطانمن"الملاكوهذا"التم!كة"هذهبشأنالمف!رينآراءتضاربت)7(

جسدثةعفةالاتموكةهذهفيرأواجميغاإئهم؟ال!ادسالقرنحئىوغرتاشرقاالآباءرأي

15(!-13ة4غلاطيةانظر1الئظوفيدأءأنهافالأرجحالعئةهذهتحديدوأئا.ملازمةمؤلمة
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أشتكيرإلألئلأ...تفطقنيلكيالشئطالبجمنملاكااتج!د،

(:ليفقاك9بمتفاوقنيأنقزاصتثلاتالزبةإلىطلب!ثولذللث8

صروبففبكل*".الؤفن!يتئدوكمالهاقؤتيلآن:ي!غضتي"تكفيلث

،أأتجل01.المسيحقؤةعليئيت!تقز،بأوهانيبالحرفيآفتجر،إذن

،"والآضطهادات،والضميقاب،والإهانالت،بالآوهالنيألتزإئي

!.قوفيأنافحينئذضعفتامتىلآئي.المسيحأجلصمنوالشدائد

جمن"كانإذ،آضطزؤتمونيإئماجاهلأ!جممزت"قد!ا11

أولئلث%غنشيئءاليأنفصنلملآئي،فيئأنئمئوضمواأنالواج!ب

الزسمول!غلاهاقيالإن12!نجشيءت!مثكئحثوإناكايير،الرشلص

والغجائااوالآياتكلالآنا؟،طول:تئتكممافيتجف!ثقدالممئزةا1

فياإلأ!أالكنائسسائيرغنتقضتمشيءأفيوفي13.وأئغجزات

الطفمبهذأفساجمحونيغليكم؟أتفللمكؤني

"،غليكمأتفلولن،ثايثةقزةإليكميلقدومصمتأفحبأناها14

الأولابعلىليسنإذأريد،،اإئثمت!ل،لكمفؤماأطفحثلالأئي

شرويى"بكلوأنا15يلآولاد.الوايدينعلىبل،يلوالدينيذخرواأن

آنامننعجبلا:16(،13ألوالاتحيطانإلىالجسدأمراضيسندوناليهودكانلهاذ

بأنالقائلينفرأيثئمومن،الطهبإذنولكن،نفسهإبليسيخعلالذاءهذافييرىبولس

أ)9(،الضعفبهذايفتخربولسأنعنفضلألهوزنلا،الذنستجاربإلىيشيربولس

.الإنسانضعففياللهقدرة)9()01(+بهويسز
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وأنا،كنتم!إن،نفوجممكملآخلصتفسيأئمقبلشيءاثلأئمق

أقلهأنئمئحثونيأكثز،أخثكم

أئي،غير،غليكمأتقللميتفسيأنا،أجل،ةيقالأوقد16

جمنكمغيضتفهل17اتكر!صطريقعنأخذتكمقد،داهيةكزخلص

تيالسنإلىطاتبمتلقد18؟إليكمتضايمنأحدتدعلى!ميئا

غيتمفقل،،تعرفونائذيأالآخقغةوأزشلمت،،إليكميذقمتأنأ

؟واحدةآثاييوعلى،واحدشبروحتميمؤيهلاناألمشي!ئا؟جمنكمتيالس!

وثلفهبول!نمخاوالث

آماتمتتكفموإثما.تذيكملآنفميشاتختبئأثاطتنئمطالماتقد91

وإئي02يئنيايكم.الآحئاء،أئها،ذلكوكل،المسيحفيالئ!

وأنأجا،لاماعلىأحذكمأن،أتيتكمماإذا،لآخشى

خصوهاتبيتكممافييكونأنتحئودن:لاهاعلىتحدوني

وآئتفاخالت،ونمائموآغتيابالتوضضازعات،ومغاضباتوخس!ا

إلهيئذلنيأن،إليكمغؤدتيجمنذأخشى،أ21وآضطرابات.

ولمآيقا،خطئواائذينمنكثيرينعلىأنوخوأن،كمأيكمفي

والم!ق.والرنىالئجاشةمنأتؤاغماتتوبوا
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عل!!فيها!أقضئةوكل،إليكمفيهاآتيثايثة*قزةهذهأ3

ا،الثايييماللمزةحاضزاكنمتإدقلت"لقد2.ثلاثةأوآئتينصشهاد؟

جميغا:وللآخوينآيقاخطئوالفذينغائبا،وأناأيضماالآنوأقو3

علىئزهاتاتريدونإئكم3البئة.أمممقلنإليكملمحذلمحثإذاإئي

لهؤبلجهتكممنبضمعيصلي!منافالمسيحا،فيئتنطقالمسيغأن

تخيا!أئهكلتيذضمغ!غنصميمتأئه"تجزتملا4*.تيتكممافيالو!ن

فيالفيمابفدؤ؟قعاشتخياأئاغيزفييما،ضمعفاءونحن؟اللهبقدزة

تغكم.تصريخنا

اختيروا!،الإيمانعلىأنئمقلاولتزؤا،أئف!كماضتجنوا5

غيزتكونواأنإلأ؟فيكمالمسيغتسوغأنتغيرفونأفلاهأنف!كم

مركئن."غيزلسنانحنأئاستعرفونأئكمرحاءليلكن6.مزقي ضعيص

تحنويتطقرلاالشر،جمنشيئاتصتعوالاأنالفهإلىونصفي7

مزكثن.(غيركأئاتحنونكونالحيز،أنتميتضنعوابلئزكئن،

إئا،،أتجل9.الحقلآخلصبل،الحقعلىشيئاتسشطيعلاالإئا8

لكم3تطلباماوإنأقيىياء*.أنتموتكونونتخنقض!حينتفرح

بشئىقؤتهوظهرت)3(.حاشية2:3انظركورنثسإلىبولسمجيءبشأن)1(

31(.-11؟03كو)1بالعقوباتوأيمضا،الزوحئةالمواهبأنواعوشئىالعجائب

أحقا،مسيحئةسيرتهمماكانتإذاأقوياء"إيكونون)9(.فقطبالاسممسيحضآي)5(

أالزسوليئ.سلطانهفيستعملشيءعليهملهيكونلاإذ"ضعيقا"بولسيكونوعندئذ
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إليكمأكتبذلك!جلصجمن01.كاهلينتكونواأنهؤالضملاةفي

شمآة،فيأعاجمفكملاخضرلتماإذاحئىغا!ما،وأنابهذا،

للقذم:لايفبئيال!الزدثآتايي!ائذيالئ!لطال!خس!على

ختام

تغزؤا،كاجملينوكونوا،قيرحإنكونوا،الإخوةأئهاوتعا،11

يكونوال!لامالمحئةوإله"؟شلامفيكونوارأيءواحد،علىوكونوا

غليكمئسفممقآشة.تفثقة2تعضعلىتعضمكمشفموا12قغكم.

القذيسين.تجميع

القا!الزوحصوشيركةالفإ،وقخئة،اتسيحتسوغؤئنايغقة13

أخقعين،قغكم
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الفلأ!ييحإل!الزدمدالة

974

مقذمة

لاوهي55،سنةنحؤأقمئسنفيكتبهالبولسنالزسالةهذهأنثبتآلقد

الوومانتينإلىالزسالةعناليهتابيئوالأسلولباللأهوتيئاتضمول!فيتختيمث

موضوعه،إلىآئدءخمثتهشذ؟فيوالزسو3الكويىئثئين.إلىوالزسالتئينص

فيهماندسنقدفالغلاطثونمداؤرة،ولافيهتقتهولاآندفاغاالئحئإ،بعد

فآنحى،الآضاليلقهاويفيآنزلقواغبائهمولشذ؟تعالتما،عليهمأفسذمن

إنسافيمنيتسفمهلمبهتئرهمائذيالإنجيلأنوذكرهم،باللأئمةعليهم

بالإيمانبلالئاموسصبأعماليبزرلاالإنسانوأن،المسيحيسوغصبوحيبل

بعضما،بعض!هميصلغوأن،غئهمعنيزجعواأنوناشذهم،المسيحبيسوغ

.الخلاصصتعاليمعنيبعاهمماكلعنمبتعدين

الزئيسيئ!وضوكها

فيأيضماعاتجهاائتياليزمسألةهذهرساليهفيالزسولبولسنيتناولكل

بلءالئاموسبأعمالاليرليسأنذلكفيوعقيدته.أهل-رومةإلىرسالته

شأد!فيالأخرىمواققةيزسيالقاعد؟هذهوعلى،المسيحبيسوغبالإيمان

وفكذاالجسد.لشهواتوالتآئي،الزوحبحسبوالعيشص،والعبودئةالحزئة

لا،المسيحيسوعشأدباليالضحيحالمعتقدترسيغهيالمنشودةفضائته

يثبريماوهذا،أعير،الئاسفيالحطوةأوالرضىنيلولا،الحميميسالكس!ث

110.011الزسالةبدءمنذلجلائه
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خصائضها

كفعفمالغلاطئينيخاطببولسنأنأهف!اخصائصنعذةالزسالةلهذه

وفيالمحاخةفيالبراعةشديد،يعفمبماالآقتناعشديد،برسالتهالإيمال!شديد

تأيسأنمحاولأ،العاطفةمتلفمت،ئتأئزاكلامهفييبدووهو.الإقيناعأساليمب

مستقا؟موضوعالبإلىالفجوءمنئكثرأئهذلكإلىأضص.والقلوبالعقول

يسوغإلىالآنضواءهوائذيالواحدالهدفإلىراميا،القديمالعهدمن

ئبرر.ائذيبالإيم!البالمسيح

أهفيئها

بولسن!حياةشأد!فيأهفئةذالتمعلوماستعلىتئطويالزسالةوهذه

العهدأسفايىسائيرفيولاالزسائلسائرفيأثزالهانجلألامعلومالب،الزسول

!ثلاثوقضائه)1:17(،العزببلادفيفترةمكوثهمثلهنالجديد،

بعدإليهاعودتهثئم:18!11أورشليمإلىتوخقهم!بقحثبمشقفيمشوالب

هذا"أخبارتقضميعلىيساعدئماذلكغيرإلى)2:أ(،مشةغشرةأرقي

العظيم.الزجل
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بول!ىيلللىالقتولللالة

!ييحألظإل!

751

وتوبيختحئة

بإنسايي،ولاالتشير،قتلصجمنلازسولكللهؤائذي-بول!نهنأ

-!الآموأت(أتينهنأنهقماأئذي،الآلبوالف!صالمسيحبيسوغبل

يعمة3،غلاطية-كنائسإلى،ضعيائذينالإخوة-جميعوجمن2

تف!اتذكائذي4،المسيحتسوغوؤئنا،الآبالف!منوشلاملكم

علىالشرير،الحاضيرالذفيرمنئنقذناحئىخطايانا،أجلصجمن

آمين.التماهورإذفيرإلىاتجلأتهروالذي5وأبينا،إلهناقاثميمإضبإ

عني،الس!وعةهذ؟صبمثلتتحؤلونأئكمجمنتفتعخحبإئي6

أثالا7آخز،صإنجيلإلىاوتثتقلوناص،المسيحبيغمةدعاكمالذي

يفلبواأنويريدون،ئئفيلوتكمأناس!هناكإئماآخر،إإنجيل!يوتجا

أثفسشا،نحنيكنوإنأحذ،تشزكمإيئ،وليهن8ع!.المسيحإنجيل

قفيكنبإ،بشزناكمائذيغيرآخؤ2بإنجيلالسمماء،جمنملاكاأو

ئنكرين،الزسولعلىيدشونوراحواالمتنضريناليهودمنقومغلاطيةكنيسةقدم)1(

الإنجيل71(الضفات.تلكتبيانفيبولسيلغولذلكللزسالة-الحفةالضفاتعليه

للئبرير،الختانضرووةبتعليمهمالإنجيلذلكلإفسادسغواالذخلاءالمعلمينولكنواحد،

.بالإيمانالئبريرلعقيدةالضميمفيثثممنوطعنهم
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بشزكماإنأيضما:الآنوآقول،قبلجمنلكمقائاتقد9مئمتملأ!

ميب!لأ!قفيكن،تلفيتممابجلافيأحد

ردع!التهعنالذفاغ

أقزضاة؟أشتغ!مت،اللهاأم*الآنالئاسنأششطأأققغفي01

.!للمسيحعبذاكن!تلماالئاسنأرضيتعااللوكنمتأئغي؟الئاس

على!ب!بشزالذيالإنجيلأن،الإخوةأئها،لكمأعلنفإئي11

جمنتغففتاولاأت!ئضهلملآئي12تشر،!إثجيلاهؤليسن،تدي

شمعتمأأئكمتجزتملا13اتسيح*.تسوغبؤخيصبل،إنسايي

كنيسة"بإالراطأضطهاكي!كنمت،اليهوبمفهفيالديمايسيرتي

كثيرينا،اليهودئإ*ا!لفةفي،أفوخوكي!كنحث14وأدفزها،الف!

آبائي.سمتنصعلىبإفراطأغاوكنمتإد،أفتيفيأئرأبيمن

،،ييغميهوذعانيأفيجوفيجمنقزرنيمائذيالفاآرتضىفلفا15

الفخمأضغ-إلىلميفؤقمت،الأمتينبهلأبشزآبتافيئيغلنأن16

،اقبليؤشل!مائذينإلى،أورشليتمإلىضجدتولا17*،والآم

عفمهأيسوعأنبولسيذعيلا)12(.خصومهقتلمنعليهافتراءإلىإشارة)01(

الزوحانيئأ"الفهمهوإئمايسوعإليهبهآوحىفماالغلاطئين.بهبشرماكلمباشرة

".وحدهيسوعوفييسوعفيالخلاصأنلهبئقالفهـموهذا،التاريخئةللأحداث

البشر.عنآحةاأستشرلمأي161(اليهودتة.والزسومالئعاليممجموعيريد)14(
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وبعذ18؟قشق.إلىزتجماثئمالغزلبكله!،يلابإلىيئرلتبل

جمنذةوأقم!تلآزوزيهيفا-،أورشليتمإلىضجدتشنواستثلاث

أخييعقودتيموىالرشلصجمنغيزةأؤولم91يوقا.عشزخمسة

أئي،الفهأماتمأشهداأأناذافها،إليكمبهأكتعبوما25.الزفي

وكنمث22.ويهيييكية-سورتةأقاليمإلىصأثئم21.فيهاكذ!ثلا

بيذ23؟اتسيحفيائتياليهودئهكنائستدىبالؤخ!قخهولأ

بالإيمال!الآنيبسمرقبلأتضطهاناكالنمن"أن:ت!معونكانواأئهم

فيئءالفةئمخدونفكانوا24يتدمير؟".قبلجمنشمعىائذي

أورشليتم*إلىجديل!جمنضجدتشنةغشزةأرقيتعذإئيثئم2

ؤخي،غنلمحمعوديوكان2.أيضما.تيالسنمسمتضجتابازنابا،هغ

جة؟علىئغاوضا،الأعمفيبيماأكيرؤائذيالإنجيلغقيهمصفغزضست

نإتل3باطلأ.شغيتقدأوأسعىهلالآرى،،فيهمالوجوة

ايختالب،إلىيضطزلم،يونانيولهؤ،قعيكانائذيتيالمن

فيمايخفسمةآئدشواائذينالكذبيما،الإخوةغن-الذخلاء،ؤغقا4

بقضد،تسوغاتسيحصفيتناائتيتللثلحرئتنا،ليتج!واتئتنا،

داع-للئتلحذمنيزلمولذلك،للمسيحوبرسالته،للهبتنطمرهمديونأئهبولسيعلن)17(

)18(.دعاهمنإلىالاختلاءفيلمهفتهاستعداذاالعرببلادإلىمضىبلللزصل

)يوحتابهفعيرفلسمعانيسوعاعطاهائذيالزمزفيالاسموهوالضخر.آي"كيفا"

هو)1(.باليونان!ئة"بطر!ع!"ؤمرة،بالأرامثة"كيفا"يدعونهمزةالمسيحئونوكان42إ.:أ

92(.-أ:)15الأعمالفيخبرهالمروفيالضمفرالأرجحعلى
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تخطة،ولاشيء،فيلهمتئقذلمأئاغيز5ت!تغبدونا!ل!.أن

فلاقبلأكانواق!ما-الؤجوهآفا6.الإنجيلخقيقةلكميتدوتم

لم،إذنفالوجوة-إنسانقرخةيحابيلاالفةإنإذ!تغنيني

عل!،آوتمن!تأئيوا!وائمابالغكس،بل7شئتا؟عليئتفيرضوا

ائذيلآن8-للجتانبطرس!عليهآؤلمنكما،لنققنيصالإنجيل

الأقم-أليرسالة!أيضحافيئغيئايختالإ،يرسالةبطرسنفيغيئ

همويوحئا،ويهيفايعقوباقةأوتيتها،ائتيالثعمةغرفواوإذ9

الائفاقيلمحربونبازناباوإلىإتيئيفناهم،أغمذةاتعدودون

تتذكؤأنفقطواقيوضؤنا01.يلجتانوالم،يلأقمقتخن:الكاهل

إئجافيههفيآختهدتائذيالآمز،الفقراة

الزوحيةالمؤمنيهطحزيةعندفاغ

يؤخإ،،ؤخهاقاؤفئا،أئطاكيةإلىيهيفاقدتمئما،وليهن11

كان،تعقوقيعنل!قومءجمنقجيءقبلفإئا12قلوقا.لآئاكان

ذوياجمنخوقاوتتنخىتئسلأخذقلإمواوئما.؟!الأقمقغيهل

على2دليلمعهموأكلهالوثنئين؟منالمتنضرينمع)12(الموسوفي.الئاموسلرسوم)4(

مبلامنالموفدونقدموئا-.المحزمةالمكلأمرمنهومافيالثاموس!برسومتقئدهعدم

الأمر،ا-لأممنائذينالإخوةبطرساعتزل،بيهودئتهالثم!كشديدويعقوب،يعقوب

اليهودامنائذينالمؤمنينبينالحرقتوسيعمنيجزقديما،بولسأصتنكرهاثذي

لآجلابالئاموسالعملضرورةيؤئدبطرسأنيتوفمونإذ،الأممنائذينلهأخوانهم

.الخلاص



755القلاطئينإلىبولسالقذيسرسالة2:13-02

آنجزتف!ةبازنابابلأيضا،اليهودسائزتغهوتظاقز813ايختان

بحسسب!مسشقيضاشئزاتسيرونلاأئهمؤأشأفلفا14يتظاهيرهم.

أ!آكنمت،"إن:اتجميعأماتميكيفافف!ثيمالإنجيلخقيقة

تتهؤدوإ؟"أنالأقتمتلنرمقيتم،كالي!ودلاكالأقمصتعيض!،اليهوبئ

بالئاموسل!نتبزؤبالإيمال!

ذيلث،وقغ16.الأقممنيخطأةوتسناتهو؟،بالطبيع!تحن15

بتسوغبالإيمالببل،الئاهوسبآغمالصيمؤولاالإئسانأنغيفناهإذ

!أبالمسميحبالإيمال!نبززلكي،تسوغباتسيحصأيضاتحئنآقئا،اتسيح

الئاموس.بأغمالصيبزوإنسافيجمنما!!ثالئاموس*:بأغمالصلا

نحنئوتجذ؟المسيح!يالئبريزتطفحثونحنكئا،إن،وليهن17

وكلأ!خاشا،يلخطيئة*؟خا؟قااتسيغأقيكونخطأة،أيضما

ضتغذتا!تفسيتجغفمتهذ!ا،قدماأئنيلمحذتإن،لآئي18

لفه.أخيالكيللئاموس!-شأقدبالئاموسصالإئيلا،،أوليهن91

لهؤ،بلتعد،خئآأناقق!مت02،المسيحقغطميئمتقدإئي

إلىبولسرسالتيفيالمركزئةالئقطةهيتلكبالئاموس"لابالمسيح"الئبريرأ!)6

لاوحدهبهكئافإن؟الئاموسعنبنامالالمسيحإنآي)17(والزومانئين.الغلاطئين

الشاذ.وضعناعنالمسؤولهوكان،الئاموسلئركناخطآةنبقىبل،الخلاصنستطيع

لهاذنالمسيحمعمتأناوالحال.المسيحموتسببثثمومنالخطيثةسببالئاموس)91(

لله.فأحيا،التاموسمنلأتحزرللئاموسمتلم
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اليأخيافإئياتجسمد،!يأخياالآذكنمثوإن.فيئتخيا،المسيغ

أشتهينلاأنا12.غئيتف!اوبذكأحئنيائذي،اللهبآبنصالإيمال!

ماصآإذنفالمسيح؟بالئاموسيح!ملاليزكانإنلآئا؟اللهييعم!

عفة!يغير

والكتابالاختباليوبرهانالمحزر:هوالإيمان

أمائمؤجمغائذينأنتم،شخزكمضنالآغبياء!الغلاطثونأئها3

أفنرسوىجمنكمأغيردتأنأريلألا2ضصلوتا؟المسيحيسوعلمحيؤبهم

آإلى3؟الإيماني!ماجمكئمأئمالروخيفئئمالئاموسصأبآغمال-:واحد

؟إباتج!د*الآنبالووح-تتضونآفتدأتمآدبأتغذأغبياء؟أنئمالحذهذا

فائذيم!5أقخئصثغتثاذللثكانإن!قاشيتمهاكلقاشثئمأغتثا4

الئاموس-أتفعلأبأغمالصالغجا!آ،فيكموتضتع!أالزوخيمتحكيم

قحج!بأبالف!!))آمن؟إئراهيمفهكذا6؟الإيماني!ماعصذللث،أئم

اوحذلهماهماثوجمنينأنإثىنفآفهموا7يزا".ذللثتة

يبردىالفةأنقرأىشتقإذاليهتالتهإن،ولذللث8.إئرأهيم2أبنا

تجميحتتبازد4أقائلأ،:"يلثإثراهيتمقتشزشتقبالإيمالب،الأقتم

الموجمن.إثراهيتمقغيهون،وخذلهم(يباإذنفالموجمنون9الأقم".

،االخارجئةوأعمالهالئاموسإلىترتاونثئمبالمعمودئةنلتموهائذيبالزوحتبدأئهنأي)3(

تبريركم.مصدركأئهالختانسئضاولا،الجسدئة
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تجميغافإئهم،الئاموسأغمالصعلىتفتصموونائذينأفا15

الغقلعلى!الاتنكل"قفعون:مكتوبلآئا،الفغتةتخآ

يتبززلاأئاوأفا11الثاموس".يمفيرفيقكتول!هؤهابكل

تخيا".بالإيمال!البازإن"إد،طاهرفأفر،اللهلدىأخابالئاموسص

تعقلأيقول،:"قنولكتاالإيمالإ،جمنليسنإذنفالئاموس!12

الثامو!تغت!جمنآفتداناائذيإن13ب!ا"8تخيئاالوصايا1ي!ذ؟

"قفعون:قكتوبهؤماعلىلأخينا*،تغتةصاؤإد،المسيح!ؤ

تزكةالأقمصعلىيتكون،وذللث14إ"خسمبةعلىلمحفقتنكل

يه.ؤجمذناائذيالزوخبالإيمال!وتنالطب!المسيحتسوغفي،إبراهيتم

نإالتشر:طريق!علىأتكفئمأناذاها،الإخوةأئها15

ولاأحائبطلهالاقرزثماإذاإئسايي،هنتكنو3إن،الوصئة

ولت!لهلإبراهيتماليقمثقدالمواعذأن3والحا16.شيتاكم!غقيهاتزيا

اوت!لها؟دبالإفرا،يت!يلثبل،باتجفع،لآغقاي!:يقوللاإئا-

التللا،الفهقززهاقدوصئةإن:إذنفأقو173-كأالمسيحهؤ

يلخصبولسبرهان17(-)15الضليب.علىعئاوماتخطاياناحملإذ)13(

للئاموسقتللاإذن.ثابتعهدالمواعدأنوالحال!المواعد.بعدأعطيئالئاموس:هكذأ

يرىأئهبيد؟جمعاسم"نسل"لفظةأنيجهللابولسإن)16(مفعولها.يبطلأن

معوعليه،بذاتهالمسيحعلىتماتاتنطبقلفظةهنااستعملقدالكتابأنارتياحفي

.جسده
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تئضمخها"أن،متنةوثلاثينجمئيمابأزقيصبعذهاكانائذي؟يلئاموس

إذنفليسنبالتاموس!سينالكلاييرافتأكانإنلآئا،18اتؤجمد.فئبطل

الموعد.صطريقعنلإبراهيتمؤقتاقدالفةأنوالحال"باتؤجمد.

المسيحإلىيقوذمؤذلبسوىيكنلمالئامودمن

حئى(3ماتعاصيتجبب!أضي!إئماإذن؟الئاموسنفيتم91

الملائكة.بواي!ط!أعلنوتقدالمؤجمد.تهكلججلائذي"الئ!لإ(قجيء

الفا!أفايواحد،ؤمميطايكونلاوالؤسيط02،ؤسيطتدعلى

فلو.أوحاشا؟كلأ،النهيقواجمدهضاذإذنأفالتاموس!21.قواجدع!

منالحقيقيمافياليزتكان،الحياةيوتيئأنيستطيحناموس!أغطيئ

تحمتاشيءكلعلىأغلققيدأليهتا!تأنتيذ22التاموس.

؟االمسيحبيسوغبالإيمالباتوجما،يعطىلكي،أسملطالإ،الخطيمة

يومنون.لفذين

هغققاايماالئاموستح!تقخفوظينكئاالإيمانتأتيئأنوقبل23

كاناإذنفالئاموس!24.سيغقنائذيالإيمال!آثيظايىفيغقينا،

بضعفه!الإنسانفيشعرليكثرهابلالمعاصيليقفللاالموعدإلىالئاموسنأضيف)91(

على.آصخ!ا،وهذاالئمن.لهذاجذاالئفسيروجوهتباينت)02(له.الئعمةوضرورة

ثناثيئ.عقدفهؤثئمومن،وسيطيدعلىأبرمال!يشاثيئالع!دإنالزسوليقول:نرىما

أناوالحالالئاموس-حفظشعبهوعلى،البركةاللهفعلى،وشعبهالله:طرفينبين

منافهوالموعدأئايصحبها.ائذيالأساسيئالوهندليلالعقودفيوالشروطالوساطة

متل%فلاوبالئاليقؤته-ذلكوفي،شروطولاوساطةفلاثئمومنوحدهاللهجانب

محفه.ويحلالموعديبطلبأنللئاموس
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جاةإدفتعذ25.بالإيمانئتززلكييماتسيحإلىيرشماناهوذتنات

*،الالهآبناءجميغالآئكم26فوذب.تحتآبعلأت!ناالإيمان

آعتمدواائذينجميغأنتم،لآئكم27؟تسوعصبالمسيحبالإيمال!

يونانيئ،ولايهودفيتعافقيسن28.المسيحتي!تمقديأللمسيح

اتسيحفيواجاتجميغالآئكم:وأثئىذكرليصنحز،ولاغثلأليسن

ؤؤؤثة،إبراهيتمت!لإذنفأئتم،للمسيحكنتمفإذا92؟إ؟.تسوع

اتؤجمد.بحضمب!

وووثةأبناتتجعفناالئعمة

الغبلإ،وبينبيتاقزقفلاطفلأداتمهاالوايىتإن:أيضماوأقول4

إلىوالؤكلاءالآوصياءأئديتححتلكئة2شميء،كلتفيلثأئةقغ

أطفالأكثافإدكئا:أيضمانحنوهكذا3.الآبحذذةالآخل-ائذي

الفاأرشلالزمالإ،يئءبلخ!ئما،وليهن4*.العاتملآوكال!مسمتغتدين

تح!تائذينليفتدقي5،التاموستححتمولوذا،آمرأةجمنصتولوذاآبتا

الفيماكؤنأبنامه،أئكمصعلىوالذليل6التبئي.وتناك،الئاهوس

ويسهرعليهمالمؤتمنالأولاديصحبأنإليهموكولعبد،اليونانعند،المؤذب241(

شهير.معفميلقيهادروسأستماعمنبعدمافيليتمكنواالمعرفةمبادئويلفنهمعليهم

لئهالبنؤة:الإيمانثمرةتلك261(اليهود.إلىبالئظرالئاموسوظيفةكانتتلك

بعدوليسواحدفالجميعثئمومنال!زفييسوعجسديخضونالجميع)28(بالمعمودئة.

كذلكللولد،وعبودئةقيدالطفولةعهدأن31(كحا.جمرقيةأواجتماعئةأوطبيعتةفروق

-رسوممنذلكإلىوماوشعائرهوذبائحهبقرابينهالئاموسعهدلناكان
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الآباأثهاا!أئاا:أفيهايتضزص!آبييما،ؤوخ!لويناإلىأرشل

فآشدآآبتاكنحتوإذا،آبنأشآتل،غبةاتعاتست،إذنفأنتآ7

الفه.أينعمة،وايىث!أيضا

التمتل-بالزسولوعلىالعبودئةإلىالعودةعدمصعلىتحري!

لي!سألإلق!تعئذتمالائه،تعيرفونلاقدتماإذكئتم،إئكنم8

عزفك!بالحرئقي،اللهعرفتموقد،الآنأفا9.إلهةالحقيقةفي

التي،البائسةال!قيمةالآركانيكأهذهإلىتر!عونفكي!،الفه

الآئاتم،%تحق!ونإثكم01لها؟تتعئدواأنتجديل!جمنتريدودن

تجثتاقدأكونأنفآخشى11!وال!يين*،والآوقاتوالشمهوز،

غتتا.فيكم

قدأناأئيبما،جمثليتكونواآدن،الإخوةأئها،فأسألكم12

تغقمونوأنتم13شيء.فيتطيمونيلمإئكسمءمثقكمكلضزت

اتجساوهذا14،الأولىيلمزةصبالإنجيلباتئرتكمصعليلبجسمل!أئي

لا،4بمتتكزهوةولمتزذروةلم،تخربةلكمكانائذيالعليلا،1

إذفيفأئن15أبعييه،0يسوغكاتسيحص،الفهجمنكقلافيقيفتمونيقي

وذبائحاأوثانعبادة:العالمأركانلشئىأيضاهمئس!تعتدينالغلاطئونكالطأ(وه)9

أللختانبخضوعهمإليهايرجعونوالآن،بالإيمانمن!اوتحزروا،ذلكإلىوماوشعائر

:امثلي)12(كونوا.الأخرىالرسوممنذلكإلىوما)01(اليهودئةوالأعيادوال!بوت

اليهودئةءالمفةبتركي:مثلكمصرتأناأئيكما،الموسوئةالرسوممنبتحركم
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تققغتم،إضكيايكمفيلوكان،أئكملكمأشعهافإئيآغيباطكم؟

ضمذفتكملآئيغلأؤا،لكمأقصئرت16أوآغطيئموييهاأعئتكم

ليسسأغيرةعليكمتغارونالقؤتماأولئلتىأإن17قفت،!ماافي

إئا18غقئهم.اغئا(يتغاروايفضلوكمأنيريدونبلىبصاالية؟

ققطوليسنحينص،كلوفيالحئير؟علىأوليهن(،تغارواآنلخ!ن

آتمخفالذينالضمغاز،آولادييا91+.تئتكمما!يكنمتإذا

أكونتوأوذكئم02،فيهمالمسيحتتضؤؤأنإلىتجديلإجمنيهم

فيكم!تحئرتقدلآئي،ضؤتيفأغئرجمنذكمحاضراالآلن

يمالئاهوستضآيكونواأنيريدونائذينأنتم،ليقولوا21

آئنالإ،لإبراهيتمكانأئاقكتوبافإئا22الئاموس؟ت!معونأفما

الآقةجمنأئذيآنغيز23الحزة.منوالآخرالآق!هنأحالهما

وذللث24اتؤجمد.فب!فؤ؟الحزةمنائذيأفااتج!د؟يحس!ولذ

تياجمميناء،طورهنالواجا،:الغفدانهماالاترأتال!زفز:هؤإئما

تغني،الغزلببلابفيهاتجر،أوتفظةا25-هاتجروفؤ،يلعبودئة

قغالعبودئ!فيهيئائتي،الحالئةأوزشليتمويناجمس!-ي!ميناءتجتل

لآئا27،!،أفناؤهيئ!حزةفهيئالعفياأورشليئمأفا4126ولابها.

ذلكيواصلواأنفعليهم؟بينهمكانيومخالضينوولاةموذةللزسولآظهرواإئهم)18(

الئاموس،أبناءهماليهودالنحو:هذاعلىبولسبرهانئلخص)26(.غيابهأثناء

فأبناءالمسيحئونوأئاعبيد.حتقافآولادهاآمةهاجرأنوبماهاجر،تمثلهوالئاموس

الحالئةأورشليمأتا-أحرار.حتقافأولادهاحزة!ارةأنوبما؟سارةتمثلهوالموعدالموعد،
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وآضزخيا،افتفيتلد!لاائتيالعاالزأئئها"افزحي:!قكتوب

اقيولاب،اأمنأكثراتفجوؤةاترأ؟،1أي!ولاذلآن!تتمخضلاائتيآئتها

التغل".ذاب

غيز92.إسحقجمثلأتؤعد"3أولا،الإخؤةأئها،فآنئم28

بحش!با.اتولوذيضطهذاتج!دبحسسب!اتؤلوذحينئذكانكما،آئة

اليهتاب*؟"تقولكلهاذا،وليهن35أيضما.الآنكذللث؟الروح

الحزة"ء.آبنصقغتيرلثلنالآق!آبنفإنوآبتها؟الآقة"اطرير

-!الحرةأبناءتلالآق!أبناتنحنت!نا،الإخوةأئها،تئم!فمن31

باطللث!ي"الختالط:-يسوعالمسيحفيإلأحزيةلا

إذن"فآئممتوا:اطزئةأتئغم،بهذ؟لكيالمسيحخززنالقد5

،"بولسنأناذافها2العبودئة.بييوتزتبطونتعودواولاأفيها،،

وأشقلأ3سمئتاىو.المسيحعتئقغكئمفقنآختتئتمإنيإئكم:لكمأقولو

بالتاموسصكفه.تغملبأنمفتنرمأئا،تختتنقنلكلتجديد،جمن

الئاموس؟جمناليزتطلبونائذينأئها،غن،أتسيحفص!فتمتقد4

اليزتثتطزوبالإيمالب*الروحقمن،تخنأفآ5.الئعمةمنوشقطتم

العرببلادفيهاجر"لفظة:قولهوآقا-.فالكنيسةالسماوئةأووالعليا،المجمعفهي

وجبلهاجربينالزمزئةالعلافةعنيتكقمائذي،الزسولبهفيريدسيناء"جبلتعني

بلفظةعليهئذلوالعربعندسيناءجبلأنوهيلفطةعلاقةأيضاهناكأنسيناء،

1)2(21:010تك)03(.إبراهيملإيمانصوارثون)28(.أ:54أشعيا)27(!اجر.

بالئعمة-أي)!(.للئاموسآنفسكمئخيضعونلكونكم
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بلللقت!،ولايفجتالب،يسوغصالمسيحفي،قؤةلاإذ6:ائزتجى

باتحئة،العاجملصيمال!ل!

حئىجزيكمقطع!ائذيذاقن!تخرونماكثتمأح!نما7

تذعوكم.ائذيمنليمنالؤشواسنهذاإن8؟الحقئطيعونلا

فيبخلواثقوإني01كه*الغجينيخفزالخميرمنفتسير9

،كانأئا،ئفيقكمالذيأئاآخز*.شئتاترتأونلاأئكمالؤفي

تغاكئحثإن،الإخوةأئهاوأنا،11.غقثهالقضاءشيخملفإئا

*!رالغحثقدإذنالضمليمبالقغثزةتغد؟أضطقاقيتماكيرزبايختالإ،

يفطعون!يتفيلونكنمائذينتثمتيا12

لا،ولكنالحزئة.إلىذجميئمإئما،الإخوةأئها،فأنتم13

تعضمكملخذاقابالمحئ!كونوابليلخاتمد،فزضةالحزئةهذ؟تجعلوا

:الواحدةالوصئةهذ؟فيئتضئمكفةالئاموسنلآن14لتعض.

تعفمكمو-كلونتثهشونالإذأكنتم15كتفايمك"+قريتلث"أضبما

تعضا.تعضمكمتفنواأنفآخذرواتعفتما،

الجسلىبكبغالز!مصانتصاز

الج!ك:ش!فوةتفضحوا-فلابالروحاشلكوا،:ألكمفآقول"16

أولئكإلىبالثظر)01(كفها.الجماعةئفسدوالكيالكذبةالمعفمينبعضيكفي)9(

يقاومائذيهوأئه.مؤذاهأعدائهكلتاعتراضإلىالزسوليشير)11(.الكذبةالمعفمين

)أعالئاموسإ...صحلبعديحللافالضليبوإذن!تيموثاوسخ!ققدالئاموس

.)16:3
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فيهلاهماأاتج!د،صمآوالزوخالزوح؟ضآتشتهياتج!ذفإن17

كئتمافإن18"،0تريدونماتضتعونلاإئكمحئىالآخزيقاو!

!:تئنةالج!د3وأغما91.الئاموستحتآتعدفق!تمللزوحصتنقادون

والغداوأت!وال!خر،الأوثال!وعباذة02والغهر؟والئجاشةالفجوز

ا،واليذعواثشافاتواثنازعاتوالمغاضبالت،والآطماعوالخصوهالمحت

أقولوغئهاءذلكأشتةوماوالقصودثوالائمكروالمحاشدات21

تيرثون.لاهذهأضثاكتفغلونائذينإن:سابقاأيضماقلمثكما،لكم

الله.قلكودت

الآنا؟"وطوك؟وال!لام.والقزحالمحئةفهؤصالروحتقرأفا22

.هذهوآمثالرووالغفاف.والؤداعه23؟والآمانةوالفملاحوالطف

اضقبوام!تسوغصللمسيحلهمائذينلآن24نافوس.ضةهاليسن

بالزوح؟اتخياكئاالإن02والشقوات"7.الآفواءتغالجسمذ

.الروحبحاتمباأيضعاقفت!لكن

تح!ذاولاتعضما،تعفشاتتخآولا،لمحخمبذويتكنفلا26

تعضما.تعضشا

ا،الزوحئين*أنتم،فآضلحوةولهفيأخدأيخذإن،الإخوةأئها6

اأيضما.أثتآتجزلتلثلأ،يتف!يملثأ!آؤآختط،الؤداغةبزوحص

"11(والخطئة.والجسدالئاموس:المسيحفيضلبقدشيء)24(كل7:23.رو)17(

.2:15كواان!
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المسيح.ناموسنأتفواوفكذاتعض،أثقاكتعضمكماخملوا2

تف!ه.غزفقدبشيء،ليسنوهؤمميء،أئاأحلأطنفإن3

التلهنآفتخاوةيكونوحينئذ،الخاصنغمقاواحدقفيختيزكل4

الخاصن.جمقاشيخملواحدكللآن5غير؟،قتلصينلاتفميمإ،

خيراته.صتجميعفيمغفمهكةالكي!ةتتغفمائذيليشيرفي6

قدماتخضذآفيفيوكلبإ!ئسعتفزألاالفةإنتصمفوا!لا7

القساد،اتج!ل!منتخطماتجتملإ؟،فيتزؤصمافائذي8:ؤزع

فلا9هالآتجدئةالحياةالروخ!صمنيحصملأ،الزوحفيتزرصماوالذي

تيهل.لمنحنإنالآوالبفيشتخطملأصفإثاالحئير،غقلصفيتفشل

إلىيمئماولا؟الفرضةلنادا!مااتجميع-ماإلىإذنقفئخايمن01

.الإيمانفيشركاوناهمائذين

وأهانيتحري!ن:ختام

نإ12!ييديإتيكمأخطهابرئتياطرو!ت*أكبزماائظروا11

أنفضمهمهولاءاتج!د،يخسمبايزضمواأنيويدونائذينجميغ

أخلينيضطقذوايثلأذللثوإئماتختتنوا،بأنيفنرموتكم

الئاموس،تحقظونلاأئف!هماتختونينلآن13اتسيح.ضليمب

أنا،أئا14.بأخسابكمتفتجروالكيتختينواأنيريدونوليهئهم

.كبيرةثخينةبآحرفالمهئمالئصنئكتبأنالعادةمنكان)11(.الإنجيلآيمما)6(
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طميب!ي!ائذي،اتسيجعتسوغرثنابضليمبإلأأفتجزأنالفيماققعاذ

ولابشيء،ليسنايختانلآلن701.لقعاتموأنا-لمحملثمتليالعاتم

جميحعلىوالزخمةوال!لام16.اتجديدةالحليقة!لصالقق!،

*.إشرائيل-الفهوعلى،الظريقةهذ؟ت!ف!كونائذين

جمممالبتج!دياليحايللآئيتعا!،مافيأحايغثنيفلا17

!دد.يسوعالزدث

آمين.!الإخوةأئها،روجكفمقغتسوغزئنانعمة18

بالئظرميتفهووإذن،الضليبعلىأميمتقد،الخطيثةرمزهوائذي،العالمإن)14(

الموعدإسرائيل)16(.للعالمضيتفأناثئمومنالمسيحمعضلبسثفإئيأيقما،وأنا؟إليئ

)17("اليهود.وهمالجسدبحسبإسرائيلبخلاف،غلاطيةمسيحئيهناب!مويريد

اهذهوفي.المجيدةرسالتهسبيلفيذلكإلىوماوضربجلدمنتحقلهماآثارإلىيشير

عليه.حقلأحل!وليسللمسيحفهوثئمومن،للمسيحالعبودئةسمةالآثار
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مقذمة

)3:ا،الأشررسائلإحدىهيالأفسسئينإلىالزسولبولسنرسالة

ورؤيةنضماالكول!ئينإلىالزسالةمنألاقتوابشديدةوهي02(،:6؟ا:4

واحد.فيهماالكاتبأنلئظنحئىوأسلوتاكتابئا،،لاهوتئة

الزسالةخصائص-أ

الزجفيإلألهايعطلمفعنوانها،خصائصعذةالآق!ميمئينإلىيلرسالة

أفسسلأهلآئهافيهبهرائذي)1:أ(ومطلعهاالأؤل.القرنمنالأخير

الزابم-القرنإلىترجغائتيتلكإلأتثقل!ولم،الخطوطاتصأقدمفيساقط

الرسالةنحوعلىراعوئةمسألةتعالجلكيتوضعلمأئهاذلكإلىأص!

ائخاطبة.الجماعةفيال!لاممنجؤأتفترضنإئهاالكويىنثئين.إلىالأولى

الاستمرارعلىوالحثائثابزةعلىالئحريضصسوىتذوين!امنكاتبهاغايةوما

ائئبع.الئ!جصفي

الزسالةميزات-2

صياغةفيالكاتجباستطرا؟آبرزها،الآفسسئينإلىالزسالةئمئزعذةأمور

للأفكار،تراك!ب!ي،الأولطالفصلامتدادطولعلىتنبسطالتيفاتحتها

أصوليعنيبتعاالرسالةأسلولتإن.اللأهوتئةوالئحديداتللمعانيوتزا!م-
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فاوهذا-الأخرىالبولسئةالرساثلفيعليههوعماويخضلف،الرساثلكتابة

أصالتها.فيالشلثعلىبدث

متجاورينقسمينصإلىيقسمهابنيتهافيءحاذبانقطاعأيضماالزسالةوتمتاز

ائتئالذعوةسزوموضوعه3:21-ا:3فياصولقسمفترابطين،غير

الئحريفعلىوموضوعه602:-أ:4فيثاييقسمثئم،ايأمإليهاذعيت

فيالزسولوطريقةمتنالبالإنشائيئالئركيبهذامثلإن.الفضائلممازس!

رساثله.تدبيج

سموفهيالأفسسئينإلىالزسالةب!اتئصفائتيالزئيسئةالميزةأئا

ققولاتهأفيفالئأئلكلامهاءوعذوبة،الئشريعئةرسومهاوطلاوةتعاليمها،

بإرشاداتهاوالائعاظ،لاهوتيئمنهجتعابيرهاعقايدفيوالغؤص،روحيئتئهل

!.الحقالإيمانطريقفيلل!اعينابضمعينإئهاسام:مسيحيئمسللث

وزمانهتدوينهاه!ن-3

استشهادبعدمتأخرةحقبةإلىالئدوينزهانينسمثالأخصائئينمنفريق

الئدوينزمانأنيرىآخرفريقوبقابلهم.مكانهتحديدأميرفيويرتابالرسول

65(.-621رومةفيأسيرا،بولسالزسولفيهاأقاتمائتيالفترةهو
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بهـلسالقةيمللى،لممالة

ا،ف!لللميتيحإل!

976

تخئة

القذيسينإلى،اللهتجشيثةتسوغاتسيحصؤسولص،بولسنمنا

لكميعمة2؟تسوعاتسيحصفيوامموجمنينأقممسنكأا،فيائذينا

اتسيح.تسوغوالزبأأبينا،الفيماجمنوشلائم

عمل-الفداءفيالإلهيئالئصميئم

غفياءجمنغقرنا،ائذي،اتسيحيسوغزئناأبوالفا،تبازك3

عنآختاؤناقدفييماإذ4اتسيجع*،-فيروحئةبزكةبكلمممائه،

آماقه،غثمبوبغئير،قذيسينينكون،العاتمإثشاءقثلسينضحئ!

بيسوغأبناءله"تكونأنقزضاييما،خسمبإعلىفحذذ،وشتق5

الحبيب؟فيغقينا،بهاأئغتمائتيفيال!نئهيعمت!لتمجيلإ6،المسيح

يعميه،غنىضبيماعلى،الزلألتوقغمزة،بذمهالمداءلناوفييما7

علىلنا،بإغلاي!9،والمطنةالجكقةيملبغقيناأفاضمهاالتي8

عندالأعئمالزأيآنغير،النسخبعضفي،أفسسفيأئذينأالعبارةهذهوردت)1(

)3(عموقا.آسيةكنائسإلىالزسالةهذهوخهالزسولبولمسأنيرخحالكتابئينالعلماء

كفهاالزسالةفيعليهوسيبقى،سماوفيمستؤىإلىبولسبنايرتفعالزسالةمطعمنذ

الآزلمنذتقزرتائتي،الزوحتةالخيراتأيالزوحثة(("البركاتتفصيلعلىيأتيصما

الإلهتة.العظمةمجاببهاءيتجفىبهاائتيأي)6(.الزمنآخرفيوتحفقت
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تفميمه،فيققضذةشبقائذيضشيمته،يمزقزضاته،ضمب!

فيزأسءوأحدختآتخقغأنأي:الآرجمنةصتمامجمنذييخفقة01

الآرض*،علىوماإل!ماواقيفيماشيء،كل،المسيح

ضنقضدبفقتضىقبل،جمنآضالفيناوقدذعينا،أيقماوفييما11

يضجلإ؟لحت!بخةينكون12قرضايإ،خسسب!علىشيبكلتعضل

صباتسيع*.ر!اءهمفأناطواشتقواائذيننحن

إنجييل،الحقكيمةسمعتمإدبعذأيضما"،أنتمؤفيإ،13

.،ع7القذوساتوعل!صبروحختفتمبإ،آتنتمإذوبعذ،خلاجممكم

اتفا،1آقتناةائذيالشعمبا1يمداءجميراينا،لمحربونلملهؤأئذي14

.قخلإهيت!بيحص

المطلقةالمم!عيح-وسيادئهانعصاؤ

،ايسوغبالزفيبإيمايكم!تطقدإذأيضا،لذللث15

دكركمأوأ،لآخيكمآشمكرلروزاألا61،يسينلقذا-لجميح"وبمحئيكم

روخ*ااثجلإ،أبو،المسيحيسوغإلهروئوتيكملكي17،صلواتي.في

ماايتعلموااللويكملمحيونوينيز18قعيراليه،والؤخي-فيالحكمة

يريدا131(.منهمواحاوبولسالمتنضرينالي!وديريد121(والبشر.الملاثكة)15(

"إله4هوالآب)17(الفداء.عربونآوختم!والقدسالروح-المتنضرين.الوثنئين

غنى!كليتجفىفيهائذيالمجدملءيملكإئهآي-.إنسانيسوعإنحيثمن"يسوع

الفعلئة.الئعمة"بالزوح"ويريد-.الإلهئةالظبيعة
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للقذيسين،تذيخرةائذيجميرايهتخل!يخنىوماذغؤبإ،ؤجاء

فيالمتخفيةقذزقي،غطقةقرطالموهنين،تحنلنا،لهؤوها91

تينجمنأن!ضحةإذاتسيح،فيت!طهاائتي02قؤقي،جمرة

يىئاسةكلقوق21،الصمماواتفيتميي!غنوأخق!ة،الآفوإلت

الذفيرهذافيليدمن،آشم+يسفىكلوالوق،وسياذةوقؤةوشلطايي

أيضا"!.الآتياليبل،ققط

كلقوق،وأقاقةقذقثإ،تحتآشيءكلأخقغلقد22

فيتكتيئقنوكمال"،تجت!ذةهيئائتي23يلكنيسةرأشما،شيب

.*الكاجمناتصجميع

المسيحم-فيالحلامخانئة

شقكئمائتي2،وخطاياكميزلأتكمأفواتا،أنئم،فلقدكئئم2

هيمص2ص

يزئيس-قواصتمئجترين،العالمهذاضخزىجايىينقئلا،اليها

أيضماونحن3.اتعصميةآبنآءفيالآنتعملائذيصالروح،الهوأء*

لش!وات!خاجممعيناتج!د،زغائبببح!ب!قبلمنجميغاشقكناقد

م!القةأنغيز4،الئاس(1كسائيرغضمبأبناءبالطبيغةوكثا،وتزعاتإ

المسيح،محلإحلالهاحذإلىالفعلالدعاةيعطمهاكانائتيالملائكئةالفوىهذه211(

ثئمومن،ال!زييسوعجسدهيالكنيسة)23(.المسيحأتدامتحتبولسبهايطرح

اللهابنبقيامةالمجذدللعالمتئسغمابقدرإئهابلالزأس.الجسديكفلكماتكملهفهي

)2(.سيادتهسلطانيئجفىفيها،لهتكملةالمجذد،العالمذلكمنالمسيخيجدالمتآئس

.نفوذهالإنسانعلىويبسطالهواءيسكن،الأقدمينمعتقدبحسب،ائذيإبليس
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بها،أخئناائتيقحتتهقزطأخلصوجمن،بالزخمةغنئايكونه

أنتلمبالثغضةإذ-المسيحقغأحيانا5يزلأتنا،أهواتاكئاوحين

في-،ال!ماواتفيأخقاتشاوقغةأقاضنا،وضغة6-فخفصون

الفائق،يغق!تهيخنىائ!تفتقةالذ!ورفيلئطهز7،يسوغصالمسيح

+-يسوعالمسيحفيا،ينابلطمإ

11وهذ،الإيمانبواسطهمخفصونبالثعمةإذنالأنتم8

منلهؤوليسن9*؟اللهمنغطئةبلهنكملهؤليسنالخلاص!(ا

!دىإدضثعا،تحنأتجل،01أخدفىتفتجزلالكي؟الآعمال

هنالفا،أعذهاائتيالضمالحإ،صللأعمالتسوغ-المسيحفيخلفنا

في!ا.يت!ئلث،قئل

المسيحفي،اللهوغبيتهممافي-وأليهو؟الألمتصالغ

اتج!لإ،"بحتممب!الأقتمأئتم-قثلأكنتمأئكمإذنفتذكروا11

أتج!د-فيالتديمغلص))يختاتا"...يدغؤنجممن))قققا"المذغؤين

زغو!ةغنأخنيئين"،مسيحب!ول!ؤفتئذكثتمأئكمااتذكئروا12

هذا"فيلكمزجاءلأأتؤجملإ*،عهوبغنغزبات-،إسرائيل

عناينفصللامصيرنا:نحننكونهويكونفحيثثئمومنللمسيحأعضاءنحن)6(

الشعب-ئنتطر.ماسئابدون)12(محض.مخانئةنعمةالخلاص)8(.مصيره

ائتياالمتعاقبةالعهود-.العائمالخلاصمجيءفيهلئيذالفهاختارهائذي،الثيوفراطيئ

الوعد"إسراثيل،في،وأنمىحفظب!اوالشي،بعدهوتنوءابراهيمنوحمعاللهأبرمها

حقيقئا-إلهلا-الماسوفي.بالخلاص
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ائذين،فأنتم،تسوغصالمسيحفي،الآنأفا13!*إلهولا،العاتم

لهؤلآئا14اتسيح.بدمقريبينضرتمقدم!تعيدين!بلأكانوا

الحائطتقضنإذواجذا،السعغتثنصهنتجغلائذيهؤشلامنا،

الئاموسن،تج!د؟في،وأزاك15بم*العداوةأيصتثتهما،الحاجؤ

وإحذاإثساتاالآثتئنصجمننفميمإ،فيييكؤن،وأحكايهوصاياةقغ

كقئهما،اللهتغويصايخهما16،أتثتهما،ال!لامصبإخلال،تجديذا

جاتفققد17الغدواة.قتلب!ائذيبالضمقيمبواحد،ج!دفي

كانوالفذينصوبال!لام،التعيدينأنتم،لكمبال!لام،بال!لاموتسمؤ

واحد+صبروح،الآلبإلىالئوضمليهقثنا،لنابإ،لأن18:قريبين

مواطنوأئتمبلنزلاء،ولاغزباءبعافق!تمتمئم،وجمن91

الرسملآساسمايناءأنتم02،اللهتيمبوأهل،المذيسين

يئ!قفيهالذي21تف!ا،يسوعالمسيحالزاويةوؤأس!،والآنبياء"

أيض!اوفييما22الز!ث،فيمقذشمام!قثكلأويرتمعاليناءكفا،

الزوح.فيلائإ،تسيهتايتصيروااليناءفيأنتمتئذجمجون

أثها،أخيكمجمنتسوغصالمسيحآسيز،بولسنأنا،لذللث3

الئامويسهوالحاثطوهذا،يتزعزعلاحاثطبشبهالأمعنمنعزلينالي!ودكان141(

إسرائيلهواوأحآشعتامنهماجاعلآالشعبينبينوألفالمسيحفهدمه،وأحكامهبوصاياه

عملواائذينالجديدالعهدأنبياءبلالعتيقالعهدأنبياءلا)02(.الكنيسةأيالجديد،

الئصرانئة.فجرفيالكناثسوتثبيتالإنجيلنشرعلىالزسلمع
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الفهليئقضعتمكي!،سحلثولا،شمعئمقدفإئكم2الأقم*..8

جممر،قعرقةأوتي!سابؤخيصفإئي3،لآخلكمأغطيتهاالتي*الئعمة

الزأتموني،ماإذا،فيميهنكم4بالإيجاز+قبلأهاكتبمتحذعلى

يتنييعقنلمال!رفهذا5اتسيح.يسرقنهميلهؤمائذيىكواآن

القذيسينلزشل!الزوحالآنأعقتاكما،السمايقإالآجيالصفيالبشير،

وأعضاءالواجد،"،1الميراثأهلصمنلهمالأتمإنأفيإ6:وآئبيائه

المسيحفيالواحد(،1الموجمدفيوسزكاءالواجد(،1الجسدالي

قؤهتيماتخب!علىخا؟قا،تهكلصرثائذي7،بالإنجيليسوغ

يفغل-قدزته.،عليئالفاب!اقنائتيالئعميما

أغطيثقد،جميغا*القذيسينأصايخيرآضغزأنا،لي،أتجل8

مأي!تفصىلاائذيصالمسيحيغنىصالأمفيأبئمزأن:الئعمةهذ؟

في!الذهويىمنذاتكتومال!ر،هذاتدبيرمايموللجميعوأوصمغ9

للرثاسات،،الأنتتجفىلكي15شيء،كلصالخالقالفيما

بوجوههااالف!جكمة،الكنيسةبوأسطة،ال!ماواتفيوال!لاطينص

الياآجواةائذي،الآؤليئقضد؟ختسب!علىوذللث11.*العديدة

إنهاء،تاركافيهافيتبصطعليهتستوليالفكوةوهذهالأمرسوللأئهالقيودفيبولس)1(

الميراث)6(.الأملدىالزسالةنعحة21(يليها.وما14الآيةإلىبدآهاائتيالجملة

وأئه"،للكنيسةمضطهةاكانأئهيذكرينفلثلابولس)8(المتنضرين.لليهودأتهكمالهم

مناقديرةبنعمةإلأالعظيمةرسالتهاقتضتهائذيالجئارالجهادفي!تومااهثدىما

ا.اللهآقزهائذيالخلاصيئالثصميمتجهلنفسهاهيكانتال!ماوئةالأرواح)01(.الفه

الكنيسة.إلىبنظرهاذلكفتعرفاليومأئا
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الذنؤعلى،بإبالإيمالط،الجرآةفي!لنااذي12رئثا.،يسوغصالمسيح

ضضايقيبستب!تفائملوالاأنإذنفأشألكم13.ثقةفيالفيما،أمن

قخدكم!فإئها:لآخيكمأعاني!اائتي

-الأفسسيينلأجلصلاة

كلتئبتقجمنةائذي15،الآلمحبأماتمكبتيئأخنيلذللث14

على،لكميتقعت16يم،،الأرضوعلىال!ماواتفيأشزة

الإنسالبفيبروجإ،بفؤةتتأئدواأنضخلإ؟،يخنىخسبا

ماإذاحئى،*فلويكمفيبالإيمال!المسيغليجل17-!الباطن

جميحضغ،تستطيعون18عليها،وتآش!تماتحئةفيتأض!فتم

والظولكلالغزضنمايمالمسيحمحئةأمنئديىكواآن،المذيسين

كلتفوقائتيالمحئةتللثئدكواأن91والغمق*،والغلؤ

".الفهيلءكلجمنهكذاقتمتيئوا،إدرافي

هاكلحذايفوقما،فيناالعاجمقةبفدرت!،تضتغأنفيفقابيى52

يأ،بهخاصقوجيماعلىالوحيدابنهولدإذالأزلمنذأتاالجميعقبلهولكونه)15(

الكودن.فيجماعةكلأصلثئمومنوحيا؟خصمب!مصدركلهولكونهثئم؟عقلئةولادة

)17(.القدسالروحوشكنىالمعمودئةبنعمةالمسيحصورةعلىالمجذدالإنسانهو)16(

ائتيالإلهيئالئصميممقاييستدكواآنأي)18(الئفس.فيومفاعيلهاالئعمةبفيض

فيصير،المسيحفيائتيالإلهئةالحياةملءفيالمسيحيئيشتركبالئعمة191(لها.حذلا

بناثه.فييسهمائذيالجديدالخلقثئمالكنيسةأي،الكاملالمسيحمنجزتابذلك
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إلى!تسوغصالمسيحوفي،الكنيسإفيالمجا21تتصؤر،أوتسآل

آمينهالذهور!ذفير!إلى،الآجيالصجميع

الوحدةإلىندا!

ق!لكا2تئملكواأن،الزلثفيالأسيز!أنا،إذنفأحرضمكم4

وضئرء"ووداغيماصتواضعبكلإليها:ندثتمائتيبالذغوةتليق

ؤخذ؟.جفطفياختهدوا3بمحئة.تعضماتغضمكماختملوأ2

كماأ،واحابوالزوخ،وأحااتج!ذفإن4:ال!لامييرباطالزوحص

الزلث!وإن5الواحد،الزجاءإلى؟عيتمقد،بذغؤتكم،أئكم

والآقيواجلأ،!رالإلة6،واجدةواتغمودئة،واحاوالإيمان،واحا

الجميع.وفيصالجميعويخلاكصالجميعقوقولهؤ؟للجميعواحا

ضؤهتةاهقدايىعلىجمئاواحدلكلأغ!يحثقد*الثعمةأنعلى7

شئيااشبىالعقىإلىضجذئماالكتاب،":1يقولكللذيلث8.المسيح

أيضا،تزكأئاإلأيغنيهل))ضمجد"فكؤنا9غطايا".الئاسنوأعطى

جسدهوالواحدالجسد)4(برومة.الئ!جنفيبولسكانالزسالةهذهعندكتابة11(

هوالواحدوالزوح.بكرمةآغصاييأئحادسزثابهالمئحدينالمسيحئينمعالذاتيئالمسيح

الكنيسة4يفيففيوبهومنه،قيامتهبعدالمسيحجسدعلى)ستولىائذيالقدسالزوح

يهبها"القدسالزوحكانائتيالزوحئة""المواهبهنابالئعمةيريد71(.ووحدةوثباتاحياة

ويرى68/67:91.مز)8(-12(.)11المسيحئةالجماعةلخدمةالكنيسةفجرفيبوفرة

الزسث.قيامةبعدمنالقدسالزوحوإفاضة،يسوعبقيامةنبؤةالئصنهذافيالزسول



777الأفسسئينإلىبولسالقذيسرسالةأ6-ا4:ه

آيضحاضجذائذينف!ةهؤتزكفالذي01"!؟الآرضصأسافلإلى

ائذيوهؤ11شيء.كلليضلأكئهاال!مآواتقوقماإلى

وتغضا،أنبياةوتعض!ا،ؤسملأيكونوا،أنأبعضماكأ(ى"أعطى

لآجلالقذيسينهكذامنطقا12،ومعفمينرعاةوتغ!ما،مبشرين

تثتهيأنإلى13،المسيحتج!ل!بثيالبصشبيلفيايخدقةغملص

احالةاإلى،الائهآبنصقغيرفةوفيالإيمالبفيالؤخدةإلىجميعنا

.شالمسيحآكيمال-يئبإلى؟البايخ""الإنسان

وشط،الآمواجت!تقاذفناأطفالأ،بعذنكونفلا،تئمومن14

طرقيفيوخئثهمالئاس،ضكيرقوىعلى2تغليمريحصكلبنا

ؤخإم!كلمنالمحئإصفتئموفيبالحقتغتصممبل15،الئضليل

ينالجمناائذي16؟المسيحأيصالؤأس!!فؤقنتحؤامزتقينا

!ضعلى،المفاضلىصجميعوبتعاود!،والؤخدةالئئسيقكفةاتج!ا

-.اتمخئةفيوئثنى،ئمؤاينفميمهئن!تمئئغضو،لكلالمناش!الغملص

بهليشيرإلأالئعبيرهذاالزسولاستعملومانفسها،الأرض"الأرض"بآسافليريد19!

بتأنسهالدهابنالكلمةتواضعومدىال!ماء،إلىلالئسبةالأرضأنحطاطمدىإلى

معيسوعهوالكامل"الإنسان"أ!)3آقام.أوجعلبمعنى"أعطى(()11(عليها.وحياته

إلىوتزدهرتنموأعضاثهاقدأسةوفيإليهاالئاسانضمامففي.الكنيسةأيال!زفيجسده

((الكلفيو"كله،المسيحفيبلغلحقامتهاملءتبيئوعندئذ،الإلهيئالئصميمأقزهائذيالحذ

-والوحدةالنمؤوحدهالمسيحمنيستمذالجسدكله:نصرثيسيئ)16(.اكتمالهملء
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المسيحفيالجدي!دةالحياة

،4:17-25

جمن2ت!لكوا،لاأن:الزلثاليوأئاجممدكم،إذنفأوصيكم17

غقيهم،ب!لصفيتسفكونائذينالأقمص،يخرايىعلىتعا،

أتجفليستبااللهخياةغنوتغزبواتصائزهمأطقضثالذين18

فأشلموأضمائرهمكفحثائذين91،اللويهمتضمفمبغنفيهمالئاجمص

!تر.تزتويلاتهمصفيتجاشةكللآؤتكاب!الغقرإلىذواتهم

قن"لهؤكانإن21-المسيغتعفمتمهكذافما،أئتمأئا02

يفحقيقةهطابقافيإ،غقيكمألقيئائذي،الئغليموكانيإ،وجمطتم

في،عنكمتخقعواأنلكمتئب!غيا؟إئاأي22-،تسوعفيائتي

يشقواتالفاجممذ،*الغتيقالإنسان،ال!ايقةخياتكئمآميرينفؤها

اتفبسواوأن24؟أدهايكمضميمصفيتتجذدواوآن23الغرور،

*.الحقوقداشيمااليرفيالف!جمثالصعلىخلقائذيالجديذ،الإئسان

إذا((،بالحقالريتاواحدكل"وكفموا،الكذلتإذدبفآنسذوا25

32.-؟18اروفيفضلهماراخبوجهالزسوليدمجالثلاثالآياتهذهفي)91(

الجسد.معالخطيئةعليهالمسيطرة،آدمفيالخاطئالإنسانهو"العتيق"الإنسان)22(

ألمجذدالإنسانوهو241(.يلبسهأنإلنسانكلعلىالوأجبالجديد""الإنسانبعكس

الخطيئةحالفيأئذيالإنساناستبداليجبوءأذن،المسيحآيالجديد،آدمفيخلقه

الثعمة.حالفيائذيبالإنسان
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لا،"*تحطأواولا"اشخطوا026بح!لتغضبعضشاأغضاءإئا

تجالأ.لإئليسنتثركواولا27بمختقكمعلىالمضمسنتغرلب

بيذئهعاملأقائتيهذبالحريمأتلتعا،ت!يرقفلاسايىقاص!نقن28

تخرتجنلا92المختاج.في!يصميركماته"يكونحئى،صالحهؤما

المئيانوئفياجمنهايضلحماتل،فاسدةكيمةولاأفواهكمجمن

روختحزنوالا35،يعمةال!اجمعينويوتي-الحاجةذغحتإذا-

يئ!تأضل31العداء.يومصلآخلصي!خيضئمائذي،6!الفذوسنالفه

شز.كلقغ،وجممبالبوضخمبوغض!بوممخطقرازةكلهنكم

هتساجمحين،كققات،يتعضوفقءتعض!كمذويبالحرئكونوا32

اتسيح.فيالفةساتخكئمكما

فيؤآشلكوا2أحئاء.كآولاببالفإمفتدينكونوا،أجل5

"هقذتالآخيناتف!ةوتذك،أحئكمائذي-المسيحجمثالصعلى،المحئإ

طئتة".رائحة،ذبيحةلقهتف!ا

يذكزنفلاأيضما،والطمغ،وجوه!ابكلوالئجاشةالرنىأفا3

الجسدفآعضاءوإذن.لبعضبعضهمأعضاءثئمومنالمسيحلجسدآعضاءالمسيحئون)25(

الأؤلالأمرإنزاليجبالثعبيرهذافي4:همز261(يتنابذون.ولايتعاونونالواحد

لاأنفاحرصواسخطتمأئكمفرضناإذا:المعنىفيكون،الافتراضمنزلة"اسخطوا"

الوحيدالزباطهوالقدسىالزوح)35(.الغضبهذاعنينتجصئئعملإلىتمروا

فهذا.باللهخاصنأنهعلىالجسدهذافيغضوكلختموبهالوحيد،المسيحلجسد

الجسد.ووحدةالأعضاءائفاقإلىئسيءأنشأنهمنماكليحزنهالقذوسالزوح
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كذلك84بالمذيسينيجارماعلىتيتكم،فيماآشم!احئى

فجميع،السسخرئإوغن،ال!خينيأوصالقبيحالكلامغنصالقو1،3

تجئذا:اهذاوآغقموا5بالشكر.بالحيرممنبل-آل!جوا،يليقلاذللث

ؤتنء-اعاياوكفهم-الطضاعولاالئجسصولايلزأنيليسنأئا

!:بأقوال!ءفارغ!أحاتغزئكمفلا6.واللهاتسيحصقلكوبفيميراث

..أتغصمتةأبناءعلىالف!غضسبتجلاتفاسد،اهذ؟أجلصجمنفإئا

،"لمخفضةقبلجمنلقدكنتم8شيء.فيقغهمإذنتشتبركوافلا7

تمز2فإن9ئور،كأبناءفآشلكوا،الزلثفينور-فأنتمالآنأفا

تدىاقرصميئفؤماأختبروا01.وخقوير2ضلاخكلتفيالئويى

باقيمميئ"بل،الغقيمةالطلضةصأعمالفيتشتركواولا11الزبأبم

حئى"تيفبحال!رفييأتوتهااثتيالآفعاكفإن2!تجهزأ.آشمخبوها

ما"وكل14الئوربمفيتعتينتج!زاشخبطماوكل13ثتكرها،

أئهاأ"اشتيقأ،قيل*:قدلذيلثفوؤا-.تئقيمبهكذا،تعتين

".المسيحلكفيضيءالأفواتتينصجمنقئم،الئائم

تلاالجقلاء،ق!قلثلاخذيى،فيتمئعلكواأنفآختيرصوا15

تثطن"الآئا!هذ؟لآدنالحاجمتر،الؤفمتاشتجفوا16الحكماء؟ض!قلث

فوجبانوزاأنفسهمهمفآصبحواملكوتهنورإلىاللهدعاهموالوئنئةالجهلظلاممن81(

2يعودفلامسلكهشزللخاطئيتئهدعندثذ)14(ذلك.بمقتضىيعيشواأنثئممنعليهم

ونفع2،التوبةإلىبذلكئدعىإذلهنفحفيهعليهاوتوبيخهإذدنخطئتهفإظهاريغتز؟

قديم.نشيدكنسيئمنمقطغايكونقدالمنقولالئصن-.الحقيقةفييثئتونإذآيضاللغير
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الزلث.قشيئةماتففموابل،أغبياتإذنتكونوافلا17شمزا،

الزوخ!جمنآفتيئوابلص،الذعازةفيهافإد!:الخضرينت!كروالا18

وأناشيذوتسابيغبمزاميزتيتكممافيوتحاؤروا91القاسا،1

ؤفمتكلوفي25؟قلويكمأبكلاللز!ثوأشيدوازئموا،روحئه

اتسيح.تسوغؤينابآشمم-،الآلتالفةآسمكرواشحمالكلوعلى

الآجتماعيةالحياةفيوصايا

اتسيح.قخاقةفيلتعضشتعضكمخاصمعينكونوا21

لآن23،للرلهثكماليرجالكنآخضمعنالئساء،أثها،فأنئن22

هيئائتي،الكنيسةرأس!لهؤاتسيغأنكما،اترأةزأس!لهؤالزجل

كذللث،للضسيحالكنيسةتخضمعفكما24مخفصمها،وهؤتج!اة

شيء.كلفيليرجالهنقفتخضع-الئساء

اتسيحأتجأكمايسابهمأحئواالرجاللم،أئها،وأنتم25

الماءبغمملصويطهزهالمقذشها26لآخيهاتف!ابذكلقد:*الكنيسة

ضجيذة،كنيسةتفميميماإلىتزفهاأنيريد،كانإذأ27،كأوبالكلقة

صآولا،فقآشةتل،ذللثجمثلشيءولاغضمنولافيهالاكقمت

توليائتيال!زئةالضورة"بالكلمة"يريد)26(مستمزا.ضذض!امجزذاحئاآحتها)25(

كثيرةمواضعفييزالولا،الزواجفيالعادةمنكانالمعمودئة.فيالمطفرةقؤتهالغسل

العويس.إلىتقدتهاثثمويؤتحهاالعروس"العرس"بناتتغ!يلأن،الشرقئةبلادنامن

جميعمنعروسهغسل:بنفسههوشيءكلفعلفقدالكنيسةعروسهمعالمسيحوآئا

.مجيدةطاهرةلنفسهأ!داهاثئم،بالمعمودئةخطاياها
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يساتلهميجئواأنالرجالصعلىتجمبا،فكذيلث28.فيها

ينمافإئا92.تفسمهأحبأ،آضرأتهآحتثضن،ا-فاضةكأخسابهم

كماابإ،وتغتنييغذيإ،إئمابل،الخاصنتج!ذةقظأبغضنآحد

ولذلك31...؟*تج!دهأعضاءأرول!نا03.بالكنيسةالمسيحتفغل

11تج!ذكلالهمافيصيرال!آفزأتهكل،وتفزموأما،أباةالرجلتثرك

اتسيحإلىبالثست!هذاأقول*،تعظيئمال!زهذاإن32واجذا":

آثرأتةجمنكمواحل!كلالفيجمث،إذنهكذأ33*000والكنيسة

ؤجقها.اترأةؤئتهمبكتف!ييما،

االإن،الز!ثفي،واللإيكمأطيعوا3،الآولاأئها،وأنتم6

الأولىالؤصئةهيئتللث-"وأفكأباكأكيرئم)أ2غذلكل.ذيلث

علىأئاملثوتالوكخيزا،ئصيبآ"لكي3-ؤغذبهاأئي!التي

ؤثوهمبل،أولاديهمئخيفوالا،الآباةأثها،وأنتم4".+الآرض

الزفي.في!راتؤجمطةبالئأ؟يم!

منسزالزواج321(2240:ئك)31(دمهإ(.ومنلحمه"من:بعفالئسخوتزيد)35(

علىاواحةجسذايصيرانبارتباطهماالزوجينلأن"عطم))سزوهو،المقذسةالكنيسةأسرار

الزجلزواجبينولأنرأسهابموهوجسدههيائتيوالكنيسةالمسيحمنالأمرهومامثل

الفه،يدفيآداةالزوجان:أخرىملابسةال!زفيوالكنيسةالمسيحالطيعيئ-وزوأجوالمرأة

خلقايجذدانوإلههارأسهامعوالكنيسة،الخلقيخعلفيثئممنوالاشتراكالبنينلإيلاد

بهاتعدائتيال!عيدةالطويلةالحياةإن02:29.خر)3(روحثة.سزئةبولادةالإنسان

الميعاد.أرضإليهاترمزأئتيال!ماءبولسنظرفيهي،بالوالدينلابزمكافأةالعتيقالعهد
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ؤؤتجلء،يخؤدبالتشزشاذتكمأطيعوأاليعبيا،أئها،وأنتم5

الغلالغئنصيخذقةلا6،للقسيحكطاغتكم،القفمبسلاق!وفي

جمنالف!ضشيثةتعملونائذين،اتسيحكغبيدبل،الئاشيرضيتن

تخامونكأئكم،طئمبقطسبغناخاموهم7قلويهم.ضميمص

الحئير،جمنغيئضهماواحد،كلأنعمالمين8الئاس!؟لاالز!ث

خرأ.أئمغئذأكانشواء،الرلثجمنخزاتةتنال"

غبيلإكم.قغتف!ااتسقلثآشلكوا،ال!اذةأثها،وأنتم9

وليم!ن،ال!ماواتفيلهؤشئذلهمأنعالمينالئفديلإ،غنصافتيعوا

*.وجوهمحاباةجمنذة

الزوحئةالحرلبسلاخ

تتشآدوا.أنتجب!الذزت!قؤةوفيالزبأففيوتعا،01

إئليس.قكايدفقاؤقةيتسمتطيعوا،الكايئالف!جمملاخاثتسوا11

صمذبئ،*والفحمالآمصصمآتيضسثهصاؤغتناإنإذ12

المتشزبالعالمإن:العبودئةإلىبالئظراجتماعئاانقلاتايحدثأنبولسيشألم9(-)5

العبدبرغلهيمفدالزسولأنبيد،الانقلابهذالمثلناضخابعديكنلمالوثنئةبروح

بلالمسيحفيوسئدعبديبقلمإذالعبدمستوىإلىال!ئدوخفضال!ئدمستوىإلى

وذهبتالده.هوائذيالأوحدلل!ئدعبيدوالجميع،الواحدةالدهأسرةفيإخوةالجميع

تماقا،وسالتهاحفقتحئىالعبودئةاستئصالعلىبحكمةتعملالمبد!هذامنالكنيسة

الواهيالضعيفالإنسانعلىللذلالةتعبير)12(وصمتها.منالبشرئةجبينوفحت

الأقدمين،اعتقادعلىالفضاء،فيالمنتشرةالشزيرةالأرواحضذحربنادهاتما-والمائت.
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ضله،هذاالفمةصغالمولا؟صمةي!أال!لاطينصمآ،الرئاسات

الفضاء*.فيائنبثةالضرأزواحص

فيالمقاؤق!جمنيتتضكنوا،الكاملالف!يملاخإذنفآئجذوا13

الثهاتيماحئىوئكا!حواالطقير،صتمامحئىالثباتوجمنالشمر،توم

،ابالحقأخقاءيهموشذواآئ!ضوا!،أجل14تزخزخ.2غيرغلى

،"ال!لامصإنجيلاتالراعلىبالغ!ئرةوآئتجلوا15باليز،وتذزعوا

نأتفلإرونب!الذي،الإيمالبتزسنآخملوا،ذللثعلىوجملاوة16

خوذةأيضحاوآئجذوا17المفتهبةص،السئريريمهام-تجميغتالمئوا

الفه.كيضةأي؟الروحوشي!؟الخلاص

لهذا!اش!رواو؟عاء؟ضلا؟كل؟الزوحفيحين2ضفوأكل18

ولآخليأ91،المذيسينصجميعصلأجلوضفوا؟تبيلائواطبةفي

خرأ؟،"فيأتكفتمأن،فميقتحتماإذا،أغطىلكيئأيضحا،أنا

،اال!لاسلفيحئىشفيؤةأناائذي02ي!أالإنجيلديمزلأغرلت

يئبغي!ماعلىيخرأ؟،ب!وأنادقي

ختام

،االمهجمثرلثوما،ريأخباأيضما،أنتمتعيرفوأ،ولكي21
!ء-ص

من!المسيحأعتقناأنبعد،إذنفعليناالخطيثة.نيرتحتالإنساناستعبادعلىالعاملة

علي!ا.فنقوىبقؤتهنتسغأنعبودئتها،
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الآمينوائعاون،الحبيمثالآخ،تيجيكسنشيءكلعلىسئاليغكم

علىييوققكمالشأدإ،هذااليإليكمأزشفتاالذي22الزبأ،ني

قلوتكم.ويعرقيأحواينا

والزدث،الآدبالف!هن،والإيمابالمحئيماقغال!لائمي!خوة23

المسيح.يسوغ

لاخئا،المسيحيسوغرئنائجمونالذينصجميعمغالئعمة24

قساد!.تعتري!

يذكرناالآخيرةالظرةهذهفيفساد.بعتريهالاائتيالحياةفي،يزوللاآي)24(

وحيثبه،المؤمنينمعالذوامعلىالمسيحيحياحيثالخالدالغلوقيبالعالمالزسول

كفها.الزسالةفيبولسفكرةتحرست
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مقذهة

الرسائلإحدىوهيالأشر،زسائلإحدىهيالفيلثئينإلىالرسالة

تنبفنرسالةأيضماوهياللآهوتئة.الئاحيةمنمقاطعهابعض-صلعمقالكبرى

الئ!الونيكثين.إلىالأولىالرسالةبهاتنبفنمانحوعلى،الممتزةالرسولبنفست!

الزسالةخصائض-ا

الفرحوهذاالأسر؟فيالرسولكونمع،بطاج-الفرحالرسالةهذهتئسم

ؤقرلثالجماعةمنعليهاحصلائتيفالمساعدةإليهالذا!أئاوعفو!،صابكق

فالإطازوهكذا.وبينهالجماعةبينالضمازةالأخبايىوتبادذالأسر،منإعناقه

الكذرجانبعلىصوالانشراحالغبطةجانجأفيهطغاقدالمراسلةيكتن!ائذي

والأسى.

فيلئي،فيوالشمامسةالأساقفيمالمص!دكرهاأيضاالرسالةخصائصومن

الأولىالرسالةعداماالأخوىالبولسثيالرساثلفيالئخصيصهذامثلنجذولا

لنلمسدهاثنا.الأساقفةمص!فيهادكرائتيتيطم!إلىوالرسالةتيموثاوس!،إلى

وأضحة.تنظيمث!اعتبارالتعلىمؤشسمةلكنيس!صورةالرسالةهذهفي

2-ميزانها

الرسوذفيهيبسطائذي،11-:26بالمقطحالفيلئئينإلىالرسالةتتمئر
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المقطعهذاوأسلول!.المسيحيسوعالربآشأدطفيالعمقفيغايةكلاتا

كيألاختصاصذووعليهاتغتماعناصرالخريستولوجئةإلىوتظرتهوئفرداته

طبيعته.شأدطفييقولواكلمتهم

-3:هالمقطعالفيلئئينإلىالرسالةبهاتئسمائتيالأخرىالميزأتوين

أراجعالي!ودئةباصولهيتعفقمافيالك!مبسطإلىيلجاقفمافالرسوذ6.

ءآيذأء.،خصوممعوضح-مواجهإنييكونذلكيفعلوعندما:22(.11كو2

17؟3:2(."ا:15،أرأجعالفيلئئينإلىالرسالةتضاعيففييتراءىماوهذأ

""الولايةدار))فيالمسيحبيسوغالإيمالطانتشارعنبإخبارهاالرسالةوتمتار

شغي!مافيالغلماءبينكبيواتجدلأالئفصيلهذاأثاروقد22(.:4،:13)1

))داوتقحفأينله.الئابموالرمالط،الرسالةفيهدونتائذيالمكافيتحديدإلى

؟"الولايةتلكأرضعلىأسيروبولس!،المسيحئةاعتنقت!ائتيهذه"الولاية

ئدوييهامكان-3

وزهايه.الرسالةهذهصتدوينمكالطتحديدشأدطفيالآراءتضارتط

العامنحووقائل-بقيصرئة،62السنةحواليبرومةصقائلبيناتوايفوانشطرت

منجذاقريبوقتفي،فيهذؤنتائذيالمكانأفسستكونوقد58.

54.العامنحوذلكيكونوفدالغلاطئين،إلى-الرسالةتدوين
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بولسيلللىالقض،للثالة

ألفيلبقيولم1إل!

978

ودعاءوشكرئحية

جميحإلى،-يسوغغئذي-المسيحوتيموثاوصن،بولسنمن9

الآساقفةوإلى،الييئيفيأئذين،يسوغصالمسيحفيالمذيسينكأ

يسوغوالربأأبينا،الفهمنوسلاملكميغمة2،وال!ئمماجمسةأيضما

المسيح.

جميحفي،الذوإمعلى،وإئي4.ذكرتكمكفماإلهيآشمكر3

إسهاهكمأخلصجمن5جميغا،لآجلكمسرويى!فيأقضرغضمقواتي

أئذيبأنتواثقو!إثي6.الآنحئىالآولصاليومصمنذالإئجيل-في

يوميثىحئىتئميقهيواجمملشو!تالضمالغالغملهذافيكمآبتدأ

الآغتقادهذامئللييكونبأنتفضيالحقأنكما7،يسوعالمسيحص

!قيودي!ي،لهمائذينأنتم،قفبيفيأخمفكملآثيجميغا،فيكم

لهذهالممثزةالعلاماتإحدىهوالفرحإن)4(بالمعمودئة.المقذسينالمسيحتينأي)1(

منيتنضلأن،المسيحالجسدفيالعضوهو،يمكنهلا،كانآثاالمسيحيئ)5(.الرسالة

يؤذيحيثالرلثمجيءيومهو)6(الجسد.لهذاإنماءالإنجيلنشرفيالإس!امواح!

أثناءالرسالةهذهكتبت)7(الخالد.بالمجدالضالحةالأعمالوتكفل،وكالتهحسابكل

البعض.اعتقادحسبعلى62سثةحواليرومةفيبولسآسر
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ائتيالئعمةفيشيركة،وتأييدهصالإنجيلغنالذفاعسفيكما

أخشاصفيجميغاأجئكمإئتي،ليتشهاوالفه،أخل8أوتيئها.

صاجمل!نمؤعلىضحئتكمتكونآنإلييماوضلاتي9.-يسوعالمسيح

تمئزواأنوشجكمفييكولنحئى01،الئائموالإدرالثاتعرالةفي

،.اتسيحيومإلى،فيكمجمثاؤولاخالصينقتبفغوا،،ب!الحفمةالقيتم

الف!تجدكأ،يسوغاتسيح-اليائتياليرتمايىمنقفلوئيهنئ11

وخملإه.

الرسولعنخاضةأخباؤ

بالحر!يئ.الثقدىدأحواليأن،الإخؤةأئها،تغلمواأنوأويا12

ضشحهورةا،المسيحفي،فيوديضاؤلثحئى13،الإثجيلتجاحصإلى

قداالإخوةوأكثر14الآئجاء،وسائيركفها،الولايإدايىفي

كلمةإذاغةعلىجرأةفآزدادوابالرلثتقة،اليوديجمنآستمذوا،

ابروحيماصبالمسيحتكيرزونجمئهـماللةأنجرتملا15خؤف.بغيرالفيما

ئبشمرونافهؤلاء16.صايحةينئيماالآخرينأنتيذ،والجصامالح!ل!

،"الإئجيلغن-هكذأيلذفاعصنصمثمس!قدأنيعالمين4تخئةعن

الأدبثةاالمبادئالمسيحيئعرفماإذأ".الأفضلهو)ماآو"اكملهو"ماحرفئا101(

على!أي،الحفةالقيتمضوءعلىشيءكلفييسلكأنلهتهي!العمليئتطبيقهاومعنى

أللانسانقتللاوالقداسة.القداسةأعمالهيالبر""ث!ار111(.+الأبدفيالخلاصضوء

عنه.نتجتائتيوالذعوىبولسإيقاف)12(.اللهبعونإلأيدكهاأن
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خلؤصصغيروعلىص،بالمسيحيب!ئرونفناوعةفغنأولظثوأفا17

ع".قيوديعلىتثقيلآتزيدونآئ!مبذللثظائين،الظوئةفي

كلعلىبهيبممرالمسيغأنخسعبي!عليئماذا،وليهن18

أيضماسأفرخقي،أفرخبهذا.بإخلاصأمكانبغوضؤخإ،

بقضمل-صلاتكم،،خلاصيإلىيؤوذذلكبأنيجفمي91

لنأئيوأؤجولآنتطر،وإئي02.المسيحيسوغروح-ومؤأؤرة

أتصردثحينص،كلفيكماال!يوتمبلصشيء؟فيأخرى

أئمكانبالحياةتجسدي،فيالمسيحيمخذلكي،يحرأة

*.وئحليواتمولت،المسيغهيئليالحياةلآن21.ولباتممات

فلامئمرا،غملأليتهئئالج!دفنيالحياةكانت!إن،وليهن22

الآئطلاقيفيأرغم!:عاجمقينتينواج!فأنا23أختار...ماذاأذري

فيالئقئتأنتيذ24بكثير،الأفضلهؤوهذا،المسيحجمغفاكون

بأئيعايمأنابهذا،ولآعتقادي25.أجيمجمنلزوقاأشذالجسل!

حئى26،إيمايكموقرحصنم!كملآخلصجميغاقعكموأقيئمسأئتمث

الئهؤدفرضإلأيأبونائذينالمتنضرينكاليهودهراطقةليسواالمبشرينهؤلاءإن)17(

خصوم،الضحيحبالتعليمبشموواوإن،أن!مبيدالئصرانئة.فيللذخولالوثنئينعلى

المسيحيئصاروالإفخارستئابالمعمودئة)02(.كرامتهمنللحطأسرهاستغفواوقد؟لبولس

الجسدفعذاباتثثمومن.المسيحجسدفيعضؤاأيضما،بجسدهبل،فقطبنفسهليس

علىحالأيحصلبذلكإذ)21(فيه.والمتمخد،فيهالسمثنللمسيحلي!رثائصبحوموته

ال!ماء.في،المحميحفيائتيالحفةالحياة
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اتمسي!ال!في،بيآفتخاكميزداد،تيتكممافيقحضرثغلىثإذا

تسوع.

الإيمانصلأجملالجهاذ

ليتئصمغحئى،المسيحبإثجيلصيليقماعلىجمميروا*إئما27

أئكم-عنكمقصممصتغائتاكنحتأم،فرأيتكمقلإفمتشواء-

يمانيإلآجلىص،واحدةبتفسشئجاهدونوأئكم،وأحلإ2روحفيثابتون

فيإن:يقاوموتكمائذينمنشيءفيهتخؤفينغير28،الإنجيل

ا:!اللهمنهؤوذلك.لكموالحلاصص،لهم،القلالثذليلذلك

،اقخ!حببهتؤمنواأنلا،المسيحإلىبالئظير،لكمفققد"وهمت92

ائذياغيتهالجهاذ!تجاهدوا435أجلإجمنأيضماتتأتمواأنتل

.الآنغئيب!وتسمعوناالثلأا،ليئرأئتموة

والتواضعالآئحادعلىتحريفن

المحئة!وفي،ميخةذغؤة-جمنالمسيحفييماأناممدعااثئموجمن2

آتفواةأن2والرخميما*وبالحنالط،شركةجمنالروحصوفي،مفيعةفؤةجمن

المدنئةالشراخبعضبحسبيعيش"مواطنسلوك"اسلكواتعنياليونانئةالئفظةإن271(

يكونحيثاللهلملكوت،الجديدةللمدينةهنايفطنبولسأنثئممنفيكونالذينئة.أو

ائتيالاضطهادإتالفهمن)38(موأطنبن.والمسبحئونشرغا،والإنجيلملكا،المسيح

نحو3)أ!يعقبها.اتذيبالخلاصواليقينب!ا،يوأجهونهاائتيوالمقاومةيقاسونها،

الأسر.قيودفيالراصفالرسول
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صواجدةتحئةلكمفتكونواحلإ،رأيشعلىتكونوابأنقرحي

وأمنازعةغنشسيئاتغقلوالا3واحد.ولمحكر،واحدةوتفس!

خيرالآخرينأن،جمثكمواحل!كل2،بتواضعالفيح!حثتل؟عخب

ماإلىباقيمميئبليتفايمإ،فؤماإلىواجدتئنهئركلولا4جمئة.

المسيحفيهؤماالآسيعداداتينفيكمليكن5يغير؟.فؤ

كا!فإئه:يسوع

اللهضورة؟*فيالقائمهؤ6

مختق!ة،أحالة،لفيمامساواتهتغتذلم

غئد*،صوؤةآخذا،ذاتهلاشىبل7

*.الهيئةفيفوجذكإنسانيبالبضمير،شبيقاصائرا

موتأبل،،الموتحئىطائغاوصاؤتف!ة،وؤضغ8

الضعليب*!

مرحلةمنهمقطعكلفيتتجفىنشيد،شبه11(-)6الئاليةالكريمةالآياتتؤلف)5(

،بالموتالئواضعفيتمادبه3الئج!د،فيتواضعه2،أزلئتها:المسيحسرمراحلمن

الونانئةالئفظةإن)6(الجديد.اسمه6،لهالكونعبادة5ال!ماء،فيتمجيده4

يقوملهاائتيائذاتسةالضفاتمجموعهيالنهفيوالضورة"الضورة((مأتعني"،ا،له!7"

الجوهربيناللهفيفرق!إذ.سواهماكلعنيتمئزوبها،الإلهئةطبيعتهأواللهجوهر

مخلوقابوصفهالإنسان)7(واحد.شيءهماوالطبيعةفيهفالضورة،الذاتيةوالضفات

طبيعةائخذقدحقإلههومنأنإذنفالمعنى.للطبيعةمرادفةآيضاهناوالضورةلئه.عبد

يسوعحياةإلىإشارة"الهيئةفي"ؤجدكإنسانيوقوله-حفا.إنساتاآيضافصارالبشر

هذأ)8(.حقإنسانآثهعلى،وتصرفهبهيئته،لمعاصريهغضونهافيبرهنائتيالأرضئة

الإلهيئ.آصلهعنحذأبعدوهو،تواضعهفيالمتأنسالفهابنبلغهحدآخر
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،،فائقةاوالغةالنهؤالغةلذيلث9

آسمء،كليفونائذي*بالآسمغقئ!وأنغتم

تجثؤلآسم-يسوغ،لكي01

الآؤضوتحمتالآزضصوعلىال!ماواتاليجمماكتةكل

يسانيكلوتغتيرلت11

الآب.الفيمالمجدؤب؟فؤالمسيغيسوغبآن

القداسةعلىتحويفن

آغقلوا.،الذائمةطاغتكئمعلىقخرتاالآحئاء،أثها،تئموهن12

خضورياجمنذاتفعلونكنتملاكما،ووغكةخودتالييخلاضكم

هؤالفةلأن13جذا؟وباكثر،يخيابياليأيضاالآنبلص،ققط

قرضاته.اض!علىنف!هكلي!،والغقلالإرإذةفيكمتفغلالذي

بغنيرتصيروالكي15،جدالول!تذفيربغيرشيءأالعلواكل14

عاتم!في،فاجمملإ2ئتغؤجحيلصفي،أزكياءلف!أولاذا،أطهازاثومى،

جمناليفيتاح.الحياةكلمةتهيتذيكم16كنئرالتفييماتضيئون

في"يظهرالاسمهذا-الآب.يميهئعنوالجلوسال!ماءإلىبالضعودثئمبالقيامة)9(

ا،الأمواتغوسمقرو!يالجحيمآي"الأرض"تحت151("الرلث".وهوالثشيدآخر

إلى!طوفمن،المتائسالفهابناجتازهاولقد؟كفهالكونتشملالثلاثةالأقساموهذه

وبذلكاالآب.يمينعنوجلوسهوصعودهوقيامت!الجحيمإليونزولهوموته،بتج!دهطرف

العمل!ابتداءحئىنستطعلاإذنالتعمةبدون131(مطقا.سئذاأيرباللكونصار

.منت!اهإلىشؤقهبالأحرىفكمالضالح
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تجبمطولاغتثا،شغيصتمابأئي،اتسيحتومصفيأفتجرأنتئم

وقرباييماإيمايكم!ذبيحةعلىشكيتاأيىفمتلوتل17سمذى.

بذيلث،أيضاأنتمالآفرحوا،18جميغا.قغكموآ!خت!تقرحأ

قعي.وآئتهجوا

اليابفؤديتستيموثاو!نبعثة

غنتيموثاوسنإتيكمأ!آأن،تسوغالربأ!يزجاءولي91

الليسن02.أحوايكمتجغيرقةأيضما،أناتف!ا،أطيحتلكي،قريصب

يفتمسونالجميعصفإن21.خايصةييئإبشؤونكميلآهتمامنظيرةلي

ماعلىفؤ،أفا22.تسوعصللمسيحفؤهالا،لآئفميمهمفؤما

الوتل!يخذتةصالإنجيلفيقعيخذتمقذمختتر،فرجل،تغقمونكأ

ماليتئصمغحاتما،إليكمأبعثهأنإذنقرجائي23.أبيهقغ

تفسي،أنا،بأنيالرثفييقةليبل24-.أمريجمنتكون

قرلمجما.غنشأوافيكم

ائذي،الآض!،إتفر؟يئسنإليكمأثعحثآأناللأفيمجمنزأسأوتقد25

فيييخذقنيإليئأؤسلتموةوقدالئخئد؟فيوزفيقيمعاونيهؤ

وأاثذبيحةدمبسكبيقومطقس!واليونانئين،اليهودعند،ائذبائحليترجئافي)17(كان

دمهيقذمأنمستعذفبولس،عبادةقربان،ائذبائحبعضعلىوالرلمجا،آخركالخمرسائل

فيلئي.تبشيرفيالرسولمعأمشركتيموثاوسأنعلىدليلذلك)22(م!كيتا.ليرأق

الئجاة.توعإلىأثيلأصنهبيد)17(،ممكتاأمراأستشهادهيعتبر،ال!جنفيبولس)23(
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ي!ماجمكبمومغتئمتجميغا،الحنين-إليكمشديافإئه26*.حاجاتي

نأإلأاتوت.علىأشر!تتقدحئىقيرضنإئه،أتجل27.تجرجممه

لييكونلئلأأيضما،أنابيقي،ققطبيماوليسنبإ،ؤئصقدالفة

جمنرآيتموةماإذاحئىتغتيما،فيغخفمتوتقد28.غئمعلىغئم

في،إذنقآفبلوة92غما.أقلأناوأكون،أنتمتفرحونجديد،

قدصالمسيحغقلصفيالإثة03:أمثاتهوأكيرمواقرخش،بكل،الرلث

لم2اثتيبايخذمةغنكمييقوتمبتفمي!مإمخاطرأ،اتوتعلىأشرلت

+تحويبهاتقومواأنبوسجكميكن

الحلاصإلىطريقءآمنببولسنالآقتداء

عليئ"ليسنإئه"الرلث*.+.فيآفرحوا،الإخوةأئ!اوتعا،3

:،لكمأفنذلكفيقيئف!يمها،الأمويىفيإليكمأكتحتأنكفقة

ااخذرواالأشمرار!الغقلةاخذروا!*اليهلاباخذروا2

العابدين":تحنهمإئماالضحيحيم1ايختالنذويفإن3!التئر!

الغير،يسوغصالمسيحمنالقخراثستمذين!أاللهروحصبخسب!

باشربولسأنالآيةهذهمنيؤخذقد)1(ماذئة.مساعداتيدهعلىإليهأرسلوا)25(

،كلاممنيليثماآيقماويؤخذجديد.تبصمطعلىحملهمالهطرآحين،رسالتهختمفي

الوثنئينأينعتوناليهودكانفكذا)2(.الآنمففودة،سابقةرسالةإلىيشيربولسأن

2العبارةوفي.الختانعنبعيدتشويهوهوالقطعبمعنىالتتر-.خبثهمعليهمالرسولفيرذ

لاد!.تهتهم
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علىأغتمذأنأيض!ا،أنا،ليأنقغ4،اتجسمد*علىالمعتمدين

فآنااتجسد،علىتعتمذبآنخقيقأتةغيريأحاطنقتئناتجسعد.

ثثرئ!جمنوأنا،*الثامنصاليومفيخيئتأتقد5:بذلكمنةأحق

جهةوجمنجمبرايئين؟آبنجمبرانيئتئيامين،يمئطجمنإسراثيل،

وجمن،يلكنيسةهضمطها،الغثرةجهةوجمن6؟قريسيئي!الئاهوس

ليكاتحتالتيالآشياءهذ؟أنبيذ7توم+بغير،الئاموسيرجقة

شيءكلأعذبل8،اتسيحأخلصين،خمثراتاغدذتقاقد،يىئخا

الذي،ؤئي،يسوغ-المسيحقغير!ة:الفاثقصالربحهذاإزاتخ!راتا

حئىأقذاييسوىأرىلاشيءكلوفيشيءبأكلخميرلثلآخلإ

بل؟الئاموسجمنائذييرقيعلىلاالي!وأجذني9،المسيغأربغ

علىصالقائم،اللهينائذياليريأبالمسيحبالإيمانيائذياليرعلى

،قيامت!!الذزةأوأغير!ت،هؤ،أغيرقهآناإذنأفمئيتي51.الإيمان

أقلعلى11،اتولتفيصورتيماعلىفأصيرآلامإ،فيوالثميركة

تئين-الآئوات.جمنالمياقةإلىالملوغص

.الكمالإلىتلغمتأوالقذدت،أضساقدآليأغنيولا12

-.أذكني!دهؤلآئه،تسوغاتسيغأذيىكتطيال!عيئأواجمحلإئما

بحسبأي)5(.الختانسئماولا،وممارساتهالئاموسنظامكلهناتعني"الجسد")3(

ائتيالقدوةلاالئا!ض!،المسيحمنالمنبعثةالقدرةأي)01(.بالضبطالتاموسيحذدهما

المسيحدهاذايسعىهووإذا،البدنئةالرياضةعالممنصورةبولسيشتق121(ب!ا.أئيم

باسمللكنيسةمضطهذايؤمثذالرسولإذكاندمشقطريقعلىوذلكفيدركهإثرهفي
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إئماالغاتة،،1أذركعثقدأئيأخضمباتس!ت،الإخوةأئهالا،13

،اأماميماإلىوأفتذؤوائيماأئسىأنفيه،:أجتهذاواحاأفر

إتيها،%الفهدعاناائتيالعفوئةالجعاتةلآخلصالآقد،تحؤساجميا14

))الكاملينع!"،تحنتجميعنا،إذنقفنكن15.يسوعاتسيحصفي

هذأففيآخر،زأيصعلىشميءفيكنتمو!أنبمالرأيهذاعلى

قفنتاخ!،بقغنافحيئماصقد،.يكتنؤتفم!ا16.أذهاتكمالفهئنيوآيضا

اتئهج-غثيه.في

ائذينفيوتبضروا،الإخؤةأئها،تجميعكمبيافتدوا17

فلتوقد-كثيرينإنإذ18فينا.لكماتذيايثالصعلىيسلكون

يضلي!باكأغداءتمئملكون-بايهياأيضماالآنوأقوئه،امرازأذلكلكم

في!وقخافم،تطنهمإلههم:ال!لاكعاقبتهئمإن91:+المسيح

فيققؤطنثا*تحنأفا25الآؤضئات.فيوقفهم،يخري!مال!ييماما

،4اتسيحيسوغالربأمخفضنا،تئتطرجمنهاائتيال!ماوا!ت

تج!دصمورةعلىتجسدإلىقوانناتجمتسذسمحؤ3ائذي21

شيء.،ينفسإكليخصغأنجمنتمك!نهائتيالفذرةبتللث،مخد؟*

الحياةهيتلك.المسيحلإدراكالجهدمضاعفةإلأللرسولفليسثئمومن،الئاموس

الوراءإلىبنظرةيبعثأنالكمالسبيلفيلل!اعيمعهيتهئألادأئمسعي:الروحتة

الأردياء"المسيحئونهم)18(المسيحئة.الحياةفيالثاضجينأي)15(.قطعمافيرى

ال!ماء.:المسيحيقيمحيثهوالمسيحيئوطن)25(.إيمان!ممعحياتهمتئفقلااثذين

.يسوعجسدمثالعلىأجسادناتتمخدالرلثمجيءعندبالقيامةأي)21(
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شروويوفمخنينيإليهمائذين،الآحئاةإخوتييا،إذن4

الآحثاء!أثهاالربأ،فيهذاعلىآئئتوا،وإكليلي

والسلامصوالفرحالآئفاقيعلىتحريف!

زأي-واحدعلىتكوناأن*جممثديخيوأناشما،أفولتيةأخرضن2

جمميزيغس!،،الضمادق"الرميل"أئهاأ!آ،،وأشائلث3.الرلثفي

اكييقئضسنوتغ،تعيصالإنجيلفيجاقذتا!دلآئهما:تمذهماأن

اليافرحوا4-.الحياةيمفيرفيأسماؤهمائذينمعاونيئوممائر

للئاسيىجففكمييالقر5آ!رحوا.أيضما،وأقوذ،الذوامعلىالردث

صحمالكلفيبلبشيء،تفتموالا6!*قريبالر!ثفإنتجميغا:

المثمكر..تغوالأثتهالصبالضلاةالفهعلىحاجاتكمآغيرضوا

فلوتكميحقأقهم*،كلتفوقائذي،الفهقسلاموجمنذئذ7

تسوع.اتسيحصفي،وأفكاكم

وتقاؤة،3وغذ،وكراقةخقهؤمافكل،الإخوةأثهاوتعا،8

قفيكنهذاكل،يمتذحماوكلالضيلةهؤماوكل،وشرفولالف

نشرفيبولسمعأسهمتاقدأئهماسوىشيئاعنهمانعرفلافيلئيمنسئدتان)2(

ائذيالفهذهنفيمحفوظةالضالحينأسماءأنعلىللذلالةكتابئةصورة31(.الإنجيل

نإللذينونة.الرلثمجيءقربعنالئعبيربهيرادتركيب)5(الأبدثة.الحياةلهمئجا

معمتسامخاهادتاحليضا،يكونأنيؤتيهالقريبخلاصهمنالضالحالمسيحييقين

هوإئماجهدها.مهماالعاقلةبقواهالإنسانعليهيحصللاال!لام)7(الئاس.جميع

الإنجيل.بتعليموالاعتصام9(و)8الفضيلةبممارسةاللهوفيالقهمن
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جمئي،"وشمعئموةوت!فمئموةتغئمئموهوما9أفكايهم،قخط

تغكم.يكونصال!لامإلهوعندئذ.ذأتكمقفيكناليئورأيتموة

مذدعلىشكر

أناأخيرازأيتأإذغظيما،قرخاالرلمحثفىقيرحتأولقد15

أئهاكاتمثتجرتملا"هأخرىضرةأز!رثصقدتخويغواطقكم

غنسذلكأقو3وتسحث11أغوؤئكيم.الفرضةأنتيذ،فيكم

فأغيردت"12:حالكلفيقنوغااكونأنتعقضتقدف!ئي،آختياج

رؤصطلقدال!غة.اليأعيشنأنوأعيردثالغؤفي،فيأعيمثنأن

وعلى"الشتعصعلىهنها،كلوفيالآخوال-صتجميعفيتفسي

فيأشيءكلأشتطيغإئي13.الفاقةوعلىالرفاقةعلى،الجوع

ضيقي.فيشاكتمونيإذأح!نتمقدأئكمغيو14.يقؤينيائذي

تماا،البشازةآبتداءفيأئه،فيلئيأفليا،أنتمتجثذاوتعرفون15

إلأاوأخذ،غطاءفيكنيسةقعيتشتيرذلم،قفدونيةجمنخرختأ

بلقرة،تسالؤليكيفي،إتيئتغثتمقدفإثكم16.وخدكممأنتم

الثمرأبتغيإئما،العطئةأبتغيأئيلا17.إليهآحتافييما،قرتين

لكم.ماإلىيضا!ت

شغإافيإئي؟تلرمجمفاأكنربل،تلرمماكلقجنديالآنأفا18

الغرفي،اطئم!جمالرالإئهاإتفرديتس:تلإعلىهبتكمتسففمتمنذ

إتفرديتس.يدعلىمادئةمساعداتإليهأرسلوا1().
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كلإلهيوشيفلأ91،قرضئةالفإ،لدىضفبولةوذبيخة

اتسيح-تسوع.فياتمخلإ،فييخناةخ!مبعلىآختياجكم،

آمين.الذهور!ذهيرإلىاتخاوأبينا،اللإلهنا02

ختام

تسوع.صالمسيحفي،القذيسينينواجدكلعلىسفموا21

خميععليكمئسفم22تعي.ائذينالإخؤةغليكميسفم

قثضمر!+تيطجمنهمالذينيمئماولاالقذيسين،

روجكم.قغصالمسيحتسوغالرلثيعقةا23

خدمته.علىالقائمينوالخدموالعبيدالجندمنآمالإمبرأطورأسرةمنأكانواسواء221(



الكول!ئينإلىبولسالقذيسوسالة

أل!ولد!ئببيحإل!ألزسالة

853

مقذمة

لمجماعةإلىووخه!االرسولطبولسندؤن!ا-الآسثير،رسائلإحدىهي

إلىالرسالةئشبهبذلكفهي21:ا(.يوقازارهاولا)1:7(،ئؤشسهـا

القويمةصالطريقعنكول!يفيالجماعةفميلتدوين!ادأعيأئاالرومانئين.

ؤائفة.ئغتقداتإلى

نلرسالةخصائص-ا

ؤيتركزمواضيعها.فيالرسالةتب!طشخص-المسيحعنالحدي!ثيتوشط

وزتاوتكيدأتهاالرسالةتعابيراكت!بمثلذلكبه.تمائذيالمداءعلىالغرض

حديمثفيفاخموضغرو،ولا.الأخرىالرسائلفيشب!يقالهنجدقفمالاهوتئا

ريرسغ،السليمائعتقذتئصعغحتىجهذاي!تدعيالجديل!الإيمانيعموذيؤلف

القارئين.ذهن3.فيالقو

الرسولبينالثثرةووذالعلاقةحميئموهيللوسالةأخرىخاضمةوهنالك

فلاإلخ(.5-2:1)1:24،سابقةمعرفةغيرمنائخاطبة،والجماعة

فييئزلقونالكول!ئونيكادائذيالذاهمالخطرولا،يديهئكئلائتيالقيوذ

كول!ي.فيالكنيسةتجاةموذيهعواطصالرسولإبرافيدونحالت،أحابيله

فالإرشاداتفيها.الئصحسعةأيضماالكوث!ئينإلىالرسالةبهشصفوما

نإأيمنها،والرابمسالثالثالفصلينطولعلىتمتذالرسوذيسديهاائتي

الئب!طهذاوماعملئة.ورسوممسلكئةتؤجيهالتعلىوقفالرسالةنص!

:5(.)2كول!يفيالحآلةإلىالرسولصارتياحعلىدليلالئصح-سوىفي



الكول!يينإلىبول!م!القذيسوسالة408

2-ميزاتها،

موجتزإيمانيئبتحديل!أشبهءهومقطععلىالكول!ئينإلىالرسالةتئطوي

فيالآراءتضاربمتوقد25(.-11:15المسيحيسوعشخص-الرلثحول

اتجرسذاإنشاءةأنإلآاستخداقها.يألفلمعباراتمنهناكلمامصدرهشأن

كل،موضوعهوانتقاة،المديحأسلول!عليهايغلبائتيصياكتهوطريقة،الموء

آسيؤبلا؟فيدرجتتقريظئةءأنشودةأئهعلىيجمعونالعلماءجعلذلك

احتفالات!ا.فيالأولىالمسيحئةالجماعةألسنةعلىالمتمغرى

إئه:الرسائلسائرفيالمألوفةغيرالمسيحأوصا!ثأيض!االرسالةميزاتومن

2:2(،:27؟)1"الائمر"وهو:18(11و))المبدأ":115،)1الده(("صورة

الضفاتهذهطبيعةفيالئظرأنعمناولوأ(..:)2"وسلطانرئاسةكلو"رأس

ائتيالغنوصئةتعبيراتمنجذاتقتربالمشاربيونانثةمفاهيمأئهالوجدنا

تطبيقهاإلىعمذقدبولسأنوبماالهفينئة.الشعوببينفيمارائجةكانت

!مسيحئا.قذلولأوصمتهاالغنوصيئرداءهاعنهانزغفقدشخص-يسوععلى

تدوينهام!ن-3

يكونأنفإفا،الرسالةهذهفيهدؤشطائذيالمكانشآنفيالعلماءيترذذ

وإفاو.58،6عاميبينماتدوينهازمانثئممنويكونفلسطبن،فيصرئة

و56.58عامبينماتدوينهازمانثئممنويكونأفسم!نيكونأن
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بولسيلللىألقت،لللالة

للل!يولمال!وإل!

508

ودعاءوف!كرتحثة

تيموثاوسنوجمن،اللهتجشيئة-يسوغؤسول-المسيح،بولمنجمنأ

اليالأقنابالإخوة،كوئ!يفيائذينالقذيسينإلى2،الآخ

آبينا!الف!منوشلاملكميعمة؟المسيخ

والضلاة،المسيحيسوغؤئناأبيالف!شكيرغنتنقطغلا3

لجميعومخئتكم،يسوغصالمسيحاليبإيمايكممممغنامذ4،لآجيكم

ائذي،.ال!ماواتفيلكماتحفوفيالرجاءأجلصجمن5،القذيسين

تقغمثائتي6،أي-الإنجيل،الحقلمجةالي،قبلجمنب!شمعتم

هؤوذللثوتثمو،تثمرو!ي!،صكفإالعاتمإلىأبتغمثاكما،إليكم

فيوأدكتموهاالفه!أبيعمةشمعتميوتمضنذأيضمافيكممغلها

ائذي،الحبيحبأتفرالمن*منتعفمتمماخسب!على7حقيقت!ا،

وهؤ8أجيكم.-هنللمسيحأمينوخادم،ايخدقةفيلنارفيقفؤ

الروص!،فيتجحئتكمأخترناائذي

نصفيشمغنا،يوتمفنذتنقك،لاأيضا،نحنفيذللث،9

في،كاملةقعرفةقشيئتهتعرفةإلىتثفغواأنالفه،1ساثلين،لأجيكم

بولس.عنمستقلأيكونأنغيرمنولكنكوئسيكنيسةمؤلئسىهوأبفراس71(
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بالربأ،"يليقماعلىثئمجمنفتسمفكوأ01،زوحيئ2وقفمجكمةكل

قعر!يمافيوتئمواش،صالحغقلصبكلوتثمروا؟يرضيهماكلوفي

اتجيدة،اقدرتيمابحس!ب!كل"ؤجيما،علىتتقؤؤن!اذ11.الله

الذيللآلمحبشبقرحوتشكرون12،كاطئنوأناةضثراتحرزون

آئترغناأائذي13؟الئور؟!ىفياقذيسينميراثفيللشيركةأفتكم

ائذي"14،الجبيبآبييماتحوتإلىوتققنا،الطلمة*شلطال!من

الخطايا:قغمرةالمداء،في!لنا

المسيحسر

اتمئظويى،الغيرصالفإ-صموؤةهؤائذي15

خفق*كل!بلالمولوذ

يرىاما،الأرضوعلىال!ماواصت!يماجميغخلقفي!إذ16

شلاطين*،أمرئاسالتأمجمميادالتأمكانعروشا،يرىلاوما

يثمحسا2وفي!شيء،كلالبلإئه17شيء*،كلخيقوإلييماب!

شيء؟كل

*.الكنيسةأيساتج!د،زأسنأيضماهوائذي18

تلك؟مصدرثفسهواللهالروحئةالخيراتوكلالقذيسينميرأثإلى"بالثور"يرمز)12(

فياكانائذيالكلمةهو-.الكاملةالجوهرئةاللهصورة)15(.إبليس)13(.الخيرات

لمراتب!آسماءا!)6.مخلوقغيرفمولودهوأتاشيء؟كلاللهخلقبه،الفهلدىالبدء

جماعةاهيالكنيسة)18(.الفهإئهشيء:كلغايةهوشيءمبذأكلأئه-كما.الملاثكة
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الآوكهؤيكونلكي-+الآمواتبينصمناليكراتئدأ،إئه

يهماء-كلفي

*،كفةافيةئجلأنالفهلم1آرتضىففيه91

وفيالآوضصعلىماكليتفجمإ،به،ئصالغوأن25

ضلييه.بذمصالمئملاتمبإقرار؟،*ال!ماوالت

الخلاصفيمشتركونالكولمفعيون

تهوأعداء،أغثهلمغرباءالبلهنكانوأائذين،وأنتئم21

بخضمل!الآنصاتخكمقك22المئمريرة،وبأغمايهم،بأفكايىهم

بغئيرقذيسين،تذئ!ليطهركملققؤت،أسققهلمإذآبيلإ،ابشرئ!

الإيمال!؟علىمؤضعسينت!تمرواأنبضمرط23مشتكىولاغئحب

وكيرؤ،شمعتموةائذي،الإنجيلؤجاءغنهترغنرعينغير،راسخيهنئ

له.خا؟قا،بولسنأنا،وصمرثالمثمماء،تحمت2خفقلكلب!

إذنوالمسيحفهم.الإلهئةالحياةيستمذونومنه،المسيحبجسدبالمعمودئةمئصلينالمؤمنين

فيالبكرهو)إذالرمنفيأقدملأئهالرأسوالمسيحالجسد،همواحد،روحانيئكائن

حياةكلمبدأآي102(الخلاصعملفي"المبدأ"ولأئه18(الأمواتمنالقيامة

وخصوضمابل،الجميعقبلنهضأئهفقطتعنيلاالآموات((بينمن"البكو-روحئة.

مجموعدكلاذن،المطقالملءالوجود،ملءهوكفه"الملءإ191(.قيامتهمجمفةأنه

الشاملالضلحهذايقوم)02(الروحئة.الخيراتهلءمعالإلهئةوالكمالاتالضفات

قبلمنكانواائذينوالملاثكةالبشربينثئموالبشر؟اللهبينالعالمفيال!لامبإترار

وال!صاء،الأرضبينثئم؟وإخوةأصدقاءالآنفصاروا،الخطآةعلىاللهلغضبمنفذين

الختارين.لتقبلتنفضحوالآنالبشروجهفيموضدةقبلمنال!ماءكانتلأن
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الأممخدمةفيبولسن

وأتئم،لآخيكمأالاسيهاائتيالآلامفيالآنلآفرخوإئي24

هؤائذيتج!د؟صلآجل"الم!يحصتضايقينقصجمنماتج!ديالي

الله،تذبيرهفتضىغلىخابقالهاضرثالتي25،الكنيسة

كاملة،الفإبكلمة،بيتكممافيلأب!ئمر،إلي!نلإئتماائذي

الآنوأغين،والآخيالالذهويىمنذتكتوتاكانائذيبال!ر!26

يياالأقمفيهؤ،ما،يغيضهمأنالفهشاةائذين27يقذيسيإ*،

اتمخك!زجاء!فيكمالمسيغفؤائذيال!ر،هذاقخل!يخنى

إنساتيكلومعفمين،إئسافيلكلناصحينبإ،نبشمرائذيهؤ28

ذلكففي92اتسيح.فيكاهلأإنسافيكللنجغلحكمإ،بكل

بفذوة.فيئالعاجمل!قؤتهضب!علىوأخاهذأتحبأ

ولأجل،لأجيكمأعانيغنينيجهابأمميئتغيرفواألنأويا،أجل2

اتج!لإ،فيؤخهيقظيرؤالمولآخلصكثيرين،اللأذقئةفيائذين

القفم"إلىيئلغون،المحئهفيآئتآمواماإذاحئى،!لوبهميتتشذذ2

يجب،عملهيواصلونائذينفجميحثئمومن،اللهملكوتويقرلينشئيسموعتأئم)24(

الخفص،آلامعلىشيثايزيدأنهيذعيلابولسانغيرنفسها.الوسيلةيئخذوأأنعلي!م

مناالرسولئةالحياةيرافقماعلىللذلالة"مضايق"لفظةاستدملولذلك،الئكفيرئة

فياهم-.12-3:3آف!س!انظرواعتلانهال!ربهذايتعئقما261(.وأتعابلفمدائد

5(.3:أآفسسالجديدالعهدوأنبياء""رسلالأرجح
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الله،ليئزقغيرفةإلىوأبه،،يخناةبكلالكاجملص

والجفم.الجكم!كنوفيجميغفييماأتكنونة3

908

المسيح،أيص

الكذبةالمعفميهنمنتحذير

كنمت!ان،فإئي5.فمؤه2بكلامأحايغركميثلأهذاأقو43

جمنغقي!أنتمماب!روييأشاها؟بالروحاحاضرلمالأناباتجسد،غائتا

يسوغيمالمسيحفيإذنفآشلكوأ6هالمسيحفيإيمافيوتبالت،.يظام

غلييما،ضئيئينفييما،متآضملينكونوا7تعئمئموه.كماالرلث،

بالاثمكر.والائضين،تعفمتمماحاتمبإعلىالإيمالطفيضؤظدين

الباطل!"القلسقةبني"بغرويىأحايفتيضكمأنوآحذروا8

بحسسب!ليسنفذللث.العاتمآركال!آو،الئاستقليدجمنم!تقى

اتسيح.

المطلقةسالمسيحسيادة

وفيه01،تجسدئا*اللأهولمحتيئءك!لتجلاتسيحصفيإد9

ختثتمقدفيه11وسملطان*.رئاسةزأس!كلهؤلآئه،تفتيئونأنتم

وأالخئلةتعتمداثتيالرعناءالفلسفاتعلىبل،فلسفةكلعلىيحكملابولس81(

أنواعكشثىفاسدةأشسعلىمذهبهاصرحتبنيوأئتي،العقلاعتمادهامنأكثرالعاطفة

الكلمة،كانالبدء"فيةإنجيلهفييوحئامعهنابولسيلتقي)9(الماذئة.الفلسفات

هوالمسيحتعليم101(16(0-أةأ)يوجسذا..."صاروالكلمة...اللهكانوالكلمة

رئا!ةلكلوربعرثيس،الإنسانئةطبيعتهفيوهو،؟كاذبيخالفهتعليموكلالحق
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تجسدكمغنكيمتخقعونبهاالآيدي،!علصجمنتي!س!ثيختانة

اليقغةئذقنون12المسيح:ايختاتةهيئهذهإذالتشرفي،

أقاقهائذيايقهبقذرةآقنتملآئكم،ضغهأيضماوتئقضون،اتعمو؟ئة

وقق!زلأيكمخرىجمنأموأتالقدكنتم13تين-الآفوأت.جمن

قحاإد14ءزلأتنا.بجميعوساضخناقغه!فأحيكمأجسابكم

ف!مراوأراتهبأحكاجمإ،جممذناكانائذي،غقينا!أتكتو!تالضملث

في!وشمهرهم،مم!وال!لاطينالرئاشابوتجرذ15.الض!ليبعلىإئاة

الطا!ر*،تويهي!

الكاذبالآستجهادمنتحذيز

اتشرولب،أواتاكولصفيأحذغقيكميحكقنفلاثئمومن16

طلإلأهذهفما17:سمبوتأوشمهيرؤأسصأوجميل!صقبيلمنأو

أحا"يخئتئكمولا18*.المسيحهيئوالحقيقةالمستقتلاصت،

دونه؟منهي،منزلةأعلىإلىكول!يفلاسفةيرفعهاائتيفالملائكةئئمومن،وسلطان

الموسوفيالثاموسهو)14(.الفلاسفةأولئكمغالطاتمنالئحفظوجبوبالئالي

أداةمنهويجعلونبالئاموسيتسفحونكانواائذينالشياطينهنابهمبريد)15(.بأحكامه

اجسم-يلقيه.منللطلبذلا)17(ظافر.قائدموكبفيالأسرىيسير-كصاللخطيثة.

ا.المسيحهوالطلهذايلقيائذيوالجسدظل؟،ال!بتومنها161(الي!ودئةفالشعائر

ظل.هوائذيبال!يتيتم!كونقوممننعجبثئمومن.الطلدونبهايؤخذوالحفيقه

كو!25:7،)أعالكتابيسضيهكماالرلت(("يومهوائذيالأحددونويقذسونه

لزا:15(.2؟ة16
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تللثقلائكة".و"جمباذةإ("تواضعجمنإتييمايذعوبماجعاتتكمين

فلم91اتجسدفي*،غفل!غبثايهبرياءتقخثةالدفتهؤس،زؤى

بالمفاجمملويتلاءم،كفهالجسئمتتغذىبيماائذي،بالرألت!-تتم!لث

الله.فينمؤ؟صتمامإلىوتثلغ،والمواصمل

بالكمفما،العاتمأركانياتسيح-غنقغهثمقدكنتمققئن02

الفرائض!:يهذ؟،العاتمفيبعذعائاثمونكآئكم،ئخضمعون،إذن

تؤوذأشياةوكفها22تقسن..."لاتذق،لاتأخذ،"لا21

وقد23!وتعليفهمالئاسسوصاياهيئتللثزؤال؟إلىبالآشتعمالص

و"قفيرإ(و"الئواضمعالمضئعة"))بجبادتهاالجكمةطوأهرغليهايكون

الجسد.إؤضاءإلىإلأتؤوللمأولال!اقيمةلاولكئهاائذات"،

ئقيمصما،قوقهوماإذن!آطلبوا،!اتسيحقغقفتملقد3

علىفؤيمالا،قونفؤلمااهتفوا2.اللهصيمينغنجال!االمسيغ

فيالمسيحقغفصمتترةوخيائكمأللعاتميمئثمقدلآئكم3،الآرض

أنتمتطهرونفحيتئذخيائنا،فؤائذيالمسيغطهرومتىص4الفه.

اتخد.فيضعهأيضحا

و"العقل-الفذيسين.ولسائرللملائكةفيحقاجمراموأئا.وحدهلفههي"العبادة")18(

المسيح.آي)91(.الماذةإلىالأهواء،طغيانبسبب،الجانحالبشرقيالعقلهوالجسدفي"

:وقام،العتيتىالإنسانمنشيءفيهيحياأنبعدمنيجوزفلا:ماتقدالمسيحيئ11(

فيه.تتجفىأنيجبالفضاثلفجميع
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عافةإوشاداث

،اوالآهوات،والئجاشة،الرنى:الآؤضئةأعضابهمإذنأميتوا5

يخلمب"ماذللث6،ؤتنجمبادةهؤالذيوالطمعص،الئزديئةوالمئعفوة

إذكثتمقبل،منشمقكتمأيقماأنتمهذهوفي7الفه.غضست

الغضممت"،هذاكلآطيرحواأيضماأنتمفالآن،وإذن8فيها.عائشين

ولاأ9؟أفواهكمجمنالقبيغوالكلاتموالئائمهير،والخئمذ،وال!خط

تغ.الغتيقالإنسانخلعتمقدإئكمإذتعضماتغضمكميكذفي

علىبالمعرقةيتخذدائذيالجديذ،الإنسانوتي!تيم15آع!مايإ،

يختانالا،ت!ودفيولايونانيئتغاليسن،فثمة11خايفهءصوزة

بل-2حر،ولاغئدلاإشكوتيئ،ولاأغجميئلاققف،ولا

كميء.كلوفيشيءفؤكلإئذي،،المسيغ

أحشات،وأجئاءةو!ذيسيهالف!مختاريأنتثم،إذنفآئتسوا12

اختملوا13والصئ!بربموالؤفىاغة،والئواضمغوالفطص2،الرخمة

وكماآخر،علىشكويلآحل!كانإنوتساضحوا،تجغضما،تغضكم

آئتسوأشيءكلوقوق14،أيضحاأنتمساجمحوا،ساتخكمالرلثأن

شلامقلويكمفيؤئي!ذ15،الكمالوداطهيئائتي،اتمحئة

دينئةالفوارقزالتثئمومن،أعضاؤهوالجميعالرأسفهو4المسيحإلأيبقلم)11(

جمرقئة-..أممدنئةأماجتماعئةأمكانت
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كونواأوأخيرا،واحذا.تجضسذالتكونواذع!يئمإلي!الذي،اتسيح

شثرين.

تعض!كموآثضحواغفمواب!يؤفرةصالمسيحكيمةفيكملتجل16

وتسابيغبمزامير،قلويكمفيلف!بالئعمةزئموا؟جكمةبكلتعضما

الكلففيكنصوفغل-،قولشجمنفي!أخذتموقفما17.روحئةوأناشميذ

الآب.لف!بهشمأارين،*يسوغالردثباشمس

خاض!ةإوشاداث

الردث.فيتنبغيكماليرجالكنآخضمغنالئساء،أئها18

غقيهن.عن!ذويتكونواولا،يسابهمأحئواالرجالا،أئها91

ضرضيئهذافإنشيء،كلفيواللإيكمأطيعواالآولاد،أث!ا02

تفشملوا.لئلأأولاكمتغيظوالا،الآباةآثها21الرلث.تدى

لاشميء،كلفياتجسلإئينساذتكمأطيعواالعبيا،أئها22

وخشية،القلمببسلاق!بل،الئاشئرضيقنمغلالغثنصبجذمة

للردث!عقكم،قلويكمضميمصمنفآفعلوةفغفئموقهما23+الردث

اييرات.تجزاتالردثجمنستأخذونأئكمعالمين24،للئاسلا

طلتمماقمتميناذالطالئمأفا25،اتسيحالرلثتخامونإئمافإئكم

يلوجوه.محاباةغيرعلىبه

هولوكانكماوبروحهيسوعباسميعملآنيجبطالمسيحيئأعمالمنعمل171(كل

الفاعل.نفسه
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عالمين،و!ائصادثغذذفؤماغبيلإكمإلىأذوا،ال!اذةأثها4

ال!ماء.فيسئذاأيقما،أنتم،لكمأن

لزسوليئاأز!

لآجلناضفوا3بال!ئمكر.في!ااشهووا،الضلاةعلىواطبوا2

أئذي،المسيحيميمرفنبسمر،يلكلمةباتالناالفهتفتغلكيخصوضما،

يه..أنطقأنعليئتجمباكماوأغلته4أسيرا،أناصرتأخل!جمن

الؤفتاستجفوا؟ممل!الخارجفيالذينجهةجمنبحكمةاشلكوا5

بمفحص،فضقخا،الذوامعلىتطيقاكلامكمليكن6الحماجصر-ا.1

يئتغي.ماعلىأحدكلتجاوبونكي!تغلموالكي

ختام

،3الحبيعثالآختيجيكسنالسئخبركمكفهاأحوأليغنوأفا7

أرسلتهاالققد8الر!ث.فيايخدمةفيوزفيقيالآمين،والمساجما

قلوتكم؟ويعرقيأخواينا،علىلعطيغكمبغييإ،لهذاإليكم

جمنكم،هؤائذي،الحبيمتالآمينالآخأونميميموسنوأضخبته9

هنا.وحماصبجميعيخبرايكمالفما

الحياةهذهأثاميستثمرأنالمسيحيئعلىجبكم-بمسيحئينليسواائذين51(

الخلود.لأجل،القلاثل
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وقرقس!،الأشير،اليؤفيميآيىشترخس!،غقيكمي!فم01

قلإتمهافإذاوصايالمح!:خق!فيأخذتمائذي-بازنابا،تسيمب

ؤحذهم،الهؤلاءبئوشت!س.الملف!بوتسوع11-فآفبلوه،إليكم

ليكانواوقدبماللهظكوتأميرفيئعاونوني،ايختانأهلصجمن

يلمسيحالغباوهذا،مواطنكمأتفرايم!غقيكميسفم12.تغزية

كاجملينتئبتوا،لكيضلواتإ،فيلآخلكميجاهاتئقكلايسوغ

تة%شهذ!ائيأجل،13كفها.الفهضشيئيمافي،تقينأتئموعلى

و!ياللأذقئة،فيائذينولآجلص،لآخيكمكثيرايتغابآئه

يماس.و!ت،الحبي!ثالطبيمبلوقا،عليكمئسفئم14.إترائليس

يففاسنوعلى،اللأذقئةفياثذينالإخؤةعلىشفموا15

الرسالةهذ؟ئئلىأنوتعذ16تئتإ.فيأتجتمعلمائتيوالكنيسة

أنتمتئلواوأن،اللأثتقئينكنيس!فيأيضماتثلىبأنآغتنوا،جمئدكم

ايخدهةفي"تبضثر:لآريخئسنوقولوا17اللأذقئة*.هنائتيتللث

جئذا".تتضهاحئىالر!ثفيت!فمتهاائتي

!قيودياكروا،بولسنأنا،يديبخظ،شلاميوهذا18

معكم!الئعمة

"الأفسسئين".إلىالرسالةأثهاالبعضويظن.مفقودةرسالة161(



الئ!الونيكثينإلىاياولىبولسالقذيسرسالة

أل!دنالهـنجي!ئيحإل!الأول!الؤ!الة

817

مقذمة

الثانية،الزسولئ!الزحلةإلىبتذوينهاترتقيائتيالوحيدةالرسالةهي

الكشففيتكمنوأهضئت!ا.الإطلاقوجهعلىالبولسئ!الزساثلىصأولىفتكون

-الأسلولبانتهاجوفيمراحلها،أولىفياللأهوتئةالزسولبولسننظرةعن

!أمنلهامماذلكعلىزذ.الأولىالجماعةمخاطبةفيعليهدرجائذي

الأولى.المسيحئةالكرازةمواضيحعلىدلائلمنعليهتنطويلماوثائقئة

الزس!الةخصائمن-ا

اسمجانج!إلى،الزسالةضطلعفيوتيموثاوسسلوانساسقيدكزإن

كتابفيتر3ماعلىبناءتدوييها،مكال!معرفةفيعظيمةفائدةذو،بولسن

تدوين!ا.وأسبالبطبيعتهاتحديدوفي،ال!ممأنهذافيأخباومنالرسلأعمال

فيالكنيسةحالةعنأنبا"جعبت!ماوفيقدما،بولسرفيقافالزسولاني،

الوضعتدازلثإلىعمذ،الزسولأذنيإلىالأخبازنم!توئات!الونيكي.

الرسالة.بكتابة

ميزائها-2

عباراتهبهتئيض!وما،بولسقلحبعليهتئطويمابشذةالزسالةهذهتتمئز

لاخالصةراعوئةبلفتيماتئسمكماالموذة؟مشاعيرومنالئبيلةالعوأطصمن

إليهاتت!طزقائتيالمسائلوما.لخدمتهوائمخلصالأمينالراعيسوىيمتلكها

الطئبة.الزاعوثة.الالتفاتةلتلكامتدابسوى
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وزمائهتدوييهامكان-3

علىقليلةأشهربعد،05العامحوالي،،كورنثسمدينةفيالزسالةذؤنت

أقدئم،بذلك،فهيمنها.الزسول!وهر!بت!الونيكيفيالحسنةالبشرىإذاعة

الجديد.العهدكتبلائحةوفيالبولسئةالزسائلبينكتالب
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بوللل!الفنثيمملى،لللالة

أ،ول!

ألتئدنالهـني!يي!لمإل!

981

وثهنئةتحية

كنيسةإلى،وتيموثاوسنؤجممفوانس،بولسنجمنأ

المسيح،تسوغالزلثوفي،الآلبالفيمافيائتيالئ!الونيكئين،

وشلام!لكميعمة

فيوتذكركم،أجمعينأجيكمجمنالفةتشمكراللآوامصعلىإئا2

غقلوأبينا،إلهناؤخ!أماتم2،آئعطاعبلامتذكرين3ضقواتنا؟

وإئا4،المسيحيسوغبزثنارجائكموتبالت،ضخئيكموتعبآ،إيمايكم

تئشيؤتاإن!!ث5*.آختياكمتتمكيص،اللهأحئاءالإخؤةأئها،تغقم

وبالروجأيضما،بالقؤ؟بل،ققطبالكلاملكمتصزلمصبالإنجيل

جمنتيتكمغقي!كئاماتعلمونكما-أئكم"؟اليقينوبكمالص،القاس

الكلمة،قيلتمإذوبالزبأبناآفتذئتمأثف!كمءقل!وأنتم6كأ.أجلكم

فذؤةهكذاويثم7؟الفذسصالروحبفرخ-كثيز؟،قضايقؤشطفي

جمنلإكمجمنفإئها8،أخائيةوفيقفكونيةفيائذيناثوجمنينسلجميع

ائتيالقدسالروحومواهب،العجاثببقؤةآي51(.بالإنجيلالإيمانإلىدعوتكم)4(

ماإلىإشارة-.التائمالاقتناعلخلقشيءمعهينقصنلاائذياليقينوملءعلي!مأفيضت

)2:2(.بالإيمانبشرهميوتموالضيقالسذةمنالرسولتحضل
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فيبل،قخمثم!بأخائيةوفيققدونيةفيلاالرفيكلمةذاضثقد

ذلكجمنتذكزأنلناحاتجةلاحئى،بالفهإيمانكمآنتشزقكاييكل

ا،إليكمخوئنا3كي!كانعئائخبرونأنف!همهمفإئهم9مميتا.

!ماالحقيقيئالحيئالفةيتغبدواعن-الآوثالإ،الف!إلىزخغتموكي!

الآهوات،تينصجمنأنقضاائذيآئتا،ال!ماواتجمنوتئتطروا01

!.الآتيال!خ!جمنيثقذناالذييسوغ

عمل!فينزيةبول!من

باطلأ!يكنلمإتيكمفدوقناأن،الإخؤةأثها،تغلمونوآنتم2

إلهن!فيتجزأنا،تعلمونكما،فيلئيفيوأ!ئاتأتممناإذبعدفإئا2

ليسنؤغطنالآن3؟تجتمحهادفي،اللهصبإنجيلنكفقكمأنعلى

نتكفمبللا،4يمكر*،ولاتجاشة،غنولاضملالشغن

تئغيلاكقن؟الإنجيلعلىيأتمتهمأنقبلالفاآختبزممم!طذاميم

تعتمذلمفإئا5قلوتنا.تختبرائذ!الفهيىضىبلالئاس،يىضى

محزشا،"قطلناالطمعيكنصولم،1تعلمونماعلى!أتقفقكلاتمقط

جمنكم!لا،تشيركأينقخذاقطآئتق!ناولا6،آللهت!ممقاماعلى

ؤشليؤضمناعليكتمئثفلأنيوشجناكانأئةوقغ7.غيريهمجمنولا

إلي!اايلجأائتيالأساليبهيتلك)3(الذيثونة.يومالأشرارعلىالذيانسخط)01(

:41(.ه)يوالإلهيئمعفمهمعبولسيلتقي61(.ضلالهملترويجالبدعدعاة
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ائرصمغتحتضنكمابلتيتكم،مافيئتزققينكئااتسيح؟

تبذكأنترتضي،-إليكمالحنينقزطجمنكئا،هكذا8أولاذها،

أحئاءجصرئمقكلكونجكمأيضا،أنف!نابل،ققطالإنجيللالكم

إلينا4

ثتشركمإذكئاوكآناتعتنا،الإخوةأئهالتذكوون،دوائكم9

جمنكم.أحل!علىنثفللئلأتهاؤليلتعملونحنالفه،صبإنجيل

كاتتأ،الموجمنينأنتم،جمنذكمي!يرتناأنشاهاوالفاسم!و3وأنتم01

واجدلكلأيضاكي!كئاوتعلمون11توم.وبغيروعا؟تةهقذشة

لكيؤنناشمايهموئشخغكمتجالكم12،لآولابهكالآلبجمنكم

وقخلإ؟.قلكوت!إلىيدعوكمائذي،بالفهتليقماعلىتسلكوا

تلفيتمئما،لآئكم،اللهنشكرتئفكلاأيضاتخنولذيلث13

كآئ!ا-بلتسير،كيقةلاكآئهاقبلتموها،بال!ماعالفيماكلمةمئا

اثوجمنين.أنتم،فيكمتعملائتيالفيماكقمةتالحقيقل!فيهيئكما

فيائتيالفهصلكنائسمماثلينصرتمقد،الإخوةآئها،هإئكم14

منأيضماأنتمأصاتكمقدإذ،اتسيح،تسوغفياثتي،اليهودئة

،تسوغالزلثقتلواائذين15،اليهوبجمنأصاتهمما،مواطنيكم

وقد،البئةالفهيرضونلاالذينأيضما؟تحنوآضطهدونا،والآنبياة

الأتمئكفتمأنمنتضنعوتناإذ16الئاس؟لجميحأعداء!ضازوا

الكلامفيالرسوليذكرماعلى،متألتالئاسلجميعأعداءصارواقدأليهود151(كون
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قدوالسمخط،2*آئمطاعغيرعلىخطايافمتستتمونفهمييخئصوا.

الئهاية.حئىغقيهمخل

جمنجيتاغنكمفضفناقدفإذالإخؤة،أئهانحن،وآفا17

آشيياقيوفيالآجت!اد،جذآجت!دنا،بالقل!بلاب!الؤج!،الؤقمب

أن!،إتيكمتقذتمأنغزفنالهذا18.ؤخقكيمنشاهذألأشديلإ،

ذإ91.الشيطانعاقناوقد،مزتينبلقزة،الآخصنعلىبولممن

أقا"؟مجيئهجمنذ،يسوغرئناأماتمقخيرناوإكليلوالزحناوجاؤناما

وقرحنا.تجاناأنتمإئما،أتجل02؟أنتملهؤ

تيموثاوسبعثة

أيينا!اليتبقىأناثزناتعا،الئقاغذئطقلمالإذ،تئموجمن3

،االمسيحصإنجيلفيالف!وخادتمأخانا،تيموثاوسنوتغثنا2ؤخذنا،

اتضاي!.!ذ؟فيأحاتتزعزغيئيلأ3،إيمايكم!يوتجطكيملئثئتكم

:الكمفقلناشتفناجمنذكموئماكئا4نصبنا!،0قديذللثأناتعلمونوأنتم

مإذ!تتموين5تعقمون.وماتجرىتدماوذلكشتنتابنا.اتضايقإن

!يكذسونإتهمأي161(.الخلاصبإنجيلالأمتبشيردونيحولونأنهممن،الئالي

اهذايكونوقد.حدودهأقصىإلىالعقابفينالهمالكيليطفححئىخطاياعلىخطايا

بالأفةايحلأنموشكابولسيراهائذياليهودوتبذدأورشليمدماوالفادحالعقاب

المعقم"بذلكأنبآهانحوعلىوإلاضطادالمشفاتلاحتمال31(الشر.فيالمتصفبة

إ.فسيضطهدونكماضطهدونيقدكافوا"إن:الإلهيئ
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يكونأنخشية،إيمايكمغنأممتخيزأرشل!ثالئقاغذتعذأظقلم

!شذىتعئناقيذهمتجزتكمقد!ائجرفي

إتيناوخمل،جمنلإكممنإليناتيموثاوشقلإتموقد،الآنوأفا6

غيوعلىلناالظئمبوثتكيركئم،ومحئيكمإيمايكمبشأدإالحسنةالآخباز

تعزينافقد7،ووييكمإلىكتشؤالنارؤيتناإلىوتشؤقكم،آئقطاع

والشذةالض!يقسمن،عليإتحنماكلفي،الإخوةأئها،تكملذللث

"هالزلتفيثابتونأنتمأئكمبماالآنتحياإئا8.أجل-إيمايكمجمن

ناتناماكلعلى،أجيكمجمنلفهنؤذياأنتستطيع"شكيروأفي9

إئحاحءفيإلييماتبتهلنهازليلوإئا01إلهنا؟أماتميستبكمصالقرحجمن

قفتهل!11إيمايكم*.فيناالص!لهؤماونيئم،ؤتجقكمترىحئى

ؤئيجغفكئم12!المسيحيسوغوزئنا،نفسمةوأبوناإلهناإليكيمطريقنا

كما،وللجميع2لتعضتعضسكمالمحئةفيوتفيضونتنمونالزبأ

القداش!ة،فيتومصبغير،اللوتكمهكذاؤئيثئمث13؟ئحثكمنحن

!.قذيسيهصجميعقغيسوغرئناضجي؟جمنذ،وأبيناإلهنالدى

همائذينالضملالودعاةال!وءوبأهلبنفسهالحقيقاومينيلاائذيالشيطانهو)5(

ائتيالئفوم!فيالمسيحوحياةفيه،المسيححياةهيبولسحياة)8(يده.فيأدأة

تثقيفهميتئمأن،المفاجئانطلاقهبسبب،بولسيتمكنلم)15(.للمسيحولدها

الأرجح.فيالملاثكةهم)13(الذينيئ.
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والعملىوالمحئةالعفافيعلىتحري!ث

ينبغيئكي!هئاتسفمتمقدأئكمفبما،الإخوةأئهاوبعا،4

فإئا-!اجملونأنتمماوذلك-اللهقترضواتسلكواأنلكم

أكثرذلك!يتزدادوأأنييسوغالزلثفيوئحرضكمتسأئكم

:اتس!غالؤ!ثالتلصجمنأعطينثمصؤصاياأئتتعرفونإئكم2نهثز.

،!الرنىمنتمتيعوابأنأنف!كمئقذسوا*أنالف!قشيمةالإن3

ا،والكراهةالقداسةفيتم!إناتةيحفطآنمنكمواحل!كلىقيعير!ت4

ولا6؟اللهتعرفونلاالذينكالؤتنئينالسمهوةيتئايىينقاذولا5

لهؤالزلثلآنبيما؟تمكزولاالآهير*،هذافيأخي!علىتعتدقي

،"لكموشهذناقبلجمنلكمقلناكماالآشياءكفها،هذ؟غنائنتمم

فائذي!،وإذن8.القدأسةإلىبلالئجاشةإلىتذعنالمالفةالإن7

أخلائذينفضماالفةبلص،إنساتاتحتمرلاالوصايا(،1هذ؟تحتمر

فيكم.الفذوسنروخة

:اإتيكمفيهايكتحتألنبكمحاجةفلاالآخوئةالمحئةوآفا9

تعضما+تعضكميحمثأنالفإمنتعفمتمقد،بأنف!يمكيمأنتم،لآتكم

كفها.ققدونيةفيائذينالإخوةصجميعنحؤتصنعوناماوذلك15

ياد؟آزبعلىذلكاأفيتمضواأن،الإخوةأثها،ئحرضمكموإئتما

ما!واحد،كلوتعملوا،شمكينةفيتكونواأنعلىوتحزصوا11

الجرض!أهرفي)6(.جسدهأي41(.العفاف،الطهارةهناابالقداسةالمقصود31(

.والعفاف
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هكذافتسلكوا00.12أوضيناكمكما،بأيديكموتشتجلوا،تغنيه

حاجةبكمتكونولا،!3الخارجفيهمالذينتظيرفيلائقاق!لكا

أحد.إلى

الزلث"و"يوئمالأموات

الزاقدين،أميرجمنلهؤماتجقلواأن،الإخوةأئهانريدم!ولا13

نأئوجمنكئا!قئن14لهم*.ؤجاتلامضنتحرنواكغيريهملئلأ

يسوغفيزقاواأئذينبأنأقفنوجمن(كذللث،!اتمثئمماتقدتسوغ

تغه*.الفاشمحضرهم

الآحياة،تحنأئا:قول-الزبأ!علىأبناتا،لكمنعلنواإئا15

لآن16الزاقدين.الآمواتنسيقلن،الزثقجيءإلىالباالين

أتلائكة،زئيسصضوتوجمنذالآفير،إصدأيىجمنذنف!ا،الزلث

المسيحفيالينهفالواقدونال!ماء،جمنشيننرلى"،الفيماكأبوقيولهتافي

فيجميغاقغهم!نختطفالباقينالآحياتخنثئم2117ولأ.

علىالئسالونيكئون131(كان.انقطاعغيرعلىالمسيحئيينيراتجونائذينالوثنئينأي)12(

عندالمجيدالرفيموكبفيالاشتراكفوائدهؤلاءيحرمأنخشية،الراقدينإلىقلق-بالئظر

يكونأنألمحتملمن)15(-المسيحمع)14(الوثنئون.هملهمرجماتلاوائذين-مجيئة.

عندالهيكلفيإسراثيلاجتماعإلىإشارة)16(.بولسإلىخاصنوحيفيذلك

تجتمعكذلكالإشارةهذهعلىللعبادةيجتمعالشبأنفكما.البوقصوتسماعهم

مجيءعندالأحياءأنالكلام!ذامنيؤخذ171(بئنة.خاضةإشارةعلىللذينونةالبشرئة

لا،نحنيقولعندما،والرسول9(.-5:اكو2؟اه:15كو)1يموتونلاالر!ث
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علىالرلثتغنكونوهكذاالفضاء؟فيالزدث،.لنلاقيئالسمحمب

.الكلامبهذاتعضماتعفميكمإذنقغزوا118.الآوام

أن.،الإخوةأئها،لكمحاجةفلاوالآوقاتالآزمنةأفا5

يوأفياالزلثيوتمأنيقيتاتعلمونفإئكم2فيها.إليكميكت!ت

حينئذ!"!وأئن"شلامالئالع!:تقول!"حينصوفي3.الفيلفيكيصق

يفيتوا.اولن؟اطبلىاترأةاتخاض!تدقمكما،تغتةالآهارتدقمهم

ذلك!تغشاكمحئىالطلامفيفقست!م،الإخوةأئها،أنتمأفا4

تسنااوإذالئهار.وأبتاء،الئور*أبناءجميغاإئكم5:كيصناليوم

يتسمقز"بل،كالآخريننتئماللا6،الطلقةولا-الفيلأفل!أجمن

.ت!كرونوائذين،تنامونصالفيلاليإئماتنامونائذينإن7.ونضح

الإيمانؤلتلتس،قفتصغالئهايىآهلتحنآفا8،-تسكرونالفيلففي

للضحخط!تجغفنالمالفةلآدن9.خوذةالحلاصصوزجاةدزغا،والمحئة

لكي،لآجينامالتائذي51،أتسيحتسوغيزئناصالخلاصلآاليناءبل

تعضمكمإذنفغزوا11"!.نائمينأئمكئاساهرينضغا،جميغاتحيا

.تفعلونأنتمجمثل-ماعلىالآخز،آحدكئمؤليثنصتعضعا،

الفهبقدوةيكونوالاختطاف-آنثذ.أحياءيكونونأئذينالمؤمنينبل،نفسهيقصد

مآكئاأحياتآيا!)..الفيللرذاثلعدؤايكونآنالمسيحيئعلىيجب51(.بالطيع

علىتعليقنايؤئدالأحياءمعيجعلهاكماالآمواتمعنفسهيجعلبولسوكونأمواتا.

17.الآية
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ش!ئىوصايا

مافيتثعبونائذينئجفواأن،الإخوةأثها،وتسألكم12

غاتةتحئولهموأن13؟وتجظوتكم،بالزلثوتزشموتكم،تيتكم

تعض.ضغتعضمكمي!مشفيكونواأجل-غقلهم"!.جمناتحئة

وتشخعوأالمتكاجمملين،تؤثبواأن،الإخوةأئها،تسآلكمثئم14

اتجميع+علىوتتآئوا،الضمعفاةوئسيدوا،الئفوسضغيري

الحيزآفتفوابلءيصئر،سموعلىآخزأحائجاؤقيأناخذروا15

علىقيرحينكونوا16.وللخميعلتعضشتعضمكمالآوامعلى

،شيبكلعلىأشمكزوا18،آئمطاعبلاوضفواا-7،الآوام

ئطمئوالا91.يسوعاتسيحفي،جمنكمالفةيشاءةمافذللثص

لثيء!كلأفتجنوا21الئبؤات،تزذرواولا25الزوح*،

شئر.شمئ!كلجمنأحئى،اختيرسوأ22.خسمنلهؤبماوتقمئعكوا

ختام

هاكلؤثئخقأتفدي!اكاجملأ،-تف!اال!لامإلهروؤثسقذشكم23

.والأتعابالهموموشئىبالمسؤولئةثقيلأصحابهاعلىحملالرئاسة)13(

منيمنعوهاولايستغقوهاانالرسولطيطبيظهر،بهاائتيالروحتةمواهبهآي)91(

يستثمرواأنالمؤمنينإلىالرسولطلب91الآيةفي211(التفوس.فيثمرهاإنتاج

موهبةمنالآؤلينالمؤمنينعلىيورعهالزوحماكانهنابهاويريد،الروحئةالمواهب

الأعمىالانقيادمنيحذرهم21الآيةوفي؟ذلكإلىوماوتفسير،ولغة،نبؤة

فلا.دهالأ،بهالأخذيجبمنهاحسنهوفمامنها.موهبةحائزأئهاذعىمنلكل
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وثنا"قجيءجمئذ2تومبغير،وأجساكم-ونفوشكمأؤواحكم،فيكم

ذلك.يفغلوهؤ،أمينذعكعمائذيإن24!المسيحيسوغ

جميععلىوشفموا26،الإخؤةأثهاأيضا،لآجيناضقوا25

الرسالةأهذ؟تئلىأنبالز!ثأناش!دكم27مقذسة.بقبل!الإخؤة

.،المذيسين1الإخوةصجميععلى

معكم!صالمسيحتسوغؤئنايغقة28

الإنسانيئ.المركبفيالحياةفمبدأالئفسأتاوالئعمة.الإلهئةالحياةبالروحيريد)23(



التشالونيكئينإلىالثانيةبولسالقذيسرسالة

التندئالوني!بيحإل!النانيةألؤلللالة

982

مقذمة

الزسالةهذهإنشاءعلىالزسوكحدتائتيالذواءعنائمف!رونتساتك

فيزادومايتساؤلاتهم.شافياجواتايجدواولمالئ!الونيكئين،إلىالثانية

هذهفياستطاغوأئه،كورنثسفيوجيزةمذةأقاتمبولسنالرسوكأنحيرتهم

منقليلةغيرمسافةعلىوهمالجماعةإلىرسالتينيوخةأنالوجيزةالمذة

الئانيةتكونوأن،والموذةبالفينصحافلةالأولىالزسالةتكونوأن،كورنثس

شأفيفيالزسولإليهيعقاائذيالئقويمإلىبالإضافةهذابالئحذير؟حايخلة

تكونأنفييشكونالعلماءجعلحتوغيرهاالأمويىهذهكلالئسالونيكئين.

لبولس.الزسالة

اؤدمالةخصائمن

جماعةفيشغمببوقوعالئ!الونيكئينإلىالثانيةالزسالةئوحي

الائحادمستوىعلىوشغمب،القويمالإيمانصعيدعلىشغب،ت!الونيكي

الئحذير.منإليهأشزنابمالهجتهاقئ!يممللأمرالزسالةتتصذىوإذالأعضاء.بين

ميزائها

-2:أالمقطعيرشمهاائتيالإسخاتولوجئةبالئظرةالزسالةهذهتتمئز

فقط،إلماحاتهاوغموضصصمويىهاإبهامعنلاثاجمةالئظرةهذهعقدةإن.12

41:الأولىالرسالةتبسالهاائتيالإسخاتولوجئةللئظرةمناقضتهاعنوإئما

أبضا.18(-15



التشالونيكئينإلىأنثانيةبولسالقذيسرل!مالة083

وؤمانهتدوييهامكان

غقبتأئهاثبتماإذاوزمانهالرسالةاصتدوينمكانأمرفيالبمثيصغ

51.العامنحوكورنثسفيؤضعتقدفتكونسايقت!ا.



الئشالونيكئينإلىائثانيةبولسالقذيسوسالة8-ا:أ

بولل!لىألقثيس،ل!لالة

ألئانية

التشالوفي!فيولمإل!

831

ودعاءوشكزتحئة

كنيسةإلى،وتيموثاوسنؤجمعفوائس،بولسنجمنأ

بمالمسيحيسوغالزلثواليأبينا،الف!فيائتيالئ!الونيكئين،

المسيح.يسوغوالز!ثالآباالف!منوسلام،لكميعمة2

،الإخوةأثها،أجيكمجمندائماالفةتشكزأنغقيناخبا3

جميغا،هنكمواحل!كلوقحئة،جذاتنموإيمايكملآن،خقوذلك

الفيما،صكنائسلدىبكمتفتجرنحنللثولن!4كثيرا.تزداذ،للآخرين

تكابدوتها.ائتيصوالمضايقالآضطهافىابسجميعفيوإيمايكميضئيركم

الفيمالملكوتتتؤفلونبيماائذيولد،الغذلالف!حكمصتذليلهذاوإن5

يجاؤقيأن،الفهجمنذ،الغدلمنإئاإذ6تتائخمون.لآخل!ائذي

بالزاح!،المضاتقينأنتموتجزتكم7،يضايقوتكمائذينبالضميقس

قذزته،ملائكهمغال!ماء*،هنيسوغالزلثتجفيجمنذقغنا،

لاوائذين،اللهتعرفونلاائذينمنيتنتقتمناو*،تهيحبفي8

عند)7(الفه.قتلمنوالزضىالارتياحعلىلبرهانوالمحنالشذةعلىالضبرإن)5(

والعظمةوالمجدالجلالرمزإلأذلكوماسيناء؟جبلعلىهبط)8(كما.للذينونةمجيثه

31(--24:27)مئىمجيثهيومالمسيحترافقائتي
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الآبد!طبالهلافيشيعاقبونفأولئلث9.يسوعزئناإنجيليطيعون

فبم،تأتيجمنذما01،قدربئقجل!وجمنالؤصبأ،ؤج!يناأبعيذا

ائذينصجميعفيعجيتاوتظ!زقذيسيإ،فيييتمخذ؟اليومذلك

بشهاذتنااآقنتمقدوأنتمآمنوا.

يجغقكملكي،لآخيكمعن-الضملاةتنقيمكللاأيضمال!ذا11

الضمايحة،زغبايكئمجميغبفدرتهوئحفق،لدغوتكمأفلأإلفنا

وتمخدو!،فيكمتسوغزئناآسميمخذحئى12،إ.لجايكموتشماط

المسيح.يسوعوالزدثإلهنايعميماخسمبإعلىفييما،أنتم

يسوعالزلثمجي"

هإئا،تديهوتجمجنا؟المسيحيسوغؤثناضجيءجهةينأفا2

فياالئؤعزعصشريجيتكونوالاأن2،الإخوةأئها،نسآلكم

علىا،!جمئاكآئهايىممالةأوأوكلم!2ؤحيجمنترتاعواولا،أذهايكم

إذ،الوجو؟،منبؤج!أحلأتخذعحكملا3قرسا.الز!ثيوتمأن

آبن!؟الإنمإنسانوتظهزالجحو3*،تأتيئأنالبلجمنبذلا

قغبوذا،أوإلقائدعىماكلقوؤآائترغالمضاذكل!،!،القلالث

من"ذلكأنويذعون،قريبالمجيءيومأنالمؤمنينفييسئرونالمبلبلبنبعضكان)2(

شعلة"تنطفئلقدحئىالإلحادمنموجةالبشرئةفتجتاحالإثميكثر31(.بولستعليم

!الكتابيسفيهكماهو،)4(12(.-ا24:امتى:8؟18ألوالأرضعلىالإيمان

.والضلالالشزودعاةالإثمأبناءفيالمتج!مالذخالالمسيح،موضعغيرفي



833الت!الونيكتينإلىالثانيةبولسالقذيسرل!الة15-2:ه

الفه.فؤأئةتفميم!جمنوئري،اللهقيكلصفينف!اهؤليجيسنخئى

جمنذكم؟تعذوأناذلكلكمأقو3كنحثآئيتذكرونألا5

*.أوانيفيإلأتظهزلالكييعوفةماتعلمونفأنتم،والآن6

حائلأينقلثلاالعائيئأنغيزالغملص،فيأخذقدالإئمصجممزفإن7

الزلثئبياهائذيالمنا!قتظهروجمندئذ8،الؤشطمنيوغأنإلى

المنافقيم1قجيةالإن9.مجيئهي!نىويلاشي!فميما،بتفخةأتسوع(

والخوايىقيوالآيابالعجاثب!أنوأعصكمئى،إبليصنبمغلسيصخبا،

تقتلوالملآئهم،تهلكون-يقذيني!ثمخدعةوكل15،الكال!بة*

قؤةإتيهمالئايرجمملولذللث11تخفصمهم.ائتيالحقضحئة

ائذينجميعئدانحئى12،الكذلتيصذقونتجعلهم،تضمليل،!

بالإثم.آزتضمؤابلء،بالحقئومنوالم

الئباتعلىتحربفن

أئهاأجلكم!،جمن2آنقطاعبلالفيماالشكرغلينافيجمبنحنأئا13

لئخقضكمالتذء،جمن،آختايهم!ل!الفةلآن،الزدثأحئاثالإخوة

ذعثمقدهذاوإلى14.بالحقوالإيمالبالفذس،1الروحصبتقديس

،إذنفآثبتوا15.المسيحتسوغزئناتجذيتفتنوا-بالإنجيلبتثشيريا

يتعاقبونائذينالضالحينبالإنجيلالمبشرينمجموعهوالطهورعنالمضاذيعوقماإن)6(

ئحدثولأئها،إبليسآوالإنسانقدرةتتعذىلالأئهاكاذبةهي19(.الزمنكضونفي

بينهممافيبالاندساسلهااللهيسمح،المضفلةالمضاذقؤةهي)11(.والضلالالكذب

وخبثهم.شرورهمعلىلهمعقاتا
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واإلمابكلاجمناإفاجمئاتعفمتموهاائتيبالئقاليدوتمسكوا،الإخوةأثها

أحئنا،ائذيأبوناوالفا،نف!ةالمسيحيسو!ماوؤئنا16يرسائينا.

قلوتكميعريالب17صالحام!وزجاتأبدئةتعنرتةبيغمت!وآتانا

صالح.صغضل-وقولكلفيويثثتايكما

الف!كلمةتوأضلحئىلآجيناضفوا،الإخوةأئهاوتعا،3

الآشراو.الئاسءالآردياءجمندرنثقذ2،جمنذكموتقخذكماتجزتها!

يثئتكبمائذيالزدثلآهينإئا3كأهللجميعليسنالإيمانإنإذ

تفغلولآأئكم،الزلثفي،بكمالثقةولنا4الائمرير.منويحفالكيم

قحئةإلىقلوتكمالز!ثؤثيرجممل!5به.نوصيكمماوستفعلون

المسيغهضبروإلى،الؤدث

الكسلوآجتنالبصالعملعلىتحريفق

نأ!أالمسيحيسوغالزصثبآسم-،الإخوةأئها،ونوصيكم6

بالثقليذتتقئاولاالكضملى*،فيتسملئنالإخوةمنواحدتختيبواكل

إئاا:بناتفتدواأنتئتغيكي!تعلمونوأنتم7جمئا.تسفمتموةائذي

أحل!خبزتكلوتم8،تئتكممافيصالكسلإلى"نخلذلمنحن

الحزئة.بملءويؤثرونالإنجيللأنوارالانقياديأبونكثيرينلأن)2(.بسرعةلتنتشرآي)1(

رشطاماخلافعلىأي،الئرتيبجلافعلىحرفئا:61(الطلمة.قيودفيالبقاء

مئذزعيناليدوفيالعملعنانقطعواقدالمتهؤسينالإخوةبعضكانللمسيحئين.الزسل

المجيء.يومبقرب
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علىئثفللالكيوتهازا،تيلأوكذ،بتدمبتشتجلكئابلتخاتا،

أنف!يشاينلكملتجعلبلسملطان،لناليسنلآئة9،جمنكمأحلإ

بإ.تقتدونقثالأ

نأيريالاأحاكانإن:بهذانوصيكمكئاجمنذكمئماكئا01

اليتسلكونقؤقافيكمأنتقغناوقد11يكل!فلاتشتجل

قنوصي12،اليهطائللابمايتشاغلودنبلتششجلونفلاالك!ل،

فيتصمتجلواآدن،المسيحيسوغبالزبأونضاشماهمهؤلاء،أمثاك

الخاصن.خبنرهمصهنويهلوا،شكينة

كانوإن14الخيرهلمحغلتمفوافلا،الإخوةأثها،أنتموأفا13

لكيئخالطوةولا،فقئزوه،الرسالةهذ؟!يتقولهكلمايطيغلاأحا

جمظوةبلغدؤ،إلىتطزكمإلييماتنظروالا،وليهن15يخخل.

كأخ!.

ختام

كلوجمندائقاال!لاتمئوتيكئم،تف!ةفؤال!لاموؤفي16

بولممن.أنا،يدييخطال!ئملائم17!أتجمعينمغكمالزلث!ؤجه

ؤئنايعمة18؟!.أكتبهكذأ:،أجمئييىسال!كلفيالعلامةوهؤ

أخمعين!قغكماتسيحصتسوغ

رسائلهلمعرفةالعلامةيعطيهمفبولس.إيحاءاتأورم!اثلتنخلونهالمبلبلينبعض171(كان

يده"."بخطال!لام!يالعلامةوتلكخطإ،غيروعلىكيدبوجه
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تييوثاولللىإل!الأول!الؤسالة

837

مقذمة

هذه)أيالراعوئة""الرسائلصباسمتعرفمجموعةفيالأولىهي

بيتهامايربطتيالس(إلىوالرسالةييموثاوس!إلىالثانيةوالرسالة،الزسالة

قيمتهالهاأخباروالآخرالحينبينويتخلثها،بالكنيسةراعوفيأهتمامجميغا

ضمعوبالتأظهرتالشأنهذافيأجريتائتيالذرأساتولكنالئاريخئة.

إليها.الركولإوجهفيجفة

نلزسالةخصائص

فتخؤئه،بولسئعفمهبمنزلةوسولأ"الفتيئ"تيموثاوشمنالرسالةتجعل

3(،:)1أقسمسفيبالجماع!يتعفقماكلفيوالبحثوالإرشاذ،الئوجيهأمر

فيللكنيسةمبكر2انتظامعلىدليلإذنف!يل!ا.الأعمرسولمغادرةبعد

ترأتبئة.وهيكلئة-إدارفينظام-وفقالرسلعهد

بها،فئشفر،الجماعةقلسبفيانفصالئةلنزعالتبتعزجممهاالرسالةوتمتاز

غزفتائتيالفترةم!صألةالمف!رونأثاؤالضمد؟هذأوفيمخاطرها.منوتحذر

الحركاتطبيعةعنوتساءلوا،بولسأئامفي،الذعواتهذهمثلأقس!ىفيها

الأؤلين.المؤمنينبينراتجاائتي

ميزائها

ولاائفرداتناحيةمنلا،البولسئةالزسائلصفيلهاشبةلالغةللزسالة

اللأهولتمحويىعنتبتعذلاهوتئةنظرةأيضماولها.الأدبيئالأسلوبناحيةمن
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تنافيمنفيهاماذلكعلىزذرساثله.فيبسطهعلىالزسوليدأبائذي

عليهايطلعناكمابولسالزسولحياةفصولمننعرفهوماتوردهاائتيالأخإر

دودطأوصذلثالرسالةبهاتمتاوائتيالئواحيهذهفجميغ.الأعمالكتاب

ا.هذهمثلوثيقيمالحقيقةالآقيقةالمعرفةبالتالاختصاصذويمنالمف!رين
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بوللل!يسالقص،سالة

الأول!

تييوثاولللىإل!

983

ووصتةتخئة

والمسيحهخئضناالائيمابأفييسوغالمصيحص-رسول،-بولسنهنأ

يعقةب!الإيمانفيالحقيقيئالآبنصتيموثاوسنإلى2ؤجائنا،يسوغ

زئنا!يسوغصوالمسيحالآبإ،الف!جمنوسلاموزخقة

فيتقيتمأن،ققدونيةإلىفنطيقوأنا،إليلثطلبمتلقد3

ولا4غرلمجما،بتغليمتأتوالاآن-أناستعضصإلىيتوجمر،أف!سن

إثشاءإلىأذعىهؤجمفآ،لهاآيخرلاعإ؟وأنسالبيخرافالتتتصئمكوا

علىائؤشسةالف!قآرلبايخدقة،إلىجمنةالفايىغةا1ائباخثالت

طاهيرقلمبغنالئاجمةاإالمحئةغماتتهاإئماالوصثةفهذ؟5.الإيمان

قغذلواقومءذلكغنؤايخوالد6+فيهرئاءلاوإيمايي2صايحوضممير

لاوهم؟الئاموسمعقمييكونواأنأرأدوأ7،الباطلصالكلامإلى

ئقررون.ماولاتقولونماتفقمون

العتيق.العهدوآبطالالأقدمينالآباءتا!بخحول!تدوريهودئةوأنسابخرافات)4(
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اطفةالئامودرسوظيفة

،اكمرجميئبؤخهآشئعميلماإذاخضمن"الئاموسنأنتعلئمونحن8

،أوالعصاةيلأتمةبلليباز!،ي!نتمالئامولمنبآنالجلمصقغ9

الأضهاباوق!اتليالآباءيقاتلي،والئجسينللفخايى،والحطأةللمناالقين

الئفوس*،ايخاطفيالذكور،ومضاجعيللرناة01،الئاسوقاتلي

"،الضمحيغالئعليتميخالفآخرشيءوأمميئوالحايثينللكذابين

غليه.أناآؤت!طائذيال!عيلإ،الفهضخل!صإنجيلمقتضىعلى11

دعؤلهبإزاءبول!ن

أميتاغذنيإئةإد،قؤانيائذيرئناتسوغاتسيغوأشكر12

ومضطهذافجذقاقبلجمنكانائذيأنا13،لحطميهقتضتني

أكنلموحينء،تجهلغنذلكقغل!تإذرجفحتأئيغيروشايما.

والمحئةالإيمال!قغ،بؤفرةرثنايعمةفيئقتزاتذث14مؤجمتا،تعا

تسوع.صالمسيحفيائتي

اتسيغإن:!بولبكلأجذزةوماالقولطهذاأصذقوما15

ولئن16؟أؤلهمأناالذين،الحطأةلمخفمنصالعاتمإلىأتىقدتمسوغ

كلاىؤلأ،أنافيئ،المسيحتسوعيال!رفقكيو!ط،الدكضت

يحتاجلاالبازلأن،العقيىبةحيثمنللإازالئاموسئسنلم19(.الموسوفيالئاموس)8(

عبيذا،ئباعوقالأولادعادة)01(.الطيبإلىيحتاجلاال!مالمأنكماالئاموسإلى

الغنى،لبيوتالعذراىأو
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قيقللث17الآبدئة.الحياةآثيغاءييماشئؤمنونلفذينجمثالأأناتإ،

والمجاالكراتةالآوخدلف!،يرىولاقساد،يديىكهلاائذيالذهور

آمين.الذهور!ذهيرإلى

مسؤولئاتهإؤآءتيموثاوسن

ؤتديياإئاها،أستودعلثائتيالؤصمئةهيئتللث18

لكي7،بشأيلثشتقتأائتيالثبؤاتخس!على،تيموثاوس

والضمميربالإيمالإمتم!كا91الحميد،الئخئذففتضاهاعلىتتخثذ

بمالإيمانغنصشفيتتهمفآثك!رلثقومآئتبذةاتذيالض!ايح،

المئ!يطال!إلىأسقمئهماالقذالبوالإشكنذؤ،هيمينائممنوجمن!م25

تعد.،اجمنيخذفالاحئى،لتأبييهماش

وضلواتتضرعاتتقاتمأنلتيء،كلقبل،إذن3فأسأ2

وتجميعأئلولثصلآجل2،الئاسصجميعصلآجلوتشكوالثوابتهالات

وؤقار.تقوىكلفيهابتمةمطمئئةخياةيتقضيئالمناجممبإ،ذوي

نأيريذائذي4،هخفصنا*الفهلدىوقرضيئلحسنذلكإن3

ا:13)أعبول!سبشأنماكانواحذعلىتعيينهفيأداةكانوأالمسيحئينالأنبياءإن)18(

الأدبيئ،الشرعئة-الشيطانإلىالمذنجافيهئسلمأطرممننوعهذا251(3(0-

نفسهإلىيرجعفقدالمذنبإليهأشلممافإذأ-الأقدمينعندأيضاالطبيعيئالشروعفة

.أخرىوالآبتارةالابنب!ائرادالرساثل-الراعوثةفي"مخفص"لفظةإن)3(.ويتوب

الآب.هناوالمقصود
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واحا،!الفةلآن5:الحققعيرقةإلىويبلغون-يخلصونالناستجميغ

ائذي6،تسوعالمسيح،،الإنسان،واحاوالئاسصالفيماتينوالوسيط

ا،ؤالتها*فيالمؤذاةالشهاذةهيئتللث+اتجميعغنص!كاءتف!هتذك

-أكذبولاأقولوالحق-ورسولألهاكاوزاأنانصمئتاوأئتي7

في3الرجايصفيئأنإذنفأريا8.والحقالإيمال!فيللأقمصمعفقا

هماخكة+ولاغضسببغير،قعئةأيدياراالعين،قكاييكل

تكوناوأن،ؤضع-لائقفيالثساءأتضفيئ،أنآيضماأوأريا،9

الذهمب2أوبالضمفائر،لا:والرصانةالجسمم!مفتضىعلىزيتتهن

علىالضمالحةبالآعمالصبل،لا01مأالفايخرةصبالحقلولا،واللآيئ

اليفه.يجيبادةئائمتهراصتينساءصيليقما

إئي12.شكاجملوخضوع!!فيالئعليتمالمرأةؤئتسمعص11

نأعليهاقيبمالرجلعلىتت!فطأنولا؟"تعفتمأنيلمرأةأبيحلا

قنآدئموليسن14خؤاء.ئئماتم!ولأخيلىآدتمفإنء13.الضممتتلرتم

شتخلصنأئهاإلأ15.الثعذيفيقؤقغمثأغوشأالمرآةبلص،أغوقي

زصاتة.اليوالقدأس!الإيمالإ"والمحئةعلىآستمرشأإدطنجبالأمومإ

في)12(.الجميعخلاص!يريدالآببأنالمسيحشهدالئاسجميععنبالموت)6(

كو)1العزوبةمنسمؤاأقلوإن،ال!اميةالذصةتلك،الأمومةإن)15(.الكناثس

الإيمانعلىذلكفيالثابتةالمسيحئةالأئمدائقا،استش!اذالكونها،تق!ذس2(،وه7:8

والمحئة.
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الأسقفصفاث

تسمتهيالأسقمئةفيترغصبقنإن:القولهذاأصدقوما3

ليم،فصمتكىبغيرالأسقفتكونأنيجباتتمومن2تبيلأ.غملأ

وقابزاللغرباءهضيقا!أههذتارؤيتاصاجيا،*واجدةقرةإلأيتزؤفي

مسايقاحليماتلهنافيغا،ولاللخمير2مذينغير3،الئعليمعلى

فيأولاذةوتضمط،الخاصنتييهتذبيريحيمن4،المالفيزاهذا

تيتةيدئزأنيعيردثلاأحاكانإنلآئه5-أذببكلصالخضوع

الغهدخدشآتكنولا6-الفه؟بكنيسمةتعتنيفكي!،الخاصن

بذولا7"70إبليسقضاءفياليقغيهئرايئتمغيئلأ!أالإيمالبفي

لئلأ،؟!الخارجفيائذينمنخ!تةشمهادةخفهاليتكونأنأيضما

إئليسن8قغوفيالعايىفيتسفط

ولا،لساتئنذويلاأذباء،المئممامسةقفيكنص،وكذللث8

اتك!يسبجرصءعلىذويولاالحمير،منباجمثايىمولعين

ؤليختتروا01طاهر،ضمميرىفيالإيمالطجممر*ؤئيحفظوا9.الحسيس

الئساءوكذللث11ثوم.بغيووجدوا-إنايخذقةيباليروأثئماع!ولأ،

كمالأ.أقللآئهبل،محرمثانيةالزواجلانلا،يقبللاتزؤجثئمترفلمن)2(

المسيحئين.الغير)7(.كبريائهبسببإبليسفيهوءائذيالحكمنفسفيأي)6(

الأزلمنذالفهأقرهائذي،والمصالحةالخلاصتصميممفادهبولسعند"ال!ر")9(

إلىوصعودهوقيامتهصلتا،وموتهأبنهبتج!دالمحذدالوقتفيآعلنهثئممكتوتاوحفظه

للذينونة.عودتهثئمالمئمماء
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آميناق!،صاحيالتتفاماق!!غير،أديبالتفلتكن*،ال!ئمفاسالت1

،!واحدةمرةتزؤجوامفنالشممامسةؤليكنس12شيء..كلفي

يحيشونوائذين13،الخاضمةوبيوتهمأولابهمتدبيريحميشون

الإيمالطافيعظيمةوجرأةساميا،قلثزالأئفميمهميحيرزونالخدمة

تسوعهصالمسيحفيأئذي

الئقوىوسرالكنيسة

حئى!15عاجلأ،إليلثأالذتمأنمؤفلأبهذا،إليلثأكتمث14

ائذيأ،!اللهتيت!فيتتصردتأنيئبغيكي!تعيردتأبط!أتإذا

ولا"،تعظيئموإئة16ك!.!رقاجمذئهالحقغموذ،الحيئالف!هؤكنيسة

الزوح،لهوشم!ذاتج!لإ،فيتجفىائذيالنفوى*،جممرجمراء،

فيوآرتفغالعالمب!ؤامن؟الأمفيب!وبمئمر،الملائكةوشاهذئه

ضخد...

تيموثاوسوواجباثالكذبةالمعفمون

الآزجمتةفي،الإيمالطعنصسيرتذونتغضاإن:ضريخايقو3والروح4

لا،الكنسئةالخدمبعضبهنضنوطنساءالأرجحفيهنهناالمقصوداتالئساء)11(

المؤمنين.جماعةأيالفهأسرةالحيئ":الفهو"كنيسةالثه""بيت)15(الشمامسة.نساء

العصورتواليعلىأعدائهاهجماتمنالحقيقةعنتحاميأنالكنيسةمهفةوئاكانت-

المسيحسرهو)16(قدا.أ-لقعنتزفيفلابالعصمةتتمئعأنالضرورفيمنكان

وألو!تهبالئج!د؟تجلىالمسيح-وحافزها."التقوى"موضوعوهو9()راجع.،ومصيره

قيامته.فعندلهالملائكةمشا!دةوآثا؟وصعودهوقيامتهعمادهفيبخاضةلهاشهد
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فيأيلقيها،2،شيطانئةوتعاليتم*مصمفةأرواحآليئيعوأ،!الآخيرة

عنيتمنعونفإئهم3:*قؤمموقةضمائرهم،متخوصونأناس!يىئاء

أئؤهنونشمكيرالييتناوتهالكيالفةخققهاأطعمةوغنيأالرواج

للطرفيشيتولا،خسشةالئ!خليقةكلفإن4؟بالحقوالعاوفون

وبالضملاة.الفه!بكلم!يقذس!لأئة5بسمكر:يتناؤ3يفا

صالحا،خابقايسوغيفقسيحصكئمتل!خؤةذلكت!طمتفإدن6

الخرافاتأفا7.تتئغتهائذيالح!نصوالئغليم-الإيمال!كلامزسط

علىتف!لثؤؤضنفآنتبذها.،العجائزئةأوآلمصصن،ائثتذتة

لكلفما!غةالئفوىأئا،الئفعقليقةالتذنئةالرياضمةفإن8،الئفوى

تصا؟قإئه9.الآتيةوالحياة،الحاضرةالحياةقؤجمال!اإذشيء

فلأئاونكاالحتئغمبكئاولئن01؟قبولبكلوجديرالقو3هذا

يمئماولا،الئاسصجميعقخفصنهؤائذي،الحيئبالفيمارجاءناأتطنا

وئغفضه+بيماتوصيئأنتحطماذلك11المؤجمنين.

الكلايمفييفمؤجمنينجمثالأكنبل؟بفتؤتكأخاتثمتهنولا12

قجيئي،حينصإلى،واط!ث13+والغفافوالإيمال!واتحئةوال!لوفي

تج!ده:المسيحمجيئيبينتمتذائتيتلك،البشرئةحياةمنالأخيرةالحقبةآي)1(

وتحتإبليسبوحييعملونلأئهمالكذبةالمعفمون:المضفةوالآرواح-.للذينونةوعودته

الملكئة.علىللذلالةبالئارئرسمالعلامةهووالوسم،إبليسؤشمعليهاأي)2(.تأثيره

شئىمنهيضتقوناليهودكانائذيالمقذسالكتابفيالوحيكلامإلىإشارة)5(

ذلك.فيمذهب!مالئصارىوذهب،الضلوات
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،أفيلثائتياتوهتةتهيماصلا14والئعليم.والؤعطالمطاتعيماعلى

تأفل01*8الكهنةأيديوبؤضعص*الئبؤةطريقعنأوتيت!اائتي

01للجميحواضحتاتقذملثيكونلكيعايهقا،علي!وكنذلكفي

فغلته%إنفإئلث؟ذلكعلىوآشيتمر،والئعليتمتفمتملثلاجط16

يسمعوتك+وائذيننفسملثتخفمن

ووصاياتوجي!اث

كآئهم%المتياناوجمط،،أبوككأئهجمطهبلكميخا،تقرعلا5

وبكلا،أخوا!تكأئهنوالفتيات،أئهاتوالغجاثزكأئهن2؟إخوة

هعفاف

كانوإن4.الحقيقةفيأراجملفناللأءيالآواقي،أكيرم3

الخاصنتيتهمأهلئعاجملوأأنآؤلأقفيعفموا،خقدةأوأولا؟لآرقق!

الله.تدىاتفبولفؤ!فلكفإنبمالمكاقأةصوالديهمئوفواوأنبالبر،

وهيئؤجاؤها؟الف!فعلى،ومنقطعة،الحقيقةفيأؤملةهيئائتيأفا5

المئزفةوأفا6؟والضمقواتالئضرعاتعلىونهازا،ليلأ،تواط!ب

5!أه*!+س!"،و"أسقف"5!مع!ن!عم+)كاهن"لفظتيإن-.:18اانظر)14(

المؤمنين.راعيواحد:ومفهومها،الأخرىموضعالواحدةالرسلع!دفيئستعملان

وبعدئذ.الكهنوتملءعلىالحاصلالرأعيأي"الأسقف"هوبهماالمقصودأنويرخح

مدلول!مافيالففظتانتمئزتإدارئاوتنطمتالكنائسوكثرتالمؤمنينعددكثرعندما

.الآنعليههماماخوعلى



847تيموثاوسإلىالأولىبولسالقذيسوسالةا5:7-6

غئب.بغيريكنحئىيذللثفوضمهن7+خئةكاتخأهـإنقئتةفإئها

فقد،الخاصنبيتيمابآهلسسئماولابذوي!تعتنيلاأحاكانهإن8

كا!ر.جمنشزوهؤ،الإيمانأئكر

الآقل،علىشنةجممثونلهاائتيالآرايل-إلأجمداباليئكتتمثلا9

بآن:الضمالحةبالآعمالستهاويصمقا01؟واحدةقرةإلأتتزؤفيولم

وغسقعث،الغرباتوأضاقتأولاب!ا،ترييةأحستمثقدتكون

.!صالح2غقلكلفيوشغتأ،ائتضايقينوأهذت،القذيسينآقداتم

علىتطرنماإذا،فإئفن:فآؤفضمفنالقتئاثالآرايئأئا11

لآنهنغقيهنفيفضى12جديد،،أمنالرواقيتبغين،المسيح

ييطالتهن،يتعففن،أئهنغنقضلأ13الأؤل.الغهذتقضمن

بل-القذيىقخسسبالبطاتيماإلىتئضيرفنولا،البيوتفياتجؤلان

قوضجه.غيرفيصوالكلام،قغنيهنلابماالئشاغلءوإلىأيضما،

وتيدنتجديد،،أمنتتزؤجنالقتئالتالآوايل،1أنإذنفأريذ14

فإن15:للطغنشتتااثقاوتم-يعطينولا،الئيوتويدئرن،التنين

آوأئؤمنةكانإن16ال!ئميطان-آئباعإلىآنحرفنقدمنهنتعضما

اللأءيهيئيئمة،الكنيسةعلىئثفلولاقفئمذفن،أرايئفؤجمنيم

أراجمل.الحقيقةفيفن

الخاضةالخدمةببعضتقومآنعليهامنطمةجماعةشبهيؤلفنكنالأراملهؤلاء)01(

للمسيحئين.عدؤإنسانهوكل141(.الثسوئةللرهبناتالئو)ةذلكيكونقد.الكنيسةفي
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يكراقةأهلأقفئخ!بواالئذبيرأحضمنواالذينالكهنةإن17

الإن18والئغليم+الكيمةفييئغبونائذينيمئماولاهضاغقة،

العايل"إنوأيضما:بيايمه"،فيالثوزتكئم"لا:يقولاليهتابط

شهاذةعلىإلأ2كاهنعلىشمكوىتفتللا91".أخرتهض!تجق

لكيم-الجميعأماتمؤئخهمتخطأونوائذين02.ثلاثةأوآثتئنص

الملائكةوأماتم،يسوغصوالمسيحالفل!أماتمأئاشمذك21.البافونيخا!ت

تغقلولا،محاباةبغيرالقواجمد،1هذ؟علىئخاالطأن،المختارين

ولا،أحل!!علىوضع،تذثلثإلىتتسرغلا22قؤى.غنش!يئا

عفيقا.تف!لثاحقط،غيركخطايافيتشمتيرك

الحميرمنقليلأخذقي؟ققطالماءتعامنشرأبلثيكنلا23

اثتواترة.وأمراضلثقجذتلثبستحا

ق!ومنهم؟خكمكلقئلواضخةخطايافمقنالئاسصمن24

إ،واصخةفإئهاالضمالحة3الآعماوكذيلث25تغد.إلأتنكمثمصلا

تخفى.أنئميهئةلاجمنهائرىلاوما

شاذتهـمتحسمواأنتفرمهمالعبودئةنيرتحمتائذينجميغإن6

وائذين2.الئعليموعلىإلفيماآشمصعلىئجآدتلثلأ2،آحتواملكلأهلأ

قفيخاموهممبل،إخوةأنهمعلىبهمتستهينوافلامؤهنونسادةلهم

الك!نوتثة.للرسامة)22(
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علىتحرصون،ضحبوبونإخوة،ؤأمؤهنونلآئهم،أحسنيخذهة

به.وتجطئعفمةأنتجبأهاذلك.إليهمالإخسال!

الكاذبوالمعفم-الحقالمعفمصصووة

الضحيح،بالكلامتعتصمئمولا،ذلكغيرئعفئمأحذكانفإن3

الئقوى،مفتضىعلىائذيوبالئعليم-،المسيحيسوغزثثاصكلام

المباحثالتضرصب!بلشيئا،يعرلتلآيهئرا،ئنتمخفهؤ4

وايخصائمالحسمذعنهاتنشأالتي،الكلاهئةوالمماخكابالئاالهة(،1

صأناستينماالباطقةوالمنازعات5،ال!ئئةوالالنونوالئجافىيف

*.تجارةالئقوىأنتحتايمبون،الحقعابمييمالغقلفاجممدي

بالقناغة*.تفتيرنأنعلى،غطمةليجارةالئقوىإنأتجل،6

يشيء.جمنةتخرقيأننستطيغولنبشيء،العالأصتدخللمإئا7

بهما+قلتقتيغواليهسموةالقوتلناماكانفإذا،تئمومن8

وفيالئجيرتإ،فييسقطونفإتهمالجنىترومونائذينأفا9

الئاسنئغرؤأاتتي،ائمصرةال!عيهةالشمهواتمنتجثموفي،القخع

ماكالمتموور،كلأصلصالمالخبألأن01؟لماللآكالذمايىفي

صكثيرة.بأوجاعأنف!موطعئوا،الإيمالبغن-قضمفواالوئمإلي!

إلىيرمونالكذبةالمعفمون)6(كان.الكذبةللمعفمينالممئزةالعلاماتهيتلك)5(

ترافقهاأنبشرطلصاحبهاروحئاتثمرالئقوىأنفيؤكدبولسآتامادئا،الئقوىاستثمار

الذنيا.غرضمناليدتملكبماالقناعة
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نفسيه"تيموثاوشإلىوصايا

افتني01كفهذلكمنفآهردث،اللهؤجلياأشآ،أفا11

جهاذجاهذ12.والؤداغهوالضمبروالمحئة،والإيمانوالئقوىالغدلط

أجيهاومنإلي!ا،جميعت3ائتيالآبدئهبالحياةوفرالح!نالإيمالب

*8كثيرينشمهو؟أماتمالحضمنالآعترا!تأبالإيمالإ،آعترفمت

المديميحوأهاتمشيء،كلئخييائذيالف!أماتمإليلثوأوجمر13

-،الرائعةشمهاذته!أبيلاطسنبثطئوسنلدىأذى،الذيتسوغ

تسوغرثناتخفيإلىثومصولاغيحببلاالوصئةتحفطبأن14

قلكالأوخا،وال!ئاال!عيدسأواي!فيسيثدي!الذي15،أتسيح

نول!وضسيهنةالخلوذ،وحذةتةائذي16،الآربالبورلثالملوفي*

الكراقةتة؟يراهأنيقدزولاإنسانتوةلمائذي،جمنةئذنىلا

آمينه!الذوامعلىوالجرة

الغنيئالمسيحيئصورة

ولاتستكبروا،لاأنالحاضيرالآهيرهذاآغنياتأوصس17

يؤتينياائذيالحيئا1الفيماعلىبللها،ثباتلاصأهوالعلىيتوكلوا

تقوم)13(الكهنوتئة-رسامتهأوعصادهبداعيبالإيمانالاعترافهذاجرىرئما)12(

37(.-:1836أيووينشرهللحقليشهدورسالتهالماسوئملكوتهبإعلانالشهادةهذه

)وؤالجديدفيوالمسيح17:01(،)تثنيةالعتيقالعهدفييهوهبه.ئعتتعبير)15(

14(.ة17
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وتستغنواالخير،ؤنيصنعوا18يه!يتتمنعصبؤقرة،شيءكل

أفيالغيروإشرافيالئوزيم-إلىويرتاحواالضايخإ،بالآعمال-

رايمخامالطصؤأسنلآئفميمهمبذلكفيذيخروا91،،خيراتهم

الحفة.بالحياةتفوؤواأنأأيستطيعوني!،للمستقتل

ختام

الآحاديمثعنأعيرصالؤديعة+،آخقط،تيموثاوسيا02

قومآئتخقه21،كاثتلب2جملممناقضاتوعن،الفارغةالذنيوئة

.*يمانالإعنص!زاعوا

معكم!الثعمة

كلمنخالصةعليهاال!هريجبوائتيبها،الموحىالحقائقأيالإيمانوديعة102(

غيرعلىلهوينجرونكثيرونبهينبهركاذبعلميئمذهبمنوكم211(.شائبة

آنفسهم.علىويجنونالحقعنفيزيغون،تمحيص
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تجبطثاولىإل!ألثافيةالؤلللالة

853

مقذمة

الزاعوئةوالوجهةالآسر.رساثلجمنوواحدةالزاعوئةالرسائلإحدىهي

فيوال!بمث.تيطسإلىالزسالةوفيال!ابقةالزسالةفي!بهذهعفامختلفةفيها

17(.:11وومةبمدينةسجنهفيالزممولوضغإليهاانت!ىائتيالحالةهوذلك

الزسالةخصائض

المريروشعوزهسالرسولضيقةإن.وكذركبيرينغثمعنتنثمتئرةالرسالةفي

والمناوئينالمتكئرينحالاستفحالمنواستياءة1(،4:0؟15:)1بالاتخذال

ونصايحهتبدوكلمائه،لذلك،عبارتهعلىانعكسذلككل،اللهلكلمة

فيه.تب!طلامحدوذاتوجي!اتهومدى،بالثعبفثقلة

أثنا؟فيفئهكايبدوفالزسول،شوقوتعابيرحنينعبارأثالرسالةيتخفل

الزسائلساثرفيعادةنألفهكمابالعنفوانؤأخرانشيطالا،الزسالةتدوييه

:4(6-.)8

ميؤائها

فثولهبعدبولسصالرسولبحالةئنبئناائتيالأخبارمنعد؟الرسالةفي

الذينومبعوثيهمرافقيهأسماءمنبقاثم!ئزؤدناوهي،زومةفيللمحتهمة

.بأمرهتأتمرونكانوا

باسموتصريح:ه(،)1وجذت!تيموثاوسوالدةلاسمدكرآيضاوفيها

18(.-:17)2ضائةبدعو؟تذغوانكاناشخضئن
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وؤمانهتدوييهامكان

القضاءأماملبولساصولفثول-بعد11:17(ا،رومةفيالر!سالة؟ؤ!ا

61/62.العامنحو)4:16(،
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بهـل!للىالقثيسليسالة

ألثانية

تيهوثاوسإل!

855

ودعاءوشكرتخئة

الإغلالب،،الفهيمشيئة،تسوغاتسيحصصوسول،بولممنجمنا

الآثنتيموثاوسنإلى2،تسوغاتسيحص!يائتيالحياةقوجمد

زئنا.تسوغواتسيحصالآلبالف!جمنوسلاموزخضةيعمةبمالحبيب

لاإذطاهر،بضمميرأجداديغنأعبذةأئذيالفةآشكر3

آتذكزوفيما4تضزعاتي.فيونهازأ،ليلأأدبهزك،أئفلث

أغلىوأخييئ5شروزا؟لآفتيئأراكأنأتمممؤ!/موغلث*،3

فيأ2ولأآشتقزائذي،اليهوئاتلاائذيإيمايلثكتكز!الخصوص

أيضما.فيلثض!تقزأئاوأعتقا،كئ!إفنيكيأئلثواليلوئيسنتجذتالث

الكهنوتنعمةإذكاة

بؤضعالفاآتتههاائتي!أتؤهبةأفيلث،تذكيئأنأدكركلذلك6

قؤ؟روخهيئبلقزعء،روختيضسثهذهالفهقوهبةإن7تدفي*.

مقدونية.إلىلينطلقأف!س!فيبولستركهيومتيموثاوسسكبهاائتيالذموع)4(

الكهنوتئة.الزسامةنعمة61(ا(16:0)أعوثنئافكانآبوهأئا،لأيهودئتينكانتا)5(

4:14(.تي)1الأيديوضعفيبولسمعالكهنةاشتركوقد-
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لزثنا،الشهادةتتأديةإذنتخخلفلا8،للئفسوامتلافيومحئ!

بفؤة،الإنجيلقشاقفياقعياآشتيركبلص؟+أسيزهآنابيولا

بلىلآغمالنا،صتطتزالامقذسةذغوةودعماناخئضناأئذي9،الله

،أي!وغاتسيحصفي،أعطيناهاائتىونعضت!،الخاصنلقضلإ؟تطتزا

مخقضنا!بتجفيالآنوأطقرب15،الآفيرئةالآوجمنةقئلصين

يواي!طةوالخلوذالحياة7وأبانالموتأباذائذياتسيح،تسوغ

8112ومعفضاورسولأكاوزاأناأقمستلآجل!الذي11،الإنجيل

عايىتلآئيأخجللاولكئيأيضا!التلاياهذ؟أحتيئلذلك

.اليومذلكإلى*وديغتيتحفطأنقابرآئاوموقنآ!ا،يقن

هماجمئيش!معتاالذيالضمحيحصالكلامبصورةإذنااقتمسملث13

الؤديعةوآخقط14ب!تسوعاتسيخص!يالفذثنسواتحئةال!!لالب

فينا.ال!كنصالقذسسصالروحيغؤل!الضمايحة

،!تعقئمماعلى،غئيآزتذواقد*آجمميةفيائذينجميغإدأ15

علىالف!قزخمةأونيسيفوزسن*أفا16وهزفجنيس.!يجفسنوجمنهم

صازوئما17،!يوديجمنيخخلولمعئيقزخهالآئهكلكثيزاتيتيما،

يصيبآبأنالزدثعلي!قفئنجئم،181قؤتجذنيطلبيفيتجذروتة!ي

الزسول!"وديعة"أئا-.الصصجن)12(والفداء.بالئجائمد1()0.رومةفيأسيربولس81(

"اليوم"ذلكوأئا-.ثوابمناستحقوماالضالحةأعمالهثئمالمسيحئةالعقيدةفهي

المحتملمن)16(.أفسسقاعدتهاائتيآسيةولايةيربد151(العائة.الآي!نونةيومفهو

خجل.غيرعلىبولسوخدمرومةجاءآفسسمنمسيحيئأنة
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مابكلأجمئي،أذرىوأنمت+؟اليومذلكفيالزلثتدىزخضة

أفمئس!هفيبيماخذقني

المسيحيئالزسول-حياةفيسالألممعنى

المسيحفيائتيالثعمةفيتشذذآئني،ياإذن،فأنتآ02

أنتآأآشتؤ؟غا،شهو؟كثيرينتدىهئيشمعتةوما2.يسوع

ه!طلثوآختيئ3.الآخرينيغفموالآنكفاةأقناء،أناشماأيقما،

لاتخئذقنفإن4.يسوعيلمسيحصصصالعكحندفياتشاقجمن

وكذللث5تجئذه،لفذيجمناإرضاء،الحياةشؤود!فيتزتبلث

بمالأصولهفتضىعلىيصايىغلممااجمليليحيرزلافإئاالمضايىع

مافيتتضز7اضولأ".الئمازتناكأنبذلاالكابحوالحاوصث6

سيء.كلفيقهقايوتيلثالزلثفإن،أقول

ينأنهفنائذي،داوذت!لصجمنائتخذؤ،المسيغتسوغاذنهر8

حثى،اتشفابفي!أحتيئائذي9،إنجيليبضمب!،الآمواتتينص

أضيرأنالذلك01تقئد.لاالف!كلمةأنغيزشمز؟كفايخلصالقيوذ

على،أيضمالهم،تخصملوالكي،ائختارينصلآجلشيءكلعلى

الآتدفي.اتجدقغ،تسوغاتسيحصفيأئذي-الخلاص

صبرإلىوالمصارعالجندقيقؤةيقرنأنللكاهنئذلا6(-)3الذينونة.يوم)18(

الطفر.إكليلالزفييومفييناللكي،الفلأح
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ب!!قغهق!تخيا،قغةمتنانحن"إن:القوك!ذاأصذقوما11

آيضحا؟لهؤ!سميهرناأثكرناةواإن،تغهق!تميأضتزناوإن12

أنتقدؤلالآئةأميتابمتبقىفهئؤالآماتةعلىشتألمهـإن13

6((0ذأتهئنيهز

الزسول-المسيحيئفيوالفطنةالززانة

اممماخكاهمت!عنصئغزضنأنالف!أماتموناشمذ،ذلكذكز14

اجتهذ15مماجمعيها.تفدتملآنإلأيشيءتصفغلالآئهاالكلامئإ،

ئوحهأماعليهليسن2كعاملفختبز،كزخلصالفإأماتمتسفلثأن

الآحاديسفآوآضبما16بإخكام؟الحقكلمةئفضعل،الخجل

يفاقا،إلأبهاتزيدونلاأض!حاتهالآن،اتجؤفاتالذنيوئة

وفيييتس!هيمينايس!وجمئ!م؟كاجمقةيتفشىوكلاتهم17

فيفيبال!،*تضثقدالقيامةأنتزغمال!إذغن-الحقزاغاالفذالب18

الف!ةوضغةالذيالراسغالآساسنأنبيذا9الموهنين،0أبعضسإيمان

ته"،هؤقنتغير!تالزبط"إنالخئم*:بهذاقمهوزاتخت!

الزبأ".بآئممصتثطقضنصكلالإثمغنصو"ئيتباغذ

نأالفهيستطيحلا)13(معه.ونملكمعهنتعذبيجعلنابالمسيحال!ثئرفيالائحاد)11(

الإغريقيئالعقلعلىيصعب)18(كانئغئر.يعتريهأنيمكنلاإذجوهرهمنهومائنكر

سزفيبوجهتمتقدأئهايعلحانوزميلههيميخايسمضىلذلك،القيامةعق!يدةيقبلان

حفلةفيصكايكتبونأيضما،أليوميجريماوذلك،الأقدمونكان)911بالمعمودئة.
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بل،ققطو!ضةذهـمبمنالآنيةتكونلاتيتإكبيوفي02

يل!وان+وتعضمهايلكراميما،تعضمهاويكونأيضما،وخزدبض!من

للكواقةإناءكانالاتمواشإ،1هذ؟منتف!اأحاصانفإن21

*.صالح2غمللكلافغآللسئد،نافغامقآشا،

والمحئة،والإيماناليزوآفت!؟التمبابشهواقيهناهرفي22

اثباحثاتوأفا23طاهر.بقل!بالزلثتدلمحوناثذينمغوال!لاتم

بمالمشاتجراتتولدروأئهايجفملثعنها،فأعيرضنالخرقاءال!خيفة

يىفق-نحؤذايكونأنبلئشاجزلاأنعلييماخبطالزلثوغئا24

فيالمقاوهينيؤذد25ضبوؤا،،الئعليمعلىقادؤاي!الجميع

الحق،ضعيرفةإلىاااليبلغواتوبةالفايوتيهمأنغسىجفم،

آضطاذهمائذيإبليسنالغجمنتثجوناإذابعذ،ويستفيقوا-26

تشيئته.،لقضاءا

الكذبةالمعفمينوجة

غسيرة.ولبرزمنةالأخيرةالأئامفيشتأتيإئها:هذاوآعقئم3

ضتكئرينفئتمخين؟والطقعللأتمرهغبيذاسيكونونالئاسنفإن2

فيالصلثويدفنونالبناء،ذلكمنوالغايةوالأحوالالطروفيبئنبناء،تأصيس

كانأي)21(والزسل.المسيحعلىالمؤشسمةالكنيسةهوهناالمقصودوالبناء.الآساس

لعلمهأحذايدينلاالحقالزسول)26(بالحيوتة.تزخروخلئةصالحاغضؤاالكنيسةفي

مدخنة.تزاللاائتيالذبالةويوقد،المعوخةالقصبةئقؤمأنحينكلفييقدرالزلثأن

غروبه.فيسئماولامنتهاهإلىبدئهمنإجمالأالماسوفيالعهد)1(
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ولالهم"وذلا3فخازا،للئعم!للوايذئنصكاالرينعافين،أمجذفين

ؤقحينخؤنة4للضملاخأعداة،شرسينداجمرينمغتابينغهذ،

طواهرغقيهم5الفه،حماعلىالفذآتصبمامغفبينتئاهين؟

عنهم.أعيرضنأيضما،فهؤلاءقؤتها.آثكرواوقدالئقوى

نسئاق!ويس!بون"،البيوتآليجونائذينأولئلثأيضحاوجمنهم6

الآوايمعلىيتعفمن7الآ!واء،يشئى!نقاداتإبالخطايا،فوقرا!ت

قاؤماوتمبريسن"تئيسنأنوكما8-؟الحقمعيرقةأبذاتبلغنولا

الآواء،فايمدوأناس!الح!،يقاومونأيضماهمكذللث،موسى

لآدطتمادياتزدادوالنأئهمتثذ9.الإيمانحقةمنمنتتذون

المقاوتين+،أذلمجثحماقةآئضختأسكماللجميعستئصمغحماقتهم

و!ي؟وققاصديوجمميرتيتعليمياليتبعتنيققدأ!آأئا01

الآضطهاداقيوفي11بموضثريومحئتي،أناتيصوطولإيماني

اضطهاداصبوأفي!ولسمتراهـإيقونيةأنطثيةفيآئتاتتنيائتيصوالآلام

ائذجميغإن،أتجل12جميغا!جمنهاأنقذنيوالزلمحث!قاشثت

أما13يضطقدودط،،يسوغصالمسيحفيبالئقوىيحيواأنيريدون

نإيقول)7(الكنسئة.ال!لطةرقابةعنبمعزلالئساءإلىالفاسدةتعاليمهملئلقوا)6(

الماضيطوينالفواتيالطاثشاتالخفيفاتالئساءبسهولةإليهميستميلونالكذبةالمعفمين

قاومااللذانال!احراناليهود،تقليدبحسبهما،81(الئرضن-وعدمالخطيئةعلى

فوعون.لدىبسحرهماعوسى
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وضالين.مضفينالسمرمأفيتسمتريملونفإئهموالمغوونالآشرار

تعفمتا،جمفنعارقاوأيقنتا؟تعفمتاماعلىفآستمزأنحسآوأفا14

نأزةالقاب،*المقذشةالكت!تتعيردتأظفايىكنعومهمنذوأطث15

.يسوعصالمسيحفياثذيبالإيمال!،الخلاصصلأجلحكيمائصئزك

يلئعليمففياوفؤ،!اللهبهآوحىقدكفةاليهتالتإن16

الف!زجلىيكونلكيالئر،فيوالئهذلمجبوالئقويم،والججاج،

صالح.غملص-لكلضتأفتا،كاجملأ

سيدينالذى،تسوغاتسيح-وأماتمالف!أماتمإذنفأناش!اك4

بالكيمةأكيرزأد!2:وملكؤبهوبتجفيه-والآموات*،الآحياة

بكلوجمأؤوئغحاجبئ،ؤقتهغيروفيؤقتهفيذلكعلىوآغيهمث

فييمايحتملونلازمانشيأتيفيإئا83الثعليم-أسالي!بوبجميع،أناة

شمهواتهم،ؤفقصعلى،لآنفميم!مئكذسونبل،الضمحيغالئعليتم

أمرمنهومافيلتيموثاوسالأؤلالمعثمكانتاالفتينوتجذتهأئهوعنايةبفضل)15(

بولسمنالمطلقةالشهادةهذهإن)16(.كذلكتفعلانؤتجذةأئمحئذأكليا.الخلاص

الله.ألهمهاقدكئهاالمقآسةفالأسفار:بمكانالأهفثةلمنكفهالكتابب!لهامالزسول

وأأموأتا،للذينونةمجيئهعند،كانوامنبلوالأشرار،الضالحونلاهناالمقصود)1(

وجهعلىيفهمأنينبغيلاذلكأنبيد،شاملالموتأنبولسعفملقدأحياة.

الز!ثمجيءيباغتهمائذينأنرسائلهمنموضعغيرفييؤكدالزسولإنإذالإطلاق

اليومال!ائدالرأيهووهذا15(.:4تسا؟15:15كوا)انظر.يموتونلاأحيات

للذينونة.مجيئه:الزلثوتجفي-الكتابئين.العلماءعند
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قتضيرفون4معفمين،،أقوقضعفمين!مساجمجهمولآشمتحكافي

فيفتيفطأ!آأفا5.الخرافاتإلىوتعدلونغن-الحقشفغهم

...أيخدقتلثوأؤوفياثتشير،غقلوآغقل،المشفةوآختيماصشيء،كل

حياتهغرولبفيبول!ن

لقد7خضر.قدآثجلاليوؤف!ت،شكيتا*أيىفمتفقدأناأفا6

؟الإيمانوخمظتشؤطي،وأثقمتاالحسمن،الجهاذجاقدلت

فيبإ،شيخزينيائذي،لياتخفيوظاليرإكليليبقىإئما8

ائذينجميغبل،القطإئاقيلا،العا؟لالذئان"الزلث،اليومذلك

أيضا.خمهوؤةأحثوا

وسلامالهايعازأثأخباز:ختام

يحئل!تركنيقدبيمالشالإن01عاجلأ:إليئتقذتمآناختهذ9

إلىآئطلقويهيرشيهيسن،ت!الونيكيإلىوآثطققالحاصتر،الآفز

فآشتصجبصأوحذه.برلوقاؤقعي11،ذئماتيةإلىوتيالمن،غلاطية

تعثتةفقدتيخيكئ!ىأئا12يلجدقة.تنفعنيهإئة،بهوآقذثم-قرقسن

الذبائحفي61(.الفاسدةنزعاتهمئرضيمااستماعإلىالمفرطتعطشهمعن)3(كناية

القريباموتهإلىينظروبولسماء.آوخمرآوزيتمنسكيتاعليهايربقونكانواالي!ودئة

صاحباهماومرقسلوقا)11(.الكنيسةلأجلالزسالةمذبحعلىقزبتذبيحةإلىنظره

والثافي.الثالثالإنجيلين
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فيتركئاالذيالرداءقجيئلثعنذتغلثآحصمر13أفممس!.إلى

*.الزقضخ!جممئماولاالكتمتوكذللثجمنذكزئسن،ئزواسن

الز!ثجاؤاة؟كثيزةبشرويىبادانيقدالنخاسنالإشكنذزإن14

حذأقواتناقاوتمهإئا،أيضاأنتآجمنافتحفط15.أغمايهبخس!

اثقاؤقة.

تركنيبلأحا،ضعيتحضئرلمالآول!آخيجاجيالي16

وقؤانيقعيوق!قدالربأأنتيذ17!اللهحاشتهـملا!اتجميع

وأئمذت؟الأقمصكفهاقساجمعصإلىوتبل!ص،الكراوةبيئتكملىلكي

ويوتينيشمريير،غقلصكلينالزبةوسمئمذني018الآشد-قمصجمن

آمين.الذهويى!ذفيرإلىاتجاله".ال!ماوفيتلكوتهفيالحلاصن

أونيسيفورسن.تي!تأفلسوعلىوأكيلا،ييرشمكةعلىشفئم91

فيقريضاتركئةفقدتزوفيمسنأفا؟كويىئئسناليتقيإؤشئسن02

الشتاء.قبلتجيءأناختهذ21ميليئسن.

أجقعون.والإخوةوكقؤثتيةولينس!وبوذيس!إفبول!غقيلثيسفم

روجلث!تغالؤدث22

قعكم!الئعمة

جديدةضهادةاحتجاجهفكانالزومانئين،القضاةلدى)16(الئوراة.رئما)13(

35/34:17(.22؟ة22/21)مزالموتخطرعلىللذلالةكتابئةصورة)17(للاءنجيل.
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تيطلللىإلثصالؤلللالة

865

مقذمة

مننضهافيتقترفيوهيالراعوية.صالرسائلمجموعةفيالثالثةالرسالةهي

علىالمسيحئةالجماعةطبقابفيالئصغتتناولكلإذتيموثاوسنإلىالأولىالرسالة

منها.الهد!ثهمكيريتأهللكنتيط!،إلىالرسو3وتجههامستوياتها.شئى

الزدم!الةخصائمن

عندماكريتفيصالرسولعملصأتامصإلىترجعبأئها211:)3الزسمالةتوحي

عنئحذثنالاالأعمالوكتا!مناطقها.شئىفيالرسولئةبيرحلات!يقومكان

مطعفيوردماحذعلى،كريتجزيوةإلىبولسىبهاقامرسولئةؤيارة

(7-4)3:الرسالةبهاتئسمائتياللأهوتئةالئظرةأنإلأ)105(؟الرسالة

القضايا.منوالمواقفالئعابيربعضوكذلكجمراء.بلا،بولسئةنظوة

ئهاميؤا

يردمامع،البولسئةمرجعئتهاالرسالةعنينفيجازمتصويح33:في

5(.1،:11ذلكعكسفثيتافيها

وعلى2:13،3:17،)1:2؟المسيحيئالزجاءعلىإصراروفيها

يمتزهاكما؟متنؤعةأشكالأتتجذاتذي)1:01(البطالالكلاماجتنالب

.الأنواعالختلفة(ا:21:6،3الضالحةصالأعمالعلىالئشديا



نيالسإلىبولسالقذيسرسالة866

وؤمائهتدوييهامكان

بالموقفالزسالةهذهوضغفيهماتئمالفذثنوالمكانالزمانتحديذيرتبط

الضمغرىآسيةاعتبازلأمكنالرأيبهذاسفمناولو.بولسإلىيسبتهاصخةمن

57.والعام54العامبينماوذلك،فيهؤضعتائذممطالمكان
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بوللل!ألقضيلملىليللمالة

تيطلللىإلثص

وتمهيدتحية

مختاريولقياد؟(،تسوغاتسيح-صورسولالف!غبدبولسنجمنا

على2،الئقوى"بمفتضىائتيالحققعرقةوإلىالإيمال!إلىالفإ

قنلين،تكذبلاائذي،اللهبهاؤغذائتيالآبدئيما،الحيا؟زجاء

عليهاآوتمنتائتيجييها،فيوأظهزكلمتا*3!الذهرئةالآزمن!

الإيمال!اليالحقيقيئالآبنصتيطمنإلى4،مخفضناالف!أميربموتجمبا

مخفمشا.صالمسيحيسوغوالزدثالآ!بالفيمامنوسلاميغمة؟المشتزك

الكظئسبمثأد!تعليمات

كهنةوئقيتم،شيء*كلتئظيتملئكملكيرشآفيتركئلثلقد5

ضنتمفةكانإن6:للثزشف!تماخسمب!علىهدينإ،كلفي

غير،مومنونة3وأولا،واحدةقزةإلأتتزؤفيولم،غليهمشتكىلا

لفإ،وكيلأبؤضم!الأسق!،لآن7هلمحصاةولا،بالخلاغةمئقمين

مدجمتاولاغضموتا،ول!،بتف!يمهمعختالا:ؤمبغيريكونآنخما

الإنجيل.31(وتغذيها.،اللهلخدمةالوحيدةالطريقةمعتئفقائتيالحقيقةآي)1(

تخزجواجممنغيرهإلىوييهلالكنائسويؤيئس!الطريقيشقبفاتحآشبهبولسإن51(

توجيهاته.بحسب،تمامهإلىالعمليسوقواأن،يدهعلى
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بل8،الخسيساتكميسبعلىخريضماولاشيرشما،ولاللخمير،

متم!كأ9،غفيقاوبازاعابلأزفييتاللخئر،وفجئاللغرباءهضيقا

بالئعليمتجطأنته"ييتسئى،الئعلييممفتضىعلىالحقبالكلام

المناالضين.ويفجتمياالضحيخ

!هايختان،منائذينفييمئماولا،كثيرينلأن01

ئ!اأنفيجمث11بماعونخآ،البافيالكلائمذأئهئم،فتصفبون

منتج!بالامابتعليمهمبتماجمها،بيوتاتفيبونلآئهم،أفواالهم

"*الخاصنتبئهم،منهمواحاقاكلقد12خس!ش!.ضك!يسبأجلص

نإ13كسوتة".ئطون،خبيثةوحولف!،كذابونأبذا"الكيريتئون

يكونوالكي14توبيجهم.اليأغيطلذيلث.تحفةالشهادةهذ؟

أناحم!اووصايا،تهو؟ئةخرافا!تإلىيضغواولا،الإيمانفيأصخاء

الحق.غنصيعيرضون

الموجمنينوغيرالآنجاس!وأفابأللأطهار؟برطاهرشيءكلإن15

تنخساةقدأنف!هماوضمميرلهيمغقلهمبلطاهر،شميءلهمفليسن

إتهمإذ:بأغمايهمينيهروناوليهئهم،الفهتعرفونأئهميعينون16

غملءصايح!بأئلهمالبلولا،متضفبونزجسون،

وعذ4الميلاد،البلال!ادسالقرنفيعاشائذيإبيمنيذيسالكريتيئالشاعرهوأ!)2

الأطع!ةعلىهنايقضركلامهلاالزسول151(ال!حر،يذعيكانلآئهنبئامواطنوه

تترتبطالأعمالأدبئة:أومعمذىإلىينظربل،الئاموسبشأنهايسنالتيوالط!ارة

25(.:14رو41،:11لو26؟-23:25)مئىالباطنةالاستعداداتعلى
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الآجتماعيةالحياةبشأفيتعليماث

الشيوخصليكن2.الضمحيحالئعليئميفتضي!يماقتكفئمأ!تآأفا2

والضبر.واتحئ!الإيمال!فيأقوياةوززاتة،ؤقاوذوي،أجمفات

لا:بالقداشةيليقهاعلىجمميزتهنقئتكنالعجاثزوكذلث3

للضلاخ،فعفمالمحتبلالخفير،جمني!بهثايىف!تعتدالمحتولاتفامالمحت

وأولابهن،ليرجالهنمحئالبيكنبأنالقتئاتيهذثنلكي4

خاضعالبصايحاقامأ،بيوتهنهلافيما!تغفيفاقا!أهتزضشاقيما5

الفه*.كيمةعلىئشئغفلا،ييرجالهن

تف!لث،،ألهموآخغل7؟تتغفلوا!أنالمئيانكذللذؤجمط6

الئعلييمفياامبديا،الضمايحةيلأغمالصجمثالأشيء،كلالي

لكي،لومكلغنمنزقاضحيخاوكلاقا8وؤقاؤا،خلوضما،

للطغن-فينا.مجال"لهلميكونلاإذالمضاذ.يخزى

شيبكلفييكونواوأن،يساذيهميخضمعواأنالعبيذؤجمط9

كليمئدوابلأشيئا،،تختلسوألاوأن01،معايدينغيزمرجممين

فخفصشا.الف!يتعليمصقخزاشيءكلفيتكونوالكي،حميذ؟أماتة

الئاس،يجميعصائخنضةالف!-يعمةتخفمثققد11

بالعكس.والعكس،المسيحئةالعقيدةاحترامعلىتبعثالضالحةالمسيحئينسيرة)5(

الكلمةتج!دهيالئعمةهذه)11(الئفس.وامتلاكوالؤصانةبالئآنييئصفواأنأي)6(

الله.ابن
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الذهيرفيالمحما،،الذنيوئةوالصمهوأتالثفاقتتئتيذإئاناههذتة12

آنتظاي!في13،والئقوىوالغذلصالتغفلصئفتضىعلىالحاجممير،

،أتسوغومخفضنا،*العظيمإلهناقخلإ*وتجفيال!عيلإ،الزجاء

يتف!يم!وتطهزإثمءمأكلجمنليفتدتنالآجينا،تف!اتذكائذي14

الفمايحة.الآغمالصعلىغيوزأ،خاضماتشمغتا

بكي!تهنولا،لم!لطانبكلوحاجبئوجمأ،تكئئمبهذا15

أحد.

عافةواجباث

وأن،ويطيعوهموال!لاطينصيلرئاشاقييخضدواأنذكيرهم3

أخدعلىتتكفمواولا2غقلءصايعح،لكلمتأفبينيكونوا

لجميعوداغةكلمندين،لحكمات،مسالمينيكونوابلبالمموء،

،أضالين،لمحصاةأغبياء،قبلأكئاأيضا،نحنفإئا،3الئاس.

والحسمد،الخئمثعلىجايىين،واللذاتالضمقوابيشئىمستعتدين

بعضشالتعض.مثجضينقمقوتين،

لااخفضنا،5للتشير،وضحتتامخفصمنا،الفيمالطفتجفىفلما4

*أالثانيأييلاب-بغسل،ؤخقتإبحسمب!بل،غملناهايرلآعمالصتظتزا

.االمسيحبألوهةراخبوجهيشهدبولس-للذينونة.عطممجل!فيالزفيمجيء)13(

.أاللهابنصبدمالختوم،الجديدالعهدشدبئ،1الكنيسةهوالخاصن"الشعب9وهذا)14(

8(.-3:ه)يووالزوحبالماءيتئمثاييميلادهيالتيالمعمودئة)5(
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ييسويخ،يؤفزةغليناأفاضماائذي6،القاسالزوحصفيوالئجديل!

ؤزتةتصيزاتسيحيمابيعقةتبرزناهاإذاحئى7ئخفصشا،اتسيحص

".الآتدثةالحياةؤجاءضب!على

بتيطسخاضةوصايا

ائذينإنحئى،تقرزةأنوأريا،القولهذاختصابإئا8

خ!نلهؤمافذللث:الضمايحةبالآغمال-يلقيامسيقفونبالف!آقنوا

.للئاسوناخ!

والمماخكاثوالخصوماث،والآئسالثالخزقاةائباخثاثأئا9

"زجلأفا15وباطقة.نا!عةغيرلآئهافآختيئها،،الئاموسعلى

نأعايما11غنا،أغيرضنوثايتا،أ2ولأالإثذايىقبعذكأ"،اليذغه

تفيمه.علىبتف!يمإتفضيالحطيئةاليوهؤمأزاغقدهذاجمثل

وأمانيئتوجيهات:ختام

اتجيءفيتا؟ز،تيجيكعمنأوأرتماسنإليلثأرشفمتومتى12

فييناي!،أفا13.لهناكأشمتؤأنغؤئتقدلآئي،يكوبولسنإلىإليئ

يعوؤلهمالالكيلل!فير،بآعيناء!جفرلهماوأئفسن-،الشئرعفعفم

إفاضة،المسيحبنعمةتبرير،ثاييميلاد:المعمودئةلمفاعيلملخصالكريمةالآيةفي)7(

"الهرطقة"رجلأ()".الأبدثةالحياةميرأثعلىحق6(،الآية)افظرالقدسالزوح

25؟-18:24أع)13(يريد.ماوينبذيريد،ماالإيمانئةالعقائدمنيئخذالذيوهو

.ا:91
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بالآغماليقومواأنأيضاذؤوناؤئيتعفئم4:اسيء.

تمضرش.بغيريكونوافلا،الماشمة؟الحاجالترلي!ذوا،

قعي.ائذينتجميعغليلثي!فم15

.الإيمانفييحئوتناالذينعلىشفئم

أخمعين.قغكمالئعضة

عقيمة.141(كشجرة

يخةلض!اا



فيلمونإلىبولسالقذشرسالة

فيليو3إل!الؤللمالة

لا38

مفذمة

إلىتتوخهالراعوئةالزسائلصنحوعلىوهيالأسر.سوسائلإحدىهي

ائخاقيالسمخصصكونفيالرسائلتلكعنتختلفولكئها،معئنشخصص

الجماعة.وبينبينهرسولأبولسيئخذهولا،الجماعةئمثللا

الزسالةخصائض

المراسلةصبأصولتتقئدإذ،الوحيدةالحقةالرسالةهياليلمونإلىالزسالة

المسترسل،التبسحطولاالذامغة،الحخةفيهافليسومضموتا.وعبارةشكلأ

الحريص.الئوجيهولاالمتبحئرالغوصفيهاوليس

خاتمةفيأيضماذكرهم3يرأشخاصأسماث24(-231الزسالةخاتمةفي

يفرضئماوغيرهأونسيموسمثلمن14(،-41:01الكول!ئينإلىالزسالة

الزسالتين.بينوالمكانالزهانفيتقارتا

ئهاميزا

وهي،الكول!يئتلميذه،هيلمونعلىلبولسائتيبالذالةالرسالةتتمئز

ضعف.غيرفيوالئوذدالئحئمببعباواتتئممنتحمل

الأسرمنالوشيكبإعتاقهبولسلدىيقينءشباالمراسليماهذهفيوتئدو

الكول!ثين.إلىالرسالةفيأثزالهنجدلاماوهذا)22(،
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وزمائهتدوي!يهامكان

في"القولسبقبماالزسالةفيهما!ؤنتالفذثنوالزمال!المكال!تحديذيرتبط

في"أيض!اتثبأهذهأمرمنيثبتفما،وعليهالكول!ئين.إلىالزسالةشأن

.فيلمونإلىالرسالةشأن
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بوللللىيمملىالقض،للمالة

فيليو3إلثص

تحية

إلى،الآخييموثاوسنوجمن،تسوغاتسيحصآسير،بولسنينأ

رفيمنا!وأزيخيئسن،الأخ!بأئميةوإلى2ومعاوننا!خبيينا؟!هييمون

لكميع!ة3؟تييكفياتجتمعااثتيالكنيسةوإلىالئجئد،في

اتسيح.تسوغوالزلثأبينا،الف!ينوشلام

لأونسيموسالتوشط

ضلواتي،فيوأذكركلإل!يأشكر،الذوامعلى،إئي4

،تسوغالزلثتجاةوإيماييتحئةجمنغلي!أنتآيماي!ماعي5

فيه،مشترك"أنمتائذيالإيمانلم،هذاغسى6-القذيسين.وتجميع

لآجلالحيرجمنتعملأنوشجنافيماكلويرتلثقغالأ،يكونأن

أتجمااوغزاءتجزيلأالرخا؟الواقيفيأضبتما،ولقد7!!المسيح

.الآخأئ!ا،يلثآشتراضأقدالقذيسينأحشاءلآن،قحئتلثين

صاددتحيثرومةإلىوهربعبدهأونسيموسسرقه،كول!يمنثرفيمسيحيئهو)1(

العفو.لهويطلببهيوصخيبولسفكتب.المسيحيئالإيمانإلىيدهعلىوا!تدىبولس

فيلمونمنبولسيريد61(.الإنجيلونشرللزسالةالمجئدوابنهمافيلمونزوجةهما)2(

والإنجيل،الإيمانروحمنمسلكهيستوحيأن
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فيبالواجإ،آمزكآنيماتسيحفي،لييكنوإن،فلذلث8

فأنا.المحئةبآشمصإليلثأتضزغأنآتمرتفقد9،الجزأةجمنكثير2

حالأ،،تسوغصالمسيحأسيزذللثوفوق،الشيغبولم!ن،بولسن

أونسيموس!.،*القيوبفيوتذتهلمائذي-ؤتديلأجلأشتعطفلث01

سيكونالآنمنوليهثةتفغا*قبل،جمنئخدك،لمائذي11

بلفؤ،،إليلثآرذةفآنا12جذا.ناالغا،ليضازكما،لك

ليخاضني!جمنديبيماأحتمطأنآوذوكن!ت13يغييها.أحشاثي

نأكيرفحتأئيغيز14،الإنجيلأجلصجمنائتيقيوديفي،غنلث

بلاآضطراوعنسإحسائلثيكونلالكي!أؤأيلثدونشيثاأفعل

.رآختياسعن

الآتد؟،،اإلىيئزذإلأفتئهةفارقلثماأئةيكونوقد15

فكم!خصوضا،إليئاحبيبإ(حبضبإ،2كآخبلبعا،لاكغبلإ16

كن!ت"فإن117*الز!ثوضب!العاتمصبح!ب!،أفتآإليدثبالآحرى

."تفسيأناليقبوتلثفآفتفابلثضميمصآئحادعلىتعتذنيإذن

ذئن،اغلي!للثأوكانسيء،فيبلثأضزقدكمانو3ان18

أونسيموس%تنضمر151("ناء".معناهاأونسيموس1()1.ونضرهالمسيحإلىهداه9!)5

"أالعالمإ)بحسب161(.الموتحفهاعلىيقوىلنآواصرالمسيحيئفيلمونبسئدهفربطته

أضيفتومولاهالعبدبينالطبيعيئالاجتماعيئالزالطهذاإلىالجسد"."بحسبطولفطا

واحد!صعيدعلىومولاهالعبدتجعلاثتيالأخؤةروابطهيالزلثفيروحئةروابط

المسيح.يسوعالأوحدم!ال!ئدأمام
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-يدييخطبذلكوأتغفا-بول!عنأنا91،عليئذللثفآضأ

أيضما!ينفميملثخئىليتذيونإئلثأقول"وتسحتأفي...أنا

فيأخشائيوأيىخالزبأ،فيضذريأئيبئ،الآخآئها،أتجل02

يقين2علىإئيبل،بطاغتكيثقتيإليلثأكئحبوإئي21اتسيح.

كأ.أطلبمضاأكثزشتفغلأئك

ختام

إليكمشأؤذأئيزجاتليفإنضننرلأ؟ليأجمذ،ذللثوإلى22

اتسيحفي،ضعيالآسيرإتفراس!،غليلثي!فم23بصلواتكم.

هعاونيئ.ولوقاوذيماسوأوشترخس!وقرقس!24،تسوغ

روجكم!تغصالمسيحيسوغالزلثيعمة25

أونسيموس.تحربرإلىدعوةمنبولسكلامفيمايخفىلا)21(



العبرانئينإلىبولسالقذيسو!سالة

إل!المبوافييولمالؤلممالة

987

مقذمة

تذكرمقذمةفلا:رسالةأيديثابينماأنعلىيدذماالنصنفيليسن

يظهرائذيوالشكل.العرضفياقتضابولاتحئاتولا،إليهوالمرشلائرليمل

فعرض!المضمونأفا.الرسالةفنإلىهنهالخطابأسلوبإلىأقردثالنصفيه

شخم-المسيح-وصفةحولالرئيسيئموضولمحهايدورلاهوتئةلمسألةمسهب

الكهنوتئة.!دمته

لةلزساائ!خصا

هنفريقمحاذيرإلىالئنبيهأولبدعةالتعرضنالرسالةنصنعنيغيب

وليس.الأخرىرسائلهفيبولسنالزسول"عليهدرقيماحسبعلى،ائمذعين

علاقةإلىأومعئنة،كنسئةجماعةإلىيشيرما،كذلك،الئمنمقفي

بانجلاهوتيئخطالبإزاةنحنوإئماوتزائه.الكاتببينماتجمعشخصثة

.البرهانإقامةفيالحخةوقوفيالعهق

العهدصؤيىمنموضوعهاتستمذالعرضنتكتنفائتياللأهوتئةوالئظرة

ال!ئدشخصصفيوتحفقهاالنبؤةصدقفيهاتظهرلكيوأشخاجمطالقديم

والسمؤالعمقمندرجةإلىبفكرهالبلوغالكاتبفتسعفييكنولم.المسيح

معنىواكتشافهفيهالطويلتأفلهلولاهذا،موضوغاتناولهفيمغا،آييفي

الخلاصيئ.المسيحمجيء



العبرانثينإلىبولسالقذيسرلمالة088

ميؤائها!

وجملتهاالسمكب،الئاصعةلغتهاالعبرانئينإلىالزسمالةيمئؤمااصول

تبليغفيمتقنوالأسلوبالئماسكمحكمةفيهافالأفكارالأداء.الواضحة

منطقئاءوائساقاأدبئةلغةالجديدالعهدكتاباتأفضلإئها.الفكوة

فياللأهوتئةبولسالزسولأفكاؤبحملها،ثانيةناحي!منتئسموالزسالة

الرسالةأناعتبارعلىالمف!رينحداماعينهوهذا.أسلوبهغيرتعبيرفيأسلوب

!الئصن.هذاكتابةإلىوبادرالزلصولالمعرالةتماتمعرفآخر7شخصيدمن

وزمائهتدوين!امكان

والخاتمةالزسالة.فيهؤنت3ائذيالمكانشأنفيمتعذدةافتراضاتهنالك

الكاتجطوجودمكال!إلىالئقديرمحتملىإلماحفيإيطاليةتذكر24(:)13منها

للميلاد.09والعام08العامبينالاختصاصذووفيجعلهالثدوينزمانأئا
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بوللل!القثيس،لللالة

أنييحالمبوإل!

881

المتأئسالفهآبنعظمة:مقذمة

*عديدةمراؤابالآنبياءقدتماالآباءكفتمإذبعذ،الفةإنأ

بالآئن،*الآخيوةالآئامهذ؟في،نحنكطضنا2،*الطرقوبشئى

هؤائذي3بمالعآتمأنشأأيض!اوب!شيء،لكلوأوتاجغقاائذي

،قدرتيما!بكلمةشميءكلوضابطتجوقير؟،وضورة،قجلإهجممياء

فياتجلالصصيمينغنجقممن،خطاياناهنطهزناإذبعذ،الذي

ؤوتاائذيالآسممابمفدايىالملائكةمنأعظتمفصاز4،الآعالي

*.آشمهمتفضمل

أعلنفقدالجديدالعهدفيآئا،اختارهمأفرادلسانعلىمتفرقا"،"كلاقاحرفئا:)1(

العهدفيآئا؟ذلكإلىوماونبؤاتورموزوأحلامبرؤى-كفها.الحقيقةبالابنالله

في31(.الماسوفيالع!دأي21(.الابنفيوظهرتتأئستقدنفسهافالحقيقةالجديد

خالقبوصفههوفإذا،الابنأصلروعةوفيبإيجازبولسيبثنقبلهاواثتيالآيةهذه

مجدضياءهو:الدهفلأئهالعالمأبدعهووإنضيء.كليملكالذهور()وحرفئاالعالم

تمثلجوهرهصورةوهونور"؟من)انورإئهالئيرر،منالضياءصدورعنهيصدرأيالآب

صورةأن!ابيد،الختمالض!ورةتمثلتافاكماتمثيلآعنهاأخذتائتيالذاتفيماكل

كلضابطوهوالآب"،رآىففدالابنرأى"منإنبحيثبذاتهاقائمةجوهرئةحثة

الابن!و:لهالمسضىحقيقةعنيعئرالاسم)4(.محدودةغيربقدرةيتمئعلأثهشيء

الخذأم.أيالملائكةوهم،والرفي
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الملائكةمنأعظئمالجديد،العهدوسيطالمتأئس!االآبن

السيوئمأنا:آبني"أنتآ:،قطقاكالملائكةمنقيضن5

آبتا".%ليئيكونوهؤأتا،له"اأكون"آناوأيضما":ؤتدئك؟"؟

"لت!جذ:*يقولالعالمصإلىجديلإ،جمنالبكز،ئديخلوعنذما6

ملائكتا"ضتغ:!الملائكةعنصيقو3وإذ7"!اللةملائكةجميعله"

يا،"غرشملث:يلآبن*3،ايقو8ناو*"،ت!يمتاتاوخآيىياخا،

01هليهكضؤلجانالآستقامةو"ضؤتجانالأبد"،أبدإلىألله،

إلهكق!حلث،أللهيا،لذللث،الإثتموأئغضتآأليزأ!آ9

فيا،الزلمحثآئها،"أسط:وأيضا-01!".وققائك؟ودنتهجة2بر!ط

تزول"هي11تذيك.ضمنعهيئوال!ماوات،الآرضنأشم!متالتذء

وكالثؤلب"كالرداء،تطويها12.كالثؤبتغتقوكل!ا،فب!اقيأنتآأفا

بلأ13تئقضي".لنوسشوكأنحتالدثوام!اقعلىأ!آأئا؟تتبذل

العالماإلىالابنبدخولويريد43:32تثنية)6(7.14:صم2-:2.7مز)5(

مدى!ائساععلىيدكالكلامفيوالئمثيل4.:401/301مز71(.الأرجحفيالئآثس

صاحب"يترئم)9(8.-45/44:7مز)8(.مجدهعلىوغيرتهمللهالملائكةطاعة

العطرفي"الريتهو"البهجةو"زيت.والكنيسةالملكالمسيحبينال!رفيبالائحادالمزمور

للمجدأتصويرذلكوفي،يكرمونهمنرأسعلىالأحوالبعضفييسكبكاناثذي

العرسامائدةإلىالخفصينمعجال!تما،وآلامهائضاعاتهبعدالخفصبهيتمثعائذيالفائق

ئسندوإذالثهيهوهعلىالكلام28-:201/10126مز)01(الأبد.إلى،ال!ماوفي

بالوهته.يعترفالابنإلىذلكبولس
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أخعلحئىيمينيغن"اخيسن:قطيدولالاكالملائكةجمنلقن

خادمة،أرواخاجميغ!مأروتيسوا14يقذميك؟"قؤطئاأعداتك

!؟الخلاصتيرثواأنالمزيعينأجلصينيلجدمةترشل

تحريض

الئم!لث،آشذشمعناةيمانتم!لثأنغلينايجبفلذللث2

ئطقائتي*الكلمةكاشطإن،لآئة2فةى(0غيرأعلىتنرقيلثلأ

تجزاءتاكقدوتغصميهتعذوكلثبتتأ،قدالملائكةأثميشةعلىبها

قدهذا"،،جمثلخلاضماأفضفناإنتحنئفلمثالكي!3غذلأ،

يؤئاوالفا4شمعو،،ائذينلناتئتاثئمأ+ولأ،الز!ثبيماتطق

قواهحبويتوزيمص،المعحزاتوشئىوالعجائب!بالآياتكمهاذتهم

قشيئيه؟خسجيماعلىالفذالس-صالروح

ائذيالآتيئ-العاتيمالفا،1أخضغللملائكةليسنهإئا،5

الإنسان)إما:قائلآ*ما،2موضعفيواحاشمهذقلقد6.فيهكلامنا

غنجيتاخقضمتا7؟إليهتنظزحئىالإنسالإآبنأو؟تذكرهحئى

كلوأخضمغتآ000،8"!والكراقةباتجدكففتةثئم،اتلائكة

إئانالمسيحئينخدمةفييكونواأنالملائكةوظاثفمن141(011/901:10مز131(

بهايتمئعائتيالرفيعةالمنزلةإلىبالئسبةوضيعةمهضةوتلكالخالد،الميراثانتظارهم

إعلانفييذلهمكانالملاثكةبآنيعتقدوناليهودوكان.الموسوفيالتاموس)2(.الابن

الرائئونيقصدالئحبيركانبهذا)5(.الخلاصحهدالجديد،العهدإعلان)3(الئاموس.

آقمته".يديكأعمال"وعلىالشمخبعضوتزيد)7(7.-ه8:مز)6(.الماسوفيالعهد
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غيزشحيئايثركلمشيء،الهلم،كلأخضغفإذقذقئه".تحتآشيء

،!تهروغ7هخضمغاشيءكلبعاترىلاالآنأئاجزتملاته.ىخاضع

هكفلاتراةمأتسوغجيتا،الملائكهغنخمضنائذيأنبيذ9

الموت"تكونحئىاتوت*ألتمقاسىقدلكؤبهوالكرأقإ،باتجد

الله.بيعمةأحدلكلأهفيذا،!اساةائذي

كيءوكللأجلإ،شميءكلبائذيلائقاكانتقد،أجل01

إلىهمتقو3قنتجغلأن،كثيرينأبناءاتجدإلىأئويىد،به

منكنهموائقةسينائقذيهـنلآن11؟-كاملأ!بالآلام،الحلاص

،اإخوةتدعؤهمأنتستخييلاالجفيماولهذ؟واحد*.أضل،أ

اتجماغهؤشطوفيإخؤتي،بآسملث))سأبشر-:تقولإد12

أنا"ها:وأيضاغقيه".فسأتوكلأنا،"أفا13وأيضما:أسثحك".

."ولالفهصأعطانيهمائذين3والآولا

إئان،وذكاضطهادمنعليههموماآنذاكالمسيحتينقلقإلىالزسوليشير)8(

المسيحآتىالفهأدثالطواهر،منبالركم،لهمويؤكدوظافرا.ملكاالخفصعودةانتظارهم

مل!تبلغولاتدريجئاتتحفقالذنياهذهفيالئاتةال!يادةهذهأنبيد.مطلقةسيادة

الخفصاآلامليستالإيماننظرفي)9(:13(.11أعدائهجميعيسحقأنبعدإلأكمالها

المسيحتجعل،الإلهتةللمشيئةإتماقاوموتهالمسيحآلامإن1011انتصار.هيبلانكسارا

اللهابنإن)11(.ال!رفيجسدههيائتيللكنيسةووأشاوكاهتامخفضابوصفهكاملأ

يدعوناأنمعهلهيتهيآبشرفيأصلمنأيواحد،أصلمنمعناصارإنساتابصيرورته

مز)12(وتآلامه.الضسليبعلىبذبيحتهويخفصنايقذسناحبرالناويكون،إخوة

و8:17.18أشعيا)13(22/21:23.
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آشتزك،والفحمالآم!يمشتيركونالآولاذأنفبما،وإذن14

أتوت،شلطانلةكانقنباتوتئبيذلكيهيهما،هؤكذللث

خاضعين،كئهاالحياة،كانواائذينأولئلثويعيق15،إبليسنأغني

ت!للإغاثةاتأباليمفإئا16*.الموتهنخوقايلغبودئإ،

شبيهاشميء،كل-فييكونأنلهروبذلاكانثئموهن17،إبراهيتم

أميتاؤحيقاخئرا،الفهجمباد؟،أمنفؤمافييكونلكيبإخوتإ،

صاز،وآبئليئتألتم،تف!ةهؤ،إئة!اد18التمغب.خطايايئكفز

اثبتقثن.!ثآأنطاقتيمافي

موسىمنأعظئم،الزحيمالأمثنالحبزالمسيغ،

الذعوةفيتصيمالهمائذين،القذيسونالإخوةأثها،وإذن3

ائذيتسوغ2،بهتعتردثائذيوالحئزكأالرسوكتأئلوا"السسماوئة

قدفإئا3*.تييهأجميعيمفيموسىكانكماأقاقا،لمنأهينلهؤ

التيمت*يفضملالبانيمابمقدايىفوسىجمنأفضلاتجدفيخميست

الفه،!ؤشميءكلوباني،بانياشيمالكلىإن4-،الكرامةفي

الفعلينوكلا،الموتمنوالخوفللخطيثةالعبودئةنيرتحتنئنلقدكئا15(-)14

منالذعوةآي11(.العبودئةتلكمنلتحريرناعئاوماتاللهابنفتأنس؟إبليسعمل

منمبعوثأي"رسول"يسوع-مدعؤ.مسيحيئوكلال!ماء،فيالحياةإلىاللهقتل

بيتأي)2(والبشر.الدهبينوسيطآيو"خبر"،الخلاصبرسالةالئاسليبشرالدهلدن

به.قدكؤنشيءإذكلالمسيحهووبانيهإسرائيل)3(.اللهشحببذلكويعنيالله
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الله،،1!يماجميحصفي2،خادم2بضفإأميتا،كانففوسى5-

آبن2بصمفةأميتا!كانلهؤ،،المسميحأفا6،سيقاليماتشهذلكي

الثقةعلىأقفنانحنإن،نحنهؤوتيتة...الخاصنفىبييهعلى

اليهايةا.حئىاثاييينالزجماءوقخير

تممعئماليوتمأنتئم"إن:الفذس!*الروخيقو3كما،فلذللث7

"،الخصومةأقوجمع!فيحذثكما،قلوتكمتق!وافلا8ضؤتا

هغ،وخترونيآباجممآمتحتنيخيمت!9،الترئةفيالآهتحالبتوتم

علىآششئمفتلذللث!شتةأربعينهآة01أغماليشاقدواأئهم

تعيرفواولم،الذوامعلىتزائغةقلوتهمإن:وقلمث،الجيلذلك

اليتذخلوالنإئهم:غضبيفيأفسممثحئىاإ-اشئليقظ

راحتي!ل!".

قلبجمنكملآحل!تكونأنجمن،الإخوةأئها،إذنفآخذروا12

تعضمكمجمالوابل13.الحيئالف!غنسقيرتآ7،فوجمنوغيزخبيثأ

بغرويىجمنكمأحاتق!ؤلئلأ*""التوتميقال"داتمما؟يومكلتعضا

علىأقفنانحنإنيمالمسيحفيشزكاتضونافقداص4؟الخطيئة

-)7.البيترلثوالمسيحالفهبيتفيخادمهذا:موسىمنآعظمالمسيح6(و)5

13%.-25:2وعدد7،-ا:17خروجانظر)8(11.-8ة59/49مز11(

يرتاحيرنحيثالميعادآرضيدخلونيدغهمولمفعاقبهمالفهعلىإسراثيلتمرد111(

آنقالالمنقولةالآيةمنالأولىالكلمة!ي"اليوم"131(.الشاقالطويلسفرهمعناءمن

انتابتمماآشذعفابناوإلأكان،الفهونعاندنغترفلاالذعوةلتلبيةوقتلنادامماآي

نفسه.موسىكانوانبشرالااللهنعاندلأئنا،إسرائيل
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:القولهذاففي15.التداةةفيكماالئهايةفيثابتاالإيمالإ،

فيخذتكماقلوتكمتقسموافلا،ضوتةسمعئماليوتمأنتم"إن

."8.+الخصوقة!أتوصع

ائذينجميغأققيسوافأشخطوه؟الفةا1شمعواائذينفئمقن16

أربعينآشتشاطقنصوعلى17ضوسى؟تل!علىجمضؤجمنخزجوا

البرئة؟فيختئهمالاتمقط!ثخطحواائذينعلىأفليسنشت!؟

غضؤأ؟لفذينإلأراختيما،فيتدخلوالنأئهمأال!تمولضن18

إيمايهم.يغذمصالذخوكيسضطيعوالمأئهمترىونحن91

الم!ماوئةالزاحةرمزالميعا؟أوفن

نأ-باالياراحيإممعالذخول-فيموجماداتمها-إذنقفتخثن4

أيضالنااباتوجملإاكا!طاليشارةلآن2:غئهمتخفقاجمنكمأحايرى

لأنهمشيتا،تئقغهملمشمعوهاالتيالكيمةآنغيز،ل!مكماكا!أ

فيفتدخلآمنوا،ائذين،نحنأئا3بها.يوجمنوالمشمعوهائما

فييدخلوالنإئهم:غضبيفيأف!محت"حئىعنها:قيلراح!

إئاإذ4،العاتمإنشاءمثذأنجزثقدالفيما(1أعماكالإن((0راحتي

آليوم-ال!ابماليالفة"وآستراخ:-ال!اخ!عن-اليومضوضعءمافيالاك

والمدعؤونالميعاد،آرضفي"الزاحة"إليهترمزائذيالخالدالتعيم""بالراحةهنايريد)1(

.يسوعبالمسيحالإيمانعلىيثبتواأنبشرطالمسيحئونهمإليها
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في"تدخلوا"لن:الموجمع!ذافيوأيضما،5-أعمايه"*جميعجمن

".راحتي

تم،أ3ولأبشرواواثذين،قومفيهايدخلآنبذلاكانوإذ6

2-"اليويم((-يوقاجديل!هنالفةحذذ7،جمصيايهمبسبمبتدخلوا

الذكر:االآي!القوك،1طويل2،بغهدىذللثبعذداوذ،فيقاكإذ

كان،ولو8قلوتكم..."تقئموافلاضوتهلمشمعتماليوتمأنتم"إن

يومعنبعاجمنالفا،1تكفتمتما"الزاخة"هذ؟آناتهمقديشوع

ضحفوظةأ-*ال!ماجصاليوماراخة،-راحةإذنفهثاك9آخز.

أيضما!هؤتستريح،هذهالف!رأحةفيذخلفضن01الفه.يشغمب

"إذنقفتجتهذن11.الخاضمةآعمايهجمنالفةآستراخكما،أعمايهجمن

الجصيان.هذاجمئلصفيأحايسقطلئلأ،الزاحةتللثفيتذخلأن

خذين،ذيشي!كلجمنوأفضى،قغاتةخئةالفيماكل!مةفإن12

وشجها"وفي6،وايخاخوالآوصالصيأوالروحالئفسصضفيرقيحئىتنفذ

م!تيزةخليقةمنما،فلذللث13ونئايإ"؟؟القلمبخواطزتمئزأدن(

جساتا.إلي!ششؤذيقنيغثتيئقكشودتعايى،سيءكلقيغنها،

راحةهيبلالذنياهذهفيليستالجديدالعهدمؤمنوإليهاذعيائتيالحفةالرأحة)9(

وبالابنالأنبياءيدعلىالوحيآي"الله"كلمة)12(.الخالدةال!عادةآي،نفسهالله

دقائقهاأقصىحئىالئفسفيتشيعالكلمةوهذهووعيد.وعدمن!ناكما2سثقاولانفسه

وتعقذا.خفاتأشذهاحئىعواطفهوفيالأدبيةالإنسانقيمةفيوتحكموتحفلفتمئز
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االشروطتاثميسوغ،المسيحكهنولث

988

الله،آثنتسوع،ال!ئمماوابآجتاوقل!غظيمخبرلناوإذ14

ليممنلناائذيالحثرفإن15ابالإيمان(0الآعترافيعلىقفتئئث

علىشيء،كلفيمجزل!فؤبللآشقامنا،غن-الرثابعاجرا

غرشإلىتقةفيإذنقفتذئؤن16الحطيمة.خلاماجمثاينا،

حييها.فييلإغاتة،يعقةوتجذزخقةيتناك،"الئعمة

مافي،-الئاسلآجلويقام،الئاسهنئوخذخثيركلالإن5

الحطايا،غنصوذبائغتقابتميقرلمحتلكي،اللهجمبادة،أجمنلهؤس

متلئ!اأيضالهؤلكوييما،والضمالينبالجهالصتتزفقأنقابوولهؤ2

تفميميمالآخلصالخطاياغنصذبائ!يقرلمحتأنتلزماولذلك3،بالضمعف

هذ؟يتفميم!تأخذأحاوليسن4.الشعبغنصيقرلثكماأيضما،

أيضمااتسيحكذللث5.هاروندعاكما،اللهذعاةقنبل،الكراهة

آبني؟"أنمت:لهقال!الذياضخذة(تل،خبزالتصيزتفمتعةيضخذلم

إلىكاهن"آنتآقوضعءآخز:فييقو3،كما6ؤلدئك((،اليوتمأنا

آئامفي،ائذيلهؤ،إئا7مفكييصاذق".ؤئتةعلىالآتد،

الرحمةمنهتفيضعرضماحبرنا،يسوعشفاعةبفضل،آمسىوقدالفهعرشهو)16(

وهي:الكهنوتلرئاسةتحقيقهاالمقتضىالشروطعلىالكلاميريد)1(.والمحثةوالجودة

الله.مندعوةعن،للهالعإدةشؤونعلىيقامإنساتاالكهنةرئيسيكونأن
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إلى2،و؟موعشمديد7صراخفيوآبيهالالبتضزعالتقزقي،تشيرئتيما

ؤؤجمه*،ايصمبب!تهروآسئجيمبئو!!ت،اتؤتجمنلخضةآنيىالقاب

تقغوتفا9طاثغا*.تكونأن،تألضةجمفاتغفتمآبتا،كونجيماوقغ8

يما01،أبدفيخلاصىجمفةئطيعوتهكلالذينيخميعصصاز،*الك!اك

قليهيصاذق،رئتةعلىخئزاآعقتاالفةأن

الإيمانفيالثباتعلىالئحريفصمغوالئهامل،الجمودمنتحذيز

أنتم!يما،الشرحوضبأكثيركلام؟اتموضوعهذافي،ولنا11

مئييكونوا،أنعليهمكانائذينفأنتم12؟القهمبطءجمنغلييما

الآركانيعفمكمقنإلىتجديلإ،منتحتاجودنمعفمين،الوقمت،

.أالقوفيالطعامإلىلاصالفتنإلىحاتجةفيويثثم،لآقوال-الفه-الآولى

طفللأنا-اليز!ي!بتعليمخبيزاتكونلاالفبنصعلىتزالرولاوقن13

،إنسانوهو6(،و)5دعوةعنحبرإئه:للكهنوتالمقتضاةالشروطتمتالمسيحفي)7(

اوالعذابالآلمطريق،كفهاحياتهمذة،سلكلأئهإخوتهلشقاءيرقأنوسعهفيكامل

ويراد.بالقيامةبل،الموتمنأنقذبأصنهلالهاسئجيب-.الأخيرةأئامهفيسئماولا

ابنهوحسطمن،المسيح81(.ال!ماوفيأبيهلإرادةأحترامفيخضوعههنا"بالورعا(

في"لهمساولأئهالآبيطيعأنوسعهفييكنليمبكاملها،الإلهئةالطبيعةعلىحاصل

االآلامويختبرالآبيطيعأنوسعهفيأصبحإنساتابصيرورئهأئهبيد.والفعلالإرادة

هوكاهنحيثمنأئا؟مولدهمنذالأدبيئالكمالعلىحاصليسوع)9(.طاعةعن

نعملنيلحذبلاقديراغداحيثالضليبعلىإلأكاملبوجهذلكيتئمفلموذبيحة

خ!ابالكمالالمتعئقالئعليم131(الذينيئ.الئعليممبادئ)12(وتوزبعها.الخلاص

إليه-ويقودفيه
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للكاملينع*!هؤالقو!نالدامأئا14صغير.

والشز،الحيرتينالئميينرعلىبائمازشةخواشهم

198

تزؤضتأائذين

إلىؤئتزتمغ،اتسيحعنسالآوليئالئعليتمقثتذع-،لذللث6

ينالئوتةإلى:أساسيئ!ؤماإلىغؤذةماغيرجمن،الكامل

،!المعمودئاتيشألبوالئعليمص2،بالفإيمال!والإم!*اتئتةالآغمالص

وهذا03..الآبدئةوالآينونة،الآمواتوالياقة،"!الآيديوؤضعص

الائه.ؤفقإنشتصتعا،ما

وذاقواالإيمالإ(1نوزقزةنالواالذينعلىائحالصينفإئة4

الفيماوتذؤقوأكلقة5،الزوح-القاسفيوأشيركوا،المئمماوئةاتوهبة

إئهمإذ،بالئوتةثاييةيجذدواأن6،الآتيالذفيروقؤاقي،الظئبة

الآرضنمإن7-*وئشفروته،الفهآبنصضفمت،بائف!يمهم،ئعيدون

تصلحتباتاوأخزتجثغليها،المتوا!زةالآهطايىينآؤتؤشطماإذا

المصنوعةهي"الميتة"الأعمال)1(.الحقةالمسيحثةحياتمفيالئاضجونهم)14(

والحلود.الخلاصإلىبالتظرعقيمةحينئذإئها:المبزرةالتحمةمنخاليةوالئفس

الإلهثة،الحياةإلىالميلاديتئمبهآتذيالمعمودتةسرأيبالجحع"المعمودتات")2(

يوحتا؟كمعمودئةوغسولوتطهيرطقوسمنالوقتذلكفيشائغاكانماثتم

.الطقوسوتلكال!ربينماالكاثنةالفروقتعليمهفيئظ!ركانالمسيحيئفالمعقم

والجاحد؟المسيحيئالإيمانجحدواآي)6(.التثبيتسرفهو"الأيدي"وضعوآتا-

أنكر،تجنالإيمانمنهتقتضيلأثهاالئوبةإلىيرجحأنسيكولوجئاعليهيستحيل

قدير.شيءكلعلىالفهأنغيربأبالمسيحأي
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شوكاأنتت!سأإنوأفا8؟الفهجمنالبركاتتنالىكليحرثوتها،لفذين

الحريق.وعاالبتها،الفعنةوتدانيها3،فتوذوخ!كا

تنفألاالآحئاء،آئها،غنكمهكذانتكفئمكئا!وإنإئا،9

الفةلآن15.الخلاصإلىوأقز!تآفضلحات!فيأئكمتعتما

آبذيتموهاائتيواتحئةالضمالغ(،1غققكمتيئسىحئى2بظالمليصن

تزالونولاالقذيسينخدمتسمقدإئكيمإذ،آسميماصلآجل

هذاجمنكمواجدكليبدقيأنققطنروئموإئما11*.تخامونهم

زجائه،!كماك،المنتهىحئىتحقط،لكيبغثيإ،الآجتهاذ

وطوفيبإيماي!مبائذين،تقتدواتل،متثاقلينتصيروألئلأ12

اتواجمد.تيرثون،أناتهم

ئقميغأنالإمكالبفيتكنولم،إبرأهيتمؤعذئماالقةفإن13

،!"لأبايهئلثقائلأ:14بنفميميما،أق!تم،جمنةأعطملهؤيما

نإ016اتوجمدشإبراهيم،أناكالآناةبطول،وهكذا15"إوأكثزئلث

تيتهمأيخصام2كلوتنقضي،جمنهمأعطمهؤيقنيق!يممونالئاس!

ؤرثةيزيذأنالفالثماءئما،لذللث17أقوايهم،0ايضمماتةبالق!م

تحص!لحئى18،بالق!متؤشط،غزجمإتحؤلصيغذمصتياتااتوجمل!

داععلىفيهما،الفايخي!أنئميهنولا،يتحؤلان(لاكأيميثاقئن

إخوانهم!لأجلالمملكةأنحاءشئىفيالمؤمنونجمعهاثذيالمددإلىالزسوليشير)01(

الوعد!()18.كثيرةبذرئةالوعدأي)15(4(.:8كو15:25،2)روأورشليمفيائذين

والقسم.
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بالزجاءالؤثيقسالئم!لثإلى-ضلجأؤجدواائذينتحن-قوفي

وراجممخإ،أميته،للتفس؟!جمزساةشمبةفيهلناإن91أهاضنا.اتوضوعص

لآجيناتسوخذخلضثأإلى02،الججاسبوواتماإلىتنفذ

ضلكيصاذق.زتبيماعلىالأتد،إلىخبراوصازء،كسابق

ملكي!ادقرتبةعلىهوااللأوئين:الكهنةعلىيسوغتفؤن

ائذي،*العليئالفيماوكاهن،كمليتمضيلثهذا،ققلكيصاذق7

وإلي!2،وباركه،امملولثك!ئميرجمنرجوجميماعنذإبراهيتميلقاءخزقي

اليز""قيلثا!ولأآسم!وتفسيزمميء،كلجمنالعئمؤإبراهيمأذى

ولاأئمولاأبطلهرووليسن3ال!لام"؟"ضيأأيلثمليتمقيأثئم

الفه،بآبن،المشئالهؤ،؟حياةيهاتةولاأئامصتذاتةله"وليسنبمت!ب

الآبد*.إلىكاهتاتقوئم

رئيسن،إبراهيمإلي!أذىالذيشمأدنأعظتممافآنالروا4

الكهنوتيقفدونالذينوإن5أالغنائميخيارجمنعشزا!الآباءكا

العشوزتتقاضموابأن،الئاموسهتلمن،ؤصئةلهم،لاويتنيجمن

11(الأبدئة.والحياةبالقيامةالمسيحيئللزجاءرمراأخذتالثانيالقرنمنذالمرساة)91(

نستالاالعظيمالزجللهذايذكرلالعادتهخلاقاالمقذسالكتابإن)3(.:1418تك

إبراهيم)4(إليها-وعادالأبدئةأحشاءمنصدركآنهثئممنفيكون.وفاةولاميلاذاولا

الأعلى.إلىالعشريؤذيالأدنىأنومعلو!،ملكيصادقإلىعشراآذىالآباءرئيس

المتحذروالشعبلإبراهيمائذيالسلطانمنأعظمبسلطانينعمفملكيصادقثئمومن

اللأوئين.سثقاولا،منه
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جمن،خرجواقدأيضاهمآئهمقغ،إخؤته!مجمنأي؟،،الشعبين

أخذقد،تيتهممافيت!مبته"ليسنائذيوذاك6.إبراهيمصفمب

فيهيخلادتلاوجمفا7المواجمد.لهكلائذيوبارك،إبواهيتممنالعئمر

أنام!العشوؤيأخذإئماف!هنا8.الآعلىهنالبزكةتأخذالآذنىأن

القو3ساغوإن9تحيا-.بأئةله"تشقاالقنفنايلثأفا،تموتون

في"العشوؤ،أذىقدالعشوز،تأخ!ذائذيتف!ا،لاوقيإنأقئنا(:

ضئكيصاذق+لاقاةحينأبي!ضفمبفيتعاكانلأئا01؟إبراهيم

،-اللأوفيبالكهنوتتحفقمأقد3الكماتوكان،تئموجمن11

إلى"بعاحاجةأئةإذن-للسمعبأعطيئائذيالئاموصىتقوموغلي!

وتبةاعلىيقالولا،ضفكيصادقوتبةعلىآخركاهنتقوتمأن

الئاموس!...اتحؤكخئضايحزالك!نولفتحؤكإن-12؟هارون

لمآخزمم!جم!ئطجمنفؤ3الأقواهذ؟في!ئقال"ائذيلأن13-

من"أشرققدرئناأنتواضحوإئاب!اتذبحايخدهة(مناأحديلافيئم

.!الكهنوتمنبشيءموسىقطتصمفالمائذيالسمئطمنيهوذا،

علىتقوئمائذيالآخزالكاهنهذاأنتياتاالآمزيزياوجمفا15

وصئةصناموسبح!!ينضبألم16،ضفكيصاذقهشاتهةص

آرضما.يملكونلاثئمومنتماتا؟لهمكئرسيناللهخدمةإلىمنقطعينالك!نة)5(كان

الشريفالكتاب)8(.الكهنوتأربابمعيشةلتأمينعشوزاالشعبعلىالئاموسففرض

العهدأك!نوتمنحصراكانوحدهفيهائذيلاويسبطغيرمن)13(.ماتأئهيذكرلا

العتيق.
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))أ!آ:له"كأشهذقدإذ17،تزوللاحياةبقؤةقيتجضمدئة*،

أئطقمبقدوهكذا،18قلكيصاذق".رتبةعلىالآبدإلىكاهن

تئفغ!ليمالئامومنلآن91تفجها،وغذيمصلضمغمهاالسمابقةالوصئة

نقتريثب!،أفضليرجاءتذخلأوإئماكان!ث؟اتكمالإلىبشيء

الثه.إلى

خطيئةوبلاأوحذوكاهن،بقسمكاهنيسوغ2

إئماأولخثإن:ق!مبغيريكنلمهذاهـإنممئضاولا02

"أقسمتم:تهقاكمضن2فبقسممهؤأفا21،قاتممبغئيركهنةصاووا

فإن،ثئموجمن22الآبد".إلىكاهنأشآأدنئخل!،ولنالزلمحث

كهنةكانواأولثلثإنثغ23.أفضللغهدضمماتةصازقديسوغ

فيكؤنج!هؤ،أفا24،تقائ!همدونيحولكاناتؤتلآنمأكثيرين

نأقادرفهؤتئموين25.تنتقللاله"كهنوتالآبد،إلىيبقى

خيئالآوامصعلىإئاإد،الفهإلىتتقزبونبهائذينتماقايخفصن

*.فيهمييشقعص

بلاكيئقذولع!،خبر:يلائمناكانائذيالحئرفؤفذللذ26

لا27،ال!ماوابمنأعلىوصاز،الخطآةغنصتنزةقد،غيمب

خطاياةغنذبائغالآخبار،جمثل2،يومكليقرلتأنلهلمخاجة

بالفحمهكذاويربطهواحد،ممبطفيالك!نوتيحصرائذيالموسوفيالئاموسأي)16(

شفيغاالذوامعلىيقومالأبدقيالكاهنالمسيح251(115/915:40مز)17(.والذم

ال!ماء.فيالآبلدىووسيطا
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واحدةذفغةذللثقعللآئة،الشعبخطاياغنثئمأ+ولأ،الخاضم!

أمياضمغفاء؟أناشماأحبازايقيمإذنالالئاموس!28.تف!هقزدتحين

إلىكاهلأ،الآبنافتقيم(،الئاموسغقتسبائتي،الق!مكلمة

الآتد.

الجديدصالمقدستفؤخ

تجقسقدخثزاكهذا،لناأتوضوع-أنهذافيالكلاموزأسن8

واتمسكنيللأقداسصخابقا2ال!ماوابفياتجلآلصغرش-تمينصغن

يقالمخئيركلفإن3.الإنسانلاالزلثتضبةائذي،الحقيقيئ

آيضما،فؤله"!يكونأنلهذابذلاتئموين؟وذبائحتقابتملمقرلت

كاهتاكانتما؟الأرضعلىكيانأيسوغ،أنقلو4.يقربهشيء

ا،*الئاموسخ!حبعلىالئقابتميقربودنآخرون!هنةلميوتجالآئا

كما،ال!ماوالتفييماوطلصوزةهيئيخدقةيقيمون2ف!ؤلاب5

"انظز،!له*:ققيلالمسيهن،ينمتمئأن!ئمتماموسىإلىأوجمز

".الجبلاليأريتةائذيايثالصعلىشيءكلوآضتغ

الجديدالعهل!تفؤخ

فؤهايمقدايىأسمىيخدمةعلىالآنخضلفقدأخئزنا،أفا6

كاهتا:!لماكانوإلأ،للأرضيئلاال!ماء.فيالحقيقيئللققدسخادمالمسيحإنيقول)4(

يهوذا.!منوالمسيحباللأوئينمحصورالكهنوتلأن-2،كهنتهلهالأرضيئالمسكن-ا

.25:54خر)5(
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كانلو،لآئه7.أفضلقواجمذعلىهؤلضسص،أفضمليغهدؤسيط

فإن8آخر.طقمبإلىداعجمنكانتماتومصبغيرالآو3العها(1

الؤلث،تقول،أئامتأتيإئها"ها*:لقمتقولإذتلوئهمالفة

لا9تجديذا،غهذات!وذا،ولمجتيماإسرائيل!!قغفيهاأقطح"

منلآخيرتجهمبيدهمآخذلتتوتم،آبائهمقغقطدتائذيكالشهد

أنا،غهديعلىتائعتمزوالمآنف!همهمأئهمويماجمضر.أرضص

بهأعاهاائذيالعهالهؤوهذا01،الزلثتقو3،أهملئهمأيضما

فيشرائعيأجلالزبأ:تقول،الأئامهذ؟تعذإسرائيلتيتآ

لييكونونوهمإلها،لهيموأكون،ص!فبهمعلىواكتبها،تصيزتهم

اغيرفيقائلأ:،أخاةأحاولامواطتا،أحاتعذيعفئمولا11شعتا.

كبيرهم.إلىضغيرهممنشيعيرفونياتجمج!أنيماالرلمحث،

فبقول!13".خطاياهمتعاهنآذنهزولن،آثاضهمسأغمرلآئي12

لهؤوشاخ!غتقماأنوالحالأغتيقا.الآوكأعلن"تجديذا"أغهذا(

.الزوالسمفاعلى

الحقءالمقدسأبواقيتفتغالجديل!العهل!ذبيحة

وقفدس!جمبادةرسوئمأيض!ا،هؤ،تةكان،إذنالآول"فالعها9

بمبالقذسله*:يقالروانذيالآولايخباءوفايبما2.العاتمهذاين

يفصلمتلاصقينخبائينمنمؤئقاالإسراثيليئالمقدس)2(كان34.-3131:إرميا)8(

المقذسة؟بالخدمةيومكلالكهنةفيهتقومالقذسهوا*ولافالخباء:نفيسستاربينهما

بالمئشةمرةالكهنةرئيسإلأيدخلهلاالإلهيئ((الجلال"مسكنالأقدأسفدسوالآخر
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الثانيالججالبوؤراء3.الئقدمةوخئزوالمائدة،المناوةفي!وكاشما

منالتخويىفستوقاوفي!4،الآقداسقذس!ته":ئقال"ائذيايخباء

إنا"وفيه،جهةصكلجمنبالذهسبالمغشىالغهدوتابولت،-الذهب

الغهد،وتؤحا،أورقتائتيهارونوعصا،اتمنفيه،الذهمبمن

فقائمالآنوليسالجشاء...علىئظفلال!اتمجدفوقإكزوباوجمن5

ذلك.فيالكلامصتفصيل

تدخلونالكهنةكانالئرتحبيما،هذاعلىالآشياءكانمبوإذ6

الآ!خشايخباءوأمق7،بايخدمةيلقيام،ؤقمبكلفي،الآ!كايخباء

ئقرئه!2ذمبلاوليسن،ال!نةفيمزة،ؤحذةالكهنةرثيسنيدخفةفإئما

إلىالفذسنالروخئشيزوبذللث8.الشعبوتجهالاتتجهالات!عن

اتمسيهنداتمما؟قفتوحغيرتبزحلاال!ماوئ،1اتقدسصطريقأن

قرابينتقذمفي!ائذيالحاجممير،صالزمنإلىؤمزوهذا9قائقا.الآؤ3

ضمميره،!يحئىخا؟ض!هاكاملأ،تصئزبأنتهاقتللاوذبائح

وكفها:-الغ!لأنواعوشئىوآسيرت!أطعم!يموىلهناكليسنإذ15

ققط.الإضلاخصزمنصحئىقوضوعةفرائفتجمتمدئة

آجتاؤ،الآتيةيلخيرالتخثراجاةقدفإذالمسيغ،أفا11

القدسفيموضعهإنماالمستوقدهذا)4(11.:16أح؟ا.35:الئكفير)خريوموذلك

2دكرهوأئا.بولسعلىليخفىالأمريكنولم،الأقداسقدمىإلىالمؤذيالبابقذام

ولعلاقته،البابعلىالمنسدلبال!تاروملاصقتهمنهفلقربهالأقداسقدسفيهنا

.الأقداسبقدسالفيترجئة
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منهؤليسنأي،يذ*تضتغةلمأئذي،واكملالأعظتماتمسكن

ذخلص،ولمحجول!شتيوسبذمصلا،الخاصنوبدجم!021تيمالعاهذا

نإلآئا،13أبدئا.الداتألنا(أخؤزآنبعذغير،لاقزةاتقادسن

فيقذسمهمائمنخسينعلىيزشنجمخلة3ءوؤهاوتيوسثيراييذمكان

أزليئ-صبروحائذي،المسيحذمبالآحرىققكم14،اتجسحلإيتيير

تتعبذاتئت!الآعمالصمنضمميزنايطهر،غيحببلانفسساتف!قزلت

الحيئ.الفة

المسيحبدم-مختوئمالجديذالعهذ

المعاصييمداءتجؤتهإئاتجديد:غفل!ؤسيطلهؤولذللتى15

أييراتأتوجمد،تماتماتدلمحؤونتنال"،الآولالعهدفياثقتزقة،أ

المؤضمي.هوتجمنبآلاؤصئة"تكونصالآئااآالأبدفي.

الم!وضميداتمماالبئةلهاقؤةولا،باتوت!ماالوصئةإنإذ17

دم.بلايكزسنلمالآؤل"العهاحئىثثم،المن18حئاه

حضوةإلىوبلخ)القدس(ال!ماواثاجتازوصعودهقيامتهبعد،المسيحإنأي)11(

الطبيعة"الأزليئ"بالروحيريد)14(.الخامندمهاستحقاتاتحاملأ!الأقداس)فدسالئه

قيمةالفمليبعلىالمسفوكالذمتوليائتي:45(15كو4:1،ا)رونفسهاالإلهئة

والوصتةالعهدئعنياليونانئة"ذياثيكي"لفظةإنأ!61آبدئة.وفاعلئة،محدودةغير

لكونهآولأالمسيحموتضرورةبكلامهمؤئذا،معتىإلىمعتىمنيمروالرسولمغا.

الخالد،بالميراثالموضيلكونهوثانياالجديد،العهدلخثمدم!اإراقةمنبذلاذبيحة

حيئ.عنميراثلاإذ،الوصئةلتقومالموضيموتمنبذولا
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الشدب،صتجميعمساجمععلىتلا،تماموسىإن؟الوا!وفي91

والئيوس!العجولأصذتمأخذ؟الئاموسأقنطوقي،بحاتسب!وصئ!كل

وعلىغييإ،ال!فيرعلىزيثنثئم،وزوفىالريزيئوضودبماءقع

!بأمزكمائذيالغهل!ذ!))هذا02قائلأ:،الشعبصتجميع

ايخذقةتأذوالتصتجميعوعلىايخباءعلىؤدقوكذللث21+"*الزدث

ولايأمبالةتقريتاشيءكليطفربأنتقضيالئاهوسنفإن22

ذم.شفلثبدودبقغمزة

علىتالفزأنال!ماوالتفيمايرموفيبآلافإذكان،وإذن23

ولكن،عشذللثجمثلصجمنأيضالل!ماوئابئذلاكان،الؤجههذا

ضتعئاققدشماتدخللمالمسيغلآن24يلك.جمنأفضلىبذبائغ

،االآنليظهزبغييهاال!ماءأذخل(بل؟للحقيميئصمورة،الآيدي

تدخلكماجمرازأ،تف!المقرلتولا25لآخينا،،الفهؤج!أماتم

نألآفتصميئوإلأ26،غير؟بذمالأقداسأقدلسن،شنةكلالحئر،

ا،بالآخيرةالآزمنةفي،الأنأئاغيز.العاتمإ7نشاءفنذجمرازايتألتم

حتئموكما27نفيمه.بذبيحةالخطيئةلئئطل،واحدةمزةطقز

،"الآينونةتكونذللثوبعذ،واحدةقزةيموتواأنالثاسصعلى

حتقايفرضلاوال!ماوقيايأرضيئالمقدستطهيرإن)23(8.-24:اخر102(

لظهورفعئنهاللهسبقائذيالرمان)26(.وتدشينصتكريسطقسنالمقصودإئما،تدنيسهما

العالم.فىالمسحر
كاء
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غير،لامزةنف!اقزلتأنبعذأيضما،هؤ،المسيحكذللث28

قي،الخطيئةللحكفز(لا،ثانيةسيظهز،الكثيرينخطاياليرغ

.*تنتووتهالذينصلخلاص

الجديدةالذبيحةتفؤق

ذاتلا*،الآتيةالحيرابطلجمموىللئاموسصليسنوإذ01

كلتقزب!اثتيالوأجذةصالذبائحييللثيميهنالابعييها،الحقيقة،أ

كل.كاملينالئيما(!إلىالمقتريينيجعلأنآثمطاعء،غيرعلىشنيما،

العبادةبهذ؟القائمينيكود!تقرييها،غنعدكقدكانأفماوإلأ،2

الحطايا؟منبشيء،واحذةذفغةتطفرواإذتعذ،تشعرونتعودوالم

تذيهزة،شنةكلغييها،الذبائح!1هذ؟فيفإن؟بالعكسإئما3

الحطايا.يؤيل2وتيوستيراييذتمأنصالمحالجمنإذ4للخطايا،

لموفرباتا"ذبيحة:*العالمخول!3عنذاتسيغاأتقولروفلذللث5

أذبائح،ولاضحزقالتصترتضلم6تجسمذا.ليهئأتأئلثغيزتشأ،

اليهتالبذزجصفيكيمتقدإد-آتيأناذاها:قلمثحينئذ7،خطيمة

تشألم"إئلثأ2ولأ:قاكفلقد8يمشيئيك".،ألفهيا،لآعقل-

بها"ترضنولم...خطيئةاذبائغ،ولامحزقالتولا،وقراب!نذبيحة

أناذا"ها:تقولثئم9-،الئاموسيموتجمبتقزص!كفهاأثهاقغ-

تنقيةهوهناالمقصودالكمال-2:17.انظركول!ي)1(المجيد.مجيثهينتظرون)28(

.9-04/93:7مز)5(بالفه.الائحادشرطهيائتيالخطاياومغفرةالضمير
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الثاثي:يمقيتمالآوكالئظاتم(1ي!بطلإدنفهؤيمشيئتك".لآعملآتي

غيرءلاقزةتسوغتجسدبتقدتةتحنقذشناالمشيئةهذ؟وبقؤ؟01

تللثجمرازاوفقرتاخابتا2،تومكل،تمف2كاهنكلإن11

أضا12الحطايا،تزيلبأنالتئةلهاقتللاائتيبعييها،الذبائغ

إلىالف!صيمينغنتجلسن،وحيذةذبيحةالحطاياعنصقزقيفإذلهؤ

يقذميه؟،،اقوطئاأعداؤهيوضغأنتعذ،جمن!تطتزا،13الآبد،

وهذ!15.الذوامعلىهقذسيإكاملينتجعلوحيذةبتقدق!لآئا14

"هذا16:يرقال!لحأنبعذفإئا،آيضاالقدس!الزوص!بهلناتشهاما

ا:الز!ثيقول""،الآثامتللثبعدجمنقغ!مسأقطعاائذياليغهاهؤ

أفا17أذهايهم،علىوأرفمهاقلويهماليشرائعي"أجعل

تكونطحيثأأئةوالحالو18بعد((0جمنأذكأهافقنؤاثائهمخطاياهم

ع،-الخطيئةغنبعذتقلإمةلاخطاياقغمرة

151(.الأرضعلىالمسيحأتمهائذيالفدائيئالعملوكمالفاعلئةدليلذلك131(

تقربائتيالإلهيئالقذاسذبيحةشيءئييناقضلاهذا)18(34.-31:33إرميا

أعنيأواحدوهناكهناوالكاهن؟واحدةالقذاسوذبيحةالضليبذبيحة:يومكل

الفسليب!ذبيحةمفعولأنجرمولا.المذبحعلىوبالكهنةالضليبعلىينفسه،المسيح

لنعم"واستحقاقهاالأؤمان،جمجفيالخطايالجميعشاملوتكفيرهاأبدفيالذموئة

تكرارأنبيد-المعنىبحصرتكرارهايمكنلاثئمومنالبشر،يحتاجمافوقا-فلاص

"،"لذكريهذا"اصنعوا:قالإذالرلثفرضهأمرهوإئمادموفيوغيرسرفيبوجهتقريبها

،%الضليببذبيحةالمسيحاستحفهاائتيالخلاصتةالروحئةالخيراتتوزيمبقصدوذلك

إذكئهاكالإفخارستئا"،الأخرىالمسيحئةالأسرارجميعفيالآمرهوكما،المؤمنينعلى

المقذس.الضليببهالمتفخرالواحدالئبعمنمفعول!اتستمذ
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الإيمانفيالتباتعلىتحريفن

تقة،يسوغبدمصلناأنفبما،الإخوةأثها،تئمومن91

ائتي،-الحئةالجديدةالظريقصهذ؟ين52-المقادسلىإلذخولصبا

علىعظيقاوكاهتا21،جسذةأعني،الحجآدبيخلاكلناشفها

وقد،الإيمالبصكمالوفيصادقيبقلمبقائتذن22م!الفهسا

الئقيئالماءوتضمغشريير،ضميرغ؟دنسصكلهنقلوبناتطفرث

لآن،آنحرا!بغيرعلىالزجاءبآعترافيؤلتتم!ل!23أجساذنا.

المحئةعلىتحريضمالتعضتعضناؤئيثتعة24.أمينؤغذائذي

هنالؤكما،الخماصنآجتماغكمتهحروالا25.الضمالحةوالآعمالص

بقذيىذللثفيوبايغواتعضما،تعضسكمخرضواقي،التعضعادة

تفتوبهاليوتمتزؤنما

للكفرةالمعذالعقالبهوذا:الئباتبوادث

فليسن،الحققعر!ةيفناإذبعذآختيايىغنصخطئناإنلآئا26

الآينونةقؤلصجمنينتطرماهناكبل27؟الخطايا*عنصذبيحةبعا

في؟المسيحدمبفضلال!ماوفيالمقدسولوجيمكن!مكفهمالمسيحئينإنيقول)91(

بدمالأقداسقدسإلىالذخوللهيحقكانإسرائيلفيوحدهالكهنةرئيسأنحين

شخص،هوالجديد،العهدفي،القهإلىالطريق)02!.المئمنةفيمرةوذلك،الذبائح

الطريق"أناينهجونهاائذينتحيحياةبلحئةأئهاالممئزةصفات!اومن،المتأثساللهابن

المقصودةالخطيثة)26(المعمودئة.إلىإشارةالكلامفي)22(:6(.14)يو"والحياة

أنكرالمسيحأنكرفمنثئمومنعليها،القيامفيوالعناد،معرفةعنالجحودهيهنا

.والخلاصالغفرانأدبئا،آقفهعليهواستحالى،الخلاصئةالثكفيرئةذبيحتهحتقا
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ناموسنيتعآىمنكانققئن28.المعايدينتلتهم!ودتنايىوغضبما

،افكئم92،ثلاثةأوآثتين-شهادةعلى،ؤأفةبلائقتلموسى

الغهل!ذتمئبتذلأوتعذالف!آبنتطأقنأشذجمقاتاتسيتوجبط،ئزؤن

ة:!قالائذيتعيردتفإئا03إ؟الئعمةروخويهينبإ،قذلعنائذي

شعته".شيدينالزلث"إنوأيضعا:إ"أخاؤيأنا،الآنتقائم"ليئ

الحيئالفهتذيصفيصالوقوعتق!ؤلسفيا31

فأةلمكاا2

فيها،أيزتم!دبعذما،التيال!ئمالفةالآئاتمتذكرواوليهن،32

اللئاس!اضسمهذامزةفكنتم33:مؤلمطويل2يضالعلىضتزتم
خو

بمثيها.:يعاتلونيفذينسمزكاتوأخوى،والمضايقبالئعييرات

بآنتهالبوزضيئمالفيود،فيالذينمغتأتممتمقدإئكم،أتجل34

تفقدوا.فلا35.وأبقىأفضلترؤةلكمآنيجفمكم،قيرحينأهوايكم

،.حئىالئبابهنلكمبذفلا36عظيقا.تجزاءلهافإنتقتكمإذن

آيي.أفزلب"في،أتجل37باتوجمد.قفوؤون،الفهبمشيمةغملئيمماإذا

نكض!رإنتخيا،بالإيمال!باؤيإن38هيئصح!ولاالأتييأتي

يخرجفالمعتمد-المعمودثةسر""بالاستنارةيعنونكانوا)32(36.-32:35تثنية03()

االحياةرلوعإلىوالموتأ-إ.!ليئهمدافنمنوينهض،الحقيقةنورإلىالضلالظلمةمن

26.02؟أشعيا)37(.الإلهالفاديقلبمنالمتفخرةالإلهئة
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الثكوص،أبناس!جمنفق!ناتحنأفا93".تفسي!ب!ترتضيفلا

الئفس.لحلاصص،الإيمالبأبناءجمنبل،يلهلاك

القديمفيأبطالأأنج!تالإيمان3

،شأترئئاتغيروبزهانكل،اترجؤابقوامفهوالإيمانأفا11

ح!نة.لممهاذةللأقذمينصشمهذب!2

نإتجئت!،اللهبكلمةألمتئئقد*العاتتمأنتفقمبالإيمالب3

ذبيحةلفيماهابيلقزلتبالإيمال!4.بشيرىلاعماضذزثاتزبئات

أنفسمه،الفاشمهذإذباؤأئهله*شمهذوب!؟قاينأذبيخة،مناكقل

نقلبالإيمالب5.يتكفمتغاتوللم،ماتواإنأيضعا،وب!،لقرابييه

فإئا،تققهقدالائةلأنبعايوتجذولم،المولتترىلالكيأخنوخ

تسمتحيلإيماييوبدولب6.الفهأزضىأئةتهروشهذ،ئنقلآنقبلصجمن

-رجى،ماكلوضمانة،وأساسهالرجاءكيزةهوالإيمان)1(4.-32:حبقوق)38(

هووالفه،الفهشهادةعلىلارتكازهأيض!ا،هوثثمحاضر.المرجؤكأتهالشيءيجعلبل

ما،وال!ماوئةالخالدةالحقاثقإلىبالئظراليقينمنتوليهللمؤمنحخة،بالذاتالحق

اللهبرحمة"الثقة((بمعنىالإيمان")اإذنهوفلي!س.المحسوساتإلىبالئظرالحوامنتوليه

إئما،الإرادةومصدرهالئبرير،قؤةقومإليهيعزووائذي،المسيحيسوعأجلمنالغافر

منجلاءبكلذلكيظهرماعلىللئبرير،المقتضىوهوالإدراكأفعالمنفعلهو

العوالمإنيقول-"الذهور(.حرفئا)3(6(.:38:11،)15واللأخةال!ابقةالقراثن

مثالئة.يكيربشكلذهن-الفهفيكانتلأئها،مرئئةالخلققبلتكنلمالآنالمرئئة
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،ابأئاكائنيومنأن،اللهإلىتدنولمنبذ،لاإذالفه،،1إزضاء

اتئتغوته"!.ائذينئثيبأوأثة

توزص!قئظوؤا،بعايكنلمبما2أنذؤبؤخيإذ،نوحبالإيمال!7

!،"العاتمعلىحكتموبالإيمال!،تييهأهل!اصلخلاصتابوتافآغذ

دعاةإذ،إبراهيمبالإيمالب8يإ-.ينالائذييليروارثاوصاز

!تدريلاوخرقيم!جميراتاشيأخذة2قوضعإلىيلطروجصلئى،الفةا1

!،غربهأرضصفينزوته"الميعادأرضصفينزل!بالإيمالب9،تتوخهأين

بمنف!هاتوجمذقغاالوايىتئنويعقو!تإسحقمغأخبيةفيوشكن

مقندشها"أنف!ا،اتفاائتيالأس!م!،ذأتالمدينةينتطرلآئاكان15

تجاؤزبآئهاقغ،للخفلقؤةناقثآيضماسازةبالإيمال!11وباييها.

ؤلذاذللثأجلصجمن12.صادخؤغذالذيأنلآغتقادها،السمن

،أكثرةال!ماءصكنجومت!لضئتا،يكون3تكاواحد،2رجلجمن

...ئحصىلاالتحير،صشاطئعلىالذيوكالزملس

زأ4وة"قياتوجمذ،ينالواولمجميغا،أولئلثما!تالإيمافيعلى13

الشر.أوتعاتبالخيرتجزيعنايةوبأنهموجودالفهبآنالإيمانمنللخلاصبذلا)6(

هيأزلئةوأسرارصفاتمنالغنئةطبيعتهتحويهماوبكلبهآمناللهبوصدآمنومن

الرمنافيالفهمنحهاائتيالأشياءبكلآمنبعنايتهآمنومنالأبرار،سعادةموضوع

بل!يؤمنوالمائذينمعاصريهعلىحكمبمايمانه71(.ال!عادةإلىطريقاللانسانلتكون

ممر!على،المستخفينال!اخرينشأنهوذلكهلكوا.وهمنجاهووسخروا:استخفوا

الوحي"قولحذعلى،ححقىإئ!م:ال!رمدئةيرالحقائقوإيمانهمبالمؤمنينالعصوش،

.بالإيمانآي-لخاصرون.وإنهم:13(،اأحكمةالإلهيئ
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.ونزلاتالآرضصعلىغرباةكانوابأئهمهعترفين،وخيوةبعيدجمن

وتو15ؤطتا؟قطلبونأئهميوضحونهكذايتكفمولنالالذين14

ؤقمتلهملكانجمنة،خرجواائذيالؤطنبذللثقضدواأئهم

ؤطنءإلىتصبوكاشطقلوتهمفإنلا:،ولكن16،إليهيلغودة

يدعىأنالفاتستخييلالذطأشماوفي.!أوطنإلى،أفضل

قديتة.+.لهمأعآقدفإئا؟إلقهم

كانإئة:إسخققزقي،آمئجنحإن،إبرأهيئمبالإيمالب17

"إئا:تهقيلائذيولهؤ18المواعذ،ناكاثذيلهؤ،وحيذةيقرل!

أنقافىوالفةأنيع!تقذكانأولكئا،91تسل((0لمحثيدعىبإسحق

آبيإ،،أعلىفحضلعاذولذللثالآموات.بينصجمنحئىينهفن

وجمي!وتعقولتإسحقباركأيضمابال!!لحال!02.الزفزشصسبيلعلى

باوك،الموتخضزةوقدتعقول!،بالإيمالب21.سيأتيماجهةهن

غصاه.طزفيعلىأضتوكئا،وشجذيوس!،آبتيئهنواحدكل

إسراثيل،تنيخروقيذكز،أتجفهذناثما،يوسفبالإيمالط22

رفاته+بشألبوأوصى

لآئهماأشهير،ثلاثةأبواةأخفاة،موسىؤلذئما،بالإيمالب23

ئما،موسىبالإيمال!24.اتملكأمزترقباوتم،جميلالطفلأنرأيا

شغب!قغالمشفةوآختاز25،يمرعونلآبن!آبتايدعىأنأبىكيز،

إبراهيم.إلىإسحقأرجعكماأبيهإلىأرجعفيسوع،وقيامتهيسوعذبحإلىرمراأي191(
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تروة؟أ؟المسيحعازعاذا26،الحطيئةبلذةالئمئع-الؤقتيئعلىالف!

بالإيمافي27،الثوابإلىينالركانلآئاجمصز،كنوفيجمنأعظتم

لاائذييعاينتجفذكآئابل،اتملكشخطتخضنولمجمصرترك

المهيأ"ش!تضسنلئلأالآتمورشنا!غضغبال!!طد!28،يرى

فيالآحميركأئماالبحيرفيجازوابالإيماني92إسرائيل،0أأئكاز

شقطحآبالإيمالب35!غيرقواالمصرثونذللثحاوكوئما،أوضءيابسه

راحاب،بالإيمالب31.أئامشبعةااحوت!االطواالببعذآريحاأسواؤ

!شلام.فيالجاسوشئنصقبقمبلآئهاالعصاةمغتهللثلمالتجيئ

غناأخبرتإنالؤقمثبيئليضيقإئاأيضا؟أقول!وماذا32

والآنبياء؟!وضموئيلداوذوغن،ويفتاخوشمضشونوبارأقجدغؤن

ونالوأ،القضاتوزاؤلوا،الممايلتق!روابالإيمال!الذينأولئلث33

أوتخؤاالثاو،جذةوأخمدوا34،الأسودأشدالتئوشذوا،المواجمذ*

،القتالفيآلمجمذاءوصارواضمعمني،جمنوتقؤؤا،ال!ينيخذجمن

أمواتهنيسا!وآشترجغتأ35الآعداء،مغسسكرابوققبوا

.*بالميامة

)28(.وكرسهالفهاختارهائذي،إسرائيلشعبهنابهيرأد،الممسوحأي""المسيح)26(

بيوتعضائدعلىرشناتذيوالذمالمصرئين.أبكاريقتلأنإليهؤكلاثذيالملاكهو

خاضةاموأعدهي)33(.بأبكارهمآذىئلحقأنغيرمنيجتازالملاكجعلإسرائيل

)35(!ويحفقها.اللهبهايعدهمأن،بإيمانهموالأنبياء،والملوكالقضاةبعضامشحق

24(-17:17ملوك)1كإيلئاالأنبياءبعضيدعلىجرتإحياءآياتإلىيشير

37(.-4:18ملوك)2وأليشاع
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أالضل؟قيامةلمخيرزواالئجاةتقتلواولمعذبواتنفمنهم

لقد37.والصعجنالقيوذحئىوال!ياطالهرةذاالواقد!اخرون36

واتجنرصالغنمخلودفيتشزدوا،ال!يفبخذماتوا،ئ!تروا،زجموا

العاتئميكن،لمائذينفئم38-تجهودينمضاتقين،فعيىزين

وك!وفيواتغاووصوالجبالالبراريفيتائهين-لهمفستجفا

تنالوالمبالإيمالإ،لهمش!هذوإن،كفه!موهؤلاب93الآرض.

تبلغواأن(تشأألم،أفضلقصيزالناأعذإذالفةلآن04اتوجمد،

.-عئايقعنرلءالكمالصإلى

يسوعمثاذ4

الكثيرالسمحالبهذاجمثلبنائحدقإدأيضما،نحنلذللث12

تكتيفنا،ائتيالخطيئةتقلصكلعئاالفنطيرخ،*الصمهوبجمنالكثيمب

إلىبأبصايىناشايخضين2،أهاقنااتفتوحصاتيدال!إلىبتبالتؤئتصعص

اتوضوجال!رورتدك،ائذيتسوغإلىوهكفلإ،الإيمالبهبد!ئ

غرشيىصيمينغنوجقسن-بعايىههافيتما-الضعليصتتحفل،أماقة

)1(.صعودهيومالخيفصمعإلأال!ماءيدخلوالمالعتيقالعهدجم!ذيقيإن)04(

السمباقفيبشتركفائذيالشهود؟منجمهورأمامال!باقفييجريئمامقتبسةالضورة

والكمالالقداسةميدانففياتجري.يعرقلأنوسعهفيوماثقيلهوماكلعنهينزع

لأسباب!ا.والئعرضالخطيئةسوىال!عيعنعائقلا
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ائقاوهيماهذ؟مثلصعلىضتزائذيالاساةماصبتفصيلفت!أقلوا3.الفه

وتخوز.نفوشكمتيهللئلأ،الحطأةقتلصهنيسمخصحل!

رحمةالزلثتأديبئ

جمحآالج!ابفيالذمحئىبعاتقاوموالم،الآنإلى،فإئكم4

:"تنينإلىكأئماإليكمالموخةالئحريفن0هذاذيميتموقد5.الخطيئة

لآنا6:ؤئخكإذاتفشلولا،الزلمحثتأديباتتحتقرلا،بنيئ"يا

افآصيروا7".تتهآبتاترتضي!قنويجياكليؤذبا،الرلثآحئاقن

؟!أبوهيؤذبالاآبنشوأفي:كتنينيعاجملكمالئهإئما،الئأديبعلى

فأنتماالجميحفي!تشتركائذيالئأدلمجيما،هذابدولبتيئتمفإن8

تنقا؟"وكئايؤذبوتنااتج!دبحسمب!آباؤناكانلقد9أتنونلانغولكل

لنا2فتكون؟الآزواحلآبيتخضغأنيجمبابالآخزىقكم،لهم

"؟قوالهموعلى،قلائللآئامصيؤذبوتناكانواأولمجثإن01أالحياة

كلأنتجزتملا11قداشتة؟!.فييشيركنالكنيقلفائذتنا،لهؤآفا

وليهئا،ابمالغئمعلىقي!أالقرخعلىباعتاصالحال!فيتثدولاتأدس!

إذنا"فأئهضوا12ليمفمئا.يزتقزراضعهمائذينيعقعب،تعامافي

ذبيحةطريقمنإلأالقداسةإلىللمسحئينسبيللا)01(12.-اا3:آمثال)6(

صليبه،مرارةفييشتركواأن،أعضائههمعليهمتحئم،ثئمومن،الضليبعلىالمسيح

وج!.أنفععلىلاستغئوهالذنياالمالئالعذابقيمةفهمواولو.وعذاباته
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لآقداجمكموآصطيعوا13؟الواهنةوكتكم،ائسترخيةأيدتكم

تئزأ.بالحرئتلالآعرخ!تشولالكي؟!"مستقيمةضسايلث

والقداسةالمسالمةبعفالفف!ائل.علىحث

يعاينلابدونجهااثتيوالقداسة،أتجميعقغال!لاتمافتفوا14

لاوأن!اللهيعمةينأحايحزتملاألناحزصوا15أخا.الزدث

وأن16،؟6اتجماغهويفيماتلبالأيحلإثقرارةجذزأفيكما!آ

،واحدةباكل!يكيرئتةباغائذيكجيسؤفتتذل!ولافاجريكونلا

الآبوئة،1التزكةتيرتأنتعا،جمن،واتمئما!ئاتجئذاوتعاتمون17

آلتمسنقل!يكنوإنآبيهااؤأيصتغييرإلىشبيلأيجذولم،وفيك

بالذموع.ذللث

نايىجمنولاقلموشيما،اخقيقة(منتدنوالمفإئكم18

بوقي،لهتافيمنولا91،وؤؤبعةوذئجويىخملمةمنولا،مضطيرقه

كلاقا،ئزادواآدنئشمعوهاائذينآستعفىقدصكلامضلضلةجمنولا

الجبل،قممنقن"كل:الوصئةهذ؟آحيماكئطيقوالمفإئهم02

تقدحئىهائلأ،اتمنطروكان21يرتجم".،تهيمةكانوإنحئى

بجذراليهودفيالذينإلىعادواثثمتنضرواائذيناليهوديشئها!)35:35.أشسيا)13(

الجحود،خطيئةعنتنقجاثتيالوخيمةالعواتبإلىإشارة،ومرارةسفايفرز

-الئصرانئة.عنالارتدادعلىالئفسضعفاءوتشجيع،الجماعةفيكالاضطراب
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تجتلإلىذتؤتمقدبل22خائف!ومرتجد-"."إئي:موسىقاك

إلى!؟ال!ماوئةأورشليتمإلى،الحيئالف!قدينةوإلى،ضفيون

الآبكايى*2تجماغ!إلى23حاالل،جميدوإلىقلائكة،رثوات

أرواحإلى،الجميعذئالبالف!إلىبمال!ماواتفياتكتوبين

الغ!دؤسيط،يسوغإلى24،الكمالإلىأثلغوأائذينالضعديقين

هابيل.ذمصجمنقنطقاأبلغصض!فيرذمصوإلى،الجديد

نإفإئا،؟تتكفمائذيغنبأسماجمكمتميلواأنفآحذروا25

لم"،الآزضعلىبالؤخي-للئاطقستسقعوالمائذينأولخثكان

اتمتكفمأعنأعزضناإننحن،بالآحرىفكمالجقابإ،،1جمنيفيتوا

،!الآنويجاآنقا،الآرضنصوتاؤغزغأئذي26،ال!ماواتجمن

.:أيضما"بل-ال!مات،!قطالآؤضنلا3أرلنر،تعذقرة،"إئي:!ائلأ

إئهااإذ،-المتزعزغةالآشياءتحؤلصعلىتاكتعا(())تزة:فقولا27

علىاخقمفناقدإذ،لذللث28.تتزعزعلاماتبقىلكي،قخلوقة

شيء!كلإن:العتيقالعهدلعقدسيناءجبلفيالزلثلاعتلانؤضفهذا21(-)18

وال!لام!الفرحيوحيحيثالجديدالعهدفيجرىمابخلاف،الرعبيوحي

ممئزات:منإسرائيللأبكاركانبماين!عمونائذينالمسيحئونهم)23(24(.-221

هذها)27(.لهماللهمعرة؟الميراثمنمضاعفةحضة،خاصنوجهعلىللهالئكريس

فيوما:ال!يناوفيالئظامقياسبلايفوقائذيالجديدالئظاموضععلىتدكالاستعارات

.الأفلاكعالمأىنفسهاال!ماءتزعزعتذاكوضعويومالأرضتزعزتهذاؤضع
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بهاؤئنعبذبالئعميما،قفتتم!ل!،تتزعزخلاقلكوق!

آكلة.ناوإلقنافإن92.بؤزعءوتقوىفي،قرضئة

139

جمباذةالفة

الزوجيةوالأمانةالقري!بمحئة

بهاإذالغرباءضياقةتن!ؤالا2الآخوئة.المحئةعلىاثمتوا13

كآئكمالآشرىاذكروا3.يعلمونلاوهمملائكةأناس!أضا!ت

تج!د.فيأيضماأنتمأئكمكماواتجهودين،ضغهمقأسورون

الفةلأن،ذتسبلاواتضخح،الجميعجمنذمكزقاالزواجصليكن4

قايعإنالماذ؟حبأغنجمميزتكمترهوا5.والزناةالف!اقسيدين

أهملك"؟ولاأخذئلث"لا:قالقدنف!االفةا1فإن:جمنذكميما

وماذا!أخشىفقنغؤني"الؤلث:يقإفيتقوكأنإذنالنستطيع*6

*إ"الإنسانبيئتصنغ

نةلأماا

عاالبةفيتأفلوا.اللهبكيمةكفموكمائذين،مدئريكمادكروا7

أمس،واليوتمهؤلهؤالمسيغيسوغإن8.بإيمايهموآقتلأوا،جمميزتهم

بملاثكتهاال!ماءهيالخاضةالثهمملكةكفها:الرسالةمنالعملئةالئتيجةهيتلك)28(

الختال!بن،منتقذمهموقنللملائكةمواطنونالآنمنذفالمسيحئونثئمومنوأبرارها-

ماعلى،والئقوىوالشمكرالعبادةمنجؤفيهنايعيشواأنعليهميفرضأئذيالآمر

:118/117.6مز61!.حالهمتقتضيه
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بالئعمةإذ،وغريبةمتنؤعةبتعاليتمتنخلإعوافلا9،الذهويى*وإلى

تفغا!آش!تعملوهاائذينئخل!لمبأطعميمالاتحا،أنبالقلمبتجذز

جمنا،يهلواأناتمسيهنيخامونلفذينيجقلاقذبخا*لناإن01

الخطيئة،عنبذجمها،اتقادسنالحئريدخلىائتيالحيواناتلآن11

خارقيتآلتمأيضما،يسوصما،يذللثا2،اتخفةخارقيأجسا؟هاتحزق

قفنخزفي،،تمئموهن13الخاصن.بدجمهالائمدبئلئقذسنالبالب!

ههنالناليسن!ذ14-عازهحامليناتحفإ،خاوقيإليإ،لتجيء

ذبيحؤلفيماب!ؤئنقرلث15-الآئيةنطفمبإئماقي،باقيةمدينة

الإحسالاأفا16بآشممإ.تعتريتشمفا؟ثمزةحينء،كلفيالحفد

الذبائح.هذ؟مثلترتضيالفةلآنتنضمؤهمافلاوالتعاون

الزوحئينللقادةالطاعة

علىتسقرونلآئهم،لهموآخضمعوامدثريكم،أطيعوا17

لأبسروليذللثتفعلواحئىجساتا،سيؤذيقنشهزنفوجممكم

الذوام،علىحيئفالم!ميحماتوأإذاأئهمبيدبمشلثولاشهداءالمدئرونأول!ئكمات)8(

تهذدهم،ائتيالفاسدةالئعاليمضلال!منالمؤمنينيقياتذيوهو،الئم!كيجبفيه

صلواتنابواسطتهنرعنفسهالمسيحهوآولافتدائنا؟المسيحعليهماتالضليبهو)01(

متم!كيقيزالونلاإذفاليهود،يكنومهماالمقذسة.الإفخارستئاآيضماورئما؟اللهإلى

الخلاصىذبيحةفييشتركواأنيمكنهملاالأرضيئ""وبالمسكن،ورسومهبالئاموس

ويدخلالتكفيريومفيتذبحائتيالحيواناتأجساد)12(كانتعنها.الضادوةوالئعمة

الئكفيرئةالذبيحة،فيسوعالمحفة.خارجئحرق،الأقداسقدسبدمهاالكهنةرئيس

أورشليم.خارجصلتاوماتالرمزذلكحققالكاملة
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بآنتتق!إئالآجينا:ضفوا18لكم.نا!صغيرهذالآن،بكر!ب

شيء*.كلفيالئصزلتنحميمنأننرياإذصالحا،ضميرالنا

إليكملأزذذللثتفعلواأنأشذإئحاحصفيإليكموأطفمث91

عاجلأ.

وس!لامأمانيئ:ختام

بديمصاز،قنالآمواتبينصجمنش!ائذي،السملاموإله"02

،تسوغرئنا،العظيتمالؤاعيئ،الخرافيراعيئ،أبدفيغ!دء

مافينافخرتا،صالحغمليمكلفيماثميثتةئتفواأنئوتيكم21

آمين.الذهور!دهيرإلىالمجذلهروائذييماالمسيحبيسوغتذي!خسعن

ذإهذا،اتوجمظةكلاتمتقبلواأن،الإخوةآثها،وأسأئكم22

بمأطيققدأخاناتيموثاوشأنوآغلموا23بإيجاز.إليكمقدكتبمت

لآراكم.مغااذهبمتامجيئ!فيأسؤغفإن

ئسئمجميغا.القذيسينوعلى،فدئريكمجميحصعلىشفموا24

إيطالية.منائذينعليكئم

أجمعين.تغكمالثعمة25

علىويحملالثقةإلىيدعواتذيالأمرالنتة،باستقامةلنفسهيش!دالرسول)18(

عنيرضواأنالمؤمنينمنالرسوليريد:دقيقادفاعئامعتىهناكأنغيرلألجه.الضلاة

هذاعلىوالباعث،الي!ودئةبالفيترجئاعلاقةلهماكلعلىالضارمالشاملحكمه

لاأنفعليهمثئمومن.عليهيمليهبماالعملمنبذلاحيضميرصاحبكونهالرضى

صلواتهم.فييذكروهآنبل،الوضع!ذامنيستاءوا



ثلىلللالىا

لي!ئةل!اثوأ
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ببمقوبيلملىالقض،للثالة

919

مقذمة

وهي،الجامعةأي،بالكاثوليكئةالمعروفةالزسائلمجموع!فيالأولىهي

بميىسالتانولبطرسن،رسالة،أورشليممدينةعلىأسق!اول،ليعقولت:ممثع

"الرسائلعليهاأطلقوقد.رسالةيعقوقيأخيوليهوذا،رساثلثلاثليوحئا

تعيين.ولاتحديدغيرفيالمسيحئةالجماعةإلىلتوخه!ا"الجامعة

نلزسالةخصائص

الخاتمة،وغيالب،الزسالةفيائخاطبةالجه!غموضإلىالمفسرونأشاز

وذ!،الرسالةصفةعنهابعضهمونزعلعباراتها.الشموليئالطاجلهالى

الئقلياكاملأ.ينقلهلمرسميئخطال!أئهاإلىالآخربعضهم

وقداليهودئة.بالرؤي!مشتعولكئه،مسيحئةنظرةذوالمحتوىأنفيشلثلا

كاتبه.وهوئةالئصنبمنش!يتعفقمااليالباحثينفضوكالخاصنالطافيهذأأثار

ميزائها

اللغةدونولكئهاقليلأ،الشعبي!الفغةفوقيونانئةبلغةالزسالةنصنيمتاز

الشائعةالعالمئةبالثقافةتثففقدساميئالكاتبأنعلىيدذماوهذا.الأدبئة

.عصرهفي

شأدبفيالكبرىاللأهوتئةالمعص!لة2،14000:في،تطرحوالرسالة

علىبولسيشذدفيما،الأعمالبدونئخفصالإيمانبةنتقولفهي،الإيمان

ذلك.عكس



يعقوبالقذيسريم!الة029

وزمائهتدوييهامكان

ولكن.فلسطينأرضفيتدبيخهاتمقديعقوبرسالةأن3الاعتقايغلب

رأ!في05،العامنحوتكونفقد.المعالمواضحفيهذؤنتائذيالزمان

في09،العامنحوأي،الأؤلطالقرنأواخرفييكونوقدالعلماء،بعض-

الآخر.بعصمهمرأيس



219يعقوبالقذيسوسالةا:أ-8

،للمالة

يمق!بيسالقض

تحئة

الآشمباطإلى،المسيحتسوغوالزلثالفيماغبد،يعقوبآ*جمنأ

شلام+،!الشتاتفيائذينغشز،الآثتيئ

الشذةمنالمسيحيئموق!

تقعواأن،إخوتيياالكاجملصال!رورذواعي،أجمناختايمبوأ2

الضمبر-،ينشئإيمايكمآفتحانأنعالمين3،متتؤغة2يخنفي

كاجملين،تكونواحئى،كاملغملالضزييضخ!ب،وليهن4

تنقصماأحايهمكان!إن5لثيء.فيناقصينغيزمتفمين،

غيروعلىشخابفيالجميتييعطيائذي،اللهقطيسألص،*جكمة

لآنالبئة.آزتيالبوبغيربإيماييييسأك،وليهن6فيوتاها.،جمئة

تتخئل،فلا7.وتسوقهالزيحتثيرةائذيالبحيرموقييشباالمرتاقي

تف!ين"،ذوإئة8شميئا:الزلثمنتنال"أئا،الإنسانذلك

طر!ه.صتجميعفيمتقلقل

ال!ودهم-.أورشليمعلىأسقىوأقيول،الزلتبآخيالمعروفالضغيريعقوبهو11(

فضيلةهي)5(.المحنإتانوالثباتالجقدبمعنى31(.فلسطينخارجالمنبثونالمتنضرون

حياة،الطبيعةفاثقبوجهوتسود،الحفةوالميمالأبدئةبميزانشيءكلتنرنائتيالئمييز

والكفر.الإيمانبينالمترذد)8!.العهلثةالإنسان



أا:9-18يعقوبالقذيمسردم!الة229

لآئه!رفبذليه،الغنيئآئا01ييرفعته*،الوضيغالآخقفئ!ت!مر9

قآيتسش!،اللأمحبخرهاالشص!إأشرقمب11؟لمحش!بكزفيرتزوك

%يذويالغنيئكذللث؟ؤخههوواءوتلاشى،زفرهقسمقط،العش!ت

لأئهكل،،،التفوىعلىتضير-ائذيللزجلطوبى12ضساعيه*.في

01هحئيهالفا،1ب!ؤغذائذي،الحياةإكليلتنالكلمختتزأ،صازوقد

الثعهوةمصدؤهاالتجربة

فإن!:((يجربنيالفا"إئما:جربماإذاأحا،تقولنلا13

وأحد:كلإئما14أحذا.ئجرفيلاولهؤبالشرويى،مجزلبغيزالقة

إذا.الاتمهوةثئم801وتستغويهتجتذئه"إذ،الخاضمةممهؤتةئجرئه"

فلاا16اتوت.تنتجتفتأماإذاوالحطيئة،الخطيمةتياخيقمثما

هتةاوكل،صالحةعطئةكلإئما17الآحئاء؟إخوتيياتغقطوا،

تحؤل"،االيهليسنائذيالآنوار،أبيتذنمن،فوقىجمنتهيطكاملة

لنكونا*،الحقبكلمةوتذنابمشي!تهإئة18تغثر!.طلولا

خلائقه.من!بثورة

بلاياويحؤللثهابتايصيربهائذيالإيمانحيثمنرفيعالذنيا،حيثمنوضيح19(

هؤالذوامعلىالفهإن)17(الئجارئة.مساعيهفيرئما)11(للخلود.ثروةإلىالحياة

ائذي!العظيمالحصادبواكيرهمالمسيحئون-.الإنجيلأي181(البئة.تغئريعتريهلاهؤ

كفها.البشرئةباهتداء،الفهتصميمفي،يقوم
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الفهبكلمةالعملواجبئ

239يعقوبالقذيسردالة

نأإنسالىلكلينبغيأئاالآحئاء،إخوتييا،تعلمونإئكتم91

الغضمب.عنصتطيثاالئكفمص،عنصتطيئاالآشتماعصم!إلىشريغايكون

آطرحوا،لذللث21الفه*.بزئجريلاالإنسال!غضم!تفإن02

ائتيالكلمةبوداعةوآفتلواكمر،طغيال!وكل،تجاسةكلاعنكما

كونوا،ولكن22.نفوشكمئخف!نأنوشعهاوالي،فيكمغرشتأ

فإن23+أنف!كمقتغزواققطت!اسامعينلا،الكلمةبهذ؟عاملين

ؤخقاجمرآةفيتنظرإنساتايشيابها،يعضلولاالكلمةتسمعقن

فين!يميئحئى،وتضىتف!اوأىإنوما24غقيه،جيلائذي

الكامل،الئاموليىفيالئظزيدقققنآفا25.كانكي!صالحال

ييهعثكقنبلفيثسىتسقعلاكقن-وئداوماطوئة"،ناموس

غملإ.فيشعيذايكونفهذا-الغقلعلى

قلته،تغزبليساتاتفحملاولهؤ،ذثنأئةأحاطنإن26

الف!تطيرفي*الزممئةالطاهرةالذيانةإن27.باطلةبيانتافذلك

الئفصيىوجممياتة،ضيقهمفيوالآواجملصاليتامىآفتقاذهي،الآ!ب

العاتمهذتسصجمن

منآعتقئثاائتيالإنجيلشريعةهو251(.الإنسانمناللهيقتضيهائذيالبز102(

منيذكرللموضوعفظتزاالزسولإن)27(24(.ة4غلا)انظرالموسوفيالئامولسعبودئة

.الأخرىللضفاتإنكاوكيرمنفقطصفتينالجوهرئةالحفةالذيانةصفات
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الوجوهمحاباةانتباذ

المجد،"ااربأ،المسيحيسوغوئناإيمان،إخوتيياتلثسوا،لا2

ذهبجمن2بخاتمإنسانقجقغكمذخلمافإذا2.الوجوهبمحاباة

إلى،فتطرتم3قذر،يباسشفيجمسكيينأيضاوذخل،بهئةحف!وفي

الضدرإ((1فيههناآخيسن"أنتآ،:تهوقلتمالب!ئةالحفةغلي!اثذي

تحمتأهنا("اجيسنأو:"!لهناكه!،"أنمتص:للمسكينوقلتم

وقضيتما،أنفميمكماليقئرتمقدتكونونأفلا4"!*قذقيئقوطئص

؟شريرةأفكاوغن

بح!حباالمساكينالفاآختاؤآماالآحئاء:إخوتييااشمعوا،5

به!ؤغذائذييلملكوتؤؤرتمة،الإيمالتفيأغنياءوليكونوا،صالعاتم

ائذين!همالآغنياءليسنأؤو...!الجسمكينأقنتمفقدوأنتم6هحئيه؟

هئماتيسواأرو7-؟اتمحايهمإلىتخروتكمأيضماوفمئرهقوتكم؟

كنتم3فإن8جميتم؟3بيماائذي-الجم!يلالآسمصعلىيجذفونائذين

"أحببأا:فيالقائلةاليهتابةضمب!على،اتقكيئالئاموسنتيمون

فإئكم!،الوجوةحاتثتمإنوآفا9؟تفغلونفيجفاكتفميمك"،قريتلت

كفتعذين.تحخككموالئاموسن،الخطيئةترتكيودنئ

%الأغنياء،يقترفهاكانائتيالاجتماعئةالئعذياتإلىإشارة)6(،الأرض.علىآي)3(

:18.،99اح81("المسيحئون"-شضيبهائذيالمسيحاسم)7!.منهمالمسيحئونحئى



259يعقوبالقذيسوسالة2:01-15

كفهبالئاموسالعمل

فقدواحد؟،ؤصثةفيورككقةالثاموشخمطقنفإن01

أيضما:قاك"إتزدب"لا:قاكائذيلآن11.الكلفيئخيرقاصاز

متعذتاصموتفقد،قتدمتوليهنتزدإ،دمالإن،وإذن!"تقتل"لا

بناموسيىتدانواأنهزجمعونكأئكموآغقلوافتكفموا12للئاهوس.

يصثيعلاهنعلىؤخميمابلاشتكونالآينوئةهإن13الحرئة.

الذينوتة!شتغلمبالزخمةأنتيذ؟الزخمة

والأعمالالإيمان

أعماكولاإيماتا،تةإنيقوللملقن،إخوتييا،قنفعةوأفي14

أخشماأوأخكانإن15!؟يخفضهأنتقدرالإيمانألعلته؟

فيالزومانئينإلىرسالتهفيبولسوتعليمهنايعقوبتعليمبينتناقضأقلليس)14(

الإيمانإنبل،وحدهبالإيمانيتزرالإنسانإنقطيقللمبولسإن.والايمانالئبريرشأن

تجريالذيحونةوإن2(،:13كو)اشيتايفيدلاالأعمالبدونوإئه؟وأصلهالئبريربدءهو

3:23كول!ي8؟-6:7كلاأ؟.:هكو2بمأ3:3كوأ2؟6،)روالأعمالعلى

)روعمليئإيمانأي،طاعةهومابقدرإلألهقيمةولالله"طاعة"الإيمانوإن25(،-

فيالبئةتسهملاأنهاعلىبولسينتبذهاائتيالأعمالآتا:ه(،01كو2:72؟ب!:هأ

وحفظالختانمثلمنفقطالموسوفيالثاموسآعمالهيإئما،الخلاصفيولاالئبريرعمل

معالائفاقآتمعلىفهوثئمومن14(.-ا21:3،-:415)روذلكإلىوماالمسبث

الايمانإنبل24(؟:)2الإيماندونبالأعماليبزرالإنسانإنالبئةيقوللاائذييعقوب

أعمالأي،بولسيقتضيهاائتيالأعمالبلالموسفيالساموسأعماللا-الأعمالبدون

.والخلاصالبزفيللثباتمنهفائدةولايتهو-اللهوصاياوحفظالمسيحئةالمحئة



52-16ث2يعقوبالقلطسرسالة269

تهالاالقاك16التوهيئ،قوتهماإلىغؤوفيولهماعرياتئن،

لهؤماتغالولهماولم"إوآشمتعااسظىهئا!شلامفي"اذقباةآحدكم

خلاإنفإئا،:الإيمانكذللثا7اتئقعة؟المااتج!د،حماتجةجمن

أ!"أشآ:قائل3تقوقدبل18+ذاتهفيضثتا،الآعمالهن

منوأنا،؟،الآعمالبدود!إيماتلثفأيىني...!أعمالليوأناإيمالط

تفعلأقيعضاواجد؟الفةآنئومنأ!آ91".إيمانيأويلثأغمالي

أئهأ،تغلتمأنأودتهلأ25وترتجد!....تومنأيضاوالشياطين

:.قث!تصالأعمالبدودبالإيمانأن،الزأيالباطلالإنسان

آبتأإسحقآضغذإد،أبونا*إبراهيمبالآعمالصيتبززأ!لم21

وأئأ،آعمايهمغتعملكانالإيمانأنترىفأنتآ22اتذبح؟على

"آهن:القائلةاليهتابةوتفم!!2.كاهلأكأالإيمانصاؤبالآعمالس

قتزؤن024((اللهخليلو؟عيئ،يرااذللث،له"الحيستباللهصإبراهيم

وكذلك25هعلمؤحذهبالإيمال!لايبزو،بالآعمال-الإنسانأن،إذن

،االموقذئناليلمتإذ،برزثقدبالآعمالصألي!مثالتغيئراحال!

بولستعليميناقضون،للخلاصيكفيسبالفه(الثقة)آيوحدهالإيمانبآنفالقائلونثئمومن

يظهرأنآعمالبدونإيمانلهمنيعخزالزصول)18(.يعقوبوتعليمرسائلهشتىفي

أعمال!بلاالإيمانأي،فقطالميتالإيمانإلأ،كمالشياطينلهليسفمنثئمومن)91(.إيمانه

بالأعمالتبزرإبراهيمإنيقوللاالزسول!)21(ويرتعد.مثلهميخافأنعليهيجبفهذا

)ابالإيمانيتبزرلمإبراهيموإدن)22(كاملأ".بالأعحال))صارإيمانهإنبل.الإيماندون

الله.لأمربالطاعةئكفلأبإيمانهإبراهيمتبزر:ائفاقعلىإذنوبولسفهو)24،وحذه".
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الروحبدود!اتج!ذأنفكما2آ؟أخرىصطريقجمنوضزقئفما

ضثحتا*.الآعمالصبدود!الإيمانكذيلث،ضئت!

وشرهالفسان

على،بذلمحثفإئا،إخوتييا،كثيرونضعفمونجمنكميكنلا3

كثيرا؟تنركجميغاإئا2أالسى.ذينوتةغليناتجل!ب،تعلمونما

أيضماتلختمأنوشجيمافي،كاهلزجل!هؤالكلامفيتزذلاوقن

فإئا،لناتثقاذلكيسالحيلأفوا؟فيالفحتمتجغفنآإذا3.كفةتج!ذة

جآاعظيمةكونجهاتغ،ال!فنإنها4كفاجسمضهانديرأبذلكع

تهوىماعلىاجآضغيرةذفةتديرهاالقؤجاء،الرياحوتسوقها

تفتخروهؤضغير،عفموفإئاأيضما،الفسانكذللث5الؤثان.

فالفسان6!ع!مةغاتةتضيرمتسيرةنازاإنهاالأمور!سبعظائم

ولهؤآعضائنا،بينالفسانجيللقداالإثمعاتمإئانار!أيضما

جقئم.وئلهئة،الغضير*دائرةوئلهمث،كقةالجستمئدئسن

التحيروخيوالبوالزخافاتوالطيويىصللوحوشطبيع!كلإن7

جمنفماالفسانأفا8البشرئة؟يلطبيعةقمغ!ثوقدقمغها!يمكن

!ب9قئالأ،سمفامفغم،تثضميطلاممزإئا:قمجهعلىتفوىإنسايي

بالئظرالعقيمةفهوكالشجرةاللهوصاياويحفظإيمانهبحسبيعملولايؤمنمن)26(

البعضعنديقاوآيعقوبأنكفهالمقطعهذامنيؤخذوقد.الخلاصوعملاللهإرضاءإلى

-مجراهأيالعمردولابحرفئا:61(الكبير.زميلهفكرةويوضح4لبولسفهمهمسوء
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اإالفهجمثالصعلىضيعواائذينالئاسنتلغنوبيماوأبانا،رئنائبايى3

إخوتي؟يا،تنتغيفلا!والفعتةالتركةتخزفيالواجدسالقمهن01

الواجدهاتمخزجصمنتفيف!الئبعصأترى11!كذا.الآمريكونأن

الثيتةتوتيئأن،إخوتييا،يمكنوهل12والأجاج؟يالغذلب

االغذب.بالماءيأتيلاأيضاالمايحوالئبعتيتا؟واتجفنةزيتوتا،

والكاذبةالحفةالحكمة

أعماتاأنتصزال!ب!حسنصقفيئل!،وبأريةجكمةذوأهميكم13

غئرآقلويكمفيلكمكانإن،وليهن14.الجكمةبؤداعةصمئميعمة

فإن"15:الحقعلىتكذبواولاتفتجروا،اللا،منازعةوروص!مزة

خيوانئآأرضئةهيئبلقوق،ينمنحدرةتيسسثالحكمة!ذ؟

ففناك،وائنازعهأئزة،أالغئرةتكونحيمثإئةإذ16،شيطانئة

أ3ولأفإئهاقوقجمنائتيالجكمةآفا17زديء.آمروكلالئشوي!ث!

وتماز!ؤحمةقليمةمأالآنقيابشهقة،خكيمةمسايمة2،ثئم،نقئة

ال!لايمفييززعاليرتقزإن18ترأئي.ولاتحابيلا،صايحة

ال!لام.فاعليصلآجل

البلبالمصدزالأهواة

يناأليسنالخصوهات؟أينومن4الحرودثفيكئمأينجمن4

،"ئحضملونولاتشتفودنإئكم2أعضاثكم؟فيائحايىبيماأهوائكئم
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قتخاضمونتفوزوا،أنتستطيعونولاوتح!دون*تغازون

تنالونولاتطفبون3،تالفبونلالآنكم!شيلكمليسنوئحاليبون.

تلذاتكم.فيالإثفاقتثتغونإذ،الطلمتئسيمونلآئكم

القه؟عداوةءهيئالعاتمضداقةأنتعقمونأقا،الفخاز*أثها4

لفه.عدؤانف!اتجعلللعاتمضديقايكونأنأراذالضن،وإذن

،الغيرةحئى،ئجمبئالفة"إنعبثا:يقو3الكتابآأنتظنونو5

يقولروولذللثأعظتم-؟نعمةيعطيبل6فينا؟"الضمكنالزوخ

*".يعمةائتواضعينوئعطي،أئمتكئرينئقاوئمالفةإن)):الكتاب،1

إلىافتيربوا8،منكماليهزلتإبليسنوقاوموالفإ،إذنفآخضمعوا7

ياقلوتكموتفوا،الخطأةأئهاأيلإتكمطفروا،إليكمقيقترلتالله

يتثقلثوآئكوا،ونوحوا،بشقاؤتكمأج!وا9،الئفضمئنذوي

الزلثأهاتمتواضعوا01،كآتةوسروكمتوخا،ضجككم

ائذيفإن،الإخوةأئهاتعضما،تعضمكمتغتابوالا11فيرالغكم.

بمالئاموسنويدينالئاموسنتغتالبإئما،أخاةتديناقيو،أخاةتغتال!

مشؤهةالففظةأنئجمعونالكتابئينالعلماءأنغير"تقتلون((.اليونانيئالئمنفي)2(

لفه.الأمناهغيرآي،الكتابيئالمعنىبحسب)4(ترجمتنا.فيأثبتنامايرخحونوكثرهيم

ترجماتها.تباينتولذلك،الشريفالكتابفيوردماأصعبلمنالآيةهذهإن61(

نعمةي!بإئما،كيرةفييشتاقفينا)الله(أحفهائذيالزوح"إن:بعضهمفترجم

الئعمةأنغير،عنيفةغيرةلهفينااللهجعلهاتذيالزوح"إن:وخيرهميعطينا!ا".مختارة

3034.أمثال-".أقوىالفهيهبهاائتي
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ته،دئانأنتآبلبالئاهوسصعاجملأققمستالئاموسنتدينكنحتوإن

يهلك؟وأنيخفصأنالقا؟رولهؤ،واحدوالذئانالمشترخإئما12

لقريب؟11تدينحئىتكونفمنأنمتأفا

الفهشاةإن

قدينبماإلىتنطلقكذاأو"اليوتم:القائلونأثهاالآدنق!لئم13

لاائذينأنتئم14أ"وتكسمبوتئجو،شنةلهناكوئقيمكذا،

أنتمإئما*؟خياتكمتكونأنغسىماإذأغذايكونمايعقمون

شا!))إن:بالحرفيتقولونققلأ15تضمجل.ثئملهتثقةيبدوئخار

الآنفإئكملا،وليهن16ذاك".أو!ذاوتفغلستعيش!الزدث

،أوإذن17ممرير.لهؤإئماآفتخاوكهذاوكل!ضقمكمفيتفتجرون

خطيئة.قعليهتعمفاولمالحيزتعملأنغزدتفمن

الموهقونالأغنياة

ائتي"للشقاوابؤؤثولواائكوا!الآغنياثأثهاالآنوقلئم5

ذقبكم!3العحذ.اكقهاوتياتكم،غمنقدتراءيهمإن2.شتنتابكم

وتاكلاعليكمشتش!اوضذأهماضلإئا،قدوالضمتكم

آنتم...".إئماغذا.حياتكمتكونماذاتعلمونلا"إئكم:البعضوترجم)14(
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أجزةإنوها4!*الآخيزةللأئامصآذخرتمتقل!كالئار.لحوقكم

إئاها،تخسمئموفمقكائتيتللث،خقوتكمخضدواائذينالغقلة

ز!ثأذتيإلىتلغ!!دالحضعادينأولئلثوصمراص!اتصرض!

وأشتغتموتيرفتم،الآرض،علىتنغمتمتقد5الضمتؤوت*ه

لاوهؤ،وقتفتموهالبازعلىخكفتملقد6!*الذبحييومسقلوتكم

...!ئقاومكم

الشذةعلىالضبز

فؤذاهاالزدث.ضجيءإلى،الإخوةأثها،إذنفآصيروا7

اتمطويصيتاحئىغلييماصايزأ،الثمينالآرضصتمزينتطرالفلأح

قجيةفإن:فلوتكموثئتوا،أيضماآنتم،فآضيروا08ؤؤلثا"؟ؤشمثة

يملأ،تعضجمنتعضمكم،الإخوةأثهاتتذفروا،لا9قرلمجط.الزلث

أئها،افتدوا51.البابعلىأواقف!الذئانفهؤذا:غقيكميحكتم

الكتابيشفريليوماالآيةهذهفي41(الذينونة.زمنوبخاضةالماسوفيالعهدهي)3!

الضارخالطلممن،العافىلةأخرتهمئخسواعفالحسابعلىالإثراء،فيماالشريف

هوتجن،والضعيفالفقيرحسابعلىالمتنغمين،المجحفينويهذد؟البغيضوالإجحاف

هؤلاءخطيئةإن)5(الطالم.علىبالحكمالمظلومسصفأنقدرتهوفيبالذاتالعدل

والمحئة.العدلواجبيفرضهمالينسونحتىالثراءملذاتإلىبانصرافهمتقومالأغنياء

المؤئد.بالهلاكالمترفينأولثكأمثالعلىئحكمحيثالذينونةيومهو"الذبح"ويوم

صطرآي)7(31(.-91ة16الو!العذابفيفيستيقظالخلودعنالإنسانيلهووكم

وئنضج.ئنميوالآخر،ئنبتالأؤل:الزبيعمطرثئمالخريف
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الشذ"آحتمالسفي!الزدثبآشمصتكفمواائذينبالآنبياء،الإخؤة

بمتمبرشمعتمتقد:الض!ابريننطؤل!تحن!ا11.الآناةطولصو!ي

الئحثنيخزيلالزدثفإن،الزفياشاقهاائتياالعاقبةورأيتم،أئوقي

زؤثف.

الحلفأ

بالسمماءلاتخيفوالا،إخؤتيياشيء،كلوقثل،وليهن12

واللأ،!،نعئم،الئغئمجمنذكمالفتكنبلبق!مءآخر.ولابالآرضسولا

الذينوتة.تحمسآتقعوالالكيلا،

الموضىمسحة

01قفئرئمضسروز؟أوقفئضل،تشفة؟ئعانيقنفيكمهل13

غقيإ،ؤثيضفواالكني!ةكهنة!فيذعقريض؟فيكمقل14

تخفصالإيمالبضلاةفإن15الز!ث.بآشمصبالز!ماوتض!حوة

ته*.أتغقرخطاياآقتزلت!دكانوإن؟يئهضطوالزلث؟المريض

لآخلتعضمكموضفوأ،!يزلأتكم2لتعضتعضحكمإذناغتيرفوا16

وقابلهالكاهنخادمه:المرضىمسحةسزعقالرسوليتكفمأوه14الآيتينفي)15(

ثئمللخلاصموافقاذلكاللهرأىإذاالجسدشفاء:ومفاعيله،الزيتوماذتهالمريض

منحوقتالحضور،الزسوليحزض)16(6:13(.أمرقسالخطايابمغفرةالئفسشفاء

طلتااالكاهنمعبالاشتراكالصلاةوعلىلبعضبعضهمالاعترافعلى،للمريضال!ز

أثقلوالإماثةحازةالضلاةتكونمابمقداراكيدبوجهتعطىالئعمةأنوبماالشفاء.لنعمة
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نإ17.عظيمةفؤةلهاالحاؤةالبازضلاةلآنئترأوا؟تعض-حئى

تننركلاأنيخرار؟ضفىوقد:جمثقناصللآلامخاضغاإنساتاكانإييئا

ثئم18أشهربموسئةشنواصتتلاتالآؤضسعلىتننركفلماتمطر،

ثقزها.الآرضنوأشجت!ال!ماء،فأمطزستفضفىغماذ

الأخوفيالإصلاخ:ختام

آخز،إليهاووذةالحقيقيما،غنصأحدكمضلإن،إخوتييا91

تف!ا"خفصن!دضلايإ،صطريقغنخاطتازذتنأنفآغقموا02

الخطايا...جمنؤشتزتجفا،اتوهمتين

الاعترافهذاويقوم،المذكورينوبالاعترافبالضلاةالزسوليوصي،الئفسعلىوطآة

مانحوعلىاضطرارغيروعلىخطاياههنيشاءمابذكرإخوتهأمامالمؤمنيتواضعبأن

تساعدأوفرنعمةواستحقاقوالئذللالئواضعبقصدبعض!أمامبعضهمالزهبانيفعل

إذنالمقصودفليس؟المسيحيئالكمالطريقفيوثباتبنشاطوال!يرالكاملةالئوبةعلى

ومن23(،-25:22)يوللزسلإلأئعطلموالزبطالحلسلطانإنإذالئوبةسز

الخاطئ.رذالذينفس)02(.المسيحكهنوتفيبعدهماشترك
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تحادبطرسرسالةولكن،الشتاتفيمسيحثينإلىموخ!تالبوالرسالتال!

الكلايمفيوتلغ11،:)1المسيحئونأولئكفيهايعيمث!التيالجغرافئةالرقعة

بيئةغيروالزهانئةالمكانثةبيثتهاوكأنوالح!دأئد،الضميقاتإئانالثباتعلى

.يعقوبرسالة

نؤدم!الةخصائص

-12(:51لميفوانسإلىكتابتهافيبطرس!عهدوقد-الزسالةكاتم!يفيض

الموضوعينبينالجمغهذاوكأن،بالآلامويقرنهالجماد،علىالكلامفي

الأولى.الجماعةبهقاصتاثنينلنضئنسجمعكأئهأو،ئضطنعالخظفين

ئهاميزأ

استطاعودقيقةأنيقةيونانئةوبلغ!،رفيعأدبيئبأسلوبالزسالةتمتاز

اقترابهابشذةالزسالةوتمتازاللأهوتئة.المعانيأدقعنبهايعئرأنالكاتب

عردتصاحتهاأنإلىيشيرئمااللأهوتيئالضسعيدعلىالبولسيئالفكيرمن

والإوشاد.الئصحفيفجاراتهامنواكثزبولسكتابات
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،2معاونيهأحدعلىائكالهإلىالضريحةكاتبهافإشارةالزثيسئةميزتهاأفا

كتابتها.في،!ا2:)5سلوانس

وزهائهتدوييهام!ن

،!بابلمدينيمافي13(،)5:جممياقهافيجاءماحذعلى،الزسالةوضت

))بابل"،الاسمإطلاقيعلىدأبتقدللميلادالأؤلالقرنفيالمسيحثةوكانمت

وبمكنالذفة.وجهعلىتحديذهفيصدبئالئدوينزمانأئارومة.9تدينةعلى

بسبب69(،-)08وجميسيانوس3حكممنالأولىال!نوالتإلىإرجالمحها

والشدائد.الاضطهادإلىإلماخاصتمنهنالكما
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بطولللىالقثيلللىولللالة

الاول!
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تحئة

:*الشتاتفيالمغتربينإلى،اتسيحتسوغزسولصبطرسنجمنأ

على2،الختارين،وبيثينتةؤاجمميةوكئاذوكثةوغلاطتةالئنالسصفي

تسوغيطاغة؟الزوحيتقديسص،ال!ابقالآ!بالف!جمفمصققتضى

!،يؤفرةلكموال!لامالئعمة،ذههؤشنوأقبول(؟اتسيح

المدعيحيئالزجاء

زخقتهخس!على،ائذي،اتسيحتسوغزئناأبوالفاتبازك3

يزجاء،الآمواتتينصجمناتاتميحصتسوغبقياق!،"؟ثاييةؤتذنا،الكثيزة

فيلكمقحفوط،تذويولاتتدئس!ولايف!ذلاوميرالث4،خيئ

لآجلبالإيمال!،الفيمافدزةتصوئهمائذينأنتم5السحماوات،

،تبتهجونهذاففي6الآخير.الزقنصفييغقنأنالحلاص-الغتيد

مت!نؤغة،جمخنىفيتسيراؤفتاالغثمجمنالآنلكمبذلاكان!وإن

الفاني،الذق!بجمنأثضنلهؤائذي،إيمايكمآميحالنئإنحئى7

الخمسالولاياتفيسئقاولا،فلسطينخارجالمتفزقينالمتنضريناليهودآي11(

الخفصلنااستحفهاائتيالمعمودئةبنعمة)3(الضغرى.آسيةفيكفهاوهي،المذكورة

قيامته.بعدأبوابهافتحائتيال!ماءإلىالولوجنستيموبهابموته



ا:8-113الأولىبطرسالقذيسويالة389

جمنذوكراقةوقخل!2تديحقدعاةلكميكون"بالئاو،ذللثقغالمختتير

بإ"وتوجمنون،تزوةلموإنتحئوته"ائذي8،اتسيحيسوغ!تجفي

2،!صحإ،كلزالؤص!،يفو!لمبقزحشوتئت!جونبعا،ئشاهدوةلموإن

نفويمكم.يخلاصص،-إيمايكميغاي!تفوزونيكؤنجكم9

الأنبياءونبؤةالحلامن

بالثعمة2تنئماواإدوتخثواالآئبياثغثاقخصنصقدالحلاوهذأ01

كان،أئتيوالآحواكالزمانوآستفضوا11،لكممغذةكا!أالتي

المغذةاصبالآلامقشهذشتقإذ،اليهمائذيصالمسيحووحغقئهاتاك

لا،آئهمإليهمأوحيئولقد12تغفئها.ائتيوبالآفجاب،للقسيح

الآدنبهاأختزكمائتيالآسرارلهذ؟خذاقاكانوأ،لكمبللآنفميمهم

ائذين"أولئلث،ا-السماءمنائرشملصالفذسصصالروحبعود!-

غقيها.تظيعواأنأنف!هم،االملائكةتشتهيوائتيكأ،تشروكم

والمحئةالقداسةعلىتحريفى

اوآؤجوأ،ساهرينوكونوا،أذهايكمأخقاتشمذوافلذللث13

المسيح؟يسوغتجفيجمنذشئوتؤتهاأئتيالئعمةكاملأرجات

وآئاالزسل.هم121(.الطبيعةفائقسماوفيآي81(للذينونة.يسوععودةيريد)7(

قزراللهأنوخلاصته،مزةغيرشرحهفيبولستب!طائذيالمسيحيمرفهوبهبشرواما

إلىوصعدوتاموماتاللهابنتآئسالمحذد،الزمنفي،ثتمالأزلمنذالفداءعمل

للذينونة.وسيوجعال!ماء
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شم!وايكئمجمثالسعلىأنفسمكمئضؤووالاالطاغإ،وكأبناء14

فيالذيسينأيضعاأنتمكونوابل15!؟تجهاتتكمغفذ،ال!ايقة

إئاإذ16بمذعثمائذيالقذوسصهثالصعلىكفيما،تضزالكم

قذوس".أنالآئي،قذيسين))كونوا:مكتول!*

!حابا؟بغير،يدينائذيذاكأتاتذلمحونأئكموبما17

فذةبالخاقة*فآشفكوا،أعمايهخ!مبعلىواجدكليفؤجو؟،

اتؤروتالباطلصتضزالكمجمنتخزووالمأئكمعالمين18،غزبتكم

كريم،2بذمبل91،والذهببالمضمة،تئقىبآشيات،آبائكمجمن

اثغئني02،ذتسنولافيهغضتلاائذيصالحملذاك،اتسيحأذميم

أجيكم،جمن،الآزهالإ*آيخرفيوالمغقنص،العالمإنشاءقئل-ين

بينجمنأقاقاالذيبالفإ،تومنونبوايمطتيماائذينأنتم21

فييكونال!بهمورجاإيماتكمإنبحيمث،اتمخذ+وآتاةالآهوات

*هالفه

لاأخوئةتحئةصلآجل،؟7الحقبطاغةأئفسمكمطفزتمقد!إذ22

جممئما،أولا23،حازةقلبئةمحئةتعضماتعضمكمصأجئوافيها،يىئات

بكتلمة،فاسدغيوأزوع!جمنبلؤزعءفاجممدجمنكالأثانيةولذتموقد

يأ)02(البنوفي.البرعنالثاجمةالخافة171(91:20اح)16(.تنالرهمقبل)14(

علىالمطقةوال!يادةالإل!يئالمجد)21(البشر.وافتداءالدهابنلتآنسالمحذدالزمنفي

يوتابالاشتراكالزجاءيصحبهقيامتنا،عربون،المسيحبقيامةالإيمانإنآي-شيء.كل

مقذسة.روحئةولادة)23(.الإنجيللتعليمبالانقيادآي)22(.ال!ماوفيميراثهفيما
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كزفيرووائهوكل،كالعسسبتجسد))كللآن24.الخالذةالحئةالف!

الزبأكلمةأفا25؟شقطقدوالرهزتيسنقدالغاثسث،الغشب

بها+بشئرئمائتيهيئ،الكلمةوهذه"،الآبد!إلىفتئئت

مقذصوكهنوتروحيبيدثالمؤمنون

وكلوالحسمذوالرئاءقكير،وكلخثمثكلإذنفآطيرحوأ2

الزوحيئأالفتنإلىحديتا،ولدوا2كأطفالوئوفوا،2،آغيياب

الزلث.أن"ذقتمالدكنتمإن3،للخلاصب!تثموالكيصالخالص

،.الئاسمناترذول،الحيئالحجرهؤإليإ،وآذنوا4".طئب!

،اأثفميمكمجمنآئنواأيضما،وأنتم5تذثه.الكريم،الفهمنالمختار

ذبائغ.لإضعادمقذشا،وكهنوتاروحئا،تشاحئهاو؟ججاكمن

ا:خالكتابفي!يللذلك6.المسيحبيسوغالفهتدىضفبوت!روحثإ،

فقن،كرتما،زأوييما،ؤأسنمختازأ،خخراضهيونفيواصغإئي"ها

يغيروأفااثومنين؟أنت!م،إذنالكرامةققكم7يخؤ".لا،ب!يوجمن

للزاوية،رأشماصاؤفؤالبئاؤونائذيءزذته"الحجزفإنالمومنين،

ئؤمنون"لالآئهم،تغئرونلفذينؤللشوضمخزةجمثايي،وخجز8

كهنوتامختار،!جيلأثتمأفا9!لذلكججلواقدإئهم4،بأبالكلمة

ائذي"بخفدلئشيدوامفتتى*وشذبفقذشمة؟6،أئة،ضلوكيئص

(019نجيلل!ا(82:61081شعياأ(6).9:/4333مز(3).8-04:6أشعيا(152

فللثافيالاشتراكبعضبشترك،ال!زفيالمسيحجسدفيعضؤابوصفه،مسيحيئكل
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يكونوالمالذينأنتئم01،العجيبنويى؟إلىالظلمإمندعأكم

وأئا،قزخوجمينتكونواولم،اللهفشعمثالآنوأئاشغتا،قثلمن

ققزصهون.الآن

الفمالحبالمتلىصالزسالة

اعلىونزلاءغزباءبؤضمكمأسآلكم!أالآحئاء،أئها11

الئفمس.تحايىباائتي،اتجسدئةالشقوابعنصتمتيعواأن،الآرض،

تفترونفيما،إئهمحئىخميذا،ق!قكاالأمتيناشلكوا12

فئقخدون،الضمايخةأعماتكميلاجظونشمر،فاجملوكأئكمعليكم

يوم-الآفنتقاد*.فيالفة

الزمنئةلل!لطاتالحضوغ

تالرفي":شلطاييقيئ!لكل،الزلثأجلصجمناخضمعوا13

مرتجملونأئهمعلى،وللولاة14العليا؟السمفطةأئهلمعلى،فيفمللث

الحير.فاعليعلىوالنناءالاتمرفاعلييلآتتقام-منقتليما،من

القؤيمتج!الةالضالحةبآعمايكئمتفجمواأنالف!مشيئةلآن15

يشازاالحرئةهنيثخذكضنلاكأحرايي،!تصؤفوا،16الآغبياء.

كلعلىيدكتعبير121(الخاصن.اللهيلكأي-لده.مكزسةأي-وكهنوته.يسوع

لالفذينتمنحالاهتداءنعمةوإتا،الذينونةإقاهنابهويرادالبشرشؤونفيللهتدخل

لأنوذلك؟بولسمعبطرسيلتقيالمنضبةلل!لطةالخضوعطلبفي)13(يؤمنودن.

مسيحئة.فضيلةللذولةفالإخلاص.اللهمنتنبئقسلطةكل
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،"الإخوةأجئوا،الئاسجميغاكيرموا17.للهكعبيدبل،للطئ!ث

اتمين.اكيرموا،الفهآئقوا

لأق!ابإ،بكليساذتكمآخضعواالخذئم،أئها،وآنتم18

تنعمةفإئها91أيضما.العئنيلأوليبلوالمترفقينجمنهمللضمالحين

لآجل،يعملقنأبيقينصالطلتموتختيئالمشفاتاترءيكابذأن

يذشبماالضرلبعلىتضبرواآنلكمقفخر؟أفيإذ2"ة.الله

فذلك"خير،فاجملووأنتمالغذأب!علىضترتمإن،وليهنمفتؤف؟

أيضمااالمسيغإنإذ3؟،؟عيتمقدلهذاوإئكم21الفههلدىيعمة

ليمائذي"!ؤ22،آثازهيتفتفواقذوةلكموأئقىلآجيكمتأتتم

كانائذي!ؤ23قكر""،قمإاليوجذولا،خطيئةالطتفتيرلث

ائذياإلىأهزةيفؤض!بليهذد،ولاتتألم،الضئتمترذولايشتم

علىتج!لإ؟فيخطاياناتف!االؤخقلوالد24،بالغذلتقضي

بجراجإاائذي"لهؤيفيز،فتخياالحطاياعنصتموتلكيئ،الحشبة

فقد!الأنوأئاجرا!ب،جمثلضالينكنتملآئكم25شميئم!!".

وزقييها.نفويمكمراجميإلىؤتجعتم

المتزؤجينواجباث

مااإذاخئى،ييرجالكنآخضمغنالثساء،أئتها،أثئنكذلمجث3

.فدعوةثئمومن.العذابسوىيخترلموالمسيح،المسيحجسدفيعضوالمسيحيئ211(

.53:4-هأشعيا)24(9.:53أشعيا221(.الفاديصليبفيألاشترأكهيالمسيحيئ
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جمن،كيمةبدودإ،يزتحونالكيمةكا!ي!ونلاتعضمهمكان

واتهاتة.بالغفافيت!لكنأئكنيلاجظونإد2،يسائهمتضزفي

والئخفيالشغيرضمفيرجمن:الخارجفيتط!رمازيتتكنتكنلا3

القفمب،إنسالبفيآستتزمابالحرفيبل4،الحقلولئسصبالذ!مب

كثيرهؤماذللث،تثلىلاائتي،الهادئالؤديمصالزوحصفيينيمامن

القذيساث،الئساثالدتماتتزئنكاتتهكذا5الفه.أماتمءالثمن

ائتيكسمارة6ليرجالهن،خاضعا!بالنهعلىتوكننياللاب

تفغفنإذتنا!بلهاصرئنو!دشئذها،وذغئالإبراهيتمخضمغتأ

البئة.ماقؤلم!يزوغكنولاالخيز

ضفتضىعلىيسابهميممايهنواالرجالرو،أثها،أنتموكذللث7

أئهنعلىوأكيرمولهنالآضمع!؟لهؤالئ!وئالجئسسلكؤل!،المطنة

ضلوائكم.ئيعاقلالكي،!الحياةييعمةتغكموايىثاث

المحبهعلىتحريةن

2،تعضعلىتعضنكممشعقين،وفاقيعلىكونواوأ!يزا،8

شوعلىتجازوالا9الجايخا.قخفوضيكسققاء،للإخو؟،محئين

يفذالآئكمبايهوا،،بالغكسبل؟بشتيمةشتيمةعلىولابشر،

يؤمنلابعدكانإذاللمسيحزوجهاتكسبال!يرةالحسنةالمرآةإن.الإنجيلتعليم)1(

صاحبهاتوليائتيالمبزرةالئدمة71(سوء.عيشةيعيشولكئهمسيحي!وآو؟بالمسيح

الإلهئة.الحياة
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"،االحياةئحأأنأراذقنا"إد01التزكة.تيرثوالكي،ذعيئم

الئكفم!غنصوشقتئيماالشر،غنصيساتهكلقفيكص،شعيدةأئاقاوترى

وت!غال!لاتموتطل!بوتضتح-الحير،غن-الائمريتبتجذ11باتكر؟

إلى%وأذنئيما،الضمذيقينإلىالردثغثتيسلآن12؟إئيرهفي

".الشرورسفاجمليقعلىالزدثؤخاوأفا،طيتيهم

العذابمنالمسيحيئموق!

وإنا،وليهن14للخير؟تغارود!كنتمإذاتضركمذافقن13

تخويمهم!جمنتخزعوااللا!لكمفالطوبىالير،أجلصمن،تألمتم

وكونوا!،*قلويكمفياتسيغالزلثالذسوابل15تضمطيربوا،ولا

الزجاء"غنصخخةت!أئكمقنكليئجيبواءدائمآسيغدابعلى

ضميركيمؤليكنوآحترام.بوداعةوليهن،16،فيكمائذي

"يثيبونائذين،غقيكمب!ئ!فترىهافي،يخزىلكيصايخا،

خير-فاعلووأنتمتتآلموافأن17*+المسيحاليالضايحةسيزتكئم

ثئر.فاجملووأنتمتتألمواأنمنخير-اللهمشيئةتمللثكا!طإن

غثيالباز،لهؤ،الخطاياأجلصجمنمزةهاتآيضاالمسيغفإن18

"الحياةآسترذاتجمتمدفيأميتآإذوتعذ،الفهإلىيذيينالكيي،الآثمة

يآ)15(17.-34/33:13مز)12(مستخئة.جم!لمئةهنيئةيجدهاأنأي.ا(ل!

المضايقاتعهدأنحولهاوماالآيةهذهمنيؤخذقد)16(القاوس.أئهعلىاعبدوه

بدأ.قدالاضطهادأتبلالمكانتة
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المضبوطةالآرواخوتشزكأقضىغيييما!الزوحا1وبهذا91؟بالزوح

-،يتأئىالف!جئمإذكانقديماغض!ثافييللث25،السمخنفي

منتسيرغددبالماء،فيإ،نجاائذيالئابوتتئنيئوحكانأئاتم

إليإ،بهوجمزوماالماءا.افهذا21ابالضمئط،أنفسىتمايية،الئاس

الضمميرمعا!دةبلاتجسدأقذايىإزاتةتي!مثائتي،المعموذيةأي

هؤالذي22،المسيحيسوغبقياق!الآنئخفضكئم،نيلفهالضتايحص

الملائكةلهكلوأخصمضتأالس!ماء،إلىآنطققفذالفيمايمينصغن

والقؤات.وال!لاطين

الوثنيئالز!صإلىالعودةاجتنالث

أيضماأنتمتصمفحواالج!د،فيتأتتمقدالمسيغأنفبما،وإذن4

لكي2،الخطيئةقاطع!فداتجاتمل!فيتائختمقنأنغئيهاةالمكزةبهذه

بلالئاسص،يشمقواتلاالجسد،فيالرمال!جمنله"تقيئمافيتخيا،

قوىقضميتم،الرقنجمنشق!مافي،أئكمفققدكفى3:اللهلمشيئ!

"الشيول"الأمواتمقزإلىنزل،اللأهوتعنلاجسدهعنمنفصلة!بنفسهأيأ!)9

إلىمعهوصعودهاالخلاصيئمجيثه،سجنكفيتنتظر،الضذيقيننفوسكانتحيث

سنة012الئآنيهذادام)25(وتم.تحفققدالفدأءعملأنلهاأعلنأي-ال!ماء.

خطيئة،كلمنئنفىأي)21(.شرورهمعنيتحؤلونالثاسلعليلي!!أوما6؟3أتك

بالأؤل:المعمودئةلماءرمزاكانالطوفانوماء.والفضائلالمبزرةالتعمةبإضافةومقذس

فيخوجالمعتمدئدقنوبالثاني،الموتمنهؤلاءنجافيهائذينوغمرالئابوتحملائذي

إلهئة.روحئةحياةحئا
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والقصوفيالسمكيرفيوالالمقوات،الغهيرفيبال!لوفي-الأم

أئكه!الآنتيسمتغربونوإئهم4.المحزمةالآوثال!وجمباد؟،والمناذمات

،اقيشيموتكمالخلاغإ،ينال!زفيذللتىمثلصإلىتجاووتهملا

الآحياتيدينأنهستعذهؤتمنجساتايؤذونشو!تأئهمغيز5

!،إئهمحئى،*بالإنجيلأيضماالآمواتب!ضزقدولهذا6.والآهوأت

منالفهبخضمب!يخيونالج!د،خيمسأكالئاس-يندينواإذبعذ

الروخ.صأ

المنتهىلدنؤالمثلىالحياةوجولث

والقناعةاالتعفلإذلبالآثزمواشيء:كلآخرةآقتزشأتقد7

قحئة!تغضاتعضمكمأحئواشيبكلوقثل8.بالضملواتأللقياميم

تغضا"تعضمكمأضيفوا9الخطايا.منتجفات!ترالمحئةلآن،شديذة

نالها"ائتيبالموهبةالآخرينواحدكلييخائما"تذفر.غيرعلى

تكفتمإن11المتنؤعه.الفيمايغمةعلىصالحينيوكلاءتجاوماعلى

بحتمبإ!أقفيخا!اخذتموإنبمالفهبأقوالصتليقهاعلىأقفتتكفثماأحا

302:والآيةالآيةهذهمنيؤخذوقد391:انظر)6(الوثنئين.مسلكصملكتمآي)3(

منا،لحظةآخرفيأقفه،تمكن،نفوسبعضبالطوفانالهالكينبينماوجداللهأن

المؤمنينلبعضيمنحهاالقدسالزوحكانخاضةموأهب)01(الإلهيئ-بروحهإحياث!ا

12(كوا1الجماعةفائدةياجل
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المسيح،بيسوغشيء،كلفييمخذلكي،الفهيوتيهاائتيالقؤة

آمين.الذهور!ذفيرإلىوالجزةاتجذله"ائذي

والبلوىالعذالبمسألةإلىعودة

تيثكم!مااليالمضطيرتمااالحريقت!تغيربوالاالآحئاء،أثها12

بالحرفيافزحوا13لكيم.غزضنغرلمجطأمرهؤكأئما،لآخيبايهم

وتثتهجواأيضماتفزحواحئى،اتسيحصآلامفيتسمتيركونمابمفدار

فالوبىصالمسيحآشمصأجلسجمنأهنتمماإذا14.قجدهتجفيفي

فلا15.غقئكمت!تمرالفيماروخ،الؤائذيأالمجل!روخلآن!لكم

متغرضيىأوكفاجمل-شز،أوأوكسايىق!كقاتليتألمقنفيكمتك!ن

بل،تخخلفلامسيحيئأئاعلىتآلتمإنوأئا16غير؟.يشؤود!

للذينون!آنقدف!ا17.الفقبهذاأجلصمنالفةقليمخدباقيفي

ضصيريكونفماذابنا،تخدأكاشأوإن،الفهشتجثت!تثتدئأن

يخلم،بالجهدالباز"كانوإن18!اللهإنجيليطيعونلاالذين

فائذين،تئموجمن91أهيرهما؟"جمنيكونماذاوالخاطىفالمنافق

الآمين،الخالقنفوش!مالفيستؤ؟عوأ،اللهتشيمةبخسمب!يتألمون

الحئر.تضنعونوفم

إليهآشارمابالذينونةويريد،بالكنيسةأي171(.والاضط!اداتالمحنعنكناية121(

الزلث.لمجيءأمشعداذاالكنيسةتطهيرلأجلوذلك،2!في
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والزعئةالكهنةواجباث

جمثقهمالكاهنأنا،فأحرضعهمفيكمائذينالكقنةوأفا5

نأاثرجمعساتخدفيأيضماوالشريلث؟المسيحصلآلاموالشاهذ

بلق!رالاغقيها،أقفتم،اائتيالف!ؤعئةآزغؤاآدإ2*،يتجفى

بلصخسيسقكميسبفيطقغالاالئه،مشيئةبحسسبرضمىغن

يكودنكمنبلخاصنتصيب!علىلاكمتسمفطين3،تذل-ذألتغن

الذياتجدإبهليلتنالولنالزعا؟رئيمنطهزومتى4..8للزعثةجمثالأ

.تذويل!

وتسثرتلوا،للكهنةأخضععوا،"الآحداثأئها،أنتمكذللث5

المتكثرينيقاوم))الفةلآن:تعضمغتعضمكمبالئواضعصجميغا

يعمة".المتواضعينويوتي

جييه.أفيتؤقنغكملكي،القديرةالفيماتل!تحمتإذنفائضعوا6

11وآشهروااضخوا،8.بكميغتنيفإئاكئا،قفكمعلييماأئقوا7

قنففتمسمااخؤتكم،،تجول"ؤائر،كأسل!،خضقكمإبليسنفإلن

إخؤتكمأنعالمين،الإيمانفيرا!حين،!اوموة9!!4*.

،،يعمةوإله"كل01بعييها*.الآلاتمهذ؟يقالممونصالعاتمفيائذين

،اللفتيانموخ!ةالثصيحةأن"الأحداث"كلمةتوهم)5(للذينونة.الزلثمجيءعند11(

)8(33401:آمثال-لرعاتها.الخضوععليهاوتفرضبجملتهاالرعئةتعنيإئهاالواغوفي

فيهاايمرائتيالمحنإنيقول19(.قبضتهفيالوقوععنتحافياوالسمهرالثيقظيجبفكم

."الزومانيئالعالمأنحاءشئىفيالمسيحئينجميعتعتمإليها،يكتبائتيالكناثسمسيحئو
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ؤقتاتتألمواأنبعذالخايد،ضجد؟إلىاتسيحصفيذعاكمائذي

غيزوتجعفكموئقؤيكمويثئتكمئكففكمتفسماهؤتسيرا،

آمين.الذهويى!ذهيرإلىالجزةلهرو11متزغنرعين.

ختام

لكمهؤالذيجمملواثسنتل!علىبإيجافيإليكمتقدكتبمت12

الفيمايعمةأنلكموأؤكذ،لأحرضحكم،أخمنماعلى،أمينأخ

الحفة.الئعمةا1هيئفيها،قائمونأنتمالتي

وقرفس!،كل!بايلفيائتيالختارةالكنيسةا1عليكئمئ!فم13

اتحئة.بقبلة2تعضعلىتعضمكمشفمواآبني.

إ...المسيحفيائذينأنتمجميغا،لكمال!لام

الأوثانعبادةمرفييومئذكانتلأئهاكذلكالزسولوسضا!ا.رومةفيأي)13(

بابل.مدينةقدتماكانتكماوالقبائحوالفواحمث!
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التانيةبطولللىيلللىالقض،ل!لالة

519

مقذمة

العهدأسفايىإلىضضهتمماآيخزالرساتةهذهأنالكتالبعلماثيقذر

الكنائسلدىكاملةئعذلمالأسفارهذهقائمةأنهؤلاءرأيوفيالجديد.

الآبائيئالئقليذلكنمتنها.فيالزسالةهذهإدراجفيالتقكؤبسبب،الختلفة

فيالقانونئةالضمفةاكست!احثىفشيئاشيئابهاأخذقدوالغربالائر!افي

الجامعة.الكنيسةغزف

لزسالة!خصائص

للسئدالثانيصالرجوعلمنكريالئصذيهوالزسالةكاتببهيهتئمماأبرز

إلىذلكسبيلفيويعمدصالزعمهذالدحضقواهبكليثبريوهو.المسيح

الإيمال!بناءفيرئيسئانيأساسالبأئهماعلىالملكوتوعنالئجفيعنالحديمث

الثانية.المسيحبعودةالثابت

المناسبةالإرشاداتبتوجي!الكاتبئعنىالأولالاهتمامهذاإلىبالإضافة

للمؤهنين.

ميزائ!ا

بنفسهئعرفبأنيكتفيلافهوهوثتههعلىالكاتبتشديذالزسالةيمئز

3.11:،18-11:12وتكرازامرازايذكربلأ(،:11رسالتهمطلعفي

.يقولماصخةعلىالئشديذذلكوراءمن،شلثولا،يبغيإئه

16(،-!ا)3:بولسالحبيب"رسائل"جميعبمعرف!علىوالكاتمب
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فيبولسرسائلفيهاأضحتقد،الزمانمنمتأخرةحقبةيفترض!وهذا

بأمانة.الكنائسنتتداولهامجموع!

وزمائهتدوييهامكان

هذهـفيهدؤنتائذيالزمالبأوالمكالبتحديدعلىيساعددليلمنما

الثاني.القرنمنالأؤلالئصصفيذلكيكونوقد،الرسالة
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بطولىألقضيمملى،لللالة

الثافية

539

ودعاءتحية

ائذينإلىورسولإ،صالمسيحتسوغعبل!م!بطرمنيممعانجمنأ

يتكثز2،المسيحيسوغومخفضناإلهناييرتميتاكإيماينا،إيماتانالوا

ؤئنا!ويسوغالفهيقعيرقةوال!لامالئعمةلكئم

المسيحيةالفف!ائلممارسةعلىتحريفن

الحياةإلىتؤولوماكللناؤقتمثقدالإلهئةفدثؤتةإن3

الفذئن4ويقؤتإ،الحاصنبمجد؟ذعاناائذييمعيرقة،والئقوى

شزكاتبهاتصيرواحئى،الغطمىالئمينةاتواجمذلناو!تمثالدب!ا

العاتمفيائذيالفسا؟،جمنتخفضتمماإذاالإلهئيما-الظبيعةفي

علىتزيدواأنتشاطبكلآجتهدوا،غييههذاأجلصفمن5.بالشهؤة

الئعف!،اتمعيرقةوعلى6،اتمعيرالةالفضيلةوعلى،الفضيلةإيمايكئم

الحمثالئقوىوعلى7،ال!مبرالئقوىوعلىالضمبز،الئعف!وعلى

هذ؟علىخضائمهافإذا8كأ.المحطالآخوئاط!ثوعلى،الآخوفي

فيمشتركابملفهأبتاالمؤمنيصيربهاائتيالمبررةللثعصةراخوص!التدبيرهذافي41(

هيائتيالدهمحئة)7(الئار.طبيعةفيائحفىالحديديشتركمامثلعلى،طبيعته

المسيحئة.الحياةكمالوفي!االفضاثلملكة
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تمبرولاغملصبلاتذعكملافإثها،بؤفزةاليكموكات!ثايخلال(،1

خميمير،أعمىفهؤجمنهاتخلومقأأئا9.المسيحيسوغؤئناقعيرقيمافي

2،ذللثآجلصفمن01.ال!ايقةخطاياةينتطفزأئاتمييئقدالتضر،

وآختيايهم-،2ذعؤتكمتثئتوالكيباكثيرآجتهدوا!أالأخؤةأئها

يسمغ!تمتحونوهكذا11أبذا.تنرلونلاذللذ،العلتمإذا،فإئكم

الآبدفي.،المسيحيسوغوهخقصبنازثناقلكوتتذخلواأن

كنتماوإنالأموؤ،هذ؟بتذكيريهمذؤقاسأغتى،لذلك12

جمنأرىأتجل،13الحاضر.الحقفيووأجممخينبها،عالمين

؟"بإنذاويأئئقكمأن،ع؟اتمسيهنهذافيذفتأما،عليئالواج!

لي!أعقنماخذعلىالرلمجيما،غنشمخلىق!يهنيبآنيجلمي14

دائما،لكمتكونأنفيشآختهاآئيغيز15،المسيحتسوعرئنا

الأمور.هذ؟تذكز،خروجيبعذحئى

المجيدةاكيدةيسوغبعودةللمؤمنيهتتحريضهيدعئمبطرلمن

يسوغؤئنابقدزةأغقمناكمإذئصئعةخرافا!تنئيغلمفإئا16

جمنأخذقدفإئا17.تجلاتهمعاينينلآئاكئابلوضجيثيما،،المسيح

ضوت*القخيمأتخدجمنج!اءةإذواتخذ،الكرأتةالآلبالفيما

بسابقرأىمتىل!ا،يختاكمالخالدةال!عادةإلىدعثممابعداللهإنيقول101(

تثئتواأنيلزمكمثئمومن.الضالحةالأعمالبهاوتباشرونندمتهتقبلونأئكم،الأزليئعلمه

)17(المائت.الجسدهذافيأي)13(.ال!الكينمنفآنتموإلأبالضالحاتالذعوةهذه

:5(.17)مئىالئجقيجبلعلىالإلهيلابنهشهدعندمااللهبمجدالمتأثقةالغمامةمن
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وهذا18شرؤت".بيماائذيالحبيمب،آبنيئلهؤ"هذا:تقول

اتجبلفيضغاكئاحينال!ماء،ينآتيانحنشمعناةالدالضمؤقا،

تحيشونائذيالآنبياء،كلامأقوىبؤج!لنافتاكذ91ائمقآس.

إلى،هطلممكاييفييضيءبمصباح2بإكماتم!كتمإذاالضمنيعص،1

عالمين،02بمقلويكمفيالضبح*كوكحبويشرقالئهاوتنفجيزآن

قزدبتفسيرأتكونلمالكتالبفي!ينبؤةجمنماأئاشيء،كلقبل

إئمابلتسر؟-إوأذةغنقظنبؤةتأبلملآئها21الئاس،0أجمن

ور.القذيسونالفيما3رجاتكفتمالقلأسصالزوحصثهامصبإ

الضلالدعاةمنتحذيؤ

!يكمشيكونكما،أنبياءكذتةأيضماالشذب-فيتقدكان2

ائذيال!ئذوبإنكاوهمبأقلاكيذغتاشمون،كذتةمعفمونأيضحا

كثيرونوشيتبغهم82شريغاق!اأنفيمهمعلىتجفبون،آشترأهم

ولطضجهم3*.الحقطريقةعلى،ي!تيهمفيجذدت،فجويىهمفي

جمنغاهلةتطللاذينوتئهمائذينلهم،فزخزقةصبأقوالشمتئجرون

لمالفاكانإنفإئا،4يثغس.لاأقائئمي!وه!همبعيد،زقنء

الجحيم،إلىأفبطهمبلخ!ئوا،ائذينالملايمكةعلىئشمق

التفكيرثمرةليستالشريفالكتابفيالئبؤاتإنيقول2(وا)02.المسيحآي)91(

الئصرانئة.على21(إسراثيل.في11(.اللهوحيمن!يبل،البشرفي
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لبملهؤوإن5يلقضاءلح،بأل!حقظواالطفمةآعماقيإلىوأشقضهم

ذلكنوحجمن!م-تمانيةسوىيقصولم،القديمصالعاتمعلىيشمق

كانوإن6،المناالقينصعاتمعلىبالالوفالبأتىإذ-بال!يزاثنادي

ؤمابإلىوأحاتهما،وغموزةشدوتمقديتتيئعلى"بالآمايىقضىالد

نرتجرىجمنائعئىالباؤ،لوطاوآئقذ7،الآتيالزمنيم1ثنا!قيجمبرة

الضذيق،!ذللثلآن-8،الغهارةفيالفخايىأولئلثتصزفي

ترى:ئماالزممثةتفميم!فيتوم-تتنغص!كلىكان،تئتهممافيال!اكن

ينقذ.أنتعيردثالؤلمحثأنذللثص9-الآثيمةأعمايهمصجمنوتسمع

،االآينوتةيوتميمعاقبتهمبالآتقةتحتمطوأن،ايختةجمنالآتقياء

اقلذالمحت،اورات،الذتسشمهوةفي،ت!غؤنائذينجممئماولا01

+شال!يادةويتحتقروناتجسمد،

علىاتفترواأنيهابونفلا،بأئف!يمهمفعخبون،فتجايرونإئهم

قؤةاأجمئهم،أعظتمكونهمقغ،الملائكةآنفيما11الآمجا؟!

هؤلاءأفا12آفتراء.حكتمالزبألدىغليهمتحكمونلا،وقدرة

عن.كناية:والطلمة.جهئمفيبدحرهمومعاقبتهمالأشرارالملائكةتمزدإلىإشاشة41(

ائتيالكنيسةوسلطة،المطقال!ئد،المسيحيسوعسيادة)15(.سجنفيكماالضبط

والعجباالوقاحةبهمتدعالإباحئينأولئكإنيقول.الملائكةهم-.للمسيحتمذدهي

الله.ابنسيادةبحتقرون:وأعغمن!أعلىهومنوكلسيادةاحتقاركلإلىبالذات

،وأقوىأعظمآنهممح،الملاثكةكونحالعليهممفترينالملائكةويحتقرون؟المتأئس

الحكماتاكين،أنفسهمالشياطيننحوبلبعضنحوبعضهمذلل!مثلعلىيجرؤونلا

.وحدهلفهشيءكلفي
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وتفيلث،لتضطاذ!ئجهاجمنججقمثأئتي،العخمفكالحيوانالت

آخذين13قلاكا،شي!يكونلذلك2كأبمتخقلونهاعلىيفترون

ؤضمحفيلمجويىتست!يمواأنلذتهمإن!إثمهمأجرةأفكذا،

غرور!مفييتنغمون،فضائغأهل(واأذناس!!مإئماالئهاربم

لاال!قا،قملوءةلمحيونلهم14قغكم.اتمآدلبفيواقرغدونا

وقلوئهمالمتقلملة؟الئفو!نخبائيهم،أفيتصطادونإثما،شع

الطريقتزكوالقد15!الئغنةتنوإتهم،الجزصعلىمرؤض!ة

أخرةأجأائذيتعوز،بنصتفعاتمطريقففتمينوضمفوا،الم!تقيتم

حماقةزدغإذةقعصييهعلىالئوبيخناتهروقدأئاغيز16بمالطلم

*.إنسانبضوتلهروقطق،أئكمجمارالئبيئ

حمطولهم؟الزشهوتعةتسوقهاغيومفيها،ماتلاتنابيعهؤلاء17

يصطادون،الفارغالظئالببكلاجمهمإئهم18*.الظلامذئجوو

فيتسلكونجمضنتحواائذينأولثلثوبالغ!و،اتجسل!يش!والت

اترءلآنالقساد،عبياأنفسمهمولهيم،بالحرئةيجذوتهم91.الضلال

بمعرفة،العاتمنجاساتجمننخؤاقدكانوافإن02غقته.لقنغبذ

فإن،لهافغيبوافيهافآرتتكواعاذواثئم،المسيحيسوغوالخفصصالزلث

لاأنلهمخيزاكانإذ21،أولاهممنسمزاصاؤلثقدآيخرتهم

الوصئ!عنص،عرفوةمابعذيرتذوا،أنمناليو،طريقتعرفوا

المؤئد.العقاب171(030-:2217عدد)16(.والملائكةاللهعملآي)12(
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اتمثل!يمافيهمتئمفققد212.إليهمسمفضثالتيالمقذشة

ايخنزير!اعادب،)أوأيضا:قثئه*"إلىالكفمب))عاذ:الضا؟ق

الحفأة".فيتت!مزعالمغت!يملة

اؤبئوومجيالزمانيآخز

يهفتئهماوفيالآحئاء،أئها،إليكمأكتبهاثانيةوسالةهذ؟3

تتذكروألكي2الخايضة.تصيرتكمإيقافيإلىبالتذيهرةأقصما

الزبوؤصئة،القذيسونالأنبياء،قبلجمنبها،تطقائتيالآو!اصت

قبلفآعقموا3وشلكم.أيديعلىتسفضتموها،ائتيا،اثخفص

مفغمون،هئمتهنرئونأناس!(أالآئامآيخيرفيشيأتيأئاشيءكل

قوجما"أينةوتقولون4،شقواتقمقوىعلىيتسلكون،ممخرئة

مناعلي!كانمماعلىشيءكلزاكماالآباءزقذمنذفإئاقجيئه؟

."...!الخليقةتذء

ةال!ماواتكاش!،الفهبكلمةأئها،تخقلواأنيريدونإئهم5

18يمالجقلبهذ؟وأئا6،وبالماء!الماءمنالأرض!والا!!؟القديمهنذ

ال!ماواتأفا7!بالماء*مغموزاذاكإذالكائنالعاتمقتلثغييها

يلئايى،!فذخرةغييها،بالكلميمافإئها،،الآنهيئالتيوالآوضن

القين.اثناصالقوموقلافي،لذيخونةاتومصصلآجلقحفوطة

فيالمياهاللهكلمةفجمعتبالمياهمغحورة-يلأرنهنكانت51(ا.ا26:آمثال)22(

الالوفان.إلىإشارة-وبالماء.اللهبكلمةآي61(.اليابسةفظهرتالبحار
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اللهأناةعلىالباعث
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غقيكم،تخفىلاأنتثبغيأمرفناكالآحئاء،أئها،وليهن8

كيويمشنإوأل!شنة،كأل!الزبأعنذواحذايوقاأنولهؤ

!إئما،البعضتتوهماكمابؤعد؟،يبطئلاالزلثإن9واحد*.

الجميعيقيلأنبلأحا،ت!للثأنيريالاإذ،عليكمأناتايطيل

اليويمذللثوفي،كي!نسيأتيالزبأيوتمأنتيذ15.التوبةإلى

والآرض!تثخل،والغناضرقاص!،ذوفيفيالسمماواتتزول"

.تخترقفيهاائتيواتضنوعات

آستعدأد-علىالقيامواجبئ

مقذسة،جمميرةفأئةلمشتئخلكفاالآشياءهذ؟كاتخأفإذ11

نأ(يلزمكم،وكثم12فيها!تسفكواآنغقيكمخباتقوىآئةرو(وا

شتنخلأجل!جمنائذي،اللهيومصتجيتوتستعجلواتنتطروا

علىتنتطر،أئابيذ13!مئقدةالغناجم!روتذول!،ملتهتةال!ماوات

اليز.يسكنفيهاتجديدةوأرضما،تجديدةشماوالتؤغد؟،ضإ

آختهدواالآحئاء،أئها،ذللثتنتوونأنتمففيما،تئموجمن14

وعيدهسيحفقلكئه؟الخطأةليتوبآناتهئطلالزلثبأنالقومأولئكالزسولينذر)8(

الخئصعودةلقضئةحلآفضلالآيةوفيعدلهرو؟حةدهائذيالمنامسبالأوانفي

دائم.حاضيرفيينصهرانوالآبدالآزلفإن،اللهنظرفيللرمنمقياسفلا:للآينونة
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ؤثناأناةاختميمبوا15.غيبولا2ذتسبلاالفإ،1لدىئوتجدواأن

بولس!،!الحبيحبأخوناأيضماإليكمماكتمتتحوعلى،لكمخلاضما

أئتيالزسائلصتجميحصفييفعلماذللث16أوتي!ا+ائتيبالجكم!

يحؤلها،القهمضعبةأشياةفيهاوائتيالأمور،لهذ؟فيهاتتصآى

سائيرفيتفغلونكما،رسموض!ولاجمنذهمجمفتملاأناس!قعانيهاغن

*.ئفوجممهملهلافي،اليهتابات

ختاما

قتحفظوا%بمقبلجمنأئذزتمقدالآحئاء،أئها،إذنأنتمف!ا17

01تباتكمغنقتسقطواالفخار،هؤلاءبضملالصتنقادواأنخشية

تها،المسيحتسوغوئخائضناؤثناقعيرقةوفي،الثعقةفيإالآئموا18

توم-الآتد!وإلىالآناتجا

اذعىاومن،جمصمةوفيأكيدبوج!المقذسةالكتبيف!رواأنللأفوأدئعط!لم)16(

ذلك.،علىشاهدأييئ،الكنيسةفيوالبدعالهرطقاتوتاربخ.للشططتعزضلك

العصمة.اتاهمأناسبواسطةآوبنفسطييف!رهأنوحذهولفه.اللهكلامالكتاب
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المولط!يوحنايلل!ألقض،ثلمالة

619

مقذمة

الزابمالإنجيلكاتب،الحبيبيوحئاإلىالمنسوبةالئلاتالزسائلصأهئمهي

الكنيسةحياةفيالرسولهذابأثرئنؤةأنالئقليدبهاأراذالرؤيا.سفروئؤلف

الحقبةبد؟فيذاتقدالختلفةالأدبثةالآنواغوإنسئضاولا،الئاشثة

والئثار،الرسالةوفنالسميرةفنبهاأعنيقثيه،منوأسئخدمتالمسيحئة

الرؤيوفي.

الزسالةخصائ!ق

محذد.صتصميمفيمعالمهاواإقامةالكاتبتلفس-خطةعنالمف!رونعجز

الخصح،إلىأخرىتاوةويعمذ،الشائعةبالبدعةالئنديدإلىتارةيعمذفهو

حملتالخاضةهذهالأجزاء.متساويةغيردفعاهمتوعلىمستمزتعاقحبفي

قامأدبئاعملأالزسالةفعذوأ،الثصوحدةقضئة!يالارتيابعلىالبعض

نحوعلىبعضإلىبعضهامختلفةنصوضاضئمعندمايوحئاتلاميذأحابه

.والموضوعالرؤيةمتناسقواحل!نمقفيوأصدرها،ئنتخبات

الرسالةنصنبينماالإنشائئةبالقزبىالاعترافيعلىمئفقةالمفسرينؤاراء

واحد.وأسلول!كتابيئ،وأحدةلاهوتئةورؤيةمشتركةبيئةفهنالك.والإنجيل

ميزاتها

عنيصدرانإئما،والئوجيهوالئحذيروالفطف.باللينالرسالةنصنيئسم

بالقارئين.شديذاواهتماقاخالضما،حئاينبضقلب
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وهذه.القويمللئعليمئناهضةجماعيمامنموقفكذلكالرسالةوفي

ائتيئالأخرىائناهضةالجماعاتعنالزسالة،حسبتختل!،الجماعة

فالفريتي.الأخرىالكاثوليكئةالزسائلأوبولسالقذيصرسائللهاتتصآى

أفكازاويشثعونلاهوتايعفمونمسيحئيهتمنمؤلفالزسالةتواجههاتذي

قبل.منالمسيحئةالجماعةبهاتسمعلم،متطؤرةعقائدئة

وزمائهتدوييهامكان

الإنجيلوضعفيهتمائذيالمكانءفيالأرجحعلىالرسالةوصمعتلقد

.زمانأئاذلك.علىدليلأنفسهالزسالةنصنأوالئقليذيقذمولم،الرابم

للميلاد.الثانيالقرنمنالأؤلالعفدإلىفيرقىتدوينها
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يوحتاببلملىالقض،لملالة

الأول!

639

والآبنالآلبمغنشتركبالمسيح:مقذمة

وماتأئلناةومارأئناةوما،شمعناةماالتدء،جمنكانماإنأ

طقزت؟قد))الحياة((لآن2-"الحياة"كلمةض!أل!فيأيديثاتمضمثا

أئتيالآبدئه"الحياة((بهذ؟ونتشركملها،وتم!مهارأيناها،لقد

!بوشمعناة*،زأيناةماإن3-لناوطهزثالآبطتدىكاتمث

وشميركتناقعنا.سميركةأيضحا،أنتم،لكميتكونأيضا،أنتمنتشركم

وتكتمث4.آبيهصالمسيحتسوغوقغ،الآلبقغهيئإئما،تحن

فكضلأ.قزخناييكونالأمويىبهذ؟إليكم

نورأبناءيكونواأنالمسيحئيهنفعلىنوو،الئةا

الفةإنب!ا:ونتشركم،جمنةشمعناهاائتيالمالرىهيئو!ذه5

قغالضيركةلناإنقلنا:تحنالإن6البئة.خملقةفيإوليسننور،

نإ،وليهن7"،0بالحقتعقلولاتكذفيهإئا،الظلمةفيوشقكنا

لأئه،العالمفيالمتآذساللهابنظهـور،الكبرىالتاريخثةالحقيقةبشأنيلغالرسول31(

يسوعجسدحقيقةينكروناثذينالهرا!ةبعضضذرسالتهمناكبرالجزءيوخه

الئاس.لمسلكالحفةالقاعدةؤحذهاهيئائتياللهشريعةنتغلاأي61(3(41:2-0
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قغيجمشاشيركة،ققناالئويى!فيلهؤآئاكماالئويى*فيشقكنا

خطيئة.كلجمنيط!رناآبيهتسوغودم2،تعض

الخطيئةمقاطعة:الأؤل9الشر

وليسناأنف!نا،نصملفإئماخطيئيما،بغيرإئااللنا:تحنإن8

تغمرفإئا:وعمابلأمينأفالفا(،بخطاياناآعتزفناوإن9.فيناالحق

تخطأ،!لمإئاقلنا:تحنإن01.إئنمكلينويطفرناخطايانا!

فينا.كيمتةتكونولا،كاذتاعزنجغلا

تخطأوا.لالكيبهذاإليكمأكتمبإئيالضمغار،أولادييا2

الباز.المسيحتسوع،شمفيحالآ!بتدىققناأحا،خطئإن،وليهن

خطاياغنبل،القطخطاياناغنلاخطايانا،عنلهؤكفارةإئا2

يضما.أصكف!تملعاا

المحئةوصيةسئماول!الوصاياحفأ:الئانيالشرط

"إئي:قال!!قن4-ؤصاياهخمظناإذا:تعيرفه""أئاتعقمبهذا3

قنوأفا5.فيهالحقوليسنفهؤكافيلمح!ؤصاياةيخقأولا،أعيرفه"

فيه.أئناتعقموبذللث؟كاملةالفإ*قحئةحفاقفيإكلضتاخمط

جميعأنصزخنفسهيسوع)15(الفه.وصاياضوءعلىال!لوكهوالئورفيالصملوك)7(

الذيالحيئبالإيمانبلفحسبالئظرئةالمعرفةلا)3(04(.ألوا،6:12)مئىخطآةالئاس

له.الفهومحثةللهمحئته)5(الأدبئة.لتصرفاتهالقاعدةويكونبجملتهالمرءعلىيستولي
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كلل!.ذاكشقلثكما،أيضمافؤيسفلثأنتنرتهوفي!ثابتأأئةآذعىقنص6

بوصئةبل،إليكمأكتحثجديد؟بؤصئ!ت!مث،الآحئاثأثها7

الكيمةهيئالقديمةالوصئةوهذ؟التذء؟منذلكمهيئالديمإ*،

إلمجيأكتمبجطي!؟-بمصئةهإئي،ذللثوقغ8شمغئموها.ائتي

الحقيقيئوالئوؤتزول"،الطلمةإنإذ-وفيكمفييمايصاقماذلك-

يبجفأخاة،وهؤالئويى!يإئه"قاكقن9هالإشراقفيأخذقد

ولاالئويى،فيثابتاقهؤأخاةأجأقن01الطفمة.اليتعاق!ؤ

الطلمةوفي،الطلمهفيفهؤأخاةأبغضنقنآئا11فيه.جمئاز

غئتئهكأ.أغقمثالدالاللمةلآنتثحا،أينتذريولات!لأ،

العالممنالتحفط:الئالث9ال!ئر

الدخطايكملآنالضمغار*،أولادييا،إليكمأكتمث12

لآئكم،الآباءأئها،إليكمأكتمب13؟آمممهأجلصمنلكمغمؤث

لأئكم،المئيانأئها،إليكمأكتمب،التذء-منذهؤائذيتعيرفون

لآئكمالضمغار،3الآولاأئها،إليكمكتبتأ4،الشرير*غقبتمقد

لهؤائذيتعرفونلآئكمالآباء،أئ!ا،إليكمكتب!ت؟الآبتعرفون

تنضره.منذيتعفمهامؤمنوكل،بإلحاحعئمهاالمسيحلأنقديمةهي)7(.يسوعأي)6(

الحقيقئةالمحئةمنالخلؤإن\(أ!.بكفايةعملثامعروفةغيرلآنهاجديدةآيضاوهي)8(

يريد121(الفه.نحوتوخههائتيالائجاهحاشةيفقدهإذالعمىإلىبصاحبهينتهي

.الشيطان-أ(.:اويوا:)1يسوع)13(الزسالة.إليهميوخهاثذينجميع
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كلم!ولآنأقيوياء،لآئكم،المتيانأثها،إليكمكتبحتالتذء،ئنذ

الشرير.غقبتموقد،فيكمثابتةالفإ

العالم!أحاأتج!أإن.العاتماليماولا،*العاتتمتجئوالا15

شمهؤ!-العاتمفيهاكللآن16الآبع!.قحئةفي!ققي!ث

كآبلالآ!بمنليسن-كأالجنىوضت!يمالغينوشهؤةاتجسمد،

الفيمابمشيئةتغملقنأفاأيضا.وشهوتهرويزولكلوالعالم17.العاتم

الآبد.إلى!افإئة

الذخالينمنالتحفأ:الزابمالشرط

شمعتملقد.الآخيرةالسماغةذيهيئهاالضمغار،أودلادييا18

هذافمن:كثيرونذخالونمسمحاءوها،شيأتيذخالأشتسيخاأن

أئهمبيذجمئا،خرجواتقد91الآخيرة،الئماعةهيئهذهآنتعقئم

إئمهـاأ،وليهنضغثا.لآشتمرواجمئالوكانوالآئ!م،جمئانم!يكونوالم

ققكم،أنتمأئا25جمئا.ليسواالجميعصأنليتبئنخرجوا،

إ؟123:ا)يوالعالمرثيسلإبليسالمنساقةلفهالمعاديةالقوىمجموعأي)15(

الرذائلجميعالرسولئرجع)16(يحئه.لاوالفهاللهجبألاإثهأي-1(.ا:16

الذخالالمسيح)18(.الثلاثةالأصولهذهإلىروحهتكؤنوائتيالعالمعلىالمسيطرة

تاريخيملأإذنفوجوده.للمسيحمقاوموكلكاذبنبيئوكلكاذبمسيحكلهو

المسيحعلىتتكاتفالمعاديةالقوىكللمجطالأئامآخرحئىيقاوم!اوسيبقىالكنيسة

أوالسسيطان.العالمروحبلالمسيحروحلهميكنلملكونهـم191(نهائئا.فيسحقها
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إليكمتقدكتبمت21شيء.كلوتعلمون،؟،القذوسمنكه!ق!خة

يهذب!منماولآئةتعرفوتا،لآئكمبل،الحقتعرفونلالآثكملا

لهؤيسوغأنئنيهرائذيإلأالكذال!قنص22.الحقمنأتنبث!(

قنكل23!والآبنالآ!تائنيهز:الذخالاتسيغهؤذاك؟المسيح

أيضا-.الآل!بالآبن-ققاتعتريتقن؟!الآبلهكلليسن،الآبنينيهر

ثبحتفإدنالتذء،منشمعتموةمااليكمقفيثئمث،أنتمأفا24

وفيالآبنصفيأيضما،أنتم،تثمتونالبدء،منشمعتموةمافيكم

الحياة:نف!هفؤب!ؤغذناائذيالموجمذفووهذا25الآبه

الآبدئة.

أيريدونائذينبشأدبإليكمبيماأكتمتأن،أرفىثاماذللث26

تثبتامنايفتموهاائتياتائعحةفإن،أنتمأفا27.يفيمفوكمأنا

ق!حتاأدنبما،وليهنأحد*.يعفمكمأدنلكمحاجةولا،اليكم

عفضنكم.كمافيإ"3فآفئتوا،لايهذل!خ!وهيئ،شيءكلتعفمكم

هاإذاحئىالضمغاز،الآولاذأثهافيإ،الآنآثئتوا،أتجل28

ويقذسهم،الحقيقيئالعلمفيلفنهم،المؤمنونفيهاشتركالذينفسهالقدسالروح)02(

إلأيعرفلاالآبلأن231(.الابنأوالآبهووالقذوش-الذوام.علىويقيمهم

)27(الآب.معرفةإلىحتقاتقودالابنمعرفةإن-35(.:01؟:18اأبوبالابن

لا،الرسلمنكانوءان،الخارجمنالثعليمأنبيد15؟:3،)1الرسلالمسيحئينيعفم

المسيح.في-.الروحبنعمةإلأالئفسداخلإلىينفذ
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جمند!بالآثمصال-غئاايخزبلا،الكاملةالثقةلناتكونطقز،

يعقلقنكلأنأيضافآعلمواباز،أئةغلمتمماوإذا92.قجيئه

جمنه.مولوذاليز

اللهآبنصمسلكيسلكأنالمسيحيئفعلىأدبالفة2

وتحن!اللهأولاذئدعىسئىالآلثخضشامحئةبآئةافظروا3

لمفلأئةتعيرفنا،لاالعاتئمكان!إن،ثئمومن.كذلكالوا!إافي

بعايتبئقولم،الفه3أولاالآنيننحنالآحئاء،أئها2يتغيرالاصو.

لآتياأفثاته"،سنكونطقز،ماإذا،أئاتعلئمأئاغيز.شتكونهاذا

هو*.كماشنعاينا

الحطيئةمقاطعة:الأؤلالشرط

لهؤذاك**أنكماتف!ا،يظفرالزجاء،هذاب!ته"قنكل3

الخطيئةلآنأيضماالشريعةتتعذىالخطيئةتفعلقنكل4طاهر.

يتزح!طقزقدذاكأنتعقمونفأنتم5.الشريعةتعذيهيئإئما

في*البئةتخطألافيإيشتأقنكل6.البئةفي!خطيئةولاالخطايا،

يعيرفة.ولمتزةلميخطأتنكل

يحتقرهمولذلكالمسيحئين،لعظمةمعرفتهدونيحولللهالعالمجهلإن)1(

ال!عيدةبالمشاهدةكتمالهاملءتجدالأرضعلىبالإيمانلدهمعرفتناإن)2(.ويضطهدهم

إلىللذعوةأميتا،الفهلنعمةمنقاذاالمسميحيئدامماأي)6(.يسوع31(ال!ماء.في

يخطأ.آنيمكنهلا،الإلهئةالحياة
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باؤ،!هؤاليزصتعملقنأحد.يضفكملاالضغار،أولادييا7

لأن-،إبليسنجمنفهوالخطيئةيغملصوقن8باؤ.ذاكأنكما

أعماكلينقفن،اللهآبنظهزولهذاالتذء.منذيخطأإبليسن

زؤغلآن،الخطيئةتفغللاالفيمامنتولو؟لهؤقنكل9إبليسن*.

الفه.من3قولولآئهتخطأ،أنيستطيعولا؟فيهحاكالفإكأا1

ليسنأليزتفعللاتنكل:إبليسنوأولا؟الفه3أولاتظهرب!ذا15

*.أخاهيجمبألاقنأيضماوكذلك،الفههن

المحئةسيماولاالوصاياحفأ:الئانيالشرط

نجحثأن.التذبجمنشمغتموهاائتيالئشرىهيئهذهلآن11

الشرثرلحتد،جمنكانإذ،ائذيبقاينتتشئةولا12تغضما،تغضشا

أخي!آعمالوأضا،شمريرةآعماته"كا!ألآنذتحه؟ولتم.أخاهذبغ

يثجضعكم.العاتمكانإذا،الإخوةآئهاتتغخبوا،لا13فبازة.

يخمالآئا،الحياةإلىالمولتمنآنتقلناقدأثاتغقمفنحن14

آخاةيبجض!قنكلا5اتوت.فيتثبحتأيجالاقنالإخؤة.

فيه.ثابتةالآبدئةلمالحياةله"تئ!ت2،قاتلكلآنوتغقمون؟قاتلالهؤ

الئاسيجرينيولاشفهااثتيالخطيئةطريقوينهجإبليسمبادئيستوحيإئهأي81(

المئررةالئعمةوهو،فيهالإلهئةالحياةمبدأآيالده":"ورغ)9(3.ا:12يوإليها.

المحئة:فكرةإلىالرسوليمرالخطيئةفكرةمن)15(لفه.ابتاالمسيحيئبهايصيرأئتي

الشرع)تتميم(:الإيجابئةالئاحيةوالأخرى)الئعذي(،:المئ!لبئةالثاحيةتمثلالأولى

وقتله.،أخاههابيلقاينآبغضوبوحيه،إبليسهو121(الجديد.



3:16-24؟4:االأولىيوحئاالقذيسوسالة079

قيجمالآحينا؟تف!اتذكقدذاكأن:المحئةغزفناقدبهذأ16

كافت!قن17+الإخوةسلآجلنفوشناتئذكأن،آيضاتحن،غقينا

أحشاءة،غناقختممنفاقةاليأخاةووأى؟العاتمهذاخيراتته"

لاالضمغار،أولادييانجثقفلا18الفه!ب!قحئةفي!تثبمثفكي!

مقأئاتغوففبذللث91وحفا.بالغملصبل،بالفسالبولاصبالكلام

أغطئمالفهبأنص-قلئنابكتناماإذا-02أماتهقلتناونفيغ،الحق

سيء".بكلوعايمقئينا،جمن

؟،الفهتدىدالةفلنايبكتنا،لااللبناكانإنالآحئاء،أئ!ا21

فؤماونفغلوصاياةتحفألآئا،جمنهتناله"فإئاسأثناوضهما22

تسوغآبييمابآشمصنوجمنأن:وصئتهذيهيئوها23.أماتهقرضيئ

خمطوقن24أاهوصانا.ماعلىبعضعاتعضناونجبأ"،المسيح

بالزوجفيناتثبمتأئاوتعيردت،فيهوالفاالف!فيتثب!تفإئةوصاياه

أعطانا*.ائذي

والعالمالذتجالينمنالئحفأ:التالث9الشر

هكالآزواخآختيروابلص،زوحكلإلىتركنوالا،الآحئاء0أثها4

الئاجماالقلقبعضخامرهضميرناأوفلبناآنوحدث،المحئةفيناكاشطماإذايقول)02(

وحلضا.صدزاوأوسعمتا،بطوئتناآعلمالفهلأننقلقفلاالضمعف،منحياتنايرافقعفا

المسيحئةالحياةتنبثقآصلكمنومنه.اللهلكلمةالطاعة!نابالإيمانالرسوليريد231!

الأبرار.نفوسفيحاضرااللهيجعلالزوح1241المحثة.فيوازدهارهاامتلاءهاوتجدكفها،
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العاتم.إلىخزجوأقدكثيرينكذتةأنبياءلآن*،اللههنهيئ

المسيغيسوغبأنتعتر!تووحشكلإن:اللهروختعيرفونبهذا2

بيسوغ،تعتر!تلاروحصوكل3،اللهجمنفؤالجسد،فيأتىقد

أئاشمعتمقدائذي،الذخالصالمسيحروحهذابل،اللهمنليسن

العاتم.في،الآنإئا،يأقإ،

وقد،اللههنفإئكمالضمغاو،أولادييا،أنتمأفا4

إئهم5.العالمفيالذيجمنأغطمفيكمائذيلآن.كاغتبتمولهم

لهم.يسمعوالعاتميمالعاتمكلاتميتكفمونلذللث،العاتمين

جمنليسنوقنلنا،ت!قغالفةتعيرفيالضن؟اللهفمنتحن-أفا6

الضملال"!.وروخالحقروختعيردتبذللثلنا.تسمعلاالفيما

والإبطنالمحئةينابيغ3

وكل،الفهجمنالمحئةفإنتعضما،تعضشاينجمثالآحئاء،أئها7

المؤمنين،بعضعلىيفيض!االقدسالروحكانائتيالموا!بإلىالرسوليشير)1(

قبل،منبولسحذركما،الئسزعمنالمؤمنينويحذر،ذلكإلىوماوالألسنةكالئبؤة

ويعطيهم،كثيرونالضلالدعاةلأن،الأرواحوتمييزالفطنةبفضيلةألاعتصامفعليهم

فيلاشتراكهمالكذبةالأنبياءغلبوا)4(وه(.:3)2للئمييزالأساسيئالمقياسالزسول

الضحيح،الئعليمفينشروآعقابهمالرسلأي)6(:33(.16)يو"العالم"غلبمنقدرة

سمعمن:الأرواحبينللئمييزالمفياس!والرسلتعليممنالتاسموقف-.المسيحإنجيل

.الضلالففيوإلأ،الحقفيف!ووإنجيلهالمتج!داللهابنبشأنتعليمهمواعتنقلهم
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!ليج!لاقن8.الفه!!تعيردت،اللهجمنتولو؟فهؤيجبأقن

تيتنا:!مافيالفيماتحئةطقرثبهذأ9قحئة-الفةلآن،اللهتعرفي

تقو!هذاعلى01.بهيتخياصالعاتمإلىالوحيذآبتاأرشلالفةبأن

آبتاكفار)وأوسلأحئناتفصمةلهؤبل،اللهأحتبنانحنأئالا:المحئة

خطايانا.غن

قغتثنا،"الحذهذاإلىأحئناقدالفاكانإنالأحئاء،أثها11

أحايشاهذةلمالفةإن12بعضما*.تعضشانجصثأنأيض!ا،تحن

وكاتتأ،فينا"شالفاأقاتمتعضعا،تعض!ثاآحتئناتحنفإنقط-؟

الينا:أفقي!!ولهؤفي!ثابتونأئاتعيردتبهذا13الينا.قحئتاكاملة

الآتأنوتسمقاغايئاقد،ونحن14*.روجهمنأعطاناقدبآئه"

آبنفؤيسوغبآنآعتزدتقمنص15.للعالمفخفضماآبتةأرسلقد

غزفنا.قد،وتحن16الفه.فيايثب!ث،وفؤفيهيقيئمفالفة،الفه

اتمحئ!فيثتمتفضن:قحئةالفةإنبها.!امئافينا،لف!ائتيالمحئة

فيه.الفاوتبتآ،الفهفيقبمتآ

يبرهناوبذلك؟المحتةهذهفيالاشتراكمنلفهأئهاذعىلمنبذلاثئمومنمحئة""الفه)7(

اللهامحثةغرارعلىتكونأنيجبلب!عضبعضنامحئتنا)11(.اللهيعرفأئهالمؤمن

ائذينا"الروحانتين"بجماعةالرسوليعرض)12(.استرجاعولاحساببغيرالباذلةالمضخية

بالفهاالضميمالائحادإلىالطريقفيما،المباشرةالمشاهدةطري!قعنالفهببلوغيذعونكانوأ

ويقيمأ-:18(.ايو)انظراللأحق.كلامهفيالرسولتعليمحذعلىالمحئةطريقهىإئما

.:القدسالزوحعنتصدرالمحئةثمارلأن)13(آبنائه.فلبفيالمحئةيفعلأئذيهولأئهفينا
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الثقة!أيئء،لنايكونبأنفيناةالمحئةكمال"يقومبهذأ17

العاتم.هذافينحننكون،*ذللثكانالكما،الذينتومصفي

لآن،الخو!تتنفيالكاجملةأتحئةبل18؟اتحئةفيخو!تلاإئا

أفا91*.المحئةفيتصيزكاجملألاوالخاث!جمقاتا،تفيرضنالخو!ت

))إئيأحا:قاكإن02اءولأ.أحئناقدفؤ،،لآئة،قفئجمثتحن

أخاةيحبألافقن.قهؤكاذب،أخاةيبيض!وهؤالفه"،أحبما

هذه،أتجل21.تراهلاولهؤالفةحاأنتستطيغفلام!يراةوفؤ

أيضما*.أخاةقفيجثالفةأجأقنمنا:لناائتيالوصئةهيئ

وكل،الفههن3قولوقهؤ،اتسيحلهؤيسوغأنيوجمنقنكل5

أولاذنجمبأأئاتعير!تبهذا2.!جمنهاتولوذيجأالوالذجبأقن

الله:قحئةهيئفهذه3،*بوصاياهوغمفناالفةأحتبناماإذاالفإ

جمنقولوبكللآن4،بتقيلةتي!مثووصاياة،وصاياهقحقطأن

إيماننا.هيئإئماالعالئمغيمتبهاالتيوالغلبة6؟،العاتميغلمبالف!

لها،والمطابقةاللهبإرادةالاتحادفيرغبةعنالعملإلىالمسيحيئيتوضلبالمحئة171(

قطيعمللمائذيالمسيحال!ئدأي"ذاك"غرارعلىوذلك؟دينونةيخشىيعودولا

البنوبةالمحئة181(.اقتفاؤهعلينايج!وائذي34:8،912؟:4)يوالآبيرضيماإلأ

تتجرأ.لاواحدةوصئةالقريبومحثةالفهمحئة)21(مغا.تجتمعانلاالحدمئةوالخافة

إخوتهوجبأأتا،بصفتهاللهيح!ثاللهمنوالمولود.لفهابتاكانحفاآمنمن)1(

علىالمحئةانتصار)4(الوصايا.جميعتتلخصبالمحتة)2(.آخرينلفهأبناءبوصفهم

بموته.المسيحأحرزهائذيالانتصارهوذلك.البغض
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آبنلهؤتسوغأنيوجمنائذيإلأالعاتتمتغلحبائذيذاقن5

بالما؟لا.أتسيحتسوصما،كأوالذمباتاءأتىالذيلهؤهذا6الفه؟

لمالحقلهؤالزوخلآنالشاها،الؤوالزوح،والآمبالماءبل،ققط

وهؤلاب،والآموالماءالزوح8:*ا..ا.ثلاتةفالسمهوذ،تئمومن7

الفهفشهاذة،الئاسشهادةتقتلكئاققئن9آئفاقكل!.علىالثلاثة

فمق15-لآبيهبهاشمهذائتيالف!شعهاذةهيئهذهفإن.أعظم

الفةيصذقيلاوقن،؟!تفيمهفيالشهـاذةهذ؟فلاالفهبآبنصيوجمن

الئةبيهاشهذائتيبالشهاذةئوجمنلاإئةإذكاذتا،تجغقةفقد

،:الآبدئةالحياةأعطاناالفةأن:الشهادةذيهيئفها11-لآبيه

وقن،الحياةفلةالآبنتهروقن12،آبيهفيهيئالحياةوهذ؟

الحيا.ة.ته"قلئ!ثالفيماآبنله!ليسن

لقد71(:34(910)يوالمطعونيسوعجنبمنسالاالفذينوالآمالماءبقؤةآي61(

ال!ماء(فيإذن"فالشهودالئحو:هذاعلىاليونانئةالئسخوبعضالفلغاطافيالئصنجاء

:الأرضفيوالشهودوأحد؟همالثلاثةوهؤلاء،القدسوالروحوالكلمةالآب:ثلاثة

المعمودئة%فيتمتالفهابنبأئهللمسيحالروحشهادة)8(...".والذموالماءالروح:ثلاثة

بعضابحسبوالذمالماءوشهادة23(،ة5أاعالرسلكرازةتأييدهوفيوالعنصرة

على.العلنئةلرسالتهوالأخيرالأولالحذانوهما،وموتهالمسيحمعمودئةفيهيالمف!رين

الحقيقيئالناسوتهوالماءوالذم،المسيحلألوهةشهدالروحإنغيرهمويقول.الأرضهذه

.شهادةعلىيحصلبالابنيؤمنمن)01(.بالحربةطعنإذبعدجنبهمنخروجهماعند

القلب..أعماقفيالقدسالروحئسمعهاالتيالآب
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ثقةفيالف!لاةقؤة:ختام

الحياةلكمأنيتغلمواالآشياء،بهذ؟إلييهمكتبعتتقد13

أئاأبالفإ،الثقةهذهولنا14.الئهآبنسصباسمأئومنينأنتئم،الآبدئة

أئاغيفناماوإذا15لنا.تسضع،قشيئتإؤفقصعلىضميئا،شآثناةإذا

شآلناه.قدماعلىحاضلونأئاغيمنافقدنسأله"،مافيلناتسمغ

،الموتإلىتقو3لاخطيئةتفتيردثأخاةأحدرأىإن16

خطيئةترتكيونلفذينأذللث،-الحياةالفا،1قئعطياقفحضل،

وقست؟كلالموتإلىتقو؟ماالخطاياجمنلآن-يفموتلي!ث

الخطيثةينأنبيذ؟خ!ة2إئمكلا7.يصفىأنأطلمبلآجي!ا

اتوت.إلىيقو3لاما

ينولذائذيإئماتخطأ؟لاالفهينقولو؟كلأنتغقئم18

العالتموأن،اللهينأئاونعلئم91،يق!هلاوالشرير،تصونةالفيما-

أتى،قدالئهآبنآلنأيضماونعلم25الشزير،سملطالبتحمآكفا

الحقيقيئ،الإل!فينحن؟الحقيقيئالإلة،أتعيردتلكيبصيرةؤاتانا

الآبدئةهوالحياةالحقيقيئالإله"لهؤهذا:المسيحيسوغآبي!في

الآوثان...جمنأنف!كمصمونواالضسغار،أولادييا21

القدسالروحضذالخطئة،كفرهمفيالمتصفبين،الإيمانعنالمرتذينخطيثةهي)16(

.الموتحئىالئوبةعنالإعراضعلىمصرصاحبهالأنمنهاالخروجآدبثايستحيلائتي

العادثة.المميتةالخطيئةفهيالئوبةبضرطالمؤتدالموتإلىتقودلااثتيالخطيئةوآئا-

الله.ابنالمسيح"اللهمنؤلد"بائذيالمراد)18(



التانيةيوحئاالقذيسردم!الة

الثانيةيوحتاألقثيكدلىودللالة

779

مقذمة

فيياثمبههاولاجميعها،الرسالةكتابةفنشروطالرسالةهذهفيتتحفق

غايةموضوغهاليوحئا.الئالثةوالزسال!فيلمونإلىالرسالةسوىالوجههذا

ائمضفين.منالحذروتوخيالمحئةإلىالذعوةفيينحصزوهو،البساطةفي

الزسالةخطئض

قؤةعلىيعتمدائذيأ(،:)1الكنايةأسلولثالزسالةعبارةعلىيغلمب

الضعيد،هذاعلىقليلأ،تقتربثئممنوهي.المفاهيمتجسيل!فيالضمورة

الزؤيا.سفركاتبإليهيلجأائذيالرمزفيالأسلوبمن

بأنئناديوائتيالكاتبيقاومهاائتياليذعةتحدياالرسال!هذهفيويبرز

7(.)1:بالجسديألتلمالمسيحيسوع

علىالئباتفييكونالزسالةمطغعليهئشذدائذي"الحق((فوهكذا

الأفكار.منالمستحذبعنوالإعراض،الئعليم-الضحيح

ئهاميزا

يووايو:ه2بينما)قارنالأولىبالزسالةالضريحارتباطهاالرسالةيمئز

يو:و43يو:)2الثالثةوبالرسالة3(،-4:2يوو!يو:2:7227،

بعضمهاالثلاتالرساثليشذالرباطهذا14(.-3!يو:و3يو:212بم4

.الزاجالإنجيلمعقربىذاتويجعلهابعضإلى



الئانيةيوحئاالقذيسرسالة789

وؤمائهتلىوييهام!ن

الأرجحومن.الشأنهذافيالئقليدأوالئمنفيواضحيماإشارةمنما

والإنجيلسابقتهافيهدؤنتائذيالمكاننفسفيؤضع!ساقدالرسالةتكونأن

ؤمانهما.منقريبؤمانوفي،الزابم



979الئانيةيوحئاالقذيسرسالةا:أ-6

يوحنايلىألقت،سالة

التافية

ودعاءتحئة

ائذينآولا؟هاوإلىم!ائصطفاة*ال!ئدةإلى*الكاهنمنا

الحقكزفواالذينتجميعبلققطأنالا--الحقفيأناأحئهم

قغناوسيكونفينا،ثاتجأفؤائذيالحقهذاأجلجمن2-أيضما

الآبإ،الف!جمنوال!لاموالزحضةالئعمةقغنالتكن3الآبد.00إلى

والمحئة.الحقفيالآلبآبنص،المسيحيسوغوجمن

والمحئةاظقفيالحياة

فيتسلكونتنأولابلثينؤتجذتلآنيجذاقيرضطلقد4

،والآن5الآب.ينتسففنا!اائتيالوصئةض!على،مم!الحق

بلتجديد؟،بوصثةإليلثيكتحثلاكمن-،السئدةأئتها،آسأللث

وبهذا6تعضما.تعضشائج!بأأن-التذءهنلناكاتتأائتيبالؤصئة

نأهيئالؤصئةوتللث.وصاياهيخسمبيماتسللثأن:المحئةتقوم

التذء*.جمنشمعتمماخذعلىالمحئة،،أفيتسملكوا

إقليمفيمجهولةكنيسةلتعيينفاستعارة(المصطفاة"ال!ئدةوأئا-.الزسوليوحئا)1(

يأ)4(.المسيحفي-المؤمنينوأئمالمسيحعروسكنيسةكللأنكذلكودعيت،آس!ية

تسلكواأدنيلزمكمائتيالوصئةهي"تلك:هكذأالبعضويترجم)6(الوصايا.يحفظون

البدء".منسمعتمماحذعلىفيها



31-أ:7التاثيةيوحثاالقذيسرسالة089

الكذبةالمعفمينمنتحذير

بيسوغتعتوفولنلا،كثيرولنمصمفونصالعاتمفيآنتشزقل!فإثا7

المصمل،الفؤكذللث(كانأوقنالج!د-فيأتىائذيالمسيح

!،غقينا*تقزةتخ!روالئلألآئفميمكماحذروا8!ع!الذخالالمسيح

علىتثبتاولا،تتجاووع.؟قنكل9ثواتاكاملأ.بالحيرفيتنالوابل

الآب!ققاالئعليمص!ذاعلىتثبت!وقن؟تهالفافليسن6!المسيحتغليمص

فلا،الئعليمبهذايأتولمأحاجاءيهمفإن15كلاقما.والابن

فيتسمتيركغقيإي!فئمفقن11غقيه*.ئستفمواولا!جمنلتكمتفبلوة

.الشريرةأعمايه

ختام

اكئتها،ألاأنأآثرلمحت،إليكمأكشهاكثيرةأشياتليأنوتغ12

حئى!،مشاقهةفأحذتكمآييكمأنأرجوفإئيوبايداد.الؤزقيفي

كاملأهلصرورنايكون

.ائمصطفاةأختلثأولاذغقيلثئ!فم13

ائتي!الإيماننعمة81(.الفئملالودعاةالمسيحمقاوميجميعالففظةهذهفييعني)7(

الخطرةالئظرئاتإلىالزسوليئالئعليمحدوديتجاوزأي)9(.الرسلبسعيعليهاحصلوا

الئعليم!دهأئا،المسيحألفاهائذيالئعليمإئايريد-.هرطقةمنالغالبفيتخلولاائتي

ثمين!شيءالإيمان)01(.حقدهانسانحقإله:المتأئساللهابنأثهعلىالمسيحبشأن

فياآفسسكنيسة)13(صفاقيه.يعكرأنوسعهفيماكلأجتنابوجبثئمومنجذا

الزسالة.كتبعندماالزسولكانحيث،الأرجح



الثالثةيوحئاالقذبسرسالة

الثالنةيوحتاألقةيلى،دلمالة

819

مقذمة

وهي،الئرشلميزابهنفيلمونإلىوللرسال!لسابقتهاماالرسالةلفذه

نأاع!ولهما:أمرينفيوتفيديو:9(،31الثانية-الزسالةالأرجحعلىتفترجمن

والثانيبمالكاتجطيقيمصثبالكنيسةإدارئامرتبطةإلي!اتتوتجتماائتيالجماعة

الخاطبة.الجماعةوسطفييجرييزال!لملا7(يو:)3رسولئانشاطاأن

نلزسالةخصائص

السمهربوأجبالئقئدإلىدعوةذلكإلىوهيوشكر،تهنثةيركلمةالرسالة

الذاتمراقبيماإلىودعوةوإرشاد،توجييمامنذلكعليهتثطويبما،والزعاية

مثال!،القبيلهذامنإئها،المصير.وتقريرالثدابيرائخاذمنذلكيتضفنبما

الكنسيئ.الئنظيمصفيئحتذى

ميزائها

وثتيوئير!يسأ(،)الآيةغايوسهمأشخاصثلاثيماأسماةالزسالةتذكر

الخاطبة.الجماعةوجهاءأئهمشلثولا12(،)الآيةوديمتريوس9(،)الآية

الجماعةفينفوفيوذومناوئهسللثذومنهمالثانيأنإلىالزسالةوتشير

صاح!والثالحث،الرسالةكاتبلدىحظوةصاحمثالأؤكأنفيما،المحفئة

إليها.ينتصيائتيالكنيسةشؤود!علىشديد؟غيرة



التالثةبوحئاالقذيسولم!الة829

وؤمالمنهتدوينهامكان

علىيحملال!ابقتينوالرسالتينالزشالةهذهبينالشديدالئقارلتإن

مطلغوفيسابقتاها،فيهدؤنتائذينفسهالمكال!في؟ونتبآنهاالاعتقاد

الئاني.القرن



الثالثةيوحئاالقذيسرسالةأ:أ-8

الثالثةيوحئايلللىالقت،للثالة

839

ومديحتحية

الحق.فيأناأجئاائذي،الحبيب*غائوشإلىسالكاهنمنأ

ومعاقى،شيء،كلفيموفقاتكونأنأتمئىالحبي!،أثها2

،الإخوةأتجغف،قدتمئمااجآفيرحت!تقد3.موفقةنفتملثأنكما

سرورليوليسن4.الحقفيولضمئيرك4علثالذيللخقولثمهدوا

ا-لق.اليي!لكونأولاديبأنأسقغأنجمنأعطم

إلىتضنغمافيالإيمال!غقلتغملإئلث،الحبيثأثها5

أماتملضخئتلثشهدواقدفإئهم6غزباء،وإئهميمئماولا*الإخوة

خقيقهؤماعلىللسمقيرأفثتهمإذاخمتمتالتفعلوإئلث.الكنيسة

الأقيمجمنيأخذواولمخزجوا،"+الآشبمصلآجللآئهم7،بالفإ؟!

قنصيزهؤلاءأمثاكتحنتفبلأن،إذنغاتناالواجيمافمن8شيئا.

".الحقأتمئيرافيأغواتالهم

للمبشرين.الضيافةوحسنوالإيمانبالئقوىامتازعلمانيئمسيحيئالأرجحفيهو)1(

)6(إلي!ا.ويرجعونللئبشيرأف!سسمنينطقونكانواائذينالجؤالةالمرسلودنهم)5(

الأمعلىليس81(.الإلهالمسيحاسم)7(.مجدهلأجلالقهقتلمنئرسلينلكون!م

فيأعضاءإئهمإذالمؤمنينعلىبلالإيماننشرعلىالعاملينالمرسلينبنفقاتيقومواأن

كئه.الجسموأزدهارإنماءلأجلالعملعليهموجبثئمومنالمسيحجسد



يهوذاالقذيسردم!الة

ييوفاالقةيلى،لثلالة

859

مقذمة

خطيرإلىالمؤمنينينئهلكيوضمعهاكاتئهاتحذيرفيطابمذأثرسالةهي

عهارة،إلىإل!نانعمة"ئحؤلونفنافقونئرؤخها،مضفلةلتعاليتمالانقياب

4(.)الآية"المسيحيسوغالوحيذورئناصئذناوئنكرون

الزس!الةخصائض

خطتالرسالةتكأنحتى"المنافقين"أميرمعالجةفيالرسالةكاتبايمجن

الئشبي!أساليبإلىيعقالذلكوهو.بآضاييلهموالئنلإيدللطغن-بتعاييمهم

القانونيئ.وغيرالقانونيئاليهودفيالئقليدمننصوضماوئووذ،والاستعاوات

تكتفيوإئما"ائنافقين"،دعوىئفثذلاالكاتبآأنالذهشةيثيزوائذي

الإيمال!قخوىيبسطهوولا؟بول!سيفعلماعكسصعلىبها،بالئعريضص

إليه.بالإشارةيكتفيوإئما،الضحيح

ميزائها

وئلثم،المقآسةالكتحتتجئذايعردثفهو.الوأسعةكايبهابثقافةالزسالةتتمئز

المأثورةالآقوالصانتقاءويجيد،الذينئةالثفحةذالتعصرهبتآلي!واسغاإلماقا

الضفاتهذهفكلتئسطها.التيالفكرةإصاب!فيويبرع،المعئرةوالضمؤيى

هوئته.منمهئمجانمث

يئدوفهوتعقوب"،أخو"يهوذا...أئهالزسالةصمطلعفييعلنأنهومع

17.الآيةفيذلكيئضحكماالثانيالجيلفوجمنيأحذ



869

وؤمائهثدوييهامكان

يهوذاالقذي!رس!الة

قولأعلىيساعذماالأخرىالأسفارصنصوصفيولاالئقليدفيليس

!لبطرسالثانيةالزسالةمنالرسالةئقربائذيوالشبه.الشأن!ذاقضلءفي

نهايةفيالئدوينصزمنيجعلاني،الثانيالزعيلصمنمؤمنكاتتهابأنوالاعتقاد

.تحديدهيمكنفلامكائهأئاالأؤل.القردب



يهوؤاالقذيسرسالةا:6-1

ي!وتاالقةيل!لى،لمدالة

879

ودعاءتحية

اتحبوبينإلى،تعقولتصوأخيالمسيحيسوغغبل!،يهوذا-جمنا

لكئميتكئز2؟اتدغؤين؟المسيحليسوغاتحفوظينالآبا،الئ!في

والمحئة!وال!لائمالؤحمة

الكذبةالمعفمون

فيالزغبةتكونماأشذعلىكنمثإذإئيالآحئا*،أثها3

اكضحتأنهضطئزأالآن،1زأيتني،العائمخلاجمشابشأدبإليكمالكتاب!

ذفغةشفتمأئذيالإيمالإ،صشبيلفيالجها؟علىءلأخرضمكمإليكم

علي!يمكيمتأئاس!،افيكماآنذسنقل!لأئا4؟!لدليقذيسينوأحذة

وينيهرون،غهاؤةإلىإلهنايعمةيحؤلونمنامقون؟قديمجمنالقضاء

المسيح.يسوغالوخيذوؤئناشئذنا

نأتجئذا،هذاكلتعيرفونائذينأنتئم،أدكركمأن!أريذ5

ائذين،ذ!ثتعذأهقلثجمضز،أرض!صهنالشعتحفمنإذ،الزلث

فيأبدئةبقيود،العظيماليوملذينونةخمطوآئا6يوجمنوابمليم

بلالزفيغتنصمتهئميخقظوألمالذينالملائكة،الطلمةأعماقي،أ

لكلوبا.ائتيمريمابنهوإذنسيبهأيالزفيوأخوأورشليمأشقفيعقوبآخوهو)1(

للمسيحئين.)3(



لما:7-1يهوذاالقلئالسرس!الة889

المجاور!والمد"ن،وغموؤةشدوتمأنكما7؟؟بالخاصنقسيهتهمتركوا

م!غرلمجا-تج!تمدوراتوذقبمتغنيإ،نوع-الفجيرفيآنهضكحتائتي

أبلإئة.نايىجمقاباناتهاإذ،جمبزةججقمثقد

ئنخسودط:كذلكيفعلونائمختيمينأولئلثفإنهذا،وقغ8

إدط9الآفجاد*+.علىوئجذفونمأ!السميادةوتحتقرونالج!ذ،

جئت!فيونازغاإبلي!من،خاضتمئما،الملائكةرئيسنجمخائيل!أ

"ييزجرلث:قالبلشائتا.حكقاعليإيحكتمأنيجممئرلم!أبموسى

يعرفوناماوأئا،تجقلونماعلىفيجذفونهؤلاءأفا15أ"الزفي

فإئهم!لهمؤئل11أنفممهم.يهيكونففي!؟كالبهائمطبييئا؟6،

تفعاتم؟ضتملالصفي،الك!عبآبتغات،وآنصئوا،قاينطريقشلكوا

الوؤخ-تر.فعاتذةفيوهقكوأ

الخطايابعدفيماعيت3،الطبيعةضذدنسلخطاي!استسلموا)7(2:4.بط2انظر)6(

أنفسهمالملائكةأنمع،الملائكةويىفعة،المتأنسالفهابنسيادةيحئقرون)8(ال!دومئة.

بط2انظر1من!مالهالكينعلىحئىبعضعلىبعضهمالافترأءعلىيجسرونلا

رثيسجمخائيلإلىؤكلاللهأنخلاصته،قديميهودفيتقليدإلىإشارة)9(01(.2:

موسىأنمذعياإبليسفمان!عهكثير،ببهرامموسىجثةيدفنأنإسراثيلوحاميالملائكة

هنذأهنايذكروالزسولاجمرام.هذامثليستحقلاالرملفيودفنهمصرئاقتلائذي

حالالملاثكةعلىيفترونإئهم:مسلكهمفيالشاذينأولئكعلىك!شاهدأليهودفيالئقليد

.وحدهللهالحكمويترك،إبليسعلىالحكممنفطةفييتحفظنفسهالملائكةرئيسكون

فيهافيجدونالب!ائمطريقةعلىوذلكالمحسوساتإلأتعرفلامداكهمإنيقول151(

عليها.يجذفونولذلل!،لماذئتهميدكونهافلاالإيمانوعقائدالزوحئاثؤآفا،هلاكهم

ينتظرائذيالعقابليصفقارثيهإلىالأسماءأكرهالكريمالكتابمنالزسوليذكر)11(
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اليترغدونخيمث،الوذئةضآببكمفيأذناس!هؤلاءإن12

أشجارأالرياحتخملهاماءبلاسمحمب،أنف!همويغففون،ؤقاخة

عاتية،تحيرأمواض!13!ه!تأضلةمزتين!أقيتةتقير،بلا،خريفئة

إلىالظلامذئجوزتهاخمطتاثهةنجوم!الخاضةيقخازيهمصفريذة

آذتم،جمنال!افيأخنوختنئأأيضما!ؤلاءوعلى14الآتد"*!

الذينوتةيئجرقيا5،القذيسةيىئواتيمافيالزلثأتىقد"ها:قائلأ*

أعماليصتجميععلىجمنهمالمنا!قينجميغوتحغ،الجميععلى

عليهبهاتطقائ!تيالقطيماالآقوالصصتجميعوعلى،أتؤهاائتيالثفاقي

،والشكوىالئذفيعنستفئرونلاأئاسن16ائنا!قودن".الخطأة

ؤتتضفقون،الطئالبصبالكلامتنصأفواله!،شقوايهمفيوتسكون

الخاضة.-اتصلخةشبيلفيالئال!ن

وتوجيهاتتحريض

ينبها،تطقائتيالآقواكفآذكرواالآحئاء،أئها،أنتمأفا17

سفرفيعليهفالكلاموالهرطقةوالمعاندةالئمزدمثالفورخأئا؟الكذبةالمعفمينأولثك

وإن،الكذبةالمعفمينهؤلاءأدنعلىللذلالةاستعاراتمجموعو13()1612.العدد

العقيدةفيوانهيارونجاسةفراغإلأوراةهاليسظواهرإلأذاكفما،يروقمامنهمبدا

،أخنوخإلىالمسندالكتابمنالزسوليثحتق)14(ثهوض.بعدهيرجىلاوالأخلاق

"أخنوخ))تنئؤعلىيتكفمعندماوالزسول.المفسدينأولثكعلىوجهآتمعلىينطبققولأ

،الكتابذلكمنالكلمةتلكبآنالقوليريدوإئما؟ملهمالمذكورالكتابأنيعنيلا

بنبؤة.أشبههي،المفسدينآخرةعنهويذكرهمامعتماتاتئفقلكونها
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"سيكون!:لكمتقولونإذكانوا18،المسيحيسوغؤئنارشل،قئل

كمقؤاتهمبح!حات!لكونمحمتهنرئونأناس!الزمالب،آيخيرفي

ليممنائذين،الحيوايثون،المشافونأولئلثلهئمفهؤلاء91الكفرئة".

علىأنف!كمفآئنواالآحئاء،أئ!ا،أنتمأفا02*!الروحلهم

أنف!كموآحقظوا12،القاسالزوحصفيوضفوا،الآقدسإيمايكم

الآتدئة4للحياةصالمسيحيمصوغزئنازخمةمنتطرين،اللهقحئةفي

جمنآنتزاغهمأمكتكئم،اضنخفصوا23،ائترذدينأقيعوا22

القباسر!حئىمبجضين،خؤدبفيفآزخموهمالآخرونأفاالئار،

اتج!ا؟إ؟.ذئ!اائذي

مجدلة:ختام

بغيرقجلإ؟أهاتموئوققكم،رئةكلجمنتقيكمأدنولفقابيى24

ؤثنا،صالمسيحبيسوغمخفصشاالآوخلإ،لفه25،الآبتهاجوفيغي!ب

هـإلى،والآن،الأرمنهصجميعقبل،وال!لطانوالجزةوالععطمةالمجا

آمين.الذهور!-تجميح

العقلثلأ.الزوحلاالحيوانئةالئفسهوفيهمالآمرالعنصرإذبروحئينليسواأي)91(

فعلبى،المترذدونا:فئاتثلاثإلىالكذبةالمعفمينأتباعالزسوليق!مو23()22

فهؤلاءوالكفر،الضملالفيسقطواائذين2،ارتياباتهمويزيلوايقنعوهمأنالمؤمنين

معاملئهمفيجبللخطر،المعزضونالباقون3الئار؟منانتشالهمعلىالعملىحا

أدناسهم.منشيءبمخفصيهميلحقلئلأالئحفظمح،بالزحمة



،ويا

يوحتاالقثيلدلى
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يوحئاالقثيلللىوويا

399

مقذمة

للفنأدبيئتقلياوهوالجديد.العهل!أسفايىبيننوجمهمنوحياسفرهو

قانونيفيإدراج!مجزذإناليهودئة.الحضارةفيقروتاساذائذيالرؤيوفي

عاليمعلىالآؤلينالمسيحئينلدىثقافيئ2أنفتاحعنتتعبيرالقانونئةالأسفايى

بشرفي.2بكلامتقئدلاالفهكلمةأنعلىبئنةودلالة،الفكرفيعصرهم

نلث!فرخصائص

قراءتهملدىالئاسعاقةيتوفئمكما،مستقبلئةنبوئةرؤيةالزؤيالسفيرليس

وهو،الأولالففطمعنىعليهيدللمهاحسبعلىنبوئةوؤيةلهوإئمافصوتة.

بأمانة،تثبعهاثئم،حاصرهفي،الإنسانواغسفيالعاملةاللهإرادةاستكشالث

عنالئقالتينزعإئهنبوئا.سفراالزؤياسفريعذالمعنىوبهذا،المستقبلفي

بيئةفييجريماغرابةوئف!رصالواقيتناقضاتوعنالحاضرالزمنأحداب

مستقبليئ.لسلوفيالطريقئبئقثئم،المؤمن

العميق-وغوضهالقديمالعهدأسفايىمنكاتيهأنطلاقةال!فيىصخصائصمن

ائعاصرةءالأحدابمعنىعنال!تارإزاحةإلىسعيهني،المسيحسرعلى

القديمصالعهدينضوءعلىقراءتهقبلللحدثئعطىمعنىفلا،لذلك

والجديد.

ميزائه

إلىيلجأشتىشأنواعمنصمؤوفالمعانيالرموز.ال!فرهذابهيئسمماأهئم
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،الحيوانعالمومنالطببيع!منضمؤر،فكرتهنقلفيالكاتمثاستخداجمها

وكفما.ذلكوغيرالمكان-وحدو؟والملبسوالألوانيالأعدادمنمستضذةوصور

والئفسيرعمقاالفكرةازداذتالواحدةالعبارةفيوتداخلتالزموزتراكبصب

تعقيذأ.

الفصولطمنفصليف!رفلاوتواضيها.مشاهدهبتتاليال!فريتمئزكذلك

منطقيبتماسلثتتعاقبالفكرةلأن،سابقهعنمشهذيقضىولا،بمفرده

.الفصولخلالمنداخليئ

وزمائهتدوييهمكان

زمنأفابطمص.جزيرةفي011،:)1صاحيهتكيدحستالئمفر،كتت

للميلاد.الأؤلالقردبمنالأخيرالجقدفيالاختصاصصذووفيجحلهتدوينه
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أ

آسيةمحنانلللىإل!،لممالتهيهل!ألبمثموأبح

599

الس!فرتقدمة

تكميم!لكي،إئاةالفاآتاةاثذيص،المسيحيسوغ*ؤخي1

يغئلإ؟هلايهيما،تل!علىؤتئتافآرسل،قريبغنسيكونمايجباب؟

تسوغوشمهاد؟الق!يكلميمارآه،مابكلشهذائذي2يوحئا،

الئبؤة،هذ؟كيمابتسمعونولفذينيقرأ،لمنفطوبى3.المسيح

قرلمجط!!الزمانلآناليها،مكتول!هؤماوتحفظون

لكميعمةآجممية*،فيال!بع-ائتيصالكنائسإلىيوحئاجمن4

الآزواجوجمن،"*تأتيواثذي-كانوأئذي-ص))الكائنهنوسلام

الآمين،الشاهد،المسيحيسوغوجمن5،غزشمهأماتمائذين*ال!ثغة

الأؤض.-ملوفيورئيس،-الآموابينواليكير

يرىالئبيئلأننسبئا،وذلك،للذينونةالزدثمجيءأي31(الرؤيا.معنى!وذلك)1(

ف!نذلكعنوفضلأجذابمالأبعادمتفاوتةتكونقدشئىأشياءواحدأئقفيمصهورة

قاعدتها.أفسسكانتاثتيالرومانئةالولايةيريد)4(.الزلثنظرفيواحدكيومسنةآلف

لأن،الكليريدوهو،منها""سبععلىوتوفف،الولايةتلككناثسأهئميوحئاواختار

يآ-ال!فر.فيال!ائدوهو؟والشمولالكمالوعدد،مقذسعدد"ممبعة"العدد

والأرواح-14(.3:)خر"الكائن"آنا:بقولهالقديمفينفسهعزفائذيالمئرمدفي

.الأمواتبينمننهضمنآولآي051(ال!بعالمواهبذوالقدسالزوحهمال!بعة
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ققكوتا،وتجغلنا6خطايانا،هنبدههغ!قناوقديحثنا،قلفذي

آميهط.الذهوو!ذهيرإلىوآلعرةاتمجاوأبيإ،لإل!إ"+وكقتة

أولئلطحئى2،غيهفكلىشتراة!الضحابفييأتيلهؤذاها7

ع،!آمين!تغئمقباثل-الآزض.جميعبستي!وشتنوح،طغنوهائذين

كالنوائذي-"الكائنالإلهرو،الزدثيقولرو،والياء؟إ؟الآلفأنا8

القدير.،"تأتيوائذي-

إعدادئةرؤيا

اتقكوفيوفيالضميقفيوشريككمآخاكميوحئا،أنا،9

جمن،تطمسنالمدلمحؤةالجزيرةفيقدكنمت01.يسوعفيوالضسئير،

*أ،الزصثتوتمبالزوحصوآختطفحت؟*تسوعوشهاذةالفيماآجلسكيقة

"اكتمط:تقول11،بوقيكصوب،ع!يماضوتاخففيقاتممعمت

أ!محسنإ،إلى،ال!ئعالكنائمسصإلىي!وآتجثأجممفير،فيتراةما

،."قئةفيللأوا،ئمئةواليقلإ،يسنوش!مرد،تيوةوثيا،ضسنويرغا،وهيزو!

رألمجلىآئتقعثوإذ.يكفمنيائذيالضمؤفرومالآنظزالآلتقمث12

إئساييا،آبن-شمئةالمنائيرؤشطوفي13*،ذقبجمنمنائزشثغ

يملكشعتاجعلنا.إلههاللهندعوأنجازإنسانهوحيثمنيسوعإلىنظرناإذا)6(

الئمجيد.ذبيحةبأجمعهالعالملفهفنقذم،الكاهنبالمسيحلاتحادناوكهنة،عليهالده

(1)0الآبد.إلىالأزلالجامع،والمرجعالمصدرآيوالياءالألف81("حفا".بمعنى71(

الأحل.يوم-الشافة.للأشغالالأرجحفيوأخضحمسيحئالكونهبطممنإلىنفيئ

ال!بع.آسيةكنائسإلىترمز)12(
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ينبمئطقةئذتث!جمثدومتقئطقاالرخقئن،إلىبثولبقت!تمؤبلأ

كالثفج،،الآبتضكالضموفيآتيضالبولثمعزةوؤأس!ة14،ذهب

فيضفيئاللأمحالئحاسنكآئهماؤوخلاة15ناوبمكقهيمبوغثناة

شثعةالحفنىتد؟في16،كزيرةميا؟كصوتوضؤتةفئقد،أئويي

تلمعوؤخهاخآين؟ذوصاوبمشيفقخرص!فيهوجمنكوايهب؟

آشيدادها؟ز.-جمنذكالشمس

غليئ،يمناةقؤضغبمقذمييماكاتثتجمنذشقطتزأئتافلفا17

تقدكث!تبموالحيئ18والآيخر*،الآؤلوأناتخص،"لاقائلأ:

الموتقفاتيحؤييلإيالذهور،ذفيرإلىحيئأناذأوهاقثتا،

جمنشيكونوما،كائنلهؤماؤأئتآ:مافاتهتمث91.فيوالجحيم

والمنائير،تمينيفيزأئتآائتيال!ئعةالكواكبليثرأثا02تغذ.

ملائكةهيئال!بعةالكواكمثهذا:فهؤ،الذقبمنال!بعص

ال!ئغ.الكنائ!هيئال!بغوالمنائزيرال!بعالكناثسص

فالثوب:رمزفيبوجهمذكورةوممئزاتهوصفاته،الذئانبمظرالمسيحيظهر16(-)13

واحمرار،الأزلئةإلىالشعروبياض،ائملكإلىوالمن!ة؟الكهنوتإلىيرمزالطويل

الزهيبالجلالإلىووجههوصوتهورجلاه،الغضبإلىآوالثافذ،علمهإلىالعين

إلىالضارموال!يفبمالمطلقسلطانهإلىبيمناهوالكواكببمشخصهكلمنالمنبعث

والمرجع؟المصدر،والمنتهىالمبدأأي)17(.الأمينينغيرالمسيحئينعلىالهاثلةالأحكام

الموتعلىالمطقسلطانهعنكناية)18(وذاتئا.آصلأالحياةيملكائذيأيو"الحيئ"

.الأمواتمقزآووالجحيم
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أفسسكنيسة

أفسس!:فيالتيالكنيسةملافي*إلى"اكتمث2

الماشر!لمبيميييما،السمئعةالكواكمبعلىالقابض!يقوله"ما"هذا

بأعماللث،عايئمإئي2الذقبا،منالسمئعصالمنائيرؤشطفي

ختزشآوقدالآشرار.آختماكتطيقلاوأئلثوضئيرك؟،ؤتغيلث

كاذبين.الؤجذتقمبرسمل،وتئسواوسمل،آئهميزغمونائذين

تفشل+وتئم،آشميأخلصجمناكثيراوعاتئصت،ضترتتقد3

إذدأفآدكز5.الأولىقخئتكأهقفحتأئلثعقئلثآخذ،وليهن4

قإئيلوإلأ،،الأولىأعمالكإلىؤلمحذؤئمبأ،،ممقطمتأينجمن

جمنذلثولكن6شبأ.لمإنقؤجمجها*..ا.جمنضنازتلثؤأؤيل،آتيلث

اأيضا.أناأفقتهاائتيالئيقولاوئيهط*أغماكتضقتكلأئلثهذا،

آ!قن:يلكنائمسالزوح؟+ايقولكلماقفيسقغأذنتهكل))قن7

ا.شالفهالزدوسسفيائتيلىالحياةشجرةمنتكلأنأوتييمافإئي

الكنائستلكأرواحولكئهمأرواحإئهمأالملاثكة؟هؤلاءتحديدبال!هلليس)1(

)5(كنيسمة.الكنائسالمسيحيخاطبالملاثكةخلالف!نملاثكة.منهمممثرمضخصة

المحئما.منعليهعاكاشطإلىترجعلمإذابالذماربلمنزلتهامنبالهبوطمهذدةأفسس

التطثرفوإلى،الحياةفيالآداب!طمنالزخاوةإلىتميل،الأصلمبهمةبدعة)6(

المقذسة"."الولاثمفيسيقاولا،الوثنئةالعباداتفيالاشمضرأكبعضوتبيحالثفكير،في

ا".الأولى"محئتهااسترذتإذاللئف!ستعطىائتيالئعمرمز-القديم!.الزوح)7(
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إزميركنيسة

إرمير:فيائتيالكنيسةقلافيإلىأيضما"وأكئمث8

إئي9:حئاوعاذقئتاكانائذيوالآيخر،الآولتقولكلها"هذا

ائذينوآدنتراءصكأ-*!غنيئأئلثقغ-ؤفقيرك،بصميملثعايئم

السميطان!ضجقحلهموإئمابيهو؟"،وتيسوا3،تهوأئهمترلمحمون

تعضايلميئأنموجمعأالسميطانإنفها،شتعانيجمماتخ!لا01

فكنأئام*.غشز؟ضيقوسيصيحكمالاثمجن-لتمتخنوا؟فيجمنكم

.الحياةابهليلفأعطيلثم!أتوبحئىأميتا

غقحتتن:يفكنائستقول!"الزوحماقفيعئمقغأذنتهرو"قن11

مل!.الئافيالموتتضمزةفلا

برغامسكنيسة

:يزغام!س"أفيالتيالكنيس!ملافيإلىأيضما))وآكتمث12

الحذين:ذيالضعايىمال!يصعلىالقايض!يقوله"ما"لهؤذا

ذللث،وقغالات!يطاق.غرشنضث!لهناك،ئقيئمأينعالمإئي13

أنيباسن،أئامصفيخئىإيمانيتئكيزولم،بآشميفتم!أفأنتآ

الاضطهادسيجزاليهودوافتراء-.الزوحئاتفيغنثةالماذثاتفيفقيرةإزمير)9(كنيسة

الحقيقيئ،إسرائيلهيالكنيسةأنعلىللذلالةيهوذا""ليسواوقوله-الئصارى.على

لزم.إذاألاستشهادحئىآي-.تصيرةمذةإلىترهزألىلام""عشرة101(".الله"إسرائيل

مركزكانتبرغامس)12()21:8(.الأبدإلىاللهعنبانفصالهاالئفسموت111(

بجملته.الاتمهلعلىيطلرؤسمذبحأيضاكانوهناك.آسيةولايةفيللقيصرالحبادة
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الشيطانةتسكنخيمأهناك،جمنذكمقتلائذي،الآمينممهيدقي

قوقاله!ناك،جمنذك،أنتسيزة،شكوىغليلثليولكن14

تنيأماتمقعتزةيلقيئأنبالاقغفتمائذي،!تفعاتميتعليمتتم!كون

أيضما،فأشآ015وتزنوا؟؟ال!الآوثاصذبائحينيهلواخئى،إشرائيل

أإذنفتمث16،الييقولاوثين.يتعليمص،كذلكتتمائمكونقومجمنذك

قمي.!اوأقايل!مشريغاآتيلث!إئيوإلأ

غقمبماقن:يفكثائسالزوحتقولروماقفتسمقغأذنتهرو"قن17

خصاةأيضماوأعطي!الخلفيئ!،اتمنجمنيهل،أنأأوتي!فإئي

الآيخذ.يعوىأحايعيرفةلاتجديد"!،آسمغليهاقكتوتاتجيضا?،

ثياتيرةكنيسة

ما"فؤذا:تياتيزةفيائتيالكنياتم!قلافيإلىأيضما"وآكتمث18

:أاللأجمعكالئحاسصوليجلاة،نابيكقهيحبغيناةاثذي،اللهآبنيقوله"

وأن،وضبريثويخدقتلث،!ايميايلثوضحئيلث،بآعمايلثعايمإئي91

أئلتغليلثجمنديولكن02.الأولىهنأمممرالأخيزةأعماتلث

الئقلبديذكرماعلىعندئذ،نجمرغقا،فباركة،إسرائيلليلعنبلعامبالاقدعا)14(

بناتبواسطةالوثنئةإلىبجزهمإسرائيليهلكأنبالاقإلىبلعامأوحى،اليهودفي

معناه"ليزنوا"وقوله-الثيقولاوئين.إلى25()آيةب!بزابلوكذلكببلعامويرمز.مواب

المحييالغذاءالإفخارستئاأيالمن)17(والوثنئة".،للهالأمانة"عدمالأنبياءلغةفي

الجديدوالاسم؟المسيحملكوتفيالقب!دلرمزالبيضاءوالحصاة،الوثنثةللولاثمخلاقا

بالمعمودثة.الانسانطبيعةعليهحصلتائذيالإلهيئالئجديدرمز
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وتضل،تبئةأئهاترغمائتياترأةهذ؟،!وإيزاقياترأةغنصتتغاضى

الآوثان.صذبائحمنقكلواوأنتزنواأنتغففهيمإذم!جمبادي

فيناها.منتتوقيأنتريالاأئهاإلأ،يتتولتمذةأم!فتهاوتقد21

ضعها*تزنونوالذينالآوجاع،،1!راش!صفيأطيرحهاأناذافها22

8غفمثهماائتياأعمايهاجمنيتوبوالمإنء..هائلصميقءفي

الاجص،آناأئيصالكنائستجميعقتعقم،خئقاأولاذهاكأوسأبيا23

أعمايإ!خ!ب!علىجمنكمكلأوسأوتيبأوالقلوبالكلى

تشتركونلاالذين،ثياتيزةفيالباقينائوجمنينمأأنتمو))أئا24

كما؟،"،الشيطانأعما!تئ))تعيرفواتمائذينأنتم،الئعليمهذافي

آخز،تقلأغقيكمأئقيلاإثي:لكمآقول"فإئي!يقولون

فالغالم!،26آجيء.أنإلى*جمنذكمهؤبماتم!كوا،وليهن25

الأقم،علىسحلطاتاأوتيه،المنتهىحئىأعمالييخقأالذي

مظما!خرفمنآنيةتحطمكما،تزعالهمخديل!منبغضاإئا27

ع!.الضمبحكوكمتوأعطيإ28.أبيجمندجمنأناأوتيمسا

للكنائس!الز،خيقو3ما!ئتسضغأذنتهلم"قن92

فراشعوضالأوجاعفراش!)22(.رمزفيوالاسمالئيقولاوئينبدعةمنكذابةن!بئة)02(

فيأتباع!اهم231(-الأوثانعبادةفيشركاؤهافهممع!ايزنونأئذينوأئاالعهر،

الثيقولاوئونبذلكدكورئما.الئيقولاوئةالبدعةأسراردقائقأي)24(الفاسد.تعليمها

نفسه؟المسيحأي)28(.يسوعبالمسيحبالإيمان)25(الآوثان.ولائمفياشترأكهمعلى

...والمنالحياةبشجرةعنهكنىموضعغيروفي
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سرديسكنيسة

شزبيس:في!ئتيالكني!هقلالثإلىأيضا"وآكتحث3

والكواكمث!ال!بغة*الف!أروأخيفيلثائذييقولهلم"ممؤذا.ما

إغقئتوأ!طحئاتغذإئلذ،بأعمالكغالمإئي:شال!بعة

أجالمإئيلا!!تموتأنأو!ملثوقدبقيئماوثئتأ،فآشتمق2

شمغ!سآ،!وماأخذتما%ذنفتذكر3.إلهيأهاتمكاملةآعماتلث

أئيمااليتعقملاأتيتلدكالفصن،تسقرتموإنؤتجأ!وآخقطا،

لمقلايلأناشما،شرديسنفي،جمنذكأنتئذ4أإتيكأالذمماع!

لآئ!م2،بيضتلابسنفيسئوايهبونيفإئ!م؟ثياتفمئذئ!سوا

آسق!أمحوولابيضما-،ثياتاتفتس!إذنغق!تقن5مستجفون.

ملائكته،وأماتم،أبيأماتمبآشيماوأعتير!ث،"الحياةيمفيرهنأبذا

للكنائس!الزوح3يقوماقفيسقغأذنته"من6

فيلدلفيةكنيسة

فياتتيالكنيسةملافيإلىأيضا"وآكئث7

داوذشجمفتاحيتلإ؟2ائذي،الحق،القذوسيقولاما

الحقل!لمئة:
.،

هوذا

الالهارةرمز)5(25.:اانظر:ألائمبعةأوالكوكب:4!اانظر:ال!بعةاللهأرواح)1(

اليقينخلاص!معنكنايةالختارينأسماءئسخللمجطالحياةوسفر-.والفرحوالغلبة

يأالأحياء""أورشليم،الجديدةداود""مدينةفيلهيسوعإنيقول71(الأبد.إلى

الأبد.ملء،ال!ماء
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عالمإئي8أخا،تفتحفلاوئغيقأحا،يغيقفلاتفتحعائذي

تستطيعلاقفتوخالح،،باتاأماقلثجغلمتقدأناذاها،بأغمالك

تنيهيرولمكيمتيخمظتقلى،ضمعملثضغ،لآئلث،يغلقهأنأحا

الذين،الشيطانقجمعصذويإليثأشلئمأناذاها9آسصي.

أزيخمهمأناذاها!تكذبونبل،بي!وبوتيسواي!و3أئهمتزلمحمون

وبما15.أحببتكقدأئيوتعيرفوا،قدقيلثعنذوتسحدواتأتواآن

ساغةينأحفطثأيضاقأنابالضمبو،ؤصئتيخمظمتقدأئلث

لآخيبايىبأشيرها،اتمسكوت!علىتثقفنآنأولثمكثائتيالئجرتة

جمنذك!،بماقتم!لث،قريبغنآدتإئي11الآرض*.سمكال!

إكليتك.أحذيأخذلئلأ

تعو3فلا-إلهي"مأهيكلفيغموذاأجغلافإئيغقمت"قن12

إلهي،قدينإوآستم"،إلهيآستمعلي!لمكتمثواتغذ.جمنيخزفي

اتجديد.وآسميئ،إلهيجمندجمنال!ماءمنالئافيلة،الجديدةأورشليتم

للكنائس!الروخيقول*ماالفي!قغأذنتهكل"قن13

اللأذقيةكنيسة

*:اللأثتقئة!يائتيالكنيسةتلافيإلىأيضا"وآتمحث14

بهيرادالزؤيافيالئعبيرهذا)01(جضة.للزسالةوتسهيلاتفسيخاللعملحقلأآي)8(

والكرامة.الثباتعلىللذلالةاستعاوة)12(.يسوعباسمبالإيمانأي)11(.الوثنيئالعال!

ذروريصنعبها.وصناعةتجارةمدينةاللأذقثة141(.لفهوأصبحالفهحياةفياشتركلآئه-
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خلقضثدأالضما؟قى،الآمانالشاها-،آمينيقوله"ما"لهؤذا

ولئتأ،حاؤاولابايىذاالسستإئلث،بآعمايكعالئمإئي15:كل!الفه

بايىد،اولاحاؤلافاتر،أئكبما،وليهن16أحاؤاأوبارذاكنمت

،!غنيئأناها:تقولفإئلث17ع،0قميجمنأتقئأكأنآوسمكمتفقد

شمقيئ،أئلثتعلموتسمتشيء!إلىبيحاجةولا،آشتغنيتتقلإ

إذنغقيلثأشيرفأنا18!وغريان!،وأعمى،يرجمسيهينوبائس!،

تلت!منخئىبيضماوثياتا،يتسمهغنيئبالئايىمضفىذقتاجمئيتسشرقيأن

ئبصيتركل!هحئىغيتيكبإتكخلوإتمذا،عرتتكيخرفيتطقزولا

أناذأها02وتجأ!غيوؤا،فكن؟وأؤذلهأروئطاأجئا،قنإن91

الباصت،وقتغ،ضؤتيأطشيئفإن،وأقرع،البالبعلىواقف

*هقعيوالؤ،قغةالأتعشى،إليهأدخل

كما،ع+غرشيعلىقعيتجيسنأنأوتيهفإئي،غقمت"هن21

قليسقغأدنله""قن22غرجممه.علىأبيمغوتجقسمتأنا،غقبمت

إ"للكنائسالر،خ3يقوما

كلو"مبدأ-المطق.الحقهواللهأنعلىيدكإلهيئاسم"آمين"-.الأعينلشفاء

مسيحبئلكلمثال)16(يلي(.وما16ةاكول!ياللهوإذن،الخالقالمصدر،خلق":

الحيااةغنىهوالحقالغنى)18(الزوحئات.جهةمنالفقرإلىيشير)17(.متقلقل

وسعادةسلاممنعندئذللمؤمنينتجمهاإلىيشير)02(.آبدفيوثمرهيدومإئه،الزوحئة

يلي،وما4012:فيذلكوصفانظر)21(+إلههبصحبة
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ألمطي!لليولميئةتهيبوو!

5015

ال!ماوفي9والبلاالفهعردثن

ال!ماء،فيضفتوحبال!فإذاا،أوؤيارأيتاذلكوبعذ4

بوقي،صوتوكأئه!ؤيخاطبنيشمغتهائذي3الأووالضمولت

تعدإ".جمنسيكونماقأوتلثههنا،إلى"اصغذ:تقول

ال!ماء،اليقنصولمحب2بغرشوؤأاذا،الروحفيجصرتؤللو!ت2

والغقيق؟التشسبكخخيرالجالسومنطر0003جالس!*الغرشصوعلى

الغرضيىوخوك4*.كالرمرذةقئطرة2،غمامالؤمنالغرشصوخوك

شثخا*وجمشرونآرتغةصالعروشوعلىغرشما،وجمشرونأرتغةآيضا

ذقب.جمناكاليلوؤوجممهموعلىبيضما،ثياتالابسينجلوشما،

الغرشيىوأماتمووعود*،،وأصوات،بروقتنتتقالغرشصومن5

غضبيوم(العظيم"لليومالئمهيدئةالرؤياهذهفي)2(15(.:11الأولىالرؤيافي)1(

ويؤتي؟المطقةال!ثميادةعرشعلىجال!ا،الوصفيفوقجلالفيالفهيظهر،الله

ترمزالكريمةالحجارة)3(المضط!د.الوثنيئالعالمعلىأحكامهلثنفيذال!لطان"الحمل"

ويقذمونالثهيمخدونملاثكةهم)4(.الرحمةإلىالغماموقوس،وال!نىالبهاءإلى

يصحبئماذلك)5(.العالمسياسةعلىقتلهمنويتوئون،المؤمنينصلواتإليه

سبعةملائكةال!بعة"،اللهو"أرواح-.الخالقةالفهقدرةإلىويرمزالإل!ئةالطهورات

الفه.وجهأمامالذوامعلىماثلة
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الغرش!وأماتم6"،0ال!بعةالفيماأرواص!هي،هئقذةنارقشاجملشبغة

اصقىص

وحوك،العرشؤشطوفيالبفؤر.ئشبه2!،ؤجاجهنتحيريختل

(:الوواء*ومنالآمامصهنعيوتافضتيئإص"*حيوانا!تأربعةصالعرش

الجخلى،!ئشيهالثانيوا-ليوانالآشذ،ئشبةالأؤ3فالحيوان7

الغقابأيشيةالرأجوالحيوان،إنسانكؤجيماؤجهتةالثالمثوالحيوان

،.ئمتيئةأجنحإ،جممئةالآوبعيمااالحيواناهمتهذ؟هنولكل8.الطائرب!

ونهازا،!ليلأ،تئقلثلاو!يئ،عيوتا!دايخيها،وينخولهامن

كانآائذيالقدير،،الإلهالرفيقذوس!،قذولم!،"قذوس:تقول

قجذا،.الحيواناتأذصتوكقما9إ"يأتيوائذي-والكائن-

الذهور،دهيرإلىينحيئالغرش!،غلىسللجالسوشمكرا،وكراهة

وشخدو!؟الغرشعلىالحالسصأماتمض!يخاوالجشرونالآوتعةخر51

قائلين:،الغرشأهاتماكاليقهموطرحواالذهور،ذفيرإلىيفخيئ

والكواهةاتجذ-تأخذأنإل!نا،الرلثأئها،أنمت"مستمجق11

كاتخأوبمشيئتلثالآشياء،صغاخققمتأنحتلآئلث،والقدؤة

وخلقمث".

تحملأربعةملائكةالأربعةوالحيوانات-.آرضهبمثابةال!ماوفيللهيكلوهوالجلد،هو61(

اللهأفعالومجملالخليقةمجملتمثلوهي،الخارجإلىوجزءتحتهمنهافجزكل،العرش

الحيواناتهذه71(.ال!اهرةاوالعنايهـالإلهئةالشاملالعلمفدليلالعيودتكثرةآتا-فيها.

مننى،المسيحيئالثقليدفيهاورأىفيها.ماوآسرعوآحكموآقوىالخليقةماخفيأنبلتمثل

..الواسعالعلمرمزوالعيونالممرعةرمزالأجنحة81(الأدالعة.الإنجيلثين،الراجالقرن
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انحتو!ال!فو

داخلءجمنضكتوتاجم!فراصالعرشغلىالج!السبتمينصرأشاثئم5

يناديقوئاقلاكاورأيتا2ختوم*.بسبغةقختوقا،خاوجوهن

ختوقه؟"وتففناليهتالتتفتغأنالمستجق))قنص:ضوتةييئء

تحمتولاالآزضص،علىولاال!ماء،اليأحاتستيئفلم3

إليه.تنظرأنولا،الكتالتتفتغأن،الآرض"

نأيستجقأحايوتجذلملآئهكثيرا،بكاءأبكيفآخذصتا4

:الشيوخجمنواحاليفقاك5.إليهتنظزأنولا،الكتالتتفتغ

جممئطينائذيالآشذغلمت*!دقفوذاالئكاء،غنص"أئمي!لث

ال!بعة".وختوقهالكتالتتفتحإذنفهؤداود،قرعتهوذا،

خقل،الشيوخوبينالآرتعةوالحيوأناتصالعرشتينفإذاورأيتا6

الف!أرواص!هيئ،كلنةأعئنوشمغ،قروفيشبعةته؟قذبوحكأئه،قائم

جمنالكتاقي(1وأخذفتقذتم7الآرضصكفها.فيالمرشلة،ال!بعة

الغرلق.علىصالجالستمينس

الحقل،أماتمالآزتعةالحيواناصتخرتالكتالتأ!ذوئما8

الممالكجميعمثال،الرومانثةالمملكةبشأناللهمقزراتعليهالتردفيمنطرسهو)9!

كانتالأحكامتلكأنإلىرمراختومبسبعةومضبوطملفوفوهو؟المضطهدةالوثنئة

)6(.وقيامتهبموتهوالعالمإبليسعلىانتصر)5(.الأمواتمقرفيآي)3(سرا.بعد

رمزال!بعوالعيونال!بعةوالقرون؟المذبوحوالحملداودوفرعيهوذأأسدهوا!لسيح

الحلائق.منآحدعليهيقدرلمماعلىيقدرفهوثئمومن.والعلمالقدرةفيالكمال
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وجامات!،يهئاوةجمنهمكلوقغشئخا،والجشرونالآربعةوكذلك

أوأنشدوا39ير؟القذيسينضلواتهوتخوزا،ممتلئةذقمبجمن

وتففن،الكتاقيتأخذآنأشآ"خقيق:قائلين،جذيذافىتشيذا

قبيليماكلجمنأيىجالأ،،بذجملثلئيماوآفتذثتآ،ذيخمتلآئلث،ختوقه

بمآوكهـنةضلكوتا،لإلهناوتجغفتقم01.وأم!ةوشعبيما،ولسافي

الآرض".علىوشيملكون

خوك،كثيرينملائكةأصواتأسقحأناقإذارأيتما،ثئم11

،اوثوالتيىثواتغذدهموكالآ-والشيوخوالحيواناتصالعرش

الحق!لى"مستجقةغظيمي!ضودتتقولون12-!ألودتوألودت

واتمجذاوالكراقة،والقؤةوالجكفمةوالجتى،القدرةيأخذأنالمذبوح

وتحآا،الآرضوعلىال!مياء،فيخليقةوكل13إ"والئسبيح

:.تقولطشمعتئهافيها،ائتيالكائناتكلالبحير،وفيالآرض،

إلى.والعرةوالمجذ،لكراقةواالئسبيغوللخقل-صالعرشعلىللجالسقص"

الأربعة"وخر!"آمين":الآرتعةالحيواناتفقاقت14"الذهور!ذفير

وشخدوا.شيخاوالجشرون

الأولىالسئةالحتوتميفف!قالحمل

وشا،ال!بعةالختومصإمنواحذاتفتغالحقلفإذا،ووأتحأآ

المسيح.آنشأهائذيالجديدالئظاممعيتلاتمجديدنشيد)9(.المؤمنونهم)8!
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الرعد:كضوببصولتتقو3الآرتعةالحيواناتجمنواحذا

غلي!الراكحبوقغ،أبيضنيقرسسفإذاوتطرلت،2"قلثم-إ((

أيضما.تغيصتولكيغالتا،وخرخإكليلأفأعطيئقوس؟!؟

:تقولالثاثيئالحيوانشمعصت،الثانيالحئتمالحقلآاقتيئوئما3

نأغليهالزايهمبإلىوفؤضنأ!أ،آخوقرس!!خرخ4!""قلئم

وأعطيئ،تعضا!،بعضمهمالئاس!قيذتغ؟الآرضعنصال!لاتمتنفيئ

غظيقا.شيقا

الثالعذالحيوانشمجتماالئاي!ث،الخئتمالحملآأقتغوئما5

غلييماالرايه!بيدفي،أدهتميقرسءقإذاووآشأ،"إ"هلتم:يقول

ضولتمثل،الأرتعةالحيوانابؤش!جمنوشمجتأ،6.كأجميؤان

الرلمجطأفا!بدينار*لتمعيرثمانيئتلاثبدينار!جنطة"ثميئة:تقول

إ"يهماتضرفلاوالخمر

الحيوالطضوصتشمصأ،الراقيالخئتمالحقللم1قتغوتما7

وقد.الحربملاكهوالفارمىهذا)2(.الرائيإلىلاوفارسهالفرسإلىالذعوة)1(

إلىترمزالئاليةالثلاثةوالملائكة؟الرومانتةالمملكةقولالبرثئينإلىرمرأالبعضفيهرأى

الأبيضوالفون-.المملكةلتلكاجتياحهميسئبهااثتيوآوبثةومجاعةحربمنالويلات

61(.الجوعفلاكوهذا)5(الأهلئة.الحربملاكالآخروهذا41(وال!يادة.الغلبةرمز

منثمانيةمنجزء)وهيثمنئةعشرةالاثنتاتباعالعادقيالوقتففي،المجاعةنذيرذلك

عمل.يومأجرةوالذيناربدينار؟الشعيرمنوالعشرونوالأربمالحنطةمنالمذ(
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ا،أخفتمر،أصقزصبفرسافإذا،وتظوت8"!"قلئم:تقولصلراجا

*.اتتتغهواتجحيئم،الموثآسمفةغلي!والراكحث

،اوبالجوعبالسمي!،يميهيكواالآرض-ؤبمصعلىسمفطوا*وقد

%هالآرضوبوحولقسوبالطاعودب

نفوين"،اتذتحتحتآرأتحما،الخاجمسنالخئتمالحقللم1قتغوئما9

أذ!وها.اائتيئالسمهاذةأجلصاوجمن،"النهكيمةأجلصجمناتقتولين

السمئذأأثها،متى"خئىقاثلينةغظيمء،بضوق!قضرخوا01

كأ؟"االآرضشكالبجمنلذجمناتنتقمولا،تقضيلا،والحقالفذومن

بعذأتستريحواأنوأمرواتيضا!ؤ،خفةجمنهمواحل!كلفأعطيئ11

وإخؤتهم-ائذين"ايخدقةفيصركائهمغذذتكفلزثتماتسيرا،ؤقتا

مثقهم.شئقتلون

قداعظيمفيثزالاوإذامأال!ئما؟سالختتمتفتحالحملماورأ!أ12

جمثل.صاؤكفهوالقضرالمئمعير،كمسمحصآسؤذثقل!والشممسى،خذت

الئينة.تسقطيهماالآزضعلىال!ئسمابكواكمبوتساقطحث13؟الآم

ال!ماة.وآنذؤصما14عاصط.ريحقرئهاهاإذا،المخةآثمازها

ا.وشركائهالطاعونضحايالتبتلعفاهافاغرةوالجحيم-.الطاعونومزالفرسهذا)8(

افيرىأورشليمهيكلصورةعلىال!ماءيتمثليوحئا)9(.الأربعةالفرسانهم-

مذبح،تحتالمتأئس،اللهكلمةأجلمننيروناضطهادفيذبحواائذينالش!داء،

المتوتمنة.أوالوثنئةالشعوبأيأ!)..المحرقات
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موضج!ما-.غنترخزحاجريرةتجتلءوكلوكلال!فر،يطوىكما

والآغنياء،والفؤاذ،والغظماء،،الآرضملوكوتوازت15

وضخووها،صالجبالتغاووفيخر،وكلصغبدوكلوالآقوياء،

جمنوأخميناغلينا،"اسقطيوالضعخور:يفجبالصتقولونوهم16

تجاءقدلآئه17،الحملغض!بوجمنالعرش!يأعلىصالجالسؤج!

؟"الوقوفيطيقوقن!،!العظيمغضميهمايوئم

ومايزهمالفيمامختاويعدذ

زواياأربمصعلىقائمين،ملائكةأربعةزأيحت،ذلكوتعذ7

علىيىيحتهبألالكي،الآرخالآرضصيىياختضمطون،الأرض

آخرملاكاوأيتتئم2ما.ممخرةعلىولاالتحيرغلىولاالآرضس

بضوق!النادى،الحيئالف!خثيموقعهالائممس،قشيرقيينتطلح

الآزضنتضمز!راأنإليهمقؤضنالذين،الآربغةاتلائكةإلىصعظيم

ؤثثماالسمجتر،ولاالتخرولاالآرضنتضمروا"لاقائلأ:3والتحر،

*".جباههمعلىإلهناجمباذتخيم

الغضبسدودبانفجارالإنذارشاءواإذاالأنبياءعندتقليدئةهيالعلامات!ذه)14(

إئما،العائةالذينونةحدوثهايسبتىبحقاثقتأويلهاإذنيثبغيفلاالأث!ة.علىالإلهيئ

الانتقاميومهو"العظيمالغضب"يوم)17(.للأثمةالمعذةالفادحةللمصائبرموزهي

الضرباتمنويحفظون،لئهأئهميعرفونالختمبهذا)3(نهاثئا.وسحقهماللهأعدأءمن

.العتيدة
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أل!وأرجمطوأربعةأ!بمئة:أتختومينإخصاءوشمعمتا4

:ع!إسرائيلبنيأسباطصجميعهنءة؟مختوم

غشزآئنازؤوبيني!ب!وجمنألقابماغشرآثنايهوذايمئطفمن5

غشرآثناأشيرجم!بطومن61ألقا،غشرآئناجا؟جممبطوجمنألقا،

غشمزآئناقن!ىيمبطومنألقابمغمتمرآئناتفتالييمبطومنألقابم

آئنالاويجمعبطومنألقا،غشوآئناشعضعونيحبطومن7ألقا،

زبولونيمبطومن8ألقا؟غشترآئناي!يهرجممبطومنألقا؟غتمر

تنياميني!بطومنألقا،غشرآثثايوس!يمبطومنآلقا،غشرآثنا

ألقا-هغشرآئنا

نأأحات!تطيعلا-كثير2،بجمعفإذا،ؤأي!ت،ذلكوبعذ9

وأقفون،يساييوكل،شعبإوكنن،قبيلةوكل،أهةكلمن،يحصميه

شغف!وبأئديهمييضما،حقلألابسين؟الحقلوأماتم،الغرشأماتم

"الخلاص01:قائلينغظيمص،بصولتيصرخونوهمتخل؟بر؟

الملائكةجحيعوكان11أ"وللخملالغرش-،علىصالجالسلإلهنا

علىفخروا،الآرتعةوالحيواناتصالشيوخوخوكيمالغرشخوكوقوقا

الئسبيح!"آهين:قاثلين"12،لفهوشخدوا؟الغرشآماتموجوههم

يأالجديدإصرائيلفهووأسباطهاثيلإسراو%ئاالختارين.كثرةإليالعددهذايرمز)4(

منهلكونهملعون2اليهودفيالئقليدفهظرفيلأنهدانسبطأهمل)8(.المسيحيئالشعب

الغلبة.1رمزوال!عف،المئحعادةرمزالأبيضالفباس)9(.الذخالالمسيحيخرج
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ذهيرإلىلإلهناوالقؤةوالفدرةوالكراهةوالصمكروا-لكمةواتجذ

.((آهين!لذهوليا

هؤلاء"قن:ليوقاكتكفتمالمئميوخصمنواحذاإنثئم13

تحقئم،"أنتآ:فأتجبته14أتوا؟"أينوجمنالبيضناطقلاللأبسون

،!العظيمالضميقصجمنأتواائذينهئم"هؤلاء:ليفقاكشئدي".يا

غرشيىأماتمفميذلكا5.الحقل!يدمؤتئضوهاحققهمغ!لواوقد

يب!طالغرشصعلىوالجالس!بمقيكلهفيوتيلأنهاراتخاموته،الفه

تؤذيهمولام!تعطشونولاتعذ،تجوعونفلا16بمخيضتهقؤقهم

ؤشط!يائذيالحمللآن17لا!ح،حرولا،البئةال!ئ!مسن

كلالفةوتمضمح؟الحياة-جميا؟ينابيعإلىوتقوذهم،يرعاهمالغرشص

-.غيونجهمهنذضعة

ال!بعةواالابوانال!افياظتئم

*،ال!مابفيسمكوتحذتال!اقيالحئتمالحقلماأقتغوئما8

تقفونائذينال!بغةالملائكةتغذئذوؤألمجما2..هساعةيصصنحؤ

وؤ!تآخر،قلاكجاتثئم3."+أبواقشبعةأعطواوقد،اللهأماتم

ليوحئاالمعاصرينبالمسيحئينآئتاثتيوالويلاتالاضطهاداتمجملعنكناية)14(

بر.كلينبوعالفاديالحملدم-العصور.مدىعلىبالمؤمنينستيئمأثهاكما،الرسول

الزهيبالضمتهو)1(به.والثمئعاللهبمشاهدتهمالكاملةسعادتهمعن171(كناية

.ضرباتسبعال!بعةالأبواق)2(.اللهأحكامتنفيذيثقذمائذي
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كثيرا!تخوزاوأعطيئذ!ب؟منمخقرةوتعهاتمذتح*،فووآ

ائذي"الذهمبقذتحصعلى،%جميغاالقذيسينضلواتقغ،ييضغه

صملوا!مع،الملاكلدالبخوو%منخان3فصعد4هالعرشأهام

نارهنوملأها،ايجمرةالملاكأخذثئم5.اللهأماتم،القذيسين

وئروق*وأصواتكل،رعودقخد!ت،الآرضمم!علىوألقاها،اتذتح

الآبوأق،ال!بغةمغهمائذين،الملائكةال!بغةوتهئأ36،وزثزأ

فيها.يضنفخوا

يخايالهما"ونارتردإقخذتبويإ،في3الأوالملاكوتفغ7

ئفحث!وآحترق،الآرضئف!ثفآخترقالآرضعلىوأئقيا،دم
ص!ص!*

ا-آخترقاأخضرغسسبوكلال!ئمخير،

بالئايى،امئمذأغظيقاتجتلأفكآن،بوقهاليالثانيالملادوتفغ8

الخلائقثفمثقمات9ذقا،التخيرثفمثقصازالتحئر؟فيأيقيئ

ال!فن.ثف!ثوتل!البحير،فيائتيالحثة

ال!ئمماءكوكمبصجمنإفهوىبوقإفيالثال!ث3الملاوتفغ01

.!الجياهغيولطوعلىالآنهار،ئفسثعلىوؤ!،فئقاكاتمثمغلغظيئم

3البخور،إليهايرمزائتيالقذيسينإتوصلوا-.أورشليمهيكلفيالبخوركمامذبح)3(

فياشثلطوماالرومانئةبالمصلكةمميحلماإلىرمرا)5(.المضطهدينمنالانتقامتطلب

ابهذهالأخذمنالاحتراسيجب)7(%.والمصائبالويلاتمنوالاضطهاد،الوثنئة

.بالمرارةأالمياهضربم!ايكونقد1()0حرفيا.الضربات
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فققلثأف!يمنتيتا،الميا؟ثفمث!صازأف!يشتين!،،الكوكمبوآسم11

.هرةضازثلآئهاالميا؟،هذ؟تجرىجمنالئاسصمنكثير

وثفمث،الشمسثفحثالضرلتبوقهفيالراجالملاكوتفغ12

ثف!ثالئقاوو!قذئفثهن،أطقتمحئىالكوأكب؟وئفمثالققير،

ؤشطفيتطيرغقاتاويممعصثرأشطئثم13.كذلكواللئلضيائيما،

جمفاالآرضصي!كال!الؤئل!"الؤئل:غظيمبصوتاوتقولال!ماء

"إيتؤالوأ*أنالموشمكين،الثلاثةالملائكةأبواقيأصوالتهنتقيئ

الحأهسالبون

جمنشقطقدفرأيتماكوكتا"بربوق!اليالخاجمس!الملاكوتفغ9

بئرالفتغ2ال!اوتة*،يئرجمفتاخوأعطيئالآرض،علىال!ماء

فأطقمتت،عظيمأتودكذخال!دخاناليئرينقتصاعذالهاوتة،

علىتجراد*خرغالذخال!وجمن3البئر.دخالطمنوالهواءالشمس!

تضمزلاأنوأجمز4،الآرضغقايى!بك!لطآل!سملطاتاوأوتيئ،الآوفي

يحيااثتيالطبيعةانتابتالمتقذمةالضربات)13(ساتم.المرارةشديدنباتاسم111(

إليهمعهود،ملاكهو)1(.نفسهالإنسانفسثنالالئاليةالضرباتوأئا،الإنسانفيها

الشياطين.مقزهنابهافئرادالهاويةبئروأفا\.االآيةفيالمذكوروهوالهاويةبحراسة

وعلى،الغريبةالحشراتهذهينيةوعلىالجراد،منهيخرجاثذيالموضععلىبناء)3(

هذاإنالقوليمكنعليها،ملكوهوالهاويةلملالثخاضعةكون!اوعلىإضرارها،طرق

البرثئين.لجيوشرمراالبعضفيهويرى.شياطينوءاتمابحيواناتليسالجراد
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إلأما-،شمخرةولاأخضمر،فؤجمضاشيئاولاالآرض،غشمت

إليهوفؤضن5.ققطالفإ،ختمجباههمعلىليسنائذينالئاسن

كتعذلمجيماوتعذيئةأشهر،خمسمةيعذتهمآنبل،تقدتقهمأنلا

اتوقآالئام!تطلمبالآئامتللثففيآإنساتا.تذغعثإذاغقرب

وقثئة7!غنهمات!تقتهربكلتموتوا...أنوتتمئون؟تجدوتهاللا

جمنكآئهاأكاليلجمثلإزؤوجممهاوعلىيمايلقتالئعذةخثلأئشجةاتجراد

وأشنان،لئسماءاكشغيرشغروليها8بملئاساكوجو؟ؤ"وجوهها،قبذ

وضوقاخديد؟من2كياروعصمدووولها9؟الأسوثكأشثالط

وتها51-المتالإلىتخريخئلشكثيرةغخلاتكضوتأجيحتها

علىال!لطانروأذنايهاوفي،العقايىبكأذنا!بيحماق!أذنال!

الهاوتة،3قلاهؤ،قلأوغقيها11أشعفر.خف!ةبالئاسالإضرايى

أبفيون"-.وباليونايئةآتذونرو،بالجبرئةآشمةالذي

اأيضما.ؤثلال!تعذةتأتيإئهكلها!الآولالؤيلضضىقد12

،ال!ادسالبوق

جمغمثبيثاضوتاقسعمغعتبواليما،فيال!ادس!الملاكوثقغ13

للملافيقائلأ14،النهأماتمائذي،ك!الآرتغهالذهمبتذتحصفرود!

()11.بآذىالضرباتتم!هملااثذينالمؤمنينإلىالأرجحفيرمزوالخضارالعشب)4(

الشهدا!لصلاةنتيجةالوثنئينجمقابأنإلىرمرا)13(والذمار.الخرأب:وبالعربئة

و.1(.61:9
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الموتمين،دأالأرتعةالملائكة"حل:البوقعلىالقايفصال!ادسص

ائتجهزون،الآرتعةالملائكةفخلى15.العظيمالئهيرالفرأتعلى

الئاس.ئفحثيقئلوالكيوال!نإكأوالمئمهير،،واليوم،لل!اعة

غذذهم.شمعحساوقد؟ألصأفيجمئتاالفرسال!-صجيوشؤعذد16

تهمفهؤلاءغلي!ا،والرأيهبينالرؤيا،فيالحيلزأشماوهكذا17

الأسموب،يهرؤوسصالحيلورؤوسن؟ويهبريتئةوشقنجويئة،نايىئةدروع

الآفالتويهذه18ويهبريتبمودخاننارتخرفيأفواه!اوهن

ئفحثفتل،أفواههاجمنالخارجة،واليهبريستوالذخالطالئايى:الثلاث

أذناتهالآن،آذنايهاوفيأفواههافيصالحيلشلطانقإن91.الئاس

الئاس،باقيوأفا02ئؤذي.وبهاوؤوس!،لهاالحئاقإ،تشيه

أئديهم،آغمالصمنيتوبواقتم،الضرباتبهذ؟يفتلوالمائذين

والمضةالذهسبولآوثالب،للشمياطينتسمخدونلايخيثا

وأتسقغأوتثصمرأنتستطيع"لااثتي،والخاثمبوالحخيروالئحاسص

جمنولاجممخيرهم،هنولاقئيهم،ينتتوبواوتم21تمدتيبم

شميرالاتهم.منولا،قجووهم

التيالهذامةالعنيفةالحملاترمزوهيم،مقئدينكون!مودليلأشرارملاثكةهم)14(

إلىالقائمينالبرثئينجيوشإلىرمزاالبعضفي!مورأى.الأرضعلىالجحيمتشئها

"ليومآي151(.المضطهدةالمتوثنةالممالكتهذدالتيللئكباتمثالوهم.الفراتشرقيئ

الأشرار.الفراتملاثكةيقودهاائتيإبليسجيوشهي)16(العطم".الغضب
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!المفتوحالضغيزال!فز

!أبغماهةفلتجقاال!ماءجمنيهي!قيىئا،آخرم!ازألمجأثئمأ0

جمنكغموذينصويىجلاة،كالمئمفسؤخها،غمامقوس!زأجمميماوعلى

التحير،:علىاليمنىيىتجقهقؤضغضغيرقفتوح،جم!فروييلإه2،نايي

ترأر.أشاكأئه2عظيمبضوق!وضرخ3الآزض-،علىوالمائرى

الرعوذتكفممتوئما4بأصوأيها*.ال!بغةالرعودتكفقمتضرخوئما

ال!ماءهنضوتاشمغصتأئيغيزأكت!ت،بآنققفمتال!بغة،

تكئثه".ولاال!بغة-،الرعودب!تكفضثماعلى:"اختئميقول

؟!الآرضوعلىالبحيرعلىواققالأرأيتهائذي،الملاكإنثئم5

الذهويى،.ذفيرإلىبالحيئوأقسهتم6السمماء،إلىالئمنىتذةز!

:افيهوماوالبحرفيها،وماوالآرضنفيها،وماال!ئيماءخققاثذي

ضولتفيهئدؤيائذيصاليومفيتل7تعا،زمان"يكونلاإئه

خسمبعلىالفه؟3جمئريتئم،البوقيفيتنفخجمنذها؟ال!اجالملافي

الآنبياء.غبيذةبهتشرها

:وقاكأيضما،كفقنيال!ماء،اجمنشمعئهائذيالضموتإنثئم8

وعلى:التحيرعلىوالواق!،الملالثيد!ياتفتوخال!فروخذ،"امض

سيوحياائذياللهصوتإلىالرعودترملى31(.الشاملةالمطقةالز!ثسيادةعلىدلالة)2(

بهاحتفظأي)4(بعد.تجنلموفتهالآنمكتومةتبقىأئهابيدهاثلةبأشياءيوحئاإلى

2؟2(.!ولتيالوثنئةالأعمسحقبعدنهاثئاالمسيحمملكةإنشاءأي)7(.لنفسك
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ال!فز"أعطني:تهوفل!ثاتلافي،إلىفآثطلف!ث9الآرض".

قراؤة،تجوقلثتملأفهؤوآفترشمه؟"بم،"خذة:ليفقاكالض!غير".

منالضغيرال!فرالأخذت01حلؤاكالغ!ل".قيكونقملثفيأئا

آبتلعته،وئماكالغ!ل،حلؤاقمياليفكان،وآفترشتهاتلافييد

أيضماتتنئأ!نجمنللثئآ"لا:ليؤقيل11.قرارةتجوفيفيصاز

؟،((.كثيرينوملوفيوأل!يش!ء،وأقم،شمعودبعلى

نهلشاهداا

وقسن"قئم،لي:وقيلقضيمب،جمثلقضبةأعطيمتثثم11

ائتيالذاروأئا2.الهيكلفيوال!اجدين،والمذتغ،الفإع"قيكل

أعطيمثقذقإئها،تق!هاولا،خايىخافآطرخها،القئكتلخايىجسفى

وشأقيم03*ش!راوأزتعينآثتينصالمقذشةاتديتةوشيدوسون.للأقم

توقا*".وسئينصومئتينألقا،اغسوحوغليهما،الطقيتتئآشاهذفي

لانباثهالجوففيمراويكون.استساغتهمنبذلاومكنوناتهمعانيهأدقعلىللوقوف)9(

بظفرآو،والمغفرةبالرح!ةينبئلأتهالفمفيوحلؤا؟الكنيسةبعذاباتأوم!بالذينونة

ائتيالكنيسةإلىيرمزالهيكل11(يلي.وما13الفصلفيائتيالئبؤات)11(.الكنيسة

الوثنئة.بروحالمتخفقةأوالوئنئةالشعوبجميحثئمأولأالوثنئةرومة،الأمسي!طهدها

)الذأرالطاهروجههاإلأمنهايناللاوالاضط!ادمقذسةإئهاوقايتها:رمزالقياسوفغل

علىتنطبقسنةونصفسنواتثلاثأوشهرا42)حيثدانيالمنذ)2(2(.الخارجئة

تضارلت31(اضطهاد.لكلالرمزئةالمذةالوقتهذاأصبحالشهي!اأنطوخساضطهاد

معئنين،بشخصينليساأئ!ماالبعضمعنظرنافيوالأصغالشاهدينهذينبشأنالآراء
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."الآزضزلثأهاتمالقائمتالبواتنازتانيالريتوتتال!م!هماذائلث4

وتهلأفواههما،ينالئارفيتخرجيضعرهماأنأحاشماءفإن5

تضمرهما."أنشاءتنكليقت!لأنتنبغيهكذا،أتجلأعداءهما؟

نئؤتهما؟!أئام!يأتمطيرغنال!ماتتحبساأدنمملطاتالهماإن6

الآوضنتضيرتاوأن2،ذمإلىالمياةيخؤلاأنشلطانأيضاوتهما

أ6!.شاءاكفماضرتةيكل

جمنالضماجماالؤخشى*يحايىبهماشسهاذتهما،يتفال!وحين7

المديتةساخةفيجتثهماوتئقى8وتقتلهما.ؤتغيبهما،الهاوتة

و"جمصر"،))شدوئم""الآشميعازةبالبجمنلها،3يقاائتيالغظيمة*!أ

ضمئىجمنأناس!جتثهماوترى9زثهما.صميمتخيثماهناك

ولا،ونصقا؟إ؟أئامثلاتة،والأقموالآئميمتةصوالقبائل،ال!ئععولب

،االآرضشمكالن"بهماوتاثمقتأ15قثير.فيتدقنجثثهماتذعون

قدالئبئتينصهذئنصلآن،قدايا2تعضإبىتعضمهمويرجممل،وتفرحون

.بالآوضشكانغذبا

جمنحياةروحفيهماذخلوالئض!،1الآئامالثلاثةوتعذ11

خوفشاقدوفماائذينعلىقوخ!أقداجمهقا*علىفآثتضبا،الفه

علىاتدكيوتا"و".126الرسولئين...االوغاظومجموعالمتآزرةالكنيسةقوىيمثلانهمابل

المسيح)7(.وموسىإيلئانظير)6(والشذة%.والئوبةالحدادفرمزالمسوحوأئامدبد.زمن

سدونمشابهتائتيأورشليم)8(.المضطهدةالرومانئةالمملكةفيآنذاكالمتج!ممالذخال

بفساداعليهمشهداإذ)15(جذا.قصيرازمتاآي19(بالفه.ليسماوخدمةتأليهفيومصر

الكن!يسةقيامةإلىرمزقيامتهما)11(ال!ئئة."العاداتعلىوعئفاإطمأنينتهموآقلقاالضمير
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"اضغدالهما:3يقوال!ماء،جمنغظيقاضوتاوشمعا12شديد.

تنظرونوأغداؤفما،ال!جاتةفيالائممابإلىفضجداهنا!"إلى

عشرفآنهاؤ،عظيمةزئرتةخذتتأال!اغةتللثوفي13إتيهما.

أخذهموالباقون؟الئاسهنآلا!بشبعةبالرلزتةوقتل،اتدينة

ال!ماءمم!.إلةفمخدواالذغر،

شويغا!يأتيالثال!ثالويلهؤذاوها!قضىالتانيالؤئل14

ال!اخ!البون

أصواتال!ماءفيفآثبغتتأبوقإ،فيال!ابمالملاكوتفغ15

قفؤ،ولمسيجهيرئثاضاؤقكصالعاتمظلث"إن:تقول،غظيمة

كميخا،والجشرونالآرتعةقخر16الذهور!"ذهيرإلىيمللث

لتيما،وجوههمعلىولضخدوأ،عروشمهمعلىالف!أماتمالجايسون

وائذي-الكائنالقدير"،الإلهالرفيأثها"تشكرك:قائلين17

لقد18وقتكست،الع!يمةقذزتلثأخذتقد"لآطثكان"؟،

الآئوات،لتدينالرمانلكوكنىغضمملثو!تىبأالأقمغضتصت

آسقلثينقونوانذين،والقذيسينالآنبياء،يعبيدكالنوالتوتوليئ

"!".الآرضأف!دواائذينوتذفروكبازا،صغاوا

تقوىإلىجماعاصتيجرتدالشذةمنقليلأإن)13(.قاضيةأئهاخئلاضطهاداتبعد

ملكوتأنبما"يأتي)اوائذييوحئاحذف)17(.الكثرةإلىيرمز75"5"هوالعدد.الفه

محثمتهمالرسولومميصف،الوثنئةوالأم""الفاجرةرومةهم)18(.يأتيآنأوشكالله
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ال!ماء"فيهؤاللذي،الفهقيكلآتفتغأحينئذ،91

،وأصواتابروق"،وخذتحث،قيكلهفيغفد؟تابولت

...عظيموترد،3وفيئزا

،وطقر

"%لم

ورعود،

والئئينالمرأة:الئ!بعالآياث

بالمئممس،مئتجفةع؟آمرأة،غظيمةآيةكلالمئمماءفيطهرلثثئمأ2

غشركوكتآةآثتيئهنصإكليلزأجممهاوعلىالققر،قدقيهاوتحمت

،غ؟.الولادةوضشاقاتمخاض!آعتراهاوالدوتصيغ،حثلىوهيئ2

الئاو،!بثود!،!غظيمتئينفماذاإء،ال!مافيآيةالهـأخرىوطقرث3

وذن!ه4،أكاليلشبعةآزؤليميماوعلى،قرونوغشرة،أزؤسشبعةته

فبالةالتئينوؤق!.الآرضعل!وآلقاها،ال!ماءفىكواكمبئلمثيخر

قوتذقأ5تياه.جمندماوتذهاييفترش،الولادهعلىالمشيرق!المرأة

حديد،"منيغضماالآقمصجميغترعىأنالمرهحهو،ذنهراؤتذا

تقاليدومن.الأرضيئأورشليملهيكلمعارضمة)91(2.وهو1718الفصولفيودينونتهيم

تلتحفالكنيسةهي)1(.اللهملكوتأنشئمتىجديدمنسيظهرالعهدتابوتأناليهود

إكليلرأسهاوعلىتزدربها؟اتتيالذنيوئاترمزالقمر،قدميهاوتحت،بالمسيحأيبالشمس

الحياةإلىالشعوبلتلدتتعذبإئها)2(اوخلفاؤههـا.الرسلهمكوكباعشراثنيمن

وراةهيجرإبليس)4(.وقدرتهسلطانهإلىيرمزبماالرسوليصؤرهإبليسهو31(الإلهتة.

المسيحجسدآيضاو!و،المسيحهوالولدهذا)5(.الملحدينوجماعةالأشرارالملائكة

للمؤمنين.موضغائجذوهناإكالمئصمماءإلىالفاديفصعد،المؤمسونأيال!رفي
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البرئةإلىالمرأةوهرتت!6غرلي!إ،واإلىالف!إلىالوتذفآضط!

يوتا؟؟.وسئينؤهئتينصأثقا3تعا،خفوةالفةأغذصأ

الئئين.قاتلواوملائكئةمخائيلال!ماء،في!تالاتشمبآحينئذ7

وجذولاتفؤؤا،لمولكئهم8،القتال!أثشبواوملائكتهوالئثين

الحئة،العظيمالئئينوطيرخ9ال!ماء؟بر.فيبعاموضعلهم

بآسيرها،اتسكونةفصملو"الشميطان"،"إبليسن"المسمى،القديمة

قغه.هلائكئةوطيرضأ،الآرضإلىطيرخ

صارت"الآن:يقولال!ماء،فيعظيماصوتاوش!تا01

ائشتكيئ*لآن!لمسيجهوال!لطان،لإلهناوائمللث،والقدوة،الغلبة

نهاواإلهنا،أماتمغقيهمتشتكيأئذيذاك،طيرخ!دإخؤتناعلى

وآرذووأ،شهاذي!موبكيقة،الحملبذمصغقبوةقققد11وتيلأ.

أئتهاآفرحيفيذللث12الم!ت.إلىأشقموها(القدحثىالحياة

د!إبليسنقإنوالتخيريلأرضصوالؤثل!فيهاوالضمثنونال!ماوات

((!قعدودةأئاقهآنتعقموهؤ،غظيموغضمئه،إتثكمترك

حاولطو8(71.إبليسلأذىائقاقيالمنفىكفيالكنيسةتقضيهاتذيالعهدعن)6(كناية

كلبالمسيحولكن،المسيحعلىيقضيأن،بيلاطسإلىهيرودسمنعبثا،إبليس

بمؤازرةسينتصرودنولكئهميقاتلهمالمسيحآتباععلىإبليسفارتذال!ماء.إلىوصعد

طردائتيوال!ماء.وملائكتهمخائيلقاتلهيومانسحقمامئلعلىالئئينويسخقال!ماء

اللهعرشبينالمتوشطةالسمماواتإحدىبلالأبرارمقرليستوملائكتهإبليسمنها

اسمه.معنىوذلك،الشيطانهو)01(.والأرض
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ائتيأاترأةطارذ،الآرضعلىطيرخالدأئهلمالئئينرأىوئما13

ا،-العظيمالعقابجناخيصالمرأةفأعطيمت14الذكر.الؤتذؤتذليت

ئعا3خيثأ،الحئةؤجهغنبعيذاخفؤلها،إلى،البرئةإلىيتطير

إثيرفيفيها،جمنالحئةفآالق!ت15*.زمانونص!م!وآرجمنةزماتا،

،!المرأةالآرضنفأغاثت!16به.يئفيكها،كال!يل-ماة،المرأة

فيه.أهنالتنينألقاةأئذيال!ثلوآبتقغمتفاهاالآرض!قتخمت

ت!يها*،باقيئيمحاوقيوذق!لت،المرأةعلىالثئينفغصست17

على؟وأقاتم18.تسوعش!هاذةوتقتلون،اللهوصاياتحفظونائذين

لتخر.اؤفلص

البحيروحثمن

وشبعةا،الرونيغشزةتهالبحير،جمنطايغاؤخمتما*وأئمتئئم13

كأ.تجديفأسماءأزؤجميماوعلى،أكاليلغشرةقرونهوعلى،أزؤس

ا،الذدثصكقوائموقوائمهالئمر،يشبه،ؤأيتهائذيالؤخش!وكان2

!غظيضا.وسملطاتاوغرشمهقؤته!،الئئينآتاةوقدالآشلإ،كقمصوقمة

تلكا،سنةونصفسنوأتثلاثآ!-الإلهيئ-العونوقدرةال!رعةإلىرمز)14(

إبليسأثار!اائتيالاضطهادات!مز)15(:3(.)11اضطهادلكلالرمزئةالمذة!ي

يمئل"الوح!ثى)1(المسيحئين.أي:جميع)17(.جدوىغيرعلىولكن؟الكنيسةعلى

الرومانئة.!المملكةسئماولاالعصور،أتواليعلىالكنيسةعلىتنهضائتيالقوىجميع

-.تابعةملوكعشرةالعشوةوالقرون؟متعاقبينقياصرةسبعةتمثلالآرؤسوال!بعة

"لألوهته".إعلاتال!مبرأطورالشعببهي!تفكانماالثجديف"و"أسماء
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جرخهآنإلأهميتا،جرخاجرخأزؤليمإكأئهآحاوكان3

خفص،هتعخبةسازثكفهاوالأوضنبزئ؟؟بمقدكانالمميمت

وشخدواشلطاتا،الؤخشنآتىلآئهللثئينسوشخدوا4الؤحش.

يحاوبئ؟"أنتستطيعوقنالؤحشن،ئشبه"قن:قائلينيفؤحش؟

آثنينيعقلأنوشلطاتاوتجادي!،زفييبكلامينطقققاوأوتيئ!

شهرا؟بر.وأوبعين

وعلىآسمإ،علىوالئجدي!،الدهعلىبالئجدي!فاةوقتغ6

القذيسينيحايىبآأنأيضماوأوتيئ7السمماء.شكئال!وعلىق!يهيإ،

يسافيوكلثخبإ،وكل،قبيقةكلعلىشلطاتاو!عطيئ.وتغيتفم

يكتحبلمقنكل،الأرضسمكال!تجميعتهوشي!حذ8وأفة.

قن9.اتذبوحلفخملصالحياةجممفيرفي؟العاتمإنشاءمنذ،آسمه

وقنبمتذقبال!ئيصفإلىيلسمثيصكانتن01!قفتائعقعهأذنته

وإيمانهم.القذيسينضبرهنايسقتل؟،!لل!ي!كان

البزوح!ثن

كقرتيئقرنالبته،الآرضمنطايغا،آخرولؤح!تمارأشأثئم11

موتأثرعلىاضطرابمناعتراهبماتزعزعائذيالقياصرةسلطانتوطيدإلىيشير)3(

تعئرأئهااحتمالأوكثرها،الآيةلهذهالئفاسيراختلفت101(:1120انظر)5(.نيرون

الأولالوحش)11(.عقوبتهمساعةستأتيائذينالمضطهدينللأثمةتهدبدعن

الأنبياءمجملوهو،الذينيئالذخالالمسيحفمثالهذاأئا،ال!ئحياسيئالذخالالمسيحمثال

لاستمالةالإقناعقؤةإلىيلجأونأئذين15(7:)مثىالمسيحال!ئدعنهمتنب!ائذينالكذبة

الوحشوفيما.الضلالإلىداعصوكلوال!رطقاتالبدعأصحاببهمويلتحق،الثاس
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أ،الأولالؤحشصسلطالبكلوتستعمل12:تثينجمئلويتكفئم2،خضل

؟االأوليلؤحشصيسحدونفي!اوال!ثنينالآرضنوتجغلبمءأماقه

ئننرلطأإئةحئى*غظيمةاياصت1ؤتصتع13.اممميمتجرحهتيرئائذي

س!كانأويصمل14الئايم!.قرآىعلى؟الآزضعلىال!ماءهنناؤا

شكانوأقربأالؤحشأماتميعمقهاأنأوتيئائتيالآياتالآرض-با

ال!يصجرخبهكانأئذي،يلؤحشتمثالأيصتعواأنالآرضص

ألقدحئى،الؤحش-روخاتمثالطسفيتجغلآنوأوتيئ15.وغاش

تسخألاقنكليقتلتأفروأن،؟برتتكثتمأنيتمثال-الؤحعقصتتهئأة

الآغنياةوالكباز،الضمغاؤ،الجميحصويجغل16،الؤحشيتمثالص

وأ،اليمنىصأيديهمفيب!يحضهتئيممونوالعبيذالآحرازوالفقراء،

تم"مايبيغأوتشترقيأنأحات!تطيغلابحيثا17،جباه!عمفي

قنأ!الجكمةهنا18.آشمهبعذدأو،الؤحشبآسم-مئميمقايكن

ستافعذدة؟إئسانغددإئه"!الؤحشغذذق!مءقفيحسسثذاكان

5رز.وجممثونوجممئةجمئة

وكلاهما".آسيةمنأيالأرضمنهذأخرج،المغربمنآتياالبحرمنيخرجالأول

)13(1.خدمتهفيأي121(.يخفىلا"واقع!ماأنإلأالمسيحمحظاهرمنبشيءيتظاهران

كان:الوثنيئالعالمفيشائعةكانتالحئةالئماثيلخدعةإن151(شيطانخة.خوارق

قيمة،لهاالعربئةكالحروفواليونانثةالعبربةالحروف)18(.الفارغجوفهافيإنسانيندش

..الجملحسابنسفيهماوذلكبعداد،إلي!ائرهزأنيمكنكلمةكلثئمومنعددئة.

بحسبا"نيرون"قيصرالكثيرينإرأيعلىيكونقد666بإليهالمرموزفالاسم،وعليه

إلينا.عهذاآقربهناالمقصودالشخصأنغيرهمرأىوقدالعبرثة.الأبجدئة
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والعذاوىالحمل

جمثةوقغة،ضهيونتجتلصعلىقائمصبالحقلهإذاؤأيتأ،ثئم14

علىضكتوتاأبيإ،وآسمآشمهعليهمألقا*،وأوبعونوأربعةأيي

غزيوة،ميا؟كصوبال!ماء،هنضوتاوشمعما2.جباههم

عافيفينضؤتئشيه،شمعتهائذيوالضموتقاجممف؟زعدوكصولت

أماتمتجديذاتشيذايئايمدونؤفم3يكنانيرهم.يعنرفونباليهئاؤة

نأأحاتستطغولموالشيوفي.الآرتعةالحيوانالتوأماتم،الغرش

هنآفتدواائذينألقا،والآربعونوالآرتعةالمئةإلأالئشيذ،تتعقتم

أبكاركأ.إئهمالئساء،هغتتنخسوالمالذينهمهؤلاء4.الأرض

باكورة،الئاستئنجمنآفئذواوالد،تذهبخيئماالحقليتبعونقهئم

أؤيهياء.إئهمكذد!*،أفواه!مالييوتجذولم5،وللخملىلف!

الذينونةبساعةئنذزالملائكة

أبدفي-إنجيلوقغة،ال!ماءؤشطفيتطيرآخرملاكاوؤألمجتأ6

ولسايي،وقبيليما،،أفةكلهن؟الأرضفيالقاطنينييمايمتسمو

ثورةمعارضما،الرسولويذكر)4:7(الئصارىمجموعإلىيرمزالعددهذأ)1(

)4(.والغبطةوالأمنال!لاممنالحقلحولالمحتشدونالمؤمنونبهينعمما،الوحشين

لمآي)5(الوثنئة.وروحوالإلحادالكفرعدوىمنمأمنفيلبئواائذينجماعةهم

المسيح.إنجيل)6(21:8(.أانظروالشمرالفسادطرقيئبعوا



13-14:7الزؤيا".-ا"لليوتمهيدئةرؤى2801

لآن،وقخدوة،الفة"ائفوأأ:.غظيمبضوستيقو3وكان7،وشمضب

والأرضن،ال!ماتخققلف!ذيأسحدوا؟واقتقدذينوتت!ساغة

أ."مم!المياهوينابيغوالبحر

ائتي!الغظيمةب*بايل،أ)شقطمث:يقولآخرملاكوتيغه8

"!قج!يىوهاص!الؤو!خفيرجمنالأقمصجميغأرؤث

آحلهشخذ"إن:غظيمبضولتيقول،ثالمثملاكوتيغهما9

قإئه"،15،يلإهفيأوتجبقي!فييميمقت!وآئ!تعتمولتمثاييما،؟يلؤحش

كأمبىفيصمرقااتصبوتة،اللهغضمبخفيرمنتشربكلأيضا،هؤ

القذيسيهنئ،االملائكةأهاتمواليهئري!ت-،بالئاوويعذل!غضييما،

ولاالذهور،ذفيرإلىغذايهمدخ!ان"وتصغا11،الحقلويخضرة

يأخذولقنولتمثايإ،يلؤحشيسحدونلفذينوليلأ،نهازا،واخة.

ء،
تخفظونائذينأولئلذ،القذيسينضئرتالهرق!نا12آشمه".يمقة

:ايقولال!ماءجمنضوتاوشمم!صث13!بيسوغوالإيمان،القهوصايا

اإص!الرفيفيتموتونائذينللأهواقي،الآنمنذ،الطوبى:))اكتمبئ

غضبيوم،العظيماليومحلولقبلالحقالإلهإلىالارتدادإلىالوثنئونئدعى)7(

"صيغةالزسولوثن.صواستعملوعبادةفسادمنفيهابماالوثنئةرومة!ي)8(الزلث.

الوثنئةإلىالأعمجرتأي-.الفعلوقوعقربعلىللذلالةالأنبياء،على،طريقة"الماضي

للأثمةالعقابموضوعهيالمشتعلالئاروالكبرتبحيرة101(.اللهغضبإلىفأسلمتهم

الئعمة.احالفيوماتوااللهوصاياحفظواائذينالمؤمنينأي131(21:8(020،:)91
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-أتجل،

تضخئهم".

أغماتهمفإن،أتعايهمجمنييستريحوا-الروخ3يقو

-الزمؤفيالألمقطا!ث

يشبهجالس!ال!حابإوعلىبيضاء،شحابةفإذارأ!ما،ثئم14

حاد.مئخلؤبيد؟ذقمب،جمنإكليلرأجميماعلىتشير*،آبن

يفجالسغظييمبضولتتضوخآخر،تلاكصالهيكلينوخوخ15

الجصابشاغةأ!أفقدؤآخصحذ،،جمنخقلث"ألقص:ال!حاتةعلى

ال!حابةعلىالجالممنقأئقى16تي!س".قدصالأرضخصاذلآن

الآرض!.الحصمذدت،الآرضعلىجمثخته

فووتعةال!مابفيائذيال!يكلسجمنآخر3قلاوخرخ17

شلطانوتهاتذتح*،جمنآخرقلاكوخرخ18حاذ.جمنخلأيضا

!ائلأ:2،غظيمبصولتصالحاذ،المنخلقعهائذيونادىالئايى،على

قدجمتتهالآن،الآرضكرمغناقيذوآقط!الحاذ،!ث"ألقص

و!صقيتمالآرض،علىجمنخقهالملاكفألقى9!تضج"((،

ؤبيضمت!25.العظيقةالئيماسمخطضعضرةفيالجتتوألقى،الأرض

القاثمالملاكيخرج)18(.الغلبةعلامةرأسهعلىوا!ليل،المسيحهوالبشرابن)14(

المضطهدين.امششصالنالتائتيالشهداءصلواتيحملوهوالمذبحنارعلى

تمثلانالئاضجللعنبالقطافوصورة،اليابسللررعالحصادصورةوالضورتان،-

،سفكوهائذيالبريءللآممنهمالانتقامحانوقد،والمسيحاللهأعدا،سحقكلتاهما

الوثن.عبادةإلىعنهمالواائذياللهولكرامة
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لحئمبقغخئىذماتعضرةأهنوخرخالمديتة!،خارقياتعضرة

*.غفوةجمئةوشأأل!قدىإلى*،الخيل

ال!بعوالضرباثال!بعةالملائكة

شبعة!،وفذهقةغظيمةال!ئهماءفيأخرىآيةرأيمتثئم15

.،اللهممخطييئمبهالآئهرومأالآخيرةال!بعالضمرباتقعهمهلائكه

اوتحواغقبواواثذينبالئاو،مختيط2زجاججمنتحيرجمثلوأبضرت2

تحيرعلىواقفينآسميما،وعذ؟جممقت!وجمنؤتمثايإ،الؤخشصجمن

غبد،*موسىتشيذين!ثمدونؤهئم3،*اللهكنانيروقعهمالرجاجص،

أئهآأعماللث،وغجيبة"عظيقة:قائلين،الحقلوتشيذ،الله

قمن4!الأقمقيلثيا،طرقلثوخق3وعدالقدير!الإلة،الرلث

ؤخذك!أأنتآفإئلث،آسمقلثئضخاولاالربأ،أئهاتخالتلا

لآن،أماظثويسحدونيأتون!شؤدتالأقمصوتجميح،قذوس

آعتقتمث".قدأحكاظث

المث!بعةالجاماث

السمماء،الي،الشمهاذة.يخباءقيكلفآئفتغرآيتا،ذلكوتعذ5

تساويغلوة0165-14:91.فيالمذكورةهيوالخيل.أورشليممدينة)25(

،جنباتأرجإلى،البعضرآيعلىأو،؟الئكبةفداحةإلىويرمزتقريتا.كيلومترثلاثمثة

الموصوفةالأبراررؤياتناسبالزؤياهذه)2!.للحربالوثنئةالأمتجتمعحيحثمنالعالم

المذكورالئشيدآو91(-15:2)خرالأحمرالبحرعبوربعدنشيدهإئا31(790:في

الأمين.الغيرشعبهعلىالإلهيئالغضببعدلالتبيئيشيدحيث43-ا32:تثنيةفي
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!أالسمبحالفمربا!تضغهماثذينال!بغةالملائكةالقيكلصجمنوخرخ6

يمناطقضدووهمجمنذوضتضنطقونلامغا،تقئاكثاتالايمئمونوهم

ال!بعة،الملائكة،الآرتعةالحيواناتجمنواحافناوك7.ذقبمن

ذفيرإلىالحيئالإل!شخطجمنضضلوةة،ذقعبجمنجامابسبغة

وتئم!قدؤتهومن،الفهقجل!جمندخاتاءالقيكلوآمتلأ8الذهور.

الملائكةضربالمحتشثعتفمثحئىالقيكلتلجعأنأحاتستطغ

ال!بعة.

ايةولىالستةالجاماث

السسبعة:للقلائكة3تقوم!القيكلمنغظيقاضؤتاوشمعتا16

الآرض".عقىالفإ،غفتسبجامالتؤضثوأ"اذقبوا،

الئاسنفآغترى؟الآرضعلىجاقهوضط3،الأوالذقمت2

مؤلتقرختمثاييما،أماتميسحدونوائذين!أالؤحصقيمضةغليهمائذين

خبيحث!.

!أاتئمتكذمصذقافآشتحاكالبحير،علىجاقةالثانيوضا3

التحر.فيءحيئكائنكلقهقلث

فصازسثالميا؟!صينابيعوعلىالآنهاوعلىجاقةالثايمثوضسث4

الكائن-أثهاآنتآ،3"عاب:تقولالميا؟قلاكوشممغت5ذقا.

الله.حضورعلىيدكنورانيئستىهو)8(
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شفكواألآئهم6هكذا،قضمث!تإذالقذوس!،أثها،كانوالذي

إئهبمليشربوا؟ذقاأيضمافأعطيتهموالآنبياء،القذيسيهىبماة

الإله،الربأأئها،"تعم:يقول"اتذبغوشمعمت7"إتمستجفولن

ؤغدل".أحكاضلثخقالقديز،

الئاسنتحيرقألنتهاوأبيغ،ال!ئممسعلىجاتهالراجوض!ث8

الفهآشمصعلىقجذفوا،هائلةحروقالئاسنفأصالت9بناوها؟

قيمخدوه.تتوبواوتم،الضموباتهذ؟علىشلطانتهاثذي

فأظققثالؤحش"،،غرشصعلىجاقةالخاجمس!وضا01

وتجذفوا11،الؤتجعجمنأليمتتهمسيغضمونالئاس!(1وتجعل،ضمقكته

01أعمايهمجمنتتوبواوتم،وقروجهمآوجاجمهمجمنال!مابإل!على

قج!،العظيمالئهير،الفرابعلىجاقهال!ا؟س!وصمث12

*.صالشمسقشيرقيهنالآتينم1للملوفيالظريقييتهئماماؤة

تخرفي،بالضمفابعشبيهةنجسإ،آروأحصثلاثةرأسماحينئذ13

هيئإئما41؟كأالكذابالئبيئوفمصالؤحشصوفمص،الئئينقم-هن

كفهااالآرضصملولثإلىوتنطيق،آيالتتصتغشمياطينأوواخ

أناذا.ها0151القدير*الفيمايومص؟الغظيمصاليومالتالصإلىيتجقغهم

والمملكة:رومةعلى1(10كالبخور.المذبحعلىالمرفوعةالقذيسينصلوأتصدىهو71(

الوحش!شلثولاهوالكذابالئبيئ131(البرثثين.ملوك)12(لله.المعاديةالرومانئة

الشز.قؤاتتشئهاائتيالأخيرةالحملة)14(ا(.ا:)13الأرضمنالطالى
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عوياتايمشيفلاثياته*ويحفأتسهر،لمنفطوبى!كاللصنآصت

بالجبرئةائسمىاتوضعصإلىفجقعئهم16اإشؤتتهالئايمنويرى

."*قجذون-"هاز

الئ!ابمالجائم

عظيمضوتوخرخالهواء،علىجاقةالسمابمالملاكوضأ17

قحدتخأ18إ"تئم"تقد:يقول،الغرشجهةجمن،الهيكلمن

هنذجمثلهاقطتكنلم،غنيفةزئرلةثئمووعود،،وأصواصت،بووق

فصارت9!.الشسذةهنعقي!كاشأيما،الآرضعلىالإنسانكان

بابلوديهرسث،الأممالنوشقطمت2،أ!امثلاثة-العظيمةالمدينة

سمخلإ.خمرتتفؤوفيهاائتيالكأسنلمعطي!االفه،أماتمالعظيمة

جمنوترك21تغا"".من3الجباتوتجدولمقزشأ،جزيرةوكل02

الئ!علىالئالم!وتجآدت!الؤؤنةبقديىضخمالئاس-تردعلىال!ماء

ا...جآهائلةآلتردكاشطهذاضرتةلآنالتر؟!يضرته

مجذومدينةأومجذو،جبلأي619(الضالحة.والأعمالوالمحئةوالإيمانالثعمة)15(

وئا.هائلةوانكساراتعذةبموأعاشتهرتوقدالغربئةعامرابنمرجحاشيةفيالكاثنة

كذلك،الثانيمجيثهمجدعندالمسيحأعداءانسحاقإلىرمراالمقفيالمذكورةالموقعةكانت

بينأدبيئتحالفبذلكئقصدفقد،بحرفهأخذهإلىموجبفلاللقتالالملوكاجتماعآيضا

إلىرمزوتجزؤ!ا،وومةآيبابل)91(.وكنيستهالمسيحعلىالدخالوالمسيحالعالمملوك

الله.غضبنفخةمنالأرضقوىسحقإلىرمزذلك)02!وسلطانها.عرتهاان!يار
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17:ا-لاالزؤيا

وصفها:العظيمةبابل

الجاماتعلىالقابضين،ال!بغةالملائكةينواحاوأقتل17

الغظيمة*،!الفاجر؟ذينوتةالأرتلث"قلئمقائلأ:وكفقثي،ال!بغة

الآوض،ملوكتغهاقخزآئتي2الغزيزة،الميا؟علىالجايضمة

فجووها".خفيرينك!الآرضشكانوأشكزلث

علىجالسةكأآفرأةفزأيمت،البرئةإلىبالزوحصبيوذهمت3

اوغشزةأرؤسءشبعةوتهروتجدي!،بأسماءهغشى،*،قرمنر!يئؤحشص

ومتحفيةاوالقرمنر،بالأرجوال!فتسريقةاترأةوكاتتيماا4.فرويي

،أذ!بجمنكأس!وبيدها؟واللآلئ،الكريمةوالججار؟،بالذقمب

آسملىتجبهتهاوعلى5فجووها.تجاساتهي،زجاسالتمملوةة

الآرضووانيأثم،*العظيمة"بايل-!رمزفي-مكتول!

ش!هداءوذمالقذيسيندممنتسمكرالمرأةووأشأ6وزجاسايها".

صالغخب.جذتعخبتأزأيئهاوئما*.يسوغ

اأنساقوأائذينوملوكهاالوثنئةالأم)2(.الوثنئةرمزوالفجور؟القياصرةرومةهي)1(

الآيةعلىبناتنيرونهو:القرمزفيوالوحش-.رومةهيالمرآة31(.القياصرةلعبادة

عليها!القائمةال!بعاكام:ال!بعةوالأرؤسالزومانتة.المملكةالزمز،بابومن8،

إلىإشارة)6(-القياصرةلرومةالزمزفيألاسم)5()9(.متعاقبينقياصرةوسبعة،رومة

القاتلة.،المضطهدةرومةأيضاهيالوثنئةفوبرمة،نيروناض!هاد
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رموفيهاحل

اترأة،يزمنرأخيركأناتعخبمآ؟"يتم:الملاكليئفقاك7

أفا8.قرونوغشزةأرؤسصشبعةله"ائذي،تحملهاائذيوالؤحشص

تطفغأنضوجمملثوإئا،بكائنوليسنكانفإئاؤأيتا،ائذيالؤح!ث!

لمالذينالآرض؟وسمكآن*.الهلاكإلىوتذقحتالهاوتةمن

ذإ-سيتغخبونص،العاتمإنشاءمنذالحياةجممفيرفيأسماؤهمتكتمث

فنا9.أيضما*ويظهزصبكائنوليسن،كانأئةمن-الؤخشنيرون

أكام-شبعهيئات!بعةفالآرؤس!،بالجكمةالمتحئيالقهئمتنبغي

جمنهمخمسة01ملوفي-،شبعةأيضاوهيئجايسة؟اترأةلمجها

يبقىلاأتىوإذاتعا،يأتلموالآخزموجو3،وواجذشقطوا،

قللثتهؤ،،بكائنوليسن،كانائذيالؤحش!أفا11قليلأ.إلأ

القلاك!.إلىويذهمث،ال!بغةمنأئاإلأ؟ثاين

-القياصرةعابدةالزومانئةالمملكةهنابهويراد-الذخالالمسيحعهوالوحشو8()7

الضربةعليهلتنزلإلأجديدمنيظرلاأئهبيد،الحقلمثليقومثئميموتأئهوئوهم

ال!بعة:والملوك-.رومةعليهاالقائمةاكام)9(.قيامبعد!ايرجىلاالتيالقاضية

الكفئةبهويرادهنارمزفيهوسبعةالعددأنشلثولا.نيرونهوالموجودوالواحد.قياصرة

.نيرونبعديملكونائذينالقياصرةعددفييبثلاإذنفيوحئاآخر.موضعكلفيكما

الزومانيئالشعبكانائذينيرونآيالشلسلةمنال!ادسالملكهوالوحشهذا)11(

نأبذلكيقصدلاالزسولأنبيد.الثامنعندئذفبكونالحياةإلىسيعوبأنهيعتقد

المملكةأنيريدوإئماآيضا.هوسيسقطائذيالثامنهذامعتنتهيالزومانئةالمملكة

المضطهدةالحيوانئةنيرونروحوكآنأيضما،ستبقىالقياصرةمنالثحلسلةتلكبعدالزومانئة
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تحضلواتمكأغشزةمفوك"هيئؤأئت!هاأئتيالغشزة"والقرون12

قغ،واحدةساعةالملوفيمملطانيتقفدونوإئماتغذ،ائمفلبعلى

الؤحمثيىيخدقهفيتخغلواأن،واحلهؤأيتهمفهؤلاء13الؤخش:

،أتغلئهموالحقل،الحقلشيحايىبونهؤلاب14وسسلطاتهم.قؤتهم

قعا،اائذينأيضما،أوشيئت!ي!ربمالملوكوقلأ،الآربالبرلثلآئة

والموجمنون".وائختارون،واتدلمحؤون

،اجايسةالزاييةخي!ثؤأئتآائتيايياة"أفا:ليقاكثئم15

ائتي"الغشزةوالقرون16وأثستة.وأقم،وتجماعا!تشمعولبفهيئ

ويغزوتها،اوتجتاحوتها،الراييةس!بجضونالوحمث!،وكذللثرأيتآ،

أن%فلويهمفيألقىالفةلآن17بالئار؟ويحيرقوتهاتحقهاويكلون

إلىاللؤحش-ملكهموترذواواحلإ،لزأيتعقلواوأن،بزأييماتعقلوا

الغظيمة،المدينةهيئؤآيتهاأئتيواترأة18الئه.كلماتتتئمأن

الآرض".فلوفيعلىالمايكة

بابلبسقو؟نباءل!ا

شلطان!ته"ال!ماء،جمننافيلأآخزم!ارألمجاذللذوتعذ18

قائلأ:"تجهيريضحولتقصزخ2.شناهجمنالآرض!آشتناؤلمحت!وقل!،غظيم

!ملوك121(وتبيدها.العليئنقمةبهاستحلعهذابقيتوإنأئهابيدفيها.تجشمتقد

2أفلاكفيالعظيمةالممالكتسئرهاائتيالشعوبإلىترمزالزومانئةللملكةالئابعةالأم

للمسيحئة.أضطهادها



1537بابلنكبة01-81:3اؤؤيا

يلشياطين؟قسيهتاصاؤتتقد!العظيمةبابل!شقطصث،"شقطعث

لآن3ب!قمقوت2،تجسطائيرولكلتجسس،روحءلكلوقةؤى

الأرضيىوفلو2فجويىها،قورةخميرهنآرتؤواقدصالأتمجميغ

ه"تز!هاكئز؟ينآممتغتواالآرضصوتخار،ضغها!روا

ياهنها،"اخزجواقائلأ:المسماء،جمنآخزضوتاوشمغصث4

ضترباتها،جمنتناتكمولئلأخطاياها،فيتضشريهوالئلأ،شغبي

قظايم!ا.الفةودنخزالسمماء،حئىتكآشمث!دخطاياهافإن5

أعمايها،يحسسبأضعاقاغليهاوضماجمفوا،قغقمثمابهاافعلوا!6

مايقذيى7صمعقين:لهاآفزجوافيهاقزتجتأائتيصالكأسفي

قلبها:فيقات!ثفإئهاوتؤخا.غذاتاشوموهاوتيرقمثتف!هاقخذث

أتذا.الئوخأرىولنبأزقلة،أناوتسحتقلكة،جاي!ةإئي

والئوخالموثضزبائها:ااغليهاتجلواحد2تومفي،فلذللث8

تدينها.ائذيالإلهكلقدير،زلثلآئابالئار،وشئحزق؟والجوع

عليهاأحلا!هانواخ

وتيرفواالخرواائذينالآرضصهلوكغلي!اوتنوح"وشتثكي9

وأالفونولهم،وتقولون15خريقها؟خان3يشاهدونجمندهاقعها،

الغظيمة!اتدينةأئتها!الؤئل!"الؤئلغذايها:خؤلتتعيل!جمن

.الضرباتملائكةإلىالكلام)6(
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أ"!واحدةساغهفيتزتمثقدذئنوتتلبفإن!القوئةالمدينة،بايل

يضاغتهملآن،وتنوحونالآرضصتخاوأيضعاغليها"ويغو3!ا

والحخير،والمضةالذقمبيضاعة12تعد،جمنأحايشتيرتهالن

يتبخولمحوبوكللقرجمنر؟واوالحريير،والأرخوالبوالترلفولؤ،واصالكريم

والثحا!،الثمينالخسسبجمنأدا؟وكل،العاجهن!داةوكليإ،

والفبان؟والمز،والطيمتوالجطز،والقرقة13،والرخاموالحديل!

والخيل،،لغتيموا،ئتملبهاوا،والج!نطة،ل!ميذوا،لز!آوا،والحفز

غنل!ذقتمثلقذ14-"...الئاس-ونفوشهموأجساذ،والغجلات

فؤوما،ديغفؤماكلوقاظث،تف!لثتثمتهيهاائشيالفاكهة

تعد!ينتكونولن،بهيئ

،!اتدينةهذ؟منآشتغنوااثذينالبضافي!1بهذه"فالمئجرون15

:!قائلين16،وتنوحونيعيلونغذايها،خودتتعيلإ،جمنشتقفون

بالتر،مت!زبلةكاشألقد!العظيمةالمدينةأئتها!الويل!))الويل

الكرجمإ،"والججازة،بالذقمبمتخفيةوالمزمز،والأرجوالإ،

إ"العظيمالجنىهذاتل!واجذ؟شاغةوفي17؟واللآلئ

رومةإلىبهاتأتيال!فنكانتائتيالثمينةالأشياءهذهكرمنالغرضو13()12

ب!هماتتمئعكانتالفذينوالزهؤالئرفمقدارتبيانهوإتما،المعمورةجنباتجميعمن

ونفوسهمالئاسبأجسافىالائجاروآثاخرابها.الزسوليصصائتيالزمزئةالعظيصةالمدينة

العبيد.تجارةأيالئخاسةفهو
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وقفواالتخير،فيالعاملينوكلالبخازة،نوتيئوكلرئايي))وكل

قاثلين:خريقها،ذخانرأواوقد،تصزخونوتجغفوا18تجيلإ،من

وؤويمهم،علىالئرالتوخثوا91!"العظيمةاتدينةتشياقدينة"أفي

الويل!!"الؤثل:قائلين،وتنوحونيغولونؤلهمي!رخونوأخذوا

ائذينتجميعتفائسها،جمنفيها،آستغنىلقداالعظيمةالمدينةأئتها

إ"واحطىةشاغيمااليتئقفهيئوهاالتحر،فيلممفنتهم

والرشلالقذيسونوأثهاالسمماث،أئئهايها،"فآشقتي02

إ"جمنهالكمآثتقتمقلإالفةفإنوالآئبياء،

رهزسقوطها

فيبيماورمماغظيميما،خخراكزخىهلاك!!ومم!زخ!جينئذ21

ولن،العظيمةالمدينة،بايلئفقىالغن!هذا"يمثلس:قاثلأالبحير،

العازفينأضواتتعا،جمن،اليلثتسقعفلا22.+.تغا!جمنتوتجذ

يوتجذولن؟الآبواقفيوالئاهخين،والزئارينوالمطيربين،باليهئازة

ضولثتعاجمنفيلثيسقغولن،كانصشاغةأئة!نصاخفيلث

فيلثيسقغولنبممصباحضحوءتعاهن!ثينيزولن23بمالزحى

الآرض،أهرأتكانواتخازفيلآن!وغرويطصالغريسضوتتعاهن

مذؤحذالمدين!هذ؟ففي24.الأعمتجميحضمقحثجمعخيرفيويسممومص

"!الأرضعلىقتلواائذينصوتجميع،والقذيسينالآنبياء
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ال!ئ!ماءفيالغلبةنشيذ

ال!ماء،افيكثيويخمع2غظيمضوقيمايثلشممعمتذللثوتعذ91

أحكاقالآن2؟والقذزةوالمجذالخلاصنلإلهناإن!"قيلويا:يقولون

اتسكوتةأف!ذلتائتي،العظيمةالزانيةعلىخكتمهإئا،وغذلخق

اإ"هيلويا:أيضماقالوائئم3تلإها((0جمنجمبا؟؟يذمصوأئتقتم،بفخويى!ا

والجاثرونالآرتغةفخؤ4الذهورإ((ذفيرإلىتتصاغاخات!ا3وإن

العرش!،علىصالجالسلف!وشخدوا،الآرتعةوالحيواناثشيخا،

،تتقولضوليثالغرشصينوخزقي5إ"هقيلويا!"آمين:قائلين

اوكباؤلهم".ضغازلهمتئقوتاوائذينجمباب؟،تجميغياإل!نا،"شئحوا

غزيز؟،جميا؟وكضوبكثيرش،2تجمعكضوتوشمغمت6

القديزإلقنا،الز!ثالإنأ))قيلويا:قائلة،شديدةارلمحوبوكضوب

ا!قل*اعرسنلآنيمجد؟ؤلنمتمذ،وتئتهبئ،قفتفزخ7تقلث.قد

تقئا:تراتلتسنأنوأوتيت8تف!ها،قئماثقدوغروشاخضتر،قد

القذيسين.قبزاتفؤوالتر-تقئا*".

غزسسؤليمةإلىيلقذعؤينطوبى:"اكتمث:الملاك،أليئوالال9

اإشارةوذلك.الحملعرسإلىبدعوتهمستتحفقاللهخذامبهاالموعودالمكافاةإن)7(

والكنيسةالمسيحزوأجوبشأنيليها.وما21:9فيوصفهسيأتيائذيال!ماوفيالملكوتإلى

الله.منهبةهياتتي،الطافرةالطهارةرمز81(22-330ة5أفسسانظر،ال!زفي
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الحقيقئة".الفهأقوال*هيئ"هذهأيض!ا:ليوقاكالحقل!دإ"

تفغلأأن"إئاك:ليفقاكته"،لأسخذقذضيهجمنذقخزؤث01

شمهاذةتحقظونائذينإخوتلثوتظير،ايخدضةفيتظيركقإئي

كأ.النبؤةروص!هيتسوغش!ادة!إنإ".لفهفآسحذ؟يسوغ

4

ألوثنيةأ،!أل!متثصالى

والبحرالبزصوحشيعلىالق!اذ

والراكحب،أبيفنبقزسصو2إذا،قفتوخةالسمماترأيتأثئم11

-.بالغدلويحارفييقضيولهؤ،و"الضمابق""الآمين((ئسفىعلي!

آشموته"،كثيرةصاكاليلرأيمهوعلىالئار*؟كلهيمبغيناة12

كأ،بالذمضصبوغيىداءوغقيه13،يمواةأحاتعيرفالاقكتول!

خيلصعلىالائ!اء*جيوشنوتتتغة14الفه"."كيمة:آشفةوئدعى

صايىم،شيفتخرجفي!جمن15تمئا.آبيفنتزالايسين،بيض

م!يدوس!ولهؤخديد.جمنيغضماشيرعالهمولهؤ.الأقمبيماليضيرتت

الئب!طهيإئماو"الئبؤة"؟تعليمههييسوعشهادة)01(14.-ا22:مئىانظر)9(

يتراءىيليهاوماالخطوط!ذهخلالمن)11(.أغوارهوكشفوتفسيرهيسوعتعليمفي

-لفه.الشديدةالغيرةدليلعينيهاحمرار)12(.الغالبالخفص،المسيحال!ئدوجه

بدمملطخاالفارسرداةشسئقاالزسوليرى)13(.الأربابرفيلكونهاكاليلوكثرة

القذيسين.جميعأيضاورئما،الملائكةجيوش141(.قريبعفاسيسحقهمائذينأعدائه
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قجذووعلىيىدائإ،وعلى16وغقميه.القدييرالف!سسخطقعضزة

الآرباب".وزبأالملوفي))قلأتكتول!:آسم

بضوقيقضزخ؟الشمسفيقائماقلاكاجمندئذوزأيتأ17

إ!))قلفي:ال!ماءؤشطفيالطائزةالطيويىصلجميعيقول*جهير،

وئحوتم،الملوفيئحوتملتئهفنأ.8،العظيمةالف!ؤلتميماإلىاختمعن

الجميع:ولحوتم،-وفرسايهاالحيلولحوتمالآبطالص،ولحوتم،القؤاب

واليهبار((.الضحغايى،والغبيدالآحرايى

خشدواقد،وخيوضمفم،الآرض؟يوفلوكالؤحشنوؤأيتأ91

؟االؤحشعلىققيفن02وتجيشه.القزسصعلىالزايهستيمحاربوا

الآياتتذيهتينضتغائذي-قغه*اتذيالكذالبالئبيئوعلى

وطيرحا-لتمثايهشخدواوائذين،الؤحشي!يمق!ائمئيممينبهاقأضل

باليهبريت.اثئقدةالئايىبخيزةفيخئالب،ؤفمامغا،يهلافما

ال!يف!،القزسعلىالزايهمببتمي!قتلواققدالباقونوأفا21

لحوجمهم.جمنالظيرجميحقشيغت،فيهمنسالخارج

الئئينانكطز

جمملميمقةوبيد؟الهاوتإ،جمفتاخوضغةال!ماءجمنهابطاض!اوزاتحأ02

البحر،منالطالىالوحشهما)02(الوثنثة-الأمملوك)911.الغلبةرمزوالبياض

.الأرضمنالطالىالوحشآيالشزفيوشريكه
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إبليمم!هؤأئذيم!القديمةالحئةالئئين،علىققبفن2غظيمة.

وأالقلهاالهاويإ،فيوطزخا3شنةورد،لآل!وقئذةبموالشميطان

وتعذ،شتة-الآلنيتمامإلىتعا،الأقتميص!ليملأغقيإخوختمها

تسيزا*.ؤهاتاشئخلذيلث

اطكمهئخرواآنغليها*الجايسونوأوتيئغروشا،رأيتأثئم4

أخلوين،تسوغشمهاذةأجلينفيلواأئذينئفوسنأيضماؤؤألمجا

يئ!يممواوتم،يتمثايهولايلؤحشصيسحدوالمائذينوجميغ؟اللهكيقه

ألصصالمسيحمغوققكواقحيوا،أيديهمفيولاجباههمعلىيميمقتي!

هذهشتة.تمام،الآل!إلىتخيؤا*فلمالآمواتباقيأئا5شنإ*.

القياقةفيفصيبماتهوقنومقذس!ف!عيا6.الأولىالقياقةهيئ

المسيحوظهورالكبرىالاضطهاداتبينالممتذالزمانبهيرادرمزفيعددسنةالألف)2(

إبليسكفتائتي،الإلهئةالقدرةبختمعليهختم)3(الذئان.الخفصومجيء،الذخال

ائذينالزومانئين،القياصرةعهدفعلكماجمعاءالكنيسةعلىالاضطهادإثارةعن

فيثير؟العائةالذينونةقتيلفيكونيسيزاوقتاإطلاقهوآئا-باجمعها.الكنيسةاضطهدوا

الضنكعلي!ايعيدشاملأعنيقااضطهاذا،وأعوأنهالذخالالمسيحيدعلى،الكنيسةعلى

معفملكوابالئعمةحئوافهؤلاء-والقذيسون.الشهداء41(.القياصرةعهذفعلكما

المسيحانوأرويشعونوينمونيجاهدونحيثالآرضعلىأمال!ماءفيأكانسواءالمسيح

وبقؤتهالزلثمعمالكونفهمالموضعتة.الشزيرمعثساتمنالزغمعلىكف!االمسكونةفي

نصيبلهميكنولم.بالخطيثةأموأتااستمرواآي)5(.الذينونةعهدإلىأيمشة،"ألف

لأولثك.كانكماالمسيحومنبالمسيحالئعمةحياةفيأيالأولىالقيامةفي
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س!لطان؟الئاني!يلموتعليهميكونلاهؤلاءفإن!الأولى

!.ششةالألمتقغةوتميكونلحوللمسيحلف!كقنةيكونونوليهئ!م

وتخر!،8،جممجيهمنالشيطانيخلشمتةالآلنيتماموفي7

--وماجوقيجوقي-الآرقيصالآرضصزوايافيالذينالأتتمليصمل

شغةعلىقطقعواالتحر..09كزملصغذبفييلمتالصيتحشذهم

ققبطا،اتمحبوبةوباتمدينةالقذيسين،بمغسكتروأحاطواالآرض؟

فيئفالرخ،أض!فهمائذيإبليسنوأئا15؟واكقتهمالسمماءمننار

فناكأيضما،الكذالثوالئبيئالوحمتنصأ،واليهبريعتالئايىئخيوة

الذهوو!ذهيرإلىوليلأنهاؤايعذبون

العافةالذينونة

قز!يماائذيغقيإكن!والجالسن،أبيفنغظيقاغرشازأيمتثئم11

وزأشا12.موصغتهمائوتجذوتمؤجهه-،منوالآرضنال!ماء

وفيخصا؟الغرشأماتمواقفين،وجممغازهمكباؤلهم،الآموات

علىالآهواتودين،الحياةيمفرهؤآخز،جمفروفتغ؟الآسفارع7

التحروألقى13.أعمايهمتحاالآم!فار،فياتكتولبمقتضى

الثانيالموتمنشيءيقيهملابالخطيثةا!ولالموتفالمائتونالمؤئد،الهلاكآي)6(

ائذيقالأرضأئمجميععنبهماكنىقديمانضعبان9(و81.أولئكبعكس،الهلاكأي

بهاالمقصودالعلوئةأورشليمآي"المحبوبة"المدي!نةوقذمالقذيسينلمحماربةإبليسحشدهم

والضمائر.الأعمالنشرعنكناية121(الذئان.المسيح)111(.الكنيسة



1545الجديدةأووشليمأ-21:2؟ا-02:415الزؤيا

ائذينالآموأتكلدوالجحيماتوثوألقىفيإ،الذينالآموات

والجحيماتوتوطرخ14.أعمايهبحسمب!واحل!كلقلإين،فيهما

قنوكل15*.التانياتوثهيالئايىوئخيرةالئار*.ئحيزةفي

الئار.بخير؟فيطرخ،الحياةجممفيرفيتكتوتايوتجذلم

ه

يصةلدصأثفملي!،أو

الكنيسةانتماز

الأولى،ال!ماتلأن،شجديدةوأرضماخديدةشماءوزأيمت21

ووأسأ2تعا*.ينتكونلاوالبحرؤالتا،قدالأولىوالآرضن

الله،جمندجمنالسمماء،يننافيتة،الجديدةأورشليتم،المقذسةالمدينة

هنابهائرادلاوالجحيم.يشبعانلاوحشانكأئهمامشخصانوالجحيمالموت)13(

عائةفالقيامةثئمومنال!فلى.الأرضطبفاتبلالحصرفي!لحعناهاجهئمآيالهاوية

.الأمواتمقزأي،الجحيموكذلكيزولنفسهالموت،العائةالآينونةبعد)14(.شاملة

عفةكاناوكلاهمامسئبها،والشيطانالخطيئةأنعنكنايةالئار"بحيرةفي"طرحاوقوله

والموت-.بصلةإليهمايم!ثومانتاجهماكلجمعالئارفييطرحان،والجحيمالموت

في)1(-تنطفئلاائتيالئارفيالمؤئدالهلاكأيواحد،مدلولهماالئاروبحيرةالثاني

منئنضحفإئه،ال!اقطةالبشرئةفيهعاشتائذيالكونلهذاتجديديكونالأزمانآخر

رمزذلك-آولأ.عليهاخلقائتيالحالةتسموبلتعادلحالةإلىوئعادوصمةكل

والحئة،الجامدةالخلوقاتقرارلعدم
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منتجهيزأضوتاوشمعت!3يعرييمها-.مزئنة2كغروسمقئماة

،اضغهمشت!كن؟الئاسقغالفهقسيهن"لهؤذا:تقوليأالعرش

ويم!غ4؟إلقهميكونقغهم"-))الفةوالؤشمغتا،تهووتكونون

تحيباولا،تؤحول!قوتكل،تعايكونولا؟عيؤبهمجمنذضغةكل

".قضمتأشقدالأولىالآوضاغلآن،ؤتجحولا

سميءكلأخغلإئي"هاالغزش!:علىالجالس!وقال!5

وقاك6وخق((0جممذق"الكلاتمهذاإن:"اكتب:قالثئمتجديذا".

أغطيأنا،والغاتةاتبذأوالياءم!الآلفأنا!تئم"لقدأيضعا:لي

ميراثه:قهذاغقمتقن7قخاتا*.الحياةتنبوع-مابجمنالغطشان

،"والكقرةالجتناءوأئا8آبتا-.ليئيكونو!إلقاتهلماكونأنا

وكلالآوثالإ،وغبذة،والسمحزةوالرناة،والقتلةوالزجسون

لهؤهذاواليهبريت.بالئايىالمئقذةالمخيرةفيتصيتهمفإن،كذاب

."إالئانياتؤت

الجاهابعلىالقابضينال!بغة،الملائكةجمنواحاوجاء9

"قلئم:الائلأوكفضني،الآخيزةال!بعصالضترباتجمناتفلوءة،ال!مبعة

إلىالزوح-اليبيوذقمت01".الحقلآفزأةالعروسن،فأيىيلث

الأولىابآوضاعهالعالمزألآي)4(.بالزواجإليهمرموزال!ماوفيالكنيسةمصير21(

الله4يعطيهاالإلهتةالحياةهو"الحياة"ماء)6(...والموتوالخطيئةوالشقاءالبؤسآعني

الله.حياةفيمشتركالكونه71(للمختاربن.مجئاتا
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مننافيلة،أورشليتم،شةالمقةاتديتةوأواني،شاهق2عظيم2تجتل

خخيروشناهاكاتشى-.اللهقجاولها11،القهجمندمنالسمماء

عالء،عظيمس!وروتها12كاليفؤر.صا!بتالسب!جمثلص،احمآسكريم

ي!،ضكتوبةوأسماء،تلاكاغسمزآثناالآبواسبوعلىباتاغشزواثتا

ثلاثةالشرقيهإلى13،غشتر!الآئتيئإسرائيلبنيأسباطأسما"

بمأبوابثلاثةاتجنولبوإلى،أبوابثلاثة-الشمالوإلى،أبواب

أساشا،غشزآنناالمدينةول!وو14.أبوابثلاثةالغرلبوإلى

غشز.الآثتيصالحملؤشلصأسماءهي،آشقاغشترآئمناوغقيها

ليقيسن،الذ!بجمنالضتةجمقياس!،ئكفمنيائذيمغوكان15

غرصمها.قذوطولها:شمرئعةوالمدينة16وسموزها.وأبواتهاالمدينة

وطوئهاغفؤة*،آل!غسعزآثتيئفكاتخ!،بالقضتةالمدينةققاسن

وأرتخاجمئةشوؤها:أيضماوالاسن17شواء.وشفكهاوغرضمها

ويناث18-نم!ا*كيقياشإنساييجمفياسنوكان-براغا!وآربعين

،الجديدةأورشليملجمالحدبلاتعظيمإلىترميالوصفهذاخطوطجميح)11(

المدينةجمالعلىللذلالةاستعارأتتلك121(وعذوبتها.ومجدهاوبهائها،الكنيسةأي

ائتيالكنيسةعنكثاية"إسرائيلو"أسباط،آوصامبمنيليمامعظموكذلكالمقذسة.

كيلومتر.5022أي-.الكمالعلامة161(الفه"."إسرائيلالجديد،إسرائيلهي

بألف،مضروتاعشرألاثنيإسرائيلأسباطعدديقابل،ومزفيوهوعدد،50012والعدد

الأسباطعددفهورمزفيآيضماهناوالعددتقريتا.متزا72آي)17(.الكثرةعلامة

البشر.عنداستعمالهاالجاريالمقاييسبحسبيقيسكانالملاكإنآي-.بنفسهمضروتا



-21:9127الزؤياالجديدةأورف!ليم1548

الرجاقيئشيا،خالصذهحبمنوالمدينة،اليش!بخخرمنسمويىها

فالآساس!ص:خخيركريميكلمزئنةالمدينةسموووأسس!191.الضمافي

ؤمز؟،والزابمص،يماييغقيقوالثايحثلاؤؤز؟،والثانيتشمبا3الآو

ؤترتجا،وال!اخ!أحمر،ياقوصتوال!ادل!ماس!،والخاجمس02

آخضئر!أعقيقوالعايمزأصقز،ياقوثوالئاجمعغ،تجرخوالثاجمن

الآئناوالآبوال!21.تجقشتغشزوالثانيشمثجونيئكشزوالحادي

مر!المدينةوساحة.واحدةلولؤةبالبكل،لولؤةغالترةآثنتاغشز

فإلط،قيكلأ*فيهاأزولم22الاتمفاف!.صكالزجاجنقيئذقمب

للمدينةحماجةولا23قيكفها.هماوالحقلالقديز،الإلة،الزلث

ئنيزها،الف!قخذلآنفيها،يئضيئاالقميرإلى-ولاالشمسإلى

ملوك"وتأتيهانويىها،فيالأتموشتمشي24".الحقلوجمصباخها

لنلآئاتهاؤا!أالبئةتغققلنوأبوابها25-.بمجدهمالآرضص

ولا27إليها.الأقم-وكراقتهميقجدؤسيوتى26الناك.ليليكون

اكتبواالذينإلأ،-والكذد!بالرجسفاجملولاضبتذل"،شيءتذخفها

للخقل.الحياةجم!فيرفي

الئعمةامواهبشئىإلىيرمز،الفهمجد6بسنىالمتائقةالحجارةهذهمجملإن)21(

)22(!الفه.مجدبكمالهاتعكسالشماءفيمسيحيئكلفنفسالقذيمين:عندوالفضاثل

!يكل"داعءإلىمنيغدلمثثمومن"العتيق.العهدانتهىالأرضئةاورشليمهيكلدمارمع

"والمصباحالشمسهماوالحملفالله:الؤوحانيبالمعنىذلكيؤخذأنيجب)23(.بذاكشبيه

الئصرايئة،إلىوملوكهمالأماهتداءإلىإشارة241(.الباطنةحياتناكملينيرانالفذان
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انحتارلنسعادة

الفهغرشصمنخايىخاكاليائؤيى،صاالياالحيا؟ماءتفزأرانيثتم22

شخزجايتي-الئهروعلىاتمديت!ساخ!ؤشطوفي2*بموالحقل

الئمجتيرؤؤزق؟جتىشمفيركلفي،تجتىغشزآثتيتوتيخيا؟"

المديتإ،أاليوشيكونتغا!!.هنإبسال!تكونولا3*.الأقمي!ثمفاء

آسماويكون،ؤخقاوتئالرون4،جمباذةقيغباة،والحقلالف!غرش!

2جمضباحإلىتختاجونولاتغا،جمنليليكونولا5.جباههمعلى

ذهيرإلىوتضيكون،عليهمئنيرالإلةالزلثلآنصالشمسنويىإلىولا

الذهور.

الملاكشهافىة

وإنوخقتقينالآقواكهذ؟الملاك،:"إنأليئقاكحينثذ6

ماجمباذةيحيرقيض!اأزمملقد،الآئبياتيفهمائذي،الإلة،الرلث

تخقألقنفطوبى؟قريمبغنآسبأناذاها7قريبإ.غنشيكونكل

أ"الئتوثةاليهتالبهذاأقواك

ورألمجأشضأأنوتعذذلك.وؤألمجأشمغ!ثيوحئا،أنا8

"إئاك:ليفقاك9+أواييهائذي،قذقي-اتلافيأماتملآسخذخزؤت

مصدرهاوائتي،القذيسونب!ايتمثعائتيال!عادةعظيمعن"كنايةالحياةماء)ن!ر)1(

علىدليلجناهاووفرة؟ال!عادةنفسإلىرمز"الحياةو"شجر)2(.المسيحوالمئمئدالله

بعدأعملاآئهبيد؟الأماوجودفرضناإذاللأمشفاءففيهورقهاوأئا-عذوبتها.وفرة

بجملتها.مقذسةتكونالطافرةالكنيسة)3(ال!ماء.في
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وائذينالأنيياء،إخؤتبثوتظير،ايخدتةفيتظيركقإئي!تفغلأن
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