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كلمةيضفهمأنيرغبمنامملالزمكتابالجديدالعهدإلىالمدخل
وطلبةكالخادأمتخصصاالدارسأكانءسواواعيةدراسةويدرسهاالله

اممتابادرسفىيتعمقأنعلمانيايريدأوالالهوت

صتناولهيدأبفىالعهددراساتفىمقخصصأستاذاكشاباهذاكتب

ءالعلمارطانةيتحدثالفهوفهماويسرالعلمدقةلنبيجمعبأسلوب
تكماملةيدةجـلىدراسةلنايقدملكنهوفالمـاالبسيطإلىينزلوال
كلهالجديدللعهد

والتحليلبالشرحونحطوطاتهالجديدالعهدمصادريناقشوالكتاب
والمشاكلكتابتهسببتشرحتمهيديةبدراسةحدةعلىسفرلكليقدمكما
لهاتعرضالتى

الفكرةتسلسلليبينالكاتبننبخسبأقساماالجديدالعهديقسموهو
لكليركةسببالكتابهذأيكـونأننأملآلخرسفرمنواألسلوب
تقرىمميقةأخرىبدراساتنلحقهأنناملكاالعامةوللكنيسةالدارسن

بيةالعرالمكتبة

Uالمحميحيةالعتهافة
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طمتى

المحاضراتمجموعةيكونكلهاألولءوالجزالفصلفىالكتابهذانبت

الجديدالعهدمقدماتدراسةفىاإلنجيليةالالهوتكليةلطلبةتللىالتىء

ضاببالنسميهمايكونأىننسمهالغرضثذاكلهالكتابأعلحولقد

بينيعيماشأنلهاألساسىفالهدهيكنفلمذلكوالعلملهذاالمدرس
فىمتسعةجاراسةlإمدخاليمـونأنبهقصدبلالكليةجدران

الخدمةحقلفىناfأTسوامسجحىلكلنافحأيكونلعلهالجديدالعهد

عينىنصـبكانتالتىاألموربحضهنارأذأنوأودخارجهاأو

الكتابهذاكتابةفى

األفكاربعضنىتجلوالتىرةالكثالحواشىالعلميةالمراجعبهتمتازمماا

رأيتوقديصارضصاأوايككرةيويدلمالذالمرجحصماتذكرأوالجانبية
دةموجمىالغرالمراجعبعضإلمطيرتثقدألنهاالحواشىهذهعنأستغنىأن
كثيرةييةجألأفكارإلىبثأتأالأردتوألقعندناالعربيةالمكتبةفى

jjفذالثوخأقولهأنردتأماانمدافىضعتajالمراجحءبأسماضعت
عالمأماموضوعفىوسعبأدفيدهـنلكلراسهاالفىخهااستخدالتى

الالهوتكإلاتضبةمإالثجدتوالالمراجعهذهصظمأن

أبديديثهدألصفارخاصةقدماعلىالكتابيقتصرأنأودلم2
نيهاولدألىالبيئةعنمتكاملةرةفالئهارئيعطىأنالهدفكانبلسكق

ناجيلJاصلةهىماثملحهكذاصارحتىواتسينماوكيفلعهدالجديدي



ككأناعتقدالتىالرسالةحى1مأوسفركلبقولا1مثمcببعفرعفحها

يلىوبذلكايهمإكتبنمنسالقدبالروحيقولهاأنيريدكاتب

لكلأرسالةواوالخلفيةالجديدالعئهديختويهبمابدأيةبصوردـولوالقارئ

افماالجـديدالعهدوسالةألمأنهيدعىالضابفالuSثومعفيهكتاب
ئلطمحجطمـنءبالماءلوطلويكرن

rاأمناكئيرونيظنظرياتونأفكارتءجاالدراسةمعرضفى

ءكخبرسالةوكـمaاألولالثالثةناجيكافيقضيةهـثلضروريةليست

القارئليعرفءجاقدالوقتأنأعتقدلكنىذلكوكيرلممبولالرسول

دحهذإنالمقدسالكتاتالخارخفتءالعلمايدرسكيمتالميرىالمسيحى

مخدآالوبكيفيةأخرىقنوإتطريهقعنالخارجمناآلنتاتيناالنظربات

كلجاتنافىكنندرسهاالذافلالمقدماتندرسأجلهمنالذىالغرض

ياذااللهككالتدسابالكتابونيتمسمنطريقعننفئهمهاالاsuو

المسيهولاليماناألكمكاألساسإنالحديثةالدراساتهذهمنئخشى
يقرأوثهالجميعأننريدنونحSj4شمهاهوالمقدسوالكتابلحنفسهالمسيح
كلماتعلىمحضوىالالمقدسالكتابألنالمعرفةأوالهجومبقصدءسوا

خيالفيمواجهاالمسيحياقفيهإنجيلحيئبمهادةكحوبلمظبوعة

اففيهاdكيرقلممنأمبولسالرسولقممنانيينيرالعرسألةأكانتءفنسوأ
ارالحوهذاوفىلهأصغىوأناليتكلموبينهنجينىخواريدورسيدىأواجه
قفالمرهذافئيكونواللحكتابتهأسادابأواالكاتعنءشىكلأنسى

VIالمسيمjرئةحنتمخن

نعبدالتبشفتهجومأىمقتخافوإوإلالمقدسيأالكقابعلىتخمثنؤأل
ايجطالننىفولكتاب10هذادفتئبيندانؤجوالسيذنغبدؤلكثناكثاب

كازيجماتمارةبةإنجيالفصحومملهاهارثاثللكلمات



بقرأعنديديهفىالمقدسالكتابيبهونأنالقاوئمنلمرجا

داضيزلحتىالكناببةالمثمواهدكلأكتبأنستطعTألقأحضاباهغا

نفسهالمقدسالكتابدراسةفىالقارئياثمزكوحتىأكزضابالحجم

الكتابثحذانياخذهاأأسمتطعلمأمماقالنفسهفيكتشف

حنىلجميعنانعمةيعطىوحياتهالمتيدسباحس3امركرهوالذىراإلله

يسوعومخلمالناربنامعرفةوفىانعمةافىفننموفيومايوماتهكلهنفهم
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العادمة

كئابةعصرسبقتنىاالفقرةدراستستلزمالجديدالعهددراسهإن

أيضايتصلبلفقطالقديمالعهدبكتبيرتبالالجديدفالعهدكتبه
مماءالعلماويقدرهاالعهدينععرىبينؤخالتىبالفترةمباشرةحوبطريقة

كئيرةءأشيافهناكالعهدكأمابنناسعيهاويحطلقونسنة350عناليقلى
فىلهاوجودوالرذNخاصةواألناجيلعامةالجديدالعهدفىواضحة

الفترةهذهفىاألمورمجرياتفىيروتؤتظهربدأتولكعنهااقديمالعهد
هوديةااألحزابذلكمثالالعهدكئبينمافترةوهىاآلنتعنيناالتىا

الوقوفنتطلبالجديدالعهدفدراسةوالغيورينوالصدوقينلفريسيينكا

التىهاوغروثقافيةدينيةمنعيةاالبئاتوالتغيرالسياسيةثالحوافىعلى
ةالفترتالثفىحدثت

الكنيسةأنإالوديةبيئةفىنبتتاألولىوكنيستهالمسيحالسيدأنومع
الئىالهليفيةالثقافةمعلوجهوجهاووقفتاألممبنبالغةبسرعةانتشرت

الهلبفيةبالئقاقةالجديدالعهدصلةأيضاندرسأنلزمولهذاكلهالعالمغزت



ولطللم

يةالجهوبالخلفية
الحياسيةلةالحاا

اجمهوديمةااباألحـز2

5البهوالدينىالنفكبرعناصر3

السياسيةالعالةدا

بينماعصرفىهائألاجمايخاتغييراأوجدالذىالعظيمالحدثكان
فيفىجديدمفهومظهرفبمجيثهالمقدوتىاإلسكخحرظهورهوالعهدين
ريونواألشوالمصريونفهمهعاأكئريختلفالعالميةاطوريةاالمبروتكورلن

تإلفاكاالعظيمالفاتحاdسيقتالقاطورياتصرuكامضوالفرس
الضرائبدفعثبمالجرارةوالجيوشوالققالالسيفعليءثىكـارقبلأوال

سمااأعطاهآخرشيئافعكفقداألكبرضدراالسأماةاأليحداياوالمالبامظة
سقوهالذينوالفاتحإقامالحءأدىطايفوق

سرعقهأنإذةمعجزكقائدووصفهIهnافتوتعدادمجـالفئاآلنولسنا
كروفلسحـنووجمموريألصغرىاأسيااغـبزعندماالفديخالعالماكئساحفى

لملىساراثمرسالةدولةممقوطإكأذتافأمئينموقعتينفىداربوسهزم
تءبكفايشهد4كا14تقريبااثندحدودإلىلوحتهماالشرتىالجنوب
محنكبىrكقائاالنادرة



نيالصاآنهعسكريرثقادةمـاسبقوهمنجميععنضدراالسامتازقد

طويألبقيتثقافجةاطـوريةامبرأقامبلفقطوعسكريةسياسيةاطوريةمر10

ثقافتهيحبالرجلطذاكانفقدالعسكريةاطوريةاالمرزوالبعدجدأ

اليونانيةآدابمنوجعلحلأينماهاوينشريزرعهافأخذولغتهاليونانية

فىالعالمربطوبذللثاطوريتهامبرءأجزابهيربطقويارباطاولغتهاوئقافتها
وعصرلغةلكلتءجااىاالمسيحيةالناتثمارالسبيلمهدتأدنجيةثقافيةحدهس

ينjوأمةا

الواسعةالتركةعلى4ثجيقاسالبوتالسنصغيراالسكندرمات

اثنانقعممانإالهاميعنيناالمامأقأربعةإلممااطوريةاالمرفانقسصت

أوالبطالسأسرةأسسالذىبطليموسنصيبمنتءوجامصراألول

انوسوريافىالسلوقيينحكمأسسالذىسيلقوسث4معرفىالبطالمة
تتأرجحوظلتالساوقينثمأوالالبطالمةنصيبمنتءجافقدفلسطينuأ

بعدفيماسنعرفكماالمكابيينثورةتءجاحتىاإلئننبن

الممرىالحكمظلتحتاليهودا

األولبطليموسهوالبطالمةمنفلسطنعلىاستولىمنأولكان

علىالثالثةالجنراالتانتصرحـنم301سنةففىاليربطليموسأو

موقحةفىباالسكندريثمبهأناأرادئالذجونوساناخالرالالجنر
قرنلمدةهمتحتاستمرتثجعلعهااألولبطلموساستـولىآبسوس

ههذفىاليسودحالةوكانتسيطرتههمعنتخزخأندونتقريبامانالزمن

البطالمةأنdlيرجعذلكولعلالقليألإالعنهايعرففالولةمجهـالفقرة

حبمتحتسائدينكاناالذينواإلدارهالحكمنظامفىكبيراتغيهرايحدثوالم
التارصفىالتسجيكتستحقشاملةاتتغييرأوأزماتتحدثفلمولهذاإفرس
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كثيرفىتقطنكبيرةيهوديةجاليةححناككانتفقدمصرفىما

حملتهمنالصبىبطليموسرجبموعندمااإلسكندريةمدينةوخاصةمدنها

وأسكنهم3محكبيرةأعدادأمعهرأحفلسطـنعلفيهااستواالتى
ايهوداولكنشمكلهافىيهوديةالمدينةهذهأصبحتففدولهذااالسكندرية

وأضحتهاوتبنواليونانيةكثيرآبالثقافـةواتأثربلالشرقيةثقافخبمفىببقوالم
بهايتخاطبونالتىكةاهىاليونانيةاللغة

وهويرجمةعاوهلصبأعظمففاموادسةاكتسهمينسوافلمذلكومع
جمةالتروهذهاليونانيةإلىالعبريةلنتهاناألبوكريفاوكتبالتهديمالعهد

لهذهاألصليةالدواخمعرفـهجمنوال4السبعينهبالترجمةالتسمىماهى

األساطربعضاءنجصووإنشرتاننهتىأوبدأتىوالجمةالتر

ومفادهأرسبتاسخالباممهخطابعلىبنيتالتىتلثأهمهامنوكان

فالدلفيوسلبلليموسصوراإلسكندريةمكشةرئيسلىكريويدأن

القوانينوعرفالحبريةالكتبترجممإذاثايجفالتىالضخمةالمكاسب

يرسلأنفلسطينفىاليهودىالكهنةرئيسمنوطلبالمكفوافقاليهودية

إلىذهبواثمشطكلمنشيوخستةفأرسلاليهودءعلمامنجماعة

جصواليترمنفصلينووضعهمجزيرةإلىأرسلهمهناكومناإلسكندرية

متطابقةجماتالترتءوجايوما27فىمنهمفربقكلاجممفقرالكتب

هنمهولعلالسمعمنيةاسميانشاهناومنالمطالقةطامالحعفمصا صا

وسللـانهابرىااألصلقوةلهاجمةالترهذهأنتظئهرلنشأتاألسطورة

علىومملتوإليهوداألمبينالبابفآتفىجليلةخدمةالسبعييةأدتوقد
للمسبحيةالطربقإعداد



السلوقيينحكمتحتداليهو

يغزوأنأنطيوخسحاولفقدفلسعنفتعنالسلوقينباليههدألم

سفتىبينيةمتتالغزواتفىينجحدوكافلسطنثمسورياغربجنوب

1YYrVYcربيعفىفيوبيتربطليموسجيوشأماماصهزملكنه

فيلوبيتربثلليموسموتبعدأخرىمرةولةUiعاوبليسكتولممق

Iموقعؤبعدفلسطينعلىءاالستيالقتمكنمعاركعدةوبحدلراخ

ايهودبهورحبمق118سنةأورشليمإلىودخلعثافعبانيوم

المصربينحكممنلهمممخلص

متسامحاحكاالبطالمةحكمكانفقدمحخطئيننوا5كوااولكن
علوقيونالاحكهمأذماولكنوعبادتهمالدينيةهبشعائربالقياملهمسمحإذ

تبىعلىولمجبرونهماليونانيةالنقافةبينهمينشروالقاسيةحملةبدأواحتى

التاليةيلكياذلكوحدثاألمديانة

جميلهمودهذاقامبفرحاجمهوداواستقبلهأنليوخوسانتصرعندما

للبالدوتركبالدهمإلىللعودةالالجمئننفدعاجدامتسامحاحكامعهمبدأإذ

وساعدراثباءعبعخهموخففإتسنو3لمدةالمتأخرةالضرائب

عظيمافرحاالبهودـرحوفالدولةحسابعلىالمكلترميمفى

اخليؤSأخرعواملهناككانتفقدطوياليدملمذلكولكن

اناتثمارهوجميعاأقساهاLpثو11المجتمعخلخلةعلىبقوةتعملوخارجية
نتيجةانتعئرتفقدالوقتلكفىالمتحفرالعالمكلفىالهليفيةالثقافة

اليونانمزالقافةفتوحاتهءأثناالمقدوقاإلسكندراوضايىالمنظمةلمخطة

هاوغيراألردنوعبروسوريامصرفىبأكملهاومدنمقاطعاتوظهرت

الهجرفاالنتشارهذافىوزادتفكيرممانفسوقكراليونانيةالحياةتحيا



العديدةلمجاتوالزالبلدانمنهاكيرإلىاليونانبالدمنحدئتالتىالواسعة

اللغةوعتالثرقبناتوبـنوجنودضباطهبيناإلسكندرعتهدهاالتى

عميقمنظمبشكيالبالدلمكفىاممونانيةاالحياهوطرف

حدإلىالشتاتودتأشفقداتالتأثيرهذهعنبمنأىالهوديكنولم

للثقافةاألعظمالمركزوهىلإلسكندريةوكانالقويةالعواملهبهذكبير

االداتمنيرأكهفتبنوافيهاالذفيد11يففىلركبضلعالهليفية

كبيرأولهمكانعظاممفكرونضهمقامويونانيةءبأسماوتسمـواالهليطية
علىيقتصرلمراألهذاولكنوأرتحبلوسفيلومثلودالياالمحيفى

يقاومـواأنيستطجوافلمcأنفسثمفلسطندوإلىاهتعدىبلالشتاتيهود
ىالهوالثقافئاثهشعنأنملةقيديتزحزحلممنهناككاننعمالتياراهذ

والمحاراةالتقليدطريقعناإالهلينيةبالعدوىتأشمنأيضاهناككانولكن

األعبادوقتفىأورشليمإلىيأتونكانواالذيئالشتاتحهودطريقعنأو
الغريبةالثقافةهذهبذورهمحاملين

اثايرعلىيحافظقسمقسمينإلىاليهودمجتمعالانشقذلكوبسبب

آخروقمممنفسهاالحياةبذلإلىأدىولوحتىافنكانمهماايهودىا
فارتمواالضخماطيفيةتيارتقاومأنمنأضعفيرةصغجماعةباخهمشر
تماماالثقافتينبهنايهوديةافىيفاالصرلبدأهناومنأحضاكافى
Tisالسبىقبلاألوثانوعبادةكوهعبادهقاثمابينالعايفالصرلدط

رئيسالثالثأونياالمتصارعتينالثفافتنيمثالنائنينأبرزولعل
اليهوديمثلاألولوكانياسونأخوهثمالراخوخوسأنعهكدفىالكهنة
بكهـلاليونانيةبالثقإفةمتمسكاالثاتىوكانلشريعتهمالمتعصبينلنالمحافظ

الثقافةهذهتعنىمحا



وشعرفلسطينالثالثأنطيوخوساحتلعندماذروتهفىاصراع
تحتالجديدةالفتيةالقوةروماليحاربحملةجردطوةوالجالقوة

إلىهزيمتهبعدهربالذىالقرطاجنىالقاثدهانيبالوتحريـضرءإغرا
أعقابهعلىارتدولكنهايونانهاالثالثأنطيوخوسجيوشوغزتالشرق

أسطونهفيهسلممحزىصلحتـوقيععلىوأجهرتهروماقواتهزمتهعندما
بعدحياتهتطلولمضريبةلدخرهينةأنطيوخوسالصغيروابنهوأفياله

r11JUI19دانيامAVسنةفقتلهزيمته

واختلشمقAV1Voالراخسليوقسابنهوخلفه

يعمللإليهأونياسفذهبالكهنةرئيأونياسمعالراجموقحسسليـ
اراخاانطيوخوسأخوهوخلفهالصلحقبلقتلسليوصسولكنصلحا

مIأبيفانسانطوخوسأو

رئاسةمنأونياسعزلهوأبيفانسأنطيوخوسمملهماأولكان

عوضاوأثمنأضخمجزيةلهيدخبأنوعدهالذىياسونووضعالكهنوت
6ماأخـذإذواحديحجرعصفورينبذلكأنطيوخوسضربوقدعظ

أنجهدهكلحاوامونانيةاالئقافةمحباشخصآالسلطةإلممادقعثمأوفر
اليهوديةإلىسارحهموضيةالرياوألعابهمليدهوتقااليونانيينعاداتيدخل

4منمال2

سنواتثاألثلسوئريممتفلمنهنوتالفىطويأليبقلمياسونولكن
الرجلهذاوكانكبيرفخاساعدصهوهأتباعهاأوربنبينهاقاتج

يوليهآنمف4وطاصتفانسأبيإلىوذهبرعأالذلىس1مينايسمىالجديد

باياميطتشطنأكانأأنهرغمالوظيفهوأعطاهلهفاستجابحمنوتالرئاسة
لمضكمولمتحررينأوكانوانمحافظويينAاكلحفيظةذللثفأثاهـ

V

الجديدالعهدالـأالمدخل2م



دناألعبرإلمماياسونبسفمالوقتذلكشميثافيكعلواأنستطجوا

جزيةيدقعأنمنهحللبفقدوسيخا5أرسا4شبطم2

قيلالذىأونياسيافحارضهيككلايصرقأنفحاولعجزضهولأكبر
4YVمكا2وقتلهققلهعلىلصصينالوسشولأنطاكيةفىن5إنه

rAأنإشاعةراجتأنإلىأسوأإلىسئحنتعميروراألواستمرت
هذاوعندمصرضدقادهاحملةفىماتقدأبيفانأنطيوخوس

مينالوسأجبمارثجأورشلـمعلىواستولىجلرألفاقوابقوةياسونمجم
واالضطهادالقتلفىلمجنونيعملياسونوأخذالحصنإلىءااللتجاعلى

الفرارعلىوأجبرهقوتهفحطممثرمـنعائداأنطيوخوسفاجأهحتى
ونهبود11منفانتقمحكهضدثورهالعملاكذأناأنطيوخوسلرواعت

األزمولكنالكهنوترئاسةفىمركزهإلممامينالوسوأرجعالميكل

واستولىأخرىمرةمصرأبيفانسغزاسحماقلمlسنةالقمةبلغت

مجلمعىمنرسالةوصلتهاالسكندريةإلىتوجهعندماضهولممفيسعلى

يحدولمفورآرممنبالخروجلهحازمأمرعن3عبارهىروماشيوخ
دانيالغيظفىفرجعالقاسىاألمرلمذاالخضوخنبدأأنيوخوس

صالفرقبونيترهناكالناسأنأورشليممنأخباربلغتهرجوعهوفى29

إليهاقائدأرسلأنإالمنهكانفماممالثهوعلىكهعلىضاضلال

خهمنالكثيروقتلناالمالناسعلىواستداروخديعةمكرفىفدخلها
ثمألبيفانسصورةفيهاأقامقلعةافوبنىالمدينةلرآمنكبجزعاومهـدم

فأبطلتاليهوديةدةالعباوطقوساسيممركلبإبطالقاشامشدداراأأصدر
الموتذلكلفئمنكلعقابوكانوالختانواألعيادوالسبتالذبيحة

يرأاضفئعليهوقدممقM16سنةلافىلؤبوستمثالبإقامةهذاكلوختم
In



وأجبرالفسادرجسة3لدانياعليهأطلقماوهذانجساجعلهeبيحة
يهتايونانيااللهةمن5وغيروسباخعبادةعلىrايثوا

الميكمايينا

أخرىإلماجماعةمناخخلفإذموحدرغاحمموداعندالفعلردكان

ارفوالقواننieاألهذهكلالونانيةبالثقافةالممقفوناليهودقبلفبينما

وكانثقيلةكانتمهمانضحيةبأيةمباليكنغيرشدةبكانامحافظفهوداا

فىفاشنطشخصياإليهموجهةألوامرهمخـالوةكلأنيعترأنطيزخوس

وقتفىيستطيعأنهذلكفىطئامخوكانوظنوايقسرةكادضطا1

سورىضابطدعايوماحدثوقدوعنادمواجهةكلعلىيتغلبأنقاير

للوقذبيحةيقدمأنمودينواسمهاالقرىإحدىكهنةمناحداJص

أنإالالمذعوريئوداييمأحدمنكاناوإصرارعنادفىرفكلولكق

متماوساسمهوكانالعجوزالكاهنولكنالذبيحةيقدميينفسهتقدم

الضابلىوقتلىlايهواالرجلاهذوقتلuاألإلىتقدمبالغيظالنهبوقد

وهدمواالخمسةأبنائهمعتقدمثمالذبيحةبتقديمهميأمركانالذايسورى
المكمابيينثورهبدأتالـوقمتذلكومنالجبالإلىمعابواهرثمثنىاهـالمذبح11

عمانفقدcNأوالعمماباتحربطانمالمكابيينثورةاتخذتولقد

أخذواثمءاألتقياأوالهسديميسحونكانواالذينمنكهيرونإلجهم

لهالمتشيعـنيهودواأنطجوخـوسأتباعيقتلونوالقرىنالمدهلىءونلغر

أنالسوريونأرادوعندمااضوةباألطفالاويختونناكمذابئوحمهدمون

متياوسافتىمنهمالكثرونليقتلواالسبتتقديسشريعةمنصلستفيدوا

السبتيومالدفاعيةالحربمجواز



المبهابىذا

يخلفهبآنوأوعحأماق11شةميآوسماتورلضىبضعةوبعد

الذىطرقةالميهوذاداأوفيالمظصهوذا4واااللثابنهالقـواتقيادةفى
مقدسةحربإلىهذهالعصاباتحربفـحولمققدراشجاعا3رجاكا

رعانضعيفةعصاباتأوالثمفقدظأنطيوخوسأمالالستقاألشاملة

األصاغروضباطهجنوإالإلهميرسكلمولذلكعايهمهJعسايتغلبما
أيضاكانهولكنالشرففىىأخرiإلخماوجههافقدقوأتهبقيةأما

مهوهزهذاقابلهالمكابىوذاليؤدبالكباردتهأحدأرسلفعندمامخطئا

ويرفعونجعونيتثثود11منكثيرينجعلمماآخرجيخامjهrوقتله

منأنطيوخوسطلبآوأخيرالمكابيننقواتإلىوبنضمونالعصيانراية
مهزحمهوذاولكنcةالثورهذهبإخماديكفلأنءهاقافيرجاالأحدليشامهـما

بيتأخرىمعركةفىاحقةنصرةعليهانقعرحعمواسموقعةفى

3jajLSلةمذحمعجزيةانتمارات5هذنت

ةقلعبهمفىالسوريإتmiحاJرمسلبمdأإكنجماطالميهوذاتقدمذكبعد
وأقامالنجسةالذباثحومنالونمذابرمنوطهرهالهيككإلىتتهدأثم

التجديـلعيداسمهجديدعيدبدأالوقتذلكومنالسبتوأرجعاألعياد

تخلىبمقتضاهامعاهدةالسورىالقائدليبياسمملثممقاا5Iسنة

مينالوسيخلعوأنتالديايةالحريةالمحوديعطىأنعلىاألسلحةتكلالقلعة

المعاهدةصهذهيرضلمجمهوذاأنومعالياقيممنصبهويأخذالكهنةرئيس
يمأورنركأنإالمنهكانفمارضاهدونقبلهاالمقدسايحودامجلكن

وقتلالياقيموتعجرفمخاوفهوتحققتلهمحليكلوتبعهالجبالإلى
وذاجولكنيهوذايقتلأنوأرادالسوريإنمعونةوطلبايمودامنلرثكث
االنتصارتمنالهذاحياتهدأنبعدمهمز



المكابوناالن

إلىبوحنابونائانهانسالثالثةاخوتههـربذاحهوماتأنبعد

وقدجماعةالقائدأيوناثانرoوالمكابيينقمئاتوتبعهمردنافيعبر

افشلرولكخهمموكمحبزأنالسوريونحاول

أحدهبمحاولفقدبالسياسةبلاموةباالاأخوكرصرافقديوناتانأما
وأرادبينهماالحربونشبتامثرعىاوارثهمنسورياعرشيغتصبأن

طريقعنبلاممهنةارئيالياقيمطريقعنVوبالميستنجدأنمغهماكل
الياقـيمدوطرأورشلـيمودخلcالبارعبلوماسىJ0allلبالذىيوناثان
نتتقربأنسوريـاعدوةروماحاولتولقدنهالكرئيسهووصار

جعامعثيكنلمىالـهوالفعلردوكنالهود

البالدءأنحافىيدباالنتعاشبدأأنبعدمقخواليوناثانماتوأخيمارا
اجكلنوتارئاسةفىهعانأخوهفخلفه

عان

السورييهمااانقسامفرصةاقتضاصمنىكنةالودرجالانين

هودايامنحأنمنهكانفماالمتنازعنأحدوناصرالبعضضدحمم

يرضمـنأيضاسهعانتمكنثمهمعرائباكلورخالتاماالستقالل
المحقلةالمدنوبحفوريةالمالقلعة

فيشرعيانوتالاعتبارايهودامجمعقررالجميلحهذاواعترافا

المكابيينبيت

iiسطMوخلفهأبنائهمنواثنانهوالمكانجاسمعانقتلمق

هيركانحمعهيوحناالثالثابنه

v1



هركانسحنالو

سابىالمسمعانماتأنبعدالدينىللتحريربيةالحرالبطوالتعصرانهيى

حكهأولفقهيركانسءبمجىالسياسةعمروبدأسميتاءأبناآخر

وبذلكففعلالساحليةالمدنبعضلهايركأنشريثقاعلىسوريانتهL3ه

القوةهووأضحىفلسطنفىالمعارضالهلينئالحزبمحقمامنكن

المحافظونيريدهكانبمايكتفلمالوقتنفسوفىبهاالمعترفالوحيدة

الحريةأجلمنللتضحياتدلدونفصطالدينيةالحريةنوالمنالمعسميديمأو
عهمدهوفىوديانياسياسياالكاملوالنجاحاالستقاللأرادبلالسياسية

اليونانيهبالثقافةالمتأترفجماعةأحزابفىالفئاتهكذتتبلوربدأت

أساسحمالهسيديمأوءاألتقياوكانالصدوقيينحزبفىيتبلورونبدأوا

وااليسنينالفريسينجماعتىء

بحكلفتحمنفتمكنتخومهيوسعأنأرادفقدكريركانسوحناILأ
للتجارةطريقنفتحثمحكهأولفىسورياأخذضهاالتىالساحليةالمدمط

كلأهلهاوأبمرغزاهاالتىميةJبأويمرمصراإحداحيهانالرجية

يتمكنفلمذلكومعمجرزيملهيكوهدمالسامرةعلىاستولىثمالختان
Iوهمالصدوقييخجانبإلىمالبلبنالفريسيمإلىالتقربمننسحبرك

االرسثؤاطيةالطبقـةوأضحوااليونانيةالتقافةإلمطبطبعهيميلكانالذىالحزب

متمسكاقويةمستقيمةحياةقخاأنبعدمق104سنةماتصالالفى
بالمشرف

لسبوسنور

دكتاتورأقاسياوكانكهنوتائاسةااألكبرابنهتولمطهيركانسبعد



اوامحتووالتوسعالفتحسياسةفىححوواستمرالثالثوقتلأخويهسجن
لمكهمنةواحدهسنةبعدفماتطوياأليـدملمولكنهالجليلعلى

مقY1lVجانوسعدرجال

عبفىثموجنوباالTلثالساحلعلىالتوسعسياسةكثاأاستمر

مملنأممولكنالنقودعلىالصوروصكبالنقشكذكاحتماألردن
الديانـةإلىفتحهاالتىالبالدمعظمتحـويلأوالحماجانوسبهماقام

االتجاههذاقاومتالسامرةولكنلوالجاأدوميةمثلبوديهال

األهليةالحربإكوصلالذىالمستحكمءالحداتشجيعفهوالثافئالعملأما
ئر3األزمةواستـحكتاحخقاربكللمهمعافقدالفريسيينوبـنبينه

يونالفريارأىفلماالجبالإلىجانوسفهرببالسوريريونالفريمفاستنجد

إلإلوانفمواالسورينجيثفتركوأاممفايالةافيهبماعوقبقأنهظنواذلك

عهدهـفىإنهمفريحياويقال800مخهمفصلبلهميغفرلمذلكمعولكنه
موتهفراشعلىتابأنهالتقليدويأيهرالجبالإلماأليسينينومهربوا
اريهمساتتتطردوأنلممضايفاتهكلعنrpثمتعوأنزوجتهمنوطاب

نالصدوقصمن

االكسنلمر

زوجةكانتوقدجانوسالعاتىزوجنهابعدالملكضدرااستولت

كانتuوسنةسبعيهماالعمرمنتبلغوكانترلأرستوبوأخـهنقبال

وضعتأنإالمنهاكاناللكهنةرئيساتكيونبانالميعسمحيكنفلمامرأة

فىأرستوبولسصغرNIJالكهنوترئاسةفىهيركانوساألكرابنها

نالفربيصلزبزعيماأخوهاوكانالجيشرئاسة

األ3



وا53uAكثيرةاميهازاتعلمااعهدفىالنهريسيونحـصلدقد

منقوهVينسوالمذلكحولكنهمالشحبكخعليمجلحةحاخاباصه
أماميكهـنفمكمحبمألنفحفانتقمواارهومرقسموةمبهطاصوقهالى

ليحثلىاوقائألصغر10بناالبولسأرسقوإلىياجأواأنشبنوقيصا

رئيحسهيركانوسأحدهماقسمنإلممااكابينبيتضمماالعملىوبهذا
الصدوقيونويؤيدهلجيشاقائدلبوتوأرفىوالثاالفريسيزنهبىويزالكهنة

المكاسهنيةن

3الحنةاكورئيسكإلرابئاالبنكهـيركانوستولىالكسدراموتبر
فاستحسلمأورشلـيمضدلنالصدوقيمنجيشادiUثأرستوأخاهولكن

يدملمالمالمهاولكنالعربيةإلمماهووحربةالسلطمقاليدأخاهوسمحذا
يركانوسحفأغرىمهلرأحليحققصةالفرالعريةماكانتيبتراشزإذوي5ط

أورشطaAأخاوبـاغتحيذافتقدالمعرلمجيشووعدهأورشلـيماجممهـعلى
يلالالحصاروبدأأورشيمفىنفسهنحمهأرستبولسولكن

روماهوهـالعنحهـذاوكانطةالمشفئؤدخلجىريدآأهـعنكلصنول

واتحازالعظيمةروماإطزريةابرليبىالشرققبوصباممطكانذLcنفسح

تدوالق1روهصين5كانمهأرستبولمضدعحـيركاإلممابزمباى

هيركانسووضعالمديغةررمباىدخاولخـاستسf9أورشليمعلىارالحصص
إلمماحوبسرىكأابنهمعأرسلفتدرتبولىأرسهأماالسلـطاامركزفى

مالذىاستقاللهاوفقدترومانيةعمرةمسديةههـاصإخاأضـضاستوه9
وكونتالساحليةالمدناستتطتادثاطتالمثةزحصوفىلمةKسنة80

والجلياالسامرةاواصئطعتتفىالعشرأوداسرسابويفىدالمفىاخاداصافيماب

دوةءأاليمنيةيروة



سنة20لمدهدنهKهيرحفخدمصةايريـنزصزأنأرادفقدأنتيبترما

قمامارومfصاحنآخرإلىكمحامنوالئهيغيركانالوقتنشوفى
اكاممونتأنوعكليةlاليعلىالياو4ادويرمبحعلأنمنشتم
قبلمنخضعواقايكـونوالميناذاالبادثيينقبائلولكنالمستقبلفى

بولسارستوبنانتيجؤوساووضعوومانرIوطرأورشليماهاجموولر
مرةالكنوتيصلحاللركانصدأذتىاقععواونوتالكرئاسةفى

مجلسقوأخذروماإكربفقدودالرهأفاسيلاوقتلوأخرى

اليهوديةفىسلطانهدادقراعلى5تساعدرومانيةتجوةاتحيرهناكيـوخالث

أنتوجونوسوقتلرشليم31dإورجعوديةالمالثلفبروماأفاععت
آلحمهـود11علىمامماوأضحى

الكبيرjههـو

4سنةإلماحكهفىرواتمقrvةةروماقهيرودسرجع
قتلالذىوبأنهواشهرفيهاولدالمسحسيدااإنقيلالتىالسنةومق

تحكهوفاسدامنحالالرجلlitكانالمسحمنلتخلصلحمابأطفال
التىالمكابيةريمجخهiiiيوسفعمهلفالمرةمموكوالثةالقاسيةيرالغ

فيالمتقاتلةاباألحزرشوةعكعاشكمغيروكثيرينوابنهاثالمجكان
Jjأiوjكتافيوساإكاوأيوأمنهء

وبنىيكلهلمأنهمعالهيكلفبنىرةالطيحبكانذلكمعلكنه
وشجعالمالعبونوادكأالمسارحفيهاأقامإذايمونانيةايقةاسالعلىالمدن

الفريسينوخاصةcدايهواإلىيتخربأنحاولبcrالبالءأصطفىالشعر

بلمهجاوبوايئلمa9وكرواممنهموطقوسحهمعقائدهمامباحتر
انحلصبئالصبربفارغانتظروا



انوااوهوالءزعامنجماعةقتلبأنحياتهودشسخحم
ضههـ5فراشفىةاطيـككامبامقدمةفىوخهالذقالعظيمالنسريزلوا
ذجعلcءالزممعامنأخرىجماعةعلىبالموتحكصيهبيأحدالنأنالما
يآلركوهويرودسهوماتالحجاةهذهتركأنيواشديدنحزفىاباسسا

ياقابغيضآتاريخا

وسأرخياولىبدبمفحماالثالتةأبناؤهالمملكةاقدممموتهوبعد
عبرليمأقاوفيلبسيةيروبالجليلاسانتيبودسوهيرةالسامرالهودية
ةوالسامـرايهوديةامنطقـتىروماوحكتعزلأرخيالوسواكناألردن

ائبالضرجباةأىلوراتوروالبراسمهموالةبواسطةمباشراحالفا

لـبلوالة

منأىسنةorلمدةمبالثراحكاوايسامرهاجمبوديةاروماحكت

هوالدراسةهذهفىلنابالنسبةأهمهثموكانوالةبواسالةم641
عهدهفىمنلواليةIعاحأكرسىجلسالذىالبنطىطسبيا3

انواك1JVالكنقميريةفىكانآلالوالتمركزأنومعيسوعصلب

يسوععلىحكمفقدولذلكواألعيادالمواسموقتفىأورشليمإلىدلمتقلون
فاينجحوالمNالوولكنالجدوقتنKألنهرشليمأنىفىوصلب

شأنوعظبمالثوراتذلكعنفنجميوداليإلىكثرارأساعوامنهم
البالدمنالروماندلمارمتحمسيهماكانواالذينالغيورين

مrlمق4انتيباسودسمير

بمحنىصأمليكنلمأنهبمعنىTetrarchبرتضةحاكماكان

كأبيهذكياوكانوبريةالجليلفىأمـيرايعهمىأنلمجكنبلالكـطمة
العربملثانجـهمنتزوجvrryالبرقالثعلبيعسوعهبه

ي



لةفعديدةمشاكلعليهفجرتودياهرأخيهزوجةفروجرجعلكنه

عصاباتحربعليهشنالعربيةومالمثشرعىغيرزواجاهولراعت9ايها

زوجتهأخىأغريباسودسهرمعمشاجرهفىوخآوأخـيرابنتهأكثانألنه
وهيرفنقكاليجوالاطورراالمعلىبالتآثىأغريباسواتهمهوديالره

أغريباسإلىمقاطعتهاوانضانتيباس

مrtأق4فبلبس

تزوجاألردنعبرفىتركزتالتىرعيتهمنمحبوباالعاربرالكان
تIor6ىفيبسقيصريةمدينةوبنىةرودياكسابخةسالوى

جمدأعطميتثمسنوات3لمدةرومانيةةواليمئاطعتهوأضخـاأ44rفس

السامرةواثودية11كلعلىملكاأغريباسأضحىوبهذاألغريباملىذلك
الكبرهرودسجدهمملكةكلعلىأىاألردنوعروالجليل

يباساغر

جدتهألنالمخعصبين1واصهـامنالجميعمنمحبوبارجالريباسأغكان

كانهألنهالنكريسيونوأحبهالكبيرهيرودسزوجةبيةطالممريمكانت

الذىفهو12أممJIالمسيحيينضدكانوألنهالشريعةعلىمجافظ
مقامحعفوهبهكالبجوالأحبهكمابطرسيقتلأنوحاوليعقوبقتل

م44نةفجأةماتأنإلىحكهفىواستمرانتيباسودسححير

رومانيةواليةإلىمماممتهكلتحولتوبموتهسنة40ممرهانوك

t1Iةدbا

فستوممهم556فجلكحسبدبممنهوالسبعةكافوا

klYهالبعولطغيانكفيلكسالبعضلفسادكانولقدم

VY



والثوراتاقردجوخلقفئاألترأكبراسكندرءكطيباريوآلخر
كانتحيثيةسقيكلفىللثورةاألولىالثرارةبدأتولفدالهوديةفى

دهأفراوعوملالمدنيةحقوقهامندتجرةكبيروديةjrجاليةانسكت
هذافلوروسواسمهالوالةأحدانتهزولقدالمدينةمندواوطرشاذغمعاملة

اليهودءوجهامنكثيريئوةفىوسرفالميJوضهبببالعصتاا

يقتلونواألهمإليهودفصاربالمئلالـهودردولقدشهـمكئيريئوقنل

ضأالبعكلبعنحهم

علىءجاالذىسوريايحاكماستنجدفاوروسيدمنالزماأفلتولما
أورشليمإلىتقدمثمالجليلعلىواممتولىاiر5023قوامهجيشيهرأس

فادحةخساوكبدوهحورونبيتإلىوتبعوههAاييوداولكين

والمابةالحرب

جميعادتهاAأعظمأرسلتاليهوديةالئورةرةخرومارأتعندما
والمدناألريافعلىفاستولىالروماتىالجيشخيرةرأسعلىقسبحيان

نjايخاأماوالضيقالضنكحالةفىويركهاأورشليمحاصرثمالضغيرة
وعالجلكناألموربزمامممسكينفاستمرواوممماjأرجلى1لم555بمساعدة

اطـورآامبرفسبسيالتأعلنم69صيففىمنهمينالكثسىعلقضمتواألوبئة

أدثـهرأربحةلمدةأورشطيمعلىالحصارقيادةستجطابنهفتولى9Jcق
والجوعالقتلمنإنسانيتخيهأنجمنالمافهLثحطحتىكاسلة

منالمشنبزةفيهمةدتوبذلكوالهيكصلالمدينةأسوارهجنووأحرق
كلخضعتحتىسنوات3قتمنىولم9الجنةوسقطتعت4سنة45

أنبعدماقilJjحيحكهانية1Jمستعمرةكلهاوصارتهوديةاا
المدنيةمحقوقهـكلمنأهلهاجرد

AN



انمزعامةتحتبثورةأخرىمرةالهودقامماraمMسنة

ضهائيـاأورشليممنهوداوطردوالناربالحديدأخمدتالثورةولكنياركوكبا

ذلكوعندأمميةمدينةأضحتوبذلكأخرىةمربدخولهالهميسمحولم
لهمكعاصمةبأورشليمارتباطهموانتهىائيلإستاريخانهىالتاريخ

ىامبراليهوديةاألحراب

علىهاوتأثيرالضخمنشاطهالهاكبرةديفيةلفرقأسطاكلالجديدالعهدفى
لمءهؤاللرهماوغوالصدوقينكالفريسيينوسياسياديفياايهوديةاالحياه

ولهذادسةااكتبفىذكرهميأتولمالقديمالعهدرهففىيظهروا
حتىالعهدينبينماةفترالفترةهذهإلىيرجعأنإالسالدابىيسعفال

ظهورهبمإلىأدتالتىواالجتماعيةلللفكريةواألبسمنشأعنشيئالعرف
ثالثالفرقهذهوأهلعامةالحياةفىالكبيروزنهالهاكجماعات

يسبهونلفرا

وقيونالصد

أليسينيونا

يونواال1

وتفسيرأصلعلىءالعلمااختلفولقدمنفصلألفريصىلفظةمعنى

لوقtالناسعنينفصلونالذينتعنىأخهابعكحهمفصفاالمذا

هبمأخمهمأىيرالتفسيعنىابانفصاليعنىالاكلمةقعلإنونTخ
ذاكأوالمعنىهذاأكانءوسوااموسالأوالمقدسالكتابيضرونالذين

وقيامهاالجماعةهذهأصلصكنيكشفالومعناهواششقاقهrاالهذافإن
وأممULا



بمببنافراربخ

وداليمنكثرتركعندماالسبىعصرإلىالحزبمذاظهوريرجـع

فىلهملركيولممقOAJسنةغريبةأرضإلىيقواوسوكحيكلهمده3eبا

هـوشريعنهمعبادخهمفىلهمدليالون3إالناموسكتابصوىهذاسبيهم
فكريآعليهتبنىعهوديةاللحياةمركزاإولuاIالناموسصارولمذا

الناموسكتابتفسيرفىمتخصصنأنامىإلىالموقفهذاواحتاجوعمليا

عزرآهبمأثهرالواممعالميدانهذافىعظامأناسالسبىفىفظيرحهوش
بتفسيريقومونأواكاالذينهماممشبةازمالثهخألنهكاتباوحمىتبطال

قبكلعملواالسبىمنرجعواالذبئأنوحونسخودراستهوسالنام

أنإالعليهاوزادواالديفيةالشعافىكلوأرجعواولالهيءبناعلىونشاط
عمدخصصونارجالـهوأضحىللناموساالنأضحىاألولالمركز

بالناموساهتمتالتىاعةابهذهنةالمنبدالالديطيةوديةالالحياه

ميينالفريمنواةمئممالوونسخاودراسةحفظا

المكابيـنثورةقامتاعندمكحزبالفريسينيةأكلظهرتولقد

منيتكونكانالذىايهـودىاالمجصحيعلمالراكثتعتمدالثورةكانتققد
أNK11Vوسللناالخلصنأوءاألتقياأىوالمسمديمالالصبة

جديدمـناطيكلودشنانتصرأنالىنجماالمكطصهـوذاخدمةفءهوألواستحر

منليسأنهمعالكهنةرثيسبدورمA1معندهنصQجديداعيدوبدأ
دIوزيتذمرونبدأوانوالرثاسةفيهمانحرتالذينالصدوقيين

السوريـنمهادنهمقابلفىالكثنوترثاسةإكاياقيمءجاعندمااورياؤهم

حجرهمكانوأومانايامجاراةإلىبىطالميوناثانعثدفىالميلظيروعندما
عليهغيطلقوبدأيوناثاناألجانبينالوثنيمعهدةالمعايقبلوالمإذةرال
rlaشلقديسيينأىيمهسلىمنبدالانفصاليينأىبروشيم

فل



يهاعترعندمااألولسكانسعهدفىبدأالمكابيةالعورةعنتمكاطالهمنفصم

شتلمأمهأنعلىمبفيااهذاعتراضهموكانللكهنةكرئيسعليهلجحضهم

رئيسانيـكصأنالبنهايجوزفالحربةأسيركانتخهاولحرةجمهودية

صلبىالذجانوسابخهعهدفىروتهإلمالصرلوصلثمللكـهة

زوجتهولكنبنامركماللصدوقيينأقامهامأدبةفىشخصثمانمائةمخهم

لسبوأرستوالصدوقجونفناصرهاعلىأنفسهمأبناانقسمموصهاوبعدآنصفضهم

ميركانوسالفريسيونوناصر

الطاغىسلطاخهالهاكجماعةالفريسيونظثرالجديدالعنهدبدايةوفى

وخارجلىالسنهدريمداخـلالسيطرةلهمكانتنقدكليااألبةسشوىعلى

ئالسياسيةالسلطةلهمكانترودسيينوالهمالمنافسينالصدوقيينأنوح
الخعبامتلكثقدكانتالفريسيةوحالرإالاألمة

ونونيهاكانواأنههميبدواألولىضيسةالعئهدوفىالمشحصعودوبحد

اتضحوقدوالصدوقينينةالكءلرؤساءأعداكانواألنهمالمسيحيين

الطرسومىشاولاضطهادأما42هJأمماكاالئيلموقالفىذلك

وفيمنشاولفىرانحشخصياالجموكانأنهفيغبللمجحيينالفريسىأ

ءالقضافىaيستخدمولالكهنةءرؤساأيدىفىنفسهوضعأنهإذثمبهونهي

tواgjvأالمسيحيةعلى

الفريسيونحاولبسببهانقحممبولسيحاكمالسهدريمنfعندما

ينضموألمالذينالفريسيينإنويقالالصدوقيونخاصمهباينمايلـقوهآن

Inم70سنةبأورشليمحلتالتىاكمارثةمنالمسيهحيينمعهربـواووينالغي

ام



بسببنللفوةالظاهرلصفات

ألنلفريمماييمانكاملةصورةوايرسأنالجدبدالعنهدكتابمحاول

عنهمءجابماكلهاحياتهمماعاحكنافلوولهذالذلكداعهناكيكشلم

لتكلتثاالالزمةطوطبعفاظإلىالصـورهتحتاجقـديسوخحمناقشاكمفى

تعصبهمثقلبكلفألقواالناموسعنالمداقعموقفيسـوعمنوقفوافقد
يقبلواأويفهمواأنيستطعوالمألضهمالمعركةفيبناموسهمموتمس

خرىIمصادرإلىالدارسيحتاجاألشابولهذهافدائيةلرسالتهتفسيره

يكونأنيمكنوالعخهمعامةةفكصيكونكىالجديدهالعهدجانبإلى

ومنعنهممعلوماتهفئورمالمودى11المؤرخيوشيوسضارعيمنهناك

نعرفأنيمكنيفوسويوالجديدالعهدالمهمينالمصدرينهذينرأسة
ةمالجماعنهم

دراسسللنامودراستههىالفريسىفىاوأهيصفةرأإنا

حفظهيضمنواحقلهمعدةكثرةتفسيراتوضعمحاولته1دقيقة

حولسورابنواأوالناموسحولحائطابنواالإصهملذلكعخهموقيل

هذهوالدخولمناآلخرينوجمنعواالداخلمنهمنوأسي5لأنفسبم
فقطللناموسدارسايكنلمالفريسىولكنإليهمنفسالمسيحوجهنهاخيمة

لخهافياألرضشعببقيةعنتمزهصفةأهكانتلقدلهمتمحابل

مرقسالكثيرةوالغسالتجماماتبااشتهروافقدالناموسيحرفية
6متى73

2اYىقليداتاكبحفظهمأيضاروااشتالفريسييننو2

اهتموالالذبندوقيينالجمنكثيرااخلفواوبذلكو7rمرقس

مويمىأسفارعلىهابغوالتىأبضاتقليداتهثملهمكانتأنـهحفقطبالنامو
wv



الصدوقيينتقليداتاكابيماأنههوالفريقينبينالفرقولكنلخمسة

jهإتميلكانتنريسهاتقليداتأنإالالتغرمpjبالجمودتتسم

إنهاالحياةفىالمستجدهللمـواففتبعاواالمتدادللخغييروقابلة4المرونة

بالحإةصاكمللفـربسيينكانلقدحدواصانمفىتقفالمتحركةتقليدات
الديفيةلمدارسهسبدالفكانالجديدةبالمواقفةءمملووالحياةاليومية

خهاولالناموسفىشتلممبأحكطاتالخغيرهذهتواجهأنالخقلفوالقانونية

دسةاالكففىعقيدخهماتساخذلثعلىساعدهمولقدعليهتبنىكانت
ءاألنبياهاإلهمأضافواسةالخموسىأسفارعلىونالصدوقيسصافيما

موقفكلعلىالتقليدأوالناموستطبيقمنبذلكصنوافتموالكتب

جديد

rمنتحررألرأكبأنهمالفريسيـنالمؤرنجونيصفالسببولهذا

ايهوديةافىنالعقلحؤببأخهميصفهمنفسهيوسيفـوسحتىالصدوقيـن

وعلىيةالهوفىفىالتقدىالحزبأمأضكالوسترويعتقدrأة8االثار

5واليالمحخمعفىالدافعةالقوةونوقيوالصديونالفريكانفلقدالعمـوم

sكماتالسياسيةبالمهارهذلكأكانءسـوااألمةحذهتفويةوحمكييكلنوك

الفريايونفحلكاديفياالمجتمعبخقويةأوالصدوقـعونلمجعلكان

نسالفرمعمقدات

لمجكنالجـديدوالعهدالهوديةوالكتاباتيوسيفوسفىعنهمءجامما

يلىفيماالفربسيينمعتقداتتاخبم

البعثريحياةويعتنىويديرهالناريخيدرالذىهووحدهاللهإنا

ويـيفحياتهيشكلأنفىالحريةمنرأكثلالنساننسبواالصدومـنإن
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مزاميرالقهبيدهوكلهاألمربأناعتقدوافقدهونالفريسأمامستقبله

6هفحليمان

J38أعاالممدوقيإنضبالمتهبلةوالحياهالقيامةاعتقدواف2

الصدوقيإنبعكسواالرواحالمالئكةعناواسعةامفكرلمنت31
YrJAأ

fأنيعتقدونكانوافقداالنحاتولوجى9المقبلةالحياةعقيدةفىأما

نترسياللهأنبدفالاألبدإلىيبـتئلنهذاولكنحقيقةالعالميماذالضر
اطثالربديرولصوفاألرضعلىاللهملكوتوسيأكاالشرقوةعلى

Uهبمتفكرأنإالاألمواتقيامةفىيعتقدونكانواأخهمومعونسلهاو
العالمهذامنأوأرضجاكان

الفربمسيةالكالسيكييةالعقيدةتعطىسإلنمزاميرنفالمسياعنأما5

داودنسلمنيأتىفالمسيايسوف1Vrr3rfسليمانمزأمير

إلسرائيلوالمكالمجدوسيحطىالثحوباكللهتخضعوسـوف

يونوالفويسوع

مستمرحوارصلةاكاوالفريسيينيممموعبينالصلةأناألناجلأصظغر
مراتإليهافأرسلووهدفهرسالنهيفهمواأنحاولواخدمتهءبدؤف

عدمونهربدأوا3ولكعنهتقريراويعطوناقبونهيرأنـاساةكثير

مسالةفماصاjلتقليداخيميخضعلمعندماأممالهوعنعنهرضائمم

فعوهيوأنوأرادواضدهمنهمكئيروأضحىاصومواالسبت

وحاوداصديقامنهيتخذواأنحاولوامنهمجماعةولكناكاويض

فريسيينعندليتغذىعىفىمرةمنفكمجانثمإلمبكسبوهأنجامدين

wf



يمعجزأمامهمفعلدويقبدوهأنمستعدونأفهمواأظهرالصديبعلماحتى
7Y24متىالصايبعلىمننفسهوأنزلواحده

ذهبتاألمةألنمخهمشعبيةأكثرصارألنهأغلجبممنهضجرلقد
ءالرياعلىياننهمفىبنواألضـهمصارماتولجاالشدونجهمولقدء11

حياضهمفىالجارزةالصفةهىالظماهراهذهصارتأالخارجيةهروالمظا

الساميةللحياهالحقيقىالعمقحاتهفىويحقئيعلميسوعكانبينماالدينية

وقبونالمـدب

ـوديةاليهالحياةفىكبيرألهكانىالذالثاتىىjLاجمهـاالحزبحعم
العهدصفحاتعلىالدارسبهميلتقىمايراوكالسياسيةالحياةفىوالسيما
حالمسمعوخاصةمتباينةمواقففىالجديد

دويونالصاصل

صولامنواحدإلىيرجعالصدوقيإنأصلأنالدارسونيذكر
اآلتية

ولاىalا

ومىالعبريةصديقلفظةمنشتقةالصدوقيينكلحةأصلإنيقول
Lالرأىهذاعلىتوافئالالدارسننأغلبيةولكنصالحأوبارتعنى

Iمنتأقفهىباركلمةعنيختلفصدوقيننكلمةأصلألنذلك
صديتماإلشوصدوقلمصدرا

الماقأىالرأقا

إفالميالدىالعاشراقرنفىعاشامهودامعلمىأحدبهدىفقد

5



بأنيعلمكانالذىانتيجونمسالمعلمتالمذةأحدقوداpإلىمأصارجع
أومكافأةإلىالنظروناإلنسانقلبمنتخرجأنيحبومحبتهاللهخدمة
المقبلةالحياةإنكارإلىوصلحتىمذهبهفىيشتطلممالمكلحذاوبدأمجازاة

جديةدراسةjعليهيعتمدالمتأخررأىالرأىهذالكنوالتهيامة

ثناأىlاأما

أبياتارزميلاكاهنصادوفنعسلإنهمعنهمفيقولاألرجحوهو
81715YE2صموئيلYداودعهدفىكهنوتهفئخدأالذىا

أعلىإلىرفعهالملثسليمانأنالمقدسالتاريخويذكرa3املوك

حزقيالالمثالىالكهنةرئيسهوأنهعلىالنبىحزقيالووصفطمرتبة
405flifcft19c1E15A451هذاصحوإن

عيونالشرالكهنوتدرثةهمبذلكالصدوقيونصيكونالرأى

الصدوقبينناريخ

9اكاناثانولصلةكانامعندالصبدوقه10د3 ىاويعرصجىموشموسص

الفريمماجمهنةاليهـوديةفىكبرىأحزابثالثةciبالرومانيهن

كاناألولنيبينالحـزبأنيفوسيوعبارةوتوحىنوأاليسيضالصدوقينن

اجمطتحتولكنصبفهايكانالتئالحوادثتلكقبلمنينموجوفى

يدوركانعنيفاصراعاأنيفوسيوقصةمنأيضاويتضحنمختلف

يدوركانالذىالخهىالمرلإلىالصراعهذاابعفاأرجعولقدبيخهما
وألنضعيفالرأىهذاولكنعزراالكماتبرأسموعاحااممتبةابهن

بينيدوركانصراعاخفياألنقبلمنيسمعولمكاهناكاننفسهعزرا
ءواألنبياالكهنة

وجعللنالحزبقسمالذىالرئيسىالسببأدةودطفيرالمؤرخإطغالبيةأما
60I



فلقدالسبىبعدمنعملوهوماالكهنةتاريخهولدودينعدوينمنهما

ءهؤالبدأالكيفيةوبهذهأيضاسياسيارئيساالكهنةرئيسمناألمةاتخذت

الهيكلفىبالخدمةوالقيامالذبائحتقديممنلهماألساسيةالوظيفةينسون
التثقفإلىذلكودفعهمالسياسيةالحياةفىوانغمسواالعامةالحياةإلىومالوا

لناموسباإحساسهمفبدأالهليفيةالحضارهبأسبابواألخذاليونانيةبالثقافة

فتسببدينرجالمنهمأكثردنيارجالوصاروافشيئاشيئايضعف

ءاألتقياأوالهسيديمبينضدهمشديدفعلردصدورفىهذاموقفهم

لدرجةبالناموستمسكهمفازدادبنامركمابنالفريممبحزبنواةوهم

لألمةالرئيسىالمركزمنهايجعلوأنذلكفىنجحواوقدحاولواأصهم

التصادمبدأهناومنبالدهمتغزوالتىالهدامةالغريبةالتياراتكلمنيحفظها
الكبيرينالحزبينهذينبينوالصراع

يجدفلمالمكابيينثورةمنموقفهمفىسلبيينالصدوقيونكانولقد

يبقوالمولكنهماكليااعتماداالفريسيينعلىاالعتمادمنبديالالثورةهذهقادة

الصدوقيينإلىءااللتجاعلىأخرىمرهالمكاببينشجعممامعاتاموفاقفى

صلببأنجاملهمالذىجانوساسكندرهوذلكفعلمنأكثروكان

الحزبينهذينوبنالصراعاستمروهكذالهموليمةءأثنافريسىثمانمائة
المكابيةالثورةءأثنا

الزعامةمنصبفىالكهنةءرؤسارأسهموعلىالصدوقيونواستمر

مأإالوخارجهالسنهدريمداخلأقليةكانواأنهمومعاألمةالسياسية

أظهزمنوكانبالسلطةالتمسكفىالسياسىءهمودهامكرهماستخدموا
الهيرودسيينمعتحالفهمهوالسياسىءالدهاهذا

73



قامتماعندنjالرتمالغيورينأيدىعلىالقاسيةخايتثمتءجا
لأالرومانخربrم4الكهنةرئيمسالغيورونقتلففدتالدبوديةالئورة

ذلكجمدقائمةلهثقمولمالمسرحمنالحزبهذاىفتخاUالعبادةوأبطلوا

صدوقلىةابارزاالصفات

أفراديكونأنءوالدهابالمكرشهورسيالىحزبمناإلنسالطينتظر

أخهمفيصفهمذلكعكسيقوليـوسيفوس3شوالظاهرفىحتئءلطفا

فقدصمعالمؤرخهذايقولهماالجديدالعهدويؤيدصذينموكرقساة

YlVIAIمتىليسوعصممحاكفىهذهدوالجموالقسوةصئطظنهرت

همأنهمضاأييوسيفوسإليهموينسبJtc23vأبولسمحاكـةوف

كانوامافعندءجبناذلكمعكانواولكنهمالربأخايعقوبقتلواالذين

اكانIألنهمالفريسيينوشريعةتقاليدبحسبيسرونكانواءالففايتولون

عايهمالشعبثورةمنيخافون

التجارةءورامنالغنئومحاولتهملمجثحعهمالخمسوصعلىلزواتمواكضبم

وفينحاسلحفنىالحقيقيـونءالخلفاأنيمعلىبذلكثنواشبرورالميفي

العملةتغييروفىالهايكلذباخفىمتجارفىالخديعةإلىيعمدونوكانوا

القدسإلىتدخلأنكيرهعملةأليةيسمحلمالذىالمقدسالشاقلإلىيةاألجط

المعيئىمنلهموماممالئـبمكلولطردمعليبثورأنإلىيسوخخsكهذا
11aAمرقس

وتجونصدالاثد

والديانةاألمةقلبهوالناموسرونيعتكانوااينالفريأنعرفنا

التىظكهىالهـحيحهوالديانةالحقصةالعبادةبأذاعتقدواالصدوقينلكن

وماكلالهيادةبعبتمسكواوطذاوالمحرقاتبائحوانمهالتقدماتفىركزت

جمنن8



ryمالجديدأعهداعنبمJعنهاقيدأنملةيرحزحـواأنونمجيط

معقيدخويبغونYAcلJأممبقيامةوالكبموالأبرويؤمنونال
كاالمالكلخغورلةمسأماكلنهاهذهيذكرلمالناموسأنسأسعلماهذه

jjاهأأقلوالأكثرالرؤىعنعبارةأنهاظنوافقدموسىكتبفى

عرفهاحقائئماهذهأناعخقدواالذينالفريسيينعقيدةويناقفرخالفاألمر

الشعبإلىتسلمزالتوالثيوخالإلىوسلمهانفسهىمو

iمأهذهثمعقيدخبصدديوسيفوسيقولعخهمحديثهمعرضفىr
ههاشيئاهناكأنينكرونوأنهمالجسدمعتموتالروحأنيعتقدون
ديةمحسيةديانةكانتوقيينصا11ديانةإدةالقولألصةوخطاإللهيـةالعناية

والمسيحييينبيسوعالصدوقيينملة

بظهوريبالوالماكينةاءرؤسارأسهموعلىالصدوقيينأناألناجيلتهر

فىيظهرآخرأمروهناكخدمتهأولفىخطرايذكرفيهيجدواولميسوع
قريباكانأنهعالصدوقييندونللفريسينالشديدهتوبيخهوهوالسيدرسالة

لنالصدوقيعقيدةتتناقضكانترسالتهأنحنفىالفريسيإلنمنجدأ

كانتيمموعخـدمةإنذلكعلىابابمالدارسينبعضقالومثلهمومملهم
رجالمنالعظىالغالبيةكانتحيثحولهاوماالجليلفىباألكثريركزق

ءاالثرموطناليهوديةفىتركزوافقدالصدوقيننأماالفريسيينمنالدين
ولكنوبيتهمبينهكثيراحتكاكهناكيكنلمالسبولهذاواالستقراطية

الهيهلتنظيفدثةlحفإنذلكاعاالفاطعالجوابتعطىالالنظريةهطه

الفريسيينعلىبهاحكمالثىويالتهمنقسوتهفىأشدصارماتويخاكانت
نطقأنبدوالالصدوقيينقصدعنءالغطاكشفيسوعأننعتقدإننا

اإلناجيلفىتذكرلمعليهمقاسيةبتوبيخات
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حركةأنهاظاننأواليسوعارسالةقالجواالتىمباالةافنجدهمما
بقوةوممالواأزعجواواعركواابلهمشأدتوالوحدححمبالفريسييتختص

أنعلمهمهوذلكىلJsاألولالدافىوكانيسوخمنالتخليوبقسوة
كايقومعسكريةسياسيةحركةمنفخافواالمسياهوأنهأعلنقدبسوع

رئيمميالسانعلىيوحناها5التىالعبارةتللك6ويؤكدضدهمالرومان
الشعبعنواحدإنساأليموتأنلناخيريوحناالكهنة
يYISاألضهلثوال

ضراوةأكثركانواخةالكمءرؤساأناألممالسفردارسيـالحظهمالكن

لvأالرسلكنيسةعهدفىشوالمسيحهللمسيحيةمقاومتهمفىووحشية

المقـدسالتاريئمنهمزالواحتىهذهعداوتهمواستمرتا4

اليسينبـون1

األرضفىالممسيحوجودأيامخيضنىكانتاليودمنجحاعةاأليسيجون
لكنديداهدااكحببقيةفىوالاألناجيلفىكردأنو

عادةتسمىالثىالخطوطاتمجحوعةوخاصةالحديثةاكتشافاتال

عنكشفتNgivسنةفىاكتشفتالتىكاالمضتالبمحرمخـطوطات

اإلهتماممنالكثيرأثارمماموحيائاجمهمتعامنكثيروعلىالكجهرنفوذهم
تحايخهموبدرأسةبهم

االلمممعنى

فظناعةإبنهامممنهءجاالذىالمصدرعلىءالعلمااختلفلتكد
خرونآوقالJمقدسبمعنىهوسيوساليونانيةالكلمةمنمشتقأنهبعضهم

ألثالثةجماعةوظنتتقىومعناهحصيدألالعبريةالكلمةمنيأقإنه



وغيرلمامتLصأىحسايمأومتكبربمعنىياصنبلأويستحملعنى
نخاريةعلىlإاماانغالبيةاتفقأنأبدايحدثولمcالتكـهناتمقذلك

النقابعنهيكشثفلممغلقاراوسناهاالسمأصلاليزYولهذاوإحده
بعد

بههممعرفتنامصالر

أنفيازمالسببولهذاالجديدالعغدكتبفىااليسينيينذكريرلم
شيئاتذكرصادرعدةوجدتولقدأخرىمصادرعـنالدارسببحث

خسةكاأحعنهمآخرأو

فياو

وقداألولالتهرنفىعاكماالذئهـودىاااإلسكندرىالنكيسوفوهو

كاوالثاىاالنظريالتداكتابلاألفيكتبهمنكتابينفىاأليسأيينذكرورد
حـرالصالحاإلنسان9

50عامقبلمصرفىالكتابنهذينكتبفيلوأشأءماالبعضويظن

مكوبمصدرعلىيعتمدأناحكطوالحالةلهبد3فادالميا3قبل

كبيركحزبموجودينكانواأخمهميةهـكدفإنهالرأىهذاصحوإنعنهم

أملااةحظاليهلسوفثذالنفستالثكتابوفىالتاريخهذاقبل

cLeيهتاإليسيفوحياتماLطاضمنكثيرفىتشابهمصريةجماعةوصثفيرد

لعنLJمناس3عاشوافواحدشالجماعضأصلأدطيعتقدونالكحإيرينجعل
فاسمطنثعالثواآلخرميرإلىكحاجربعضرآ

vسميفوسيو

ااثجا9وألديةاليمالحروبكتابيهفىهمفيذكريوسيتدوسأ
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فىإنهويقولصشخآالفأربعةحوالىكانـواأحـبميوسيئيوسيذ
علىوتعرفسنوات3كحناكومكثءالصحرااإفححبسنتاآسن

عنثممهمامدرامصيوسيفوشيعترذاولمالجماعةححذدـعاداتمنكثير

بيرالجنى3

ناألرفىوادفىساروقدفسبسيانجإشفىضابطاالرجلاهأثان

أريحامنقريبارأىأنهمذكراتهفىءوجالهإفيأطوبوغررسمياليعحا

الذىالمكانlpالواحتانهاتانتكونأنفربحسنااستصلحانواحتن

وهـطيسكنوناأهكابلنىقاكعأمألضءنظـرااإليسيانيـونيقطنهكات
بلنىروايةةالحديثةالمثتشفاتتأيدهولقدالنخيلأشجار

ىهيبويرش4

ويظنNسوفصالعحهمكتبوقدنالمسيحيءاآلباأحدوحو

يوسفوسكتاباتعلىكليااعتمادااعشمدقداكطهيبوليآسأنالعمابعنهم

كتهلرآمماكثكيرهيبوليتسألنفيهمبالغاداالعتتصكحذاولثنعخهم

الثممسيعبدونكانواأنهممنيوسيفوسقالهماعـبمفننىيوسيفوس
الغيورينأنهيبوليقسذكرهمماوكانآخرصحصدرآخالمثولصثانأنهبدفا3

ييخااإلييآمقءجزكانوا

الميتالجرمخطوطات5

ءالجزوخاصةحديثااكشفالذىالممرفهوعنهممصدرأهمأما

األفكارفربحالخطوطاتهذهتولقدالرانماككلففىوجدالذى

إتههمومعتقلىالداخليةحياتهمعلىالنورألتتكعخبمراجتالتىالخاطثة
وتعالمجموتخظيماخهم



االيسيييناربخ

أكمالمزرخينكالبيةويحتقدالمكابيةببدايةااليحيفيينتاريخيبدأ
بينالحزهذينبنالكبرنظرأللتشابهواحدأعملعنانفصالقدوالفريسيون

أنيةالحبوفىالتقاليدوتقولءاألتفياالهسيديمهوهذاأصلهماولعل

أورشليمفىالعامةالحياةفىاكبيرهموأثرالخاصنشاطهملهمكاناأليسمفيين
مقأ104اj55األوأرشوبولسحكمنهايةإلىالنشاطهذاواستمر

Iاسكندرعهدفىالمدينةمنهربواولكنهم35االيهوديةروب

الميتالبحرمخطـوطاتفيهاوجدتالتىالمنطقهفىوسكنواوذهبواجانوس

علىاكبيريرودسهافولىأنإلمماهناكبقواأخمهماالكتشافاتمنويتفىح
اتححعلىالداثالعملهىهيرودسشاسهوكانتمق36سنةالسلطة

ءإحياكلفعيلأخرىمرةبالسلطةالمطالبةصنهميمالحتىالمكصابيينبيت

وااليحينجينالفريسينفصادقرضاهاوكسلهمالمعاديةاباألحزثذه
فىالعبادةفىالكاملةالحريةوهبهم43أورشليمإلىبالرجوخءلمؤألوحمح
وصداقتهمعطفهمبذلكفكسبالمدينةمنالجنوكبءالجزوأقطعهمالهيكل

ujمبادئههمإلىايهـوداغالبيةالجتذابواسعةيرتبمتكركةبدورهمهمموا
علجمعطفـواوالقرىالمدنسكانمنلرينالكثأنحتىذلكفىونجحوا

البوإبةعلىاحمهموأطلقواتالميذهممن3فعاواLصاقديكونوالمإن
يخطىولكناكجمراودكييرماتأنإلىهذانشاطهمواستمرالجنوبية

كانتيعميفيينا1وبينسهيروبنكانتالتىقةالعا3هذهأنيظنمن

صرالنعاثأكعجصتالتىالجماعةتلكقوتهمكلبواساندفقدالجذورمميقة

أحرقهمأنال1منهكانفاالهيكلبوابةعلىلرودسهوضعهالذىهبىالذ
ءأحيا

ولكنالباديةإلىأخرىمرهفيوناإلييمهربيذكرالوالتاريخ

fw



ألولاالكهفمخطوطاتءإشعيالقولاتباعاذلكافعلودأحتعلنمتابا
811r14قادةأقدرمنواحدمنهمخرجقدأنهيوسفوسويذكر

ينالكثيروقتلومكاخهممانوالرأحرقالممبباولمذام66سنةهوديةااالعورها

علىقضىمابعدعليهماقأنإلىيقاومونظلوافقدذلكومع
عنهمالتارضايذكرالالوقتذلكوبعدم1rYorباركوكباثورة

الهوديةإلىأوالمسيحيةإلىإماتحـولواقدمنهمصريالأنويلوشيثا

المكتوبةآثارهمعنالكشفتمأنإلىقائمةذلكبعدلهمتقمولمتالعامة
vMrسخة

االيمييينحياة

عنالميتالبحرمحخطوطاتحوصاوخالسابقةالمصادرتكشف

أصممرادخةعقيدةاعغقدوافقدئنيذاإليس3حيامنمختلفةكثيرةجوانب

يجتمعونأواوكااألكلدإلىسيبقىالذىالمتجددالعهدجماعةوحدههم
مالمحأظهرمنوكانالعهدهذاتجديدعيديعيدوايسنةكلمرة

األكثرونامتنعالسببولمذاوالتطهيرالغسالتفىالمتعنثالتشديدحياحم
الغريجبالمدنياتاالختالطوذمجثنواrهمvيأالمدنفىشالسعنمنهم

يلىفيماهمحياتاخيأنويمكنفيقنجسون

كيةااالشترأ

آوالطعاوالمالبسوالبيوتالحقولمشتركاالجماعةفىءلثىكلكان

الجماعةلكلوكالطالجماعةهذهمنإنمسانكمائيمفتوحابيتكلكان

يكنلمءشىكلبمامفىويشترالهموأموأجورهمعلىيستولىانةخزوزير
والمشاعراإلحساساتفيشتركونمسودوالسيدوالءشراوالبيعبيخهم

أكبرهولمنيخضعممصغيركانىوالءالةدراعنافاكاحياةافضاهـ



أرواحهمويشدمعالمجمحهمالذىالهدفsjانلحبحضابعفهموأحبوأنه
وبظهراللهشعبفيهاينتصرالتىالمقدسةالحرباألخرةالحربهويهإ

المسيا

اخولزاب

واوكانالزواجعنيعزفونكانوااإليسينيينأنويوسيفوسفيلويذكر

االستعدادهوعندهممملأقدسوكانعملهمعنيعطلهمأنهيعخقدون
مخهملزوجبمنأنيعتبرونوكانواوبليعاكالشرضدالمقدسلىالحرب

صارثاكيفيةبهذهjالمحلةفىفيصألهيخـقفالالنجاسةخطيةصبيرتفهـو

هذارويفممأوديادعوجممصلبمنواجالزعناالمتناخإلىالدعوة

ذلكحولكنهمالقمرانومدإفنمغاراتفىنسائيةأجسادوجودمrع

الجماعةتنقماحالحتئكمغيرأطفاليتبنونكانوا

اجعفـهمحمحواأخبموهوآخـررأياعخهميذكريوسيفوسسنول

ذالموضعوا14فقطالنسكإلنجالتعندهمالزواجكانواكسنبالزواج
مشددةكثيرةماKLحأاالزوا

للجماعةاالنفعماممطايببم

ذلكنفداإليحيفيينجماعةإلىماشخصينغأنهلىالسمنشيلم
االختيارتختيحوزأنحماماالنطالبعالكانةفقدشديدةقاسيةمطاليب

هنيبروعندمااواألحكاالفرائـضمنكثرآفيهايتممكاملةسنةالثاسى

5الميافىيشاركأنويمنحونهاسهاإتقربهالجماعةفإنطلبهفىمخلصأنهعك

بعدviالجماعةفىالكاملةالعضويةينالطأنيستطيعفالذلكوحةالمقدس

تقيايكونبأنيقسمبالمقدسالعهديعطىبعدهمااخريإننسأرJم



يتعالىالاناإليملمجفظالضريعةيكسرألالناسلكلعادالالذمام
علىيحافظالجماعةعنشيئاقياليتنجواليسرقالافيراعلى

تامةبأمانةويسلمهافيهاوبقبليدخللمنإاليسلمهاNفوعقائدهاأسرارها

اإلبسبنبةKAIكام

فقاالخالفاتجمأمرتكاطعلىقاسياشديدهأاإليسميخاالنظاكان

ألنهجوعاالجاقافيموتالمقدسالطعاممنالحرمانحدإلىالحكميصل
فقطولهذاقاضمائةمنتتكونمحكتهموكانتغرهيأكلأنيستطيع

مباشرةاللهبعديحلونهموقرلثحخـصلهمSjانcفيهyنهائياحثهاكان
بينهمالسائدهواألغلبيةورأىالشايوخونمكترإلحصاعلم94واس

يقسمونوهمالعالمفىآخريهودىأىمنأكرالسبتحفهـظفىيدققون

درجاتماأقالرابعةالمرتبةونويعتبراتبمرأودرجاتأرنمإلىمأنفح
اإلبسينهمافالال

الهيكلمنموقنهمألد

الذبائحيرسلونفكـانواولالهيعبادةفيتركتشالجماعةهذهكانت

النجسنالنالىةببقهواالختالطالنجاسةمنخوفاهميذهبوأأندونيهإ
وكانوامكانههمفىأخرىذباثحيقدمونكانواالوقتعنةفىولكنهم

قوىءرجاعلىيعيشونكانوافقدذلكومعاألمةأقداسقدسيعتبرونه

لرئيسويعطيهالنجسةاأليدىمنولالهيسيأخذاأليامآخرفىالربأن

المقدسهكنهننهم

Aميةاليودتهمعبا

فقدالشمسيعبدونكانواأنهمعنهمjsرuعنديوسينهوسأخطأ
شروقعنديصاونكانواjالباكرالصباحعنديفعلونهكانواماعليهالتبس



كانواةLiا5حذوبحدالشحسعابدىمـنأنجمفظنطامالشمحس

بتوقيتناعمشرالحاديةأىالخاهمسةالساعةحتىالمتنوتصالهإلىيذكحبون

وسكوذصمفىيجلسونحناكةالمقدسمطعمتهمإلىفيحضرونطخن

5Aيطلحذلكولعديأقلونثمالركةكينطاللهمولالالطعاهعلبمزص Lا

مرذملعملقومونثذلكوبعدكونيممترتمأخرىمرةركةالكلضهطال

الصباحفىWفعلومانشرويثمعلونeالمغدالمطعمإكفيأتونءالمساحىثانية

العظسعشائهوحضورالمشالمجىأالتامدحماستعداعنودطيعبرثيذوكانوا
فىاإليحيانيونثااستخدالتىواألواتناطالمعنقبونافكولقد

rطعام

الكتاباسةPو

وحهالسبتيوموكاألاكديماالعهددرسمنأعظمميفيوناإليكان

أحدكحبملهمفيتهرأمعامختمعونكانوافقدالعميقةالدراسةلهذهالخصصاليوا
رتفسفىالكتبفىضليعآخـرواحديبدأذلكوبعـدةالمقدسةالكتب

جماعخهمفىوتتمفيههمقيلتافينةالمواعيدأنيعتقدونوكانواقرأما

التشميركتبلهموكانتالنبوةاحترفبضـهمإنيويـفوسويقول

مببلماصةا

داريثـاغالبيةويميلحياتهمحىوهذهاإليسيانيينجماعةكىهذه

وعاشوسطهمفىتربىالمعمدانيوحنابأناالعتقادإلىالمقدسالكتاب

قائداانكثيرفىعنهميختلفكانأنهحطباعنهممنوأخذبينهم

V4



الجماعاتبعضظهرتالكبرىالئالثةاالحزابهذهجانبالى

ومنايسياسةمجرياتفىأوالناسحياةفىاكبيرالتأثرلهاشبلمالتى3ـالصغير
الجماعاتهذه

ولعبونفبر10

36rموقمممرقحإنجيلفئمرتينذكرهموردوقد

فأأوالجدبدالعهدفىآخرفحيئاعخهمصعنسالولكن2Y16متىأنظر

النهريسييهاححماتفاقعندمرقسمولقدالمعاصرينكتاباتمنأى

هذهشخصيألمحقيقفىءالعلمااختافولقدبكلمةيسوعيصطادوايالى

تىمع815مربمقارنةوذللالصدوقيونهمأظنفهمفبالجماعة

هيرخميرةنمسهـاممماكمافىنالصدوقيخميرهأنأى166

إنأخرونلuوودسيينالهيربهايقصدقدودسوحرمرقسبحسب

الوحيدالحلهوهبرودسطثأنظنتجماعةهمبنالمحيرودشءكؤال

ودسهيرنواالذينهمإخهميقولثالثرأممطوهناكءاليهوديةللمشكلة
معقولغرهذارأىولكـلىالمنتظرالمساهو

امميلإسخالصمننظرو

اختلفواالروحيةالهودلآمiكلحسمتلكنهامتفرقةجحاعةكانوا

انالمعماأبىكزكرياالكهثنةفخهمعىاالبئهومركزوميولهمعشيدخهمفى
rkoقالوءالعذراومهم8254v68الوقا

كانوااالديرأوالسيامىأوعىاالبئانفوذاملميكنلمممناوغيرءألحية
ونيعإثوكانواالعلياودمالمثلكلصغيرةتوجماكاكأفرادطثلون

ائيلرلشعبهالرببهيقرمالذىوالسياسىحىjJامالخاانتظارث

LA



IJعناصرهقببأممهالشعبهناككانوأولثكءهؤالجانب

العشارونوالكادحونءالبسطاسممكالتاألرضشعبعليهأطلقولقد

المعمدانيوحناتتبعكانتإىاالجماعاتعنالفرديقرأأنيكفىوالخطاة

كغغكانواالذينالمسايهنNهؤفىرسمالقيهماصدىيجدحتىويسوخ
لماراعىال

العهدينبينمافترةفاليهودىالفكر3

التأئيركانفقدسياسيافقلىالعهديـنبينمابفترةالجديدالعهديتأفىلم
والتنظماتالمعتقداتمنكثيرفهناكعمقاوأكترحأووالفكرىالدينى

ومقالقديمالعهدفىلمطمثيلشئيقابلهاولكنالجديدالعهدفىتظهراىا
مقدماتسبقنهاأنبدالبللثئالمنتتولدلمالمعتقداتهذهأنالبديهى

ولدتهجديدمعتقداتانيعنىأهنهفهلالعهدينبانمافترهفىوأسس

لهايكونأندونالجديدالعهدكتابهاوتسلمالعهدينلنبمافترةفى

كانتالمعتقداتهذهأنهىالواضحةالحقيقةإنالقديمالعهدفىأساس

موالفترههذهلمفكرىالفضلكلوكانالقديمالعهدفىموجودةإما

هأهكتابوتمكنقبلمنغرستبذرخهاأنوإماوتوضبحنهاتعميقها

القديمفالعهدإيههلرتشوماتضمنتهماوإظيارورعايتهااكتشافهامنلرهالف

فبنتقداتوالمعبالتفكيرالغنيةةالفترهذهتءوجاcألولااألساسكان

راسةبدالحقيقةكذهتتضحأنويمكنءالبنامنلهاءمامااألساسهذاعلى

الفرهتلثفىاليهودىالتفكيرعناصرمنمجموعة

اللهعنفكرخمهمأ

فكركمجهةمنالسبىبعدالشعبموقففىضخمتغييرحدثلقد
وعبادخهااألصنامفىتالكنالسبىقبـلالمرةتجربتهمكانتفقدالقهعن

الجديدانعهدالىالمدخلبمد



حالثمعباإلىءاألنايااوجئهغالى3واآلضيرةاالقالىاتاإلنذاتكاتـا

فىحدثحتالتىلرىالكالمعجزهأماغريبةآلمةوعبادةنهمإلهالربكقى
نبذاألصنامولافكرةونبذالغريةاألرضصجرثعبالثاهذاأنهىالسبى
حعنداأللوهيةفكرةطهرالذىراالمثبابلصانتلىكقاطعاهائيا

احاقاألفىالنبىءإشجاالحركةaهورعنلروقدعالشوائبمنونقاكعا

ا04cءإشعياسنهرهمنالثاكامالقحمناألولى

ذلرمنأبحدهوjaإهتعدابلJLاهذاإلىيتوقيفلممراألولكن

ظهرتفقدLدمتعدديفيةتياراتمناشعبااهن5ح5يجرنlTنظرأ

الرؤيونيسممونجماعةعندخاصةاحمهودابينواضحةادشتزارعقيدةآثار

فاسدآصارقدالعالمأناعتقدواففدبهكتبواالتىالالسابةألسلوبنظوا

أوصلةأىاسةالقلىالكلىلتهيكونأنيمكنوالمنهءرجاوالشريرآ
مالئكةطريقعنفيكونأالعاابفهاتصالهأماالفاسدالعالمبهذااتصال

iiiدتهالمطلقالسموعقيدةظهرثمملالثوبهذامالئكةءسا
Godofcendeneeوسطفىاللهسكنىاألولىالعقيدةمت7وااكل

أنيخافونكانوامأدقهتقديعهمبالناسوبلغمعثملرهوسالهيكلفىشعبه

يتركلناللهولكنبهبنطقواأنمنأقدسكاناللهقاعمباحمهينلقوا
فهوولذلكشعبافيهلهألنواإلثمالشرضحيةهكذاالفاسدالعالم

األبدئملكوتهويقيمالشرفيحطموجاللبقوهمااLيوسيتدخل

ااتبعهاالتىريقةالمنالفريسيونغضبففدالحقيدةهذهأساسوعلى

أفرادأوجماعاتشعبهمصالحكليرعىمحبكأباللهعنتعاليمهفىالمسميح

هيةاأللوبفكرةنزلوأنهكافياتقديسااللهبقدسيماالبأنهيسوعواخهموأ

تليتاالالتىالمستوياتإلى



LYالنام

توارىقدفالتهاللهفىعقيدخمهمعلىادالنامولهفى0معقيدضوداليمبنى

يوتفعللنبوةصوتاالنيعدولمcالسمواتمنأعلىوصارايسحـابءورا

ياأبدهمصدراتركذللثمعلكنهاآلنالبشرمعيتكبمالفالتهاألمةفى
باعتبارهالناموسإلمطالناسجعفرالناموسهوالمصسدرهذاإرادتهلمعوفة

كلماوكانحياخهمفىاإللهىالقصـدلمعرفةالكاملالبافىالوحيداطريقا

الناموسJإيرجعونكانواكأمةانحاللهمعلىفعملتعليهمالظروفتقست
الناموسأضحىولهذاويوحدهميربطهمالذىالمتنالرباطياعتباردـ
فىأناسمخهموتخصيلحوالسياسيةوالمدنيةالديفيةملحياالقويماألساس

ةبض3اIاسمعليهموأطلقواوفهمهدراسته

ولكخهاالخمسةموسىأسفارعلىأوالتطلقكانتالناموسوكلمة

العهدأسفاركلعلىتطلقأضحتوأخيرأءاالنبياكتبفشملتاتسعـا

الذىالسماوىالدستورهىالكتبهذهوصارتاآلنلناالمعروفةالتديم

الكتبهذهجانبإكولكنوأممالهاإيمامعنىيىحددأليهوديةاذمةاوضع

أعطاححاقدالقهإنعنهاقيلالشفويةالتعاليممنضخمةمجحوعةتوجا
السبعنإلىبدورهسلمهابلكتابفىيضعهالمولكنهالجبلفوقلموسى

إلىجيلمنتسلمصارتوهكذاخدمتهفىليعاونوهاختيرواالذينشيخا

lعلىعزرأيقفالذينالكبارالمجمعرجاليدىإلىوصلتأنإ

اسمهاألولالقعممرظسيينقسميئإلىالتعاليمهذهقسمتوقدأسهمهـ
الناموسعملتممأنمنهاالقصدوكانالمشنىأوكلعدعهحطحالقاه

أحكامهفىالناموسيشملهالمالتىالتYاربعهناككانفقدالمكتوب

ههذفىيجدونبلأمامهاعاجزينالقضاةأوالشيوخيقفأنيجوزفال
Hagadahهإلهاجادافاممهالئاتىالقسمأمافبهاالحسمإلمماشدهميرمالـيمعلطتعا



بالشروحاتةءمملوفهىالناموستفسيرسامتوالغرضالتعاليمتعنىهى
فىالمحتلفةائضوافراألحكاممعنىوتظهرحتوضالتىاتحصصواواألمثلة

وممىمخظفنمركـزينفىالشفويةالتقاليدهذدـدالجصوجهحولقدالناموس
التلمودأنشكوالالفلسطينىبالتلمودواآلخرالبابلىبالتلمودأحدما

إليهاأشارالنىهىيدالتقاهذهأنويلواآلخرمنشهرةأكثرالبابلى

بتقليداتاللهكلمةأبطلوابأخهموصفيلمعندماللفريممميإنتوبيخهفىيسوع
7yAقسوAcYكاثمءابا

الشخصيةنةالديام

الناسكللتشملتتسعالشخصيةالديانةفكرةبدأت3الفزتاكفى

أماممسئولأنهثمعريالشعبJدفركلأنتعنىالشخصيةوالديانةتقريبا
ذلكقبلبهيؤمنونكانوامماالعقيدةهذهوتختلفكلهالشعبدونهإ

مذفبايصبحبحيـثعضوياارتباطاباألمةمرتبطأنهيشعرالفردكانفقد
النظردونالربlاألمةترجععندماباروأنهإثمااألمةتقترفعندما

نظرىيحثعنالالفكرةهذههاجممنأولوكانالشخصيةهوحياتهإلى
مقالسبىءجاثمالنبىإرمياهوالشخصيهالعمليةخبرتهواغمنبل
فىالفرديةJطإالتحولهذاحزقيالويؤكدالشعبضميرفيقيدةااهذه

JLjقياكقويةعبارات

الفردإلىالجماعةمنالتحولهناإلىخIالذالرئايسىالسببنSو

هىالهيكلفديانةالناموسديانةإلىوالهيكلالذبيحةديانةمنالتحولكو

ادأفرديانةفثىالناموسديانةUأواحدكفردمعامرتبطةأمةديانة
وسوسنهدانيالقصةىالفررالضمخلئعلىقالمحرالناموسألن

فىحتىالجماعةمهـذهحفظعلىردالدينىالكيانهذاساعدولقد



اجتذابعلىاألصنامقدرةتستطعولمالسبىمظاالحالكاظالماسط

بكلذلكقبلعااإينطلقونكانوامأحإلن4jالسبىوسطفىالناس

أضحتفقداألمةبقيتاuيفهمأنءالمريستطيعذكوألجلقوة

واحدوعبادةالختانهوواحدطقسيجمعهمادأفرمجموعةبيماندينيةثركة
واحدمشتركالنو

دنوالشياطلمالئكةا4

هىأخرىعقيدةظهرتأندتهالمطلئالسموعقيدةجآنتيمنوكان

المالئكةوحميتالصالحةاألرواحصنفينdإوتقسيمهااألرواحتحيدةء

العقيدةهذهبذوركانتلقدنعمالشياطنوحميتالشريرةواألرواح
كاتهماكثيراالذىالعهدمالكهناككانفقدالقديمالعهدفىموجودة

األولاأليامراأإبليصأواشيطاناهناكوكان32وجخراللهيمثل
شخعياتهذهكانتفقدذلكعوالخ6ةابcأثا21

هذهاتسعتالعهدينيإنمافترةفىأمااكثاالثئباعيرفالجهمةم
السبىرةبفكثيرأتاثرواايرودامفكرىأنويلوحهائالاتساعاالعقييدة
وهىالمالئكةقمسمينإلىاألرواحمتوانضاألرواحفىالفرسوبعقيدة

كابالناسمبالترااضااليتصلالأنهحجثإرادتهوتعملاللهرمصالتى
والقمممالناسفىايصالحثيرالتأتؤثركثاحمالقدبالعهدفىيفعلىكان

رسالوتعملصريرةعةجـطوهمالرتبةفىاألقلوهمبنالشياطهمالثاق
األرواحهذهوقسمتالناسفىالشريرالتأثيرتؤفىياللهعدوالبايس

عديدهءاأوأعطيتمختلفةورتباكزمرإلمبنوعيها

انقسمواالناسولكنالجديدالعهدفىالعقيدةهذهآثاروظهرت

المسيحأماونالفريسببهااعترفالصدوقيونهاأنكرهبيمافرقإلمتجاهها

0r



أنأنكروالشياطينالمالئكةبوجوداعترففبينشديدبتحفظاقبافد

الذىفإن3اييهودمفكرواظنمثألاللهإرادةتاسثفالقماكئكةA3ا

اآلبحضنفئالذىالوحيداالبنوكاآلب3ـإرابكشف

المسيافئءالرجا5

فىاألوأكبرعمعورهمكلفىمموداباأحاطتالتىالظروفكانت
بحفىمبلغاجعلهماألمـرهذابهمبلغوقدلالمسضقبإلىللنظرمدفع

عقائدإلىكهـذهالطاراخممموتبلورتالمستقبلىذلكفييعيشونالظروف

وكانتEschhatologyداألخرياتأعلمماصاعلأطلقواسعة
الخلصورAوالمسيحأوالمسيابئفىعقيدحمهمهىالعلمهذافئعقيدةأهم
ولمالمحدرخة5إلىويـرفعهمالشريرالعالماذكمناللهسيخالبمبواسطضهالذى

بإنمارةففئاليهودىعقليةعلىشيئاجديداالمسيحأوالمسياانتظاريكن
عـنءاألنبجاتنبأولكسمنفسهالقديمالعنهدفيجذورهلهكانتبلدينالعهـ

نبىفغوعنهرةكثأوصافاواأطثمبهيقومالذىالصاظوعنمجيئه
داودنسلمنيأقاملثوهوrrوVJv22أموسىمثلمقتدر

مخارجهذكمناولكن99زكريامتواضعووكيryاUلو

رةكثأوصافادءإشحياسفرمن9و6ىحاLأيقرأومناألزلمنذ

المسبهذاعلىأسبغوهالذىالمجدهذاكـلحءاألنجياولكنالخليلهذا
المنتظرصاظهذافىاألولالعاملأنرأوابلاألولالدورإليهينسصوالم

الخالصذللثلتنفيتيقيمهالذىالرجلفهوالمسيحأمااللهحعو

صيةالشمخالديانةبدأتفقدecالفكرهذهمنراكثغيرالسبىولكن

وتخفتتأنبعددادبزالكتبةدووأخذالجصاعيةالطقوسمحلىتحل

مقتصراالبشرىالجنسيعدنلمالعالمعنايهودنكرةواتسعتابخـوه



وقثماتعدلمللناساللهماملةوصغيرةشعوبمنبهميحيطمنوعلىليهم

اطورياتبرالهوالكالممافىتظيركانثالتىالحركاتكلفىjرأوبلهمعليهم
عليهمتملكالذىاالنتظارروحمعالضخملرالتغيهذافكاناقسعةالعالمية

والنبـواتالمواعيدوتفسرالمسيافكرةتعميقعلىعاما1وحياصعقولهم

أنهوروالمسياعقيدةفىظهرماأهموكانتبايناسعاتفسيرآبهالخماصة
داودنسلمنومجيئهنسبهوأن74دانيالكااالنسانابندابلقبلقب

هبمالذينالعلىقديممثابمعيقفإنهنعمشخصاعالميـاوصاراختنىقد
أرضىنسبلهيكونأنيعنىالذلككقولالخلمونموداا

الظنهوربينتتأرجحكانتهاالتاسوتمسكالعتهجدةهذهولكن

عهفىالمسيالمجىالناسإنتظارواشتدظهـورهااشتدفبيرفاءواالختفا
الهودألنالمكابينعهدفيوتخفضتخففبدأتأبيفانسأنيوخوس

عهدفىهلوLuمفقدواأنماولكنوالسيمادةاالستقاللنالوابأخهمأحسوا

اتالتفسيرتمستiعارمةبقوةالمسيالمجىالناسانتظارتفجرحتىودسكير

رأفكطوبدأتكثيرةصفحاتفىومملهالمسياعصرووصفوكفرت
ءجااساهذاعلىالجديدالعهدويحثصدالعقيدةهذهإلمطالكثيرتضيفالعامة

فىيظهردسوفالقهتسأنيومكلفىيطونالناسفالسانبالمل
1dلوX1I11ولماالمعمدانيوحنالاتفواصاالسببولهذا

منتظرينيتبعونهبدأواالبالىالنالسلذاتتعاجمهوسعوايموعاتمعـجزرأوا

فيكونالقديمحلمهملهميحققلمألصهمرفضوهأخيراولكخهمالمسيالعله
ألعداحمهمالقاضيةالضربةيوجهLالذالسياسىالمسيا

فىالخلر6

منتكنلمكأخهارةالفهفهفىالوجودفىظهرتالتىالعقيدةلكن



األعظبملالعاكالعادةفالمرةودمايحالةوكانتالخلودعتيدةحبل
األرضيةالنصرةفيلهماطبدأتفعندماوانثمارفىاالعقيدةكمذهظمهمورف

إيهاضـبميمتلموالراحةءالرجامراكـزلمجوصبمعنابتعدتوعندماتتحطم
الحياةكقيدةالعقيدةهذهفىوانتصركافحاكهشيضاولملذلكنتيـجة

المقبلة

بعضإالعهاكريئولمالقديمدالعفىواضحةالعقيدةمذهتكنلم

13أأيوب5il3yrاvkvمزاميرالكتببعفمفيالتلميحات

القديمالعهدفىظثورهاعدمفياألولالسببوكان9AIYoYY9و15
أراثومعرالزمنيةواعيدالمفاوأخيراأوالركزإسرائيلءرجاأنهو

الموتجمدفيمايفكرونأواsماوعندطالزمنينوالمجدصuوالخيكنعان

لمإدتهالناسهايحمدالوية6كونهاعنأفكارهمؤتفعلم

ففجهاريفاواألبوحاتامودإكتبإلمتقلناانإذايتشيرالجوولكن

اعللتعبيرنحصصةألفاظافنيةالكتابواستخدمالمفبلةالحياةعقجدةظهرت
صحورتانالعقيدةكثذهتوارتبطاستخدموهادخاكلمةنفسحتى

افوابواالعقابداألجسامةقيا9متالزمتان

عصرفىتظهربدأتفقداألجساداقيامةاألولىاليمورهعنأما

سفرفىتظيرلمأكماءالمرينكرالنعمالمقبلةالحياةعمدكإحدىلنالمكاب
مزامرالدانسفروفىسليمانمزاميرفىتءجانهاولكسيراخبنعش

بهاويتمسلضتنقشرواستمرت122انيال1V1l4JUbyسلمان
عقيدةأضحتإذالمسيحأيامعليهوصلتLمjإوصلتحتىالشعب

كاملةرتظأولكنهاينكرونهاونالصدوقكانبينالفرييهينعندثابتة
ارلألهـإالأوالتنسبفلورتتولكنهايحالمعمحدعفىكانتكا
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ولالرسيااإمعونطلوونءيقوأنبماصهـودامفكرواعتقدحيأقط

األبرارإنفقيلمعـارتانالفاتبحتاربماألشرارطتثاتسعتقيدةا
امةايامةالفىونوفستاراألثأحاالمسماtعناون5قه مرى

الصورههذهتظثرولموابوال3العقابصورهفىالثانيهةاصورةاأما

هذهفىتعذوواالذيناراألبرفاةمكطيفكـرةفبدأتورتتـطنحاولكاملةأيضآ

ؤشملتاتسعتثما04ا5jواسZLعةاالحاضرةاهالحيم

حضناسماألبرارفيوجدالذىاكانعلىأطلقوقداراألشرعقاب

تكنولمجهتمدا31عليـهأطلقوافقديراراألعذابنlمكأماإيرهـيم
حتىاألشرارفييايتعذبمحددةمدةكانتضماويمطلقةأيديةهذهجهتم
ةمىjالفرإلمطليدخاواالمعبدفيونيرسيرذللثوبعدخطاياهمعقابيوفوا
uالركأحالةتعقبهماوسجطتانحالتانهماوجهتمدوسافرإنونكثير

إلمهأيتعذبونشيثـاعنهميهوداكتاباتتوضححفلميعوبونالالذفيأمأبديةا
نهائياببيدونأماألبد

526متىتعاليمهفىثاواستخدالصدةذهحهنمسكفقديعوعأما
YrcJ19rYrtrcY47jiA
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لمنمافحلل

يفيةالهدلخديةا

وعئاصرهااللهلينيةالثقافةا

عثهمالمامفيةالثقافةايبعدوأن3جهدككحاولواايهواأنوعرفناسبق
غريبةعناصرأنإالعنيفاقاشاكاتالصرلأنومعيستطيعوالمضهملو

Loايهـواالتفكير3vأإلىدخلتلمارخامق

سعاألءبمعناهاالهليفيةالثقافةلهذهكانهلاشخيالءيقساوهنا
ثالثإلىءالعلماوينقمممالجديدهدافىأىالمسمحىالتفكيرفىأفى
سJمدا

المسيحيةإنااأوبمولباتاإنكاراذلكتنكروفىافيالمدرسةا

انالمجكنوالوديةوالالقديمللعهدثرعىالاالبنهوالمسحىوالتفكير
الثقافةأماوايهوديةالقدمالعهدفىبذورهنجدالشيئاالجديددافىنخد

قريبمنوالبعيدمنالجديدالالعهدعلىأثىلهابكنفلمالهليانية

Iشيئاسوىالمسيجـةفىترىالالتىالمدرسةفهىالثانيةالمدرسةأما
انالمدرسةهذهكروتنهالممععيحيةبالمسحةمسحولكنهالهلينىالتفكير

أنأحديستطيعوالالهودىالجوفىويعمليهودبايفكركانالمسيح
شيثاكانتفقدالرسولبولسيرتفكمنوهىالمسيحيأماذلكينكر



rالعثائدمنلكئيرمركزأوضعالذىبالمسيحربطتأمميهديانةفوى
وعلىجيةاالكنيسةإلىالوئنىالمعبدمنالعقائدهذهوانتقلتالمليية

يهـهحيةاعليهبنيتالذىاألساسهوالمحايالفكركانفقدذلك

rةشديدمبالغةالسابقتنالمدرستينفىىفـترالثالثةالمدرسةأc
3متحزالنظرةاألمرإلىونظرناحيتهمنالمـافيةLإلىذححباافال

هىةالحقولكنcتقولماغهرآخرشيئاتعرفالمتطرقةصناولفقط

فىءابخااهذاتلخيوىكنوتلثهذهلرغأساسعلىبنيتالمسبحيةأن

كثرآواليهوديةالقديبالعخدمناتخذتأنيووروكأالمتتهرب3واحدجملة
التفكيرهذااؤتضعتىاالمحاتصالمانيةالهليمـنواتخذتالتفكهرمن

التيارعنتتغاضىأنيمكنوالبالموديةالمسيحيةصلةتفصلأنيمكنفال

وحالملييةالثقافةوهىالفرةتلثنئكلهالغالمغطىالذىالعظيمخمال
فجهانجدهوماقبلمنالهليفيةوالالثوديةتعرفهلمجديدشئفالمسيحيةذك

إظهارهكلىيصاعدولكنههاجومرفىيدخلفالهليانيهأوبوديةعناصرمن

علبيةامعنى

يفرقحهاأيقصدوماذاللهلينيةالمعنىهوفاالثzاألمركاذإذا

ويقعحدونلملـكتىلثنعمHellenicticحـنإصطـابربنءالعلـما

التىالقرونمنالكالسيكيةاليـونايخةالثقافةHellenicاألولطح3باإلصطا

كاالدولالمدنفىانتشرتالتىافةالثةأنهاأىاألكبراالسكندرمجبئسبقت
إكأوتجلىكلفىاليوناتىالتفكرالثقافةهذهرتشملكهـاوكرأثيناكمدينة

نشاطكلأدقوبمعفأوالسياسةالمعيشةوطرتأوالنقاليدالعوائدجانب

اثقافةكطهامتازتولقدعملياأمفكرياأكاتءسواايونانيةاالحياةفىوز

إلىءكماالمننظرهحولتIالفرقيمةترخبدأتفقدساميةبامتيازات



نفسكإعرفالخايدبرضعارهاسقراطفلسحفةفذلكظفركاهش

فلسفةإكللطبيعةءوراماتدرسألهصيةفلسفةمنالفلسفةحـولتالعيلاوصغ

اآللهةفتحولالديانةهذبخـاثجوالمدينةاإليسانمشاكلفىتبحثإنسانية

منكثيرايمثلونأبطالآلهةأوكائناتإلممخينةمتصارعةءعمياقوىمن

معاوغيروهرقـلزيوسأمثالمناليوناتىالتفكيريحسبالنبيلةالعنهات

التىالحواجزيحطمبدأالذىالمكدوتىفيليببمجىتغرتاألمورشل
ابنهتبعهبمواحدةدولةالمتفرقةاليوناندبمنليكونالمدنبينتفصل

كلهاليحـولهاالعالممـنواسعةرقعةوفتعاليونانودحفتخطىاإلسكخدر

السياسىصحوالتوالفتحعلىيقتيرلمICخمةوأسعةامبراطوريةإلى

البالفىكلفىHellenicالئقافةأىقومهثقافةبنشرباألكثراهئمرلكنه
الثقافةهذهواختلطتوعواثدوتفكيرلغةهيئةفىهانشرأحهاافتتالتى

بالثقافةيسمىماافتكوناألمظكفىاألصيةالئقافاتمنيعيرها

Hellenisticحمنعأوismهىالثاقاااالصطالحنمأفالهليفية

مدةبهيحيطJLAالمتوسطاألبيعالبحرحوضفيانتشرتالتىالحضارة

هذهتكنولمتهوAبعداألكبرراإلسكظدولةانقساممنتبدأثالثةقرون

القديمةاليونانيةالحضارةتنا7Kواالبتكارالخلقةقوفيهاأصيلةالحضاره
هذهشعبيةعالميةحضارةوصارتالعريقةالحضارةهذهمننمتكـهاول

الجدبدوالعهدبالمسيحيةصلةمنلهابمااآلنخهحناالئىهىيرةاألخالحضارة

انتشرتالتىالعالميةةاألخيرالحضارهحمهاصدفإنماهليفيةكلمةكرناتى
نااليوبالدخمارجاعن

الحدمارأهذههالمح

المالمحكعفعننشفأنينبغىالحفارةبهذهالمحرفةةولزياب

ثالثةأهمهاكثيرةامتيازاتوهناكحمهاةاظاةالمتميز

ال



لمككعأtionalismالمسكوفية1

شولواحدةمدينةحدودعنالحضارةاتساعهنانيةبالمساليقصدوال

الختلفةالعالممنالواسعةالرقعةهذهربطمتالتىالعامةالروحتالثحهايقصد

هواألكبرراإلسكنكانرأيناوكاببعضهابحفهاواللغاتاألجناس

خمةاطوربةامبربحدهتءجاولكنالمسكـونيةلهذهاألولالمؤسس

الرومانيةاطوريةاالمبرهىالروحهذهتعميقفىاألوفرالصـبلهاكان

أنهاهوالمسكونيةهذهنطاقلتوسيعالرومانيةالدولةعملتهمالأوكان

ولماألجناسالمتباينةالعظجةاطوريةمعرالربوعفىمالسهبعثهحاولت

ولكنهالشعوبشوكةوكسربالسيفاإلخضاععلىمبفيامالماهذشي

فتوسعواالرومانحكمميهزماأهممنكانالذىالفانونسيادةعلىبنى
وهبتولكنهاهاحدIرومLسكانعلىتقتصرفلمالرومانيةالجنسةفى

الكيفيةهذهووضخمةلرةكثاصيازإتمنمالهالهاوكانكثرةابالد

واتوالترالوحشيةوالهجراتالبريريةوالغاراتتخفةالكراهبدأت
اراالستقرعلىساعدممامنالزمنطوياةفترهإكولتزالقاسية

كلهااليوناذبالفىحتىأوأثيناةمديئآلهةتعدفلمتتوحداآللمةبدأتثم
بينيوفقوناألقواموأخذبعضفىابعاآللهةاندلمجقبلعليهاتقتصر
الواسعةالرقعةتلكعلىتسيطراالطةمنمجصوعةأضحتحتىوذاكاإللههذا

واالتحاهقوةواالصضاتؤمتفقةولكنهاتحلفةءاأستحت

المريحـةالطرقاناتثمارأيضأالمسكونيةالروحهذهبثعلىساعدولقد
يلىسارتالىلجيويثهاالواسعةقاسالوتعبيدءببناروماسكرااهتمتفقد

بلالعسكريةاألغراضعلىتقنصرلموانمهارضابئفىنمكLكلى

المحميكنولموالقوافللألفرادالمتعددةواألسفارالتجارةفىمتلممتخده
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ءواالمصولرقالقطاعمـنثاثامبنهأكمكانبكفقطقاسالتعبيدمو
رإاأيضافىممـالتهالبرفيلمتهpوالسفرعلىالناسذلكفشجع
وسفرالتجاريةالسفنعلىسطونيكانواالذينالقراصنةداوقطعت

تزولتICكبلاإلبيفالبحرفىوطأخهمفخفتLcوبنهبواألسفار

عطقUT11اواألفرالمدنربطعلىساعدللبريدمحكانظاماروماوأنشأت

أعطتفقدروماعملتهمماأقليكنفلمالمسكونيةijحاهذهلخلقونيةطم
واحدةوحدةمنهاجعلتوحضارةاطوريةاالمبرءاأجزكلربطتلغة

ند4J9و3وبالدقأصإلىوالتغلغلتاراالنعلىالمسيحيةساعدكلهوحعذا

المسكونيةهكذبدونتفعلهأنلهايمكش

االجماعىاالسقرارعدم2

حدودلبمتتحفعندماضخماجماعماتغييرعصربأنهراهداامتاز
عديدةبأجناسفيهاتخلطةكبيرراطوريةامفىلتذوبالدولةالمدينةأ

ieفئالمدينةلتلثالعلياالمثلوتصبحرتتغعديدةيةاجنماقيماأنبد
القدممةالخلفاتعداد

طبقتنإلىالمجـقمعانقسمأنيدالجلىالتغييرهذامظاهرأهممنوكان
طبقةتماإلقالعييناطينراألرستةالسادةطبقلىصالاالنةتماممنفصلتن

سلىالوسالطبقهتوانعدشديدينوظلمشبنفىيعيشونالذينءوالفقراالحبيد

انتشرالسببولممذاالختئعاثمنراننطوJورصعكلفىخراك

الناسoاعتاالذىالسائدالطبيعىالحثئهوفيهاأصببكيفيةعىاالجالظلم
للعدلطعيةابئحقوقأيةوالمدنيةيحقـوقمطالبةوالثورةهناكتحدفا

أيضاذلكأثرمنوكالظالعصرذللثرغأخرىعصورتعرفهمماعىاالج

تنحلالطبيعيةوالروابطتتفككاألسرقبدأتاالجتماعىالفسمادانثصار



آللىيعرفأنيوومنلهمزأممطابعاوالجنممئالخلقىاالنحاللأضحى
لمساخفيفاالحالةظكلممسعندماسبولالرسولكتبهمافليقرأعنهبسيطة

روميةرسالةمناألولماحاألفى

النظامهذاوكانالرقيقنظامالعصرذلكطبعتالتىالمظاهرأهمومن
واحدةدفعةاجتثاثهمخاوللمالمسيحيةأنلدرجةاألركانثـابتضخما

منالرقيقماأنهتإعجازيةقوةأنحدثفاوثابتاالمحخمعبتىuVIاو

إلىالرقيغمانسبةإنيقولونوكانوالuافىالمجتمعلتقوضاطوريةاالمبر

فىأماالعبيدمنكانواالمجتمعنصأنأىبالمائةخمسونهىالمجتحمع
الناسإلىنسبتهمانقيلفقدصعوبةأشداألمركانفقدعامةايطاليا

أوالأشاعفقدجسيماالنظامهذاضرروكانا3كنسبةاألحرار

قدلجتهيرىوهويعملالذىذافمـنالسادةلنبوالخمولصسلالوحهـ

العملاحتقارإلىاألمرهذاوامتدشئكليفعلونالذينباالبدامتأل

أنلهميجوزفالالسادةاأماالعبيدمملصميممنأنهالناسوظنفيليدوى
انتشرلقدبلفقطذلكوليسبسيطـاكانمهماممكأى1حمهمأيلىتمخد

ءونسارجماالعبيدهمكلأذيحسونالسادةذكصقدالخلتىالفساد

يريىمايفحلأنللسيدفحقعندهمءشئكلعلىيستولونملكالهم
العبيدمنعندهبمنمايبغى

األطفالمنالناسموقفوؤجىالمالضحيريرعبكانLمأ
إلىرجلأرسلهالذىمصرفىوجدالذلمحماالخطابمنذلكىلJJأوأل

مذهمننتخلصأنفيهلهايقولإذفلةتأنجبأنهاعرفأنبعدووجته
االستقرارمنيرمحثبشئيتمتعاللمجتهموقفujكيفيةبأيةونقخلهافلةوللم
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الخالصإلىوالتطلعوحىالرلفقر

روحيامفلساكانولكنهاجماعيـامقلقادياLمستقراالمجتصذلككان

بالفثلكثيراحمواليةالخطمعنىيعرفالقدخاناقايىاالرجككان

IJوتدخلتالخارجىبالعالمواختلطالحواجـزصسرتانعندماولكطوحى

ذلكوبدأتخيرالحالفإنوتصوفسريةدياناتمغثرقيةالالتياراتإليه

اورىجلبرتيصفهامروعةبدرجةالتقلتهلفىالروحىاالستقرأر

الثقةوفقدانوالثماؤماممحوفيةاظهـوراوصئفايمكنالةعصيهفتره

تساؤلإنهالبضرىبالمجهوداإليمانوعإمالحياةطذهفىواليأسبالنفص

معوضللرداآلlءإفوممعصمماوىلإعالنأجلشوصريائسبشرى
لمجسبيشالذىذلكهوليسالصالحاالنسانفيهأضحىعمرإنهالله
كتابمقبسةمداخطاياهبفرانيحسالذىالرجلهوبلوالعدلالبر

ChristuntoTurtorsGreeksandJewsaryygاإلنساندخوالذى
حمهاتمرالتىحوالاتللثإدتهمنالغفرانوطلببالخطيةاإلحساسإلى

ظاطأنسوئحىءالعميالصدفةاإلنسانخضعفنرةفالبشريةالنفس

الصدفةوواللهاللههثمافالصدفةالبخرىالمصيريحكمالذىهووحده

وأضحتبالنجوموااليمانبالقنجيمءالعمياالصدفةفىالعقيدةطتارتبثم
ولكناالنساقالمصيربهاارتبطالتىااللهةهاوالنجوموالقمرالشمس

اآللهةتؤنسأنمنوبدالاإلنسانتأليهعلىفعملبذلكيكتفلماالنسان

فظهرتوعبداالنسانفألهالعكصأضىقديمااليونانبالدئث1ح

األبطالمن5وغيراطوراالمبرهعبا

ولمللخالصالحقيقىاالشاياقلذلكالحفيقالتفسيرتعطيناكلهاهذه
كبدهالتىالجبمارةالقولمحبمنالخالصهوبلنحننفهمهإلصاصلىيبهن
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القعايةوالصدفةاألممىالقدرمنيغخلصأنالفرداشخاقفكمإلنسالط
التهاسيـةبارةابوالقوىجوموالنالكواكبسلطةمنص3ااظإلىتطاحثم

المعرفةطريقعنيأقخيالصهألطلمجسالخخصحىوأالكونتحكمالتى
الرخامننييأالذىاإللهىواتـفـوير

لطالاإليماذالكلمات5آفىفىةالفقرتلثوتفىقخصصويمكن

الروحىالعالممنبكثيرأقلمرزبةفىوأنهشريرالمنظورالعالمهذابأن

الروصالعالمذلكمنإلهىعنمرمىاإلنسانروحبأنواإليمانالنورعالم

بأخرىأوهةبطراإلنسانبأناإليماناروأخدالماالعالمبههذااخظطلكنه

كانكااإللهىأصلهجعليرجمنهمناإللهىالعنصرذلكينقذأنيحب

ؤيهابماالسريةالدياناتبشاعليهالذىاألساسهواالعتقادهذاوكان

جمدفيماكرهذجىكماسوعوائدقوسمن

يحاوكاديفياNعمرآملحدايكنلمالعنصرذلكأنيتضححعذاومن

العقولكـلالديفيةاألسفلةفيهشغلتعصراكانولكنهيصفهللبعفأن

هذاولكنالغليلوىترأنتممشطعفلمالدياناتأفلستلفدذمموالقاوب
الحافزهوالخالصإلىالمشتاقالتطلعكانبلفالمطانهايةيكنلماألمر

وجدتألنهاالالمسيحةوانششرتالعصرلذلكالظاهروايطـمانمالقوى
الخالصتطابلمةنفوسامخةوجدتبلفقطجديدكـلتطالبمتفتحةعقوال

العصرإنلكاخالصمنيروحمهممافيهاوجدوايمألقبلوهiولذلك

ممكنهمعرفقهوأنلالنسانالحقيتىالصديقهوالحقأنءبجالأوضحالهلينى
ومستطاعة

لددحلبهعباللئأثاللخك



بالهليئيةالجديدالعهدتربلىالتىلعالقة1

وبإلنالجديدالعهدبينماعالقةهناكأنينكرأنرسدأىميستيال

التىالمسجحيةالكنيسةأنيعقلوالسالعذلك2ساالذىالهاييةالثتهافةشيار

يفقحومن4وةمتأفىغيرعنهبمنأىظلتالجارفالتيارذلكوسطفىنبتت

عليهقيcIالعصرذلكبيئةيعوفوهومـرةول1ويقرأهالجديدالعهد

الكخالبدارسىبإناالختالفإنعليهاليئةتللثوكتهcالذاألهـذك
منوالهلينيةجانبمنوالمسيحيةالجديدالعهدبيناالرتباطعلىيانصبال

يكناالختالفولكنللثjمتفقتقرئافغالبينهمآخرجانب

قبللذلكعتحديدزأنهنايسحناوالومداهرالتأثذلكزوعنخديدفى

لنرىبالهلينيةالجديدالعهديتالفىعندهاالتىالنقطبعضزوردأن

خهمناالتىالهلينةاكزالمرألثهربانالقولويمكنباالخرkLأتافىمقدار
ارالمظهذافى

بةالسرالدياناتا

يةاشـوا2

السويهالديانات1

جمنمنيتخلصلاإلنسانحمهاماUلو4أقوىمىالحسريةالديانات
لنفسهالخلودنلثمالموتمنوالخوفبالخليةواإلحساسالتعاسة

األولىسريتيننديانفىالهلينىالعصرقبلاليونانبالدفىبدأتولقد
األسطورىاليوناتىالمغنىلذلكنحمبهrمنطرؤيةاألوالديانةهى

ثماليونانبالد0aالميالقبلالسادسالقرنفىانتشرتوقدسأورفي
يوسديمثرباإللهوؤتجطالرحميةالديانةكانتوقداألليوسينيةيانةالد



Demeteفى11وبعدالردخفىآيةالنباالحياةآلقيايمثلكانأىاأل
ءالشتا

pبماتختلطونانيةاالدياناتبدأتضدراالسشوحاتبعدولكن

األخركأللدياناتةسباكوتساختساهلمنومانيونالرعلكانuونظرا
لكوصاوخالهليمايةالثفافةإكتدخلغريبةجديدةعناصربدأتفقد

األبيفرصرالبعحوضشرقفئانتشرتالتىالالصيرةوالطقوسالديانات
وساحقااذاتالسريـةالدياناتنةكبيرمجموعةبذللثفظهرتتوسطا

مابالخـمشاصونgiيماذكقأاالغريبة

فاصملاكفىيرةاااالختالفاتكلرغمالسريةالديانةكثماماشول

iرrبهاابوحاوعدمالديانةوسعقعلىتفـرضاكاالتىالكاملةالسريـة
عناصرفىتشترككلهاالسريةفالدياناتذلكركمخارجىإنسانأىلدى

عنصرآاإلنسانهأنفىتتلخـصالعناصرمذهديانتانLفتختافالأساسية

المحادةجمنفىجمنالساىالعنصرذاaحولكنءالسمامناإللهنءجااإله

السجنحذامنصررالتنلهبدوالوشألمليخعذبجمـناإلنسانجسدفى

ذلكقبلنولوالقيامةالموتهواالختارذلكالعميقاإللهاخاتارفى

الخطاياقاقطثيرطقسلىفهناكالطقـوسعيقومأنعليهاالختبار

فواالشتراكاإللهخاألكJهأخرىفريضةهناكثمكالمعمودية
ذلكفىالدخـولذلكبعدثماإللهمائدةممأواحدةورتحدسةئدهUفى

آلهآلممأالمحريةاتالديانألهةاإللهخوت1اصتار10صرىااالختبار

صوبوخـرىأمرةالموتمنتحياثمتموتوممااأللمفىالبشرمعتركثت
منولدبأنهعنهيقاللكونجوالقيامةأالموتاالختيارذلكبهاالمؤمن
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الحياةلنفسهيضمنوهكذاهالجديدهالوالدةاختارجازأنهأوجديد

بالخطيةالشعورمنيقخلصأناإلنساناولالطقوسوبهذهالخالدة
الالنهائيةالحيادjالخلولنفسهيضمنئموالتعاسة

الخارجىاإلنسانيقابلهالذىالصعبالمظلمالمستقبلذككلههذاويفابل

الصمالمرصهذهقوم4الالذى

jzيشجبأنالدياناتهذهمنبديانةمؤمنأىيحاولفلملك
كلأنيعتقدكانولكنهفيهاأومنهانفعالاأعلىاألخرممطالديانات

منهضمانآأكـثرأوديانخينZيشترككانماوكتيرانافعةالسريـةالديانات
العذابمنالنفساحةولرللفاثدة

آخرإنسانيعرفهاالمطلفةسريةكلهاتبقىمتعددةلاحمرفىيمرأوكان

األتباعضمنيدخلوالمممـن

رعيهنلىأنماويسخسنالسريةللدياناتالعريضةالخطوطهىاهذه

منوقابلهاالتىثهورةالماألمثالمنكثلالدياناتهذهإحدىتفاصيل

ثكطافدفنالمتريـةاحمهاالديانةهذهالعصرذلكيدرس

اطوريةاالمبرفىخطيربشكلانتمشرتشعبيةديانةنريةالميانةفىكانت
jlالمصوالثاكالثاتىالفرنفىومانيةwlللمسيحجةمنافسأمميروكانتين

عطبلمجحيةاأصابلوأنهيتخيلكانالفرنسىالفحلسوتريخانأنحتى

كلتستولمالتىلهاالبديلةالديانةهىامثرديانةلصارتاالنثمارمنيمنعهاما

اخالرالقرنأوائلفىالقانونبقوةأوقفتالديانةهذهولكنالناسيعقول
حاولlوالرمميةالدولةديانةهىيحيةاالديانةأنقسطنطينأعلناعندم

وقسوةعنفمناستخدمهمارغملخلإرجاعهاالمرتديولياشى

IA



ظهاظهروقدالمهـنديةاآللممهأحدوهوامثراإللهإلىالديانةهذهتنسب

بنمتأهـهاحدةعلىقوىكشاهدداالمىقبلعمثرلمالسادالقرنفى

تنقعمـمكانتالشعوبتللثآطعمةأنعلىالقديمةاشقوشاكشنكتوقدسنمل

هماالثانيةالمجمـوعةأماالطبيعةآلهةمممااألولىالمجموعةنمجمـوعتإلى

هىهوظوكانتالثانيةالمجموعةآلهةمنامتروكانالبشرىالمجتمعآلهة

اقبةمر3cبعضمعبعخهاالدولأواألفراديعقدهاالتىالمعاهداتمراقبة

المعاهداتتالمثتنفيذ

بالدإلممااآسبغربمنمثراانتقلالزرادشيةالديانةظثرتولما

أهورامابحدالثاشاإللهصارحتىالزرادشتييننأعفاوارتفعفارس
صارحتىارتفعئمايورإلهلقبعليهيحطلقونوكازواثراظإلهزادا

jخقبموالمالمعاهداتكألمراقبكانكلالموجودقالبحثريةس

الوسيطأضحىوأخيراوبlكلفىصروالمنicالعهوىكامن

دامازاأهوراوبعنالناسبإن

بينتنتشرديانتهوبدأتالرومانيةاطوريةراالمإلىامتردنجليراوأخ

فاقتأنإلمماواتسعتراجاناقييراحكمءبدمنوريةLااالمبرشعوب
عرعس11Lالعمقوهذاالسرعةحهذههكذاانطشارهاويعزىالدياناتكلى

إلممائمإليهواذمكانأىإلىوحملوهااعتنقوهاالذينومانيهةالرالجيوش

مانيةIاالدولةقروماiإمعهمححلوهاالذينوبالحرأسرى

الرومانيةولةاافىترتانتعندماوديانةكإلهامثرتاريخموهذا

األسطورهتقولىنفسهامثرحياةقمماةتحكاMythلاأسطورةهناكولكـه

العظيمالثورزادا3مأهوراخلقوعندماالعظثاخرهالمنولدامئرإن

يمكنحتىذبيحةالثورذلكقدمثمتعقبهأنإالامرمنكانفامنههرب

الفى



أنأرادالخرإلهأهورماولكنمنهالمنبثقةثهادمناتخصبأنألرض

حتىالعقاربفأرسلهافتخصاألرضعلىتنسكبأننAايهتلثيمنع

الدماوانسكبتالعقاربعلىانتصرامرولكـنرالعـواذبحمنامثريمنع

الخصبعنتعبيروهىالثورءدماتمخصوحيةاألمينكلبهيراخوكان
ءوافا

لناأحـبمهومماهناكويكنالديانةتاريخهووهذااألسكاورةحىهذه
الديانيةامقوساتلثهواستنالدرالمهـمإنااللهوأسعاورةالديانةتاريئمن

الديانةهذهمعتنقوابثيقوأكانالتى

كانمنأن197رسالةومجيرءاالباكتاباتدراسةمنيؤخذ

فىيمـرأنعليهبـلواحدةدفعةيدخلأنيمشطيحالامثرجماعةإلىنضمث
حتىالروحفجهاتمـرالكواكبأيراجسبعمىستتاليةدرجاتسبع

ىترتإلياحصعبالدرجاتوهذهاألعظموالمجدالرؤيـايـة1إتعل
اآلباشمسامخاعالفارساألسدلجندىاريسالهابالغر

هاخاصالباسايلبسأنمعينةدرجةإلىيصلعندماالمؤمنوعلى

كهثفإلىيدخلثمةالجنديلباسىيلبنهفالجندىيرجإلىيصلعندماثال

ليظهـركتنهعلىويضعهيرفعهثمعلمارأسهيضعهبسيفويمسكعسكرى

يسامثماألمرلزمإذاوشهيدهجنديههووأنهومجدهتاجهكحوامرأن
وعندمابالخادميسمىذلكوبعدبالنارمحثابقضيبآلبعالهـثتهجعاىا
فىيدخلالنهايةإلىيصلاوعندشريكايسمىفإنـهصسالثوجإلىيصل

التامالسريةعهد

فهناكأخـرىقوسبيقومأنعليهالديفيةالرحلةهذهجانبلىlو
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انمعهودبةوبعدالشرمنوالتطغيرالخطيةثقلإلزالةبالتغطبسلمعمـودية

ثانيةدةوالاإلنسانيولد

كثتهـايراماإللهمعبانيأكلمقدسةمائدةوهىمثرامائدةوهناك

فوقياموتهاإللهخرةفى

وعيدالمقدسوالخمرالخـزيتناولفإنهاألسدبرجإلىيصلوعندما

كانتالقدالناسشإنالشمسقيامةعيدوهومرديسم25يومكـومثرا
الضعفأقيىإلىتصلحتىالموتاطـريقهافىتسيرالشمسأنقتظ

Y1rsالحياةفىذلكبعدتبدأنمديسمبر

فىالمسيحيةوبنبينهاالكبيرالتشابهنجدوفيهالرامديانةمامهذه

والقيامةالموتواختباراإللهحواألكلالثانيةدةوالوالديةلمعمواالطقوس

الذىالعظيمالفرقإنالمةدرائيةعنالمسيحيةيمزاSLولكناإللهمع
حقيقةعلىبنيتديانةالمميحيةأنهىاالثنينلنبلرتعالفجـوةيكون

وقامماتالتاريخفىعاششخـصهوومركؤهاملموسةتاريخية
ديانةفهىيرهاوامثرديانةاـ1أميالهوشهدواولمسوهورأوهعرفوه
االنسانخيالمنهىلهاتارفيأساسالأسطورةعلىبنيتصية

اصيريدالذى

سيةالغنو3

ظهرتوالمعتقداتالظواهرمنمجموعةفهااختلطتدينيةحركةهى

والخاسبلالراخالقرنإلىواستمرتSCالميالالثاتىالقرنفىوحبو

بدأتالتىجذورهالماكانتبلفجأةظهرتأخهايعنىالهذاولكن

بكخيرالوقتهذاقبلىوتتكونتنصر

ل6



منجماعاتكتاباتهىالغنوسيةنهرفالذىاألساسىالمعصدر

ءهرطوقيةجماعاتباعتبارهاالكضيسةآصطابةمقروغرمخفرقةالناس

ءاآلباكتاباتمنشيثآسوىعحثانعرفjكثيرةكتاباتفقدتوقد

كشفالحديثالعصرولكنهمءآراويفندونعليهميردونكانواالذين
عنعبارهكـىLPحمانجعمنطقةJالبردىأوراقمنثمالنكزعن

واضحاؤورآفألقىوغيرهالحقانججلمنالبامغنوسبةةكثيركتابات

وآرائهمعقائدححمعلما

تصلالتىالمتعددةواالختالفاتابطهـةمتريرالةالكثيرصاراذقاونظرا

أسلوبعنمضظمةدراسةنحملأنيمكننافالمكتابافىالتناقـفحدإلى
الختلفةأوجههابععلىواعامرورأسنموولكنناcLفوالحياهرالتفك

ةمنهاهـاوالمظاهرالنظممنمجموعةهناكظهرتالتى

نيةياالسربةالغنوما

وثالثانفسهسيموناعتبرولقدماجوسسيمونإلىوتنسب

واستعثهدالناموسباعمالوليسبنعمتهأتباعهيخلصالذىهووأنهاألقدس

وقدءالسمننرلأنهأتباعهويظن289أفسصفىءجابما

إنهأيضاقالnمعdorرمينانلى4اسمنهموأحدفظهوتالميذهتطرف

الدائجالشبابتوجدالتىالسحريةالمعموديةنظاموأوجدءمماالمننزل

رجلصاحبهاأنطاكيةفىالعفيدةهذهمنأخرىنسخةظهرتوقد
لمجهواألعلىاإللهإنJقاالذىرثsعـثل3ندفدساتورنيساسمه

الكائناتهذهرأتوقدالعالمخلقتالتىروحيةكائناتخلقوقد

ذلكفىينجحوالمولكنهمتقليدهافأرادواءالسمامنآتيةمضيئةهiصو
هىارةالمشرطمهعملوهلماالحياةفأعطتسماويةارةشرانطلقتأنبعدإال

بك



ئالىالمسيحءجماوتدالمادةشرمنيخلصأنيجبالذىالسماوىلعنصر

فقطظاثراجسداإالالمسيحهذايكنولمالسماوىالعنعصرهذايخلي
1Uءاألنبيااألمموالذينةص1المالئبواسطةأعطىقدالناموسإنميناندر

يسمىأنثوىضصرعلىتحتوىكانتالسريافيةالغنوسيةجمع
حياصانتفكاألساسهذاكلحياخهمالغنوسيونبنىوقداللهفـكر

دونـااألفثوئالعنصرأنكرالذىسwjJJ1اسقا15عدفيماناموسوبالةإباحي
هذااألذشوىالعنصريبيدلءجاالمحميحبأنوادعىبالتعفف

سيونرما2

الفصلفىشيئأعنهندرسوسوفالغنوسيإنمنكانأنهويعتقد
المقدسالكتاببقانونيةالخاص

inممقusليتبغوسفا3

فىنشر5حمادنجعفىاكتشفالذئالحقانجيلكتبالذىهو

منثودية11إلموأميلوشاعريةبساطةأكترالكتابهذا0119سنة

مبكرادورايمثل4إإيريناوسعنهلقاحتىاألخرىالغنوسيةالكتابات

فاليفتيخوستعايممن

رالعنابانبثاقنادىفالينتينوسأنإيريناوسكتاباتمنويظهر

كانعشراإلثنىالعناصنرهذهمنعححصروآخراألعظماإللهمنالحمماوية
اسئقرارهاعدمدفعها3سشقرهنحيروكانتالحكةكاأوصوفيااألنتى

صرإبناوولدتتلقائباحبلتوهناكالرجيةاالظلمةفىالسقوطإلىهذا

العالمخلقفىالمتجمدةأولعواطفواستخدماكونخلقالذىهوناضج

مثرارةالالخلوقاتفىوضعتأمهولكنسذاوهالمياهعملدموعثافن

yr



أرسلتضمنهالبضرىوالجنسنفعمهاتخلصلشولجاثاجرشتلمقكدسة

الجشسفىالزواجإنفالينضيوسويتهـولالمقدسالعنصرليجصثيسوخ

يتزوجونحيثحىjاللمالكلفىالروحيهللصلةرمزىتخليدهوالبخرممط

ثدسازواجاكحناك

ندنحدحsكـمباسيليدس4

يكنلمءالبدفىأنهذاباسيليوسعلملنهاليانتينوسعجـوزمعاصرهو

أنواطأوجدومنهاءشىالمنةربذخلهقموجودغيرإلهكأولءشى

دوالموجغهرقاصلطإلىجحسترالموجوداتوهذهداتالموجوت4

النسيانيأتىالرجوعهذايننهىوعندماالتاريخكحدفهوالرجوخاوكذ

بختذبأنيستطحلمالسيليدسكشخالمحناكيوجدواللىاألرعلى
ءالفنايدةمنبهءلماينانسبةسآكثيرينأنتعاجمهألى

ةاالاالنظم0

jالموجوالعناصرتالصابطوابرأنالغنوسيونحاولالتاليةونالقرفى

الفلسفةفىأساساابحدواأنوحاولواcذكرهاسبقالتىالمبكرةالنظم

يضعناsأهمولكنرواألساطوالتاريخالشرقيةوالفلسفهاليونانية
المادةواذالمطلقةالثنائيةهوالمسيحييننظرفىالهرطثةنطمفالغنوسية

أنويحبخيراإلنساذفىمماوىالىالعنمروأنuخالصوالشريرة
الخلصهويسوعكاناوإالمعرفةطريقعنيقوموالخالصيخلص
بالمعرفةءجاألنهفذلك

فمويفسرونءالعلمابدأالغنوسيتينالعقيدتينهاكنأساسوعلى

فىيراكبمركزأتحتكفالمعرفةمثالتبولسالرسولوكتاباتيوحناإنجيل
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رنثوسrwtVwnaIY32tVcwsيوحناباتالكتاحذه

YحواالجسدبينالتقابلأنظـواذلكجانبوإلىIJوالظلمةالنورغ
ثنائةكنوسيةعقائدكىوبولسيوحنانالرسولكتاباتفىصذبوالقاط

ششانظهرأنأردناهناولكنناحينهفىسيأقىعليهوالردالتفكيرهذا

الجديدوالعهدالغنوسيةبناللشابهشبحةمن
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ثلمال

يدالجدنموالمحهد
الجدبدوالعهديسوع

الجـديدالعهداألساسىالمركزهوالمسيحيسوعأنفىاثنانيختلفال

ومعأخرىوكبورسائكوتارفيأناجيكمنالكتاباتكلتدورفحوله
علىLمإنسانيعثرولمشميئامكتوبايتركلمنفسهيسوعأنفقررأنيجبذيص

حويويعلمكانلقدبهاقامكتاباتأيةعنتكشمفوسيلةأووثيتهةأية
العالمإلىرسالقهللحهالطرفبكافةأهلهمالنالميذمنمجموعةتعاطه
ايألوليسوعاهتمامأنيخضحوبهذاتكوينهصمفى5مجفو5وركزبهماكحتم

اإلنسانبلالوثيقةتكنلمclالرسوولكنالكتابشيلم

أويسوععلىنزلاالنجيلأنمـناإلسالميقولهعايختلفاألمرحذا
نسميهالذىالكتابهذكتابةعناألولفالمسئولالقوانبلغةعيسىأ

الجيلمنأواألولالجيلمنءسواالمسيحينبليسوعليسالجديدالعهد
4ااالو41و23صccYاUلواقالميذمنالثاىا

كتابولكنهالمحفوظاللوحفىمحفوظاكانأزلياكتاباليسضابالوهذا

الروحهمنكتابإنهنعمأجلهاومنوبواسطتهاالكنيسةولسطنشاق
أناسبواسطةكفالوقتنفسفىولكنهفيهكتبماكلعلىالقدس

10للمشحاوشههدواشاهدوالذينالله

ولكنهواحدةدفعةكلهيكخبلمالكتابهذاأنسىالالتارفيويقرر
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والئقافةفكصيراواالمواهبSDتعدأناسنسبيابواسطةطويلةحقبةفىشب

ءبدنوراألتطورتكيفأواليدرسأنفعليهدراسخهفىيرغبومن

العهدالمفدسضابالهذاكخبفيهالذىالوقتإلىهوصعوالمسيحقيامة

امثحهوداالحقيقةةثالثةمواضيعفىهناتقدمسوفالدراسةهذهالجديد

دةالتئها

الحقيقةا

افاتخرنآفيلمألنضا1ابمطرس2فىالواردهالعجارةتعخبرأ
أنفحمايمظيرإذالمقدسالكتابفتعلنالتىالحقائقأجلمنمصنعة

عالوقامتبنيتصنهاولفلسفيـةبادأوأساطيرعلىتنلمالمسيحية
التارنحيةالحقيفةولعلالتاريخفىفعالجرتوحوادثواقعةحقائق

لقدباإلنجيلالمقصودكسوفمااإلنجيلحقيقةهىعايابنيتالتىاألساسية

قصفيذكرالذىالالشتاباسمL51Iaبكصتاباإلنجيلدااالسمهذاارتبط
اإلنجيلاسميذكرفحينماالمسيحيسوعوقيامةوموتوأعالوحياةبئ

لوقامرقسىةاألربعالكتبأحدإلىإمامباشرةالتفثيريتجه
فىظهرالمعنىهذالكنالجديدالعحهدنسميهالذىالكتابإلىأويوحنا

قالأنمنذأىالجديدالعهدفيهكتبالذىالعصرعنمخأخرعصر

األناجيلتسىالتىكتبوهاالتىذكرياخهمفالرسلألنمارثربنجمالى

هداكتابيردفلمالمحنىهذالكنأنفسحهمهمتسلموهماسلمونا
ففتاحممليعنىبككضابيعنىالاإلنجيلأنيتضحفهـناك4ففسهالجدلجه

رويةاللهبهقـامالذىاإللمىالعملواكهالمكتوبةاكطمةليساإلنجيلسنى

1l7وVمرقسموفمرات4كاإنجيلف3االهذاوردلقد
إنجيليظهرفالضهولمرة65بولمسالرسولباتكت4SUمرات8

الكلمةأنومعلوقاإنجيلفىحتىوالويعقوبانجيهتالعرورسالةيوحنا
VV



الجديددافىالكثيرةاستماالتهالكنسارةأخبارألغوياتعنىذاتهاى

شئأىفعنراخاالنجيلكانإنألنهاألخباردمجرمنأممقمعنىتعطينا

يراظكلمة5أالكلمةاليألمرينكالتعنىإنجيلكلمةفإنالحقيقةوفى

نجدهااااتموثاوسلمأبهالخبرالشىكعذاكوكافابهرامختم
فمضمونالمباركندتهلمجدانجيلحسب0القوفىوإضحااإلخيلمضمون

ذلكويظهرالمباركاللهمجدهوساتبالويعرفهيحددهالذىاالنجيل

كانإنالكنسة4سكورإمو2فىلسبوالرلسـولقوكفىضوحبو

أعىقدالدهرهذاإلهفحمالذينكنالهالفىمكتومهومكشومافإنماإنجيلنا

اللهداصورةهوالذىالمسبجمجدإنجيلإنارهألهمتلثالكنالمؤهغيرأذهان

منبملعيدآبأنفسناولكنربايسوعيالمسيححبلبأنفسنازنصلسنافإننا
فىأشرقالذىهوظلمةمننوريثرقأنقالالذممطاللهألنبسوعأجل

يذكراألعدادهذهفىالمسيحيسوعوجهفىاللهمجدمعرفةإلنارةقلوبنا

ومجدهاللهورههوالذىالمسيحيسوعمجدإعالنهواإلنجيلأنالرسول

فىصارخوتأنهعلىالمعمدانيوحناعنرقسالبشيريقولهمالول
والذىrامرقسمستقيمةسبلهإصنعواالربطريقأعدواالـرية

فىالحفيقةحيذهإلىيشير543ءإشعياأ5rممناقخبسه

روييينخففروأكمةجبلوكليرتفعءوطاكلالاالقتباسبقبة

جميعاألنبشركلويراهالربمجدفيعلنسالوالعراقيبمستقيماالمعوج

04031ءإشعياتكلمالربفم

الربمجدمعنىهوفاالربمجدإعالنمعناهإذنفاإلتجيل

غنىتعنىفقدمجدالكلمةلهذهمتنوعةمعاننجدالقديمالعهدفى
313ملوك1ةtcY1t1tacتكوينمرثروة
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معلناالمنظورغيراللهيجعلهمماأىدينىمعنىفىأيضأتأتىاكطمةالكن
6اY9rc9Vورمزالطبيعيةراظواحامثلللناسوظاهرأ

معنادـاللهفـجدt215nخروجءسيناجبلفىهذاظفروقد

ويعثحصدونهالناسيراهالذىالمعلنالجالللكنهالمتعالىوالسموالجالل

وفى4543خروجاالجتماخخيمةفيشاهدونهفهمويلصسونه

ورمزوالهيهلY2cو4Yصموئيل1بوتالتا

خروجAمنإسرائيلإخراخفحدثكاالحوادثبعضفىوكذلك

rrrrwاللهفمجدهة04ءعياإشالسبىنإرجاعخموفىط

المجدهذاشولذاتهوعظمةجوحعورهجاللهولسإذنالئديمالعحهدفى

ظيمةااالحوادثبعضفىلننسمهالحىنه3إعافىيظهر

فىطريقةهىأفىسيعلنأنهعلىاللهمجدإلىينظـرالقديمثداواكش
ا9ه9ءواشعياJfffحزقياذلكيذكـركاالمستقبل

UVrUtئااbو5ا60

مجدإنجيلعبارةمكالنايوضحالقديمالعهدفىالمتضمنالمعنىذاك

الحوادخهذهمعينةتاريخةحوادثفىلنشمهاللهإعالنيعنىفهوالفه

إذناللهفجد2s43Iفىرأيناكماالمسيحبيسوعمـرتبطة

بنيتالتىالالصيسةحياهوفىالمسهخيسوعوقيامةوموتحياةفىأعلن

محددةوحياةمحددانمAJJمحدوقتفىاللهأنيعنىإذنفاإلنجيلعليه

وقاطعـاسما3CLيعملكاأل

فىاللهممكإنهالخبركلمةبهرتبطالذىبهالخبرالشئأهوحذا

ولخالصمالبشرءلفداالمسيحبسوع

لهذاالعالنبتاريخيةيسىأنيمكنماالسابقةبالحقيقةيرتبطب
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الحوادثمجرىوفىالتاريخفىحدثاإلعالنهذاأنممعنىلحتكيقة

المرهتلوالمرةالحقيقةهذهيؤكدونكانواالجديدالعهدوكتابالتارخية

وعالقتهالكلمةعنيوحنايتكمأنفجدISإثبافىجخداأحدحميألولم
مجدامجدهوراينابينناوحلجسدأصاراكطمةوافيقوليعرعبالتهاألزلية
أفهلىكتاباقهكلفىيعثهدواشمر14ايوحنااآلبمنلوحيدكا

احناامعه4ملطاءشركاكلمعوعرفهولمسهتآه

نشاطهوويطعهدهفىكانتالتىالعامةبالحياةالمسيححياةلوقاطوير
اوسولويةىإلخ2Yt1j2قاiالسياسبالتارت

غالطةالناموستحـتدأmمومنامولوابنهأرسلإدتهأنعاكمابولس

اللهأنهىIالمؤكدهالحقيقةهذهإثباتعنكاتبيشذلموهكذا44

حوادثوفىالجارىالتاريخفىيسوعالمسجحفىفاديابقوةنفسهأعلن

نفسهأراهبمعندماوقيامتهوموتهيسوعحياةفىالناسمنكثيرلمسهابابعت
الشكيقبلالحـحيابما

تاريخيةعلىالكتابينبرلماذاكلهبهذاالجديدهدالعهيمذالماولكن
السببإنبعينهالشخعصهذاوتعيينبالذاتحوادثوخديدطاالعالن

مختلفةسريةياناتفىمنالعصرذللثسائدآفىنIكIإيرجعالتنبيركعذافى

الفوضىILIمنالخالصالىيتطلعونواTألنهمالناسمنكتيراعتخقها

وكانتالوقتلكISالعالمديسونLالذىوحىالروالففرئالنفوالقلق

فثالبنمامركاالرئيسيةالخطوطبعضفىالمسيحيةتشبهالسريةالديانات

الخالصئساسوأنويقوميمـوتاإللهبأنتعخقدالسريةتالدياناكانت

لمنيجوزالسريةوطقوسخاصةبطرقيماااللهذلكمعاإلنسانيتحدأنهو

السريةالدياناتلقبعليهاأطلقولهذاالخارجأحدامنحهايخبرأتححاخبر
إلميصلحتىبالتدريئاإلنسانبافيجوزبااللهمخادا1فىرجاتفىوكثناك



الكنيسةءابتدافىاألفكاربلبلةفىسبباكانتالدياناتهذهولغبأاييا

ذلكوغيرلألصنامذبحاJلأمسألةفىذلكاتضحبهاجيةالمسه

الحقيقةوهوءشىككأفقدهاواحدصرعنينقصهاكانالدياناتكفئه

قالكماأووهمياخالصاكانLفصواظاألسناطرعلىبنيتـادياناتإنها

شئاالمسيحيةجعلماهوبالذاتاألمروهذافضنعةخزافافق9لملرسول
إنساناءجاولكنهقديخةأسطورةليسوالخلصحسقيفئصياخاإنهآخر

0وصعووقيامتهموتهفىروهواختojijاالشبموعايشلجنناوحك

التبريرعلىالمبنىالحقيقأماسا3اوعرنجوابعملهحياتهمفىأكدواوثحروا

زمنفىأعلنتالتىالحقيفةاخقبرواولكخهمالوكحمفىلمجشوافلمفالحقى
معروفحخـصوفىجن

وفىاوطقوسهعباداتهافىالمسيجيةحاألخرىالدياناتتثماصهتـمافمئهما

ينصبألنهيعرأنيمكنالينهماشاسهعالفرفأنإالاضالرجيةالمظاهر
أمااألساطاليرعلىبنيتيةوالدياناتفتالثالنوععلىبلالدرجةعلىال

سوعياإلنانفىعظـيمفدافليهفىولحإهلنفابهاللهإعالنمنفخبتتحمذه

ةالمسبح

وصارتاإلعالناهذءتاريخيةعلىسثمدةالجإليدالجهذنبرالسببلهذا
زاإليخيلاألشاديةيخالحقييقةهى

المنمهولى

عنفكبموكفئخدىتارحمنراألفيكونثنيمبهناللخدثمولكن
فأألفإلماريخيةاألموزتجكمفىطخلالولكهاتقغءوأشياحوادث
ندرمخوالبهانحسالؤللكنتمايؤتمكلففزيطيابدتظؤتنننثشثالطألشخأز

آآل

الجديدالعهدانىالمدخل6



دثLفاتاريخياحادسقوطهايسمىأنلمجكنفالزوالهاأواوجوفى
بلفقطذلكوليسبالناسعملةلهناsهوالحقيقىالتارينهى

شيماألساسهذاوعلىهميتصلالذينحياةوتأثرثمعنىلهنLLtم
فادياالمعسيحفىنفسهاللهإعالذوهىالحقيقةهذهأنتأكدبكلنقررأن

حياةفىالحاالتأثبرلهاألنامملمهاكلنىبكليةتارتحقيقةحىومخلصا

اتاثيركـتواءجامنكلط

هبمكانواتافىاتلكوشاهدتتلممالتىاألولىالمحموعةولعل

حماهـيكاأويذهتالهمsNهؤبووئقواوعرفوهبيسوعاحمتاطواالذين
تهرسافىنهمواحديشهداألعروبهذاJIM1fأuشهوj9ه

النتهودلمجبءهؤالشعيحاعننعرفأنتجلولكن4اابوا

اشماه9Aألخهمفقطليسلثهودفهمهدالثامعنىشيئاعننعرفأن

رأتهمايـذصالذىالمحكةشاهدخلالحاهوكابأعيخهمالحوادثهذه
وأعقألعظمالمسيحدهامىيقالتىالثحهادةألنفىوأذناهحمعتهأوعيناه

هوالجديدالعهدمفهومفىاهدفالثالمحكهشاهدشحهادةمنيقاسالبما

لهاقوةهواإلنجيلوهذالالتجيليمثسهدفهورآهماتأثراخترقدشخم

يؤمنمنلكلللخالصاللهقوةإنهقائاللسبوالرسوليصفكاهاتأئير

وأواخترشاهدواالذينءلهؤالالسيدولهذاIVوIارومية

أقمىوإلىرةاوالمكوديةالكلوفىأورشليمفىشهودألىوتكونون

اختبارهمهوإنماهنيسجلوأوبهونيخـبرمافكلهاaiأLlةاأل

ممنلكنهمفوتجسماسميدهمقابلوUعندهمحياعنتعبيرموآلحقيققى
فىشاركواالذئئهمإنهماشهوداعننتكلمعندممانقصدهمالذينANهؤ

هاجيلناوكتابةالمسيحقيامةبينماالعدرفىالمسيحبةالخبؤصنع
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الكيفيتهـوبهذهالعامالمسيحىاالختبارهذابذلكوافأفىحمعواأورأواينله

أنهمJPهكرذأنيمكننا

yهؤالناصرىوعسمعكانواالذينعشراإلثناالتالميها

عندمايقصدهمن5كقالوالبشيرولعل613لوقاالسرaهeالذين
أنهمهـبطرسويذكر201لوقامعاينيهماءالبدمنذكانواأخهميذكو
ءهؤالا6ابطرسaYءالمممامنصوتءجماعندمامجدهعاينوا

هذهإعالنفىاألولوالفضلاألكبراالصتيازلهموكانءاالبتدامنرافقوه
أسبابلعدةوذلكالجديدوالعهداألناجيلفىهانراالتىالحقمائق

همإنحياتهظروفكلورأواكأكلفىرافقوهإنهمأوال
واألرضءالسمارباآلبأحهاأحمدكويقولوحبالرينهللكانعندماسمعوه
26متىالموتجدأحتىحـزيغةىنفلJقموعند5Yمتى

rVوrA42امرقسبهفةيرمعوتمرخلهتخضعلنالشمجاطرأواإنهم
بلدهأهلىولكنوالكتبةسيونالفريفقطليسلهالناسرفضلمسواصم
لوقاrا3مرقسمختالحسبوهأنهمحتىوإخوتههووأهلهيل

fiireلوقاأرغفةنجمسةويزيدآالفالخمسةيطعموهورأوه
910Vصنعليهمايدفعأنمعهايستطيعالحالةفىوهوثجا

ابنL1أوكارءايسماولطيورأوجرهللثعالبيقولانهحتىللهيكلضريبة

فىحيافىرافقوهإخهم91لوقارأسهيسندأيئلهفليساإلنسان

كانتوبعملهابهايقومكانكثيرةءألثبياأنوحوعرنجوهظروفهكل

متىلألوالدمباركخههمثللهموالمعمياتاأللغازقبخبه
كهكثيراأكرعرفواأنهمإال427يوحناالسامريةصوبهالمه
عنهاالخرين

8جم



أنهإالتعإيهفهمفطجهلنأظهروهمارغئمأنلفهالثاقاالمتيازما
فكانههمأروابأمثإالخرينيعمكاناآلخرينعلممماكفيراأكثرعلمهم

ألنلالكيأعلهمويقول410124مـرفشئكـللههـميفسر
كنواكلمةبافقطلينصبىيعلميتمكانفواتالناتلمالأسراراتعرفي

الجائعينءاىف4إظغأعتدفعلكافيهمالتعاليمهذهيعمقحتىبالعمل
العخارنمنخلمجلمكانحـيماق9كلهاليوميسمعونهحولةالتفواالذين

ولغلاrيوحناأرجلهمغسكأوعخذاaلوقاوالخطاة

اجالتمدثةوأدثـة4كلبعذيذكركحاكانانتىرةايحىلظ4األ

ألجـلخلقالسبتrvcألرقس3المركابكطجإبإلىءاألمحا

لمكوت5الأواطلبوا227cقسبىالسبخـبماألجـلاإلنستانالاإلنسان

تنrعاالقيخبوعاةكاص6ىلكمتزادكلهاوهذهوبرهالله

تنتظرهمالتىالساصيةلةلرطيؤهنهملهم

أولأضهموهوحياكبمفىافظيمثراأللهبهانآخراميارأهناكنو

الخقعصةورافيبهللمثرحلهميوماأربعينلهموظهرقيامهفىوهشاهمن
معرفـنهبموينبوعبذ6التالايمالطيقيفيةإسايرالقيامةكانتولقداللهبملبهوت

هذ4150يم6بFJrfrأالجيمأباميثـحهادخهموعومو

الرسولهعنهالالذىاألسالبىهبم3وكانوااللربشهوداكانوااألسباب
د6بءنبماوإفيلألرأسماسحجملىثنيينبولعمبى

المواقفكلفىيعالاغنذالخقيفةأفذهيؤيدنفسلىبولثسالرسوليJو

يقننالIفهؤؤلهألحنيالربواقمطظأرسلىؤأننمانمفمينهلبلرمنإنجيهأخذأنبما
تهالمشكالنمظأفىوحكةةCوضظأوكتاشبهادتفئاالنجزلالركافةكن

الربهدةثاااألولىالجماعدهمءNهؤمدواحكأىإظ

Alرو



مكعمثراإلئنىمركزلهايكـنلمcأخرىجماعةحهميتصللكن

ظ4لتعادلرهبتفسواقتعبهالغحيقةوالصلةيسوعحؤلااللتفافحيث

الكئايايذكرللكلمةواممعةماتنجلىتقومويهانتخألقـريبـةكانتأحمهاإال
أختيهوواليعازواىالريوسفأمثالمقنمحدددآأبزاالجماكةهذهقء

اخمتيرالذىياسو3و82لوقايخلمضهكنالالفءالنساوجماعة

كبيرهمجموعاتكريذثم6Yأمممالأإلنحريوطىجمهوذامنبدال

افناءمةمييريةتجهثرحلةفىيسوخأرشلهميبعينهميذممرالبمثميرفلوقا
اكاقؤإشخصنموعشريننائةهاويذكرا15لوؤالمااألرضعلىحياد4

نغنجللسابوالرسولويـذكر1Jvأمذأالتالمعالعايهفىلمجتمعون

إلصهنئأآللكورنثوس1واحدةدفعةالربلهمظهرأخخمسمائة

ةيحي11رهللخبهبيرءإثرامعدروكانواللربجمودأشكانواوغيرهم
ووشهدامواخدهؤكارزونومعلفونءأنبيامخهمخرجإنأبذايستبعذوال

بىعيممالربيافىtفلنفسهاللهإغالنفىالساميةاللحقيقة

جملىكلهاالمسيحيةيلكنيسةفكانتالشهادةفىافانـيئالمجموعةأما2
اؤيبنةاالثنهافىالكنيسةودوراتهاجشوتعذدحهاوطبقاهاجمربئاختالفي

Iيمبربهلمأنيمكنافالالئالميذدعنكيفيمهافىيختلفالمسعحىو4ي
بخهالدغبئماأومنهسمعتأويشوعالزبأتأعضائمايكلايكنيسةأنمابمانإن

يطزايققهثفئىيهاشحهادضهاولكنالخسمسيهةيومذاقتماصاختبارأومةالقيا

بانهةاشبهةلملتتلىحاتجنمعاتنكفيوفىالبهنيسةنجتشرتإفعندمأاأخري

لمابجهفألالواقفاطجمتخئلفمواقفمايهووالمسيحيونالمسبجيبنالزكبالة
نهمافأأبخخلفيمابتوالتقاليلةإالمتبإيئةلالعاذاتفهئاك11بمديةالجهوئوتإلجمييهلمسيحا

تىيهاأخزائوأحمكاماقجديينفواجهةيتطنببهاناUببنألمليالجتالعينى
نمنالتهندركتبتغيئيبنكألرئثثضكثينسةأممالنجدثامنوائلىاألإدزعبالجمفاجم

JrA



واجهتهامشاكلستالحقيقةفىهىأسئلةستةعنمنهتستفسرولعمى

لةكومممالأمبأكلونهوهلألصنام1Lممشكلةمئلهناكالكنيسة

الخارجىءاالقضأمامالدعوىرخوممثكلةواجوالزوالعذارىملااأل

الذىالرجللةومشكبالسمنةالقكلموخصوصاهاEوتعدالمواهبومشكلة

عنلهميكتبأنولالردفعتهذهذلكوغيرأبيزوجىلىإعتدى
أنهناولنالحظواالرشاداتالنصائحويعطيهمذلكفىالمسيحيةأحكام
قانونيةأوأخالقيةنظرياتعلىالرسويبنيهالموالنصائحاألحكامهذه
مننالهاالتىالجديدةالحياةواقعإنهاالمسيحىاختبارهواقعمنولكن

اعترتالتىالمسيحيةالرسالكتبتالكيفيةوبهذهفيهالروحممللرتأث

الجديدالعهدعدمامنجزعا

كتابخyوباأنفمسهمالكتابفهماألخرةالجماعةأما3
جمانبسفركتبالذىliولومرقسمتىأىاألربعةاألناجيل

الخبرةوبلورهءتراLJIالطويدالهمكانتالرجاءهؤاليوحناممإمخيله
األنـاجيلوخاصةالجديدالعهدفىالحاليةجمتهافيووضعهاالمسيحية

ؤرخهنكـونهمفىليسيتضحورهمونرىاألممالطوصفراألربعة
فلوكنبفىيضعونهتقليدجامعىكوخهمفىواليسوعحمياةيكتبون

عظيمسيرةواضعىبهانواحتىأوالمفهومالعمرىبالمعنىمؤرخينكانـوا
تارنحالحياةليستفاألناجيلاآلننراهاكاكتجهمخرجتلماءالعظمامن

اقتصرولورنجةأوكاملةوغيرمبتورةناقصةأعتبرتوإاليسوع

51نرىالخاصذالترتيبرأينالماكتبفىووضعهامادةجمععلىدورهم
j1لهمالكلمةبمعنىالهوتيينكانواألناجميلكتابكلإنناجيل

يوحناعبارةولعلكتابتهمعليهبنواالذىالمحددهموتغسرالخاصهمتفكر
تكتبلميسوعصنعأخرءوأفياIقالعتدماذلبثجمنتعبيرأوضحكانت
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وبكونالمسييحيسوعأناتؤمنولقيتفقدهذهوأماالكتابهذا

كانواااإلبا20rrtUيوحظداسىاةاخا3
بمدتوعصالمسيحيةمننمخبرتوافقيكلأبدبهمفىالتىالمادةويرتجونينتقون

كاكبفإذاايهاإإتحبونالتىاعةابوافقتyلوباألكئرتيةهiا

يكئبألفـذللثاألبدىوسبالنايأتىىنهاالثافىوسىأنهعلىالمايداعن

dlبالثقافةتثقؤاجماعةوإلمىرىأفمإلىيكتبإذويوحناالمسيحيينايهودا
يفهمهـماناألفيهوالحياوالحقوافورلممة3ا14أؤنهءب4فإالوؤاؤية

وهـثذااليونانيونفاويعر

بلورةعلىخبمالضاألثرلهاوكانسيحالشعاهدةكـانتأيعضاالجماعةهفهذ
هادةالشهذه

Tةدالشها

Aخبرةخاللطنسخالحفيقةهذهإعالنهىاشثادةبانقصلىا

وليعسمحايدااخيثليسعرفناكااهدايثفثذااشاهداةلرخمابشرية

إنهتغييرأئدونصكـاباقوهويتركهثمءالمايمتصالذىكاالسفنج
فىنجبرتهركثيفهوولهذاخاصةبكيفيةالحقيقةهذهاختبرحىشخص
األولىالكنيسةفيالشهادةهذهظهرتولقدحيةشهادةإخهاالحقيقةإعالن

متكاملتنلنهيئتفى

لنعلبماوزاالكر

IJIIزة

يصالحلكلالمسيحفىاللهفعلهمـاوإعالنالناسإلىاالنجيلتقديمهى
حجرهىةالضاكانتراشيابدأواعندماالرسلأنومعلنفسهالعالم

يتفقانيستطيعالجديدالعهددارسأنإالازخهموكروعظهمفىالزاوية
AV



تماكاازةالكرأنفى3DoddHCوتشارلساإلتجلزىالالموتىمع
ورسالةكتابكلفىابعضأوججهاظهرتعناصرعدةنسونث

صورةلديغانهتتكصأنيمكنالمحاصرهذهوبتجميعالجديدالعثدبهضبمبن
ةليةالتاوراألفىتتاخيالمحتلفةالعناصرهذهالمسيحيةاكرازةلهذهواضحة

كانولكنهاغLjqفمجيئايكنلمالتاريخفىيسوعالرببئإن

منوقصدهورتبهقديماالربعملهفكلإليهتمثميركانتمسبوقابذوات
كانإذنفجيئهإليهيشعركاننظمهكلتيبقىj4للشعباختيارهخالل

قديسوخأنمنيمنعالهذاواممنالسابقوالعنهدوالنبواتإتماماللمواعيد
هوفيهءمملنأقديماوداليمانتظرهالذىدالعههذايداجلىعهدابدأ

وهوداودابنالمسيافهوالعهدلهذاالرثدفالمركزهـويسوعكان

كانولكنهفقطالعهداهإعالنأيسوعبئبكنفـلماالنسانوابنأالبن
تجسيدالهبنفسه

ولبكـانحيثعلهوفىحياتهفىالجديددالعهبسوعأعللقد

اللههمتنهنتبرلقدإبليعسمعالمتسالطيشفىونجيرايصنعءاألرثن

بأصاخأنااكحتإنلJقبنفسههو0i9واللهصنعهالوجمجافتإبالق

اللهماكصوتمعليفقدأقبلالخياطـنأخرجالله

العهدااؤلبناافىضةنجأهميةالمسيحآلالمكانتففدذلكجانبوإلى

بهانلبهفهفيابديأوسياسىلسببعرضاتءجادثةLحالصليببكنفلم

الجقيقيةمةاإلاأنبكالقماأذياللمولبعملأحالحتوكةترثهومئبلىلسدابقلتهيم

لى11اواءطابربئيدفيميخاأنياثبنهأنلاللشيبلطاالعهذادفئاكتمنماقإلبنم
ااألهتمداكلهالطفئفنيبهبمأمقاتأقركزإلنمألآلثJللضليخبنإقجمقثلى

8م



أفيولقذةالغالعملطهذافىأساسياركافكانتالمسيحليامةأما

كيىصافئأاسشمردتولكنهاؤذكرنسمبقكااعلجباقيجرمكرازالرسل

قصددحسوكانالمسيحفىصهلهاكلأنعلىعندهقولثادةاللهمنكختم
البشرءلفدااألسامىوغرضه

طبيحيفعليةالصعودقيولمءالممماإلىصعودهالمعميحقيامةويلى
اللهرفعهلذدكلطصكلفيهتمالذئذاتمجيدعمليةباودكصانيكيةميأو

كلثيرفويعركبةألعيسبوbمباتجثوائالكاماكلىفوقاسطهوأعطا
2911فيلبىاآلباللهلمجدربموالمممميحيسوعبأنلسان

jjحاجىفمالكرازةمذهعناصرضمنمنكانالروحبئأنثم

ذافىأساسياركغاكـانبلعظيملقصدكانواكشهعبثآيكنلمالقدس
بهاوأمربينوساحهودمنبثركلعلىالروحفانسكابيدالجطالعفد
واحمدد31عبهيجمعبدأقدوأفبدأقدالجديدالعهدأنعلىاللهمنإعالنا

ظهرقدالحقيتىإسرائيلوأن

الخطاياريشةاللهأنوaازالكرهذهفىآلالهاهـالعناصرضمنومن

وبمذادالجديالعهدفىلمشظرة10الركاتضمنمنالخطاياغفرانكان

لمغفبرةتالمميسوعالععلىمخكمواحدكلطوديعتمدتوبوادايبضررنكانوا
القدسوحالرعطيةافتقبلوالخطايا

وجلسنحدص3دفيالذىالفاثكلهذاالثافاافيفىءالرجاكان

إلمالكاوقالالجديدةالكرازةفىالجناصرأحدهوالعظمةعرشيمينفى
اموهارأكمسيأتىءمماالإلىمنطلقارأيهموالذممهذايسوعلملتإلميذ

يتمتعأنيمإكحتىيمانواإلالتوبةإلمماالدعوةهواألخرالعنصر

30في9



واضحةاهانرالتىالكرازهعناصرهىهذهالجديدالعهدTاببرإلنسان
الجديدالعهدكلكأألإنهاؤياالروسفروالرسائلJLواألاألناجلنى

التطيملب

طياخهافىصلتمثسعةةكوالتعليمالتعليمفهىللمثهادةالئانيةالهيئةلما
اإليمانعنفاعالدثمالكنيسةءبناأمـريناألقلعلى

الكنبسةءنجاا

أنهمفىجدالوالالهودمننوا5كلاألواالمؤمنإنأنفىجدالال

أنيظنونكانوافقدذلكمعولكهمالمسيحفىجديدمةخبرةاختبروا

ليسالقدلسالروحاختباروأناألولىبالدرجةديهواإلمماءجاقدالمسيح

الرسلحتىأورشليبمفىالمسيحيينهثمةفىذلكعلىيدلنافقطردالإال
لvأالقدسالروحيةعبلواقددينالسامرأنمماعهملدىمأففعم

AtVاألممعلىالقدسالروخبئحقيقـةظقبلهموصعوبةبل

فىالشديدتباطؤهمأيضاذلكامSويدلناYة10451أممال
الصراركانفقدلمىالوفوقفقطودالبينوالثوديةفىأالالكلمةنشر

فىقبولهييمكنحتىوسللناألماخضىعهjjضرعلىمنهمكبيرةجماعة
الشغبثمالكنيسةوحدةعلىكبرأقىااaأعمالالمسبحعينزمرة
يكنلمإناألولىالكنيسةجلأنعلىيدلكلههذاحدثالذممطالكثير
المسيحيسوعتقبلسوىوالمسيحيةاليهوديةبينفرقالأنهتعتقدكانتكلها
الفرقلهذاالحاسمالبعيداألثرمعرفةهمنمتمكعدممعالمسياأنهلحا

قدايهوداالمسيحيينءهؤالأنأيضاالصحيحولكنيحهذاكل
مركزهكانمامهـداليهومنأياوأنقبلمنفوهيعرلمجديدأاختباراااخذو
شيئاإنالجديداالختباراهنينالأنيستطيعالالممسيحيقبلالوكلمه



آثارهـرتمملىنظوياولكنهأمرآليصالشئهذالهمحدثفدديدا
فوقىالجديدالشئهذارإظهيقصدكاناوقالولهوسلوكهمحياصهمفى

Jt2I47أصفىأثره

وعثالياهباتمنهفىاوالجديدالعهدكـذا6الجديداالختبارهذا

إلىالجديدةوالنظرةالقدسالروحكعطيةالناسحياةفىرهألولتءجا

يشرحأنبدالوكانتعبيرإلىبلورةإلمايحتاجنsكsكهذاcالحيا

االطويليلالتأارأآرتوهناظنيونويعيثلمجونهاحقيفةالرسللهم
نين4للمؤبعبرواأنهمعليهمكانفقدلتالمينهنفسهالسيدبهقامىاك
تعيمعلىيواظبونالناسوبدأيعلمونوبدأوادهالجديالحقيقةهذهعن
YJVtyألمالر

لكنهمالناسعنينعزلوالمالجددالمؤمنينءهؤالانبلفقطذلكليس
فكيفخاصةواقفنويواجالعامةالحياةيواجهونخرجوا

خـاصإرشادإلىنمجتاصواكاةالجديدةةالخمرلهذهوفقانيقصرفى

حاللهميجدواحىالرسلإلىوالمواقفتالحNLهذهحملواأنهموالبد

ثهأحمفقدذلكجانبوإلىJ6tأعاالجديدهبموحاليتفق

الصلواتإنالباقينعنالمسيحيذكتالهميميزخاصباطبرنونالمؤءهؤال
صتمثتعدلم12واrأممالالهيكلفىواظةيحضرونهاكانواايئى

صبالذىبسيدهبملخهمردةجطرلةوراجديدةصلةإنالجديدةحياتهم

يسإفيcتغذيةإلمىتحتاجكانتالصلةهذهإلجهموسيأتىحىوهوuووقبر
عافاالبئونيإلهالرسلبدأاأروهنيعبدونهيففكالسيدهذايعبدون

رونكانواياليهوديةعاتراالجالهيكلعنبعمدآالبيوتفىالخماصه

جديدءضوفىولكنايكليحةويدرسونقلبببساطةويأكلونلزالخ

ةالخاعبادخهملهمفصارثجديدوموقف

9I



مدهلألككلفلماالضطهادوهزهيةالكنيفيهجازتأخيرموففهناك

األيامفى4وصوقدعإيهابيناالضطهادبدأحتىنماتكويءبدمنطويلة
y124أعمامبلرحنويعقوبودوسسقتلكاالقتلحدإلىاألولى

kلفووالهوديةأورشليمحدودsتعدعنيفاضطهادهناككانذلكوقيل
المريراالضطهادلهذااألولالمحركهوالطرلسوسىشاولوكانمعثقإلى

قادتهالذىاألكبراالضطعهادرانفالمنوالهذاعلىالحالواستمر

تحتاجالكنيسةاكاالعنيفةالمتئالةاالضلياداتهذهفىالبرومايخةابرلبماا

وغيرأموالوسلبدوطروتتلآالممنألعحضاصماثيحدكانلماتبزيةابت
رسالةكئبتولهذأ4ا1rrcrعبراثينلمحلك

لاداyفىلمجمةاكئقويئومخيرطلاجوابئالرؤياروسةانينالعبر
wirلخ

لقدفقطودوالالهوديةحدJانتشارحمافيتقـفأالكنيسةولكن

أيضااألمإلىيرايخبامتداونيأجمعالعالمتأنؤسساقصدكان
تارإفيفىزحماسوةخاالمتدادهذاوكانالسامرهإلىذلكقبلوجمن

المطافإللهىايهـوديةاعلىاقبشيراقتصرفلوالعالموتاريخالمسيـحية

أنفسهملسحونكانواولعلهميهوديةامصلحامناءجزتكونأنبالمسيحية
أنفمبهمحبسواالذيناإليسنيينأواقمرانكةجممامتللثSفىمظهمالبقية

ضاللفيفيهوماالعالمتاربهنالميتالبحرفضةإعلىرةصرقعةفى

االصالجومعلماحلمسياظهوولىالمفدسةبالحرينمنتظرأجمتقدوااكما
اؤصاالؤاونكثيروفبلهااألنموإلىالعالمإلىالمسيحهـيةمتتفددتهأشيهرلمكيط

معقذهةكثيرأمواقفاألممنجيوفىأنلنتياوانجهذدكعلىءوبنامسيحيين



فألولهcjالمسيحييهأناليهوفمومعمتناتضةطيإذافيبعضوفىمختلفة
علىيجبفهلىوالمهـيميحىىألنامويننجدشالتىهالحاالمشبهلةظهرتمرة

Iيجبهلأحيامسييابححتىللنامرسخاضعاأواليخوديايصبحأنألممى
يقسحمدSكمريراحاداJالسؤاهذاوكاناالبيدخلحتىيختةنأنعليه

الربرحمةكنهمتدارأنJYلبمافييخيةوقسايهودامسيحيةقسحنإلىلمسيخيةا

المروجلمشخـصيفعألاGباألبخاصةأخرىمواقفظهرتثم
نفسفىمرتإذاالمرأهتفعلومإذاسليحياصارذاJامرأةمنرأك

3يجطيهأنالثاتىورذضمسيحيـاضارذاالزوجيئأحديفعلاuالظرف
كان4إايحمهذأالمسيحىيأكلهكوثـانS9اذبحمامشكلةرتثم
الوتخباإلالويوحدهيربطهاحمااثاlمنأبهلهإقبرثفيتهفىبعدوموكدحت

يأكلىjيتجرألش

لمحاكةواالممبينحةخفثصثانتآلالتىقيةأضكإنمامسألةفىيحذثوماذا
بالمسيحيينتخئمالمشاكلمنمحدلجهتكسفمفكثبهمذاوسيحينالـجرآميام
السبحباولهذلهميحلوهاأنيالرسلاواككيسةعلىناcItفقطاألمه

وغالطيةكورنتوسكرسائلديكاالعهدفىوضعت5كثيرباتSقظهر

مأوغيزيلووتسا

خولبلهكبيراءثراالمسيخيةؤالخفاليدالمسيحيةيرةالختأقىوهكيذا

واجهتكثبرةأمورآوثهلالمسيحيهتعاليمانطافواتسعالمسيحيةاألعم
اليهوذيةالمجتمعلتتعرفهلمضيسةال

الدفاع2

لقلهاإليمانعنالكفاعهؤالتعليمنطاففىتحلالذئالثافىاألمر
فواحىمنشديداهجومائقابلأنبكالوبهانمعادوسثطفبئءأكنيشهئخعت
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وإلمهالهجومهذاعلىدقىأنايكنيسةعلىوكان4مقعد9sةئر

بعفالمتسائالنهمناستفساريةأشةهناككانتالصريحبرمالهجات

المستفسريقماأالطريقتضئشـافيةجاباتبعليهادال1تتللب

المسيعصلبقدفبينهمأورشليمفىابهوداهمالمهاجمينأوككان
LJلهمرهعحجرالمسيحصليبوكانقوةبكلالحركةقامتوسالهم

علىaرأولقدذاهكيموتثمالمنتظرالمسياهوالشخصهذايمونفكيف

نسصهـفكيفومعذبيهلضاربيهاسقسلملهطاقةوالقوةالإنساناالصليب
بهألمنواذلكفعلفاواللهيخلصهلمذاsuأففسهىيخللماuأالمسيا
نفسئطآخرينخلصالصليبأمامبهلسخريغهمىصدهذاكانلقد

وهخاYyr9UمئىrlAوU2rليخلصهاأنيقلدرفلم
ومتنوعاعامثفردفاعهموكاناويدافعودوايرأنالمسيحيينعلىيجبكان
لمجنلماللهأنعلىدليلوهىالموتهذاأعقبتالتىالمجيدةالقيامةفهناك

هذاأنعلىدلتالقيامةإنبلفقطذلكليسبهسرولكنهغاضباعليه

ومشورتهاللهلقصدإتماماحدثولكنهاليهودمملمنيكنلمالموت
اللهأقامهولهذاوالخطيةاالثجدوفكانقتلهفىءyهؤدور6أالمحتومة

JtprrrnCأومسيحارباجعلهاسـمكلفوقطااوأعطاه
Nw1l4110yحييهةالمسيردكانفقدإذنإلخ

بلذاتهفىليسالموتهذاإلىننظرأنيجبأنههواالتهامهذاعلىالمبدق

رباصارالموتهذابرغبموعيمأنعلىاللهختمهىالتىالقيامةءضوفى
ومسبحا

ديلم4Aهعلىاالنجيليونوصفهولقدموقساوهيحجبالذيكلكن

ةهجاوu11لووضعلقدعلبهوبننصريوابههأنالناصرىيسوععلىال



العيرانييهةكاتبولعل2YwfIلوقاورهييةقويةتكط

بصراخقدمإذجسدهأيامفىالذىقالGعندأشدبكلماتيصفهاكان

أجلمنلهوسمعالموتمنصهيخلأنللفادروتضرعاتطلباتودموخيدثط
فماذا579ينانعبربهتألممماالطاعةتعلمبناكونهختقواه
الموتلهذابدالكانوكناأالشديدةاتالمابهذهأصالاللهلهيسمح
فقطليسوالمسياالمسياموتنهموتككليكنلمإنهتفسرمن
موتهإنفدائيةبرسالةيقومأنلمجبولذاأيضاالربعبدإنهداودابن

منأولهوبولسالرسولنيكولم10o4مـرقصs5كفارموت

منالتفسيرهفاهوأخـذلقدهامكحباالمسيحلموتالتفسرهذاأعطى

المسيحأنأيضاأناقبلتهLاألولفىإليهمسلمتفإقيقولإذالكنيس
فيلبسذللثوفعل15كو1اكتبحسباياناخاأجلمنمات

علىالتبشرمذاياباةبيسوعبشرهآلنقدالحبثملخصىقابلعندماقبلهمن
موتأنهعلىالربعبـدمـوتيصثتحيث53ءإشعيافىو10

ألجلاللمةهىكلهاكذفىالمهملةالكلمةولعلV8مماsIكفار
غالطيةا514joكو11241532كورنثوس

لوقا4قسمر221بط54lcأفسسةا

موتفسراالخربنألجلماتالمصيحأنتظهرالتىالكلمةهذهأساسفعلى

كفارياتفسيراالسيد

صدفةليسأنهعلىالسيدوتفسرتاألولىالكغبسةأننجدوهكذا

بهاقامالتىالعظيمةاللهأعالمنمملهوبلومقصودامحتوماكانبل
الخطيةمنالناسءلفدا

دفاعايكتبوانIjإاألوائلالمسيحيندفعتالتىاألخرىالجماعةأما

ونقابلالجماعةهذهنقابلونحنالمعمدانيوحناتالميذهممسيحهمعن



لمجةتأنإلىبهافىابمقيذهبتلغلهااصCبهثيرولىافيالكنيسةفىهاأثير

رممنئرإفتكلمقبىعظيمرجكاثعتفيحيةمزخعيظهرذاإلسبهشدرية1مديخة

إلمممانانينمدخرأرفربخبمواختأجيوحنامغحوديةغريعرفيلمالجنس
لهvأتدقيقثربأتجالرقتطريقطيعلماهأدطوبرسيكسالوزونجتهأكيالشخصية

A4اYتعمدوءوهوالثفسسقئبوفتنقالرسولمنهمفريتعوتقابل
19Yلكاأالقدسنوصt4jlكأعنيسمعـواولميوحناديةبمعمو
بالعكسىبلؤتهرفىتندثرلمالمعمدانحمنايوجفاعةانطعلمايدذهذا

يكونعمنوتباحثـوايحيينمنامعواتصادكمبدوالوقويتفتمثرت

أننعمالجديدالعهدتبراسق4الديانتينمؤسحىاألعظم
كوفىاألليهامينأمرينعلىالمسيحعنمعلمهمأفضليةبنوايوحناتالميذ

اآلخراعمبقيالذىثتنىألنcثةأعظثملنهؤولمذاالمسيحقبلءتجابوحناأن
منأعظموإيلياوعيمثمنأعظمموسىفكانمنهأعظمهومجيئهفي

األفضليةأماi5Iالنايصوعمنأفضليوحنافيكونوبالتالىاليشع
ولهذانهاألصغرالكبيريححددائماصوانفسهالمصيحممـديوحناأنفهوالثايخة

حالميسوعمنأعظميخوسخنا

ءعالقتهعننفسهالمسيحلهبمذبهبرهبماذلكعلمايردونالمسيحيينولكن
احودأومحتهمقيكغلمهذاأنإالنهاتحيمدقدكاذوإنفهوبيوحنا

أنهمحتاجهوللسمبدقالكاألنهالعيماهنهعنيينحىأنيوحناحماولفقد

يكلهأنيريلأنههوواحـدبدسبلجاحبمنإلطدالممميحدبهنمنهيعمد

معترفاءوجاخاطىألنجهيوحناندأيصفالمسيحاإ3aمتىبركل

يكلأنارادألنهبلأفيأعظبمبهـافيوجياألندوإلالناسكبقيةنجطيئته
ءلجبهلهأنشببهيصشطعلمبركل
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ءجاقدكانوإنأنهمسيوجنااعترففقدقالثاراألجهةمنLم

أعظمفهوولهذاقبلهوجودكانألمسيحأنإالبيثعهورالمسجحيسوعقبل

ممادآنايأنيمكنالسابقالظهوروالالعمادفلNمتىمنه

قويصامسهالمسيحعظمةعلىبرهانهمابكانلسحعنيوحناألفضلية

تهاليسألهاألخيرهذالهأرسلحييوحناعـننفسهيسوعإعالنذلكعلى

بينمنأنأعلنأنهاللمرجةالمعمدانالسيدممدحأنصبحداآلقهوكانإذا

لمكرت4فىراألصفآنفأعلنعادصنهأعظمليسءالنسامنالمولودين
فإنااليةهذهتفسيركانماو1r1jمتىنهأعظمالسموات
الملكسابقسوىيكـنلمالذىيوحناعنالمسجحأفضليةإعالنمامالواضح

أالثنينمركزبينالشقهأبعداومجيئهويعلن4ءقدايبوقالذى

انحصرتالتىهالملىفىيحوإنمماإليمالعنالدفاعمنعينةهمحاالمثإلدظهذان

جيلألنIبةوكتااسجـداقيامةعنما

الخارجقالمسيحيةيهأجموذبهائوأمقإلىيوجهلمالدفاعكحذاأنعلى

أناحاووايحيةالممخلtojIبجماجمانجتاخرنوفيهناكبلفقط
سيتالتىظكوخاصةابسيحلهابههىالذلطبيعىامسارهاعنيحـولوها

التىوقيمتهمركؤهسيط9للنايبقواأنمهمهـنجلكانلقدالتوديون

ولهذااالنجيلحسابعلىذلكدنلووجتىئمنبأىوديةاليفىلهكانت

أوالالناموسوصايايخممأنعايهسيحيانصيرأنيويلأمماكلأنأعلنوا
الرسولهبشرهاالتىتلكخاصةكشيرهدكغاثفىبدعتهموانتشرتويختتن

الضهيرحكهوحكبمأورشليمبرحزمقدقالثثيـجةنوكانطيولس
أنيلوحولكنlo5أموسانتفلقاألممبتحريريقكماالذى

واضطراباتاالضطوواستمرتالكفايةفيهبماكاراديكنلمالحكمذلك

Vi
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وكورنئوسكغالطيةعديدةائلرالكنائسإلممايوجهأنبولسول

i1تاريخفىعيحالصمكانهفىالناموسيضعكانوفحهاوغرهامط
رويةJإليسالمسيحإلىالناسيوجهأنأساسابهقصدوأنهءالفدا

10I

كقضيةالكنيسةبالتشغلأخرىقحضاياهناككانتذلكجافبوإلى

IYا2تسالونيكا242وا5تسالويخماأالمسيحبئسرعة
الداخلمنبالمسيحيةأحاطتالتىالقضايامنذلكوكيرإلخ3رط2
ارخوا

ثمازةاكرتكوينهافىالثمهادتضحنتهاالتىالرئيسيةالعناصرهىهذه

وعنعنهاالدفاعباختبارهبمعنوالتعبرالكنيسةعقيدةءبنااضالذىالتعليم
كانوابلالشهودرعهايخولمفرلفىتقملمادةثالهفهودكنمسيحثا
بنىشئأىفعلىحازمةحاحمةبكيفيةويفسروناالمتينأساسعلىيبنونها

ذلكفىخـهوداعليهااعتحدمصادرثالثةهناكملشهادهمتفسيرءNهؤ
وثيقااتصاالبذلكهامـايتصلشيئاكرنذأنبنايليقنذكوهاأنقبلولكن

مثلأعظمكانبولسالرسولولعلالشهودءلهؤالالشخصيةالخرةوهو

3غالطيةمعrfفيلبىقمـاقالهيقارنفمناالختباركعذاعلى

أنفبعدالناموسعنتفكيرهفىحدثالذىظيمالعاففالبالمقداريرى
أوجدالذىفاللعنةاساساأصبحوالتباهىمصدراللفخرالناموسهذاكان

االيمانبعدمرتتغالتىومعرفتهالشخصيةخبرتهشكالالمضادالتفسيرهذا

خاطىيعلمهماكلأنلهوأعلندمشقالمطريقهفىالمقامالمسيحقابلهلقد

sjمLدهاليقوفيهيسيرViحتىللهالكJiناالكليعملن5كWl

جعلماوهذاسبببـدونماتفدالمسيحلكاناالبربالنامـوسفليس
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بهيشهدكانUالمضادةالمثهادةويشهدانحافالتفسيريعتنقسول

بالسيدهتاkUمقبلمنويفسره

فىالذكوصخمبرنهمتفسبرفىودالشعليهااعتمدالتىالثالثةالمصادرأما
فهىيحموعالمسيح

نفسهيسوعالأا

وعاظمناألوائلالمسيعحيينأنيجدوالرساثلحيلtاأليتصفحمنكل

وقدهنفسهيسوعأقوالعلىكثيرأاعتمدواقدورسلومعلمينومبشرين

أنالحقيقةولكنفقطاألربعةاألناجيلعلىيصدقهذاأنأحدهميظن
المسيحوالقوأتعاليمعلىكثيرااعتمدواالكتاببقيةوكذلكبولسالرسول

بعكههنانضعأنويمكننامدونةغيرأماألنـاجيلفىمدونةأكانتسوا
ذلكعلىاألمثلة

الفظابصريحبولسالرسوليقول7101كورنثوسا

المرأةتفارفالأنالرببلأناالفاوصيهمالمزوجونوأماوجينلزالم
الرجللثريوالرجلهالتصالحأوكزوجةغيرفلتلبثفارقتهوإنرجلها

كانولعلهالزواجعنيسوعتعاللىبولسالرسوليشيرهناامرأته
10رقسفىءكصدماجا

العالماهذءففرالدتهاختارأماءاألحباإخوتىيااحمعوا25يعقوب

5a4ىلمجبونهالذينبهوعدالذىالملكوتئة391aIaUlu55ltjLcUIاإليمانفىءأغنيا

ألنهبمءللودعاطوبىالسمواتملكوتلهمألنبالروحللمساكنطوبئ
ضاألريرثون

وصاروئبتلالكاالناموسعلىاطلعمنولكن1a2يعقوب



ءجاماأنظرعلهمغبوطافىيلونفففأبالكلفةعامالناسيابلمنامعااليس

بموهعحلإذافطوباكمهذاعلصمإناIrvnAAoipI6Uبوحنافى

اتعلنووالباركوايضطهفونكبمالذينعلىاباركو1rItHميرو
5ifمتهمااخهفهقارن

أقوالعلىاساأاعتمدثاألولىالكنيسةأنعلىتدلهاوغيرهذه
ابخديدةةالخيركنوالتغبيرالجديدةؤتالظزمواجهثةفئيسوخربالوأممال

وهماذالثعلىالعظمىالداللةلهماكلححتاناتونجدولكنوحمااختبرالتى

واحدأصلمنييأتيانألعزبيةاللغةفىأنهماونمaسوتسلم
بولسالرسولالنممخذمفماوقدةمختلفتانكبفتانيةاليونااللغةفىولكنهما

11rtco13كورنثؤسافىمثألمعارنتننطراتعلى

فىالثانيةالربءعشافريضةمرعنداألولىتسلمتمنبدالقبلت

تسليمعنتكلماعندأيضةانمخنمهاوقلىالمسيحوقيامةباإلنجيلاالخبار

هاثان36ثشالوئي4اتسالونيفىالسلوكيةالتعاليم

إلىالسلفمنالمفذسةءاألشياتمسيمفىوتستخنمانفنىمعنىلهماالكلمتان

ويلوحالمتعلمنإلىينالمقلممناليهوديةالتقاليدتسلمكانتكماالخلف

أممالاللهكلمةويتركوامواثدخداميكونواأنرفضواالذبنميذاتا3اأن

6ISللتعليمالكنيسةدعونهاويـوالملعميحخياةوأعمالتعاليملمجفظوناونا

ألربعةاألناجيلفىأؤضعتأنإلمتداوفةليمالتعاهذهوظلتواإلرشاد
كتاباخهموفىوعظهمفىإلهايشيرونالرسلوكانأيدينابينالتى

يجوزفالالقديمالعهدفىالمقدسةللكتبالىالقداسةنفسلهاأنمعتقدين
فـهـاابتصرفـواذ



الخبرةعنوالتغتيرالجديدالعهدئكؤينتتئاألوكالمصدرهوذا
المسيحية

المدبمالعهد2

كنيسةالمقدسالكتابدكاالذىالقديمالغهدفهوالثاقصدرالمأما

استخدابمكيفيةشدهامنتعلمتايكنيسةدغلمابلىقبلمنوللمسيحاألولمط

متىمنهباقتباسهالشيطاليقاومالمسيحنؤىنجيلاألنفاآلالقديمالعهد

fjVj11فيأعلنهاومملهزسالتاليشرحأنأرادوعنلحاتقابلة

لوقاأنظر1أوl4ءإلمحعيافىالربعبدتلممعنالقديمالعفدنبواتإطار

41619Jالتىالسلوكيةوالطريقةاللهملبهوتلبزإظهارهفى

العهدفىقيلممقأيلفىهكألؤضعةصونتالملءأعضايظهرهاأنيجب
مـرقساللهضايألوتلخيصهفىأيضاقعكفكداة57A14متئالقديم

ءاألنبيامنقتبساالتقاليدمقابلفىالقديمالعهدعنيداخوكان1019
VFىلتلميذأعلنواتاألن5قيامتهوبعد7613موقس

19o227لوقاالقديمالعهدوجودآئنSلهثماكلأن

التىالجديدةالحقيقةلتالثتفسيرهاالكنيسةبانتاألساسهذاوعلى

ثماكانبلجذوربدونتختمولمفرلمافىتأتلماأوعرفتاختبرخها

فىالخمسننيومفيخظابهفىبطرسذلكويلخصالقديمالعهدفىأصولما

وحقيقةقبلمنمذكورةوقيامتهوتهوالناصرىيسوعفحياهJ2cاعما

يوئيلبفمالربقاله10إلتمامكانالقدسالروحوانسكابالكنيسةمإلد

ءنجالمسيحاأقوهىالواضحةالحقيمقةأماماليههودأسطفانوسويضعالنبى
JcTأءاألنبياآخرإلىموسىمنالقديمدالعهـفىقداعلنutإتما



العهدفىحدثبماالقديمالعهدعالقةعنبولسالرسولعبارةلعل

بدوناللهبرظهرففداآلناوأ9يقولإذذلكعلىتعبيرأبلغهىالجديد
وهكذاrا3يةروءواألنبياوالنانلهبودأثمالناموس

اروإظبإلثصاأيضاوبالمقارنة411rlغالطيةالعهدينبينبالمفابلة
رممالتهعظمLفىانيينالعبركاتبيوضحهاكماالفديمالجديدعنالعهدأفضلية

1c14اكورنثوس1الجديدالعهدفىقتضحالتىلرمزيةوبا

التفسرصدرقديمالالعهدفىيجدواأناألوائلالمسيحيوناستطاعذلكويخر
المسيعألقابكلكانتلقدحياخمهمفىاختبروهاالىالجديدهالحقيقةهلهنه

لمبلالقديمالعهدمنالربعبدالذابنداودابناالنساننامثل

غالطيةالذاسرائيلايمبممنعمقنفسهاعلىتطلقهلهااسماالكنيسةتجد
1iفىتفسيراوجدوالحالصءالفداسبيلفىالمسيحمامملهكل

وهوالفعصحذبيحهالقديمالعهدفىتقدمكانتالتىوالقرأبينالذبائح

عنذبائحيقدمالذىالكهنةرئيسوهو7ت5كورنثوس1قصحنا

أعظيكانالتىالخطيةبيحة41481Acلرانبينعالناس

العالمخطيةيرقعالذىاللهحملهوإنه96fانيينعبرخهاء

أ564رؤبا4خالمذبواصلروفrlAJوVايوحنا

يداصبطدبالىذلكىوالعهدإالتفعسيرآلهافيلمالكيمةعاوعالوة

الكنيسةفىائضالفروحـتى8v1rانينعبرالفدبمالعهدمقابلفى

رتنوممهI5بالختانالمعموديةفمصرتكمالقديمالعهدفىهاتفسيروجدت

تضقدلماألولىاكيمةأننتأكدأنيجبذلكخولكنrا2

فقطالجديدالعهدوالالفديمإسرائيلمنمحسنةأخرىخةنأخها

بينيقاسأنيمكناليدومجكبيرفرقهناككالالقدبالعهدامتداد

تبصرألنهالعيونكمطوبولكنلتالميذهأيقولنفسهفالمسيحالعهلمين



رينكثوأبرارأءأنبياإنلكبمأقولالحقفإتىئسمعألنهاألذانكم
يسمعواولمتسمعونأنخم10يسمعواوأنوابرولمترونأنتميرواأناشهوا
أيضابليغاتعبيرآكانبطوسرسالةقولولعلIrIJYمتى

أمبشرأأواأكاءسواكلهالعالمجديدأعلىكانوأنهالمسيحفىاللهفعلهمما

التىالنعمةعنتنباواالذينءأنبياعنهويحثشفتالذىالخالصمالئكةأ

المسيحروحعليهيدلكانىالذالوقتومـاقت5Iأباخينألجلكم
أعلنالذينبعدهاالتىواألمجادللمسيحالتىلآلالمدفعثحسبقإذفجهمالذى

أنغحهاأخبرتمالتىر4vألابهذهونيخدفواsلنابلألففحجمليسواأنهملهم
تسخهىالتىءالسمامنالمـرسلالقدسالروحئبشروكمالذينبواسطةاآلن
2101Yبطرس1عليهاتطلعأنئكةالمافى

القاعدةهذهعنالجديىالعهدفىواحدشاهدأوكاتبيشذولم

ويتللمجديداشيئاينتظركاناألوائلنالمسيحياختبارفىالفديملمحالعهد
ولكنأبداالقديمءأبنانأحديعوفهلمأمروهوحضرقدهووهاليه

حتىالفديممنتؤخذوأنبدالوالمعاتىاتاصتعبيرافيهتعصبالتئالقوالب

ابناتفالخعبيرالرسالةكعنىيؤلدماحتىاللفظيصاخوأنبدالتفهم
طتهاوغرالكهنوتالذبيحةالقداسةءاالنداالعهداإلنسان

وطالوةممقمنالجديدةلةيرسا10ممقداروأمجدأممقيمضمون

الهليفيةالئقافة3

عنللتبيراألوائلالمسجحيونعليهاعتمدالذىالثالثالمصدرأما

كلفىبهمتحيـطكانتالتىالهلينجةالثقافةفهووشهادخهمالجديدخشارهإ

للكنيسلىبدالوكانأجمعالعالمإلىيذهبواأنرسلهالسيدأمرفقدانمك

تعطىأنعليهاوكانااليونانيةبالثقافةوتتعصلالخارجىالعالمإلىتخرجآن

الكبيرالجديدالعالمهذايفهمهاالتىبالطبريقةرسالتها
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وهىالعالمسادتالتياللغةاستخدامهولالرببعملLAموأهأولهان

هذهفىورسالغأفكارهمعواأنسؤلشيلمولمجاانيونانيةاللغة

الذىالعظيمالعملذلكهولهمناممذلكجعلالذىاألمررولكناللغة
إلىاألبوكريفاوكتبالقديمالعيدترنجمةوإالسكندريةعلمافيهسبقهم

ساعدتهمجمةالقرaامسبحيفيةاعلحهاأطلقلتىجمةإالتروهىاليونايخةاللغة

ومنالقديمالعهدمنأخذوهااتتىةاكشيرااالقتباسابتنقلفىحتىرآكت
يدفىابالعهدفيلهاهبيراالمجدالتأثيرىإنجيلنجالفناجيلوابئالرسائليقوأ

اللغةعلىالهليطيةالتقافةمـناألولمطمةالكنياستخداميفقمرلمولكن

كانفعندماذلكعلىالعديدةاألمثلةوهناكأيضااألفكارإلىتعداهابل

عقيدةمستخدماالمديضةأهلإداالنجيلقدمهءأصدقامنتظرأأثينافىالرسولط

1VYYr1لأىنالافوويعربهايتمسكونكانواالتىالمجهولاالله

المثلفىأفالطونفكـرةاستخدمانيينالعبركاتبإنsالعلمابعضويقول

الظلأماالجديدالعهدفىأعلختالتىاألرديةءاألشياهوعندهفالمثلوالظل

بعرأث5كتحفظاأنومعالقديمالعهدفىوانتهتمرتالتى1األمفهـو
يةوالكالرسالةهذهفىثملىالمناقمكللكنالتفكيرهذاءإزابوضعأن
جانبإلىأفالطونفلسفةيعرفكانالكاتببأنتوحىفيهاوضعتالتى

القديمبالعهدلرةالكبمعرفته

نانيةاليوللمفاهيماستخدامهحولالمناقثماتلتطافقدبولسالرسولUأ
لنلالصطالحاستخدامههوذلكعلىمثلأهمJالمسيحيةالرسالةلتوصميل
يةروفىءجاIثلفهاوضعهاالتىالثمديدةاوالمقابلةaجسد

اليوناتىبالفكرالدارسيذكرمماإلخ51626غالطية7

هذافىجمنهاأيامتقضىالتىالصالحةوالروحالفاسدالشربرالجسلىنجصوص



وكلالمادةفسادعقيدهعنيكؤنماتأبعدالرسولفكرأنوخلجسد

الجسدهذاجمينةالروحواعثبارشزيرالجسداعتباروبالتالىتدف15شو

التنريرالخماطىاالنساننذلكيعتقدلرسنولأنضيرينلليخيلقدأنهإال
فسدتقدعالقةولكنهطبيعىفسادهوليسولمشرغكإنسانالخطيئةتمتال

للفسادأسألساوتصبحكلهاإلنسانتشملالعالقةهوهذوإلمهـهاإلنسانبن

الرسولوصفهوثذعلىتوصحأعولعلالروحىايضراهـنجمااألث
علىينطقهذاأنيعلنحيثMr19ايةروهفالعالمبولر

معامvايهـوداحياة

لألفكارالجديدالعهدكتاباستخدانمفىجدااضغاالمثالولكن
عندمايوحناإنجيلمقدمةفىءجاماهوالمسيحيةالرسالةلتوصيلاليونانية

تابيروهوطمةالمتلاليونانيةالفلسفيةتطالمضطلمنكثرااستخدنم

االضطالحاتثماالسكندرىيهثوبافيلوهموأشبرالفالسمفةعندمشهور
أنالوناقالعالملهذأيظهرأنأراداإلتجيلىولعلالحياةالغوزغالحق

Iلكلرسالةلبهنهانيمفهوقةغيرأعجميةلةرساليستمكيحيةأسالة
فاتلنقاواألجيال

وأستخدمتاستفادتقداألولىالمسيحيةالكنيسةأتنرممطوهكذا

باالنجيلأىالمسيحيةبالرسالةومألتهيوناتىاروالتفورامنكثيرأ
يجبولكنالسعماوبةالرسالة10هذهنجثةتميزالىالعالميةهـلنطقإالاوليسق
باليونانيةضلفهاوبينبالهوذيهميخيةلمت10صلةبنالواضخقالفزنالحظأن

القديمالغقدفييظفزالذىيألستامئئالقففإتمدالرسالألسكظهمتلجاكبما

أةإالوالتنبيرعاآلئتمامفئتغيير2حفيةءنجامأحلىرهافيهUأكثيرآمنونجفت
حترسالةالضيللتوةعسبجئسفةاإذأيحتةممليةضلةكالتتيةباليوتاصاخها
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إنهواألممىىLاليهواإلنجيلإنأصلهافىبهاصلةjدLtيكنلمنه
0اuنالليوثموال1دىالجهويؤمنمنلكلللخالصاللهقوةhلالرسوالقكا

مميهودىاليهودىرتدايقولإذأيضايضدقزإنهولهذا6اروميئ

1قوماحمالأىعلىألخلصألكلالكلصرتاليردألربح
ei19fنعوكور

بةمكموالمثهادة4

لكاكناياكتبمنأولكانبولسالرسولانعروفااآلنأضحى

منكبسةjiأرسلئهارسالةعنعبارةهوالالصابوهذاالجديدلعهد1فى

رسائلهذللبعدوتوالتتسالونيكنيسةهىjبشرهuالتىالكنائس

علىوضحماأولكـانتبولسالرسولكتاباتأنيعنىالاحذولكن

التىشكلثافىإليناصلتلمقبلهاكتبحفرةكثءأشيابدأنالبلورق

ناsإإنجيلهمقدمةفىلوقاالبشيرقالهماذلكعلىويدلنافيهكتبت

الذينإليناسلمهاكماعندناالمتيقنةلألمورصـةقبقأليفاخذواقدكثيرون
أنهذاوحهمناa112كطمةوخدامامعانينءالبدمنذكانوا

التقاليدهذهكتابةفىالكنيسةسلكتهقدقكونأديمكنالذىالطريننتلمس

بعضباجتهاداتذلكفىلرشدينمسقيامكهوموتهالسيدلمجياةالخاصة
ءلمعلما

مكتوبأشئأىيتركلميسوعأنوذكرسبقكاالمعلوممنا

بكتابةيهتموالمأنهميلوحإذخدمتهمأواثلفىالرسلوكذلكتعاليمهمن

أنلدارسويمكنسيدهبمتعاليموذكربالوعظفقطيهتمونكانوابلشئ
الشهادةمذهتدوينفىاألوائلسالمسيحيإسرللعدممهمينسببينيجد

قدالعالمونهايةسربعا7تيحالمسأنيؤمنونكانؤاأضهمهواألولالسيب



بولسالرسولدفعتالتىاألسبابمنواحداكانتالعقيدةوهذهبمبتر

أنظنتالكنيسةتالثفىجماعةليويخالثانيةتسالونيكمارسالةضبيأن

فظرهبمبحسباألفضلمنأنهرأواولهذالحظةأىفىيأتىسوفيسوع
احتاجواولقداليوىبالعملالقياممنبدالعابدينالكنيسةفىيفتظروهأن

ولهذاعيهاعالةواأصبأنإلىتعولهمالكنيسةفكانتابوالشرالطعامإلى
لهممونجاارسولكتب

وعدمالزواجمنبولسالرسولرأىءوراأيضاالموقفهذاوكان

كورنثوس1مقعراالنمنذالوقتألنأمكقإنزلمجاتبعملالكثراالهتمام
7Y99أيضأيطلبالحياةاهماماتكلفىبلفقطالزلمجاتوليس
قريباآتسيدهمأنأساسعلىطكوايحأنالمؤمننمن

فىالمتثككينألولخثتوبيخابطرسرسالةقولءوراأيضاوكانت

يمسبطرYمجيظفىتأخرألنهالربفي

إذشهادغمتدوبنفىالمسيحينإسرلعدمءوراكانتالعقيدةهذه

األهمإنسريعاآتالربم1للكتابةعىyyأنهاألوائلالتالميذأحس

االنجيلنثرومحاولةبالشهادةاالسرلهو

منكثيرآأعظمالمقولةالكلمةبأناألوائلعقيدهفهوالثاتىالسببأما
موجودبنزالواالمعاينينكافواالذينالرسلداماومالمكتوبةالكلمة

تكتبكلمةأيةمنأعغفكلمتهمللكتابةداعىفالاليقينرالخلديهمهـ
وانتضرتاألناجيلكتبتأنبعدحتىائداالرأىهذاظلرلقد

المسيححياةعنشضايكتبونالناسبعضبدأاأليامبمرورلكن2
من9األخيراألسجوعقصلىباألجريأوالسيدآالمقصةكونتأنيحتمل
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أوملةكاقصةمرقسلأنجفاهاسفيالتىالقصةفهىNأوكتبتياته

يقالممدةتبـكماءكنوCإلشبيلصصىقباقىقAتكاأكرقلاعلى

أيضايقالأنبريمكنفرباجدث10واألسبوعأيامبئتفصليأنوالمقابلة
التىالظهوراتوقصالقيامةبقصةتتوجلكتبتبوعاألهذاقصةإن

كانتالتىالدواخبىنخلممأنويمكنقيامتهبعدهميذهلتا3السيدظرها

امغالعبادةممماالدواخهذهمـنواحد4jالسيداآلمقصةكتابةءورا

ثتrأنهاعلىمروالتشجديلعهدمنفيهابماالربافىءالعشاقصةفوجود

علىامميدباصلتهاعنتجرمايهاالكنيسةأنعلىيدلالفعضحءعشاأكلعند
ميتأنهعلىالمسيحوتيرتفسووآخرسببوهناكالباقيةالقيةأنها

أنهحعليهوقعتلتىالكثيرةوالتعبيراتإالمةفيالربعبدقـصد
ى9Yة3oءإشمغياغشفهفىيوجدلماألمبشهادة

كبيرةياتوظهورعولـوقاىإتجيلىدراسةإنأيفماءالعلماولو

كتبتأخرىونجـذههناكأنعلىيدلمرقسإنجيلفىتوجدالالتىالتعالـيممن

jالتعاليمهذهولوقاىمهاواستفىالمسيحتعاليمن3ركنفههاونت

تعلـيمفىايكنيسةومعلههايسمتخدلالتعاليمههكتبتوربما4مرةالكث
اقفالموفىخاصةاإلرشاداتهذهJjيحتاجونالذيناألوائلالمسيحيين

األولىالكنيسةاومـرتنافيعليأيامهفىيسوخبهارتىاالمتشابهة

منابخيسيومفىتكويئهابل

الكتبفىالمتمكننالمسيحيينالكتةأحلكتيهإثالمبةنبذةفناكإنوقيل
المسميحيسوعإلىيروتمثالقديمهدافىتجانالتىافبواتتتضمنالمقدسة

منةالكثيراساتاالقمهنيأندةمعؤووقيامتوموتمضحيأتهفىوهبيالفئ
ئئوايغذرأسثمانجهؤدعلىابخديدألئثدلىفهكتفئظفرثالتئألقديمالعهندو
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لاألوائلمنالمسيبنثرأكأوواحمدهببماقامكبيردLواجتالكف

خكلالشاذفىفىقدتمالقديمالعهدءرجاأنيظير

قصثهعلىوىظثرتقدشنوعةوكتاباتزبذاأنيظيرصذاو

هىاألخيرةالخـوةاكانولوعلهيسوعحياةفودراساتوتعاليم
بعدفيماسيأفاكمااألناجيلكابة

اياليةالحقائقنستنتحأنضنايمتقدماaكلمن

وألجلهااسلضساوبوةسيض13فيبقيتكنكتابالجديدالعهدإنا

العاجىبرجهمفيجلسواالذينالفالسفةءالعلمان5جماعةوليلمشول

لمـواجهةكتبنه1وتيةkIعقائيضعونأويفلسفونأويقصونوبدأوا

لهواألممLواألناجيلفالرسائلالخقلفـةومواقفهاالمتنوعةضيسةالحماجات

غنىلكLعلىيدلناالصارخةالكنيسةحاجةلتسدكتبتكلهاوالرؤيا

الكتابكليرقعنصرأواحدأيأنفمعالجديدالعيدفىالمسيحيةةالخبر
نعهـإياطرناUاألناجيليقرأمنيهيحسفيهكبيرآتنوعانجدأنناإال

ومرقممثهمـتىبينانيينالعبروكاتبيوحنابينويعقوبلسبوبنتنوعفهناك

JJولحاجةمحطدلهدفكتبتالجديدالعهدفىالكتبألنوالسبباقو

بعضهاتخخلفواحئباجاتكلمثاكامجتمعاتإلىكتبتضيسةالفىمحدده

الكنيسةاحتياجاتلمواجهةكتبكتابإنهضاعن

وتعاليمحياةعنالتقاليدتبلورتهاففزةاألناجيلكتابةتص2

كانتحياتهافيالكنيسةتههـاقابامحددةكنسيةمواقفعلىءبناذلكوالمسيح
األقوالهذهيذالتالفتذكرحياتهفىيسوعقابلهاالتىالمواقفتشابه
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يوحناسوئمهايقبقولميوحناإنجيلأصالكوىوكانتY191سنة

تأمـنأعدادبضعةثما5cira4oاا

f11Yإلممامنهااتءقرابضةغيرتبطالولكنغرنجاأصالونصها
فىتـوجدلمالتىاتءالقرالمجعضالخطوطةهذهوتتمزاالسكندرىصال

يقولمغسلكلمةمنبدال5اrلومثلغيرهامخطوطةأية

طويالالمفسرينيرتحالتىالمشكلةيحل752ومتىاألرجلمغسل5

الجليلمنجاعواءأنبياأنمعالجليلمننبىقامهلوانظرفئمهالقولفى
ىالذالنبىوهوالنبىفأصبحتالتعريفالىأضافالكاتبلكن

Jالجليلمنيأبئالىالذهـوالنبىهذابمجيثهالمثحبموسى

72Pخهاءأشياعلىتحتوى1101سنةنشرتالتىالخطوطةهذه

أيفااألبوككتبمنكورنثوسإفىلسبورسالةمريمءالعذراميالدقصة



الفصحمبلثويومعظةjمحرذاسالةعشردبةLاسليمانءغنة

بطرسسالتىgAITjriمزفيلياسمقالةالترايخمأحدمنءأجزا
أماالكمىستعمالymالخاصلالستعمالكتبتأنهاتباكطذكروقد

الصجدىالنصوخحمحوضااسكندرىنصفهـوبطرساائنصر

WPعلىكشباويوحناالوقإنجيلىتحنوىكانتنحطوطةوهىع

الفترةفىكشبتأنهاناشرهاويرجحصفحة102إالممايبقولمصفحة

منوواحدةلـوقالبهلمخطوطةأرلمافولمذام175Yoبينما

أيةاآافااالخـوطةبهيشاالخطوطةهذهونيايوحنابهيللطاتلىألمحنأوائل

بعـضفى4الصعيديةحماةالىالقبطيةالترجحةحتتفقعالموابعضوفى

قوليستبدالنثج7ة10يوحنافىتتفقانفهحااالنريدةاتءالقرا

فىتمالخرافراعىهوأناالبالقولالخوافبابهوأناالمسيح

حيثcIli911gواليعازرالغنىدمةفىالغنىلالراسمذكر
نينوى4إسأنتفول

لنصمهماوممصدوأشاهداتعتبرالتىديةالبرانحطوطاتأهممىهذه
الجديدالعهد

اناتللحيوجلودعلىامبرضباالمكتوبةأليونانيةالوطاتالمأهمي

ولكفهالنوعهذامنوطاالخكلوصفاعنهنانعطىأنشممال

اسينذكروسوففيياانحطوطابئأهمبنبعفعلىءالضونبىأنيكنى
lcSaرقهاثملهاالرمـزىالحرفركمعزيةواالنجلالعربيةباللغتينالمحطوطة
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3ـغعأSiniaticusالسيناثبة

شبرهاكتسبتوفدطاتالخثاهـمنالنوخهذاأكمالخطـوطةهذهتعتبر
اعتقدفقدصاوراعالنىالطويلةللتصةولكنوىبمافقطليسواسعة

اطوربرIاأمرفـاخـرهنحطوطةخمسنىإحـلىأصهااكتشفهاالذىتشيندورف

كهـذهمنالباقيةالثانيةالخعنوطةأماالكنائسعلىلتوزعممابمتاقسطنطين
طويلةقصهثىفاكقشافهاقحصةاأالنكاتيهانيةففىالرأىهذالمجسبالمجموعة

الشرقإلىفماأللمLاالعالمتشيندورفقسطنلـنءجاعندماIiA18سنةتبدأ

المهمالتسلةفىملقاةورقةr4وجدiقديمةمخطـوطاتعنالبـحثاألوسط

منءجزأخهاعرفهافحصوعندماكلسيناءمحرافىكاترينسانتديرفى
شءاأفيتحرىوكانتcلمنفكبيرنجطكتتالسبعينيةالترجمة

هـكذونشرونشرأورباإلمفـرجعواسخيرنححياإرمياطاأليامأخبارا
يسمحوالمانالرولكنالدرإلىرجع3rkسنةفى6Atسنةاألوراق

بهيحمكالطماوجـلىلاليرثالثةزيارةفئ1859سنةفىوكنبثئله

العهدىوخاصةجيدةحالةفىالخـوطةبقيةالرهبانأحدمعوجدإذ
لقيصركهديةوتقديمهاأخذهامنشططويلةمفاوضاتوبعدالجديد

بنمااألولىرتنذلكبعدنتنرتب2M18سنةتنشرطثميارو
1119MY9والتانيةi1N9Mdالنظامنالبريطـاقالمخحفاهااشترأنبعد

النصـفإلىتارنجثايعودلينىاسالترجنيهألفمائةبمبلغالجديدالروسـا

وكلالقديمامهدامعظمعلىالخـوطةهذهوتحتوىالراخالقرنمنالثافى
هرمسراممماكتابنيركبءوجزرناباورسالةتقريباالجديدالعهد

اpوالكتبةبعضراجعهاوقداإلسكندرىالنصإلىينتىفهونصهاأما

بعضكإلروالسانمالسادسلننالقربينماالمدهوفىالتصحيحاتبعضلها

أنبذلكنمجاولوالقدبمالجديدالعهدينكالفىكئبرآقبصربةفىالكنة
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دارسويسنطيعالقيصرىبامفيلوسونحطوطةالخطوطةهذهبينوفقوا

التصحيحاتنبماتحتالهامشفئدلكيعرفأنالمقدسالكتاب

الثانيةراتللتغيبماطمثجاألولىالتغيراتححثم

AlexandrinusA02بةالسكدنلرا2

القسطنطينيةبطريركلوكركيرلسالبطريركأهداهاانحطوطةهذه
6االسكندريةأووشيةفىقبالكانتوقداانجلترلموكJحأإلىlYYممنة

لمأنهايظنStreeterإستريترأنخاالسمذلكعاياأطلقولذلك
وقدمخهايقربممانفىأوقيصريةفىكتبتبلصندريةاإلسفىتكتب

وتتضمنورقةyiLvvYخعايقبقلمرقة229Aعلىاضالتختوممطكانت

يوحنا256صإلىىكلامنفقدوقدوالجديدالقديمالعهدين

65852YfItlY6

صورهأقدمفىنطىالبيزافياتمتلفاألناجيليختلففإنهالنصأما

نفممفىتوضعوبذلكcاالسكندرالنصفيمثلالجديدالعهدبقيةأما
هذهكتابةتاريخويرجعءالجـزهذافىالخطوطتنحالمستوق

Lpالميالالخامسالقرنناألولالنحصفإلىطة6اتإ

V303ةمداحنعةتيكالفاا3

أىبعيدزمنمنذالفاتيكانيةالمكتبةiدةوجوضها0الفاتيكانيةسميت

AMسنةإلىءالعلماعيونعنغلقةظلتفقدذلكومعم1475سنةقبك

بةكتاتاريخيوجعنهافوتوضرافيةصورةيستخرجوابأنطمسمححن
الخمسينIأنهابعضهمويظناخالرالقرنأواسطإلىالخطوطةهذه

مرفوضةنسخةاكانتوأنهاللكنائسبكتابتهاقسطمنطينأمرالتىنحطوطة

اهرىحرفأوللةابرهىالف
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صباشرةكتابتمابعدالمصححينأحداuالتىالتصحيحاتبعمكفجثا
ترييناتأىصهاليسبسيطـةوكتابتيا

التكوينسفرحامنأ6fفهوالخطوطةهذهمنضاع10101

الرسائمهويتضمغصايةالإلى914عبرانيينمنمزموراسحوالى

المكاببفيوسفرؤياالروسفرعويةالر

إلىالجديدالعهدفىقسمةأنهافهىالخلوطةهذهبهلزتتمماأم

تستمرلسبولرسائلايمهـاتقموفىالثانيةبلرسرسالةعداماتlأ

علىرسالةلكلمستقلتقسيمهناكيوجدوالالرسائللكلواحدتقسيمفى
تسالوكرسالةبعدانيينرالعرسالةتحوىأنهاهواالخـرواألمرحدة

مباشرة

بعفأنحصورةأنقىنئاإلسكندرىالنصيمثلإنهقيلفقدنعهاأما
مختلآلالغرنجماالنصوجودعلىماتUالجضبولسرسائلفىيرونءالعلما

االسكندرىبالنص

لمحمهـكحطفاالفراييةا

فىكانتباريسفىارطنيةالمكتبةفىاالنتوجدالتىالخطوطةهذه

وحىرباريإلىاوالسادسالقرنفىإيطالياإلىاجمجىتمالشرق

تاب3اأصالتحضوئأتLLSأأىلكثبالمبستمحخطوطة

المقدسالكتابنصضبةالأحدمحاعشرالثاتىالقرنفىلكنالمقدس

اقرناأوائلفىعاشالذىالسريانءاالباأحدأفرايممواعظفوقهاوكتب

ءوالضوالخاصةالكيميائيةالموادبعضاستخدامطةبواسولكناخjا

صاميجدولممحىالفىمااألالنصيقرأأنمنتشيندررفتمكنالبثمحيد
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تحوممطالجديدالعهدمـنرقة5Uljوحوالىالفديمالعهدمنرقة610وى

المانيةويوحناالثانيةتسالونيرسالةعداماكخبهكلمنءأجزا

النصمعكثيرابانميتفقاشلمامسسالقرنإلىالخـطوطةههلىربخزاتثير
مناثنانأجرىوقداألخرىالشصوصمنقيمةأقليعتيرالذىبرنطىالب

إليهااروسثالتصحيحاتبعضالمصحجن

aمحعالبيزبةD05

وقدحصلهمعriمعمكمنيحنسيحسكانتاهوثاناسملمحـا

101Yسنةإيريناوسالقديسديرمنكلفنتلميذرربزاتيواعلي

Lتختالفالخطوطةهذهباسمهسميتولذلكدجصرجاهمعةمالشتبإلىوأهداه

الصفحةعلىاليوناتىوالالتينيةاليونـانيةباللغتنتوبةمأنهافىUمثيالعن

يةلهساوهـغروسلورحـاواحدممودفىمكتوبةاطنىافىألتينىAlواليسرى

الرسوالنويوحنامـتىأىالغربىالترتيبعيهافاألناجيلتيبوقى

وهذه6أو5رناكإلىحسيروتارنحهاالرسوليرفيقامرقعسلوق
االضاشاتمناتؤأخرفىمخطوطةأيةiتوجدالورنجأهتمتازالخطوطة

عدديظهرفمثالأيضاوالحوادثالجمكإلىطماتاليتعدئماوالحذف

األمحاحنفسمن6و4العددينوبن6لوقاإنجيكفى10عددبعد5

رأىاليومذكفىووهىآخرمكانأىفىتوجدالجديدةحادثةتظهر

أنتماتعرفكختإنإنسانيا10فقالالسبتيومفىإنسانآيعمليسوع

للناموسوكاسرلمعونفأنتتعلمالكنتإنولكنلكفطيونجطصاخ
لوقاإنجيلفىوردتكمالربافى01ءالعشاالقصةفقآخرمئلوهناك

ذصكليزيلللثوبهلى2أوعددعدمدمناألخيرءالجزالكاتبيحذف

يوسفأنبهؤخيذ23530لق1وفيأل150لواالثافاطشلمل



ضخمأحجرآالقبرأماموضعيسوعجسددفنأنجمدمرامى

فهواإلضافةعلىمثلأشهرأمايزحزحوهأنرجالعشرونيستطيعال
كلمنتزدادواأناطلبواولكنإذيقول20YAمتىبعدءجاما

ءللغذابيتاودعيخبمدخلـتم2إعظيمكرماكلمنتنقصواوأنصغيرمرمما

فيأقذلكبعدمنكأعظبمهومنيدخللئالاألولىكنGNافىتجلسوافال
جلستإذاولكننتخجلأتلنمكطفىاجلسافطلكويقولدعاكمن

إلىاذهبلكويقولدعاكمنفيأتىنكأقلهومنءوجاأقألمكانلى

بعضمعهاتتفئاإلضافةهذهفىولكنداحسنالكيكونوذلكأرناطم

التىاالضافاتمنذلكعلىوقساألخرىاوالترجماتالخطوطات

السفرمنبيساوىرالسثحجمأنحتىالرسلLJعأفىدترج

الخطوطةهذهلهالذىالغرىاالنصوعيةضحتوداتالزيـاهذهوفالمعر

تمثيلأوضع

D206وةClaromontanusDbنوسومنتاكالر6

الرسالةضمنهاومقبولسرسائلكلعلىالخالوطةهذهوتحتوى

بهامملوالالتينيةاليونانيةباللغتنمكشوبةالبيزيـةمثلوهىانيينبر

كماالكثرةاإلضافاتبهايوجدNأنهخغرلطنعحثاونكثيرححونمع

دىالميالالسادسرنالةإكتارحمزكاجبمويرالبيزيةفىlWوح

W032عنطحمشنطنيةالو7

تاريخيرجعواشنطنينةمفىفريرمتحففىاالنموجـودهوهى

ولكنفقطاألناجيلعلىتحتوىوهىالخاسنسأواخالرالقرنإلممامابهتاب

نجتلففهونمثاأمـامرقسلوقاويوحناىإلغربىتبالرفئ



النثهففيهامختلفةمخطوطاتمجعوعةمننقلتكأنمامنهايرهكثءأجزى

السكندرىواىوالقيمرنجوالغرنطىالبيز

جيروآأنمعالخطوطاتبافىعنتميزهاإضافةالخطوطةهذهوفى

االضافةهذهأخرىيونانيةمخطوطاتفىاإلضافةهذهرأىأنهيظن

إيماخبملعدمتالميذهالمسيحوبئأنفبعد11fمرقسفىموجودة

وعدآالعصياندهرإنقائينفحهمأنلرثونيفبدأواالخطوطةتضيف

أنهوقوتهاللهلحقيسمحالالذىالشيطانسلطانتحتهوهذااإليمان

التفتوأينئذحاالنبركعناكشفلذلكالنجسةاألرواحأمورعلىيتغلب

ومناالنلربتقأمورآمرعبةولكنقدكملالشيطانزمنلهمفقالالمسيحإلى
مجدويرئونأخرىمرةيخطئونوالللحقيرجعراحتىللموتأسلمأخطأ
6ءالسمافىالموجودائلالزالغيرالروحىالر

وهنالثالمنفعلرالكببالخطالمكتوبةاليونانيةالخطوطاتأهمهىهذه
ذكرتالتىهذهمـنأهميةأقلاولكنالنوعنفسمنأخرىمخطوطات
ساقا

متصلالغيربافالمكتوبهالمفوطاتب

القرنأواخرمنالمتصلالضغيربالخـطالمقدسةاألسفاركتابةبدأت
الوقتذلكقبلالكتابةفىالطريقههذهونيستخدالناسكانولقداالمن

زادلماولكنالمقدسةسفاراألكتابةفىlaيستخدملممولكطويلةبمده

بدأالعاشرالقرنأوائلمنذوخاصةالمقدسالكنابءاقتناعلمااطب

لمصغيرالخطإلىصلىالمنفاكبيرالخطمنكتاتهاطريقةيغيرونالكماب
حجبمفصغراحةالمسصغيرونالكتابةسرعةعلىذلثفساعدهالجارى



علىقبلونالكثيرينوجعلحملهوخففثمنهرخصمماالمقدساكناب
اقتنائه

الكبيربالخالمكتوبةالخطوطاتعنأهميتهافىتقلالخطوطاتوهذه

الخطوطاتبفافهناكذلكمعولكنالزمنفىعنهامتاخرةألخهاالمنفصل

نصيكونأنبالضرورةفليسقديمةمخطوطةأعظمعنأهميتهاتقلالمخه
المتاخرةالخطوطةهذهتنقلفقدأيضاهومتأخرآفيازالمتأخرةانحطوطة

ولهذااإلسكندرىكالنصالقيمةرفيعنصذاتجداقديمةمخطوطةعن

الخطوطاتعنالنقديةهاقيملةطاتالخحواهذهكلعلىالحكميمكنال
5األخر

لرآكبتشاصماهناكأنوجدواإطاتالخحهذهفىءالعلمابحثوعندما
المتشابهةالخلموطاتضموافقدذاوفردانهاجمضأبينتايكونيكاد
مرةاألجااكعاوأطلقواالتنسيقبعففىإلىثابعن

وبعضرالمجموعةهذهأسراتبعشعنكلمةنذكرأنهناويستحسن
اتهادمفر

ولىاةراا

ويرجع1nGMGAارقمالخطـوطاتمنتتكونوهى
عشروالراخعثرالثاقرأكنالةبهن10الذيردـلىjكلغكتاوتاتاريخ

والراخالثالترنالةفىقيصربةفىظهرالذىالقجصرىالنصنصهايشابـه

عثرةالثالمةسرةا2

عليهاأضيفثم3I96rflCIYiClالخطوطاتمنتتكونوهى

230airVAAcAY7cAYAcMr9وطاتايمالى
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1IAc91Vjr1kعشرطلحاانالقرننةماالمدةإلىكتابنهاتاريخيرجع
المجموعةهذهيمزماوأهمالقيمرىالنصدواLونمحعشروالخامس

11اV7or8الزنافىسكتأالتىالمرأةثةتذكرأنهاهو

46العدبعدوUYلوإنبيكفىدلدوحظلإنجفىال

iytالرا3

هىفيهمخطوطةأهمألننظرااfrfعليهاأطلقأسرةوكى
القرنهإلىكتابتهاتاريخويرجعالجديدالعهدكلعاثاتحتوىالخطوطةوهذه

علىلهايراابعضإضافةخالرهبانمنواحدتجهاالعاشرأوالتاسع

االقلجببالتررتبهاوقدالهوامش

ونصمالسبورساثلالرؤياالجامعةوالرساثللاألممااألناجيل

الخطوطاتالخلوطاتهذهخاألسرةهذهفىركويثالقيصرىالنصهو

7YVV15119الجديدوالعهدمختلفةءأجزاعلىتحتوىالتىاآلتية
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القليمةثيدنيةاللالترجملىا

قكلفىالميالدالثالثالقرنفىهمتعددةالتينيةجماتقىظهرت

وشعددأكثيرآجماتالترهذهبيناالختالفكانوقدوأورباأفريقياثهال

شهناك10بقدرالترجماتفىاختالفاتهناكإنقالجيرومأنحتى

يتبقولمالترجمةفىاألخرىعنتختلفمخطوطةكلأنأىمخطوطات

عددهناكبكالمقدسالكضابأسفاركلعلىيحتوىالتينىواحدكتاب

وتنقحبمكرنجانصكلياهذهونكلافةتءأجزاعلىتحتوىالخطوطاتمن
اإلفريقيةالمجموعةمجموعتنإلىالقديمةجحاتاكراأوالرجمةهذه

بيةyاوالمجموعة

يقبةإلفراعةالمجمو1

أوسمصرياأنبدوالإفربقيةالتديةرجمةمنيقتبسؤتوليانوسكان

اإلفريقيةالالتينيةالخطوطاتولكنالجديدللعهدالتينيةنسخةيقتنىكان

هىالباقبةالقديمة

وهى3رمزهاPiلةكمماحظبالتينوسالالتيفيةالخطوطةا

األناجيلمـنءاأجزبعضعلىاآلنتحتوىالخاسالقرنفىعملتكرجمة
ربيةyألالىlحولالذىإفريئونمهااألربعة

1rA



مخطوطةوهىمزهاc5Floury3Jفلورالالتينيةانحطوطة

Lاألعمامناففبعضمنهاوبقىتثانيةاعلوكتباألصليةكتاتجثامحيت

فىعملتكثرهكتابيةءأخطاحمهاويوجدالرؤياوسفرالجامعةساثلاسوا

5الميالالسادسـىالقرن

اطورمزهاكلفكدكععسبوبيانسيستينةاالخطوطة3

سنةفىكتبتومرقسمتىنصـفعاyjتحتوىوالجميعاأشسهرهاوهى

مرقسإنجيل4خهاعلىتحتوىوهىواسكندرىغركأونصهاميالديةم4

وربيةاعةالمجموب

هىهلالرجمةهذهصلةنجصوصرأئعلىاآلنإلىءالعلمايتفقلم
عنهامستقلةمنفصلةجمةقىهىأماإلفريقيةالترجمةمنمتفرعةجمةتى

إذ5المالثالثالقرنفىمعروقةكانتالترجمةهذهأنالمهماألمرشل

كتاباتهفىاستخدمهاإيرونيموسأن

التاليةالخطوطاتوعةالمجهذهفىماوأهم

تلىوهىوو5مزهاiكدنثفعمفرسلىالالتينيةالخطوطةا

ويقالفقطاألناجمياتحوىفهىاألهميةفىاالفريقيةوطالخطوطة

الذىهومrvسنةاستشهدالذىفرسلىأسقفبوسابيوسكالقديسإن

كتبها

وهىمزهاVeronen3jروننسزفالالتينيةالخطوطة2

األناجيلكلعلىوتحتوىابذهبىوأحياناالفضىبالخطمكتوبةةفاخرنحطـوطة
الخامممياالقرنفىكتبتمرقسliليوحنامتىبالزتبريبـاتة

الفولجاتابهيظونمها

lwص



فىترجمتوقدازبأو2الخطوطةمنالالتينىالجانب

جرتقدالتصحيحاتجضأنومع4إلالمهالسادسأوسالخاالتهرن

التينىنصأنإالالمقابلةحةالصةعلىالبوناتىالنصلوجودنسبةفها

نصتمثلوهىاألوربيةولاالفريقبة3ولكثرأختتفـققديمJد
الثالثالفرنمناألخيرسالر

Gigورمـزهاممالقبمعنىغكحمجيجاسالالتينيةالخطوطة4

عشرالئالثرنالةفىكتبتوقدالعالمفىمخطوطةأضخمتعتمرالخطوطةوهذه
تووراسوسإلىأحفرحماالسويحرىالجيشولكنيابيوسديرفى
اللغةفىالمقدسالكتابكلعلىتحتوىوممماباستوكهولمصيةالملضبةالمفى

وكتبكتاباعشرفيعنعبارةمعارفدائرهويوسيفوسوكتاباتالالتينية
5أ

اكماأالرهبانأحدإنقيلفقدالشيطانغطوطةألعلجهايطلقوقد

سفرأنإلىالمحنطوطةهذهأهميةوترجعالشيحطانبمساعدةواحدةليلةفى

اخالررنالةمشصفإلىيرجعقديمالتينىنصعلىيحتويانوالرؤيااألعال
دئلميالا

النولجالالمجمعثة2

ومزعجاآكبيرحدأالالتينيةالترجماتبيناالختالفاتوصلتعندما
بوسابيوسسفرونيوسالفذالكتالىالعالم2A3ممنةداماسوسالباباكلفى

الالتينيةجمةللترتنقيحبعمللمجومأنومجيربالقديسالمعروفايريثموس

مدهفىاألربعةلألناجيلالننقيحهذابعملومجيرقاموقدالمقدسللكتاب

جمةالريقيسكانأنهءتنقيحهفىمحافظاكانaأولجوحكاملةسنة
المقدسالكتابأصفاوبقيةأمااسكندرىبوناأصلعلىالالتينية



أشخاصياأمجيرومهوهلعنهاالمسثولهومنبالضبطيعرفال

rوبقيةاألناجيلبينالتنقيحطريقةفىاالختالفاتبعضفهناكنورخ
الجدبدالعهدأسفار

ولجاتاللةالعديدةالنسخبينتظهراالختالفاتبدأتالوقتوربمرولكن

نصالتطابقالترجمةتغييرفىالتعمدوإكضبةالإهالإلىيرجعوذلك
طحولمفاتاالخروثرتوعندماالنسخةيكتبمنيعرفهيونانيا

لهذهموحدانصايوجدأنءالعلمامنركنحاولانالسكوتالمسئولون

الالتينىاألصلعنأكرتباعدعلىإاليسمفرلمثودالىويكنالرجمة
االنللفولجاتاالباقيةةنسحشآالفافانيةاختلفتفقدالسببولمذا

النسسخهذهوأهمالنصوأنواعاأللفاظفىبينةاختالفات

نعيرeيعتبرإماتيفسانمولجاتاانسخةا

المقدساكتابعلىتحتوىوهى4لآلنباقيةولجاتالزسخةأحسنءالعلما

مV1lسنةجريحورىللباباوأهديتـطكتبتكله

النسخالئيولجاتاكافنسيسنسخة2

المقدسالكشابكلعلىالتاسعوتحوىالتهرنفىكتبتاألسبانية

المتحفنسخحدىتنسيسJدولجاتاالةنسخةس

وكيةj3jyإبولسورسالةالجديدالعهدعلىوتحخوئااليرلندى
هاقارقدالمصححنمنأحداأنالنسخةهذهوتكشفكريفاأبو

حظويللفولجاتاكثرةأخرىنسختوجدوهكذايونانيةنجسخة

اسمهامناألولالحرفهونسخةلكلالرمـزىالحرفأن

الجديدللعهدالالتينيةالترجماتهاهذه

III



اقبطيةجماتالتر

وخرخالسمبعيفيةجمتقىبهاففمصرعلىجديدةالمقدسةالكتبتكنلم

تالميذدخلهائمالرمزيةالتفسيريةالمدرسةمؤسسالفيلممموففيلونها
وإلى25وJ1PA24أاإلسكندرىمأبولومنهمالمعمدانيوحنا
كليعرفهاالبحرىالوجهفىمننشرةلغةاليونانيةاللغةكانتذكجانب

تقريبانطالس

كانتوقدالفديمةالمصريةللغةشكلآخرفهىالقبطيةاللغةأما

مصرالمسيحيةدخلتأنوبعدالديموطيقيةثمالهيروغليفيةباألحرفتكتب

أخذتحروفسبعةعاحثازيدشلاليونانيةاألحرفإلىاألحرفتغيرت

الديموطيقيةاللغةمن

اللهجةثمالبحؤيةاللهجةأهمهاوكانمثسبةلهجاتالقبطيةالغةاكانت

جصتقىوقداألحميميةثمالصوجمةوهىالوسطىاللهجاتئمالصعيدية
األلفاظوبعضالنطقفىتختلفكانتالتىاللهجاتهذهإلىالمقدسةالكتب

مىجياتالتروأهماللغويةالقواعدوبعض

عيديةaallجولتراأ

Jiالقرنأوائلفىالصعيديةاللهجةإلىالترجمةفىبدئ3مزها

هناكأنويلوحاخالرالقرنفىالجديدالعهدكتبمعنمترجمتئمالثالث
العهدفىالمناتشرةالنصيةلالختالفاتنسبةالترجمةلهذهعديدينمترجمن

اعاتالقربعضكافجأنمعاالسكندرىانياإلىتميلفاألناجيلالجديد
كامثلاالسكندرىالنصحتتفقفهىالكتببقيةUIلغربية
كاملةويوحناومرقسمتىعلىتحتوىكئيرهنسخالرجمةهذهمغوتوجد



ورسالةعثرهالثالثبولسرسائلأيضاوتوجدمعظمهفقدفقدلوقاا

قصاصاتفهناكذلكوغإللريوحنارسائلوثالثبلرسورسالتاانيينالعبر
بسيطة

البحيريةالزجمة2

JJrهاBiالرحميةالترجمةوهىالصعيديةجمةالترعنمتأخرةهى

باقيةمخطوطةمأقدهمخطوطةمائةحوالىخهاويوجداليومالقبطيةللكنيسة

النصففىعملتقدجمةالترطهأنيلوحمVf1اقرناإلىترجعكاملة
منجدأالقليكبهاسكندرىاإلجمالعلىونعمهاالئالثالقرنمناألول

المصريةالرجماتأفضللرتعتوهىطالغربيةاتءالقرا

سطىالوجماتالتر3

علىتحتوىLالردورقمننسخةالقبطيةالخطوطاتبينوجدت

القرناكهاألولانعحـفاإلىتاريخهاويرجع61511يوحنا

ثرأكالصعيدىالنصمعوتتفقالفيويةباللغةمكتوبةالنسخةهذهاخالر
البحيرىالنصاتفاقهاحمن

ومممايوحناإنجيل5kتحتونسخةوهىاألخيميةالرجمةهناكب

الترجمةمعتماماتتفقوهىالرانمالقرنمنالثالثالرخإلىترجع
اإلسكندرىبنصماالصعيدية

نجماتالرأهبمهىوالقبطيةوالالتينيةالسريانيةالثالثجماتالترهذه
جانبهاإلىأخرىجماتقىتوجدV4أينىالهذاولكنالجديدللعهد

أهميتهافىتقىترالولكنهاواألرميفبةوجريةوالجيرالحبشيةجماتلرالهناك
األصلىالنصمعرفةفىلرآكثعليهايعتمدالتىالسابقةالثالثالترجماتإلى

ءالجدبدللعهد
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الجديدالعهدأسفارقانوثية

اكهناأناالرالبشلوقاعبارهالجديدالعهددارسيقرأعندما

أنالتاريخشسادةيسمعوعندماالمسححياةعنكتبـتكثيرهمؤلفات

األوليينالقرننفىظهرتبيدناالتىغمرأخرىوأناجيلرسائلهناك
بالذاتأيدينابنالتىالمقدسةالكفههنهذاSuإذآلءيتساللمسيحية

SUوعتنرونالسبعةبهتحظىالذىبالتقديسىلتحظىمعهاأخرىكتبتوضعالم
عنضبالهذهبواسطمتهأفررتخاصارهمعيأوقانونهناكهلكتابا

كلاتفقتوهلنجالمسيحىالمقدستابالرنلـقيهمعاووضعتغيرها

هذهوضعتومتىالخاصالمعيارهذاعلىالمسيحيةصاثسالالأوىةالال

الكتبنحـوالمايحيةالكأئسنظرةاختلفتوهلأمعاالكتب

الكشيسةاألهميةغابةفىدراسةمجموعثهـافىتكونهاويخراألشلةمذه

وتاريخهاالجديدالعهدأسفارنيةقانودراسةهىالدراسةهذهالمسبحية

نيةاآلنومعنى

حهanكـانونادونانيةاالكلمةمناألصملفىتجىقانونيةطمةال

ماشئاستقامةقياسفىتستخدمالتىمثالةرطسمالSالمـستقيمالعصاوكثما

الكلمةلكنكثيرايستعملوخهاالبناؤونكانوقدمستقيمالحفظهأو
هىأخرىمعاقعنلتعراستخدمت

تقاسالتىالقاعدهأوالقانونأنهأىمجازمعنىاألولهالمعنىا

ءاألدبالراعتولقدوالنفىاللغويةالقاعدةهولذللمثلوأهماألمورعلحما

هىكتاباخهمأنبمعنىقواعدأخهمعلىاليونانءعلماإلسكندربونا
األخرىالكتاباتعليهاتقاسالتىالصحيحةااملةالكالكتابات



فىبولسالرسولكرفيذضيسةايإلىانتقلتالمحازىالمعنئبهذا

الكورنثيونفىعملهبهيقيسقانونا16وOjا103كورنثوس3

طوأسا3عليهمالقانوذصهذايساكمنداكلJيئتو616طيةغافئثم
دسأكطيرويذعبموجبهيسلكوأأذالمسيحينعلىحبالذفإونالقا

الكنسىالقانونحعووالقديمالجدياينهامابيزالتوافقأذضدرئاإلسا
الذىالسلوكأوداالعةقواعدوالقانونفأصإتالحاكتطورتمالصحيح

يضعهاأنإماالقواعدوهذهضيسةالإلىيانتمونالذيناألشخاصاكانحدد

المتهدسضابالنتؤخذاوسنيحسهالقادد

ألمعئىذاوتيقاسالذفالتخثىحوالقاشونلمحأخىالمعنئتغيرتم2

القانونحىاألسفارأتأوريجانوسوفيذكرالمئلمتهاحضبعاىأطلتى
Lالكتبعنأثناسيوسلىصقوللماالسـارةدارسالتهوفىضيسش4اللدئقبلتاألصهـ

الودكيةمجمعقانوننk5د4اوفىبانيةقانـو3معتراإالمقدسة

rrلماالمقدلمىةالمتبولةاألسخاراداعألقانونكلصةتطدقم

سةالمقاالكتبلتعنىاألصااحناهاعنحةطالخولتصصيتيةالصيذه

خممنمنووضعتهالكنيسةبهاعترفتالذىباض3اعوالتهانوففالالساب

والسلوكالعقائدفافىتالمالسلكـاإنلمهـااللىلسهالمتتحما

نيةفوالقاjتا

جيلصئهاياوواوقتفىتتملمالجديدهالعنهاأستمارذقانوتهشل
وحدادوقفآتلفةانخىلحئاض3اتقفولمتطزيلةمدهاستمرتبلن3اأوص

واستمرتاألسفاربعفوجهةمنآراؤهااختلفتبلتامختلفةاألسفارامن

أسفارلقانونيةالطويلالتاريخهذاتتبعفيلزمولممذاطويلةحقبةذللثفى
الجديدبهلعهد

الجديدالعهدالىالمدخلام



55eIالخمسينبوماألوخالكنيسة

العهدتسىثدسةكتبالتترةتالمثفىشتإاأنهجيدأالمعاوأمن
كلهفىعليهاتستندإلميةمصادرونباثطلمةاضالردآلشيالجديد

ثثا3لwااكعإفىلهاكانوقدلمالتحاووسلوكوتعاليموعظت
ممادر

J1ءالقدالعهدال

عنللتعبيرمصدراالقديمالعهدمناكذتالكنيسةأنعرفناأنشق

والعقائدالسلوكرأفىللسلطةدرا4أيضااتخذتهولقدإتLويثحهاخىبر
ولكنوإجاللتقديسكللهشيكانالذقسيدحعاأثرذلكفىمقتفية

العهدفىيميزأنبهستطيعيسلطانالهوأندعوتهممقيعرفكانهيسوع
ةباقيةالغيرالمؤقتةاتءااإلجروبنالباقيةالحيةالحقيقيةاللهكلحةديالقديم

فسلطانهكذلكأنظر106Yمرقصمثاالطالشامسالةفى

دهكبمفأقولأناأماءللقدماقيلأنةسمعتمالLايقوعندماالجبكعلىمـوعظته
إلخYjYYاكماه

نههنتبروكانتالمقدسكتاحهاأيضااتخذتهفقداألولىالكنيسةأما

الكتاباتوكلوالرسائلاألناجيلفىيظهركاالمحيحرسالةصدف

يثسرأنيمكنالالقديمالعهدأنأيضاتأكدتفقدذلكوحظهرتالتى
وهومعناهاهأعطالذىفهونفسهالمسيحنورفىإالصعنىلهنصيأنوال

إذنداألساسيةفالسلطةالقديمالعهدإتمامهوفالمسيحفيهماتممالذى
األمواتمنقامالذىالحفيـتىالسيدفهوالمسجحفىبلالكتابفىليست
السلطةوأقوالةولحياتهالسيدJألعماصارتاذوالسمواتإلىوصعد

6ولهذ52raأعال70191كواcالتامةصاملةال



fالوقاصمبزمنفىlyوأيسوخكماتيدونونبدأواإلسبب

الكنسيةعبادتهمفى

فتهددعاهبمالذينالرسلسلطانيجىوأممALهالسيدكماتنسلطوبعد

2494لوضيسةالءوبناباالنجيلللمناداهالقدلوحاوكسباعطاكم
Jعرفهنهأأويسوعمعكاننهأيدعلمبرلسأنومع48الأمم

غالطيةباشرة4نهاالعالنأخذقدبانهيمرحأنهإالالجسدحسب
قىكزتولفد3fأفمسمى52ااوميةjا1151

يطبقودطكانواأنهمI1األولىضائسالاجهتومواقاجهمةمـوفىكتاباضبم
سلطانولرسائلهمألقوالهمكانولهذاالمـواقفتلثعلىوحياتهالسيدأقوال

األولىضيسةالفىكبير

العهدماحواالعالنللسلطانمصادرثة3ثااألولىالكنيسةكانوبذا

المسيحكواألعظمالسلطانكانفقدذلكوحلالرالمسيحتالقديم
ماصلتألننسبةسلطانهماالرسلوتعلـيمالفديمللعنهدكانفقدأوضحوبمعنى

أخرىقانونيةكخبللوجودالبدايةنقطةالموقفهذاوكانوثيقةكانتبه

المسيحتكتحملكانتالتىالوثاثقمثلالقديمالعنهدكتبجانبإلى

اسولارسائىاعتبرتالثاكاالقرنمنتصففىأنهحتىالرسلوكتابات

رسالةالقديمالعهدضعبللطافثاوتثاقدافىتمامآمساويةبولس

tfLYاكليمند

االخةالرعقيدخماهواالتخاههذانخوالكنيسةدخىانمهالحاسمالعاملىشل
أوحىالذىالربوروحبدأتقدالقدسالروحلىمنيدةجاحقبـةأن
روحهاللهوسكبيوئيلنبوةتمتلقداالنذلكيفعلالذىهوءاألنبيالم

الرسوليذكروهكذاFYJt19أالنبوةروحةالكنيحعلى
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والربلرفاطالcجديدعهدخدامصارواقدلالروجميعأنهولس
والوزناتاهبلموJj11نقوحالىحلاوعند36نثوسكور2

12f11ودنةوشأعالخدمةولعمايخسةالءلبنا

وكتاباضياكالمهايكونوأنبدالالتهدسوحالرودهابةالتىاعةالجهذه
مقدسنن

الجديدالعهدفىنبةالقانوالكبورظم1555Vkئانيأ

رسائلمجصوعةهىالجديدالعهدمنيخسةالعرفتهامجموعةأولكانت

كتبولقدالجديـدالعهدكتبكلمنجمعماأولفهىاسوالابولس

وكانمحددهومواقفخاصةلظروفادوأفركنائسإلىرسائلهالرسول

سبيدجودويقولضهامعابفىنجحولقدالمواقفتلكليواجهيكتـبأنعليه

SpeedGoodألجلهاكتبالىاالمواقفعالجتأنبعدالرسائلهذهإن

األولالثالثةاألناجيلأنمنالرأىهذاويتلخجالالحقللجيلحـباأضفقدت

هذهإلمطبعيدأوقريبمنتمشرلمنفسهاألعمالسفرثمولوقاومرقـسمتى

كاتبهوكـانiالرسوخدمةعنكثيرآتكلماألممـالسفرأنحالرسائلط
عرفتمvهامجموعةظهرتمارعانوكنءاألوفياممفرهءرفقامنواحدا

ةذلكعلىشواهدوهناكالرومانيةاطوريةاالمبرءأنحامنكثيرفى

Iالكاثوليالعالميستتنهدالفردوايكنهو
يعرفكانالرسالةهذهكاتبأنعلى315بطرس2فءجامما

بدونأنهإالالرسائكهذهعددعنيفصحالكاتبأنومعبولسررساثل
كتبمناالنiهUكلاليعرفشك
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أY1هYبينفيماثداسقشالذئاالنطاكىأغناطيوساقتبحسوقا
األولىكورنثوستروميةرسائلمن20اIأصسحسإلىرسالتهفى

تاألولىستيموثكولوسيعرفكانورطاطيةغا3ىأقعس
ألولىانيلوتسا

rقىكنيسإلىرسالةربوسطبولكتبأغناطيوساداستشوقبل

يقصدكانولعلهقبلمنرسائللهمكتببولسبأناآفيذكرهمفيلبى
الثانيةنجتسالورسالةلهمالخاصةبولعمهرسالةجانبإلى

fإلى95سشةكورنشوسإلىرسالتهفىأكليححندسأشارذلكوقبل

روميةرسائكالرجلاحذعرفماوغالبابولسرسائلمنبعددمعرفته

وفليموذتسالوني2و1كولوسطفيلبىوغالطيةكورنثوس2وا

الذالعبدأنسيموسهوبولسرسائلجامعأنسبيدجودويعتاقد
رسالهعنعبارةكىعامةمقدمةلماوكتبأنطاكيةضيسةلأسقفاصار

كتاباتمنليسترأيهفىأفسسفرسالةطاآلننرفهاالتىأفسس

أولأنأيضاسبيدجودويظنرهغشمخصكتابةمنبكالرسوكلممبو

كتاباتهفىبولـسيوحناقلدفقدالرؤياسفرفىوجدLالرأىهذااعادليل

عبارهىطويلةمقدمةلهكتبأنهإالكتابـارؤوياضبيانKأوح

محددةلظروفهمحدرسالةلهاكشيسهكلضائسالالسبعإلىرسائلعن

دالحالكحوكماضائسالككإلىعامةيرسالةالسبعالرسائلهذهبدأولكنه

سوفهاوغيرهذهالكبيرالرؤوىكتابهكتبذلكوبعدبولسرسائل

للواخومطابقضاحثامدىليظهرحدةعلىكالاألسفاردراسةفىتدرس

ءهنهظنهرتوقداألربعةاألناجيلمجحوعةفغىالئانيةالمجموعة41

أنءوبولسالرسولكتاباتمجحوعةعنالوقتبعةمتأخرةألمجموعة



القديمالعهدكتبعذلكفىمتعساويةمقدسةكشاقانونيةاعتبارححاارت
ءآباكتاباتنأوجدتالتىالعديدةاألقشاساتاكتللمجغواليزالال

الجوورريةالحقيقةهذهعلىءبعفالخحموتلةىخمويهادابهماسولىإهـاأ3يخسة1

اآلتيةراألمـوالدارسويالحـظحىالمحالعصرف

بىةضوالماألناجيلمنأئإلىكتاباتهفىيشرلمبولسالرسولأنا

يذكرن5كاعندمولكنهأقوالهأويحالمححياةعنكتابأىاإرا

وتحتكهتالمجحكانواحالذينمنأخذهفوىتقليدأنهعلىيذكرهذلك
rنتوسكوراالتثدبالعهدفىدهارالواتبالنبـوذلكمن

تالمحتطوتداولتهظهرقدكانمـرقسانجيلأنيلوحاكش2

رفةعرفاهقدولوقامتىأنهوذلكIعليلjOlمبكرزمنفىالمسيحية

لهاستخدامااالثننأكترمتىوكانكتابيصاكتابةفيواستخدماهتامة

3jفىلمتداوكانوحناثإنجيلأنكلهسالرديهمنيستدل

ذلكقبلكتبأنهعلىيالوهذاالثاقاالقرنمنالثاتىالرنمفىسصر

ونيمـالبيعالذىاألصلىمقرهمنمصرإلىوصلأنهحتىكافيوقت

أفسس

بلضاسكجتممانشرت01irسنةوفى4

BellJHحوالىكتباكشهالمؤلفمجنهولكريفىأبوإنجيلمننتفا

oاألربعةاألناجيليعرفكانكاتبهأنمنهءالعلماويستدلممرفىام

أمعااكاأخهاويلوحويوحناويوقاوصرقسكماأىاآلذلناالمعروفة

م135ماخسنةابوليسهيرأسقفبابياسكتاباتمنويؤخذ5

كتابةتاريخيذكرخصأولوموويوحنامرقعماوخماإنجيلعرفآنه
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علىالمكضوبةالمستنداتهذهيفضكيكنلمذلثمعولكنهاألناجيلذه

مماسانإسألهضخأوتلميذحتقابكإذايقولفكتبفوىاالتقليد

توماأوفيلنسقال4الذىماأواوسواندربطـرسقالماذاالشيخيقوله
طعهاالتىءاألشياهىماأوتالربتالميذمنآخرتلميذأىأويعقوبأو

الكتبفىأقرأهماأنأعتتهدالألننىالربتلميذاالشيخيوحناأوسمعانمن

داألحيافممننحرخالتىالحيةادةالعثمتفيدتىمثلمايفيدحغ

تهنبصلىتمoحوالىكتبتإخااالثانيةأكليمندسرسالةلكن6

يتقدمءإمعيامناالكايقتبسأنفبعدمقدسةكتبأأضهاعاىاألناجيلمن

ارأأسألدعوجثتماةيقولآخرمقدسوكتابويقولمتئمنويقتبس

يعاملوبهذا9rمتئمعاأكليمندس2التوبةإلىخطاةبك

نابايرالةرقابكالقديمالعهدمعالمساراةقدمعلىاألناجيلتباالحذا
4U12سأكليمندUا

vالمسيحيةإلىوتخوليونانياسامريأكانالذىيدالشجاستنأما

عرفقدأنهكتاباتهمنفيؤخذم516حوالىدواستشحJjفىودرس

جصعهامنعنالنقابسفيكلمأنهمعهمعامرتجطةاألربعةاألناجيل
الوثنيينضددألعةفىيذكركعاعندمايصفهاوحرجمعتنطمأىفىوال

سلتاهـاعنيقولكانللمسيحيننيكضبكانعندودكنهالذكرياتبأنها

المسجحبيـوختحتصالتىءاألشياكلعنمذكرياكنبواالذينأولئكهمأ
تسىالتئالرسلمملهاالتىالذكرياتأخرىمرةيقولتمالخلص

ألناجيلا

المحهـدرخهاIعلىفقطكتعااألناجيلأىالكتبهذهأذيظهربذلكووح

فىتقرأقدسةكبااعترتواكنهاالهوأممالمسيححياةلمعرفةالوحيد
القدببالعهديفحلونكانواكماتمامأوالعباداتالكناثس
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وأرادتاتيانكتبهالذئياطسرنالفهواألخيرامدالثأما

اILفاتيانأضمافوقدواحطإنجيلمعآثةاألربالاألناجفيهنجمعأن
كتبمنأخذتIواجاألناجيلاهذهتوجدفالللمسيحئهماتسضعة
اوجدتاألناجلااألربعةأذيشبدبذلكوكهـوأخرفينكبةأبوص

أخرىكتجامحناكأنيعتبركانأنهعلىتدللاقتباساتمجردإضافاتهشول
وقداستباسلطاتاعقحمافتضا

إلممتبوشمادتهمارسوتءرلمايخحمقأكةشيمالالحئيةهحذوف
Marcion6كحذامارسيردظأصلعنخزنالمـؤهـاختلتقاالمقديحىة

هنص3وأسقفآكان3آبىاإتوقيلبندفمراكبصاخكانإنهعنهفقجل

عنهوقيلقيةاأضذلةقسقطاألنهجححرالكمكحذاسيونكاهـابنهحرم

كانإنمرتوقيا1سنةمارشإلىحاضهمسيحيآثومححارؤنيآشاتإ

فـجأدولكنهكنإستهاألاغيورآعفوآن1و10روإكنزحتممسيحيا

كريدوطهاغنوسئرجلتأثيراوخ

آلالمفدلىبـماتالنوقس4والالدوؤيةتهياإلىرسيوضاAمiتحرنخهـو

يالالجاهدلعاوإلهدلالعاالبارالتهدهaالعإلهن4إمحناكأنيعتقدكانغقد

فياالجاروظأبجاتاألAiوءالنافىاكديمالها1وظغراكريمابالى

ألوقاقيصرطيباريوصحكمش15سنةفىثجأةخالمسجوخ
اإكصويقابلقبلنالتاريخفئيخدثلممنثانجتاشميخاافهورأححذاوكات

الذىالمسبماأوالمسحو3آخرسيحاالجدياالهدإلهأظنهرالذىسيحا
دوحج11هيـفتظركان

ألجلهالالصيسة4تطرغريباوقفافكانالمتكدسةالكتبمنوقنههأما

مارسيودعقوقدهاتىأنهإذالقديمالعهدوجودداعىالإنهقالنقد
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اصاظاائيلإسإلهألىالقديمالعهدإلهإنقالأنهحلىالعهديندننقارنة

اآلباسملختيسوخأعلنهالذىالصالحاإللهتمـرتبةأقل3حبوالبار
الذكىسوتاقخلوالذينهالتهديماهنهلاإلهونيعبالذينلئكأوكانلتهدو

ن3وانناضوداجحاعةتبعتإذخيسة311أخطآتولقدالصالاآلبأعلن

لهكانوقدمارسونمعتقداتهىهذهضدهموقفارسركابولحص

ضبالجمعoاعتقادعاحاءوبناطويلةمدةهرطقتهوبقيتلرونكثأتباع
رسائلعشرهزائدآفقطلوقاإنجيلوكئالقانونيةتباالأضماظنالى

JAالقديمالعهدمخاحهابولسرائلرسمـاوجدهساوحىلبولس

الثالثاألمحاحمنوبدأاألولىءاألجزاامنهحذفنثسهلوقاوإتجيل
نه5عشرالخامسةالسنةفىفجأهظثرأنهبلوثئنسلمنيأتلمفيسوع

حهرطوفأنهعلىعليهحكتاكضيسةاشولقيصرطبباريوسسءم
العحرتربطالتىالحلقةكانالذىirenaeusوسنءإأيضاننسال

تأناجيلوء4والقانويخةبالكتبقائمةكتبوقدالجامعةضيسةبالالرسولى

سكوفيلبىأفسسطية3غاكورنثوس2واةءرولvأ
والرؤيايوحناcNبطرس1تيتيموثاوسyواتسالونيyو

م180

LidMuratotianوراقورىكقائمةفايخا

القصاصاتبعنىيجناألفىأصاكتشف9fVIsسنةفى

كتبتـهقاطةأخاويلوحالجديدتالعهدنئالمقدسةضببالقاطةفسهاوجدالق

عاأواسمهاألعالسفرأناجيل4تجمعالقصاصاتحذهمارسيونضد
رسالتانحمبوذاصألشخاوأربعةللكنائسكلبولسرسائل9ثمالرسلك

Hermasofshepherdرسكهـاعىورلبطرسورسالةؤياإساوسفرليوحنا

مسضوىفىىسالولكنضائساليتهرأفأندستحسنإنهلuوقد
باقيةاالكتب

orI



311ضبقانونيةماعاالختلفةالكنسيةثحثاداتالردنوأذعليناوجبهنا

الجديدإحيمكدافكلنهألمقـدسة

قبلخـثاكتماباv2امنكتاباعشرينهناكأنعرفناقسمكمـا1

رسالةا3أناجيل4وحىجداكأومناقسثمةأيةبدوذفووعهاولية31ص

أمااألعاللممثعراألويوحنارسالةاألولىسبكارسالةلبولس

2ثيعقوبةالعبرانييمانكثاهمناقشةتحصعوصهاحدثتاىاالباقيهةالسب

ءالجزعيـهايطلقكانىوالرؤياصهوذأيوحشات253بطرس

لvواألاألولءالجزحثااألناجيكأنضناافترإذاالجديـدالعهدمنالثالث

الثاتىالجزىكبولسوكللرالتىسائلبرالر

قبولمافىالغربيةالكنيسةترددتتهدفرانينالعرسالةعنأمـا2

هذاولكنمؤلفهابامميحيطانLمبقدرببقانونبيحيطألالشكبركان

قرطاجنةمجمعفىاتقههاأفهىقانونيتهامستنداتأماكثيرأصهمال

rivلسكيربيوسيوسااسريانيةاالبيشتة4م36الدوكيةمجسعم

كريمسسغاثناسيوسأوريجانوسأبيانانيسطايمأورلثلممقى
آجلقويةدIلنحوهذهاوهكومجيرأغسينوس

ءواآلباوإلمجامعموراتورىقائمةفىمقبولةوهىيعقوبرسالة3

أنهاألولأمـرينبنياعلىفكانقبولمعافىددالرأمـاإلنانرالعقبلوااللذين

فىبولسرسائلعنتختلفأنهاالثاتىبكاتجثاصديقيعقوبأممطيعرفأل
يالظواحسببانوهذانباإليمانممرالتبرعسألة

عداماحقوبأالتىبادةالمشفلهماوصهوذاالئانيةبطرلعاعنأما4

الكنيسةددوتروراتـورىقاثمةفىموجودةليستالثانيةبطرسوأتبيشتهس
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أحدسأذاظـووقدتامابيحمانسيدطيالذىالتشـابهحرماقجوفلسريانية

تاآليتيقأسقطواولمـذااألصلإحهيايعرفلمولكناألخرئمنبستاق

لوثرمعارضةرغمالفانونيةضباتاالثناذفقبلتالراالقرنفشول
اإلصالصاعهدفى

فىنمااالقتجاسرعدموحالتردسببوالثالثهالثانيةيوحنا5

ويةرةواسعةلقانونيتمحماادةوالشحماtقصرإلىاجعهـاحذ3شوءاآلباكتابات

توضحالتىخبالأوكمنيحعلهماثحـحادةاامتولهالرؤياستىهـ6
فتهدهالشرقيةنيسةإجافىقبولهددقلزاكـاذإنماةذالقاتوفبالكقالمةفى

فىواكنحفدظكحةبدعةيناصرأنهالآلخيسةكمذهءآبابعضتظ

اعتبارهالكتابلهذاوردالبدعةذهحعالصنيسةالتغدبتالثالثالقرن

ألسابترددوض4كانتفقطكتبسعةأننرىهذامن

دقىأنحسماأمونيةالمسخواحداالمدققنءاآلباواكنحماغرأوعقائدية

المولـفإيبميةأحييرغمالكتبهفيوأنمتكإسةضبكحااعتبارللكتب
ذاصهطمنبلالمؤلـفرسوليةمنفقطليسحدتاستسلحخبااأذإاللما

هاوفاعلي





لماالبخ

االئاجيـل



ألولفه

عامةنظوة

وهقارلنتهااالئاجيلiا
أناجيكدأمرسائلأكانتءسواالجديدالعهـدكتبكلأنسبقمماعرفنا

كتبتأنهاوعرفناللكنيحمةوخدمهمحددةلمواقفكتبترؤياأحختارأ
قصدكمكانكخوهاالذينأنبمعنىخالصةوضوعيةنظووجنهةمنليس

ينالذأنأىااليمانعنخاللمنكتبتانولوالتفلسثفالوصت

حادثهمما3وانحيةJتاحادثةعالتارثخفىحدثماصودآعلىكانواشبرها

إليمانإيمانمنكقبتكنبمانمعفب

rمoفقمقدمةالنظرةههذولكنديداالعهدإلماالعامةةافظ

شقخصاإذزمنيابالكتأولتكنلاألناجيلأنومعضابالاتلدراسة
اتمصوىلماينهافظراألتيبالرفىأوالوضعتاآإالالرساشلمنمجموعة

أساسكانكيففمفىثم4انحلحياةحوادثحولتالشكزفكما

دراستناآلبدافىعليهانركزسوفالسببولمحذاSلىالجدوالعهداممبماسةا

كتاباكتاباالجديدالعنهدلكتب

ااالئاجيلماهيةا

األناجيلإلىنظرتهعنسؤالالدارستقابلالتىابيهيةإاألشةمن

ابإلاوصهىالكتبمننوخوأىهكذامميتولماذاماميتهااألربعة

التاليتانالنظريتانهاأنظرياتعدةظهرتالتساؤلهذأعل
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أوالكتبالذىمرقمسإنجملوخاصةاألناجيلأنالولى

فىالمسيححياةكتاباتخذتواقاالمسيحجاةتارفيتسجللكتبت

محالةقظهرالكثيرهالكتبوبدأتبجديةاألمراححأعشرالتاسعالقرن
ولكنالثاتىاالنجيلعلىنيةمبلهضملةمحياةوكقابةاألناجيلبنالتوفيق

لنهاملسببينداالثىجرتالنظريحذه

ليستالحياةقصةكآبهحمثا11تحتاجكئيرةءأشياأنحواالولالسبب

مرقسأماففطإنجيلينفىإالنجدهالمولدهحتىاألناجيلفىموجودة

نIكعندماالمعمدانيوحنابظهورإالاليبدأكثيرأعلهيعتمدونأنذئ

السنينهذهفىعنهدثةLحأىإنجيلأىواليذكرثن3االسنفىيسوع
سنفىنكsمعندعنهلويلbيذكـرواحدةثةحسوىالطويلة

ممايلزمذللثوغيرالجسمانيةوالطابيعيـةصفاتهاأكلyUfrالوغعرالثايخة

ناجيلiافىتظكأهـالالحياةتاريخاكابة

إنجيلكلأنوالنظريةهذهتتركالناسجعلالذىالئاقالسإب

اإلنجيلعنءبحفالشىتختلففكرةأوخطةيحسبفيهالتىالمادةيرتب
يمتبواأنيقصدوالمالكتابأنعلىpيدieبفماسنرىكماالثالمفما

بالحقائقيعخوالماإلنجيليينأناليخاهذالكنآخـراشبكحياهتاريخ
مقدمةفىالبشيراوقاقولتقرأأنويكفىبتحمثهاحمتمواولمآلنيالتار
قاIUjبتدقيقاألولمنءشىكـلتقبعتقدإأنارايتاألوككخابه

يقصدوالممخهأمعيتبعونهاالتىيةالتارنحةAموأيألالدقةمدقالنعوف2أ

السيدحبآةتارفييكقبواأنءشىكلوقبلأوال

هىاألناجيلهذهأنبمعنىالذكرىنظريةفهىالغانيةالنظريةأما

ههذلغيرهموسليوهاعيحلماكانـواحالذينحفظهاعزيـبزهاتثذ



وحياتهيسوعفكرإلظهـهارواكخهافقطللروايةقصصاليتكـرياتإنه

مرةيأقوسوفألالىإلىتركهمحمبعاشةيمععزيزتصكش
إننعممعلميهموفناليوناؤيينكتاببعففعلurطامSأخر

إناألمرأممقولكنصدالقحيذالتذكرلمولكنهاذكرياتاألفاجبلا

ءالعشاسمبرماiIمدنعالسيدقولفىتتضحالذكرىهذهبينالغرضعرفة
11rlرنثوسL4rr191sلذكرىكعذاااصخعوالربات

عيديجدونثانوااعندايوداوقفإلىتشيرالذكرىحهـذه62

والعملاللهنيذكوكانواالفصحيأكلوذاونا1sعندفإنهبمالفصح
وديةالعبمبيتمنمصرضأهـنأفقذهمإذألجلهمبهقامالذىالعظيم

يعيدونانتهىمحجقلماضليستالذكرفهمحنةاألحمراالجـرفىوأجازاهم
مويكلفىLمخـجدماضإنهمrحيافىباقحىاضولكنهذكراهقئ

قدسعهدثمومعلهمزالماوأنقذهداالـذىالحىاإللهلfذكرىفهو

امظابالعملمlقكفاديذكررنهإكماسيدايطاحهاالتىكـركااذاورىهذه

يحياالذىهممJالبـاالفادىولكنهوانخهىماتالذىالفادىليىلكن

ماضياليحىفالمانحىحىيهمaفاألندهمتجدحية5ؤكرإنهاوبينبمفيهم

هذاويؤيدفاديهمفىمعهمداطآحاضرضحىماضولكنهىانغ

الربفهذاءبخىأنإلىالرببموثونرتخفىلالرسوoيذJuواية

عمالالموتلهذاأنيعنىبموتهواألخبارحياتهتنتهولمحىحوماتالذى
خطاياداأجلمنماتنهTإافاسحياةفىعظيما

حدئتخs3iوتاريخاليمستاألناجيلفإناألساسهذاوعلى

كلمةمنأبلغبكلمةوصفهاليمكنتاريخحىتاريخولكهافقطوفسرت

اختبروهءأمنالشهودحىشهادةإنهنعمشهادةأ



ببعضبعضهايألئاجيلىصالة

Azالملةهذهبينهاواسعةعميقةصلةهناكأننبهدلألناجيلراشنا

تتفقكلهانجدهافبينمايخهاالواضحواقافيلرالكبالتشابهأمرانمحكمها

البعضعنبعضهاتتمايزذلكمعنجدهاةكثيرأمووفىتامايكونيكاداتفاقا

العضصرانهذانبحميطةكانتمهصافيهاثـرابةلهمنكلذكيعرف

عنهوالمعبرالتعبيرفئأىوالمضمونالشكككالفىيتحكمانواقايزتشابها

الحقيقةهنمهإظهاوفيوبسيدمهلاألمرأنوخوالرسالةالكلمةفى
بكثرأصعبيعترالمضمونحيثمنذللكشفأنilللثكلبالنسبة

متعمقدارسجهداإويحتاج

منهااألولالثالثةوخماصةاألناججلتشابهسندرسالتاليةتالصطوفى

ذالسخدرسياوبعدأوالشالسلاألسلوبجهةالبحخكمنعنهاهاتمايزثم

هىةاألخيرالدراسةوهذهالعنصرينهذينمنفيهبماجميعهافىالمضمون

أواللألسجميعهاالدراسةهدفأنأعيننانصبكنءواضهاألهمالدراسة
جيلUNافيالعميقةالرسالةولكنواقايزالتشابهاكتشافإشاسا

ظلصإلعالنفقطواسلةفهئالدراسةهذهأمااإلممانوالحياهدسالة

الصلةلنرىثذاقبالولكنالعصوركلفىالناسلكلالضرورقيالرسالة
األولالثالآلواألتاجيليوحنابيلزب

يألولثةالعبألناجيليوحناانجيلصلة

الدراساتجمدمثالمرقصىوإنجيليوحناإنجيلبينصلةهناكل

واستخدممرقسإنجيلعرفقديوحنأإخيلكابنIءالعلمااقتنعاواسعةا
تكنلمببلاالذاصلتهولكقيضاlعرفولعلهتهممنبحضا

البعشيرأنjعدليلأىمفلممتىإنجيلعنأمامرقصبإنجيلصلتهمثل

الجديدالعهدالىالمدخل11آ



منالثالئةباألناجيليوحناماآلمخددأنصننافيمذلكوحعرفلىوحنا
الصلةهذهلجنهمانجدهاالتىاوثيقةالةنظراالمرقسبإنججلصلتهخالل

فـيمانجملهاكثيرةمواضيعوسءرتحتوتأقمركجةولكنصابسيطةليعست
يأتى

Iثافىافىالوافمحاالتفاقصررة

ثيماوترليةاتااوادثالحيفىرورقسإنجيلوبوحناإنجيلبيناتنثافهناك

دانالمعيوحناA4وشهاممل

9rrIاوحنار4Acاقسyم

11fـوالمهالعيدمنبJطـليلاإلىية

سيـوحناغOوااامرقسثأ

الجايلفىاالفالخحسةإطعامCح

اسا6وحخاIirtucقسمر

الجليكفىالبحيرةعلىالمشىد

يوحخا654Y5قس

بطرساعتراتحى

66ji6وحناث829قسمر

سرأأورشليمإلىالذحمابو

ا7وحمناc10II413ryا9rقحسمر

I
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ابالحيودهنهأألوراالنتحصارئالدخولز
YOيوحناi1111cryIYtقسمر

Eسيسلمهالذئعنواإلعالناألخيرءالعشا
YقمعمرftroYحايوrVjY1

القيامةوماآلال06

y122529يوحناطI8هirقعممر

حطىإلىيصلوكنهوترتيبهاالحوادثحيذهذكرعلىاقاالتنيقتصرولم
منأخذقدايوحنأناFاuيدcUوالعباراتتاكظ3امنمركثفىالتشابه

كلماتهبعـضقحممر

والتعالبموادثاطبعضفىافعحالواالخفصورة2

بينااختالفارقسويوحناحما5يختلفدثتانLحهناكأ

نالباعةاجإخرهمادثتانالحاهاتانتناقضئانأضمايظـأالبعضجعل

المباشرالسببطلهاواألخيراألسبوخءبدثمـرقسيضعهافبينمافىالمي
بيوحناإذa19اقسهـيقتلوهلعليهالـهوديتآرأنفى

المؤامراأرةللمؤاالمباشرالسببهىتكنولمخدمتهأولفىيخحعها

17أ2fيوحناواتاآلمناليعازرالسيدأقامعندمابدأتفقد
1I0oY

مرقسناالنجيلنورفالرباتىءالعشامـوعدفهىالثانيةدتةالحLأما

السيدنlيفولمرقممىولكنالجمعةيومفىصلبالمسيحأنيؤكدويوحنا

بيني1flYlYمـرقسالخحيسدومالفممحصشعواميذه3تـامع

قبوصلبهالسيدعلىممبماطمنينخهواأنأرادواايوداإدأيوحناإنجيليقول

Y1



يوحناالخميحسوليسالجمعةيومصحالثنsكUكأةالفصحيأكلوان
AاYA

يقول3فئاثتنALافىفاألختا3لرلتفسكثيرةنظرياتوضعتولفد

رتنذلكفعليسوخإنصلالمميتطهيرفىاالختالفتفسيرفأوستكوت
فىواألخرىيوحناإنجيليذكرهاالنىةثدامILوءاالبتدافىإحداهما

صعوبةيـواجهرالتشماهنهواكنرقسكرهايذالتىوهىخدمتهية4ض

الحادثةهذهريكلأنللسيدبودابيسححأنشالمممنليسأنهإذلرةكب
حرأا3كريهوالتعليمالمهـكلىإكبالدخولحـمالهيسمحواأنال

الجليدونيفعألكماالفصحأكلميدالاإنقيلفقدالثاقاتاالختأما

يهوديةافصحعنواحديوماهبكراكانوموعدهااليسنينجماعةأو

حبوراأاسمهاةويأكلونكانوابلحالفهايأكلولموتالميذهيسوخأنأو

ءاألصدقابهايقوميهوديةدهعاماومم

يقصديكنلميوحناأنهوذلكتفسيرفىءالعلمابينالسائداالتحاهأما

كاالعحيقالمعنىينسركانولكنهزمنىبقتاخيسوعحياةتحبأن

قضيةيعالجفعندماوعىموأساسعلىولكنيسوعخطاباتفىور

الهيكلىتطهيربقصةيأتىمبكرابدأتلهعداوتهموأذيهودباالمسيحصلة

الوحيداإلنجيلألنهثمالسيدوبينبيضهمالمرلجدأعلىواضحةكعالمة

العالمخطيةيرخالذىاللهحملطأنهيسوععنالمعمدانقوليذكر5Lلا

فقدوطذافصحناهوألنهالفيوماماتيسوعأنيذكرأنأرادفإنه

القديمالفعحالجديدمحلالفصححل

يقدمبوحنافإنجيلالمسيحصورةتفديمفىاختالفأيضاهناكب

فىالهوديةالطريقةبصتخدمالذىايهودالمعلمصورةفىتقريياالمشح



محبوباللجمـغقائدآرجالتتكدمهإقىااألناجيلانجالفوالمناقشةلدراسة

الراخاإلتجيلفىيزتنالمصورتيهفىيظهراسيااتقديم3شووواليقبعه

خطاباتصورةكأتعاجمهنجديوحناإتجيلففىتعاجمهفىاألخرفأناجياالوا

يعنىكذافهكاألمثاكهىاألخرئاألناجيلفالغالبةالطريقةبينماطويلة

تعوزهقولثالاألتنقصهيوحنابأنالقرلإناالثننمنتناقضدوجلى

الحىالخبزيوحناإنجيلفىثالأسبعةواأظهرقدالدارسينبعكماألنقةالى

1IcIXIyصالكرمةطصlIيختلفالالرمزئفالتعليماودممذ

بواسطةالتعليمالثالثةاألناجيكفىنجدالtsملاأماألصثالعنشئفى

لذلكنحتلفةتقاسيرءالعلماذكرفتهديوحناإنجيلعاتذلكواقترلخطابات

إنجيلهفىيوحناوضعهاثمالسيدوعظهامواعظكانتإلهاواقالجممفبعف

ولكنالالثةاألناجيلتعرفهلممصدرمنأخذهايوحناإنقالبموبع

فقواحدةبطريقةثميزيسوعأنوهىخاطىأساسعلىتبنىمرالتفاسهذه

بطريقةالالثةاألناجيكفىالتعاليمأننجدالحقيقةفىأننامعالتعليمفى
عدامااليهوديةفىكلهاقيلتبوحناخطاباتبينماالجليلفىكلتهاقيلتاألمثاك

المجمعفىقيلبلللجموعيقللمهذاوحتى6يوحناواحدخطاب

انجبليطلقهاسموهوايهوداهـيوحناثميسميمحتارةلجماعةأنهوصلوح

كانوإذاالهودءرؤساطرفمنيحيئونالذينوديةااممثلىعلىيوحنا

تصورهافىأبسكانتالجليلفىيسوعسمعتالتئالجماعةفإنكذلك

يسوعكلمهمالسبباولمهـذخوداليمجماىةعنوالدينللشريعةومفهومها

ينالجليليماعةجتشاالتىالجماعةتشوقالتىالسهلةالطريقةوهىcياألمثال

وطذاالدينأمورفىالمتفقهإنايهودايخاطبكانفقدهيوحناإنجيلفىأما

فىالشليمفاختالفتعليمهمفىاألسلوبوهذاالطريقةهذهاستخدم



اختالفالجحاعةاختالفسببهكاذيوحناإنجيلفىعنهثةاثااألناجيل

كالمصمجمعمصعباعلىحنىأومستحيالكحذاناسيأنكأيمواألالسام
يسوصآ

حنابوإنجبلهاكرjالالقالحوادث3

معيشتركإنهنعميوحناlAالالتىالحوأدثمنلركثهناك
واكشهاآلخـراناإلنجيالنيفعلكاالسيديالديذكرالaأفىمرقس

مرقصإنجيلفاتردكثيرةءأشيااليذكر

أنيذكرأنهمعيوحنابواسطـةالمسيحمعموديةيذكرالإنهأ

بالمعموديةراأليفعلإنهwYYfايوحنااياإيريعثالمعمدانيوحنا
الذكركهذاافعلواالسيدأمريذكروالالرباقءالعشاريذيموأل

كبماليوحناالفديسأنيعنىالهذاولكن1152كورنثوس
الكبرىاألهميةتمامايعرففإنهr31ايويقرأمنفإنرائضباله
وإظهارلمماالمميدشرحيذسبانذلك9النكرجماكححاعلىخثاتالئى

كماالمتضمنالعحيهقالمعنى

فىيكنالسجدمحدأنيرىألنaوذلكالتجلىثةSيذاب
12I115yrيوحنااآلنأعلنقدالمجلىهذاوأنوقيامتهوموتهصل
rArYIT

rاإلنجيلفىتأتولمياطينالثإخوافىلىالسهقوةيذكراليوحنا

قدالعالماasرئيسأنرءيذيوحناشولالقبيلاكحلىمنواحدهمعجزة

اوحنه1الشياطنالخراجالالهوتىالمعنىهوومذازمولأنهأىدث
1Yr

III



يذكوالبشيرولكنباألماليسوعتعليماإلتجياكريئNد
بعلالـتىالطريفةفيفرقاتجداألسامهذاوعلىايهوديةفىالسيدخطابات

وسالنافىينوالمثقثينالمخصسوطنوالبوديةأورشليماألنالسدتبها
المعافىتماماتوافئلألمئالالعصقةالمعاقأنتجدالوقتنفسفشول

ايثـوديةافىلخطاباتهالعميقة

mكماالسيدفىبااليمانالتالميذاستجابةسرعةعدمإللرالبمثيذكرال

ا83مرقسغليظةكانتقلوبهمأنضـوحبويذكرإذطمرقممايفعك
rNهذااللهابنالسدوأنهبهوآصنواافواعرالتالصيذأنيذكرضهل

بلبالسيدميذاتا3اإيمانتطوريذكرأنيريداليوحناالقديسأصاعلىيدل

هـودابينبالمسيحوالمؤمننيؤمنالالذىالعالملنبءاالبتدامنيقارنهو

وعايانهمقساوخهميظهرونالذيناليبودبعالضىونيؤمءفهؤالوالتاليذ
اوهك22اما2قارنfrj1اAمةايوحنااألولن

لحذفهاسببانلديهكانالبشيرفهاصالتىاألمورأننعلمهذامن
الهليفيةوخلفيتهثفافتهلهجمهورإنهلهيكتبالذىالجمهورهواألود

حذفكلءوراألنالمإلنجيلكتابتهعلىيسيطردااوقالالحالهدفثبم

واضحاحوالسببإضانـةأو

fحنايضبفهابوءأشيا

ةمامYIايألاألفاجبكفىتذكرلمحوادثيوحنابيلفى

هوديةالفىفىVحالمعمدانويوحناالسيدأنيوحناإنجيليذكرأ

خالمعمدانيوحناميذ3تاضمننكنوا5كاألواثلذهتاوأنطويلةمدة
جمنبعدإالالجهاريةيسوعخدمةعنشميئآتذكرال5األخرااألناجيلأن

اةامرقسمع3Yrf2يوحناالمعمدانيوحما
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اتمرعدةأورشيمإلىذهـبيعوعأنأيضابوحناإنجيليذكرب
213517rY4ينصبتعليحهوكان

yrىإنجيلفىنلهأنناخمرقسفنحاركحذاالمديخةاألكـرفبا

rvق1وإتجيلىUrrfحنايإنجيليقولهالمتوكيدا

لىواعيدإاللمـيمأورلثفىيعيدلميسوعأنويتقدمرقسيقرأمن

ؤاألرحياتهفىعيدهعيدآخرهذاانوالجهاريةخدصتهءوأثناللفمح
الجليلفىملخثاتركزتيسوعخدمةألن62ااEمرقس

الفصهءعيدأنهفيذكريوحنااأأورشليمإلىاألخيرةوحلتهؤاموبعدها
412ةYrcIr4fاتمرثالت

sأ219rسYأومرقسإنجيلفأالمتأملأالقارممنو

منأطولكانتالسيدخدمةأنيستفتجفإنهوالربيعالحصادفصولتعدد

بهخكالذىاألتانبصاحبمعرعتهصولالففجحاتكررتإذواحدهسنة

محرفةليسوخأنعلىذلكككيدلحالفمبفيعملالتىوالعليبةأورشليمإلمما

فىنجدوقد14111Yt1ا11مـرقسبأورشليمسابقة
سرآأورشاحبمإلىذحيسوعأناعالتكدثة6حعلىاتنثاقاومرقسيوحنا
71يوحناس9قسمر

0yخاهايويفسرالتىالثالئةناجبلاىثافى

إنجيلفىأوالثالثةاألناجيلفىغادضةوكتبالىءاألشيابعضهناك

الحوادثدظكومنيوحناإنجيلفىتفسيراثانجدولكنناخاصةمـرقس

يسوخبعأأنبعد645مرقسثالمذكورةرةآشضالمثةالحاهذه

الجموخهويحصرفلالسفينةفىيذهبأنتالميذهمنطلبآالفالخصسة

لكنالجموعهوحوتركهأوالتالميذهابعلىجزمهسببنعرفولم

UN



الذينالجموخسلبياالتىالسياسيةاألزمةوهوالسببخلىا60يوحناى
وأرادعليبمعلميخعلوهثلنحتطفوهأنادواأىيوخاتحجصشأواهـلما

ينلمحعواأحتىقالفحصرفتهمالعملكذافالتورطمن5ميأينثمذقاأنيسوع
لىiؤلىشإاالحص بعدإرساليتهفLعوالبسوخكصليمتاسىوى

األولالثاألثةاألنابرلإلىاآلننأف

ةياتالمقواهـؤنرجمقدهـSynoptics4ثالثهااألناجياهذهتسثا
صةمتواهأعلىفيضغأننطممالسمولةومنومتوازيةمتشاصةاأخأف

عنيختلفالذئيوحناإنجيامقابلفةممابينالفئجيرالتالتوافلنجد
ررهأاتعـعلىأذكأطالالشمصحيهةححذهسنولسابقاأيناهـلمحاأسباثثاس

allدراستهفىللقارئيظنهرواالختالفتوعابعموماأرفهناكمحلةطال

دراسةشثحأتاضإلوف6االخماوعحخماافقمااقوححذومنثة3الثااألناجياا
ProblemSyopticوأاألولاالثالتةاألناجيلاةؤءالعلماآييمكبره

التالةفحاتمافىتشخلناافمااحالزعيهةهوكذ

بإنهاالتفاق41ءأوا

إآلإآاوهـAاألفقاألتشاححذاركزير

المضموناقاتظ

ىلإتجآلققصIAمتجدآلهـ153منمرقحسإتجبلتيت

وفىلماوازيةومشاصمةثةثا3أقـضنكأ5إتجيافيوردالباقيةحسةإظأما

الذقمرقسإنجيلمنعددآ650علىيحتوئمتئإتجيلفإناألكدادقيل

عددآVحوالىمرقسإنجيلمنفيأخذلوقاإنجبلأماعدداtIايبلغ

اإلنجيلنفىموجودةغيرعدداrاعلىفقطيحتوىمرقحرإنجيلأنحـظوي

الباقيين
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تخوىالاألناجيلكلألنومذهلعجيباالتفاقاذأنحظني

فىكريذيوحناإنجيلفإنحياتهحوادثأويسوأقـوالكـلعلى

Y1Yoولمهـذااألناجيلفىخبيلميسوخصنعلرةكثءأثيأت

إنتقاهامختارةمادةاألناجيلهذفىجودةالموالمادةأتنؤكـدأنستبح
اخخيارفى3توإفقعفإنكذلكاألمركانوإذابغرضبملتفىضيروذالب

ذلكءوراتقومخطـةهناكبلصادفةكلوالعفوأتيإاالمادةهذه

المسيححباةوتنظبمؤتيبJأفاقه

عجيباتوافقايجدفإنهولوقاىإنجياثامقدمةعنالدارستغاضىإذا

الحوادثهذهرتبتولقدايالثةاألناجيلبينجالمسحياةادثحـوتنظيمف
وحناLإفىيذدباعظالجهاريةخدمتهيبدأفالشدهواحلىخطةبخحم

اجهليوالريةإلىب3يذوعندئذهمنهيعتمداليهوديةفىاألردنعندالمعمدان

وجمنأسمقديوحمناأنيسمععندماالجليلuإهناكومنوتجاربهإبليص
مطويلةخدويبدأناحومكفرإلىيركهاولكنهCالناصردفىخالمعهوببدأ

هاوغيرالجياعوإشاعالشياطناجوإخرضىمرءشنهامنالنافعةلtباألةءمملو

األممإلىميرلوقتيذهبوجمفئذوالجحوعيذللتالبالتعاليمحاأليةءومملو

ومويويموتيصلبناكوأورشليمإلىيذكبثجالعظيمافهاعتربطرسليقدم
يقتصرولمالتالثةاألناجيلفىالسيدحياةحوادثكرتيبخلةمىهذه

فهناكالتفاصيلتيبقىفىبلالسيدلحياةالعامةالخطةعلىالتوافقهذا

الثالثةاألناجيلفىالكيفيةبنفصىقتاخولكـهاءشىيربلهاالقدحوادث

51838لوقا9217متى22س2مرقسفىمثال

بلامالصيةومناقمثالعشارينودعوةالمفلوجءشفاالثالثةالحوادثئظهر

فجائعانتقاالقسهـوىانرالبثيفتقكعندماذلثعلىممورمشمثالهناك

Vا



6Iمرقس14متىالمعمدانيوحناقتللصذكراقصضـهماسردن

دفةtmعفوأوءجاالمتشابهتيبشاهذاإشانقولأنخنستطاوهكذا

األسلوبقمانفا

يونانيةاأىتاألصليةالغتفاألناجياسنادتلوجلياكأيظغالتواعقهذاإت

ثحهورالمالمثلومحناكالربيةايترجمةفىيظغالذللضأنيعنىلىهذاقول

عندمايقطعl542لو210مرقس6امتىفىالموجود
أنسلطانااإلنسانالبنأنتعلصواثولداصانالمنتسفىحديفهالسد

تذكربام5ظاتكاالتةالثااألناجيلأنبطوهنااخطابايغض

قمجولعفصاtuقااأللفاظبنفسيةاضاالتحرالجملةنفس

عندمايذكرا6اسمرقا48متىفىآخرمثالومحناك

صيادينكانااألخصمادااصةاالعرالجملةننهصحزانالبخ

Jالعريحسيرخحينمثلطالثالثةاالألناجيلافىإالمحأثالبراتتعبناككم
ئحدحطالالعبارةكمذهraاقلـو2ا2مرقس951cمتهما

الجديدالعنهدفىآخرضعمـوأئفى

المسيحتعاليمذكوi1ولوقامتىإنجيلىانفاق

والموعقةاaVمتىالجبكعكالموعظةيقرأفـةصماتفاقوهذا
بالتطويباتتبدآنالموعظتنأنيخدهشإنهl1V49ودlاألقضافى

ءأشايافىتشاصهأنفممهثماالعظتـنوفىوالجاهلصيمالحءالبنابالتحذيرتجثلميانوتن

المحضمونفينقطليسةمتشاوانرةتعاليمنجدذلكجانبjوكنيرة

اإلنجيلنهذينبيناألسلوبننهسفىبل
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تظغروالتعاليماألسلوبأىاألخيريناالثتقفيوخاصةقافالتوذا

تعاييموأنةأصالاليونانيةالمويتكأوتالصيذهالسيدأنعرفناإذاضوحبو
اللغةنفصفىكانتوتعاحمهمالرسلوعظاتيةاألراافقيلتالمصح
رفىujومتىانجيالواتفهاألسلوبفالثالثةاألناجيلاتفقتفإذا

ههذربطتقدخاصةصلةأنيؤكدفنهذامقدارههذااشنهاقاالسيدراييم
واحدةجماعةإلىوالواحدمكانفىتكتبلمأخماحيثالثالثياألناجيل

المطةهذههىفا

وورواآلضيبالضاألمرنجدأنبعدإالذلكاقنجزأننستطيعالإننا
بينممااضهصأالواالختالف

الثاللةناجيلااللنبناالخن

مثالالدققةالتفاصيلرs3عنداالختاألفكذايظهر

خاكفإنوالقيامةبةوالتجرالمعموديـةادثحـوذكرفيتفقونبينماا

بعضيحتلفالسماوىالعصوتفمنطوقالتفاصيلفاألخنالفاتبعض

ءالتالثالتجاربترتيبفىوكذلكمتىفىعنهلوقافىالمثنئ

فىالجبلعلماالموعظةذكرفىومنىلوقابعناالختالفهناك2

متىفىتذكرإذالئطويباتأسلوبفى34ايخالتىالمادةومقدارطولها
فىالويالتوجودوعدjالخاطبلغةفىلوقافىولكنالغائبلغةفى

محىكماالموعظةفىتذكرلممتىفىالجبلعلىالموعظةفىءألشياوهناكمتى

وغرهاالربانيةالصالةمثلuالوإنجيكفى

rمتىيذكرهافبينماأورشطيمإلىالرحلةمةقطولفىفاختاوهثاك
فإنهقاujمأ10هوواحدمحOأفىمرقسيذكرها20و9Nأمحاحىفى

aAVAا9أمحاحاتتسعةفىيذكرها
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لوقأيألخفبيمارقسووقابينالكبيربالحذفيسمىماناك
65منالثاتءالجزيتركفإيهثث6إالحوادثفمرقسصةق

60Yاررةءألبمرقسذصةوييفأخرىرةتهـ Aم

ألخرئااألناجيلفىتوجدوالإنجيلبكتعمادةأيضاهناك5

العذارىمثلاألمثاكبعض21Ylمتىمتئعندابرسقصةمثل
o31ينونةااومنظرtا5Yكأوالجاهالتصماتالح

ضةأمفىتذكرلملوقاعندالميالدقصةف3كثيرحوادثتموكأيرححابم46

123اا5لوقاالضالاإلبهتكمثلاألمثلةوبعض2و1لوقاأخرئ
حارغير11ااالشريروالوكيل

استقرضةالمسالدراساتبعدألهيرتفسمحناكفغلالموقفوفىكذا

التاليةاألمورعلىءالعلماغالبيةرأى

كاتيئعنلىمعروفاكانvوأةأوالكتبمرقسإنجيلأنا
مرتسانجيلعاىوافقاالكانبنهذينوأنولوقامتىاآلخريناإلتجين

يسوععناتمصـحثماكأساسoاستخدهماأيدليل

اولكخومتىلوقاإنجيلىفىتوجدالتىالمتشابهةالتعاليمهناكلكن2
آخرمصدرمناستقياهااإلتجياننكاتبئأنءالعلمايعتقدمـرقسفىتوجطال

المسيحيسوعتعاليممنلركبءجزعكختوىوكانمعروفالمماكان
صدرالمامذالتعاليملميذهومقدولكنابةذكرتجاتهادثحومنوقايال

تعنىالتئاأللمانيةالكلمةمناألولالحرفهـوQJاسمءالعلماعليهيطلق
aQuelle

اآلخريخهاالنجعاكنمنأئفىتوجدوالمتىفىتوجدمادةهناكلكنس

132430وانالزمثلاألمثالوبعضاألقوالمنلراكث5تحو
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ءشبiIifoاrنهاكثيرهاللؤلؤةrffcالخـفىصنزإل

فىالعمال2335االقالىالعبده3Vjvلصيدة

العرسءعشاYYnY1cااالبنات16ا20مصإلس
rr1ItcالعذاركأYOاrالوزناتةاuJYof

بالجملةتتميزاألمثالهذهكلكانتوقد2r1هالدينونة

ويعتقدفقطمتىإنجيلفىتوجدكلهاهذهألالسصواتوتميشمبهالقائلة

Nm9cءاسدعليهأطلقواوقدخاحمابمصدرمنأخذهاأنهءالعلمامنكثير
علىيدلأورشطيمفىأوايصوديةافىيشأماكالباالمصدرهذاأنيعتقدود

أنه23و520الثريسيينضدفهوالبوديةمنموققهذلك

ثورةليسيأاإلنجيلأنوعقيدته106ائيلإسرإلىرسالتهميقدس

مناالقتباساتلكثرةوذلكوديةوالللقديموإكمالL14إصاضهول

القديمالعهد

توجدالامالمادةمنففيـهالبشيرلوقامعاألمريظغروبالمثل4

14وقمة30إيصـلكاويخركما3الماقسصةمثلآخرإتجيلأئفى

صديق290107rالصالحالسامـرىاألمثلةضمنومنمثال

شجرهالغبىالغنى5ا1الليلفصفـأ

البرجءبنا415YtالعظيمءاكمشااtwoIYgالعقيححةالتينة

fA5Y45المعركـةفبلطارةةiwwrوفاصلس

ا16األمينغيرالوكيلJ15الضااالبنcدالمفقوالدرهمcالضال
8ا18الظلم111rJlwlsfllزرواليعاالخـنى13

A91fوالعشارحىالفرث
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عليهيللقونصدرمنءالعلماكمايقوأتلـوقاثيراااستقاككلحاحذه

حمكبمكرويظوالخالةللعشارينصديقايسوعسيـظبوصيهاليأاس
البحيكدطانالواالطمئنانرسالةيعلىءاألغنياا9aأصاعلىامعتحمادـجذقإل

قيصريةفىأونشاالمصدرهذاأنءالعلماءحؤثهويعتقد

المصدراألناجيلءورارئيحميةمحصماصأربعةمحناكأننستتخسبقفا

البشميرانيااستقىLاث2اواولMكاالثالثالثاىامرقساألولا
طوبعالكبيراالتفحاقنئسرأتنستطعهوحمذافبماإكاالمادةولوقامق

عدةأماهمناخترالنظريةكحذهنولثةالثا3تأالألناجيابرمنافافاتاالكأا
كىومةأسئاآل

راهنالهىوماواوقاىقبليهبقدمـرقسأننعرفكيفا
أذلكعلى

IJAتلحيذمتىنفسهوكانإذارقحممنمتىايقتبصألمجن
ححذانيتهوكنوإالالمسي

الوحىعقيدةعلىالنظريةححذهتؤترأال3

إلىوالثاقاألولالسؤالينتاركإنالثالثالسؤالعلىنجيبأنكحناضنايم
األناجيلفىالوحىلعقيدةبالنسبةأماومتىمـرقـساإلنجيلنندرسأن

وعامالفعاالكانالقدسالروحأنوئباتيقيمانبكلنومنفإنأالثالثة
التاليهاكيفيةباعمكوقداألناجبلهذهكتابةومسيطرآفى

المعزىوأماهوأقالكاسيدهمالمسيحقالهبماالرسلذكرأفا
بكاالويذكركمشئكل3سيعلفهوباممىاالبسيرسلهالذىالقدسوحال3

1frيوحنالكمأقلتهما

1Y0



للتالميذيقولمحاأنالمسيحيستلىلمأمورعنصثعفوييثسرأنه

األمادخولمثالمخثاهايفنهيوأنباؤيستطيعونحالةيكرفوافلمما

صااثyuIالناةأهمأrعاومتاةالقدمىواونـوالهمذبرظاطإلى
c1ffأj0اAلمماأاIاlحناyذلكغيزهـ
Aالصا509يمصسححأ

المادةءانتقاإلىالمقدسنضابالأرضدهالذىكـوالتدسالروحأذ3
19وس20وحناث1CofLYاألخراادالموبربنمنلهايآلضبواىا

األمورفالصحيصبماطءإعطانأاكشيسهادأرشالقدثمالروح
10YAلأممJالمقضاياخسمونكيفآكلححخ

تجطالتابىةفالمئحـسننضتابالالندسالروشاأاكيتةا3صذ

للثثJالرسوكريأكاالئمديمالعهدأيفآفىشعليصاالجديدالعنهدفالمقدس

ليجائivفىالمشمعركفكوا3

0Jاالفلؤثةجيالyهوت

كمانفإذاثوعةمدافلرشولواحدةالحقيخةأنفسفيماعرشنا

ميحيةلم13حاداثامجدcوlanووواسـعمتفرخعليهانجاتاشإتواحدآاألساسا

لحقيقةخيةشـادفىمما2وطاشبئهـمفتىتاريخىلحثىمينةدديشيSلستإلها
نخمجعهاللهمملومنتحنيفةاألنمادمؤقىقويةحية

تحعحلبدوالفتهىالمتنوعةالمتهدلسقيصادةالثلحمذهحلىكاألناجيلااألنهـ

شولكيماطوتفسيرعنهاالتعبيرفئبلاةالألساسيـةاكيماكفليحتنوعا
ةواحلىوحقيقةاواحـلىخحـأأأنبابعداؤسرئااتنهاسيراتنوعخ

وعليناباصاحأوكلصفحكلفىرزتطصتحبالهذهتتحطلثأساسة

اإللهىاألساسعقلنعرفالحقيقةهذهتبرزأنالقادمةالصفحاتف
ادجدةالمحيحيةهeثا
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كئيرآدقىالنىحاتاالعطالمنمجموعةقااللميةالحقيقةهذهتكن

تنطوىذلكمععاولومضموخامدلولهالمااصطالحاتةاألناجياا
هىالحقينةهذهcكلهمايجمعنهاواحدونصفوواحدةحقيقةتخـطكلنها

اذعنئانعرفأذبجـبولهذااللهتلماألناجياافىعدبايثاإث10

إلىإرجعوافيةدياسةلدراستهعنهشاملةلدراسةليمرشولالملكوت

المفاهيمتكنهففيجاححkص5ولكنللمؤلفاللهمالرتكتاب
األولالثالثةاألناجيلبـنالمشتركة

اللهملكوت

بدأرازتهبيمموخالمسيحأنهواألناجيهلفىيقابلنا6ا1أوإنا

وفهمهبلوأكدوهذلكونرثافهمولقدافتظاهـجديدآطالعصرا
التاليةواهدالثلألناجيلدراستنافىوتطالعناالجديدالعهدباتfكل

مـرقساللهابنالمسيحيسوخإنجيكءبداليذكرإنجيلهيبدأمرقسعندما

ءبدلهجديدشئبوجودإذنيعترفاإلتجيألاا

وبعدأيقولإذواحدهجملةفىيختعرهاالسيدازهكريسجلوعندما

مملقدويقولاللهملكوتلمجثمارهيكرزالجليلإلىيسوعءجايؤحناأسلمما
1floاقسهـيباالنجيلوآمنوافتوبوااللهلكوتواقتربماناك

توبواويقوليكرزيسوعايتدأالزمانذلكمناJفيقومىالبشرأما

ا4Vمتىالسمواتملكحوتاقتربقدألنه

4Jىوملولةحمادثةفىيذكرهلوقاالبثيرفإنوموقستىيختصره

ا46اكرازهالهذههمورفضالناصرةمدينتهفىالسيدوعظثةحا

jjتمقداليومإنهالمجمعفىالنبوةقرأأنبعدانحلصقالاكرازهمده

yاعدمسامعكمفىالمكتوبذا
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مرقحرثايستخدمهذلىااالئعلنفدواشاالتثاأنمحناحفلدا

لاردسهامهيسعخاالذئاالخمااكطدآلالتفاضأفورهالكما هـسمامحاهـ

اسـصااالواضهىوالمذ10اشءلLافىاحلاشةإ هـىم

محيهتشئإلىالنايحمهـاةاسلعjaينة3ذ2إلىشيتسات0اصز1تأحوحونا

lعماتاإلخباروبدأاآلنالمتصواددامةت4113داندصروع

بدانأازاءمااالتبولسللراهـابعبارةأوالمعإلتالوقتابئ3و
البمشيريخهاحأتزبلنرناءذوةزبانا11Ijيعرنـهلىايداعق
تفونهفىويعرذلكيحسوتأواكاالجديداحهداكتابا5جانبإلى

ى5نغمسهيوحناءاتهsوتمرالمعمدانيوحنالتلميذئاسجدااتتصر

19V11jLAكاتدهرفىوتصرخاتهالىألخرئاألناجيلمنابلهث

ليأكلواالسبتميالسنابكيقتطثونكانواعندهيئلتالالفريسينانشقاد

لخيثأنالسيديعلقاألخيرةاتالتصرهذحهفىIY1Aمش

ثIأكظييعتبرانكاناينذاوالسبتالمجكمنأعغلمءجاقدجديدا
كلهالعالمخلئقبكموجودبنناTكالجبوديقولاماألطراالوجود

يذه5التايطوبعندماقاطعواضحبإعالنأيضاالتصريحاتحذهالسيدويخؤيد

iJعحراإننـعمكأ10قبلمذلموك4وءأنبيايرهلمارأوا

الخاصرىيسوعبمجىبدأجديداونظاماجديدا

رذحصلأالجديدالعصراذكعـنيعرالذئمراالصطالحهاشل2

YJNYأعيرغاألاألرامضاةعلىاصورحاتالجديدالعهدكتاب

3الجدإلىالخايقةنـةاألزاربطرYctاعبرانيين
4اناويـةلىايألاالحياة57كرورؤةعoا67آلولغا3

rcrIةاوحمناy225Uثةالفكاألناجيمفىاأ
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السمواتملكوتأواللهتسملفهوفيمجدالبالغااالصطاألحفإنوللمفية
وذكرممبقكماكرازتهءبدعنداسيلهابهينمادفكانماكحذا

شعهقدجديداvIطاسليإنهحاالصطاحطيعنىذاماصنول

وخعصوصآنفسهالقديموالعهدالهوديعرفهيمقاضهلLمرألوكيسوع
فيهيدخلكعنهفيقالنيةطالمعنىطياتهفىعملإنهفيهالرؤيةإشتبا

الزمانيةومعئىمرقعمعنبعيداتليأو7Iyتى

أنإالA2ا2ىأقبلوا5امرقساقترب9فيقال

هذاوسلطانهاتهمحوAاالصووحهذافىوالرئيمىاألساسئالمعنى
الـوحىكتابككقصدهماومذاايونانيةاوالكلمةالعبريةالكلمةتعجهما

الكتابلكناوتالمل5أاألولىطمةبالااحشمبود11أنومعالمضدممه
اللهإلىدضافالملثهذاأنأىنفسهاللهعلىينركانبعهديهالمقدس

األحيانأغلبفىبستعملرالبشمتىأنهناولنالحظلمجربهىالذدوإنه

االصطالحيحتخدمانولوقامرقسأنمعياسموإتاوتمق3حإصطا
ناهالذىالمعنئمنيغيرالكحذاولكنلماللهتسملأفالثاق

ىأخرألفاظاونيستخدنوا5كنهممسيحييناوصاحرالذينحاألايهودااألن

منممنعمتقدبسا3االهذايقدسولتكانواألنهمفظواaاللهلبهاعصدوا
3اعبرانيينالعظمةNoUYالوءمماالاأللفاظهذهمنفطقه

701ro1تحماالحكةيم55كاالعظيمالمالثا8

هذينأنظانيماقوهمتناقفمةمتنوعةعقائدنبأنيجـوزفالولهذاوهكسذا
NIمختلفانصطالحن

أبدايكنلمالسمواتهملكوتأواللهسلطانةالسلطاناهذ3

مجسمةدائمآحقيفهوكالالواقعفىلهافساسالمجردةالهوتيةنظرية

Wlش



فىظهـرتواقد1Aلموjالناسمارفءوالبشرية3بهراظدخلتلمموسرة

أعلنتولقدالناصرئيوعورسالـةوأعال3حيانقاوصهافوأعظمممالما
علىإعالنأولالسيداتمهـجزكانتفقدالحقحقةهذهالثالثةاألناجيا

3انهموالذينوالئريسيينبةتالعلىرفىذلكالسيدوضحولقدذلث

كنتإذولكنول4ب3علغردنهولاسالشيايخرخبولببعلزأنه

122متىاللهوتطمعليأقبلفقدالشياطنوخأاللهباصبعأنا
ولهذأةاللهوملكوتوسلعطانةقيهئوةالةهذهأنممعنى1120الوق

تردإاكلمةفهذهجزاتالماسمالعنهنيمةيسوخأممالعلىالمقيرتلمالسبب
جمالافيهذهعلىتدلالتىالحقيقيةةحلس13ولكنبالمرةالجديدالعهدفى

طفامتركماتئالثضمنوردتاكطصةاهذهأنوخآيةداكلمةهى
أوآآياتكلمةلكنأبءوعـجاوقواتآياتو

مألعا93تعنىآيةوكلمةيسوعلأممuعنللتعبعرالفنيةالكلمةحى

البشريةلرهالخإكدخلتحقيقةعننإعافىأوجديدشئعلىعالمةفاآلية

أقبألقدالسمواتماكوتأنعلىإعالنمفىيسرعوآيات

صاميالاإلعالنهىأيضاتعاليمهكانتولكنفقطيسوخآيـاتتكنولم
الناموسيطمقابلفىاللهرولمكوتيظهرالجبلعلىالموعظةؤفىةاللهملكوتعن

لهملUJوفقطيذهلاليصرهاكاناللهوتعنبأمثالجممن6كوعند
خارجمنهمالذينوأمااللهمالكوتتعرفواسأنلكمأعطىقد

أمثالمنالسيدفتعالـيم411cمرقسشئكللهميكونفباألمثال
وشرحاالسمواتلملكوتوتوضيحاكشفاكانتذلكوغيرووصايا

الملكوتنيرتحتيخضععندمااإلنساتىللسلوك

إعطاعبلىالتعاليممضمونفقطللسفالمهمذلكيتحدىاألمرلكن
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وقفيكنلمموقفهإنسانمحلليسشولعلمفايسيداآنفصلتعاليم

أحستوقدنهمواحدايكنلمaألتالناموسمعلىمنواحدأى

ألنهألوادهمثولذلكوبينهمبينهالمذهلالنهرقفتوصبذلكالجموع

ءاعتلالfliارقسكالكتبةوليسسلطانلهممنيحلمهمكالت

النعليمبينأيضاالناسربطاسبباولهذاالسلطانلهمنتعليمكانأيضا
لديدااقعليمهذاهرمامذاماألالناسقاكولمذا6الشياطيناجإخروبعن
27امرقسفتطيعهالنجسةاألرواححتىيأمربسلطانألنه

الملكوتسلطانشوالملكوتانسلطوبسلطاننكأيضافالتعليم

ثمرأفىأيضاأعلننهووتعادطهمجزاتهفىفقطليسالسيدفىشصم
أربعهبهأتىالذىالمفلوجقصفىضحاتوهذاالخطاياغفرانوهوجدأ

قريعليزيلهمباشرةالمرضريأأننفبدالrlY4ة2مرقس
5دJLLخطاياكثمغفورهبنىيالهJوقاإليهنظراإلنسانهذا

إلىنظربالتجديفقلوحهمفىإياهينوالكتبةالفريسيونتذمرولما

تاألرةعكسلطانااالنسانالبنأنتعلووالولكنلوقJماإثمالمريض

ويذهباشهنئعصلأنالمفلوجرأثمIعددالخطايايغفرأن

أيضألمناونرىالخطايايغفرأنيستطيعأنهعلىيادهذاوكانبيتهإلى
اهذءإعطاهىالخطايافرانءآلفعالجزاتالمبعملارتبطالسلطانمفـاأن

10مالtءشفاالمسكينالمفلوج

دوالsكسلطانايموعسلطانفيهاظهرأخرىثة6وهناك

uتداركـانتالىالمهبنةالتجارةقوتنظيفهالهيكلمنالباعةإخراخددة

لوقاI1519اقسYY1V1cjjقاالدينبالسمفيه

195t46وcالقصةهذهفئالمهموالشئ2يوحنا

كشهدتعفوآوالعبثارلىيصلمالعملهذاأنعرفواأنفممهمايهوداأنهو
ف81



السلطانهذاينههمواولميعرفوالمذلكوحخاصبحلطاطيتحمت
حتىالسلطاناحماأعطاكنوكذاتفعلسللـاذبألىداهاويرمأإليهواءذجا

السليمإبتالثميقودأنيسوعفأراد28امرقسححذاعاقئ
أنرؤضوامبص3والهيوحناعادةثطريقعنالسلطاننوخيرفهم

ىعاستعداعدأرواأظألضهمسؤالهمعلىخيبأنكوفحضفىلمجاوبوا
العنادمنكرقدروقفهمفىوكاذلثفنهم

كجصحبمحياتهفئيعسوعاأظهرالتىالسلطانناطقجضحـماهذه
اللهرتلملكلكا

ورسالتهومملهحياتهفىاللهوتلملالسيدضسيممنممنخأنممكنناو4

مملنفئخـصيتالدورهذااللهملكوتبهيقومالذىسمIuالدور
صر3دوانةالديضو

Ulايتىالمامةالمقابلةأوالالسيدبهماقامرينأفىرتفقدالدينونـة
للمحيأنهسمعغزولهيتضحنهوهذاةوسالناورسالةرسالتهعنوضعها

وrAو5IYVjY1rr3rYjrمتىلكمقأقوكأنا100أءللقدما
إنالكالبعدمممبماطصنلةبالفساد3ماطتعنىالهناوالدينونة43

وسالنايكنفمناقحصةلجماعةأعطاهاللهولكنالمصدرتإلمئالناموس

الذفالكاملالسدـاذاأوتلططالالمدهـوتءجا5مخدأنعلىقدرة

استطصاعتولقدالقديماالنظاككعدمفظهرذلكيفعلأنإخيست

المجالهذافىونذكرتحقيقيةمعرفةالسيدرسالةتفهمأناألولىضيسةال

الحقيئالمعنىرفاpفكالهمeكناالعبرإلىالرسالةوكاتببواسيألمحولإهـا

مجحمااللهلمكوتبظهورانخبىقطهالقديمأنعرفاهماوكاالمسيحلرسالة
1fاعرانيناYا4Y11Ycoطية3اءفط
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تسبتكمافىالمعيتنظيففهوالدينونةفيهظهرتالذىالئاتىاألمرما

عدمإظهارتكنلمsoىCالدينونةمعنىاختلفالعمكثعذافىولكناإلشارة
الناسفيكامنةالخطيئةهذهةوالخلبوافرالثسمافىإظهاربلاؤمال

التىاللهعطابامنوالهدفالغرضأفسدوائبمأنفأفسدوالقدأنفسبم

قاسيةشديدهعليهمالسيددينونةوكانتمئالالهيكلكعطيةلهوهبت

كوذالهملjJUالمميكلوهىافينةالمبةأتلثعابكفقطبهمعاوليس
وتعتر35الوقا23A3cمتىخرابالكميتركمبيت

3منهصاتفسيرايةروvJبولسالرسولرسالةمناألولالثالثةاحاتاأل
فـجورجميععلىءالمامـنغضبأعلنفيهاإذالرهيبةالديونيةهحذعلى

أكاأماfirصأكانـواءدمعـواوإثمهمالناس

الذىالخالصاوكذالخالفهوالملكوتلرسالةالثاقاالدورأمـا

هالخالعلىينمبفهواإلنسانوقوىملكاتكليشملالسيدبهيقوم

ه2رقسخطاياكلكمغفورةللمفلوجXPlعندلكUjالخطحيئةمن

خلموعندماالشراتوكلالنجسةاألرواحمنخلصهموعندما

دقعقدشئككهـوقالاذص3وحاالرحماقومنالمرضمنأجسادحم

LMاوالعقيلالمتعبنجميعياإلىتعالواأبىمنJlعأريحكبموأنا
راحةفتجدواالقلبواضعوودخألتمنىوتعلمواعليكمنرىاحملوا

فالسلالنهYo3أمتىإخفيفوحملىهينرىنألقالنفوسكم
كلهاإلنساألءولفداللخالصأعطيهالذى

بعفهمامشفصلنليساوالخالصالدينونةاألمـرينهذينأنمناويالحظ

Iواحدلصورةنوجهأوواحدلعحلدورينالحقيقةهمافبلبعضعن

ثالللدفويتمميكلهقلكامكيرغبأنهالقديمعلىخكمعندمـافهو
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ن5كإذ5Vjىألككبكألنقضجختأجلهق4ءا

لكبمأقولألفلهمقولهليولالصهخوابالهميتركبيتجمإنوداقالقد
كطلربامبااآلىبارك5واواتثحتىاآلنمنوزمحترJبممإ

قدواألميهودابأنحكمأنبعدإذبولنمالرسولعنهلرع10أيضارهذا
aأوالليسحاصا3يعملمنليسمعاتوصسدوازاغواالجميعالاخزتأوا
الناموسونبداللههـظهرفقداآلنوأهـاداذلكبعديقولا3Iرومجة

نونيؤالذينكلوعلىكل1إالمسيحبيسوخباالتاناللهو

rrزمنجاتتابحاشقطليسالخالصءجاالدينونـةفبعد

اإلثـاءاافاامشروعألتمعآألضثماورياضرعضوياارتباطارتبطانولعلهما

العظيم

مملهأدتبمعنىحاضرآتآملكانالمسيحجسدهالذفىتالملهذا

اليظنهرالذىهولكنهاألنحاتولوجىوتالماجإنهنعمالنالمىربمترظ
kpوافياإعالناضيقةاطهذهتعلنالسيدتعاليممنركبءوجزاأليام
شخصاونيفتظرأأاآلتىاهوهلليسألهيسوخإلىيذهتاليوحناأرسللممانحت

ونثوالعرجوزيبعرالعىايوحناوقولوااذحبواالسيديئوالcاخ

ونيبشروالمساكـنيقومونوالموثيصمعونوايطرونءوالثر

حذا2وسV22قالو62و5ااكأفىناليعترلمنخما9وط

نحتلفةواضعءفىءإشعيابهاينطقالتىاألقوالمنمجموعةيربطالقول

النـبئيعلنوفيها19lt2واc5Vc29Aءإشعيا

وأعلنيسوخالربطمهقدافهوحaفيهثJJوهصااظمجىرتت

وسالناخالصفىتحققتقداللهوسلطةءجاقدالصاظوقتأنيتكوة

إنلهملوقJامجهفىبشرهمعندماوطنهفىأيضآمذاالسيدأعلنولقد

ME



الحؤممtأتخمابمt4l1cقiiبيخهموبالمكتحعناقدتماليوأ

والمكتوباللهوعدتمقاهمآذاوفهمبصرتو

صيامعدمتحصوصالفريسبمعتفالمحوارفىأيضالكىهـو

وأضهمةالعريسأياممهـمااأليامهذهأنالجميعأمامنهوإعا3جمذاتالا

19واAة2رقسمعهمالعريسدام1وايصوأنيستطيعوذال

منرنويمسترالناسيفرححيـاءجاقدالحصادوقتأتويعليت

و937متىت48رقص4acيوحناالممااالنتنهدارفواألتعاب

rAزقاثفىتوضعأنطكنوالوجودةاآلنةالجديللخمراوأنبل
2Y2مرقسالخالصأوقتوaالسمواتملكوترخمإنعتيقة

ملكوتأنليعلنالسيدحهاحاهالتئناتواإلعا3األقـوالمنعجنةههذ

اللهأنالناسبنالعظيمافىالفدبعملهويقومحاضروهوجسحهقدالذىالله
ليثهولكنالناصرىيسوعفىومنتصرغاتبسطـاندياف1فنفسهأعلنقد

أعالهبلهالسيدتعاليمفقطتعدنهاالالساميةالحقيقةوهذهالمطافنهايةهذا

وكانهالهيكلمنالباعةاجإخرالسيدبهاuالتىلاألممJأحمومنأيضا
تكونجمهوذاوفىأورشليمفىقدروكلزكريايقولهلماإتماماالعملهذا
وفىفيمذويطبخمـغاويأخذونيأتونالذامجيمانوكلالجنودلربقدسا
21زكرياالجنودرببيتفىكنعاتىبعداليكوناليومذلك

سقيقةفىألنهالمعنىيستقيمالترجمةهذهومعتاجرتترجمكنعاتطمةال
هموجوداشجارةاشولالهيكـدفىأصالموجودغيمارخاتىالأناقعJIو

الشتاتحمهودمنالهيكحليزورونالذينمنكثرأصهحأنبعدخاصة

هىجمةالتروهذهيحاالرأىهذاكانوإذاءاوالشرللمقايضةنتاص

ألنينظفالهيكلىأنيعلنهذابعملهيسوعسانىالممعهايسققجمالتى
يو08



لتعاأنهوهـوالسيدبهاقاآخرعلدناكءجاقدصاواظاإلينونةقت
Vة34تهءلضءوؤلىاألماء ءاهالمرابنةيخلىس7رمىتم11خأ

اiJVاس85منىوفىاألمايارثثخاطياأنبرهـااضينيثتية

واألثخدلمإنهداقالحالةكلتافىويقولىالعسجلإهـاابنيشأتا

لمأنهفيهيعلنالذىالوقتفىذلكاسياايقوللممذابمقدارإيماناإسرائيا
أيضااألمأنيعلنهذابعملهألنه4الضالةإسرائيلبيتلخرافإألإت

12و811ىئيقولiكتمااألثآخرفىتىمحrالمايإخلوت

حجمإبرمعويتكئونوالمغاربالمثمارقمامنسياتونكثرينإنسملوأقواك
الخللمةإلىحوناهـفيوتالملبنهوأماطالسمواتتمالسفىوبويعةخهتإف

فجهالذىاموماحوواحطنعمتاألفانريروءطاباوعايلحناكجيةاصعاهـ
تعادرر4فىالمسيحجملنهكسذاالسمواتوتلمفىاألمولقهالربأعلن
التاريخفىأعلنعدانتهملكوتوأنءجاقدصاظؤجرأنلهاوأ

تلملآخروجهاحعناكأنالحقيقةكلهىهذهليستشل

سيأتىالملكوتهذاأنلحعنىليةالمسهىطوأكلنرظلذىالسموات

اللهيعرفهزمنفىءحمهـاومجدبقودـ

بقرةسيعلنوتالملأنثبينالتىوالتعاليماألقوالمنمجموعةوهناك
اقىلمملطUوالهميقوكإذبذداكميذهتايحوخأنذرولقدلطتافى

قداللهحوتميرواحتهالموتيذوقونالزوماناحمالقياممنإنكلآقول

أنفيهالواضحؤإنتكول11ححذاتنسركانوأياا9رقسبقوةآتى
يرتفا3ذلكموعدأمابقوةوسيأكقالمستقبلفىتالملأنيعلنوخ

إلنارجهنممقمابلفىاللهطكوتيضععندماذلكويؤيدوحدهاللهاألإ
أنمنأعورالذمكوتتدخلأنلكخيرفاقمهاصنلثأعترظطوإن

AIL



ذللثورظنهر9V4سر8داالنارجهتمفوتعلرعينالتلكنس

5حذامجدؤفآa231ىفىالعظنةالدينوالهلمتضصنفهأيضاف

كرصهـطعلىيحلسرثممجدهفىآتيا40خالملكاإلنساتابنيظهردالمش

المانثاjرزفيقولاألوارينالهالذىالححالءاالجزعنيعلنئم31ت

داألخيرالديخونةهمنظرأنىهـا3وككل34خالعالمتأسيمىنذاكمالمعد
قعيصفذلكجانبوإلىوتهوملمالفطبرتحوةالمكبئنشى4هو

اللهأوتلمنتظرآأيضاحووكانلثريفمشيرالأنهعلىالراكطتيوس

لبسوختلميذاكاذبأنهيصفهمىأنفئ5r4رقس
أيضابفتفو3وكاتباراLاصورجالنرأثهـوكاتعنهفيقوللوقاأمما

يذ3اتااءكؤالأنذلكنلناأويلوYrjoاللهتسمل

اللهلمكوتيفتظرونكانواايهودامنالخوفلسبببنمختثتواكاالذين

نفسهالسيدنعاليمعلىءبنااإلذلكونيأننطوالالمستقبلفبتكوةيأتى
هـلحقومناtعنداألولالحقعقةهورذالسيدثمالعلالنزكحناكت iاصو

نتاجنبعدأشربالإقطمGلأقولالحقيقولإذالرباىءالعشافريضة
52ا4رقاللهوتملفىجدبداأشربهحينااليومذلكإلىالكرمة

قواليضيفلوقاالبشيرولعلاJ2YAلو6Y92cمتىومقابلى

لكـوتفىيكلحتىجمدمنهلالإتىامممأقولألتىالفصحعنآخر
يعلمعندمابانيةالر33اصاافىصيظثراألخيرولالظAIأyy1rلوانقه

2ااوقاa9I10تكملكلليأتدقاثينيصلواأنلالميذه

خبزأأضهاعلىفسرناهاإذاخمحوصاالكخافناناخزداأيضاطلبهذلكويزيد
اتالسمووتلمفىنأكلهموفاذاالخهزذكأئالغد

وإرساليةوأعمالهاعهتعافىظنهرcااللهطاكوتأنلنايبنكلهحيذا

األقي



ليةستووجهةبمجيةتحققتالتىوحىحاضرةوجةضنوجغألسيد

ولمجدبزوةيأفاحينما

I1واللهوتلم4عنيسوعتعالـيمفىأهاآخرعخمرهناكلكنJ

أىفهايمكنNمللقةمطالبتهداشفيقعىالذاإليسانتمطالبهأت
تإندائىفىأوريـنأفىالمطلقةالملـالبهذهوتتضحالنإيةمنشئ

أنيريدالذىاإلنسانأنبمعنىنفسهالماكرتتحولتتعلقاألولىالدائرة

حياتهفىءيااألأعظمنقطليسرهيعتأناعليهالسمواثتميقبل
رويآخربعثىيسشدلأنيمكنالالذئالعظيمالوحيدالضأنهبل

المـوجودخفالمثلوهماجدأمهمالنثينفىعنهالسيدتعالبمفىراألاهذا
هذينفى3Nit0متىافنكئرةؤةاللؤمثاتمحقلق

51واشقريمتلكماكلوياعذهبحسقلفىكنهماالكزوجدإنسانالمثاش

فبـاعثمينةلؤلؤةوجدىaااالتاجرالرجلمثلوفىلزالكعلىلمجصلئالى
هذهإمامساومةوالوسطهناكيكنلماللؤلؤةتلثواشترىجمتالث3اكلط
شئجملأجلهنيضحىاللهفملكوتةتلكبوإما

ننثعمهاحاإلنسانمـنومطاليبهاللهتمحصيجحميسوعكانوإذا
ياتعاهأنأراداللذينللرجلبنيقولهمافلنقرأالسدواتملكوتملـاليب
U99oYوليرلكن

إلمطوينظرلمحراثاعلىيدهيضعمنأنصربحةأوامرهكانتلقد

اكصريماقولههولذلكتفسيرهوكانالسمواتلملكوتيصلحالءالورا
ومنيسخحقنىفالمنىيرأكأماأوأباأحبمناالرساليةعندمدهلتال

فـالويتبحنىصليبهياخذالومنيستحخمافالكأكرابنةأوابناأحب

متىمحدهاأجلىمنحياتهأضاعومنيضيعهاحياتهوجدومنلستحقنى

10ط



10rVr9cهوالموقفهذاولعلLأاليقبلالغنىالشابدخ

واكهةطلبهفىإخالصهرأئإذوأحبهإليهنظريسوعأنمعتاللهتصمل

أجلهمنيضحاالذىاألحمىرلىاهواللهملكوتأنيعرفأنيستطعلم

نحنهاسيديالمجولبطرسجلماهذاvYYرقسشئئولي

10YAمرقسوتبحناكشئكلتركناقد

فالyوإالكلهىالسمواتملكوتيبمطاأدظنعرفكلهذامن

منشئبككيضحىبأذفعليهيقبلهومنتصالملوبنالعالمبنوسطال

فحسبذلكليسشئكـلويفقديققدهوسوفيستعحقهفلنوإالأجله

األخرىهىأسلوكيةالفةشثتوإناألخالقيةالملكوتمطالبأنبل

فقلىالئمنعفهىتذلكعلىثكأعغىفىبلابعلىالموعظةولعلطلقة
وأنها21YY3ة5ىقاسيةلممةكلجبثتأنهابألالقتلعن

معاصطلحإذاإالوصالتهذبيحتهيقدمأالالشخصمنتللبالتىالموعظة

يلعنوقالذيناركةوءألخداامحبةتشترطإنا24وr2ةمىأخيه

ءجماولقد5VA43واحدامياألقالمؤيمخرنمعميلقبرالسر

مراتشعأخاهسامحعندماالمستحيلفعكأنهلرهيخ5سيدإلىبطرس

ثسمرهسبعينإكبلمراتخلىYلكأقول1Jويالسيدوذش

الدارسناألخالقيةايبالمحالهذهحيرتواتمد18YYكأكلرات

إذاألنهعادلةالمطاليبهذهإنبعضهمفقاللهاكثرةلرتنثاسوضعوا

رالتفمهذاولكنهبةأعظـمرهىواتالسملكوتفسينالشخصالامملب
الملكوتخارجهمممنتطلبلمالمطاليبهضأنوهىواحدلسببخافى

18ا



األممالمنممجموعةتشترىسلعةوليستهبةالملكوتأنقبلوهاطممنل
وهاسكانمهماةالصاط

Lijالذفالحىالعالماحلىبهيقصدلماساوكانالنوخححذاإنضهمل

يتذكرالالتفسميرهذا3شوالمثالىالعالماآلخرالعالمشولثنعيخه

المملوعراللهذاالمميزةهىالشخصمنصوتالملايتالالتىاألعالأن

إلخيةوالسخروالطالفوالقتلاكسذبوابالحلعف

يسوخأنيظنكانالذىويتزوشألرتكرأىءاآلرانذلكرyو

الباقيتمصرةالتالمدهفىالماكوتمنتظوواؤليسلكبلابعلىالموعظةلJق

شيخآتعكسالتعاليممذهإنوليهالنىبوتتماذولفJL5رأأوةلظهوره
اقهضدأومعتكونأنالمحيحطلبجديةواحدأودو

أوالثيظهرححاأذيجبالتىالحياةسستعالجبلعلىالموعظة5تولكن
منخفاهولاألوقطبانلهيازيف3يتهولكاوتالمافإرساليةالملكوت

الفلوبفىتنسكبالمسيحفمحبةنعدL4غيمارومحبئورحمةصغئرهنحان3اا
الملكوتءأبناحياهكرقفتنط

أعلنهالذىالسامماباإلعالنوثيقاارتباطاوتبطالماكوتهذالكن

اللههأءنايسوخ

مطـلزحووأنهولهالسدطةوأناللهملكعناألفاجيلنصلمفحندماث
أسماهـؤمفهوماللهوأبوةاآلبأيضاهوالملكهذاأنتظهوفإصهاالسلطـات

كثيرةضةأمفىيسوعكالمفىمعاالمفهومانارتبطوقداألناجيلانى

لياتالسمواتفىالذىأيانلمجولواأنالتالميذعلموانيةالر0لمالالصهفىف

أصهالتخف9لهمليذيقوالتاليطمئنحوئم112لوماكـسوتك



يقولثمyrYولتالمفالسبميعطيأنسركمأباألنغعرالكاخعليع
لوقاIالمكوتاأنجاكجعلكالملأجعلوأناالالرباقماءشاااساعةنم
29yقنعندماوأنهاآلباننثسههوالملكأننبداألعدادحذهفى

فىواضحةالحتهيقةوحمذهكأتنحهاقانهالمسيحلشعأسرللالسلطة ءاهـ

جيلاألواقا

الةأبوةعنيسوعمفهومهوماولكن

فىيـثنوكامالصريحاالمنهومكحذافيهنجدالذىالواضحنإعا3ااإن

اآلبكلمةاستحخدموااليهودأنومعتيموعاستخدمهالذى3حااالصط

بينالشقةأولماشلاللهعناآلبكلمةاستخدمأيضاالقديمالعهدس
أمالقديمالعهدأكانءسواسبقوهمنافهووميسومفئهواالمنثومنن

العهدعلىواحدةونظرهاتالصهوديةأبمفلحسنهقةصهودليهابشقديةصماا

أبوناأذتنكفirvtoءإشعيافةذلكلناتوضمحبوثيةواالقديم
األبامثذوليناأبوناربياأنتائياإسيدرنالموإنإبرطيميعرفنالمرإن
فألهأفياتدعيننىاآلننألستدا34اإرفىلودالمثاب
تىيدصوالمالثعنيئوولحيثAAIYورزوفأنتأبالىحى

آبلقباللهعلىيعالقكلهاحذهفىداصىضاردوإلمىأنتأث

صيغةفئليستإخماخيريةياردفىبلالمحاطبقيسيفليستحاجهـ

اآلبعيتيسوخمفهواعنوتخلفهاافغاختا3سرلرىسكاوححذااخناثئ

حيثشواكحدبضعةحاروغئاريإوصاآلكتبفىنجىخافإةالهوديةأماف

ودافى10أانيوناقباألدب3متأشابخ3واآلبرلتهبالتهفناث

ولالصنهاةباآلباللهيخاطبفيطالتىةالعا3ابعضحتاكصانتففاسطبن
فرديةصالةشتلماأضثمالمسيحيةعيـدأوائلفأظقحمرتمتاخرةماكا

I19



طفقالعبادةوقتفىالمعابدفىتقالجماعية03صنتsوا3ضباخصية

اللهأبوهعنبسوعمفهومإلىفىقىتكنلمولهذا

9ـكلجزسبقوهالذينسائرعناللهأبوهفىجالمسفوممزيمإذنفماذا
هامالظرانأ

11VIأبا9لفظووحالسيد4استخدالذىنفسهاللفظهوول

هكذاتركتأواآلبأحمهاأوااللبإلىترجمتاىااألرامجةاكـطمةاوحى

غريبةالكلمةحذهوكانتtrمرقساليونانيةإلىجمتترأندون

ماصشخقجمهاوينادىاللهعلىتطلقكانتإذامودى11مسامعجدأعلى

أنولكنوالدهصشيرالالطفلبثاينادىكانالتئاتكلحةإض4ممانمهما
إنسانبالعلىيخطرأنيمكنالفهذالههعلىاللهيخافيألودىيطلقيا

امشعملهاأنهدوالهودبقيةعنيسوعفيهاختلفالذىةالثاتىراألأما

كلىأنعرفنالقدصالةاولكتعليمليستإضهاصيةالشختهفى
jخبريةعباراتكانتاآلبلقباللهعلىتطلقافحغالتىالعبادات

العبادةصالةفىوردتواكصمارأبوهأنهعلىبمفردهشسخصأىيخاطبه

صالتفىاللهخاطبمنأولسانفيسوعاأللشعباللهأبوةعلىلتدل

يسوعبينجداالعميقةالصلةعلىيدلطالعملوهذاأبايابكـطمةالشخعصية

rمتىهأإلىيتكمبنكاللهإلىتكسلمإنهالعسماوىواآلب
حنا1fcrl1ILf1مرقس

مةاألكلغايةفىرينأنتذكرأنبحبلكsنذعندماشول

يعتقدوننالدارسجمضجعلتاتواضحةالكتابيةالحقيقةهذهأناألول

كذاشللآلبمخاطبتهالصغارفاألطفاللغةاستخدميسوخأن

لغونشتخدكانواالسنفىوالكبارالبالضبئءاألبنانفكلهالحقليس



ححأيصيستخدأعندماسوعأنكنىوحذاوالديهمخاطبونواكاةعندمLبا
علىأحدأايدصأاليذهتالرأاوعندتحدسةكلمةفمهفكانتطمةال

الجسددننوالديهممخاطبةمنطنعهمشيؤلمتr29صتىأفدااألرض

عيةاالبئاطيشةفىعظامأفاسعلاإلسمالقإطتطشهمصهولكذلك
باقهالئقةغرويجعلئهاالكلمةديفمفهذا

يسوتإرساليةفىالعظيمالرتبنالكلمةدـحذنافالثالثراأل101

بنشصهيصحIA41a1ايوحنا11YVvمتئؤثنفسه

اللهإنذلكيسححإلخالذئوحدهألنهاآلبيعلنالذوحده9aأنه
bالبثرامقلايدركهاالسريةعاألقةبهلهالذفاآلبحو4بالنسب

بsوالحفاآلبااللميةالخبرةتلثيحوزأنغرهأحدصايستالوال
إعالنآللناسيعلنهأنيستطيعفيوولهذااآلبيعرفوحدهواالبناإلبن
51سوأحدالعيتثاحقيقيا

والماآلبالسيدبهاأعلنالتئالحريقةعنأيضاتعلنواألناجيل

أفيغفليماأبئيمكـنcNددااهذافىواضحتانحقيقتانوهناكللناس

لميتلمإنهالناسلكلاللهأبوةعنيعظلميسوخأتاألواالحقيقةدارس

حديثعنرقعسهاsيذالتىاألرخالمراتأننجدفمثا3علناعخها

ArA1Yoموقمهـرالتالميلىةدائىعنكرخلماآلبعنيسوع

rrrcUw10iيعلصنااتاألخرىاألناجيلفىذلكيقابل

الجهودءيبحثصاوتيةفىالقضيةأوفظريةتكنلميسوعdUli4JLYأبوةأذ

خاصةاليذكرهالمميقااختبارانت5كLخوبها3يقنعىلورؤسائهم
أوالحاجةأوقاتنىءسوامحجافىوقيادتهملتقويتهمالتالميذمنجدا

يتكملميسوعأنهوآخرامرالحقيقةهذهمعتبطوغرهاأوالضيق

Ark

يدالجالعهيدالىامخل13



قيحريةدثةUبعدإالواضحتعليميةوبكيفيةتامحماوقااآلبعنضلنأ

TVJcquAVة8مرقسirrnمـمافيابس

تعالـيمتغرتفبعدهاميذاتااحجاةفقاصلةدثةالحLححذهكاتتلفش

بهسهـبطاعرافحمبلأىةقبلهاحظ3وقالهمإعالناتهوتعمتهتالسيد
ويفتحوايفهمواأنالتالميذمنقطلبيكانالسيدأنيذالتالعننائبا

652مرقسغليظةكانتقلوبهمألنيعرفونلعلهموآذاصبمصبمعيو
8OVj1Ajمرضط

لهموصيتهوصارتنهحمالسيدطلبتغرفتهداالعترافهذابعدأما
43Aثمرقحسلميبالaوحملطالذاتإنكارعلىتنمب

فىايعيخووأن9d37Ircمرقستواضهفىاآلخرينةرخـد

دومنفوهعرمبعدمأأىوهكذا454ا9وقداسةنقاوة

مماكثرانحتلفوهذاولرسالتهلشخصهالكاملالتكريسكيفيةلهمأطن
تنفتحأعينهمبدأتعندمااألسماسهذاوعلىافاالعترقبلعليهكانوا

اآلباللهحالشركةممقمنشيئاونحشبروابليعوفواأنمؤهلننأضحوا
لهعميقكاختباراألبعنبوضوحلهمحصلمالسيديأفبا

يكنلماللهأبوةعنيعلمكانعندمLيسوعأنفغىالثانيةالحقيقةأما
جماعةعلىاللهأبوهاختباررقيسوعأنتجعنىلهالعامـةاألبوهايعنهما

10y3rمتىوaآبواللهأذيعلنفهووحصالتهفىيظهروهذاخاصة

لهميقولتالميذهصلمياوعندإلخاس

فليسإلخ1125مرقسس66نوقـاادـوا64متىأبوكم
نويؤهـلهنحضعأنفعليهديريدهانبلبالطبيعةعمدهبنويةوالأبوةمحنا

دوحنافىوخآصةيوحنايقولهماأنتجاyايوحنانفسسـهباالبن



اآلخرينالبشـعرينأقواكتوافقهإالقإباإلىيخأفأحدليحى116
اأكألهيعلنأذاإلبنادأشنوالبمابنإالاآلبيرفأحدليص

Yvيقوعندمافالمعيثتصدئكسكانبأساولعا102لو

لتمالستدخلوافلناألوالدخلواميموتترجعوالىاإتياضالميذه
ولكنهةفقطواقواضعالبساطةقصديلموفهrاAمختالاهـوات

رمحىحتىإطانفىالمسإتإلىاإلنسانيأتنمإنأنهعلىباآلكترنرليكان

كوفنهذافيهيدخـلأنوالتالمسثرهـأذخثـأفلنوكطحمابابنآالق

أذاإلنسانبشعللومااللهأبوةقبولححوتساتملبولااألولالشرط
السمواتوتلميدخلأذستعداوالسستحقاليسفنهولأبااؤياينطةت

سوتلمعنالثالثةاألناجيلفىاهانرالىوردالح3ـذ3مليماأما8

أاألسحسذاعناألناجيلتقولفاذاتصالملaaفأالمممقـترممزفهوالتد

زوبلصمنوعةمحددةعقيدةفىالراألاححفعنصثمثفتاألناجيلاإن

و3لهالعمفاممالناصرىيسوخحهايسمىالتىاصلماصةاأللقابثمهمجصوعة

ومتجناحعاأولهأعطبألقابفثىءاألسبافأماتY1أىيسر

ظويـالالقهوتلملبالنسبةومركزهورسالتهلثخصيتهعنفثتئال

وجوداألصالومددولهاالقديمالعثدقمأخوذةاألدقابهذهكاأنهنا

نظرآالسيدؤتاوضعهجديدىأساعنصرففيهاذلكرغمشولهناك
ىاءطااألقمتدرجـيناأللقابحعذهوشـدرسالمحيدةالجديدةالتهلرس

كلنهاالصورةتتمالمثصثرهالباألهميالتىتلثإلىقليالتكرتذأواحهاإيلسح

هيمإيربئ1آدمافي

لوقاهاsالتىاألنسابفاشخححعناحهذينالسيدارتباطظئهرلقد

3238قالوححيمبإبرراءآدإلىالسيدنمسبلوقاخأرفقدومخأ

ث5



وعوميالسيدمموميةيبنأنأراداألعمإلىيكتبوهوايثيرأنويرح
عظمنامنوعظمالحمنامنلحماأصبحإنهآدمإلىنسبهفأرجعرسالته

ضناولاألناجيلفىاللتهبكمذانجدالإننانمللجميعإبمرااألفو
واVامرقسإنجيلفىوخاصةالبريةفاقـجربةقصةفئبوضوحنراه

آدمسقطحيثالتجربةمنتعراعلىريةالفىالمسيحيظهرجثةا3

يقثفألنهإبرحجممنيسوعنسـاعلىينبرنهفالبشيرمتىأمااألولا
اليودإلىيكتبألنهنظرأذلكيفعلوحوإبرهـيمحدإلىاألنسابف

منو5المسياهذاأنيظهرلعامةإابودوابلينمسيحيصارواالذين
رسالةفىبولسالرسولأظهرهماذاوحالمقدسةالطبيعيةثعجرهادـهذ

أيضاالمؤمننأبىمجمإبرإلىبرجعالجديداسرائيلأنيبنحجثغاألطية
المسيحفمجىنفسهالمسيحبهيتكصدهكاننسلهوفىفيهقيلالذىالموعدوأت

قبائلجميعتتباركبهالذىالمقدسالنسكوعديتمملإوهيمنسكمن
4روميةأنظر315Aغالطجةاألرض

ئا

فإن9بلرسقولفىالمسيحإلىاللقبهذااألولىالكشيسةتنمسبعندما

تسمعونلهcإخوتكبممنإلهكمالربلكمسيقيممثاىنبياإنءلآلبالuئمو
عتبدأخهاال737أنظرrJvlYبهطمكممايكلفى

مملنفسهإلىينسبكانالسيدألنحقوهذانفسهالمسيحمـنهذاقبلى

امةبالصنبىليص60fمرقسذلكذكرولقداللهلمكوتفىالنبى
أنيفبغىبلقاjjبيتهوقأقربائهوبـنوطنهإالفى

أورشلجمعنخارجانبىيهلثأنيمكنلهألنيليهوماوغداالومأسج
عنيمهزهكانUهذاولعلاأيتعاجمهتوجدهذهتصريحاتهجانبوإفى
مقتدرنبئمثلولكنمثلهـمليسيعلمكانفإنهالمفمارهذافىالكتبةخماش

ا609



نايوومـنسلمانقأعظمنهونعمujyiAواألقوالاألفعالاا
هبمفقطجذهكاافىيكنلمryjrلوrtyj0UJررى
كانLSعندوخموصاأيضاالجماحىسفعردكانبابذلكافواكأسالذين

أنفU7tr4Wلونايرينأرملةابقإقامةمثلعظيمةبمعجزةيقوم
لملكوتبدالألنهالمسيحرسالةيفحر3والنفعمكيقابلهوما164متئ

رسالتهجوانبكـليغطىأنكNrالعملهذاولكنمقتدرنبئمنالله

ءاألنبيابعملقاموإنحتىنبىمنأعظمفهو

دداابن

داودابنوكمواللهتسممليرتبطللمسبحآخرلقباألناجيلأيضاف

إئحيلفىيردفنهوللمسيحاللقبهذاادإيرمراتعددفىاألناجيكوكخلف

f1و0147مرقسألعمىابارتيماوسلسانعلىمرؤيناتمر3قسمر
المسياأىداودابنوممونهالمسيحيدئعلىءثمفاالينالأناألعىحاولآح

حيثYoاvفىفهىالثالثةالمرةأماداودنسلمنيأتىالذىوالمالث

رأماللههلالمسداودقفطاالءالكتمةالسدعاة بهموحمامنمـوسوعنحأ

هنماعلىالجوابنبهدولعلنااIمزمورمنهقتسالسيدأوكا

الثمارةقصةفىYY46متىعليه1اعناليهـودبزعهـالذئالسؤال
ءللعذراكالtuيقوحيثUrIrAلوفىالمذكورةءللعذرا

الجسدبحسبداودابنموفالمسيحأبيهأداودكرسىااللهالربويعطيه

الذىابنهعنلسبوالرسوكيفولكماللملثالشرعىالوارثنيالشي

اللهابنهووتمجيدهمجدهفىضهولالجسدحسـاداودنسلىمنصار

JAJ4اروميةنفسهداودرب

إالعنهيزيداولذلكفىقسهـإنجيليتصخUjإنجيلأشاهناويالحظ

10حا7



تنبرأيضعفوذلكعنيختلففإنـه4إنجياأماداالمهقكمةفىذكرا

اخاتوكيدآداودنالمسيحأمسبعلىأكدفقداللقبهذااعااخامح

الصودهنيرئالعماوذلك3اهيمإكرابنداودابنالمسيحيسوعاإلدمهكتابال

رحي97Yىءوالشفاءالفدابأمماليقومالذئالمسياأيضاكوأذ

أيضاالفينيقيةالمرأةوكذلكلمحماويخحداودابنقءالشفاننطالاألعمياذ

فهمتقدالجحوعوامل1522اابغيرحمأتداودابننعلبت
واوايثأنإاليسعهمفلمأعيهمأمامعظيمةبأمماليتهوأرأتهعندماذلك

قدالناسينتظرهالذىداودفابنiYrwداودابنححواكطألعل

واألروافىوالمرالعاحماتاكأيرمنالناسيفدىالذىوaأخـرآءجا

داودالبنأوصناوىالةبالهتافعقابلهأورشليمفىفالجموعاذ4وامثريرةا
علىينيرمخماأنويالححظ11a39الربأبالحماآلتىارك
رحـمايذعالتىاقحضداودu3المملكيةكنشميئايذكووالدداهـابنالمسيا

المماحكممئاذانفسهوفىدداوابنيوئمتئألننفالحادثةفىبرقس

واألولان3بالجمنلةرءيذكأأنأيضاويالحظLiالمالمثو3بر

الذئحذاداودابنأنيعانبذالشاودوارباباسحماآلتىاتواتوMابن
بطرسوليةكماالربباسماآلتىالمسيحنشمهو3الجسدحسبنطهمنصار

وشالمشمافهاعرفئ

المسبا

احلىsaىأنوخالمسياأوالممبصهالقبالتىاأللقابأهممن

يضح4فإالميالدقصةحذفناإذاأنناإالاآلخويناإلنجيإلنمنأكراللقب
عندةأحييواحدةممنةأهفىباللةاaررتذكرتقريباالثالثةاألناجيلأذ

ا89قسيهـIىالعظيمبطرسافواعئرفيلبسقيحريةخادثة

198



آوآ6r3ىةامحاعندنهفةالرثيصأأماتمu920و

10rrujlIVاب4كأقس

يذكروقآخرعورذإخيالذفيتئقفقدحهـذاجانبوإلى

وكذلك4أ9رقسيامثاأحدفحمايشاركهالمواضعاألناجياIأحا

الخطابفىاللقبإيرادفىومرقسمتىويمثخرك10و238مق

ينهعلأل1لوولكن1wY1Jj51مررق4Yjoكأؤئالر

أهبميعتراناشالثةااألناجيلفعهمايتفقاللذينضعنافىفإنذلكومع
كلهاالمواقف

ويذكرافهراعبعلرسيتقدأعندأنهو3وآخرشيئاحظنا3هناولكننا

ولكش4ةبحشرستطويبمعاالعترافالمسيحيتقبألالمسيحهويسوخأت

عودتهشفىlJقالعمكونفساإلنساذابنعنصلمفجتمباشرهالقبيغر

إنهبميخمربأكهيستحلفهupعندالكينةرئيسواققفإنهحمنةالرئيصمAأ
ولياالنسانابنعنصلميتفإنهشهادتهمايعندخهولةالمسييمهوكان

المسيءق

قدنفسهاللهولكنبشرياليحسبهمعرفتهمصدرأنلبطـوسيذكرثم
حرأنهعاحأالناشمأبتاتاتدلالالخارجب4الظواهرأنممعنىلهألخه

المسيص

المواقانامنأىفىاللقبلنفدمى4ينسـطلمعيسوأذوحوأضرشئوهناك

ضحميفعلاضهلCبهالناسوصثهعندماقبلهأنهنعماللقبيهاوردالى
مثافىاالنسانابنلتثبمع

حهـذاأنهوذلكعلىالواضحالجوابإنكلهلمذاسببهناكفهل



ايرضولميسوعايقبالمبمعانيمألونهود11ناaSالمسيالمفهوأ
وسىأزوكماومىنبوةيتممالذىوكمالمسياأنحراحمهودئااوالمفهو

سذأهأمةوجلهمالجوديةمنمبثالاقوأطاألولالخروجنتذقد
فىفالمسياحياسياسيةاليقاسبماأمجدجفيةوبالثاظوسىسيفعال

السيالحمايهوداخالصعلمااألساسى4اصينصبسباسيةشخصيةوديةالمفظر
iكأطااألممثوحىLاألولموسىفعل

بطرسفىردهفىنفهمهآخربمعنىالمفهوممألكذافقديسوعأما
بطرلسافاعترفعندالمحاكةءأثغااكنهضةارئيصوعلىةفيلبسقيصريةفى

ربطهالكهنةرسسعلىردوعندوالموتباأللمالمفهومهذاالسيدربط

وحسكذأ4اكاللكونبلليهودليصأنهأىءحماالىحابعلىمجدفىبامجى

إنه19المفهومعنومتناقضابلواضحافااختا3المسيبممفهوميخقف

كانهوطهـذاتجاتاودايا4ايفهالاومذ4اعللعالمءجاالذىالفادىالمسيح
نفسهعلىاللقبهذاقإطحطرآفى

افهابن

يسوخعنداإللهىالجانبيمثلاللهابنلقبأنالناسمنمركثيعتقد
االنساقالجانببذلكيقصدفإنهاإلنسانبابن9يلقبعندماأماالمسيح

األناجيلهؤفىكامدةالحقيقةلمحثلالودكنهالحقبعضهذافيكونقد

إتجيلأىمـنأكراللهابناللقبيذكرالذىيوحناإتجيكفىوخصوصا

YoV2ايوحناوواضحملحوظكلبشيسوخإنسانيةتظهرآخر

ثركفىوالجاللوالعظمةالمجديمثلاالنسانأبنأذتجدلجما416مع

كلأنهولأللقابالصحيحالتفسيرإنf111مرقساألحيانامن

العالمكخلصوعملهرسالضهفىجانباخاصاوحمامايمثلالسيدألقابمنلقب



إواضعاجانبانلقبكلفىيظهروقدالناشريناللهلملكوتمعلن
ناصيأتشمموالاآلخرالجانببناالفمنجانبأفنحهـفىوالوالمحدت

بلفقطامجدأوالتواضعأكانءسواواحدلجانبتمالاقابأألاأ
كمذاظهراللهابناللقبهذايظفرفذا3وكصحاثنانألايظنهرأنبدا

صتولوتلمجاتصرخارة4Yحوالىاألولىاقة3الئـااألناجيلافاللتهب

استتىأينمنوكسوأولىسؤالعلىتجيبأننجبمنحابعضاندرسأذقبا

صبعاللنبهذاإنتثولءالعلمامنجماعةهناكثاللقبكعذاالجديدالعهد

صرفرعونكانلمحثالالوثنيةطوسألافىمنتشرأنهSحمالمسيلقب

ءأبنامهاطوحملوكهابرتعضأخرىأمكانتاوكشالطاآللمةبابىتيلتهب

ءأبنالقبعليهاأطلقواصأخرشخصياتهناككانذلكجانبإلىةك3أ1

والخوارقاتالمعجزإتيانيدعىمنهمالواحدوكاضااللهابنأولاللمة

الوثنىالعالمامتألوقداللقببهذاميلتهبوالناسوكانتاماتصوال
الوتنبشمناللفبذااقشسالجدددالعفدإنءالعلماءهؤاليقولءصبز

بعدفما4ضعلىسزىرأئهذابالمعجزاتقامىالذالخدصعلماوأطدقه

نفسهالقديمالعهدمنمقتبساللقبهذاأنتعتقدأخرىجماعةهناكأتعلى

تتولداةلموسىنشمهالربقالهماوهذااللهإقكلهالشبسمئفيهف

ليعبدخمابئاأطلقكقتهلتصالببنئاأائيإسرالربيتهولهكذاعونلفر

ويقول2س4Y2jأوخرالبالصرابنكأقتلأناهايقهتطأتفأبيت

عـjeكابنئوتدعومنأحببتهام4لغإسرائيلكانالمحعوشـع
ودداالملثإلىناثانءجافقدالمالمثعلىاأياللفهذاأطلقبااا

وهوأبالهأكودتأناالمالثوثالذىابنهعنوقالالربءبقضالرهوأخ

ححىآلاألبأنوديةالاعتقدتوقد714صموئيلa2ابنآلىنسي

اكشاباوعقيدهالوثنىاالعتقادبينواضحفرقهناكولكناللهابن



حممأنفـىعلىونيطلةالذيذاداألفيكأوملوأنذالوتجيويظمتفبيخماcلمقا

نابالفإنالناسبقيةعنمبزفيهمءخالتنئلكفيااللهءأبناال
عنتتصفىاللجماعةالذتونعمة3اففءاىأاغبااثحذاأنيعانالمقدس

منليممروحمافمعلىبإااقـااووشعدبهىاي10اودذالباقـن

نأقلألنكبمواختاركـمبكمالربصاكثعوبااهـسامنأكأسكـوئالم
بمآلبائكأقحمالذىالقمحموحفظهإباكمالربعبةتIvإبالخحعوبسائر
ءللقيابلعبثاحملموكأوهمغترهملمالربتول7AjV8آلنيمأ

أرسلهماثملهءأبناودحاحمالجميعنأكثرإليهبمؤإذ4دةمحLبرسالة
الجححإلمصرسالىة

ضةثالأبعد1والقديمفىالعئوفىالوثنىأالعافىهنجاأليمالمعنئحوحمذا

وينالسابقينن3المفهوأحدبإنصاةناكحهححكلءنلساوهناثنينا1بىن
نجالمفومححذاعناألولةjtاثاإاألناجيلوباألخـصالجديدامـهااoيذكر10
فيهسارالذىاذطنفسيسرفالجديددالعغأنمحوالصحيالرأىإن

اجديدممعقايضعالوقتنفسفىضهولبعفمعانيهويأخذالقديمدالع
التهديمالعفد4يعرفلمالمفهـومذكفأوبعدآجديدا

ذللثعلىجاواضتجديرححانامتىإنجسيكناألولىاحاتاألوفما

ابنىدعوتصرنءراللهالسالفهوشعقوليقتبعسإلنجيلاافثذا

تماألمالنبوةتلثيمتمم4هاوخروجهصرفىيسوعالصبئءبقاأناويذكر
معرضفالعبارةههذيذكـركانالفدبمالنبئأنوحيثكامالمحيحا
يعلنأنقممدالبخهرأنلنافيتضحائيلإسخعملهعنارباحديث

الخعبذلكإقامـةمـنوالغرضالهحدفتممقدالصبىهذاأنالقدسروحبال

5Lأألنهلكنوالرسالةالهدفهذافىثملقدالشعبكدااألنفقطليس



رممالتهفىالشعبتجـثمأوفثيءفسوااالعظالصبىهذابئإلىكريضان
رسالتهويتمميأفسوفالذئاملالاإيثرنYف

jىقغإنه5ءالريهفاغلكفدةنجو4قثىننهحرأتخيستطةالكيخص
وانتصرفيحاطوحعلب4انتعرراكضهمإرليثخربواصلةيوماثبأر

لثفحيثرانتحقدالقهبنكإنهفبهافتاهاليريةفىثحعبالفشاحيث

قدالحقجتيبن1rفالئتنهرفىونكأيهروسقطاللهابنالقديمإسرائي
ينعاألرضفىوسارصثعلحيثوتجحالشعبذللثوغرضفهاأتم
السيد11أسندعندمااللقبحهذاأنعألإبديسعدحبمالمقسدطويثقاض
كمايأفالالعمتيهذاولكنذلكمنأبعدممقايعنىكانالجديددالعيف

لهتترضلمراألاذفغاألزالالبناألزليةاالطبيعةمنوأوفحناسبهت

الصلةطبيعةمنيأقبلتقريبات4كالجدبدوالعهدبلاألوكثة3أالهابألناجيا

السماوقاآلبووبنمثلناوصارجسدأوصارسدالذىالسيدتبيهت
لقبهماعنداوكإبننثمسهعنيسوعهاؤلمتالتىضةاألمفىتظهرالصلةكحذه

هووقبلهاللقبحهذاراءا

كلأنوكووكابئثةاثا3ااألناجيلفىاههـوعجيبواضحأمرهناثم
أنأئيعةالطهفوقتعترتكةبطرعرفوهاللقبهذاالسيدعلىأطلقواالذين

يستنتجهاأذاإلنسانيستطهبشريةمعرفةشتلماللقبثحذامعرفبهم
دتهابنأنهبالمسيبطرساعترفعندمافمثاs3أإحمسامنتءجاولكنهاصرفة

معرفةأنهاأى1616متىلكيعلناودمآلماطإنلهالسيدjقا
وكذلك304متىاللهابنأنهانالتميطمرفاعوهكذابشريةليست

اشجسةااحJJاأل

3متىلمعموديةاوقتدتهابناهوياسوعأنأوال4نفسهاالأعلنوقل
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أنهنفسهعنوAنهإعالجانبإلىهذاهاVىالتجلوقت

اللفهذاأنعلىيدلهذا1Vrىمطلقةجفيةباالب

وعالقتهاألرضحيةالمسيححياةفىخاصةلةلهاألخرئاألقابنجالف

هذايعانماوالتىواالبناآلببينالىالصلةهورذكديدنستطخفيلباآلب

نسحماأونفسهعنحهاتكلمءسوادتهالسيدبنويةت5فحيتمانحبمنجاللقب
واالعالنضوعاصةرينأتعنىكانتفإمهاالغرإليه

هءجاففدالمعموديةقسمحةواضحافىذلكنجدعإنناالخضوعناحيةمنأاأ

317متهماداسررتبهالذىالحبيبابنئوفىكحذاءالصمامنصوتال

نمختلفنمكانإنمنأخنهأنهوفىاالقتباساحلىمحنافالمهميقابلهوما
الىآوىالصوتوبحمعا24ءإشعيا2274رمزةالقديمالعهد

وكأنماوالعبداالبنهامينمفهومنبننالمصدردوجالمزاالقتباسبهذأ
أيضاالعبدفهـوابنأنهفحيثالمسيرسالةليحددالمفهومننلنبربط

ؤالخدبنويةولكطالمضئوالجاللوالتساالظاهرالمجدبنويةلبستفالبنوية

اللهمشميئةيتممالذىالربعبدطاعةوأخمالطاعةوا

الريةفىالمجربواجههافعنبالسيدحياهسادالذلىومالمفهوهذا

JUيسوعبنويةفىطثالتشتفيدالالعبارةوهذهاللهابنكنتإدآله
أنالمعرفةغايةيعرفالشيالنبأنبفيدللعبارهاللغوىيركيبالألنااللهية

البنـويةهذهيستخدمأنمنهيطلباألمماسهذاوعلىاللهابنهويسوع
لكنكلهالعالمعلىالدسلطأوالجسدرغبةإشباعفىبهايحيطالذىوالمجد

لدغرضالقوةاستخدامتعنىالالبنويةهذهأنمعلناالمجربعلىرديسوع
إلهكلربضاتهمرولعمللالبالخضوعفىتظهرولكنهاالشخمى

مملمةبكلبلاالنانيحياوحدهزهباظليستعبدهوحطواياهتسجد



فشلحيثاالبنيسوختجحوهنااو44متىاللهأفمننهرخ

يؤيدهtموهذادتهالبنويةنىمايعرفوالمألنجمسرائيلخلوفآدم

صيأنخلسةيحسبلماقهصورةفىكانإذالذىبقولهبولسالرسول

lxعبدصورةآخذأنفسهأخلىضهلدتهa41فيهلبىأ

إذمتىرالبشأوردهكماساسباعةلراففىأيضايظئهرالخضوعهذا

الموقىهذافماىافىاللهبنالمسيحهوأنت9قال

حدابطرسكأنكرولماواأللموالطاعةالخدمهبنويةكثمابنويضهأنالسجديعلن
ألنكلىمرةأنتيطاذياعنىذهبالهقاثالبثدةالسيدهنـهراألمر

اصالصاحبيوسلهالذممطألبنوأنه1623ألللناسيطممالكنلتهبماصهتماأل
تعنىفالبنويةraرقسيقتلونهءاألردياناصالواكن

لتهوالطاعةالخضوخ

واضحاذلكونجدللناسوإعالنهبااللبالعخلمئفةالمعرثانياتعنهماثاولكت

االبنيعرفأحدوليسأفمنإلىدخقدشئكل11YVHمتىفى
وأنلهيعلنأناالبنأرادنواالبنإالاآلبيعرفأحدوالاآلبإال

الناسإلىيوصلهاالذىهواالبنوهذالالبنyإمتاحةليستاالبمعرفة

معرفعنيئالصلمحيعثيوحناإتجيكمنرأكايتضحاألمرهذالهمويعلنها
عنبشرىيرفئهاالبدرجةالعميقةاالبنومعرفةاالبنطريقعنالله

ىواساالا

مخاطبتهفىأبدآينطقلمفإنهالمؤمننبنووةعنتمتازالسيدبنويةوألن

فىواحدةرهسوىينطقلم1أبانا3بألقوجماعةأليةأوللتالميذ

للتالميذوضعهطوذجاأإالتكنلماهنص3و69كااربانيةاالصاله

السمواتفىالذىأبانافقولواصليتمفمتىبصلونكيفعلمهمعندما



Ylة6ىوئالسأباكمالسيدودائمايتهولمعهمنفسهيضملمنهو
yaا1اآلبioأأضأنفسهءناrY4V1r1Yfaبر

طاأعظمالمسدعندالشويةصلةأنلعلمحيذافيال100018حناره تماطءهـ

وضوحبالورصوحنايتهولمااألخيرةفهذهبالتدثالمزةصلمنيقاا

المؤمششأىاللهأوالوايصيرأنسلطانآاحمأصـاداننهسهالمسيصبنويىةمنخى
12ايوحناخهبال

اإلنسانابئ

فىولمجى6نفسلىعكيطلقهئالىالسيداختارهالذىهواللتهبكذا

علىإنسانيطئهلمماكثذارة69احواوحدكحااألوثةالثاألناجيل

يذكرواوبراإلنسانابنهوأنهماموقففيميذ3اتاايذكرفلميسوع
نفسهعنيذكرهالذئوحـدهكانضهلةماالصـهذادعاهأوناداهأحدعن
ةالمسيحاوداودابنثلام5األخراأللقابمنكثيرخالفعلما

العهدإلىخنرأنيجباللقبصيذاالسيديعنيهكانtمنفهمكأول

شيوامدآابنtAالبمعناهحزقياكفىإالسماعلىءجالقاةj3والـعالقديم

منوواحدإنساذهوالمالكيكلمالذقااشخاهذاأنمـنأكئراي
قيالحزالناس

ابقأوإنسانبمعنىجمتتركانتأراميةكلمةيةالعرالكلمةهذهويقابل

ممعناهاالصطالحأما14وVJ1wدانيالفتوردتوقداإلنسان

إنسالهابنبشبهالرافمابرىهناكدانيافىوردفقداإلخر

أدأيذكراaعددوفىوسملطاناملكالعطئتماأليامالقديمطاهربونهيت

وقدوالمملكالسلطانأعطىىالذالعلىقديسىلحعبهوهذااإلنسانابغ

20060



بالحيواناتممثلوهاشبهالتىكساألثئاغابلكحذافإنسالتالمابنءا

العاقديحئيمثلضهولحيةشخثوكصإلنساتاابأتنستخلمحثذاتو

يفححيثiاااعرزاالمسميمستابالفأينهلهـروفصودية11أماف

هـياظاالعلىوأنحابالسفووراكبااجرات5خارجأساذالمبابن

4بواسـبالخليقهليخلصرةنلويدا34ـعندسيحثظه

بيهاألثيوالنسخةأخنوخيسمىالذئكابالفىأخرفرةيظهرثم

jY6jهYوتNILاتعتبرJثrvY1cمحئاأئ

شخصااإلنسانابنيظنهروفيهعش4كالتىءاألجزاأهممن1و69
مخـنئيظلسوفصهولالخليتههقبلتأاأليااالقديمأمامكهاذكrجدآ2

أالعاكلعاكمامآوحاديانايعلنحجتبايةالحتئ

انهماندرسأننستعئيعمقابلهافىاالصعالمدححغتاريعنبسيهـةانحةهذه
نفسهعلىوأحللقهاضبااحعذاتبىعندماالسيدينيـه

عغفيهاصلمتالتىالمراتبعضفىيسوخأتالدارسقبعضيظمت

ذلثJمتاممومااإلنسانيقصدكانبكنفسهيفصدكأياأاإلنسانابن
إق9فيقول2YYقسهـفىبالسبتاالنساتقةعافىعنذكرهما

السبتربهواإلنسانهابنإذنللسبتاإلنساذاللالنسانخلقالسبت

فاإلثناناالنساكةبنوااإلنسانبنينكرقالاألواىاألصلأنويظنونيأيخمحا

جديدةبميفيةالسبتوصيةتفسرشولبارناشاتاألراميةالكلمةترجحة

اإلنساتابنأوالسبتربهوذلثيعماالذىإنإنحمانأىيستليعهشئ

اآلنثاحتىيعملأنجا17Dة5يوحناالتفسرفنفسالسيدأعطىوقد

اآلنحتىيعملااللبألنالزأالسبتيومفىنسان4Jءشئاإنأممألوأنا

كه57



كاأطاالسبتغيروفىالسبتفللناسحراظيعملأنخبكابنAو
اآلبينهعل

يعنىيسوخفمعلىاللقبكانحلوكمعنايواجهناالذىالسؤالاشالش
كرجلاالنساننابأمبهولثاإلنسانابننجواحدآفردآيعنهاأمالجحاعة

ما5االشينيقصدكاذأنهكهـماالسيدأقوالننستـشفئهاالنىالحتثيقةأواحد
تحوى27و7انياكJzأدارسصينأنشطالش

رشخهويحملهقأنأىطثيدلقبهواإلنسانفابنمعاقالمعنه
المثلهفاأحيانايعنىناLSيذنوعندالعلىىقدمجتمعيمثل

يمثلهموالذينالمثلأخرىومرةبعينه

لمةطالمالحقيقةهذهيحنىحوفاالصطا3نفسيخدميسالسيدكانوإذا

ألنالححغرالقماتمصهاأتخفاللهمولبقكماتالملنهيشارSلهفالذين

لكبمأجعلوأناداويقوr32لوقاالملكوتيعطيكمأنسرأباكم
وتجلسواملكوقافىمائدقىعلىثربواوتلتأكلواملكـوتاأجالىجعلكما

وأنهمYYUY1cلوعشراالثنىرائيلأسباطتدينوناسىكرعاحا
صليبهولمجملنفسهفلينكرورافيأكأأنأرادمناأللمفىيشاركونهسوف
10A3مى72ة54لوأنظر843مرقممىالويتبعنهما

الدارسنبعضويعتقدومجدهآالمهيشاركونهلهحمالذينأنيظهرأوه
مرقمسأيضآالسبتربهواالنسانابنإذنداالسبتعنالسيدقولأن

27rسيدفهوالسابتخلقألجلهىالذاكلىاقديحىمعببهيقعصد

فقطوليسجماعىمعنىلههنااالنسانابنأنأىلهعبدالالسبتحذا

Aprالجسدعنيتكمبولسالرسولجعلتالتىهىالحقيقههذهولعلى
للحبسيحالجماعيةالحقيقةعلىيدلماوهذاواألخوةوالبكبروالرأس
وشعبه
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لJقGفعدفئطنئاهذاعلىاقتصرالسيدأنهيعنىهذاالصنل

انناأأوكارءالصماولطيورأوجرهللثعالبيتبعهأنطلبالذقنلكاتب

ئالىولكنولدجمود820متىالرأسهيسندأينلهفليساإلنسات
رقسالالخطايايغخرأناألرضعلىسلطانااإلنساناالبنأنتعلموا

الشيوخمنفضويرالركئيتألمأنينبغىاإلنسانابنأذوللتالميذا2

rا8مرقسيقومأيامثالئةوبعدويقتلوالكتبةنةالءرؤساهـ

هذهيوضحالبمئيريوحناولعلكفردلنئمسهاللقبهذايعطىبذلكفإسه

لهمفقالقولهفىاإلنسانالبنكشفسيرأناكلمةيضععندماالحتهجقة

يوحناهوأناألىتفهمونفحينئذاإلنسانابنرفعتممتىيسوع
8YA

لعواكننفسهبهيقصدالسيدكالمفىإذناإلنساألابن

المتكدسةالبقيةهمالذينالعلىيمـأقطهلشدت

tIلمةوهواالنسانابنعنالسيدتعليمفىالتساؤليثيرآخرأمروهناك

اإلنسانافيوبيننفسهبينيفصلكأنهالغائبصيغةفىاإلنسانابنعنسلميت
الناممماقدامبىاعرفمنكللكموأقولقـولهفىأيضاالفصلهذاويظهر
قدامهصينالناسقدامأنكرقومناللهمالئقداماإلنسانابنبهيعترف
فكيفمنفصالنشخصانهمحافهلاو129لوقااللهمالئكة

عنيضكلميسوعأنءالعلمابعضظنوقداإلنسانابنهوإنهعنهكشول

القولهفاوكناإلنساألابنعنيتكلمعندمانقسهغإلرآخرشخص
اكطمةايستعملالمناسبةنفسفىىأنهواألولنهمالسيهنودمر

متىكرينانءهؤالممرذومنالناسهينكصمنبينيفصلفالأناال
152r4الذىيسوعبعينههوهذااإلنساناابنأنعرفمتىفكأن

يئبيفرفأنيسوعقصدلوأنهفهوالثاكاالسببأماأنا9ويقوللتكلم

الجديدالعهدالىالمدخلiEم



شيأالذىالشخمىنفسهمنيجعلبذلكصانلاالنساعهابنوبينأنا
يسوعألناجدمستبعدأمراذjقدامهالطريقلحهيئياالموجهقدام
S112متىوجههقداميتقدمالذىخحرالتذلكدوأنهبوحناعنذك

o1اVcY5rWفهوالغائبشخصفىاالنسانابنعنلميتأنهأما

أالمستقبلفىوعملهاآلنعملهبينفيهايقارنالتىالمواقفىذلكيفعل

يأقماعندعملهماوبننمجدهعنتخلىعندماتواضعهوقتفىعملهبينما
شخصيتيههعنيتكلمالفهوبعدفيماسنرىكماأبيهصةمالئمعمجدهفى

تمختلفنلينوفىمتنوعنموقفنفىواحدلشخـصعنولكنمختلفتن
هـاآلنسندرسهماوهذاديانايكونعندماوالثافافاديانيعندماأحدهما

نجاللهملكوتفىلهمملوأئاإلنسانابنر3ومركزهوماإدن

رئيسينقسمنإلىاللفحمهذاالسيدبهانطقالتىالمراتغالبيةتنقحم

يمجيئهعندمملهفهوالثافتاقممـاأمااألرضفىالحالىمملههواألولاالقحم
يريألخاالبوم

افاهىذلكفيهايعلنالتىالمراتأهمفلعلالحالىلهجهةمنأما
ابنأنفثالالفادالمتألمالربكعيدبعملهاإلنسانكابنلهفيهايربط

مرقمميألtرينكعنفديةنفسهوليبذلليخدمبلليخدميأتلماإلنسان

ينبخىاإلنسانابنإنأيضاواأللمالموتبلىفقطالخدمةالا1054

مرقسuويقتلاكحتبةواالكهنهةءورؤساالشيوخمنويرفضاكثريتألمأن

8rإنليقوجعلهالذىهوالربكعبدعملهأىالعملهذاولعل

ا2مرقسالخطايايخفرأناألرضعلىسلطانااإلنسانالبن

العظيمبالعملمقاألنهبلفقطلهممنوحايكقلملهالذىالسلطانألن
واأللممالتوأضعهوماالحااإلنسانافعمكنإالربعبدمملالفداف
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ذدأAاعلىغريبشئوهذاjآخاللمنيناآلخصتخلتىارالحياة

يفهىالسلطانLهالذىالملكهواليهوديةفهتعرالذىاإلفسانابنإنهوديةاا

جديدشئئفهذانفسهأخلىالذىالمتواضعاإلنسانابنأمايدومملك

اإلنسانوابنالربعبدممماينطهرفقديسوعأماتعرفAتكشلماحملح

ابنأبامتدعىالمستفبلفىوأيامهالمجدعملفهوالمستقبلفىعملهأما

متىالرؤىخطابهفىمجيئهوصفوقد17rYلوأإلنسانا

rfYVrvr9رقسالقديسينالمالئكةمعممجدأبيهيأقحينما

8rAظهورهعنيتكلمعندمايسوعأنرامهماوهوأهناولنالحظ

سيأتىأنهاألناجيلفىبتاتايذكروالقسمينإلىلمجيئهحمالالمستقبافى
تبصرونوسوفيالسنهدربمأمامالعظـيمافهاعترفىذلكويظهرثانيةمرة
مرقسءالحماسابفىوآتياالقوةيمنعنجالسااإلنساناين

ولكنهالمجدومظهرواأللمالتواضعمظهرعملهفىمظهربنيذكرنه4
وموتهورسالتهوالدتهاألرضعلىدنجيئهابطمترمملإنهواحدعل

العهديفتظرهنtكLمحققابئهذافىأنهمعاألولمجيئهعليهايطلقال
بئعنوتعاليمهديثهأمنأىفىيتكحلمولماللهملكوتإعالنمنالقدم
pلاعملهأنيعلنذاولهفقاإلنسانابنمجىعنهيقولولكنهثاق

Jمتكامcويدخلحمهذايتألمالمسيحأنينيغىولكنهوثانأولمجيئانهنافليس

01iU0مجدهإلى

العظيبمالمنظرذللثبنفسهوصالتوقدالدينونةفهومجيئهفئعملهأما

عنويضعهاءالجداحينماتفصل25316متىفىالدينونةصنظر

الدينونةأنيعمالجديدالعهدأنومعناعنويضعهاوالخرافاليسار

الدينونةكلأعطىقداآلبأنهيعلنالوقتنفسفىولكنهاللهعلى
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الناسسرائراللهيديقفبيماذللثبعلننفسهلسبولالرسوحتىالبن

اهت5ورنثوس5حممالمسيكرسىأمامجميعاسنظغرلكضنا

فالديانالدينونةفىجديداعنمرأأدخلقدالسيدأنحـظناومحنا

بنفسههواالنسانابنأيامفىليدينيظهرسوفالذىفذلك5الفابسمه

أساسنفاألساسهذاىوعلخطاياهممنالناسوليفدىليتالمظنهرالذى
مملهومنالمتواضعظهورهوفىمنهالناسوقفعاكأيتوقفالدينونة

فإداالخاطىالفاسقالجيلهذافىوبكالممطجااشحىمنألناالربكعبد

مرقسالقديسإلنئالما3معأبيهبمجدءجامـتىبهيستحىاالنسانابن

8VAأعترفالناسقدامبىيعترفمنفكلمتئالبضرهفىيوركاأو

أناأنكرهالناسقدامينكرفمامنوكنالسمواتفىالذىأبىامقدبهأيضاأنا

ذلرليسيكن323rة10متىالسمواتفىالذىأبتدامأيضا

إخوتمنالناسموقفوهوالدينونةهذهفئاخرراعنيضحأنهبلفقط

Alالمسيعأخوةبأحدلرافعلفمنكماصاغر

عنصرآاهذليسلكنهورفضهقدفإنهيفعللمومنفعلقدفبهاألصاغر

هويشملهأنهاالنسانابنلقبفىالسيديضعهالذىالتفسيرضهولجديدا

األصاكراألخوةيسميهمالذينالعلىقديحماعبح

وجهينلهأنفىداودابنلقبيشابهاإلنسانابنلقبأنوىوهكذا
ربيدعىالقيامةجمدمجدهوفىدداابنيدعىتواضعهالسيدئأنفكا

الحاضرالوقتفىواقتالمالتواضعوجهتانلهاإلنسانابنهكذادو
المستقبلفىوالدينونةوالمجد
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الربمبد

نكلمرينبأيتمزالذىالقباهذاإكاآلننأف

عبدالربأنهنفصطعنيقلولمجهاراهيذلمالسيدأذهواألول

كماالفدائأتوالموتاأللمفىالعبدذلكرسالةيتممأنهأعالتذلكختل
الكتابنالثاتءزابفىءإشعيانبواتفىيظهر

عليهأطلقلقببكلالخلصيربطهاالعبدرسالةفإنالثاتىراأل101

ىويقتليتالمسوفأنهيذكرفإنهاللهابنأوالمسيحأنتلهقيلفإذا

i1l1اصيتفإنمااإلنسالكابننفسهعنهوتكلموإذا12وا
أحاديثخللباساعبدفرسالة831رقممرتهوآالم

برلمبهاعترفاعندفيلبسقيصريةافاعتربعدخاصةوعسلهالسيد

علىصعبمالس13أنعرفالسيدولعكعنهصلمتأنمحدثفلمذلكقبلأما
ذيثإكالرسالةهكـلىعنالحديثأرجأولذلكقبولهفستحيلواألفهام
دلىالىالوقت

وعبدالرباإلنسانابناللقبنوبنيظهرالذئهوالحقجقىاالرتباطواكش

رسالتهوصففىالسيدكلمااشخداللذاناللقيانأفهماذلثفىوالسبب

القديمالعهدفىخصإنالثرسالةبنثمابهاتمفىارتباطاهناكأنويلوحرممله

Elءشعياومجتمعلمجموعةممثلصشخهوالربعبدأنفكاهننس
13054fY1121هAهواالنساذابنكذا

7دانياكفىءكماجاالعلىقديحىشعبممثل

ماخناشارسالةارتبطتأنية4jالفىيحدثؤلمذلكرغمولكن
يتممأنالءماالىقاالقطالممجداإلنساذابنرونينتظنوابوداألن

ولمالسيدأعلنهالذىالجديداإلعالذحذاالمتواضعالمتغالربعبدرسالة
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يفهموهولميقابلهYYjUمتىيقبلوهأنالتالميذحتئستطع

اإلنسانابنارتباطحولكن9اvمـتىاألمواتبينمنقامأنبعدyإ

االنسانابنلقبيستعحلنLSأنهYإورسالتهالسيدتعليمفاالربوعبد
يغطىاالنسانابنأنهوذلكفىوالسببالربعبدلقبمنكثيراأكز
يضصرفبيماالربعبدرسالةمنكثرآأوسعالسيدرسالةفىواسعةمنطقة

ليشملاإلنسانابنلقبيمتدهوآالالمسيحتواهحعلىالربعبدلقب

ءالفدافىوالمحدالتواضعرسالة

اللهملكوتفىالسيدمملهواكلى



للنحانأم

مـوقممحإدجل
ولنبدأحدةعلىالئالثةاألناجيكمنإتجيلكلدراسةإلىاالتنأف

قسمربإتجيل

ىبإنججلهعاالدارسونيبدألألناجيلبةوالتفسحرالتقـويةاساتالدرق

ثابالنسبةالمكافىتيبالزJiاألوهوAألن

وaأن4يعتقدونألضهممرقصبإنجيلفجبدأونعلميةاسةدرالدارسونأما

والثالثكمااألولاإلنجيلنكاتجماوأناليخازأوالكتبالذى
نوضحأنناكالمفيدمنولعلهإنجيلهماكتابةفىمرجعالهمااخذاهقدلوقا

بذلكيعتقدونءالعلماءهؤالجعلتالتىبعفاألسباب

الوصكحلقةاألموحقيقةفىبرعهمرقسأنحواألولالسبب

تيبفىIjUلومتىاختالفحالةفىأنهفىذللثويظهرولوقامتىبىما

يتفثهأنهأىاآلخرمعويختلفمنهماواحلىمعيتفقمرقسفإنالمسيحقصة

أنيمكيتالممنومتىمعويختلفUالمعأوقاUلمعخلتفويمتىمع
rوyصرقلذلكلنأخذمثالمرقسمعويختلفانومتىلويتفق

7wJaا9متىمعيتفق2yyمرقس

ييما91A11fYمتىميقءابتدامرقسعنيختلفمتىإنجيللكن

ثالحوافىترتيبفىمرقسخاالتفاقفىيستمرقاjل



متىمعفيتفق22336رقسماف

620لوقافىرقسهـعنذلكبعدالصثوقالكناا6ولو

رقسعدا1مLiرقسومتىعتغقر83

84عندإالمرقستيبقىإلىUالويرجعودا12rrمتى

عنولوقامتىنجتلفمانادرا67مرقسمنءاافيويكن
لوقسيقبهالذىتيبالتر

الوصلوحطقةاألساسوفىمرقسإنجيلأنءالعلمايتهولكايدلحذاو

ولوقامتىاآلخريناإلنجيايـقبنوادثاتيبقىث

بعفئايسيدقصةردفىمرقسأسلوبحـهـوثاناسببوحهـاك

صاوخصواناآلخرناإلنجيا3يحاولالقهـصةفىدقيتكةتفاصيلفيصاألحيان
مرقساألخضرالعشبعلىآالفالخمسةجلوسمثلمخهايتخلصاأنمتى

مرقسىنائماوسادةكلىكانويسوعمتهماح40و639
4rA84متىمعYمرقعسالداالنازفةالمرأةحالةووصف

لذلكنايفعالن5ك1و4س92nمىح5026

صفاتومنمرقحسفىموجودةوليستدانهار9يالتىنآللتعاليمطميوجدا
متىالبخيرينجعلمماالقصةسردفىالتامةالصراحةأيضامرقـسإنجيلأسلوب

كاع65مرقسرنقالمراحةهذهوختخفيفيحاوالناولوقا
YسمرقسهrY1ذلكرغ

jللIنجمعوصالتالميذسؤالعلىالخلردحوذلكعلىمثلأه

فبينما14و13امتىح12و411مرقسباألمتالالتعليمسبب

مفهـومغيهشيئاإلتهملكوتجعلهواألمثالمنالغرضأنمرقسيذكر



تعمدواالذينأولئكفىفقطررحتيقالاألنهوضأتىءيظهرتضغا

ينظروالعايهمعجوافأكضوموهايفها1

نعحاتشحابهإذاإنهقوليالنصومادارسوكلب4يسحوذقاةوكحناك

ذءالقراناحيةناآلخركوبةصةأكثرأحدححان3Kكتولشـأrلفى

أنولالمعثناألنهاآلخوتأقدأبريعلراألخالنصهذانفالمضمونأو
أوقبوالسولةأكرولمجعلهالنصليصطأنددجخاودالمتأخرتبطال

اذفمأصعبنصااحمجلاالنصكنالمتأخرالمشخصفيجعلراألينئلبأت

دوصمنوافغفقداألساساحذكلوولةرحمالدارسونيقبلهارأ

اآلخرينيليناإلنجقبلكتبأنهعلىثادةيشمرقـسفايصعوباتهaور

ةحرحلرقببهأسلويصقافىبأنحاوالالبماشيرينولوقامتىوأت

lمـلىإنيعنأوليةوماتمعlتس

نذكرأنحسنيسترقسإنجيلعنهمانوعامافصلةةبدرالىوانأنقبل

تاالمعلوهذهاإلنجيلاذانحمالمساعدةاألوليةالمعلوماتبعضعنشيئآ

ايهإيقااللىتفآتالتىوكىjدالمدخلأوالمقدمةاحضاباسوداهـثيس

االنجيككاتبط

انحهئفقداإلنهبيلةقدفىكتبقداالسمدامlالناسمنكثريعتقد

ليعواكشتالكاتبشخصيةعنللسؤالحتئمجالههناكيعدولمرأكل

وانهالعيقرأواعندمالونءيتساالناسبضبدأفقدراألواقعكروحعذا

راسةالواستمرتالشخصذاAيكوقمنمـرمسلمجسباالنجيل

الجديدالعغدكلوفنفسهستابالدشرLوفىينص13تارتفىالمستفيضة

الكاتبشخصيةمنالقاطعماقأكديمكنحتى
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قالهUيقتحسالكنسىتارنحهفىيوسابيوسفإنمرقسإنجيلعنما

بياسبا

كتبقدلبطرسمفحرأارالذىمرقسإنأيضاالشيضقالولقد9

بالرتيبليسولكنالربلوأممJأقوالمنتذكرهماكلطدقةفيب

منذكرالذىسبلىعنقبالقلتكاولكنيشعهولمالربيسمعلمألنه

الرب44كلممتابةإلىدفأنبدونالسامعنحاجةمايوافقالسيدتعاليم
ذكرهماككفىواحداخطأيعمكلمإنهمرقسفصلاوكعكذتوعمله

كلبطرسعنأخذالذىمرقسعنهادةلثأقدمماكوهذهداوكشه

كلبماأخذشهادةوهىالربممالوأأقوالمنويذكرهبهيعلمكانما
هذانسبلىعلىبهضونيعترماءالعلمابحدلمالحديثالعصرتقريباوفىنالدارلس
هذآمرقسهوفمنمرقسإلىالكتاب

فىأوالمراتDJrاألنحرDاهذاذكروردلقد

كانالقالعليةإنويقالأمهبيتفىتجتمعكانتالكنيسةأنذكرحيث

ولعلهااأعمالالبيمتهذافىكانتعوالصبعدالتالميذفيهابختهث

لوقما14aمرقسرباقءعشاأولالرببايخمارسالتىالعليةكانت
2Y12أممافهىمرقساسمفيهاوردالتىالثانيةالمرةأماJY52ا

أورشيممنمعهمامرقساأحضرناباوبرشاولطأنكريذحيثط

قىكهماحيثيريةالتبتوشاولبرنابارحلةقصةjكر3الثالثةوالمرة
مرةيرافقهماأنسبولالرسولرفضدوقلىtrJJ1wآفريجيلىفى

413639السببلهذابرناباعنوافترقالثانيةرحلتهمافى5أخر

415كورنثوسaأيضامراتثالثرسائلهفىبولسذكرهوقد

فبيصونفىثمبرناباأختابنأنهعنهويذكرتحياتهالكنيسةييغحميث

AY



ئيموئاوس2فىوأخرآآخرينمعمعهيعملنه1عنهكرينهحيث2

تبموثاوصيةنجدآويثلللعمانافعأنهويتهرركلتدحهعندما411

عهيحضرهأن

فىالتىعليكبمتسـلمAا5rبطرسافىمرقسوأخرأيذكر

قسهـمعيعملكانبطرسأنويلوحابنىومرقسمعكمالختارةبابل
سالفةبابياسلثهـادةكأأيضاذلكIعJويستداوقتاذلكفىرومافى

معهكانرقحماورومافىكانبرسأنيذكرحيثالذكر

يذهبقإنهىاكنالتقليدفىأماالجديدالعهدفىمرقسيوحناهوكعذا

الرسولسبلىأرسلهحيثمrvسنةحوالمطاألولمالمرةمرتننمصرإلى

بثمأifسنةإلىهناكومكث140سنةحوالىةاإلسكندرفدخلى

المرجعم49سنةحوالىوفىإنجيلهكتبوهناكروماإلىبطرسمع
وهمةنمثاطبكلصرفىيبشرحياتهخايةإلىيقىوهناكممر

الدراسةهذهكحدفأنوحيثوالتمقلجدالجديدالعهدفمرقصرهواكط

كافطائلالمناقشاتفىلدخوكداعىفالفقطالمعلوماتءإعطاهو

اإلنجيلكابةتاريخ

االتجيلهذافيهكتبالذهـالتاريخعنالرأىفاختالفححناك

فىكتباإلنجيكأنيؤكدونالمصرىبالتقليدنيتمسالذينا

األربعيناتمنتصف

Iبإناؤكتبأنهيذكرهحتورىسساسىعالمهناك
قائمةالخرابرجسةنظرتمفتىأالعبارةعالبانيارأيهم40و39سنة

كاليجوالصورةهئابالخرورجسةالينبغىحجث



كسمشرألىحعذاشولتالعالمحذايعتقدكماكيالمفوضعتقد

ضعيثفاسرأسعلىبق4وتهنى

الخمسيناتفكتبههارينكفهاأخرعالمقات3

fويبنونم467سنةبننؤآكتبأنيعتندوتءالعلماحمغا
كتبمرقسإنيقولالذىإيرينايوسشهادةالتاليةراألمrاعاتدتـهمصكقب
وبولسبوسوتبعدإنججل

تأكيدثمخرابهاقبلديمأورفىالحالةيصفاrاحاألأنثم
الستيناتفىوهىفيهاكتباكأالرةالفصسبعماتSواألاتألىاالضطي

8مرقسسوبولبطرسيادتو

WAVwلخ

الموضوعهذافىالمناقشةأنعلىيدلممااألممحريةأعاالتأكيدلرأوأخ
7صالوقتذلكإكمشتعلةكانت

دارسيتجاهلهاأذيمكنوالقويةءاآلراهكلى

ابنهكمكمان

االنجيلهذافيهكتبالذىالمكانخصوصنظريات3هناك

1Lallyمصرفىكتباالنججلأنمنالذهبفميوحناكريسستم
نوسوأوربحااإلسكندرىأكليمندسيناقضهحداشول

الذىالشيخفيوحناأنطاكيةفىكتبإنهيقولرأىمناك2
الكلماتبعضظهورأنثمالمثرقفىيسكشكانشهادتهبابياسيقتبس

مقنعةغيرءاالراهذهولكنذلكيوبداإلنجبلفاألرامية



اإيرينايوادةفثرومافىكتبأنههفيعتقدوءالعلماغالبيةأما

ثطالرتئسحقيفةهناكثمذلكيؤبداإلسكندرىحرإكليمندس

ميةااألرا

7f1انفثأa41ايثـاقوىطامثلاألراميـةالكلماتشفسر

بطريقةوطقومهمودالعوائدتنكسيرايعطىذلكنبجاوإلىذلكوغر

وذلكاليهوديةمغقريبنأويهودلجماعةيكتبلمأنهيفهمالقارئبل

ا7rصفىواضح

اكلماتجمضهوووأخيرااألراميةعنءباغرءالقراأنعلىبدلمما
أنعلىقويةأدلةهذهكلcلجئونc0دينارمثلاإلنجيافىالالتينية
مرقسبيلفيهكتبالذىالمكانكروما

JtاخIلالنجيلدبى

يأقماعنهينالدارسءأراومجملةبى4الخاصاألدفطابهلالنجيل

اليوىالتعاملأسلوبيراكثيماثلبسيطشعبىبأسلوبكتبلقدا

مصرئخاصةوجدتالتىاليونانيةوالنقوشلبر10أوراقفىظهرالذى

األمماايرؤياوسفرلوقاإنجيلفىفصيحةكئيرةءاأجزعنيختلفبذلكوهو
الغيرالقصرةالجمليستخدمأنهثانييمانالعبرورسالةيعقوبورسالةس

إلخ0001أيضاووهىبكثرهالربطأداةيستخدمولهذامركبة

عناالنجيلهذازتمقويةدافقةبحيويةممتازاألسلوبهذاولكن

ألفاظاستخدامكثرةفىالحويةهذهوتظهرالجديددالعيكتبمنيرهغ
مرةEاحوااأللفاظهذهوتظـهرللوقتاالطحاالمثلالسرعة

استعماالوسرعةحركةقصتهيزيدوكامستمرةسريعةحركةالقصةيعطىمما

YYI



عندماالمضارعالفعليستخدمأنهأىاالرغىالمضارعنسميهلمالبشر

1f1Ojحوالىهذاالتاريخىالمضارعظهروقديسوخعنقصةيذكر
اليونانيةاللغةيظهرفهذاطبعاكلهاإلتجيلتى

هناهايذكرمنأنيؤكدمماةصرتفاصيليفالبثرذلكجانبوإك

سبقوهكتابلفهـصةقارئاأوآخرينمنسامعاشبولمشاعياشاهدكان

خمسونوخسونمئةمئةيجلسونكانوايسوعأطعمهمالذينآالففنلمسة
عانالمؤخرةفىكانويسوع4و693األخضراالعشبعلىلكو

لمجتضبمإنهاألطفاليتبكاوعندrAالمركبناطافوساده
قوتللقصةعلمماسذاوه1Iوسارحعلضدلهولضال همامء

رينكبوتأثإلرأ

فيسوعقويةواضحةبـريقةيسوععواطاالتججلكذاويصثف

121ويحبهإليهينظراألبديةاالحياةعيتيسألالذىالشابيسحعماعظ
قساومنيتنهدثمVأأنفإنهويشفيهالمريضيقابلوعندما

منأحيانايتعجب634عليهميتحنولالشةت812الناس
أ104عنهاألطفالألعادمنولضاظ1jاإمماعده Iا

ه3والكتبآالئريسبينفىيراهالذىالجاهكالعنادعكويحزنويغضب
ه6لقساوجممواحدهآيهيعملأيخثدرولم

حاسمجريئةءأشياأيضايذكرفإنهجذالتا3عناإلنجيلصلميتاوعند

قلوصهمألنفيهمتؤترلمقليلةبارغفةاالفاأشبععندماةاألرغئفعالمة
دونالكالميحفظونوكانوا1وAVلح652كليهظةكانت

يقولهالرهكثءأشيامنيتحيرونانـواوء9j32cيفنهموهأن
تعدامولكنتالميذهعلىاالمريقتصرولم2rو104Yوبعميا



أنهحسبوهألنهم3سطسىلخرجوافقدبائهأقرإلىوأقعىأشدربصوره

ودعاكهلهمنوتيتحعرواكابالمئعمنوسامعوه2ا3مختا

Yv

بحيويةكللقصتهتعطىاإلعيلهذاكتابةفىالتامةالمراحةهذه

بلعاطزةبأىصتأؤفمكتابتهفىموضوعياكانبأنهاإلحساستعطى

ينفردالصراحةهذهحمعهوماالربيسوعفصةمنوجدهماكلكتب

مثلنأوواحدامئالولعلآخرإنجيلىأئعنأدونارالألشمرقمسبها
1yiالسيدءأقـرباأدتمرقحسيذكرفبينماالمنفردالموقفهذالتبيانيالعيان

موقفأىاإيشالهـأندونالقصةهذهيرالبمتىيذكرمختلأنهيظخون
819لوقاالبمثرقالووكذلك12faaasمتىباهأقرمن

يـكرنوالمأنهمإذيكتبأخرئيقةبحاسيذكرالموقففإنيـوحناإنجيافىاما

75وحنابهونيؤ

لهيقوولهذاعنيفإيمانعدميسوخقابلوطنهؤفآخرمثلوهناك

ه6مرقسواحدةةقـوواليصنعأنيقدرلميسوعإنمرقصى

قواتهناكيضعولمويقولدثةالحLهذهيذكرالبثيرهتىأنحالينبئ
لوقاماأالتعبرينربئالشقةأبعدومماه8ا3إكالخهملعدملرةث

واسعصيلبتفنفسهالموقفيذكرأنهمعالقبجلهذامنشحيئايذكرفلم
JLlr

حيويةلقصتهيجعلمماالخاصيةبهذهمرقمثأنجيلتفردسيظئوهكذا

رمنمتمايروموضوعية

Yrw



التعاليممنأكربالقمةاهمامه

مقارنةنعملأنحممنويعمشالبمثيرمرقربهاينشلىأض3A3ـوهذ

أننسخطيعوبذلكآخرجانبمنومرجانبقامـنqومىت
قـورنثإذامرقمإنجيلفىالمذكورالسيداألقوالالضئيلكدرالفعرصت

بإنجيلرقسإنجيكقارنافإذايوحناإتجيلعنناحعيكتاألخرينباإلنجيلكأ

الجبلهعلىالموعظمتىإتجيلفىنجدفمئا3حمبرتالالفرقتجدفإنناسى

ةلرالصغءاألجزابعضسوىمرقسإنجيكأثرآفلماتجدوال57ص

4210مرقسومتعددغمختلفةواقثففخاكوهنافوردا

فهخلةأ7نجدبينما4صفىأمثال4نجدفإشنااإئالاربالمثاف

ميذهلتا3المسيحإرساليةوفىاVصمـتىإنجيافئلهالمئمابااألصحا
بينماعدداrvفىاإلرساليةتعليماتيلقىمتىفئ6مرقمرمـتى
وبالملاالنجيليننمقالجةفىاوفقطأعداد6يذكركحاثمرقمس

قاوبىينبينهاألمـراتجدنئعص

كاأنهمعنفسهابالتعليمكثيماهـحغلمرالبعثرقسأنيتضهـحيححذاتم
تعليميعتركانالمسيحوسلالنوتهفىالعنلممنتعندمابعدفيماسخرى
41Yسلطارعناأساسيامنعنصرأالمسب

فياألقواكثمكالمثثالثةمـرقسإنجيلوصهاالتىالتعاليمأنواعوأحم
ؤية9اصتابةال

الثيثالا

الرارعمثلومممافقطأربعةمرقسإنجيلفىدتورالتئاألمثالاكا
2629ة4رايقبتالذىافباتمثلشم4212روتفسه



ءاألرديابناكراممئلاوأخير430rlcالخردلحبةمعل

Yrwrثمةالجليافىاألولىالثالثةاألمثلةالربقالولقد

مرقحرإنجيلعنهيذكرباألمثالالسيدتعليموفىأورشدمفىاألخيراذكر

ااألفخمارجمـنهمالذينوأماءإشعيامناقتباسالحقيقةفىوAقوال
بنسامويسمعواينظرواوالمبصرينيبعرواىلشئكللممني

واتمطهYو411خطاياهلهمفتغفريرجعوالئالةيفنهمواوال

بأمثالالمسيحيتكلمكيفإذالمفسريـنجمإتلدىلغزأالقولهذااستمر
كحلذلكمنغرضهاوالسمواتلمكوتمفنهومالناشعلىتيغلئالى

يتفقوحلخطاياهملهمفتغفراللهإلىيرجعواالئالىذلكيئعاحقيقهحو
نجورسالتهننكسهالسيدمجىمعالموقفهذا

بمعنىالموقفهذافىثألكلمةمونيفالمثمحرينناهـإن

فبـاألمثالخارجمنحمالذينماوألحنشمهالربكلمةفىخاصةآ
وهىألغازااكـطمةمرادفةهناأمثاكأاخلثئكللهمنصي

علىتنطبقنهاولاألمثالالسيدأىتعاليممنواحدنوخعلىفقطالفإق
الناسءهؤاللدئالغازعنعبارةهىكلياتعاعهأنأفسعاطهكا

المقدسضاباليباعلىضليسيرالتسوهذافتهححنهايستطيغونال

عنالناسصدوديصفالذىءإشعياقولالمسيبماقتبمفقدحيذاوعلى

أذهانهمطمسالذىهوننسمهالربكأنساخرآوصفااللهكلحسةورطاع

خطاياهملهمفتغثهريرجحواالحتئوقلوبهم

المسيحتعالـيمكلعلىينطبقألغازوالتفسيرالمعنىهذاكانفإذا

باألمثالتعاجمهيضرالفهذاقلوبهماقسوالذينالخارجمنكعمللذينبالنسبة
توضعساميةعظيمةحقائقهىبلمعمياتأنهاعلىنصفهاأنيمكنوال

r51الجديدالالعهدالىالمدخل



الحشاثقهذهلممتتوئالالناسحياةمنأخذتثلةسقوالبئ

فمهماتعاطهسائرشأنذلكi4شأحوهايفاقلوصهمفلقساوههمأ
يئااألعىايشنهعانهفباطرأالشححمىنوىكأن

وحيةرطاإعالنLJاقر1ا

أنبذلكويقصدمرقسإنجيلفىبسوختعاليممنالثاكأالنوغكوحذا
هذهوفىهوتالميذالسيدفيهاجازخاصةومواقفتقصرةقححصاهناك

اقاألممعغضمفتيقةروحيةوحقجقةساميااإعالأعطىالمواقثف

مناوقفا19Aحوالىمرقسلإخجذكرولقدالجديدللعهدالتى3ـالجديد

المسيحبهانطقحقيقةإعاألنثاكلنهايةرزاكرآفى

البنأن9السيدوفيهايعلنالمفلوجءشفاقصة2510
الخطايايغفرأناألرضعلىسلطـانااالنسان

2Lمعيأكلأنهعلىللمسيحوالفربسيينصتبةالانتقاد17و

يحتاجالايحلنالموقفهذاوفىوخطاهثمارين

أبراراألدعوآتلمالمركمابلطبيبالىءااألصا
التوبةإلىخطاةبل

هل9يعلنوهناالمسيحتالميذصيامعدمعنالسزال22ا

معهموالعريسيصومواأنالعرسبنويستطيع

2yriYويخألهمالفريسبوانتقادالسنابكميذالتا3قطـف
لالنسانجعلإنماالممبتلبالقوكالمهالسيد

ربهواإلنسانابنإذنالسبتألجلاإلنسانال

أيضاالسبت



السيديتساعلفيهاالسبتفىاليابسةالرجكيدءشفا6ا

خليصثرالفعلأويراظفعلالسبتفيحلهل
أقتلأونفس

r22lYفقالاشياطينايخرجببعلزبولأنهإياهالكتبةصهاما

انقسمتالنشيطانايخرجأنيطانيقدركيف
لماتثبتأنهالمملكةتلكتقدرالذاتهاعلىلالف

أىهاوإخوتىأىمنالالحقيقيونالمسيحءباأقرr5rا3

وأختئآخىطراللهيئةممثيصنعمنألذوإخوف
وأنىأ

علىرداالسيديقولوداياوعاداتاليدينغسلعنا7

حسنادـاأياديهميغسلوالمألخهمللتالميذانتقمادخم
بشمفتيهشيكرالثصعبابخحلىءإشعيااتنبأعن

v3قالوحمأألنالقربانعنيسوخقإعافىا

لمثوأأباكأكرم

الشيطانشخصايخرخانعـوأخـبملسيدهيذكريـوحناq3و938

ألنتمنعوهVالسيديقـوليتبعهمليثأررووuبا

أنسريعاستويباسمىقوةيصنعأحداليمس

شراعلىيقول

قلوبكبمقساوةأجلنيقولإذوالزقالطالفعن9ا10
صيةالوهذه7كتب
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111l1األوالددعوادايقولليباركهملهالداألوتقديمعند
إلىيأتون

YYrvrrئالىلهالذقالسلطانعننهنةالءرؤساسألهكندما

وأناjaبدويسوخفسألمالهيكلمنالباعةيخرخ

منأمكانتءالحمامنيوحنامعموديةأسألكم
الناس

rrvقاماعندالجزيةعنJاصطيادمحاولةعلىردا

لقيصرلقيصرماأعطوالمةأبكلهالنريسبش

Jلتهمالته

lAYvللسبعةزوجةصارتالتىالمرأةوقصةالتهيامةعن

الكفتعرفونهالإذتضلونلهذاأليسقال

اللهقوهوال

1VYAwfالناموسفىاألولىالوصيةUتخبيسوعال
كنفسكقريبكوتحبإلهكالرب

125rvyإنالكتبةيقولكييفداودابنوكونهالمسيحعن

بالروحيقولنفسهداودألنداودابنالمسيح
فالرالربUJقالقدس

11fit4ذالمرأةفلسعنuإنهلالغلأقوالحتاالسيدل

الذينيعجممنأكثرألقتقدالنهقرهاألرملةهذه
انةافئفىألقوا

علىجريترك10أإذأعلنالهيكلخرابعن2ااس

حجرالينقض
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aaمنويظئهر3الجديداالعالناتالسيدفيباأعلنالتىالمواقئفمى
هذاعلىباألكـريشركانواإلعالنالموقفلمذا35فىيرابشاأذدرافها

أإعدافىإالوالموتخاالنثحسةوماكلنهاتالقصةفىاألهماءالجزويعتبرهناإلعا3
الساناإلعا3لمذا

لةوثالرابةالك3

رغالتسميةهذهولعل13صفىءجاهوالروؤيةبالكتابةصدهنقما

5Vيتعدالاحاألهذافىالروؤىءفالجزةجوانجهامنيرمحثفىمحيحة

وكىوؤيةالربةوالكناrfrvو1420و8و7أعدادوهىعددأ

وصففىتتلخصدانيالشرمنءوأجزاالرؤياسفربهاكفالتى

لهومنالشيطانأووالشريرناحيةمـنوشعبهاللهبىينالذىوالصرلوبالحر

ءوبرازالزلمنالطبيعيةاقوىافيهتتدخلوصفاأخرىناحيةمن

مفتاحهاعرفإذاحلهايمكنألغازفيهوتظهرءالحمامننجوموسقوط

وؤيةالراكتابةأسلوبهوهذااللهويملكألرأخاللهشعبينتصرأنبدوال

دوjإتشابهالذكرالسابقةاألعدادهذهإننفولأننستطيعهذاعلىومقياسا

اذاuفثالنواحيهابعضفىتختلفأنهامعاكخابةمنالنوعهذاكبر

لدينونيةووصفاأسفكإلىوإلقائهالخيطانلخهايةوصفاخهايتصافىفيال

فىدهاوجومنبدالالتىالعناصرهذهالوجودمنالتنرالJIjjjكائيةاك

وؤيةالربةستاال

سنبقولكنالمسجحخطابباقىيوجدءالجزحذاجانبإلىلكن

مرقصهإنجيلبالهوتلماصاءالجزإلىنضلأنإلمماكلهاألصماحاكذدراسة

معناهنتفهمل



األنبيلبةنظربة

وشه1620عنداالنجيلىيذأيدينابينالىاالعربيةالنسخةلى

وتتلخمألاحاألهذامن920األعدادصهغموكبيرةمثكلةمناك
رينأفالمشالطـة

مرقسكتححاهلبمعنىاالنجيلفىأصيلة920األعداداهذههات

األولجدآمهمنلعامليننتيجةالسؤالاطهظهرأليختتمهإئحيلهنهايةفى

ههذهصاتوجدالوالسينائيةنيةطالفاتيوهمايفقدنحطوطتأهمأنهو
عددذلكجانبإلىسرجمحاأهميئأقلأخرىمخلوطاتوكذلكاألعداثا

واألراميةالسريانيـةمثلالمعتمددطةالقدجماتهـالمنيير

إحداهماخهايتينتتضمنجماتوالترالخطوطاتبعضأنبذلكويتصا

لريةوالبحالصعيديةالقبطيةجمةالترياوغرصغخرئ1Nو95كبيش

امخص3والصغيرةفىالنهايةسوىتوجدالقدممةتينيةNواحدمخطوطةوف
920األعدادعكخترىال

يوناصةااللغةفىوخاصةيظهرالختلفةأناياتا3ـحذجانباوإ

والكلحاتاالنجيلوبقية925األعدادبيناألسلوبافواضحث3اختا

9عبيديهلمابدهشفإنهالدراسةيدققمفإنوكذلكفيهالمستعحلة

اولصكألنهاحاألفةاألولىللمرةذكرتنهاsالمجدليةمريموصبكتك

شخصيةأنهاعلىاألولالعددفىيذكركماالذىالوقتننسىفىبهاالتريف

وسالومةيعقـوبأممريمعنذلكفىتقلوالمعروفة

الدارسينمنالعظىالغالبيةاعتقدتفقداالعتباوينهذينأساسعلى
االنجيلرلملىأضيفتقدواخهانفسهثميرالبوضعمنديستالنهايةهذهأن
ذلكبعد
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أنهءالعلمايظنالذئ31العدوهوأنالثاقاراأليواجهناوكحنا

طحةبتفخمالهالحرقيةفالترجيةةةخهاوقيأنيحهملحاالميإتجيايةض

طثنكجفبلةفقطذلكوليساهكتابهىيفأنيعقلوالداألنه

وتوأن4كتاأولفىاإلتجيلرسالةيظهرالذقاإلتجياالوكولمرقس

إنخائفاتكنبأنهنءالنساحالةبوضانفسهالكتابهذابنهىءجاقد

ذلكيقبكالالمنثلة

لممرقسكبأنقيةالمنطةالنتيإلىالدارسوتينضهىاألساساهذاوعلى
كأنمالسببفقدتولكخحاضهايةلهكتبوأنهبدالسذاححإنجيلهيترك

العددإلىلوعندمامرقسفإنوإالالكتايةتثـوحهـتأوالورقةكطيت

AحدثتJالتكلةعنمنعتهثةح

Aعددوركايةاإلنجيلينتىأناإالجائرشىءكلإت

النهايةأضافاألقدمينالكتبةأحدأنويلوحابخهايةمثكلةهىفذه
التىالنسخةفيالموجودالنقصLPيتفالقلمنذكرتالتىلصخيرة

لهموإرسالهيذهلتالالمسيحظهورإلعالنبرى311الهايةأضبفتتمبيده
jيخالتقليلةأعدادفىكثيرةظقوراتعلىيحتوىمختصرأسلوبفىذلك

ىJاألاألناجيل

لدارسينامظمىاالغالبيةsيؤمااحذ

وجدتالتىالقصيرهساية11محنانذكرأنيستحسمنالدراسةلالستكا

بهأمـرواماوكلاألخرىاليونانجةاغـطوطاتوجمضالقبطيةايزجمةافى

المثرفومننئيسهيسوعظهراألمورحعذهوبعدمعهومنابربحبهواأخير

بالخالصازهاكردائماالباقيةلمقدسةاازهالهـكرمعهمأرسلالغربإلى

ywi



مرثسلجيلسالة

اإلنجيلهذاحالاينقردالتىالرسالةهئمما

أنيعنىفغذاكتبإنجيلأولوحهمـرقسإنجياأضااعتقدناإذاا

قبلمنمحروفايكنلماآلدابمنجديدازوعأأوجدقدقمممرأنقديمم

يسوعورسالةحياةمنقصصالمجدفهألنهحياةتاريضأنهتصظقديقراهفمن

يذكرلمإنهأساساامذإكفيهااإلنجيا3lشيلمةوقلنابقىكماتول
آخرشيئايتهممدكانصنهولالسيدحياةبتارتيعرفنالالقصحرهذه

يسوخإنجيلءبداتحولبايبدأإنهةالقـرافرشUايبدأأتتججردري
تىورAااوالتفكراللعتيدةءمملو311تاافيإقااللهاىالمسح
Lصا

كتبتالهويةمقمالةأوالهوتكتاب3ـهتبرأتطثنالذلكمعضهول
الغرضلهذا

ئ5aKerygmaticcإكرازأنهضابةالقالنوخالملىوصفقأصـفإن

فىحدؤتايتىالتكصصيممتخدموكصللمجتحعحتهقةأوخرإعالنإنه

ـهذيوضحIلcفيهوعقيدته5الناصريسوعتاإلنسانهذاحياة

LلمااأنيعنىذاAوإتجيكإنهويحثرحهـالجدصدةدثةا3ـهلىأوالحقيقة

جمامميرتسجلهاايتىاألولطالمسيحيةبالبشمارةةخاصلةلمماثاحايحتوئالتى
gmaالقديسرمثلضابةالفىتبعوهمنمعمرقلرالبخيخزككعذاوفى

يوحئاواقديسلوقاوالقديسمتى

االنجيللهذااألدبيةالمميزاتعنوقيلسبقمااسترجعناإذا2

لديهالتىللمادهتقديمهوطريقةالتعليممنأكثروالخبربالتثصةامهIكا
نذكرأنفيجبالمتدفقافىاألسلوبذلكبهكتبالذىواألسلوب

صفةنذكـرأنبعدنرفهسوفىأسماولخرضلهدفصذاهكتبأنهحمنا

rrr



السيداآالةقكوروأساسهإنحقعنهقيلاتحاقصمرتجيللمفىخرى

تهوقيأالسيدوتثماوآالمجاصباتمنيتخالهطااألخيرااألسبوعاقحصةأى

ألخيرااآلألمأصبوخقصضهـجمفلماطنهدطويلةغدمةتسبقهاالقصة3ـهذ
بـوممىموتتاةدقشعةبضفاصيلكرتوقدالالستابنصثفمنقايا3أق

ومافيهثوبرخاألحذاأنعلىيدلUاإلتجيلبقيةفلهمثياال
المقدمهلمـذدـالقارئويالحظالثتابةمناألساسىاكحدفكانذللثبعدتبعه

فياتقدضلماويدآرويدأهـءالغطالهوتكشفبالتدريجهتقوأصهااطويلةا

التىبايةالهذهمثلمنأواآلالمقصبةمنيقتربأنهأحمسكلماةءالقرا

السيدبهانطالىاألقواكتالثلك1مثالأهمولعلالآلصاباهيفتبى
سثمفيبدأثملكjsإبالتلحيحبدأفقدوقيامتهوألمهموتهإلىممثمرا

ئالىcمبئالتاا3ءهؤالوعقلقلبفىوضعهامنشيضححيحياحتىرويدأوتدهـ
مبااليامفبدأحدوخهاعندئياضيتحطمواوالالصدوليتحملوا

الصرلوصفإلىتقدمتم220عنهمالعريممرخمتىيصومون

بقتلهالعلنىريحاإكب3acواالفريشنالسيدبندارالذى

A99أنظرسارصذاوهrrjMjllin

o4j1YIjAItAjWاYi2YoiYViri3

l48وt9jأناإلنجيلفصثياألمرهذا

وموتهألمهوكمواألخيرألعملهذاكوروتعاطالسيدلعمكاألسالمىالهدف
األمواتنبمنوقيامته

لمسحهمقبضةورهاإلنجيليرسمالاأللمجوالجوهذافولكن
مقاومةدونألعدائهويستسلممنكسروهوالذبئإلمماسيقكشاةمظلوم
األساسيةالصورةليستهذهكالذلكغيرفعليأنيقدرالضعيئفألنه
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س4لم2واy1فىغـومثبتاوجههأورشيمإلىبنشمى4يسيرإنهلسيد
ضجاعةبكلالنثريسيينيواجهإنهستقتلهالىوالجماعةالمثماتإلمىفيذهب

شالعليهربممؤاإلىذلكلىPأولوحتىقواطالحنجئتةيعلمتىل

بسوحاللهبـتنتجارضبمويخـرتهمشرفم3احدوي6و335ـيقتلر

العالمقوفممثلىجصعماأتهمحاوف1115Aةحبالمن

مناسباالوقتيجدكااتالكالعنويمتنعيتبـدوقثتفا4اوهـواىودال
1060152oلذلك

وذلكالسيدعزAهWفاالنجياتعليهيفبرآخرأمرهناكو3

يسوعبهايقومالتىظيمةااألكالاخلىيـبرعند

الذبنأوشثاحالذيىأوكىيحةالعظلهاFأتبكثيرالسيدقاهأتفبعد

التىاألرواحأرادتفعندمكسياعنهيتثلححواأو3ـيعظفروأالأعالهرارا
و25افهتعرطاكصلمبأالدروأاrأخوستعلنهأنالمرنحىمندكاطهـ

وهايذيأالرثبمأوحااخترأواتهمجزرأواوالذين3ط34
حـتىذلكيفعلواستمرotrVY8Aت4ا

علىدـفيلتانفسهأظهوأنوبعد830فيلبسقيثصريةاعزافبعد

يشرحكـالطفحندمابالصريةكذلكتعايخهواتسصت99التجلىجبل
fIY63Jتالميذهرغهيثنلمالسمواتماكوتأسرار
3lةrc15ا8139موتهjآالمهعنتعليمهفىالحثئففس

وهوبهايقومسريةرحالتلهوكانت31T3rالثاالمجىوعن
سريةالسيدتءفراذوه72493بهاأحديعلمأنيريدال

ينراuوفلماذابالمالجماهيرأنبردولمويتهوحخصيتهعلىتامة
آخرإنجبلىأكمامنأكثرالحقيقةهذهعلىمرقس
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تمألتناKالLالخاطئةالفكرةتلثهوذلكءوراالرئإحمىالسببن

عحيامركـزهأئمسيانيتهالسيدوأعلنالمسيانوعيةعاناساعقا

خاطعةأخرىرسالةصنهوطلبوااألصليةرسالتهعنيثنوهأتالناسفحاول

أضاحاولوافقداألرضفيتممهأنأرادبماالبعملهصلةلماليست

وقدا0ة6يوحناذلكيوحنايذكركمامالصايجحلوهتلغتلوه

3ـمحجومسيايريدونإخهمبالخيزوجوعهمبطونهمأشغعندماذلكفعلوا

اآلبيطيعمسيايتالممسياأماطاألرضىاوخيالهمتالجسديةمحاجمن
فهذاوالشرالخطيةمنالناشيشناالعالمحذامنليستمالسلـهسيا

منكلمنيللبجعاتهعندهمالفكرهخطأإنباكعلىلهمستلمما
يةبكيئيكاتثمفونوبفلكواتاألمنيقومحتىعنهواطيتأالفوهص

بالمسيحبلخياالخهمصـورتهبمااليؤمنونوبذلكمسيانيتهنوعحاسطة

هالثقدماونحلصليطلبءجاالذىالربعبدالمسيحالخلص

إنجيلعليهماينرقاqومنئاالخرااإلنجيالنيذكرحطالتىالحقيقةهذه

صهاالزائداهحمامهءورابهخاصسببهناككانفهلتجأكيدأكثرمرقس

ذلكيفعلجملهإنجيلهلكتابةفعهالذىالخاصالموقفأنفوسنكحثنعم

للحقيتهةمناقضةأخرىحتكيقةسثصفيمرقسفإتجيلذلثومع4
يحةمعرفةيسموعحقيقةعرداأخرقجماعةقصةقيذكرتماماالسابقة

حادثتننفىذلككانيشجعغابالحرئبلالسيديمنعهاالمعرفةوكاملة
اعترافوممماالسيدإرساليةمناألولالنصفeاأوالاختتمتتهامتن

فالناختتامفىالثانيةتءوجا89Yفيالبمىقيصريةفىالعظيمبطرس
علىالسيدينظروهوالمائةقائدافاعتروهىالفدائيةةاإلرساليهذهمنالثاقا

ايهوايمعليهودىرجلمناألولافاالعقر1539المجب
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نمةبأمـرينالمعرفةهورذوتتمزاألميمثاأممىرجلمنالثاتأفاناىش
أنطكنبكالمظاحرعألتعتمدالمعرفةأنكرواألولااألمرثاألغاية

اىاةالقاسبالمظاهكارفيالسيدةبشخحقيتيةإفاصرفةثتهطبيقال

لحماإنيونابنعانيالكطوثإسرلبحيدالينوااlطو

متىأنظرالسمواتفالذىأفشولنكيعلنودمات

فىالبدنيةوالشجاعةبالقوهإاليعترفالأهئمائةلنائدطثنصاتوط

الصحليبعلىرقعوقدلمالجسدمححمثاننساقبفقييأنوباتهـ

نتدتالمعرفةإصهااللهابنإنهعنهولوطعالميةقودودالهولحال
أصبافمماالمعرفةهذحهنهاتتصفىالتئاألخرئالحقيقةاأءآاامنبلاألرضا

أعلنحتىبالمسيحبطرشاضزفأتفاوالصليباأللمباإةمرتبتءجا

وكانتويقتلوالشيوخاكهنةاأيدئايسلمسرفاالنسانأبنأناسساكم
نوربزعالجوححذافىقتلوهحننشى4الصليبعلىبالسيدالمائةقائدحرصة

أمـرأاورذكانهونوعرزوهالمسيبمشخصبةوظفرتتالحقينثالمعرشة

معرفتهعنالناورضلالمعاديةواتالعلىواالنتصار3اضواوقتؤفغريبا

صدياثصيراكـانفهلوالضعفأاألوقتئحتهيققهعلىوهعرهحممول
ذلككتابتهعندححذا

كانتأنهايرجحهامةحقيقةسنتلأنننايمكتقدمماكلمن5
دهأرشفقدإنجيلهفىوضعهماالتىللمادةانتخابهفىمرقحسالقديستحدو

التىالرسالةيالئمماوتعاليمهالشدحياةادثحومنينتتىأنالقدوساللهوحر
رإطAفىبعملهيقوماالنجيلهذافىفالسيداإلنجيلهذاكتبأجلهامن

بالحياةدهصدةاللفرواقانويتكديعمليكنلمفهواألزمةومواجهة
كانكااالستعراضرصدىالشخسلطانهقوتالرLإظالأوكرفأو

همتتاليةوأزماتبلأزمةمواجهةئذللضيفعلكانولكهمعاصروهيفعل

rrIt



ففىبودالبهواحههىlاالشديدإخدىااجيةموفىlyناتهإعUعم
غفرانوكفى31Y6دsإتمواجتننجدضخدمتهءدا

21317والخطاهللعشارينمخالطتهثم12أ2الخعاإيا

السبتيومفىءنحااكالسبت2الحسوأ

Ytذلكمقابلوفىالجليكفىكلهمااجهاتالموهذهوكانت

مأورشفيالـهودمعمواجنهاتفيبائأضحـوادثخمحصرمحناككانت
وقيامحهموتهقبلخاسمتهأواخرفىذلكوكات

أجلتضهكفمببهمrvrrالمجالكالتحهيرسلطانهوكى

لقيصرالجزيةمسألةثم1Y11Yالقتلةالكرامينخا

Vالمسياصلعنيرآوأخالقيامهظةمثوا
ويذكرIrovالوقتنفسفىوربـهابنهيكونفبداود

فىواألخرةاألولىتالمواجمنتصوافىكاععننمرقحسالقلـش

ياطيهدالشصنهرخبولببعلزبأنهإياهاخامهمأخريـنكأمـواجنههالسيدحياة

rYY35والنجسرالطاعنالطويلةالمناقخةثم

وعننفسهعنتكشفالىاإلعالناتالسيديعلىالمواجنهاتكحذهكلفى

نفسهاللهسلطاناإيرتلىالذىaهسلطـا

إسعافوفىالملحةاإلنسانلحاجةالمواجههفىيسوعيةشخوظهرت

فىذللضيظيركاالعحيقةاإلنسانحاجةيعرفالذىالوحيدابنهالمحتاجنن

اللجئونبـهالذىالرجلءفاوY1lYالمفلوججلاساخطاياالطغفر

انتصرولكنهالمؤلمةوالوححةكالمثجحطاناألخرىالقوىواجهتهلقد

كةس4و2427واوس112البريةفىتجربتهفىصرتهفىحدثيها

rv



ءالهدوUأعادواحدوبكلمةباألعاصيرالمهتاجوالبحربيعةالطواجها
جمعهاوقدنفسهالسيدأعلنالمواقفهذهكلفrvEة04

كتابهفىمعآرقعالقدبس

األسلوبحجثمنمرقسإلنجيلوالدراسةاضيلاهذاىلمن6

رتبتالتىوالطريقةفيهجمعهاالتىوالمادةاليإتجيلثيرا4دمحمبالذى

المسيحيسوخيقدمأنعدنا1أنهوهوهاماأمرأينتجالمادةهذهبا
ةسيض13ىحالجصاعةهذهمخموصةلجماعةخاصلظرفخاصةبطريقة

هناكضيسةوللروماثكتباإلنجيكأنوعرعناسبتلقدوما1فا

ودتنرالطاغيةمحنحتروماكانتقاسيةحمادةأزوقتثبتومح

uvموقففىالمسيحيونوكانيعبدلإلهانفسهمننمصبالذىحووكان

فقدلذلكونظرأالربغيرآخرشخـصآيعبدواأدقيستطيعونالألخهم
ركـوايشأنيريدونالألنهموأعيادحممواسمهمفىبالناسيختلطونالاكانو

ولكنللناسكراهيتهمتهمةبهممقتالاولذلكوالفساالنجاسةحق

اضطهادئممكأىالمسيحيينضدخذوايتأنالمسثولنيدفعلمكلههذا

سبعةاستمرتمدمرةاننيرالعاصمةفىشبتعندماتغـراألمرلكن

ىأخرةمراسةبشربتتخمدبدأتماوعنالمدينةمنالكئرحطمتايام

هناكوكاناطورىاالمبرالحرسرئيسيسكنهكان5الذالمكانمن
ذللثسببعنسئلواولماcتعاالايزيـدونهاملخهبةلثورتيطلتهونءغوغا

إلىفحولنهاالمدينةفىمناطقثالثعلىالناروأتتعلياأوامرحذهإنافالو

ابالخرمنتنجولم5أخرمنابسبعبالغةأضراراأحدثتثمcدام2

رغبمالمدينةبحرقاطوراالمبرتتهماإلشاعاتوبدأتمناطقأرخاال

والتعميرعوالطرقالمباتىفيهاأقامالتىوالسرعةالمساعداتمنلهمأظهرهما

rA



المسيحيينإال4أيجدفلمءكبثالئمدايجدأناالبراطورأرادهنا
وجالدوهاطوربراالجنودوتضكأثيرهوافىالثديدةضطهاداتاردأتو
الالشالبعليهماوأطلقوالحيواناتجلودنيالمحييمافألبسوالتعذيبق

يةآدبيحكصاليشعملوهمالنارفيهأضعلواوبضبمفزقتهمالمترسة
فهربالمريرةالثاقةالعذاباتنذللثوغيراطوراالمبرحدائقلتفئ

أنهأفاالنجيلكفالموقفالملىالقبورفىصنواوسضيرونايمبم

لهحدالوتعذيبإبادةأزمةاجهتولجماعهكتب

إخيكءبدLفيقواالنجيكمرقسالرسوليقدمالجماعةكعذه

علهلعصالذئالوقىنفصحىاكلماتحددـانلهالاالمسعصسي ءهـصا

قالمسالثعباالقاالخالصبثارةقدماعندالقديمالعهدفالنبىءإضعيا

بقوهصوتكإرفعىصحهيونمبشرهياإصعدىعالجبلطعلماالمسبى

السيىهوذاإلهكهوذاجموذالمدتقولىخافىالإرفعئأورلثيممبشرهيا

وسطؤفاو049ءإشعيالهآخاعهوذصأفتبتهوةالرب
يسوعإتجيلطءبدالفرحبشارةتاإلنجيلصوتيأفاالمريرالقاسىالضيق

والحايقهوالعذابثايسبئبابلوسطفىالىالجماعةلهذهالتدابالمسيح
الربكغيسةمنتقثتألنهاالجديددالعفىبابللقبماروعلىأطلقولقد

I906IAjؤياYjسبـر1إسرائيككمابابلموقف

القوفالخلصالمسجحكلمأماحيفإنهبالبخارهاالنجيلىزصيماوعن

هوكانلقدتائهونالمقابرفىكعمححكيجوزونهماكلقبلهمجازالذئ
الثيهطانمواجهةفىقاسيةوحدةفىإنسانككعنبعيداالبريةفىأيضا

شيفلمتخدمهالمالئكةكالهتفقدذلكمعولكنالوحوشمعهناكوكان

كانروإنحتىالسيدفيهيوجدىالذالمكانإنلهميقولأنأرافىإنهوحيدآ
اللهفيهاويملثءسماإلىلمجتحولأنهال1قفربرية

يم9



سانمفىمالمظلالقاسىالوسطهذافىكحوأينالمسيرفىأيئلكن
لمتبالقـوهءالمملوثالحىبأسلوبهمرقحسالقديحصإنأوالموتابلعذ

يعلتأتيددaألالشراتقىكلعلىلنتصرالذىئالئئهامسس هـاهـس

ألعاحئهوهوإنهتيعمليزاكالبليسكتلمأنه3المـضعلفـإضيسةند

أسلوبيكنلمإنهرقسأسلوبميزةكهذدضعبهوسطفىخشط

أنأرادالذىالشخصأسلوبلصنولاللغةبقواعدصهتملمالذكتالشخص
ربصطوقوىحئوسطهافىيزالاليدكحابأناكشيسةاويلضيعزئ

حروب

فواكنمسيحىكلايفتظرحالتىداتLحهااالعنالسيدلتهدتكلم
تءوجاألقيتقدفالبذارالحقيقالمؤمنالمسيحىيظهراكالداحذا

واألخطـارطهاداتاليواجهعندماضهوليقبلهامنوهناكاألراضئ

الوسطهذاقائالضيسةعلىينطبقماوكعذاتختنقالكلمةفإنالشديده

ءأعـضاآذانفىترنكانتيصوخكلماتإنالمرةالعداوديظهرالذى

يومككلميبهصويحملننثسهفلينكريتبعنىأحدأنأرادإنمناكصنيسةال

منحياتهيهالثأنأرادومنلالعايهحياتهئخلصأنأرادميتألنويتبعنى

حذافوبكالىبىاسشحىمنايخلمفهذااإلظيلأجكومنأجلى
مالكتهمعأبيهمجدفىءجامتىاالنسانابنهسينالخماطىالفاسدالجيل
ArfrAارواأل

الذينألولئكيقولوخلثبكلوقفالذىالسيدفإنذلكجانبوإلى

فيضعaY1Yدتهلتهومالقيصرلقيصرماأعطوابوهيجرأنأرادوا
الشدليسإنهويتطلبهيللبهوماالقيصرلططـةواضحةوداحبذلك

الناسجميعمنأممثريطاعأنيجبىانمهوإلهناسيدناهناكالربوال



بيالطسأأماأللتجطوربوقفبواحرقدأحفىواليبالعأأيسوعت

احثمأنعمالحسنافعـزاثاعـشلفاآلاتوإهـاإةالسلهثا
مخافواالاإكالدكلماتأجمل10ووافخعهراقاهنص3وات0وبالموتعليه

أيخنواأنظوس1قاخهلهناكرليسلمبصهالذئالناصرفيسرتصاثأزبن
هناكالجلياإلىيسبفإنهولبطرسميذد3لتاوقرلوااذحبواشل3ووضع

167vلآلJuعارونه

Aaاأللموسفىالحفةالتلمذةرسالةمرقسإتجيلرسالةمى

اللهابنالمسيحإنجيلرسالةوالقوهءاالعزسالةهـوالعذاب

1Yf
rالجديدالعهدالىالمدخل61م



تإاخاجتململم

مـئجيلإ

وأكثرعامةالمسيحيةالكنيسةاإاألناجيألأحبمنمتئيبرليعتر

استعماالsواألدائمااألقربوهواآلنإلى3ـظغورءبدفمناتفبشعبية
األناجيلأحسنهواالنجيلهذاأنعلىحنترالالحقجتهةهذدشولفيها
أجلهمنكتبىاللىوورفهوفكرهامخاههإتجيلىف3األتةأكلهاأو

يحقلكنيسةإنجيلمنهبصـدجعلتفيماكرطذيأفأخرئءأشإكظشول
نيتكالتىالمادةمنالعظمىالغالبيةعلىاحتوئمإنمرلأنهناشي

مواضيععلىصبهتاناىاةراكخاالشالجمتالمثعنيزيدولالصهقسمرإنجيلمنها
مشاكلتعالجكانتألنهاااسإالحاجةمسيسفىيخسةالكانتمختلنكة

هذيحتويهاالنىالجبلعلىالموعظةتأثيريفوقتأثيرهناكلطوهكثرد
أوسلوكنهاايكشيسةحمياةعلىاإلنجيل

علىنجيبأنيستلزمومضونهشكيبهفىاإلنجيلندرسأنقبلولكن

الدراسةتتعلثاأولةأسئلةبضعة

االنجيلكانبهومن

التكحفميةححذهتجاهفرقثة3ثااإالدارسوناكقكعم

تلميذالعشارىإنويتثولالطويلىالكنبالتقلدتمسكيفرليئا

يحسبالعنوانأنهواألولأمرينعلىويعتمداالنجيلكاتبكيوالمسيح

ضمنيكنلمإنهنعمuIالميالالثارتالقرنبةlقبلجدآظهرقديمالمتى



سنةاإقلاعلىظفرجداقديمفهوذلكهض3والمإلتجيلاألصلىالنص

ثاألقوالكتبمتىإنبابياسقولفـهالثافااألسأسأما

نالمتمسويعتقدمعرفتهقدرعلىيفسرهاواحدوكليتالعرانيةباللغة

وجعلهيسوعودعادعشارآكانالذىالتلميذدامتىدامديزبابياسبأنبه

اإلنجيلاألقوالبكطمةويقصداو99متىورسواتلحيذأ

هوالحماكشكلهفئاالنجيلهذاكاتبإنهيقولوناألساشهذاوعلىكله

العشارالوىأومق

vبهذاةصللهكانتالمسيحرسولمتىأنصفينالثاتىاالفريقأما

فىولهمJtLااالتجيلهذاعلىينطثقبابياسقولأنويخروناإلنجيل

أسبابعدآلذلك

ولكنالعريةباللغةكتبمتىأنيذكربابيالدأنهواألولالسبب

يونانيةاالغةباأصالكتبلىالحLكماإنجيلإنيقولونباللغاتالعارفـن

كتبتـخرعنأخرىلغة1لبةكتايامترجمامننميزأننطبمىل7مالومن
مترجحاوليسأصليةلغةفى

إخيلجدآعلىكثيرأاعتمدقدقكوينهفىمتئأنفهوالثاقالسببأما

يدمتنارلفىكانمىمرإنجيلأنالدراسةبعدءالعلمااستنتجفلقدمرقس

كانولقدلكتابيهماأساسااستخدماهقدوأنهماولوقامتىاآلخرينالبعيريخا
الحوادثتيبشفىلكـاباشخداماثذااالثنـينكثرأبالذاتمتىالبثير

لدىمعروفةأضحتحقيقةوهذهمنهيرةلماتولاسافىس

تابةالكأوأشلوبهمرقسيهإنجيللغةأنعالمينكرواللنالدارسججع
قيللوالفريهتهذالءطساوهنااالخبريناالنجيلينقبلكتبأنهيظهر
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A4شهامحكبممرقسألنحرجمنهناكن1كUمرقسمناقتبسراقلون
دتهUمنلرأمحعأخذألنهلوقاناألصرلإلىأقربكانالهطحىالتقليد

متنوعةمصادرمندتهUجمعإنهيقولنفسهووفىنشسهابربحالرسولمن

تلجذحقيقةكانلومتىمعحمرذالحاليفيشلاالوقا

التلميذيعتمدهلمحتملغيررأأذلثيعتيرأالنجالمعروفالمسح

اقلمميذتلميذمرقصعلىالتلميذتىيعتمدكيفلهالذئالقربنفسله

يرىاإلنجيلندقرأمنأدنوهوالثاتىاعايبنىثالثسببوهناك

خرجتقدفيهالتىالمادةأنيؤكدمرقسفإنجيلضابةالحيويةفياختالفا

نائماوسادةعلىالمؤخرةفىناNSملالدققةيلواقنهاصعيانشاهدمن

jرهjوركماذلكوكيمار693سمرقاألخفرالعشبعلىوجلسوا

اختالفولكنهعنهيختلففإنهمكماأمااألولالثالثةاألناجيلقفمية

هذاجمازإنالتلميعبعضؤثاوأجرىمنهالمادهأخذالذىالشخص
شحنصمندتهLممستقياأوالكتبمرقسأنعلىيدلوطذاتعبير

شماهديكنلمIوسيطسصدومنأخذالذىمتىنجالفيسوعمقريب

صاوكريفجلحسالذىالشخصأسلوبأنهذلكعلىأسلوبهويدلعيان

وعرفرأىماذكرثمبعينيهشاهدالذىالشخصوليس

ءاالنجبللهذامتىسولالىكحابةالفريقهذاينكرالثالئـةاألسبابلهذ
آخرإنجيالكريذكانiأأهمهانحتلفةتفسيراتبايياسكلماتويفسرون

مترلعنهاأخذالتىالتعالـيمموعمجصديقكانأولنرانباإنجيلIهو
ءالعلماايسوالتىولوفا



الساقينقالموقبنالوسيطموقفيقثففهواألخرريقالأما
كئرعنهوأخذبابياسبدأهالذىىسالتقلياقيمةمنيقللأنيريدالإف

يستمغالالوقتنثسىوفىوغيرهماوأوريجانوسترتليانأمئالءاآلبامن
علمية3ـكثرءألشياتهارضهغالتقايدهذاخالمدفآخر11أشايذهب

يذكـرطالىالتعاييمأنويعتقدضاببايالرسولمنىبطيرالثريقاثذ

الجبلعكالموعظةمثلحالياىفىالموجودةالتعاليملمجموعةمنيابياس
الحوادثبمجموعوربطهاآخرواحدأخذمماوقدهاوغيرواألهثاك
الحوادثبعضصنهأخذآخرمصدرجانبإلىمرقسيلإنجفىالموجو

مدرسةاحمهامدرسةفىتلجذاجلالىاكذكانر1المياكحوادث

نفهاكحيذهالتعاليممجموعةتكونوقدآخرصاشخيكونوقدمتى
ةاألرامباللغةأصالكتبتوقدالمصدر

كتابةفىمشتركاكانمتىأنهوالمهماألمرنماذلككليكونقد
االنجيلهاهذوأكلجمدهمـنشخصءوجااألوليةاتهjنبوضعهاالنجيلهذا

الحاليةصورتهعلى

اسمانعطيهأننستطيعالإذنالكاتبهومنالسؤاليواجهناوهنا

بريتمشخصهوشكبدونصنهولغيرهيكونوقدالرسولمتىيكونقد
ليةالتاJJAألبا

كانأنهذلكفىوالسببفلسطنخارجيعيشيهودياكاناأنها
ولكنهالسبعيفيةرجمةالمنيقتبسالوقتنفسوفىيونانيةاالغةبايكتب

3واسعةمعردالقديمالعهدأكالمقدسةاكصتبباوعارفامتعلماكان

إطارفىالهودانتظاراتكلأكملىقديصوعأنمنمتأكدأكان2

افىانتظارلتهميتمملمولكنهوالكتبءواألنيياموسىالمقدسةالكتب

o604



هبمجلكانفقدذاوواالجتماعئالشاسىووجودهمتارخهمثسجوها
يفصروهذاآلخاولكانتاألخرةاتظاراتاألنهذهأتيظهرأذاتبال

همرغبابىكأماخلطواالذينالعامة3ـينحظركالطممايسوتأعمالفاختالم

المتدسةصتبالوصنبزانت

ويرصهاالحوادثيكتبلمففوواعيةمرتبةعتهليـةذاشخصاكان3

يدلممابعدفـماسيجىكاخاصةبطريقةيرههاخهوليفحرحعاثمرصا

عبرولكت4داخاالهوتياكحذالترتيبهكاننعمعاشخصايكنلمأنهعا
مرنةممليةبعقلية4رأيرعن

ايهوديةاعنبعيدايكنلمرجلأنهيشركتابهيحصغحمنكل4

ارهمألمرفjtjrمدامنتخرجاحهوداببفيالىواحدأمنكاضالعلهبل
برهنتاألخرىاألناجيلفىتظهرلمحقائقاإلنجيلاكذفئظهرتولقد

قبالاليهوديةالديانةميتبهقرمدىعلى

والمتعلمينالمتدينينوداليمبأخالقمعرفـةاالتجيلينأكثرفهوأ

يحاولـونإنهمعنهمالسدقولذكرالذىرفهـواسعةمبسلوكهـودرايته

المجتمعفىاألولىالمراكزيأخذونإذحدأقمىإلىمبتديبفتفعواأن

AIINnrocoائبهمعيعرضونذلكوألجل

يالشسبوالوالبحرالبرفىيسافرونثمyraئيابهمأهدابوبعظمون
rYاألعشابأصغرودطيعئر2بةالردإلىألىاوالدص

r2ثذوغير

91ءوالعظمىالصغرىياصالومننوعينكريذنهب

معلمعندشهورانانرتعبمحاو111iيطوالرالحلقضيويذكر



أنهأممئربرأاأصاأكمانءسوا10لصعلىافىئمومعناهمالهود

أورشبمعلىويتللقاللهتسلممنبدالالسمواتلكوتتعبيريستعما
7Y53ت45المفدسةالمديةأوالعظـيمالملكينـةفىاهأ

معلثشغلتالىاشااطااقفيةعندـدلحااالمناقثةرSالذىهو

طالقاقيدتالتىفظنةالمحائشرسةملىبينوخاصةطويلةااصالود

وبأيةيببألىيطلق5اليهوالرجلقىكتالتىالمتحرهلهاحدرسةو
rا9علة

ةاقئاbiيفهمالهوديةمنقريباكانأنهنصختجأننستطيعوراأللمذه
وراألهذهصونينهأيضاأنجمقارئيهفىيرضيثفإنهذلكجانبوإلى

بهاويمتمون

الكمابةومكانناريخ

بلذشبزكأنأراداعندإنجيلهكقبىإنيناوسيقول

وكانعنبمبعيدوf9eربأفكtلمجتفظواأنيمكنحتىللتبمشيرآخربلدإلى

بعمخويظنهناكاممظسةايؤسسانرومافىوبولسلرسبكانعندذلك

بعدالقيانزعنكثيراكأخـرغيروقتقثحاألسكحذاأنءالعال

مY4سنةحوالىكتبأنهأىسشة12حوالى

أممالفىءجاهوينازالواخمنأساسعلىيقومالرأئهذا3شو
شتأالهوديةخارجاإلرساليةأنيظهرحيث2110غالطية5

بقيةأمام49سنـةمنءابتداذلكوكانوبرنابابولسطريتماعنإال

يلاالنجلتقديمالخطوةهورذاتخـاذفىجدىعفكجرعندهميكنفلملالر
أاألاإلى

Yv



نهما5زاقأعاىزدلمحاإخيافىعـبمأراتافغخذلكجانبإى

ئلهـااإلتجياامذايسجلهااسىأظيعحةاااثحااألحىدوتعلىطزيلقت

YVYACAoااايـوححذاإى

اتاتاقداإلرسالةأتيفترضاإتجيااأسةعتبارا1أخذناوإذا

وأنالعالمكلفىالمنقشريننيحوالممبودالىنرعداوههنارأنتاألم

أورثدمخراببعدالمسيحيينيرتفصسيعؤوإهـاالخطابثأءجز
أنءالعلمامنرينكمعنقولأنفيمالشعتبأرافذلككلأخذإذا

مVa80بينمااورم70بعاقدكتبضابال

قاطعغرهذارأفنفحالتكلعلى

متىإفبرلد4خعا

أنإالواحدةولحزفىاحدآيجمهاوعاماعاضـوولألناجيلأن

كتابتهوطريقةالموضحوعلهذامعالجتهفىحهاينفردخصائصلإظيلكل

عن4يتفردنجصائصمتىنجيلويمتازفيهاوجدالتىالمواقفإلىيهوفظ

يلىمانذكرصرثااألخرىاألفاجيلمنىيره

واضحةآلبكيضوالجديدقديمابنكععonاكاالزيبرإفا

تعاليمفىهمتعددةمواقففييظهراإلحتكحاكوهذاالقارئعلىتخفىال
ومم4هالسيد

حمةعاكانتأمفقحطباليهودخاصةوتالميذهالمسحخـدمةكانتهلأ
السمواتهاكصوتيكرزوالoيذدالميدأرسلعندمااالناسثلج

للسامريينمدينةوإلىتمحضواالأمطريقإلىالواحدبالحرفطمعال
6و105الضالةإسرائيللجتخرافاإبالحرىاذمبوابلتدخلواال

YEA



اشخصةاإرسالتهعنأيضاهوعرولقدتهمغردوذطفتهاليهودإرلساليةنها
إا1أرسالم11لهافقالاابنزفىيثأنألئيةاهيناعخ3االمرأدمنهطلبتعندميأ

مهليaئاLقزالهجدةسعليهألحتفلماالضالـةإسرائيابيتافخر

26و52ى4طالبللااسويافيينخذضفىيهأنحسخا

juالعظىاإلرسالةفىقيامخهبعدهفيلتاسسردـبأالواضحاصاالاحذت

القدسوالروصاواإلبناآلبباسموممدوهمااألاجحجعوتلمذوافاذكبهوا

2هـو4rA9دأوصشكمماجحيعتظواأنوعلمـوهم

يةوالقوالتخصيعيأنعرفنااإثطتهمثتنحاالظارورىالتناقضهذا

3فرثلضعانيةالللمرأدالسيدإموكااألولىيذ3التاآلإرسالىفضحتواىا

العظمىإرسالينهمعنالحرودصثمفيأنالسيدخاولكانفيماطمرحية

لقديطيعواأنورفضواكأصامعيوغرضواأاىاةالورسالتبهم
الجديدمكانهءوجاانحلىقدأنهيثبتائالللئديماألخيردـاانمرصةاكاتت

اللهوتفى

وتعليمهالسيدوقففىأيضاPensionكطاالحتححذايظهرب

وخصوصأالتناقضيشمبهمانجدالجبلعلىالموعظةفناالناموسصنهصوصيا

jo1VfAجئتأقتظنواالسيديشولءالجزهذاأولففى

لكيأقولالحقفإفىألكملىبلماألنقضختطءاألنبياأوالناموستألنقض

Iمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزولالواألرضءالحتزولأنلى

للسامعينيقولذلكجمدشول18وVالكانيكسحتىوسالنا

ضبيغمنكلإنلكمفأقولأناوأماتقتلىNءللقدقيلأنـهاقد
يحخصوصالتنئهذاويكررyاعددكمالحمسترجبيكونالباأخيهعلى
والمحازاةيمfrrrوالحلف2ويم1قوالطيVYAjفىالز

Yf9



jrAr93والعدوالقريبمنوالموقشr44السيديؤكدفبين

شبنايعطىنجدهالناموسمنحرفأونقطةتزولأتتمالأنهمرةولب

القديمبيناالحتكاكهذانجدأيضاهناالنامومىكلتسوأأعفماآض
ومحذاصهماقصدمايتمحتىستبقءواألنبيابزوللنفالناموسرالجديد
إمام3معنافاالتمامأكلالذىهوإنهالمسيحاحذفبمقدالفحصد

ءواألنبيااكاموساظهرأجلهمنالذىوالغرضدالقص

وايفريسيينالكتإلآلمنالسيدموقفيأيضاصاكاالحتلحذايظهر

لمجفظوهأدنمنهمويطلبيثولونهومامركزحعماحترامعلىالناسيخثفبينما

يعحلوالمألنهممعلرالثعديدةابالويالتينطقالوقتنفسقبهإذويعملوه

منالنتنةبالعظامءوالمحلوالخارجمنالمبيفةكالقبورفصاروايعلمونهبما

r1YArtخلالدا

5roظـيمالعالملثمدينةهايعترفهوأورشليممنموقفهكانوبالمثل

مأورشياأيضاعنهايقولضهول7Yorالمقدسةالمدبنةوأضها

بمليتركبيتكمهوذاإليهاالمرسلينوراجمةءاألناياقاتلةياأورشلـيميا
Yrryr9اياشو

بينصاكاالحتعلىينبرإنهاإلتجيللمذالزهالممالظاهرهمذهىفىهذامن

والجديدالقديم

وينمالمجمعأنهوهىاكشابهذافىأخرىيةخاصههناككأل2

نبدهاالنجيلتيبقىففىكحمألوالبشارةDidacheالتطبمكتاب

مرتباترتيبيجدهمرقسإنجيلسيتثمفحمةفكلمرقسإنجيلوفقبسير



لvأكرنيليوسييتفىبطرلمخطابفىأوالظئهرترتيبالوهذاإلنجيك

rltrإلىأرسلتاكأاالالظمةهىاإلنجيلهذاوعناصر

القدساروحباسسح3الناصرنىاأليسوخيوحناظهورائيلإصبئ

ةالئياالصابوأورشلميمايرديةاإلىابهذثمإبليسطةز5وةالخدإرسالية
سوعفيمرقجيلإنفىظهرننكسهالترتيبهذأديانااالصعود

إالربأرسلهـاالتىللآلظمةإطاماالمعمدانيوحناظهوربعاظنهر

زصليخرجثةمموديصهعندالفدعربالروحصوقداثيلإسبنى

ناكومهوديةاإكخدممهنهايـةفىبتمالجليافىاللهتسمللجشارة

ءحماالىإلىوصعدموقtوقبرصل

اإلنجيلفهوىتجيلفىأيضاموجودتجيلإ1األسالىالترتيبكعذا

رئيسيةأأقساثةثا3إلىينقحم

مجىثمالمعمدانيوحناوظهورالميالدقصةعلىيختوىاألولما
ااىبتهوتيعليهكحمامةالقدسjحالروكبنزومعموديتهيسوع

411

يسوعآلخدفسيوفيه41218roالثاتىالشحم

وهذاإبليحسمعاالمقسلطحاويثرأخيصنعيجولكانعندماالعظحيمة

If950ارقسويمانلافقيوالتدحم

علىتوئالذىمالفكو191YAYjالثالثالقسم
الصمودثمأقيامةاوبعدهاليمأورفاصابااإالمسيحقادتالتىالحوادث
القدسوحبالرالتالميذووعد

لإلتجيلاألساياالرتيبعاحأمبنىإنجيلهوإذنمتىالبثيرستابف



تجيلوكتاJtوومرقـىإخيلىرقوكاظثاألولىضيسةانمتهفا

العالمءأنحاكلإلىالمبشرونوحملهرازةالعلىضابالحعذاحتوكط

التعليمكتابأنهفىاآلخريناإلنجيلالتعنفيختلمتىإنجياولكن

سبئولقدالتعاليممنوافرةكميةعاكماكأوىرقصمإتجيافخا3علىفو

هنالكنبالتعليم4اكظقأكثربالحوادثكغكاطرقأتفناوض
ريوأنلحكنحئىبعدفيماسنعرفكاالحوادثيختمرففغكأف

السيدعبتعاليم4اكركماأىراألحيذافئيتفقالسيديملتعاطسقاانا3
اممـنهماالتعامنوافرهكيةأيضااإلتجيلذكحفظفلقدUإثحيل

لهاالختالفاحطالتعالمذاعرضكيفيةجدأوهوأهارأيختلفاناف
مثلطويلةوحداتقتعاجمهيحمعمتىإنجيكأنكراألولاالمظهرانامظر

التعاليمهذهينرثميرالوقاأنحـنفىكماوغيرالواألالجبلعلىالموعظة
دصبرaVىفىالجبلعلىالموعظةمثا3أخذنافإذاتإنجيلهكلفى

التطوئاتمننسيتءلزأهذا62049لوقافىأمنهاءجز

ققادلهIUrvna4لواملةطالالمسيحيةبـةافىثمتوالويا3

إذالهمالمغفرةبلاآلخريئاإدانةعدمعلىالحض5rAfAمتى
لثم16القماقابلوممما42ه6لوقاأخطأوا
الخاتمةثمv17yrى4تقايل63Ev4لوقاالشجره

ويهتفاختا3محناكلمجعا7flfVىتقابلtfVf9juVLقااس
الجلىعلىالموعنةفىيضعمتىأنذلكمناألهمولالشالتنكاصيكفىننثضأ1

I9rNىAفىالربافيـةالصاألةمثلآخرانأحفىاوقايضعاإيمتصا

مظواالالقلقعدمإثوكذالوآخرأموقففاuلوصضخا
بينما6YEriالجبلعلىالموعظةفىيضعهتىواللباسبالطعام



اJIYIi11YA3لوTخوموقفآخرمكانفىلوقاضعها

كثرذكنةأز

فإتاوحداتفىنعاليمهيجمععندمااالنجيلىمتىأنهوالثاتىالمظهروأما

يمتازاألمرااحذوفىواحدأأعاوضوعاتعالجالتىالمتشابةالتعاليمبححع
وضوعةالتعاليممنكبرةمجموعةاألخيرهذافىتجدفقدلوقاإنجيلعن
بعضمعبضحهاترتبطقدالمتنوعةموعاتموتعالجحماولجنبإلىجنبا

فالمواوعدديحتوحمهاالتىالتعاليموانظراeYمعا3خذماشربرداط

ئمالفريسيينخميرمنتالميذهبحذرفهوالخعالجمهمحلىفجهاقيلتالتى
التجديفعنسلميتثمالعصافرمثللمعممعطيامخافوا4أصهتمواأالهمهـيأ

اطاوهوآخرموقفإلىينتقلثمتإلنساناوابنالندسروحعلى

ثمعليهيسوعوردأخيهمعالميراثلهليقمشخصبهتقدمالذى
مستعدينيمونواأذفيجبلهموتايأتيبشردمثمةالقلقنهممخذير

كناألالوكيلمئللuفيذهلبحدرسؤالو3وثالثموقفومنالك

فيهالذىالمرقفنعرفالا49orآخرإعالنثمالساهروالعبد

وهكذااحألايةخهLالىمختلفةأقوالعدةثمالكلماتحعدهالسيدذ

وقدمتنوعةمواقففىويضعهاالسيدتعاليممنمجحوعاتلوقاالئيرامجمع
ضعيفاسابيتاالرتباطني

غالبيةجمعقدأنهءالعلمافقدإلحظالبخيرمتىيافعلذلكخالفعلى

فITكىكاملةوحداتخمسفىالسيدعالـيم
7دالجبلعلىالموعخطةا

10اإلرساليةخطاب2

اVالملكوتآمثال3

ror



18الكنيسةفىيسودأنيجبالذىالسلوكىالطاخ

125ئااكالخطاب5

ميةالتعليالوحداتهنيبالنسبةالتاليةرyااونالحظ

القالعظيمةلاألممjمنمجموعةتسبقهاوحدةكلأعاهواألولااألمر

المجامعفىالسيدكرازةالبمثيردونالجبلعالالموعظةفقبلالسيدكاعمد

األوائلتالميذهودعوةشاياطيناخوإخرءشفااتحجزبعحلوقيامهلمالدوالب
fYYo

من3ـبعرمجموعةأيضايذكرامتىاإلرساليةخطابوقبل

التعاليممنوحدةككقبلاوححك9و8اأثاعظيمةاجزاتالم

تنتهىملةطمتوحدةوالتعالـيماألمماالاالثننننكلنستبحث
7متىاألقوالهذهبسوعأكمكفلما9بالعبارهمنها5واحاكل

YA11rorcAlr1لركثاعتقدولقد

سىAjأنهعلىالمسيحيظهرأنغرضهوكانذلكلمحعليتبطالأنءالعلمامن

هذهتقومحكذاالخمسةاألسفارسىjإلىنسبتمافالعظيمشاتىا
أنوكاننعسهالمسياإلىتنمسبوعىموسىأسافاركانAالخمسةاألتسام

اوصاياواوسالناهيعطيهمأنقبلعظيمةأممالومى4بواسطةممااعرب

وتسكينالموقىةوإقاالمرضءاكمجيدةبأعمالبنفسهالسيدقاماه
هذاإنالمسياهويسوعأنعلىالبشيردرهنيهذاوهاوغيرالعواصث

يقولهأنالكاتبيقصدمماأكثرالكتابفىيقرأولكشهشوممجذابالتشمير

المسيالغهريمكنوالالمشاوتعالمLأعماهىواألمماكالتعاليمهكطإننعم
لقارىولكنلشخصاليستذلكمثليعلمأوأنيفعلأن
اكأنذلثPزالنفسميرهذامعالمطافرـخTإلىيسيرأنيستطيعال



خلالخسمسةاألقسامهذهختتدخلالاإلنجيلAiمتناثرأخرىعالبم
أشايمكنوكلرهانجنفحجففمثا203و19صفى2الموجودحلث

المسيحفىكلقدالناموسىوعهدهاأخرىمرهالخمسةاألسفارإلىجعر

قظفرالىبهالخاصةرسالتهقعسمورلأنكوحظهkىاكاتىااألمرا
اتليالتىوالتعاليماألممJLاف

تهخدالسيديبدأاأىاألولءالجزففىا

وإخراجءفابمعجزاتيقومثممعهجمونواتالميذهويدعووكرازته

الىااخحدياتاإنالجديدالعصرإعالنبمئابةاألمرهذاوكانشياطن

كيفولكنظفرقدالسمواتفملكوتت3سالماقواتهىبهاام

وقفهاوالسيديعلنهالذىهذاالجديدمنوتوأىالمكوتهذانسك

األسثلةههذهرفهاوترفاولدالتىاليهوديةالديانةفىالحالىالنظاممن

علىيظهرأنيمكنالفالجديدالجبلعلىالموعظةفىإجابنهادتجيخرهاهـ
يقةاكسثمفالمثلىالطريقةهىالمقارنةقهذهبالقديمقورنا1إإالحقيقته

القديمحويأتلمأنهالتطويباتبعدالسيديعلغالسببولهذاالناسأمام
ويكلهيتحمهلكلولكنويهدمه

النظامفىيتموأنبدLpVإعدانظامولكخهإلهىنظامالقديمالنظامإن
عيفيهفليفتحالجديدهذايعرفأنيردومننفسهالمسيحفىالجديد

الفديمبينالمقارناتمنمجموعةاسياايضعوهناويسمعيرىلأذنيهة
كيرأولما521مبافرةالمقارنةهذهأكانتءسواوالجديد

الملكوتبرنJIأوyrا6العمليةءاألخطاحتصفىمباشرة
األولالقسمرسالةهىهذهIYfYYYالجديدالعهد



مذايعدالبثيرفنجدA1fYالئاقاالقسمويأق
أخذتجحوعكثيرةجموختبعتهالجبلمنأزلولماداولهالتهسم

السيدأقامولهذاكأyلفىمحخاجةجحوعوكانتوأممالهشعيمهبسلثنان

تظهربدأتالملكوتطبيعةإنوالمعجزاتاآلياتامن3ـمركيتججحوعة

يعرفيسوعوكانإليهامجاجنهمالناسوأححستالعظيمةأممالهفيوتتضح
يتبعوحهـائالىتالميذهوعلىعليهوضعتالتئالفصوىرهوالضروالحاجةتالث

ةوالعملءالشمفاسلطاندوجأمزسلطاناوأعطاهمتالميذهعابدصاساوت
يذهتالوخاطبثقربقدالسمواتتسملأتيعلنواىالكرازةوسلطات

أنصلـهمكاقبلتالسامربينأواألمطريقإلىيذهبواأنمةمحذرالم
الخدمكيفيةعنلهمكشفثمالضالةإسرائيكبيتخراشاإلىبذهبوا

همخدكلفىتظلهمالتىااللهيةوالمعونةوظروفنهاتاعبصاو

أساساادثهحـوركزفت1royالثاكالقممأ3
كانإذاعماالسجنفىووك3المسيحأرسلهالذىالمعملماذيوحخاسؤالعلى

وتوبيخهناألالرجكهذانءالسيددفاعونقرأعنحقيقةاآلفالمسياهو

تالوكوصاصدانالىيوحناسالةوألرسالتههمنئقيعدهعلىللنا
أكرحالنهانستسوفيةقامدنإخاقواأكرفيههـامماالتىالمدن

المدنهذواجهةفىولكنوعورةسدومعناللهأماموقسرهخا

اللهأعلنالذينببساطتهمءالعظماءالبسطاألجلاآلبالسيدسيشالقاشة
إليهيأفمامنليريحءجاالذىهوطريقهعنالسعواتملكوتأسرارلهم
حوكلهفيدورعشرالثافىاحاألأمعشر1LpL4محااألفىكلههذا

وتهوعنالسبتعنورألامنكثيرعلىودواليالمسيحبنالمجادالت

كماواألموراألزمنةتمييزعلىمقدرتهمعدموعنالشياطنإخراجفى
نينوىوأهلالتيمنملكةفعلت



تسالملهذاأنتكشفالشـدئالأمنمجموعةذللثدخصقدلهذا
يعرفرأتاآلبأعثالهالذينءللبسطا3تولتءنرابئالمرارثءلمؤليس

خريسوفاللهتصمفإنءبسطاءضعغاكانواومهياسرحماتريخضبروا
قسوةأعموأوزوانعلهيعطلفلسهالذكروالعااألنوبنتشرت

ضعيفإنسانعلوليسانهوسلهااللهتسملتسالملإتاكاس

ثلمجموعةتظهرهنا13541835الراخالقسم4
هىعظيمةبمعجزأتالسيدوقيامالمعمدانيوحناحلفىالمامةرادثاح

والعاصئةالبحروتسكينأرغثةخمسةالجموخكإشاعالطبيعةمعجزات

أححبملعل3شوالفريسيينوببينهاتاوالمحااتالمعجزمنأخرفومجموعة

وعهتوته4ومهآعنالسيدوإعالنالعظيمبطرسافاعترابهاحادت

أنحتىوباهرهعظيصتUاإلعالذهوكانتالعظيمةكنيستهأساسوضع
1موعيوصكمأفهاعلىثقيلةكانتأبعادهاإدراكبستطيعوالميذءاكا3

التجلىجبلعلىفأخذكمالسيدبهيقومعظيممملاإواحتاجواتوقلوصيم
قوأنهماjىومنإيليامنأعظمأفهاالأعلهلهمنغـهـسهأظهـروهناك
وهينتظركانوائاكوالملثسيدهمألنهIjوالخخحوعلهلحقدماجاعا
يرتبطالىالمسيحوكنيسةاللهحمرتملالجديدوبدأالقديمهىانلتهد

تسءاtuIaبا

الطريقةعنخينالذىايسدخطابكاتفقداألساسااححنهوعلى

نوايأنيجباحيخسةاءأعضاإنضيسةالفيهاتسيرأنيجبايتىالسليمة
حدودأقصىإلىمطسامحينشفوؤكناتالعثرسببونالكاألوالدتءبسطا

المسيحكنيسةءأعضاإنواكضيستهللسيدءبالوالمعامرتطنمحةالمسا

الجديدالعهدمجدويظهرواحياخهمفىالملكوتبريعلنواأنيجب

YoV

vyالمجديدأالعهدالىالمدخلا



اعايحتوىاقسراكذ25lاا5Iالخامسلقحم

اتوالتهواآلياتالفريسيينمعهاتالمجاالحوادثمنمتنوعةكبعرةمحموعة

نسحيهمافىحدثهذاككتالميذهبهايعلمىاناتاءاإلالسيدعملهـااىا

والفريسيينللكتبةوتحديهأورشليمإلىاالنتصارئودخولهوديئااإلىحلةإلر
لخدمتهالنهايةعالمهمذهوكانتقالهيمنوتجارهمباعتهموإخراخ
متىيضعالسببولهذايذهتالعناقهافتروقربااألرعلىالجسدية
القامئالقديمعلىالدينونةإعالنماخصهاالتعاليممنجدأواسعةمجموعة

وتنتظرتحبرلللكنيسةقةوإعالناتاللهابنرفضألكهاله1

إذعحرهفىضيسةالحالةتعكصمتىجحعهاالتىاألقوالاهذهإنسيدكما

لهموناكيدهلتالميذهالسيدبقوليذكرهموثذاالسيدبئلتأخرتخلقبدأت
هبمعليهموماوالوقتالزمنيخرصروفمجىولكنهالفجافىمجيةعن
التىئوليتهممسمتممنالصرجمـوقررساهرينصابرينيكووواأنإال

عليهمالربوضعها

رسالةفىالتصعيدمننوعافيهاونلمحالخمسةاألقسامرسالةهىهذه

إعالنهإلىبالقديمالجديدمقارنتهفمناإلعالنتوضيحفىوالتصعيدالمسميح
العظىوكنيستهاللهملكوتارأصكشفثموزوالهالقديمعلىالدينونة

منىإنجيلفياإلهوقىلثفكيم

يريدكيرىحقائقهناكهلاالنجيلهذافىالالهوتيةاألسسمئما
حقائقثالتاألقلعلىفهـناكمتىإنجيلعنقيلمئهصاويظهرماممايبتأن

حـاالثالثالحقائقهذهحولهاوتدورثاعطميتهامة

الجديدالوسيطأوالقائدا

اللهعبأصباالتىالجديدةالجماعة2

AY



اللهتصطفىالجديدالبر

الجديدالوسيطأوالقائد1

يسوعأذبظالرأنمرقسرللبشيرالعظمىاألهدافامنواحداكاط
الفديمالعهدانتظاراتكلطمواليهودافقظرهالذكأالمسيحوAاشاصرىا

يسودملتكتألبالقوكمبقدئاباألنسابأبافقدالسببولمذا

يسوخباسرةيعرفناأنبرالثقحمدشيومهيمأإبربيتداودبنالمسيح
داودابنالملثهوالخـخثاحذاأنيظهرأنقصدهكاتولكنهتالناصرى

ملكيثبتسوفبلاألبدإكبيتهنالملكطيخنقالأتلداودالرعاوكات

قولهفىالنبىءعيارآهماوهذاV1YIVصموئيل2دائماانجه

روحعليهويحلأصولهننغوينبتيسىجذخمنقايبخوقي
الربومحاةآلروةالمروحاكوةواالمثورهررحوالئهممةالحوحرثباشا

بالىفيكونوندانبىالقياكحزكذلكوتنبأ5ااءإشعيا

حزقيالمملهمعليهملمنيكىعبدJوودحالممأكونرأنا
rv3rrfأقهوآخرشيعااألنسابمذدـقيقصدالجثيرابهان

ذلكويظتهرأخرىرةجعيـرسوفىوانتحطمالذئائيلىاإللمرالتاريخ
عشرأربعةداودإلىيمكإبرقمتساويةبرالبرواححاسقداألجيالحسابفى

iشولcداوفىهاوصطتالتىالمرتئعةالبدايتعمروهىجل

3شوثالحضيضأحـلىفىالسـهإلىوصلحتىداودبعدبدأبحدرالتاريخ
الروحيةاألمجادكلوردالمسيهحءوجاأخرئرةارتفعالحفجضهذا

ننسرهىوالمسيحالسبئبينالتىجيافىعضراألربعةإنءألعلمابعضويقرل

حىأو94Yأسبوعابالسبعين4كتابرفيدانياليذكركاالتىالمدة

مماالمسيابمجىاألعنيالسبىالربيردوفيهاإرميااممرSالتىنةالجون



لولأنظرأ92إرمياالهودءعلماقـول

7tو64ص

مالمثعسألالذئيرودساليوءرؤساقولفىأيضاظهراوهذا

حموديتهوفىوديـةاابيتفىفقالوايوالواينايههودأ
يعلنءالحعماقصوتءوجامـرئيةبهيئةكحمامةعليهالقدسالروحنزت

Vا3rالحيبابخههوالرجلكذاأث

APعاإنساضاتجارببتوسعمتىيذكرهاالتىثامااالتجاربتكنوأ

و4rاللهابلكنتإنبقولهالمجربينطقبهذاالمسيااربصهىبل

هذاأنمـنيناليقصيغةثاولكالمجربمنتشككصيغةهذهشتولم6

إنسانعلىغريبةالتجاربأنولوكانتحقيقةاللهابنهوبهيجرالذقجلالر

الناسلنبصهوملاللهسلطانإقامةعلىتنصبنت5كانهألىعا

ذلكوبعد4Y1اللهتملبئليعلنيخرجانتممارهوبعد

عندماالعظيمسلطانهمعلنالهمالجبلعلىبالموعظةويكـطمهمالجموعأمامقاف
قولهفىماانقالذىالفائتالعهدبذلكالجديدوعهدهالعيممملهيقارن

و31و5YjYvمىلكمقأقولأناأماءللقدماقيلأنهسمعتمال
jrrjrAtr

امملماتاتالمثفىةوخاصهالميذهلسالهـه9إفىواضحاالمسيحسلطاننجدثم

علىسلطـاناوأعطاحسمعشراإلثنىتالميذهدعاثماإلرساليةهايسحبهلالتى
أةالضعثتوكلمرضكلفواولمجئيخرجوهاحتىبسلىأرواح

العظـيمالسلطعاناهذجمبأنيستطيعولكنهفقطسلطاعاصاحبليسفهه

الساللـانحذاذهتالويشاركعظيمةأعالفاالعظيموسلطانهقوتهيظهرإنه



ةالمالثأنهعلىصلبضهولtcLcCكشخصيصلبلمصلبهفتحتى

لصلبهكعلةليبالثعلممتبتافاطماتالتلثمنذلكعلىأدلو

TVrvآوداليملكيسرخحوهذاأ

تلككوالمسياالملكيسوخالعنإعالصمتىإتجيافكتبأعظولعا

مةأكثرمىوقدساناوتهلهحياتهفالربطمهاالتئالنبواتمنعةالمجمو

يزيدماعلىيحتوىفإنجيلهود11لص4الماالمسايةصهذهثميرينامنامغ
آلمقدفىاقتباساتسبعةعنيزيدمامماطتالتىاقتباساللنبواتعثرينعن

الخاصءالجزيحتوىثموالتجربةوالمعموديةإلداليقصهفأئاإلنجيل

تنصبمذهوكلتمتالتىباساتقتاأيضامنةكبرمجموعةاتالمابأسبوخ

وكعلمالربوكعبدوكضبىكلكللعهدالقديمكتمميسوععلى

العهدنبواتتممالذىالمسياأنهمتىإنجيككأيظهركماالمسيحهوهذا

معتتوافقاالتىاألرضيةايهوداانتظاراتمنكترارففىأنهمعالقدب
اللهلمكوت

أنيظهرفهوذلكعمقامنأكثرمدئإنيذحبمتىإنجيللكناب

كثرةأمورفىوضوحبـكلىيظنهووهذااللهابنأيضاهوداودانجن

ليسمتىعندداودفابن1Yrنالماللهالينهرهاءعذرامنفـوالدته

الروحنبهحبـالقداللهن5ءجاواكـضهcبشرأصلشخصاسياسيامن

السماوئاآلبالتهمعفريدةصلةوله120القدس

أنيمندخقدشـئئكلقولهالسيدئشخصيةالسموفهذاوبظهر
أناالبأرادومناالبنإالاآلبوالاآلبإالاالبنيعرفأحدوليس

هاتفيننموايرأناألطفالفمفأوضحالذىفاآلبtlrvلهيعلن



أنهلبطرسأعلنالذىنفسههو36أ210دأودالبنأوصنا

ضعبرئيستارالمحفالرجـلl1111Vداافىاللهابنالمسيحكر

المسيحيةصظسةايفىالمتجسداإللهالمسإتاإتءأيائيلإض

نNIyyisأخامنإلىدخشىكلالساهـشا3اإلعامذا

ردفعالعظمىاإلرساليةوقتالسيدثهدالذىاألعظمتاإلعاأساس
يبدأيسوعمنااألرضاعلى1وءماامماقسلطانكا

ننسفىووالوحيداللهابنهوداودفابنالعظيموتهلهسلطانهكأالمسيح

األرضعلىاوءالافىهاسلطاذكلإنيقـولإذفنهواالنسانابنالوقت

اأعكالذئإنسانابنلصـحهعندانيالرؤيااإبذلكيريعثفمانماتلهخفىقد

ينقطلنمالمكوتهويزوللنماوسلطانهاألرضاكاعارسلالناممل

bانياUV4يمدهالجميععلىالفداقبسلطانهيسيلراطحرهوا

هيمإبرابنواالنسانوابنداودوابناللهكابناألمكلعلى

الجدإلمـةالجماعة2

نيسةارتظمأنورسالتهتهءوقياوتهوالسبحياةنتيجةمنكات

الجديدائيلإسرهـمااكنيسةاهذهمعاوالصوداألمننستتالتىةالعا

eYwtمعنااللهداباإلعالنيبدأفاإلنجيكالجديداللهضعبوروالذى

تالميذهخيكونأنيذهلتالالمقامالسيديعطهـيهالذىالعظيمبالموعدينتهى
YA2الدهرإءانقضاإلىاالنمناألرضأطرافكلمنبخيئونالذين

الكتابفاتحةفىeاألالمجوسأولفمناالنجيكوليةبمتبىويفيبدأفهههـ
نجدالجديدةالجماعةاتكوينوأجمعالعالمأإبالذهاباألمرا

أصلمناأيعتقدجماعةإلىكتبأنهومعباألهماإلنجيلاححمامأ

األناجيلهأهمن4نهأإالوالناموسبوديةابسمورهاقتخامعjدئصهو



بقولإذاألسافينباهامءجزكاذالسيهيهفإرسالاألمبـاصهملذى

نفتاليمضوأهـزبولرنأرضالقائاإياءبإشعياقيلماآئالىأيإبخياا
السيديهفئم15واثثاألمجليا1راراعيرإحرايقفى

صرثالذىحبيبئأخذتهالذفقاىهوذافيهقياالذئالربعبدأنهعلى
األمءرجانسيهاسوعلبالحقااألليخرعايرروحىأضحنفصـمابه

YAY1إطانآوحياتهقلبهفىأمميايحماأنالسيدأىهـفقدولهذا

المدعوونفضيرحيثالمسياودطةوفىا8نفسماائيلاسرفىلمجدهلم

الملكوتءأبناأماالغربومنالشرقمنأناسمنتمتلىأخهانجدإليهايأتواأن

نرىأننستطيعهذافمن2Iو811الخاهـخإكيطرحوذفإنهم

اإلرساليةإلىمتفتحلكنهدممطبهوأصلمنأنهوحباألممتىالرسولاهمام

نفسهالمسيحتبدأمعالىاألمإلى

الكنيسةإلىبهميأتىلئلليهوداألصلفىيسوعخدمةواكنب
بيتلخرافإالأرسللمللتالميذأوالكنعانيةللمرأةيقولفهوالعامة

أممطريقإلىلهبمقاللتالميذهإرساليتهوفىc24الضالةإسرائيل
بيتخرافإلىىبالح0اذهبوابلتدخلواالامريينمدينةوالىتمضواال

موقفهمنسبقمامعيتنافىاللالقوهذا6و105الضالةابرائيك

لكنفقطهوداعلىاالنغالقأواقيزمننوخفيهكاننفاألممن

أنيستدعالفهودالسخدمةفىصيةالتكتيواراألمنواحداكانهذا

يعملهسوفالذىالعظيمالعمللالنيعرفونالوهاألممإلمماالتالميذيرسل
لمالتىالحاسمةوةاتالثإلىيحتاجاألملمجىإنالعالمءلقداالسيدفىالله

ذلكجانبوإلىالقدسالروحوبئوقيامتهموتهبعدثتuقدشت

ألنلمااإلىاإلنجيلتحملأمةحهودامنيجعلأنهوأساهـكافىاالرساليةفإن
وأعحرالماكوتهمخهاأخذرفضتلماولكصنهاءالبدمنرسالتهاكانتمذه
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هناكلكنارسالخرفضواقدكافهاليودكانإذاشوئ3ـئمارزفآلأ

الكنيسةكىفالكشيسةأيضاتالم1وأعطاهمقبلوهالذينثمموذثال
رديوامعاامنةالى

فىالكشيسةكلمةيذكرالذىالوحيداإلنجيلهوىإسنهيلإن

افهلرواعبطرسهوالكيسةأساسأنيعلمنحيثI1فموقنبكأت

والحلبطالرسلطانتعنىالتىالسحواتتممفاتيوإعطازدـالعغليم
الساطانكلهاkذأعطيتفتهدA1V1A1ؤفافاثالموقثت101

اعةابكنيسةالالظمة3ـحذتعنىقدنعـمكلياسة3بuوالربطوالح
ةوتنظيصإداريةوأممالمختلفةتنظيهاتتشثـملهماإكالنظردونهاذافى

الخارجىمظيرهاعنوليسالمنكديةالجماعةجوصرعنهناايتأنهبمعنى

يعطيهالذىاألساسىالعملإنذلكوغيرمياوحكطنظمنهافىالناسأمام
ب9فاذأخوكإليكأخطاإناليقولعندماالحةالمعلحوضيسةلالرب

عيسلموإناثثنأوواحدأعكفخذمنكيسمعأوإنوعاتبه
والعثارألوزىIكعندكفليكنالكنيسةمنيسممعأوإنللكيسةفقلمنهم
1A1السلطانكاملةأوممـهجماعةككلللكضيسةلىيعوهذا

المصالحةمجتمعالحقيقةفىفكماأعضائهابىينةLوالمممماطفىاالها

ذلكيظهرمتىإنجيلكايفهمهاالكضيسةمعنىهوماواكشد

األرضعلىمنكبمإثناناتفقإنأيضالكمiأقىjد52و1819فى
حيتماألنهالسمواتفىالذىأبىقبلمنلممايكونشابهيططبانهشئأفق

الجماعةمماالكنيسةفىأكونفهناكباممماثالثةأواثناناجتمع

فالكنيسبينهميأتىعندثذوهيرأنيريدونهم34المسيحمباستجتمعاىا
كويربطـهـمAوهـفمموناقاثامماjالمسيباسمتجتمعالتىالجماعةمما



اتلهإلىوتيتثدزروعناواحدفوهاواحدصففىابختمعوأثوهو

عللبينـالرنأصيمصونيعاوكموالطبصماا5وحLفئدـ3إالحىفى

يذهقيرسلهـوحهـاشسيد3ذكرلذلكملممعنىلمـاإكنيسثال

القدساروحواواالنناألبمباوحمدوحماإصااجميعوتلمذوالمجواlSفال
ةسيض3قاVو19ة2مل9ابهاأوصيتماجيمئعظواتأتوعلموحم

ويعلىويعمدينلحذئالىكلهالعالمإلىيذهبالذفالمرسكالمحتهثكى

ثانءاالعاإلىبيذعناكلهااكنيسةاهوانجتهذاعضوفكلإن
واالساللهلنببتوسط

الجدبدبرام

والفريسبناكتبةاعنبههـكديزلمإنمب3أقرلدافإفمالتالميذهاسيدايقول
فىيقوك3ـالصورتكلطودa02السمواتمدكوتاتدخلولن

Iأريحكموأنااألحمالوالثقيكالمتبهنجحيعيااإتعالواداالعظيم

راحةفتجدواالقلبومتواضصاودتمألقامنىوتعلصواعإلخمنيرئاحملوا
اانهذtYArخنيفوحملىهيننيرفاألتىملنفوس
والفريسينالكتبةبرعلىيزيدإنهاألولاالحداللهلملثوتالجديدابرحدا

عنقمايبوداالمعلمنعأخذتلرالنوكلمةجالمسيرنأنهالثانماوالحد
السحواتلمكوتنيرملفنالسمواتتسملنرعنطححونيتكانوا

يخملنهوهكذايتطلبهالذىالبرويظهرالملثوتاحذيظهرأنهمعناه

اإلنجيلىخممايشابهاألمرحذاوفىالمسيحبراءهـيظهأنمعنادـالمسيينر

iالمسيحبرأوالمسيحناصركاألخيرعناحعذعنيتكلمعندمابولس4الرسو
8Vروهمية

ببرأدتهطكرتبرالسيديربطاولىاثالسؤاكيواجهناومحناأ



3ووسالنافىعذاكزوحمأاليزنجءمؤالبرواوننوالئريسبةبض3
يراألخالسؤالإجابهوسالناعنيزيدأنخبإسبابرأذذللثمير

جثتا4ءاألنبياواوسالنافاألنجئتأفشغننوااأل11قراتغلغرث

يـزولالاألرضواءاصممااولتزأنإلىماأقولالحقفإتاألكماانجاألنخض
kAإحدىصانقـطفمنلالونيحماششاتاتأهتمأرواحاحرف

مناوأاسمواتالمكوتفئأصغريدا3دوعإإلناسالححغرفصاياJا

c5W19السمواتت3صعغليمافييحكىفتهذاوعإاعل

يقدسأنهأىءاألنبياأووسالنالينتثضءجاأظلعآنغياقاتاكصالحبايخر

بلسلطانهيمحوأنKcشNويزيل4اشطوالانتهءاآليمالقااالعغ

السلبىاألمرهذالإلىأيضفورا11شاوااإلت3صأنإلىيبتىتسو

يرجمإول4lوإتjaمىفjو3ثبكتذلثJوشأتتعاتيصيأثوهاكماإن

فيهيفوقالذئراألنولءاالألنبيااأوسداك3ينقضأناصرشقشهال

ورناحاطعناوداكليءجاأنهووكاإليجابجةالناحةكوالجصالمسي

إنكاتبىأفمقالوكانخمـحاإجما5أيمتأتخرأنهـلرت
منءجاالذىوالغرضمولالمدفإتمامكأولدتاإشا3معناليحسياالت

ذاتهفىهدفأليسوسءفالنالهالحقيتاالمعنىيشرحبذللثصيوطأجله

فلمذاولمالناموسمنالسيدفئهمهمااAaثبالتهالناسلمصالحةواسطةضحهول

الربيونفعلكاخفيفةأوكانثثقيلةوأخـرئوصيةبركأفيهيئرق

احذواحدشئاإيىاف4ومتساوكلهاص3حالناموسأضصنهول
أكلهأووتممهبمعناهالسيدأعلنهماهوالمدف

تتناذأخانظ11511ا000السالالمعخذا حكرولطبررىلىيمصحىور

4من5211يلكمفأقودأشاأوراءاللقلقيكأنهحمعتمسبمماح
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ليستالمقارنةإن3كالناموس4يأتىالذىالريقارنالهناالسيدن

بينالفرقهناحظنا3أنيجبوتفسيرتفسيربينبلسون1ناموسبن

طمةالطمتينالالسيداستخدمولقدمكتوبإحطمةواسمعتماقىطمة
لك3ر4استخدوهذانفسهالقديمالعهديقتبسكانعندمامكتوب

امواحترتقديسمنالتهديمبالعهدمتمسكجمودرجلضهيىانمهاماالحر

يمالتهدهلىالإلىالصهالرليشالسيداستخدمهامافغالبايداسمعتمةمط3اهذهأما
ءهؤالإنلهوالفريحييناكخبةاومفهومتثسيرإلمبلوحدهمكالنامـوأو

ثمويسحعوالناسيعلمونعندماوسللناخاصةاتتفسيريعطوناكانولمعلمنا

فهـرولهذاهولرهتفسالسيديعطىالتفسيرهذامقابلفىالمحصفأحذا

األسمىالمدفويظهرإلهياتفسيرايضعضهولأخرىمنبدالوصيةيعطىال
المسيحبرالسمواتثمالسفىفالرأجلهمنالناموسءجاالذى

لهالسيدأعطاهالذىهواالمنالمسيحىبالمفهومولكنالناموشننمسههو

الجودوكاالكشةبرعنيذالتالبريزيدفقطاصهنهإياهفسرهالذىالتفسهر

صينالمتمس

ذلكعندوقفوالمسيحبرأوالسمواتتسلبرولكنب

الثسيرمنأخرىنسخةفيهيظهرالذىالسموكلمعألصبحالحد

مصدرآالناموسهذامنمحعلأخرىصعوباتإضاسةتللناموسالقديم
بللهمتيناأساساضعوالناموسهذايعلنأنقبلالسيدإنللفرحاللأللم

إلىرجعنافإذاشئكلعليهيقوأأذيجبالذىاالوحيداألساسوضع
تبدأاأخرىبدايةتبدأنجدها57متىفئبلاعلىالموعظة

وفىبالتطويباتنسميهىالذءالجزففىبالوصاياتبدأأنقبلذاتهباإلنسان

فيIأ5الالعالمنورأنتماألرملحأنـتم0القولمنيليهما
فقبلرسالنابهذايقومأنعليهوضعالذىاالنسانعلىكلهمرالتنب
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الوعحيةفائدةهىفماوإالصيةاهذهلهتوضعالذفاإلنساتلخاكلوصية

بهذايقومأنمنهتللبالذئاإلنسانككـزأتنجبشئئبعملرتأأثو

اإلنسانيصنعالسيدإنرايهااوإيباتللتحالحقيقالمعنىكحوهذاالعمل

وللءالوصايابهذهوأيأذنهبيطلالذفهذاخلقأواالمزمنأوا

لتهدقوسوالناالبودمتعهحومقاسىاألالضعتموحلدراألاكحذا

حرفاوحرفاكلمةكلمةحفظـولقدالناموسعلىاجهـودكلركزوا
عبدضعيفإنسانإلىيأتىالناموسجعلوااإلنساننسواولكسبم

اناالنسزمـرعنعنىالاإلنساننقولعندماوورثالغإاليفعلأتيستثاحال

ءأبناإفهمكلهالعالمعلىيتفاخرونقانواألصبميمودا4عإللرأيضاينفغذا

وكيانهحياتهفىداخلهفىنفسهوباإلنساطتعضضناولةحيمإ
51نبانه3طوإ

وحقيقمميقفهمعدمعلىدليلأساسىكعنصرلالنسانونساخهم

األمرالقديمالعهدفىانيظهرةاألهمبغايةفىأمرانفهناكالقديمللعنهد
اإلنسانحياةتربطالتىالوصايايكحبأنقبلمجدهفىالقهأنهواألول

منمصرأرضمنأخـرجكالذىإلهاصاالربأناطماتأالهذهقالبالعالم

أنتمDلـقولأينإلىالعبوديةمنأخرجهم202العبوديةبيت

إلىبكموختالنسورأجنحةعلىححلتكموأنابالمصريينصنعتمارأستم
حجمبينمنخاصةلىتكونوندىعهوحفظـتملصوتىسمعـتمإنفاآلن

بهمءوجاالعبوديةنأخذهمالربإنpIاألركللىفإنالشعوب
أىمعيقمهالمخاصةحقيقيةعالقةمعهمأقامأنهأىلنفسهليجعلهمإليه

لصوتهيسمعواأنمنهمطلبذللثوألجلآخرشعب

ILيقرلتأتىأيامهاياأإروليهعندمالنبواتففىالثانىاألمر

كالعهدليسجديداعهدآيهوذابيتوخإسرائيلبيتحواقماخالرب
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حينرأرضمنوأخرجتهمبيدهمحممأمسيوأآباثهمخقطعتهلذى
تبخ4أقدالذىالعنهدوكحذاباالربليبنرفهمعثدقرانقض

علىوأكتهالهمدافيشريعتىأجعلالربيقولاألياماتلثبعدياإسراة

صاحبهواحدكلبعديعلمونواللمحعبالىنـونصيوهمإلمالهموأكوت3قلو
صغيرهبممنشعرفوننىكلهمألنيمالربإعرفواقائإلكأأخادواحدو

بابعدخطيتهمأذكروالإثمهمعنأصفحألكالربيقولمكبرحاإ
ءواألنبياالناموسفىاالنسانأهميةيظهرهناrrwياإرر

فىنضليولالشناموسلعملفقطلبستحياتهأناإلنسانعرففعندما

ضبشمعهعالقةأصهاعـىلديانةمثميومهنسيوعندماتإلههحشركة

اكـتمماهذابهويتممهوسAاالسيفثموعندثذقلجهعلىالشريعةكذدانته

معناهأعطاهالقدبالعهدح3نصأخذإنهشئكلوقبلأوالالسيديه

فىظخصالذىالسمواتملكوتبرقىالحقايرأظهروبذلثالصحيح

الناموسهويتمملاإلنسانزنحهافىثالناموسجديديروتفسمئمهوم
ejAuالله
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اجفكمخيأللرا

إالغحالولمجثقولوقاإحل

باقداممتابيناهذينأنعلىأتاإجماعشيلمإناجماخشبههناك

فىاحدفرديكتركاحيةأكبرنانصئمعاومحاراحددفولمواحدضلم

بولسالرلسولكتحاالتىرسمالةعشرةالثالثمنأكبرفنهماالجديدالعهد

أىعلىمانفنيفرضاولميذاكلنهاثيوحناالرسوككتاباتمنوأكر

ةبكيفيةالجديدللعهددارس

هاعايبنىالتىاألدلةهىماهوننكسهيفرضالذىاألوكالسؤالولكن

ضدادآواحدااالكتابينمنيجعلالذىاألساسوحوماحذاتمحءالعلما
ذللثعلىأدلةعدةهناك

احداولالمؤا

منأنعلماءالعدماأجمعودقداط3اكلفىبهارتمعحقيقةحيذه

سفرالثاتىوالكخابالرؤياسفركتبالذىبنفمسههواالنجيلكتب

واحدشحخصإليهوالمكتوباااJأبذلكيعرفJاألمم

هادةأىأيضاالخارجيةالشهادةأننرفولسوفثاوفيلسوكو

مةالقافىالصفحاتافىالمـؤلفشحخصيةعنندرسعندماذلكتؤيدءاآلبا

270



واالسلوباللغة

إصلالساتوافالعباراتممتابىكأابناللؤقيكبهرفتشابهكرظ

استعحليالتىحاتواالصثال3العباراتكبيرحاىادتثيسفخدمهاكأأ

األسلوبريعضارمنالءأجزانكثيروفىاسايسالط113ةنافيايىاكتاب

أدبيةقدرةتبللأنعلىإإكمماالجإيدطالعغدظغرفأهـلوبأحما

بينالضرقمرقسبإنجيلرقاإنجيكتحارنةأينافوهـسبقوقدةكبض
يقتبسنlsالذسابقهأسلوبقيخفئتكاتلوقاأظوممجنفسلوبرثاا

الجلخةمنبدالالجمجمةكلمةترجمكاانيةإوةاإلىيترجمهأوه
yr33وقاالقانوتىمنبدالوالغيورتبوفىهـإوإوالمعام

كياممLفىاليوناأسلوبهفىيخسنلالثشلهاحني318شمرا5آ

عننريتعبهمااأألنواحدصشمضواألتهالاوقاتإباض3اكاتبأنماخا
اجيلاألدقية

الكمابينكالفىالواحدةةيساALاالدوانخ3

الدواخألذتدادألألولاالثاتى311ضابأنلمجدنبراض13يقرأمنكا

لكنثافىاضابالمتخالتىحهاخنممأاألواضابالمخإىايةأألساا
لناالثنلنبهابطالتىالدواخهذهومنملطوتامتدادصوردفى

هوكاوشخصيتهسالتهوهـالمسياخيسوخدمةفىورهوفىالقدـسالروح

فىكااحمهاورساةسخي13خشولالدورحذانفسيظهراإلنجياافىواضح
ةلvاألشنر

الجليلمنخدمتهيبدأفالمسيحملتالظضابينالكالفىالجغرااملا

األعمالفرمفىهناكومنرشليمأرإلىطريقهفىالرحلةإلىيتقدمثم
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روإلىوأخهراأنطاكيةإلىثمالسامرةثميةيبواكاإسيسةإأبدأ
فيهرجشمدافذكا

يخاروائخياتاهـلمنمتالصاكيايجاضابركأاليئرأمنأتإذاالريخىوالعامل

حاألافىاألولىاألعدادقرأرمنالعالمئبالتارتيرتبطافىاالذف
ليسالمقدسالتاربصاأنيجدعاكاسنهروكذلكاإلتجيمنوالثالثبثات

العشمرافهحأنونجدعنهلزمتمأنهىبهمرتبطبلالعاماتاريخاعنمنفصال

اإلثنينءوراواحدأعقا3أنعلىيدكمماالكتابنفىجدآمنهمإلتاكأيخفما
هذاكومنوكشالتاليةالصنهحاتفىبتوسمعسيدهـسوفكلهوهذا

تبطال

لJAIاUلكانبء

سوممطاالتجاههذافىيئانجدوالاكماثبالمعنيفصحانالضاباتال
عندماثرع1dاوالعددعشرالسادساحJاJاألعاسمثمرفىيظهرما

مشاركاكانالكاتبأنعاىيدلممااألولإصخالغةفالقممةألىعه

شخصيةعناباكخمففىأساسياعامالليساألمراكذكأولفها

األولالمصدرلعلaجمدفيماسيظهركالمساعدآ3uعابكرنقدالكاتب
الخارجيةهادةالتنوحاكاتبلمعرفةىواألسا

الخارجيةللتنعهادة

مارسيونضداسمهام111Aفيمالوقاالنجيلكتبتمقدمةهناك

باأعزوكانطبيبمهنتهوريافىأنطاكيةمنهujلوعنتبطاليقولفـجها

ولممتلئاباظبويتيهقسنة4Aسنفيوهوماتروصيدون

يفمحرلبأخائيةلتحيالتىالمناطقفىكلهإنجيلهكتبوقدالقدس
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ىالذالمحمدأتيوحناقحمحةوكتبىالالجديدللعهدالصحيحةاضصةادألم

خارالحيءنبياادأحدعنهتنبأالذفللربلريةالاعافايئاتإصخصاعتبر
uأأإعمااالسفرلوقاكتبذلكوب

منكئيرقبلهاوقدكاتجهايعرفالالتئشثادةااكمذدمنمقتطفاتهذه

تقليدأنهاعابددئانجهايمنمارسيونأتباخمنلمجدوالمألنهمالعلما

هالشعهاهذهثتامتوافقفىالموراتورىقاطةكانتوقدقوفكنسئ

وسنهرلوقاإنجياعنقالهسشوليةيؤكدم1851يناوسهـوكذلك

االسكندرىوأكلميضدليم150مارقىبنجايى4قبومنااألتهاا

كتبالذىهوUأنعلىيتثقـوناآلضيسةءآباوكلتليان7روأوريخانس

شكأدتىبدونالحقيقةهذهسىللالتقليديؤكدسذاوهمعاالالصابين
القوىالتقليدهذافىعالمأىيشكألنسببأىهناكيـوجدوال

الداخليةلملثحهادة

هادةالشوتؤكدتقوىأنهافىالداخليةالتنهادةقوةتكنالقـولسبةكما

االثننتبiك9هلوقاإنيتوصريحدللأجدأنهرغالخارجية

هكذااألمرهذانعرضأنصنناومم

حميثكتاباتهفيمواضعثالثةفىلوقاالسمبولسالرسوليذكرا

الحبيبالطبيبلوقايعيسلم414كولوسىرفيقهبانهيصفه

العاملونولوقاأبفراسمعلييسلمYمونفليفىثمطاسود
قامؤلمتجيرفىلرسواقرل411تيموثاوسفىوأخيرآمعى
وهوالسجنمنكتبترسائلنفىتوجدالالثالعباراتهذهمعماوحده

الشواهدهذهفإنكذلكاألمركانفإذاءالعلماغالبيةرأىبحسبروماجمن
فىمحنهعندبولسالرسولمعكانuلوبأنيثهدالذىLCاألسفروافق
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Uوتتجمهاصراحةأكئرأخرىدةثهاعلىتبنىالسهادةهذهولكنما

قاوJإةمبايفر

فرفىهدالموجوالظاهرةقتذخالشهادةاههلىرةالمباجمادالث2

ISا16منوتبدأIالتىكاأىنحنفقراتتدعىالىمى

التاليةاألماكنفىتنحعروهىcالجمعطحينالمتصيغةقثكتب

السجانحادثةبعدنهاخرجأنإلىفيلبىفىتبشيرهثممكدونية

مرروفيلبىJلالرسويأكافيهالذىءالجزموjا2056لاأعم
هميليسإلىثمترواسإلىهابه11أ

حتىالعودةرحلةعنيخكمالذىءالجزوكو21Aأعاك
قيصريةىلjصولهو

ريهقيمنالرسولرحلةعنيتكلمووح16ةvVJVNYnt7أ
السفينةوانكسارالوحلةووصفكسجنةروإلى

للرسولسفررفيقكانكتبهاالسمخحالذىأنعلىتدلطالفتهراتهذه

فيلبىأومكدونيةفىأخرىمرهابلهو4عنهافترقثمفيلبىفىأوالقابلهفقد

أورشليمإلىالرسولذهبأنCإهناكوبقىقيصريةاإمعهذهبئم
رافقتهلقدبمروماإلىرافقهقيصريةفيسنتفيمجنهوبعدهناكواحتجز
ءأييرممنلمولكن5وAI024األسفريذكرحم5أخرمجموعة
كنيقولآخرأشخمالكاناكماتبألنحممواحد
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معءاألجزااهذهفت9الجهحااقصيغةلمالصيغةمذهقارناااب
رفةالمستفا1أfاالوقافىالمضردعالمهحصيغة

فيحاضركاتأنهيظثرأنيريدأنهوحيىتبطالدصفأفعانناإكتقرب

ناكنالثميغةفيهاضتيىلم11الرحالتشلك

ثهادة11دوتحدهاوةاخليالالتهرائننأخذأنتممأل6كطىك

لوقابأذالقائلالرأىمعايقويانكلسيمماكأولضيسةالءآبامنينارجية
تبطالذفسههواتهسفرفىبولعميطالرسوكرفيتاالطبيت

سوىيثآكئيرأكأ4الجديدالعهدمننعرففافىالبثميرشخصيةعنآما
الساقةالخارجيةدهالشحهاأنومعط14و11كولوسىأممياطبيباكاذآنه

مننsكبأنهتوحىنحنفقراتلفإنسورياأنطاكيةمنأنهتذكر

فيلبى

J6yi19J420الربولسالقديسرمزىءالعلماأحدويذكر

وهىرؤيافىالرسول5ر5الذالمكدوتىاوجلحرهذالوقاأن203

وأعنامكدونيةإلىأعبرلهJيقوغيبوبةلةحوالحلمابالضرورةتعنىال
الطبيةالالصطالحاتأنأيضاءالعلماويذكراو9أJ6أمما

للرسولووفيقاطبيباكاناكاتبأنعلىتدلخاصةلوقاإنجيلفىالمذكورة

يولس

كطبينكعابةتإهـلخ

ولسناالمقدمةفئواضحلكوقاإنجيلكتابةبدالعAاسفركف

ندرسأنفيمكنذكوحالجزئينكتابةبينمرالزمنمنكمتدرممط
قاJالنجيكحقوالمكللااألسفرمعاألناالثنينكتابةالريخ
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جبةاظارلشهادة

معروشافكاناإلنجيلأنواقتباساجممءاآلباكتاباتشةذrيؤ
اخرأوقبلهكتبأنهعلىيدلوكـذاالمياألتثاثاالنرناألولتاف

لوقاإنجيلمعالرسلأوتعليمالديداكىمقمارنةتءادذيخخليهـوذافيالترت
هذاكاتبأنعلىممايلولالت11نكثيربافضثاححناكأنظنهرفقد

يوناالغنوصتابايفيناكذللثجانبوإلىUلوإتجيلعرفبصفال

النمئالمنحرفرسونرإمهادةالكلىوفوقوفاليفتانسبارليدصكمثك

األولالثالثةاألمحاحاتمنهحذفأنبعدلوقاإتجيايديهلنبكات

ةبئاالشبيلاشخدمالذىمارتروجاسنمfشةظهرالرجااوحذ

م5حوألىأىدىالمياالتافانالشمنتحمحتتفأ

قبكأىالميالديةالستيناتنكتباإلنجيلأنوكهـاالثاثيةالنظريةوتوجد

عنيادأخوقداألممالسفرخهايةمنيظثركابولسالرسولمحاكة

فإنذلكوحوغيرهمـاوحاستنجزمارنيكمئلثهورينالمءالعلمامنلركث

اآلتيةالشواهدقيتضحكاذلكتؤيداللالضابالداخليةالثهاده

كتبأوأناجيلأنيرالبشيذكرfاالواالمقدمةؤفأ
االخيكهذاعليهيعتمدالذىمرقسإنجيكبينهامننيقدظهرتىأخر

منهشيلمالذىالثاتىالجيلمنإنهيقولفالكاتبذلكجانبUMأكثر
صالمبالتاريغهذاعنتارنحهتاخرعلىلةالشهود

مواtأسمرقسقارناISإليمورأعنالمسيحنبوات0ب
القولإاليذكرالالبشيرمرقسأننجد24وYااقJمعبعده

راحةيذكرلوقاإنجيلأنحينفىظسورنستهناكالجثةنستحيث

رآكحاحوادثيذكرأنهعلىيدلممالمجيوشمحاطةستكونأحهاليمأورجمن
النيوفوتصفافامضةالعيارةفيرقسالشيرقالهمافأوضحعنهاسمعأو

2يا6



ءأياثI1rالذأورشليمإرلحـصدقيثاوصثماt4وr4اIاألخرف
باثناويخدقوشرسةأعداؤكبكونحيطأأياستأقفإنهافالروتيحلس
lojحجرافيكبزكوكاوالفياثوبأيكونكدوجهه5نونك

بمأورشخرابأعلنتالمسإنناافتادكزمانتعرفىلمألنكحجرعلى

معدقيفايتفقوصفاصفهذلكحدثبعدأنكتبلوقاإنجيلأنوصلرح

ضابالأنعلىيدلاiوم70فىLاصخرعنالمعاصرونالمزرخونكشبماما

مابإثشواتالعشرءالعلماويعطىالحوادثiبعدكتبوأنهبد

اإلنجيلاذ5ضابةلمحتملكوقتم90و80

كذاقجدأ3ـوجزفرةبعدكتبفقدلاألعاسثمرجهـةماأ

اعالأكتنرأعنهأتأخـرنرمح3إأنكتيمواللالنجيلاألنهالتاربت

93اإنيـلىاتمميز

حالمالضبكهنشبدىألخاافالثةلجuyدالوقالبمقارنااإ

عحـجاتمزهالتى

المتعددةاصيلاا

أنهأئالمعمداذبيوحناابشارةبايبدأححافإنهيسوعحياةقصةيـدأعندما

4فإاالشبرليبةكاانىين10وعندالبشعرمىيهوصلماقبلإلىيذدب

ويظهردJلاقصةعرفنهالالزةيرينالبمثكلإليهبذIبعدإلىيذمب

رقصرهاءيذفبيمالـيمأورإلىالجليلمنالسيدرحلةقصةفىأيضاذلك

أمحاحاتتسعةحـواكفىاوقامايذصاحينأفىىوواحدأمحاحفى

ذلكوألجكريناآلاإلنجياينفىوجودكرءعديدةتفاصيلهصاؤويضع
كلهالجديددلهافىكتابلأطولاإلنجاذ3ءجا

IVV



كلهللعالمالمنسعةالنظرة

اهخمامااهتملوقاأنتظهراإلتجيلححذاديثافأألحLاءاغعهابعكل
كالاألمثلةبعضوإليككلهاادعاءجااإلتجياأنينوبالمصكونيـةخاحمحا

2iIالناسكلفىاللهسرهنجدأنةئ91اؤنيمةفي

األممإعالننورهواشيضاسمعانترنيمةفأالمسيحوكذلث
2rr

التكولححدإلىالمعمدانيوحناعنالنبوةكلماتفأفيرايقنفلم

ويبصرقولهإلىالنبوةأكلولكنهالبريةافىارخصـوكت

أ346لوقامع0435ءإشعياالربخـا3بثحركل

التلميذيتفوبخالهوفىواحدخمصتوىفىلنالسامريلرالبخحيضع

وأعلنبل9ofcالسامرينعلىءالحمامننارأأراداالذين

53ال0اوالالكاهنيصنعهلمLمىvيهواحصنعالسامرىأن

10rrمنوايسوخللهشكراأكثرالسامرىكانبل

Vt7ءالشفامثلهنالواالذيناليهوفى

شخحهيتينعلىالمسيحفهمايركـزالقديمالعهدمنثتن6حيذكر
وفعمانصيداصرفةأرملةهماإسرائيكعلىودينونةكمثالنأممين

jfa1ياالحر

العظـيمءالعشامثلعلىعامةمسكونيةصبغةيضيفاالنجيلهذا
وطرقاتأزقةكلمةيضيفبأنوذلثمتىبإنجيلقورنإذا

وبذلكمتىيذكرهاالنىالمديتتأشوارعaعبارعلىوسياجات

01421يسوعدعوةاتساعجمدأجديداعلىيضيف
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ث247ىفىموجودو5كماالعالمكلإلىالعظمىاالرسالية

باألنساناهمامه3

jمنلرأكةكإنسانباالنسانلوقاأااهـعلىءلرهئلةأأيضآكاك
بعضهاوهذاآخربهيلأى

بالفوداهمامه

تركزببماردالةعلىوحدهبهصوتخهايذكرالىااألمثالمعظمتدور
فهوبهالخاصةالقصصفىالتنئففسومعلالملكوتعلىىأمثاك

ونسيبتهاءالعذراومريمالكاهنكزكرياهبنءبكيفيةالخخصياتمير
ونوكثيرالمتالمإناسمموتلميذاالعخارزكارئاومريماألختانمريم

مانلكSفىتافىأنهكوالوحيويةقوةفىبقلمهيرسمهمكنهمغر
نباالنساسهنغيسوع

بالمنبوذيناهتمامة

بالمنبوذينيعوعمIblايبرزآخرعيلأىنأكرقاiلإنجيليعتهـبر
الصاتوبةتجVlYLAاظاطئةالمرأةيذكرفهواجتماعيا

yrriitشخصياتعلىاللهنعمةاةتظهرئلةأثالثةويذكر

741ErنالمديونIa11ryIالضالاالبنوهىههمثل

رممعتةالذينلنالسامريتجاهالربموقف1A1Ujوالعمثمار

القولسبقأIكاحهـوا

بالمرأةاهنمامه

األخرىجيلtاألفىكرتذلمرأةإ3حواكإنجيلهفىلوقايذكر

الوثنيةفىالمرأةإليهانحدرتالذىالوضيعالمستوىيعوفكأممولعله

yvi



فغويسوعالربقدسها34اإلنجيلحماقلكميذكرأنأرافىفقدلذلك
قويعولنهيتجنهكنرقطاا3النسوتاطئهاظأدافىتبنناملةأأيذس

وقيامته51لمالميمقصةلموالصليبعندعليهصحفيبكـأإبالتىاوخدمته

yri4yrYfceN50مججدةمراؤفالمرأذثتظيهـ

بالكفلمهاظ

مواضحثالثةوفىويسوخالمعمدانيوحناطفولةبذكراقوUينئمر

فى7rAr429rAثمءآلباحيدينشانمالاألطيذكر

متىيستعملحنفىطفلكلمةوقايستعملليسوعاألوالداإحضار

fjصبيانالشترجمأنيمكنكلمةقسa1na

ماعيةاالجالمسجحعحتات

736501الفريسيـنحالمسيحيتغذىمرات3
104عنيابيتفىعيةاالبئقتهوعا43ا14

241332عواسوفا111ثارالكلزكابيتوفى

رالفقرالغنىببنالمقابلة

نAlالمديوأمثالفيكتبUJملباقةU5Pالنىمخالباكثيراالبعثيرصيغ

والجازرالغنىلمالظوكيلالمفقودايدرهمالبرجباقالغبىالغنى

والمسافيءاالفقرعلىدائماعطوفاالسيديظهراألمثالهذهوفىتانزوIوا

محبونبانهمالفريسيينالبشيرويصفااr4و125

ljL1IIاشـبماالضرمنالمغاالةمنالعشارينيحذرالمعمدالطويوحنا

المساكـنالسيديبشرالناصرةفىrة3حالطمنوالجنود

t1VY1فارنجنءاألغنياالربييرفءالعذرامريمتسبحةوق
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ؤأرنi16yءرااوبعوorاالمعوزينبحينما
53متى

علهابنبرالنىالموضوعات4

حـباوآخرإنجيكأئنحرءأيرالبثعليحابرينوضوعاتهناك

الصالة

ىساألخراألناجيلتذكرالبينماليسوخصلوات9جرالبيسجا
موديةالمفييسوصحياةفىةكاصكـوادثالصالحذهتبطهـولنتصا3

rY1515بالمعجزاتءكلوبعديومIiيذالتااختيارقبلا

l124االعننبوةأولقبألN4i1nYYJ9تجاحأائY4

الصالةكيفيةاقالمينيعلمأنقبل11YY1السيحنرجوععند

6و24rيمالصليبYYتىجشسيمافىااا
الصالةفىكلهالإللويقضئ516ءالصحرافىيملىوكان

وهماآخرإنججلفىعرانيذالبالصالةيختصانشلينيرالبثويذكر
الظلمما1150jالإللنصفديهضاص

لرسبأجلتيصلىيسوعآناألخرئاألناجيلندهـأيضآرويذح

yri3yr2240يصلواأنجثسيماخافيذهداليحثوأنه
f1ولنفسه4Y1UYYأعداألجلصلىوأنه

الصالةإنجيلاالنجيلاذAيحتراذس3وكر

lخrjالفدم

فىبالمسيحالقدسالروحبصلةاهـتممنأكثركانلوقاالبشيرولعل
بالروحممتلىبأنهيسوعوصففخمدلUاألسنكريخسةوبالاإلنجيل

YAا



144وحالرةقوخدمتهويبدأاfوالردهوبتهولتدس

الآلبالعميقةالنبوةروحمظهرااآلبإلىيصاثعندمابالروحوينهالت
10Yr2بلأورشيميبرحواأالتالميذهالمقامالمسبحأمروقد
وحعذاYft1معلرالقدسالروحلعندمااألعالىمنةقوواينتظر

الخمسينيوأفىآلباتممهما

فحولتهاالجماعةلهذهالحياةأعطـتالتىالقوةهوالروحكالظاطوه
إلىالناسJyيحلنن5ىالذوهوYJأمماالشاهدةاللهكنيسةإت

الناسأهلالذىهوo4jو81710itو2أعالتسإلا

أرالذىوهو124ااال09وLFJrأالخدمة

وهو9و4وJul1ti2أماألعندعالواالمرسلىللحقاالرسوامن
لنشاطمنذلكوغير7و166يريدهاالتىاألمكشةنىقادهالذى

الكنيحمةفىالقدسوحللرالهائل

الفوخ

rtJcfVsffالفرحعنوبالشبيرلفرح4rPFItrإنجيل

15Y1لمجدعندماومعناهالفرحعنصرالبمثميريظهـرأصثلةثةزا3وفى

مملوعةزكاوقصة15واالبنوالخروفممالدرهميفقدهمااإلنسان
الفرحانيموترأغتياتإنجيلهفىيذكرالذىالوحيدهوالبشيرولعلبالفرح

وأغنية6879يازكروأغنية155مريمكأغنية

يبدأوهكذا32يخاسمهعاألوأغنية214صةئافىا

اؤالرiبالنهركاويفشباتص3أا

ممالافروماالنجيلكمابةمنقاqهدف

الذىالهدفهوالباحئنكلالكاتبهذافيهاأراحالتىرAاألأعظممن

VAY



إىاإلنجيلكتبأنهصرأحةيذكرفهوهذينكتابيهكتبأجلهن

ة4اUاوبهعلمتالذىأالكالمحةيعرفلكلثاوفيلس

فيهاوإسمربإسوبدأهاالتىوالقعحةمالةاسايكللكلJاألعماسفروكتب

أنآللىالمهنحفويئ8أتهالاألولىضيسةالحيادفى

نوابمنالمعلهضبنالمممىجيةتعلموقدسيحياكاناحلىثاوفيلس

برفحتىلههاr3قبدوالبعدعرفياقديكنلمعخهارةكثءياأهناك

واحIويخjالتايافصس

برالبحثقصدد4صشخكحوالىثاوعيلسحـليجاصهناالذئالسؤالشل

قبلوااألمنجماكةطثلحخييشأنهأأالشخصيةلفائدتهإليهصتابال

إنأممقتارخنيةإهينوبرأوسعتعاليمإكلمجتاجونولكنهمالمسيحية
نظرأولةالiفىهامرجلهولهلوقاخطابنيتضحكماثاوفيلس

وفىخصهشفيأنهنشعرفنحنذلكخ3شوالعزيزمجملهالذئبللة
كانفماذايزفىهمإلبرالبثكفولذلكحذهاألممجماعةطتلموققه

ثـمايوطغأنوقايخاولالتئآلالهاالمعلوماتتبمينقعى

أنأمهـاألاهلىعلىرالبثهدفاقتمرهلآخرسؤالمحناك

يهبلوقاأنالدارسيالحظهماإنكتابيهيكخبجلتهأخرىأممباباهناك

شديدةتياراتمن4بيحطكانخاالمسيحيةعنالدفاعوموآخرلممدف

أنفأرافىdcأصاكعنayوإبعاأخركاعقائدفىلدمجهاوخارجيةداخلية

اثدفانهماهذانالحقيقيةيحيةالمممأصالةويبنالمجرىمناالألعشابايزيال

االنعليهماسنركزاللذان

YAr



آلألالمسبحىإثالرفبمنور

صامتشنهايعرأنالمثقؤكأاألمممثلثاوفيلسختاخن6كأردءأئيحعناك

يرفثاوفيلسكانحمحيةللمالتارخمةالةاألكمعرمخمشةا
هـاى

معنىحمنولاألرضعلىحياتهفىجسارخلمثتrJاأكأاالمحاثالحراث

وكانلدد4وافحةجدحنتلمبالبعـضايضاألقتهاءوالحزادثثكلى

ةت4واهمءاأيييعرفكانبرشوعأحاطتالتئةالماحخصيات11رحرف

وفاالمسيحيةفىهلعبولمحماالقىاإانص3وةالمسيحكياخشالنى

ثاوفيلسلدىواضحاشيلمهذاؤمينح13خدمة

الذىاألساسكانتوقيامتهموتهخاصةيحالمح3حياحوادثإن

هالماهناكولكنوأوفهمهاكأباسخاتمدالمسيحىإممانعليهبنى
الكيسةواختبارميذالتوخدمةالقدسالروحكجىرادثاطمن

لثاوفيلسرسالتهفىلوقايوضحهأننحبكاناحذكلتنرعنىاألوا

كلهللعالمالمتسعةواالرساليهرالتبشفيميذالتا3لعبهىالذرJإاهوفا

المسيحيسوععلىمجدفاكانأنبعداألمماIهNرسوبزلأضحىضـاكى
رسلوببقيةاألولىةبالكنيسصلتهحيىوماسنيحمىظلمريراآتصاومض

ماأأميتناقضونكانواهلصموإرساليةإرساليتهربنالحسملةهىوماالوب

ظجـورءبدفىالمسيحىوالتبمثمرالحركةأبطالهمومنأصاملةمتإرسالية
المحميحيةالكيسة

كانتافامجوواناعاصروهاالذينواألشخاحمماتاريخيةاوادثءامحذه

لثاوفيلسضيحهالتوالكتابيمانينوهذبتاص113احنيإفىتحتاخ

Iمنكاناألمرهذاأنبدالاألهمإلىةايسودمنضيسةاللقي
ومعرفتهاشرحهاإلىيفتقرثاوفيلسكانالتىالخاصةماتااله
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اإلتجياكاتوملروماإلىيمأورشمنالمسيحىالمركزانتقاجف

ساسامناصوديهااكضيسةهاأخذالىوالتعاليميمأورفبهنودىأرزف
نجروفبهففىنـوئاذااإلتجيلسحهنوكائل4األأ

الرساطلبفقدنسبيابسجعالأورظيمفأعلتما6إتجيااكاتاشد
األساسهذاوعكبواويشوطهباويعتحدواالمسيحبيسرخايؤمنوأكادايمههـمن

يقبلواأنيستطجوناوححةبالته3ـابديدبمبححتلضحيادايعيخوأنيجب
ونالكثيرقباولقدءاألنبياافبمعلىهمءآبااللهبطوخدإتاناتوالبراعيدالمو
الوقتنفصيفىبمصولسحينواوصابالمسيحوآمنواائإلخيااصث

الموسويةوشريعتهماللتوسسئارسبقةالبودياألواحياحماستمرواق

يمايرواأنيخياولواولمالمجمعفيمالتالعيددءوقرا4المميفوعبادصبم
حهوديةكجماعةوحكتهاللهكطمةختىاشراباصايااابينوينهرقوا

القدأىءاألنبياااللاممراطريةعناآلتاحمإلتجىطىةال3ـهذأتعلى

الغالبيةفأضحتثاوفيلسوسمعبصرتاآلنقدتغيركلههذاولكن
هى31L43وكورنثوسأنطاكيةوصارتممامنصنيسةالفىالعظمئ

ولىويبيتسعكذلكهوتىAlاصرالتنكاروليمأورنبدديماةالمهالمراكز

ةكنياعزفتاألمثلةبعـضءوهذأورشليمكعوتلمنأكالثركامي
زادتولكنيرفتعأورشليمكنيسةتناTfالمالمثوكاللهبأاألمم
يسوعابنهطريقعنإالإلالوصولوالاللهمحرفةطكنالبأنههذاعلى

المسيح

لأشمعنىعليهزاثواولكنالمسيحححويسوعبأنلرفوااعلكJsو
واألرضءالحسيدنه1ووء
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ؤالكنيسليحيىءجاالذىلروحاضهولالقدسjحبالأيضابشروا

المسيحجسدهوواحدجسدفىكاءأعضاويربعل

إنهمالكنيسةأىالجديدهالخليقةصورةفخهلواللهبثبوبشروا

إلمحلمجتاتكلهمذافقطلحهودوليسكاللعالمشولباإلرسالةيئرمون

االشتكالههذاصاركيفويوضحيوضحهبانلوقاباوتوضيحلرتفعمم
اقعةوحضقة

األمميةلبيئةاإلنجيلتفسير3

كلماتويعرفالسجيفيةيعرفاقهخائفأممىكأكتوحياساكان

وضعقداالتجيلأنيعرفكانههأنبدوالالرساتوتعأليمالمسييسيماخ
فعلسلطانوبأىالجديدثوبهفضعهوالذىذافLاألهايفنهصيثوبف

إنيسوعحياةوكذلكالقديموالعهدالتفاسيرمذهتتفقمدىأىوإلى

ىوالعبرالمسيحىاإليمانبأنيشهدوهواإلنجيليقدممنكايسمعثاوفيلس
وطلحةادةالتنهذهفهلاجضاحابعضويكالنبلةمعايتتفان

نيالكتااإلعالنمنءجزهىوقياقهموتهثةثLحوخاصةتسوعحيادـ

اممحنيسقاوميالدالقدصالروحبئحقيقهينتحظرونءاألنبياكالتوححل

ايألمإلىاإللرسايةو

عليةمشاكل4

كلفهىأممىكشخـصثاوفيلستواجهممليةمشاكلهناككايت

اللهناموسببحيعايثىأنبهيؤمنمنعلىيتحتمباالنجيلفيةيكرزمكات

اللهناموسفعندهبمالفلسطيفيةالبيئةبالنسةولصـهالمفهوماهذاكانوقد
جدفاألمراألمميةالبيئةإلىاالنجيليفتقلعندمالكنالقديمالعهدنفسهوحو

3ايألصناهعباوثايةوعباداثعاداتفيهتتحكموثنىلمجتمعقهومختلف

YAI



بالمسيثهتحطكلهاهذةةللوثنوذبائحةسريةطقوساطوراالمبربادة

ليمممإنهمناتلتحميهقاهرة3ـقوإلىيحتاخفيهسولذلكأفىأصاصق

AIأبلايموداخULاLAكدينيةوسلثالتجهاتأمامالعسض
الشتاتكودلهمنحتالىباالمشازاتحتىيتمتعالوهوسياسيةصملطات

يضحىالبخثمجتمعهفىللحياةطركايعرفأنعليهكانفقدذابو

اندللدولةواجباعليهينكرالالوقتننسىوفىالمسيحيةوحياتهيعقيدته

ألنهفيهيعيشالذىللمجتمعاالنجيليعلنأنيمشطيعjvفإذلكيفعللم
أنهلثاوفيلسالضرورىمنكانفقدولهذااقانوناعلىخارجايعدذاكإ

تالميذهوحيهيسوعحياةفىمجممالمسيحىالموقـفاهذعرف

الالهوتيةالمشككخه

فىتتلخمىأساسيةلمئكلةعوارضإالهىماالسابقةالمثاكلهذهكل

أنيستحلغطريقةأووسيلةيمتلثالاألممىالمسيحىكانإذاالتاكمر1ا

ويتعامليسلثأنيمكنهفكحيفوتدبيرهاللهعألفىومكانتهtiKهحميعرف

ءفدافىمةulWIخلةوبدمقيعرفأنيحتاجإنهالحاضرموقفهمع
يعيشالذىالحماضرالعصرنمكطيرفأنلمجتاجالرقتننسوفىاإلنسان

واألوقاتاألزمنةفىالمتحمكواللهكانفإذاالعامةالخطةهذهفىفيه

أصيةممماوماإسرائيلعبهمعالقديمفىألممالهالحقيقالمعنىهوفا

العصرسيطعولالؤمنمنوكماليمارخصعلىيسوعفيهعاشالذىالوقت

LLIاإزلىاهقصداللهويتممايةافتأتىومتهماضر

أجوبةاألهممسيحيةمنيرآكبجزعايمثلالذىثاوفيلسيعرفعندما
ثابتةأرضيةعلىيقفأنيستطيعفايهكنههافىويتعمقالمشابهلذه

YAV



سفرمعإنجيلهuكتبكلهولهذااإلنجيلتقدأعلى3ورقـوويساعدك

LAIIبعدهمنل

الغرييةاتالتارمنالمسيحبةحمايةثانيأ

قصةبتأليفأخذواقدكثيرينإنكتابهمقدمةنرفثالبصذكر

ينايعطفهذابتدقيقاألولمقشئكلتتبعإنهيقولرعندمالمتيقنةلألمور

المسيحيهشرحفىمخلصينكلهموأوايلمصرينالءهؤاأنظاالنعباخ

مننستتتوقعنهاغريبةبتياراتربطهايمضبعحاوكباياةاأل
عنغرابنهمايكسثفىلصنحثاكتبغريبيارينهناكأنهلوقاكتابات

ىالهااتياشاتمالـتودىالتيارالحقيقىالمسيحئالثـريهت

ىالنهوالتيارا

4jبالنايحتصوكانالكنيسةفىآصمبالنهودىالتيارححذاأولىلفد

األولىالكنيسةأنسابقآناذكروقديودية11الحياةعلى5تأثيررمقدارفدمهو

أعضاؤحهـاكانفمقدكثيرهأمورودفءاعنتفترقشتلمباخدءبدفى

تعدىراألاولكنذاكوغيربالعلتكوسويئومونتطاحاإبونيذ

حرتبمفبواسطةحيالمسبيرةتإلىاألمخلUعخدخصوصأيربذلك

وبيههالمسيحفىهىTالمسيحيةبينالرسولىفرقفقداتولالر
جماعةولكـنيراقعرالطلنولألمماكوالوسللنا4دهناكشبوايةفىإبرا

وهاجمواالرسولكرازةوكماجمواذلكيعجببملمإفنالمتكاصودامن

منهموتخليعالمسيحيةمحاربتبمفىطوياوقتاالرسولوقضىشخصه

ضروريابيئارتباطـاهناكلمجعلأالفىنجحويكنهعليهسمالهذاشيولم
البدعؤهذهمننقياالمسيحإنجبلوصاراالنجيلوبينشةالنااألعال

YAA



يححتىوبذكرهيدونهأنهـالبثلوقاءلىكانراألاهذاديةءا
بوديةاالبدخمدهناوالمعشالحاضرقالمسيحية

Yالمسيحيونداليلفلمذلكjحالذيئمكدحمحjiأئألوا 1او

أيضااألمتكعيرينلعابلالمشحىىيهواالترابطثذايتهـوموا

حاودواثمالمقدسةوعبهايألاسالوتاركهاوسماوناديةصبايعجبونكانوا

ولكنوكرهاالذباثفيتمثلودخأياالمسيحىاضصالمـننوخخلهق

اإلنجيلكتابةأيامفىالنهافطهشفىبعدظهرلمةتيلمإلذفالحقيةالتيار

بعضرأطافقدالسابقالمضادالتيارموبداعتهفكانبلااألممائرو

نشأالتىوديـةالبيئتهوبناإلتجيلبنرتباطال3بالمرذهضروهـالأنهاألما

تالمسييسوخومملحياةوبينالقديمالعهدبىشصلةأىهناكوليسافت
علىعالياالتىنشمسهيسوخحياةمنتجيلtكجمرةفائدهأالرأواماابل
اإلتجياريقهـبدفالولهذايـةصثوفىابالحياةتبطتاهـأنهاطالماتضاأل

جيئةافئووضعهالمحوديـةالبيئةمناإلتجيلوخلعالنظريةالفلسضةمنبنوخ

وحدوثبلفائدهرطإنإلىيؤدىأنههىالشطـورهذاوخطـورةالهلينيه

بننواقدباالعهدإلهبىقالتفرقةإكأيفاويؤدتالبشريةالحيادثاللهتجعمد

رخساإللمىاالبن

توللالنجبلالحقوقتفىبقوةظفـرتالقولسبقكاالتطوراتكعذه

ويبدأالهلينيةالبيحةيغزواإلخيلبدأعنداصوقتفبدأتجذورها

أنوفريدأهاعلالبشعرلـوقاأمامكانفقداذحوخلىبينعحاالحهراع

الئدافحلبالىترتبطالتىالحوادثليالحقيقىىالىلثاوفيلمسيشرح

يخهسارالذئالدرجبوضوحائهضرسثمفيوأنلحكنيسةاألساسيةوأخميتما

عياتهمارايسوخدمأمنءمبتدالفداكاومعناديسوخيحالمحفىاللهممل

9YA

riالجديدالعهدالىالمدخل



عبهعلىوضعهاالتىالشاملةالعامةاإلرساليةثموصعودوقيامتهومـوته

جمعهاالتىهالمابربطذلكفعلوقدرباوصيحابهإقالذئالجديد

كانكلهادةجمالحثمذهطمةللومعايناللنآخداءالبدمنذكانواالذينمن

فعكوقدصابتثابلوقاشخصامثلالمتهدسالروحيكدتيدألظال

الكتابةلوقاقامشخدمهاالتىاظامةااللريقة

لكتابتهوهدفاآمحدفىبرنامجالنفسهوضعقدالبيرأنساتجارأينا

الصاالهدفهذاإلبرأزخاصةطريقةيستخدموأنهبدالكهذاوشخكل
فىلهطابعاوأصبحتبهاوتميزلوقااستخدمهاالتىالطريقةهىفماتس

لكتابتهأوجهخمسةاألقلعلىهناكاألممالوسفراإلنجيلكتابيه

يخيةاقاراجهةالو11

التارفياألصلعنلودطءيتساالذينأولئكعلىيحيبأنعليهكان
هذهيضعأنعليهكانولهذاأوجدخهاالتىالحوادثوحقيقةللكيسة
بحدأنمعرفتهيحاولمنكليستطيعحتىتاريخةوخبرةدقةبكلالحرادث

فىلكيساألساسةالحوادثخوالهدفولهذاادورأتاراللدب
مرتبطةالكنسيةالحوادثتاريخقيذكروالرومافىاإلنساقاالتاريخقلب

ةrمcوةi2ااقلواكـبهحةاءاورؤوالوالةاألباطرةبتاريخ

1iأعالالفنيةبأسماحهاوالمواخاألمـكنةيذكرذلكجانبولما

166Acأrjيذكركانعصرهفىالعظامالمؤرخنةفى

منمتحققالهمخبيالذينوالناسرهعتناسببلغةالتاريخيةادثاط
وادثاحلهحذ420

يقصدلمc5كمؤرخكتابتهفىمتميزألوقاكانفقدلكYsومع

ذكرهالمجـردالحوادثيذكرالمقدممأللتاريخقصاصافقطيكونأن



عنتعلمهاىاوراألمحةئاوفيلستعليمموآخرهدفايقصدكانحنهل

خصةايحعسبوتركيجهادهالمAاخخاربويقةاهتمولذلكضايةالهذهطررث

نيبمـركزثكانيرافأتجدأزئقائالنوأححمامؤتحقحنهذفى

بابتس3دالىالحوادثعلىرفقدتيهححداإالوصولكئيرآعاىدـaJسىا

الحركة3هذوعيافىويرأتثمويئمينقأنيستثلنجيثكافوقت

الحوادثأفضليففئأنساخيستوبذلكالحصرذلكفحدثتالىالعظ

قلهالخمسنيومارةوحرقذنذتاشستقاسةحمطصاليةأضهاوأحفئ

فىتجمهتيسوخاتوكاترممانكلفاإلرسالياتسعتواةأختووت

الحوادثوأضحتمعروفةكانتصعاءقاكتاااألكطالوامجموعات

درآبدورهاهذهوصارتطماتواياألكالالمذهآتشحيرلماحهاهـا

الحوادثهذهورالحقيقىالمعنىيعطـىالذىللنور

الحوادثهذهعنممتازةمصادرلديهكانتIفإاوقاالبشيرالثاتتيازاال

فىاألساشةالشخصياتخةممشوشركةمتينةتهاتعالهكانتلماتوال

وبالتةص1يدهتختوكانتسلاسامنححموغيرنابابرولسبومثلضيسةال

وتقاليداألولىالكنيسةوحياهسسوعخياةالصاةمميقلهمأناسأيدلمحأخطها
الذئبيراخيازااللعلبكوتحفظهاصياوتحتفظساكناتتناقلنهاشنثوية

ضهأمبذلكوخصياتالثواصالصائسرقابله9العديداألسفارو3للبشيركان

باجساسيستحتعمحوكانذلكجانبوإككحذييتضابيهلطينةدـAAلمجمعأن

وملكاتسامحسفىnAeويرتبيكـضبهيخطويعرفبالتاريخقوى

لاألممJو



الناريخالالهوقغسيرال3

لثكـحاهعالماتاريخادبمعتبأنكمؤرحلوقاالبعئيرتصغيا

التاريخكذاكتبصنهلةصيهإفىتدخلىأكأذكردونادتالحر4يخيرص

ابطلرممنطتىنظامفىثالخوافىبوضعجمتمصانفألصاظعارتأنهعا
jأنشمموبذلكاإلنسانحياهفىاللهقصدالقارئفيهيرىأنإختس

مهينماوئالمحالمتهوسيرهحوادثهاللهقخلالذىالمقدسإاريحغانسص

ولمالعحيقمعناهاويعرففيهدثةLحكليفهمأدظيحافيجبفنهماالصارئ
ادؤحيربـطوأنالمقدسالتاربخذاححوادثككسريثأنالثـيرنرش

ءالفداتاريخألنهالبشرحياةفىأساسيآتاريخامنهجعلتبكيتية

ودالشتههفثدالمقدسالتاربخذافىصفمنأولالبشيريكشولم

وحوالحاضيرالدهروحموهاألولقسمينإلىتاريخافقسمواذلثفي

اللهيدينفيهالذىالوقتبمجىرأيههمبخسبويفضبىبالخرليقةببدأالذى

الثاالقسـبمأماالنالمثأحياهاناموسايحكمهـالعكلهذافيCjدإشالاجصخ
الثباتحياةحصاواقسكالعايدةهذهثمأعحلولتدالاآلتااللطروهنتدس

التاريىخفىيتدخلساللهأنيثقونكانواألنهمواجغوحااينىتاكلف

هممجدىويعيدضبهمسمببهأدليريقيمهالذىداودابنطريقعنأونجثسدإما
بمواعيدتهمأساسعلىبثيتولكابريةنبتةالعقيدةهذهشتولمالقديم

ءاألبااأعطاححاالتىالله

دونيتبالبعضهموكاناقفسيرهذاالهولىيئالمعمميذ3اااكشاهـلىرل

لىةالنحايةوقتأنظنهممنهـاترهخمشكالتاواجفقدوطذاهمناقثحة
الوقتحذافىJهاليسوعسالوافقدولهذاظهرقدالمشادامجـدآماقرب

6الvlأإسرائيألإلىلمث4Lllullقى



أنكأأسمطوديةاالعقحدغأنخيسةالاكتشمفتماعانلء rf

بعدالبثىيعرفهلمبعدأالعمااذرأنلمحسوخالمسحفىاللهلشورس
المسيحصوصالمئذالتاررتمركزوأتالحقيقة3ـكـذعرفمنأولوىاوكات

4ااألزمطفضيالحقتاحرحهـوأعمالفالمهقسححدتججيخهتأعلالذكتسوع
يجىوكات3إياانتفالردـكمعناهوخدإليهيتثالحكانمجيعهقبلمرماوكل

فيهمعنادـوبخدعليهيعتمدبعده

jAJاألوالمفدساخارتافثة3األحوهـهناكأنلوقاأىهـولقد

االنتظارعصروهوالمعمدانيوحناظهورإءالبدمنإسراثياعصر

إرساليةفويتلحخكلاللهأزمنةمركزوهوالمسيحعصرهوامحافاالعمصر

عصرفيوافاكالعصرأمااللهحإلصأعلمقوفيههصعووقتإلىسوخ
المرهذافىويتاإللهيةاإلرساليةءانتباإلمماويبقىللعالمولثسبادضهاالكنيسة

بدووهواكنهأبعصرأقصليسهووةالنثطالقدسالروحبعمكالثالث

اكشيسعصرهولاألواالطورطوريمتjإينقحمالبشيركتاباتنجشـا
حدثتصقدوثذاطللكنيسةاسـااألابـوضعويتصفىسلطااهـعصمرةاألولى

آياتVVألأخرئمرةرصتتأخاشممالوقواتاثبوعبمآياتفيه

مجيئهعلىمةءالمشحآياتكانتكماالتاربخثاللهكيسةظهور

الفادقالذوابنالمنتظركالمسيا

يسوعتعاليمعلىمبفياتالكذصىاالمتدادطوروفمالثاتىالحطورأما

فىالعصركحذااتمإلشظهرتوقداألواثلإزمننئوالالرلونشاط

عيرإنهJ1rnw7أأفسسالتهسوسبولسالرسولخـطاب

وأنتظارسةالمفترالذئابدخولمنوالحذرقبوالزدمةبافييتمزأنيجب

يريدوقتأىفىالمسيحمجى
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فيحاالردبىAاسلوب11

األوساطنظاميتبعكاننهفثاوفيلسااحزيزكتابيهالبشروجهعندما

بمالممخصيةرساثلكتاباصهصولتتأنيقصدلموموعمرهفىدبيةyا
إلىبهاقحمحبموقدالرسميةتاالرعمسبضبيكاذفولتطياتبالرل
راللكذالمقاحةنيات3ااإلبخمبدرجعلىواحدكلحوضتمجلد

ثررجهاعانثـرصثتابهيقصدكانالبشرأنيتضكتابتهطريقةنAو

نإوعااذاآلالخاصهبية3األالقوانينحاتالسبباولمـلىتهءالقرواسع
الظروففبافرصىآلعامقملعلىكتبالىإنجيلاألولالمحالمقماصتابةال

لاألعاقاااحدفىاأإيىلليتالذىوالمدصانجهاضبيالتى

مخهارضوالالمدفاختالفبببالشئبعضنحتلنمةالمقدمةنتطف

منالبافىءزاحلخلةيضعثملقبمنحدثقدالماطخيعطىحياف
طبيعةعنلهوكشفمهمتهالقارئعلىالعملهذاسهلولقدهذههق

قءبعيدأكرأهيكانولوحتىالعظيمالعملكذانكليقرأهالذىءالجز
النائأماألولاأكاذءسوالهاولءالجز

الذىواألسلوباللغةنوعفىالردجةدبيةاألالكتابةفىطريقتهوتظهر

لبذلكسويظلعصرهالمصزةدبيةNاالكتابةمعيتفىممابهبكتب
الكتابةفاسبقهالذىرقصالبشيرنجيلبإنجيلهفقارنعندماوضوح

بنواسمحمرقهناكذلكومعلهىأسارJملوالبصرعليهفاعتمد
تضبمالبسيحةامباشرةبطريقةكتبمرقساألولفاإلنجيألاالئننن

عنيختلفوهذااألدبيةاألساليبوالاللفظيةالتحسيناتعلىىكرجةأض
ادثJJفىالزمنىالترتيبويتبعمنهيقتبسعندمافهولوقارالبشكتابات

ويستخدآالشديدةالكلماتبعضويغيرأسلوبهمنيخففأنمحاولفإنه



يمكنحتىةوالحوادثالجماربطكينكيةمحسنافىوصيغابـالغيةمال
التغيرمجردموذلكفىهدفهشيولمتامةوسحهولةبيسرةالقصرتسأت

يكخبAهألوخاصةرالمعااألدفاألسلوبمخلصاونيكائتول

قجدأتمتمأنهعلىلوقاالبشيربرهنوبلثالمسخوقمةرفيلجماعة

عصرهيسودكانالذىالرفيعضابةالوأسلوبالمملينيةالثقافة

المقلطسللكنابالفريكهمه4

الفديملداأىالمقدسالكتابعلىتنصبالكتابةفىطرلمجتهكانت
الكيمسةفئالمقدمللكتابالهوتىأولأنهلرونأكثاألجلهـااعترهيخفيةب

اللهأعطاهاالتىالمواعيدأنأظهراألولىالكنيسةمطمىككلفهواألولى

بلالحدهذاعنديتوقفلمولكنهالجديدالعهدفىقيتقدالقديمالهدافى

بعضعلىالعحيقلرفيبالوذلثنUاإللهىالمفهومفىمتعمقاتعداه

ziالعهدوسنورسالتهيسوعحياةحقائقبينربطتفاوالمواقفادث

الهوأممحياتهعنيديهبينكانتالتىالمادةمننحتارجعلهوهذاالقدب
rZIولناخذواالعالنالمقدسللتارفيالحقيقىىالمعنتكشثتالتىادث

إرساليةحقيقةعنجمرفأنهأرادفعندمااإلنجيلىمنذلكعلىمثلن

Iاjوافاجصرةفىيسوععظةلذلكيختارفإنههيتهاماقءويكشـفيسوع

ft11Yjءإشعياهوالخلص3لحيااألساسىالمفتاحأنيجدألنهلك

أنبلهوومنالمسياسعنششفيأنيقصدنيلمالبشيرإنIا
رسالتهوأوعاآلتىالمسيانوععـنءاألنبياامنفصفي

القديسحاولاالنجيلىهذاؤفىاآلألماقصةفىفغوالثاتىالمثالأما

موسىفىءجابمااألسبوعحوادثيفسرأنآخرإنجيلىأىمـهأكرلوقا

iY27Y447tvقلوءاألنبياو



فأظثراألمرهذافىلوقاالقديسمقدرهنجلتفقداألممالاسفرماف

صيسةواالقديمالعهدبنالعضوىاالرتباطارخ

يوئيلنبوهمنوتفسرهابالتفصيلالخمسينيـومتحواثذسفقد

2rryمنكجعرةءأجزاعلىختوىكانتبطـرسعظةلكبهذ

110و16وYاروبرمز

ايقديمللعهدالفدائىالتارفيلكلتنهسيرأمخضوىاسطفانوسوخالب
اكشيسةاحياةعلى15وسعاالرسوليطبق15أعالوفى

الجديدفىالعمفىيلاألصالكتاىااهوتىالل4أألوقاالقديسيكشسبذلكو

اوإرسالبههضيسلىوالموخيحياهعنيديـهلنبهـذاالتقليدوجدففأيخا

يعرفألنهيذكرهاتفإنهالقديمدااتفسيريةقةعالهوقفاأوصةuا

معنىالمسيحينيحلموأنهاألولعمرحعمافىضيسةالوكدميبنىبذلثأنه
ضانجاالالخهت

يةعوالرماتاالظ5

حاووة4ححاحقائقهذهوأديباتياؤرخاوالحيوقالهالقديسركان

إلممابهيصلرعوىبإحساسيتمتعكحذاككفوقكانهض3رتكتابيهنى

الرسلوعاةالرأعغامبةمرب

علىالفداقيسوععليطبقأنعلى48اكخمافىأوالراألهذاويتج
عةسولهوبةاكإلى4حاجتjالناإلنمخطيةعلىنبيرهففىاألشخاصلىاحياة
قصصهيتهرأومنالحقيقةهذهيوضحماوالخالصبالمغفرهباساجابةاس

واجهةفىوقفقدإنساناأنيذكر10عندوسعمادتهالكاتبلمجماسةيحس

الخاطئالمرأةقصةيذكرالذىيدالوهوأليسلهمستجيبايسوع
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أمث23لوقاالتاشواللكل19لوقاالعشاربخاوقعهـحةنج7لوقا

هبمالضهـاحاالخالخروثحهتوكلهاإلتجياتلخصإخأاتةااةأاألمثاقيذكر
نجا0اقلرواحاصاdIأثاضالابنا1والمفقود

تالمزاإلنساذمتابعةالبشيرئاهتماميتوقشاعويةاامجالفىتول

الحياهسركشفإلىاهيتعفبكتصاباظوتمتعهللمخلصاستجابتهحدإلى

عاليةأخالقيةطالبواجهشااإلنجيلاففىالمسحىوالسلوكالمسيحيه

السامرىمثكؤفتالعانموسطفماالحححيحىالمسياعلررثافنالمؤ4توبم

16اجمازرواالغنىومثا12الغبىالغنىمئلواحماالححالى
صتالواضحأومذلكحد

عوية11لوقاالتديسحاسةتظتهرففيهاألعالسفرفىالحاكوكذلك

jإظثاروفاألولىالمسجحيةللجماعةابطةرالمالسايةللحياةوصنههفىفلك

1Iكشفهوفىةصنيةالحيادـثالقدسللروحاألساسيةوااألولىاانة

كاتباكانالوقأذتظهراألمورهذهكلاإلراللياتوطبيعةألتهمية

جسدهءوأعضابهنيستهسيدهنجبقلبهوراعيآيفيف

لوقاالقديسعليهااعتمدالتىالمصالر

تأليفبأخذواقدكثروتكانإذاظإخيلهمقدمةالبشرقيقول

نمعاينءالبدمنذكانواايذينإليناسلمهاكماعندناالمتيقضةاألمورافىقض

أقبتدقيقاألولمنشئكـلتتبعتقدإذأيضاأناأيتهـالكحلمةوخداما

اضمدالبصمرأنعلىيدلوهذاUJ1rإشوالمااعلىأكتب

الخاصةالمعلوماتمنبمويستقىيجمعلللمسيحثادةالعثفىسبقوهمنعلى

وأخرىمكتوبةمصادرمـنأخذهاقدالمعلوماتهذهأنعلىأيضايدلس

لالنجيلكتابتهفىعلحهااعتمدالتىالمصمادرماهيةودرسناقسهوقدضفوية

Y9V



األربعةنظريةبنامروقداألولىئةdlالظاألناجيليةاقفدراستنافىلك

Lالنظريةهذهالدارسنن4العظىالغالبيةلدىمقبرلةأضحتالتىدرمص

دLصكلأربعلىعلىاعتمداقدورقاكااألخحزينإتجيلينااأتفىتتل

وعلىوالمصدرمالمصدرلتجالمصدرامرقسإنجيلوهى

كتابةفىرالبشلوقاعليهااعتمدالتىالمصادرنخسالنظريةهذهأساس
ثالتةإنجيله

ثميسوعحياةفىالحوادثترتيبفىمرقس

jثممـتىمعفرثالركويشيسوعتعاليم

ولالحمابايخيلهدةالموجـوءاألشياخهأخـذالذىالمصدروهو

كالسامرىاألمثالتوبعضالميالدقصصمثلىألخYاجيلاألنlافىتظهرال

فىبالتفصيلدراسخبايمكنوهذهذلكوغير15ءLوأمثاالصالح
بذلكالمعنىالفصل

أخرىقصةنجدفإننااألممالسفرإلىنأقىاعندمقولاإلنجيلعـنهذا

هنارصصانلىأنيجب

المماألممالرسةكتابهفىلوقاالقديسخدمهااسلتىIالمصادرقضية

ألنذلك3االنجيلمصادرقضيةمنتعقيدأأكـرولعليالرةالكثاباصعو

المشكهـلةهذهعلىءاضواكثيرامنتلقىومتىمرقسأىمثلهنظاشلالنجيل

الفترةهذهعلىينصبغيرهالجديدالعهدفىيوجدفـاللاألممiسفرأماف

لىءيةاقضاهذهفىونllاالىاويختلفlcاألوالمسيحيةيختاتفىلىصةLا

لدصصابااؤلفأنيظنفبعضجمنفسهالمؤلفعنشظرياصهمأساس
مؤلفءوجاكتاباتأوءأجزاعدةكثبواأشخاعدةبلواحداشخما

Y4A



اتكصأوثنائياتوجودعلىءهؤالويدللمعاضاباتالكحذثوجمعاحد

ففىJااسضءكتابهألترصيكطيقـرلصاصتابالنوعياتف

ت63ا2براكأسىسرلللىكقتاتامضJاألااففيصضحاحاتاز

تا5004فسا11عاخعخي2آ32 مرط180سأهـ

fnY0Yiwrالسنبدريمأمامرسالبمعنالرسايداؤ
الحياةيصفمرتان20f4شحه11كدويهرانمر

2Itivfwrtwvالمسيحيةالجماكةداخكالمسبحية

األساليبتعددعلىالمصادردتعافىنظرياصهميضعونالدارسنوبعض
صلبشاألراميةمنالرجصةفحياتظهرءاألجزافبعضالسثركتابةف

مثلوفصيحةأصيلةيونانيةلغةفكتبتاوبعضةاألولءالجزمثاواضح

مخنالجمعالمتكلماشخماأسلوبفىكتبوالتىاألخعرةءاألجزا

االختالقاتهذهبمثلفونيعترالالدارسينتبعنىنول

المصاثرتعددءالعلمابععىعليبابنىرةكتنظرياتخرجتوهكذا

ينكرونالنظرياتلهذهيتمسكونالذيرنالكلوهؤcاألعمالسفرمنهاأخذالتى

للرسولرفيقاكانالذالشخعىذاتوحولوقاهوالسفركاتبأن

رسناعندماالسابفةالصفحاتفىااقضنعناالتىالحقيقةسفرياتهفىبولس

اضهادةواالداخليةايمثهادةأناتضحعندماالسفركذامؤلفشخصيةعن

حووالثالثاإلنجيلكاتبنضسموالكاتبأنعلىتؤكدانمعاالخارجية

لهالمالزمنبولىالرسولابأنواحدأكلكانالذىلوقانفسه

المصادرلبضنتخدميسقدلوقامىالقديأنينقالهذااقتاعناولكغ

هذهئاAالرسلFlأسفرالمعنونكتابهمنهاكتبالتى1LJالمعرة

الكاتباستخدمهاوكيفالمصادر



ت10المعلوعلىللتعرفكئيرآأوسمعفرصقوقالللقديسكان
لاإلفي4تاتزأخاألهأتكاالتىثتاإقcالاألفيسفركثخاوضافا

Iكانتوإنحتىهحالم3ا0صفىاحالتىءاألجزأتلثلالل

تاب3ااكانصتاباماقزاباإaأخرفاتخرححناكأتقليا4

هكلىلمبم3اكجةبانحيتأندونكليهاختوىإفااخثفياإصاضرآ

معرالسةajاختباروهوخـصدرشحوإذناألولدهـفالمح

اثلىاأللاببونوإلىههـAححلفبخإردـفىايإتجنططاهـلصربولالرس

Ac9wافىوةلى1لممآلعوالقصداثاألاأ

11rfYYtالردسـولنإجوثايخآسحاشاوقانيـينم42ا
الجوابإنإليهصاتوجمففليكاكاتخأوتحريثيافىياأىربولى

مـنكثيرصها1يقوؤويةنظريةوحناكاستنتاجياصونيوأنبدالذلكعلى

رقسدالقديحهكتاباتعلىءالجزهذافىاعتمدبرالبمثأوقاأنوحئءالعلما

ضياخانفيهشاثالUإنهارنوويإنجيلهكتابةفىأيفاعلب4اعتكدكما

موعنفقحطونتتالممايةالنفىـحذبأذاالنطباختعثاىمرقسإنجيلنهايـة

قيامةحـلىإكآبالكافيهيتوقفلملراكباجزصكانتبلاآلياتن

الكينسةتارفيقءجزكآبةإلىتعداكحابلهوصعووظهـزرهالمسيح
نابابرأختوابنvلبطررفيقاكانالذىذارقسإنلونويقواألولى

فىكانتسةاممباأناكساشبايذكرحيثJLFYNYأأوالفظهر

األولىالحركةنءرالكثيعرفكانمرقسالشابأنبدوالأمهبيت

العملاذlكتخةالمسيحيةالحركةدونالمسيححياةدونوكاللمسيحية

ضياعهقبلءالجـزهذاعكلوظاعتمدوقد

لوقاإنويقواوناالستنتاجهذافىكثيرايثفونNءالعلمابعضرولكن
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وoة12أعالأ57خأللىزارهاعندماأورشايمنتالمعلو3كحذستفئ
يةاألراضاباتالآثارشظغءءااألجزاهذدـأتصاخثباآ

اخاصوهوArا6وحثوالسابقالقسمقءجزهناك3

المصدشنكtموكالبااحدةروحدنونيخلفانوساسبقثعتتزيبا

خحابسحولريىاأنبدفافىهنئسبولسلىسولاساهوقااساألساسىا

يكونوقدوتهبم6أكلورأىمحاكمتهورأىاألوكصياكدا

كلوحضرالسلفانـوسريالزكانالذىالمبشرفيلبساتهـالمعاحدر

فىعليهضينحارقاأزلوقداالضطجاداتنتيجةوححربAلحدث10

الربةحخاحرولماثدوهرالساةقثمأتبدواللمااأكاريةقيع

ويوحنابطرسسوالناساحضرماعخلىفهاننالمؤتعلىالتهدسوحإهـااونزو

أيضافيلبسكما35قد

القصثتذهـثأنطاكيةكنبسةتبدأقصةI19rفى

Jصاعاالقصةوهذهوبرناباتلبولمىاألولىاإلرساليةإلىطريقهافى

الكيةأنفىبةممشوثيقةنستوقدسهنبولسالرسولهوذوص3إقدمتعددة

ورحاخـبماعنهناكسيخ3ا1إلىنابابرولسبوسوالناساكتبهتقريرمئل

كانتاكيةوأنكاأورشليمأنبدوالثعانتيجةبنيتالتىوالكخائسفجهاحدث

بدوالاهJأمماأورشليمفىحدثالذىالمجمععنتقريرآنامح3تمتا

التقاريرهذهعلىاطلعقداكاخااأن

االولىالخطابات4

هىولوقاالقديسمنهااستتىالتىبالمصادرمرتبطةهامقضيةهناك

uJأفىالخطاباتكانتشكفبدونكتابههمائذكرالتىالخطاباتقحجة

3أ



خطاباتأنبدوالulcاألعسفرفىاألولىاحاتاألافىاآلنحاجله

كانتكحمالوقاالقديىفعاذاقاامثئابعخياختمرتاقدأسسول11

اختافاغامكاخااضعنهافووحافاختصاظتهالباتهذدمنشـخةلديه

ذلكفخيةخنهبهـانتآاالعادهكحوفنهمنشاختوسبباألساخذأءالعل

14يئواصىاالخكالباتعناأبقولهالىميدلمجىسيوأصاكتبعجرىاالعصر
رأتذعأذصانطبةعوالعنقـ3ءأثناأولحربالساثاليومفاالقاثمختلت

صاكتاءمحسبمحلخـصاىولحايقودوانواحالتىالحيقيةظماتال

ذلكعنأأحيدأالجنهدئكللمدعاةالمناسبظكفىلممالمتيقولماذاأعتتد
كاؤماإذانولJ18صلاألكاسقرابروفبمنغتبماسة

اقممحدماأقإلىتقتربسيوسيديسكتبفىظهرتالتىطاباتاظ

هموألفواالقاعدةهذهخـالفوافدتبعوهتفإنةاألصيلةالخطابات

فصيحأسلوبفىوكتبوهاالمتكلمفمفىووضعوهاعندهممنخطابات
اكشابابقيةيفوفكانالخطاباتهذهأسلوبأنحتىالشعرمنتربي

الخطيبقالهبمااالهمامعدممعهذابموبالغةفصاحة

يومخطاببطرسفمفىوضىحهلأذلكلوقاالقديسفعلفهك
وخطـاباتاسطفانوسخطابألفوهـلخطاباتمنتبعهوماالخمسش

Iيرفىلمأوالفهوذلكميضتكشفالدقيقةاسةالدرإذبولسسول
أسلوبأنوهوبسيطلسبالخطاباتتأليففىأسلوبهبالغةيحظهرأن

صاوخصوالكتاببقيةمنفصاحةأقلاألمماكسفرفىتظهرالتىالخطابات

الخطاباتبهذهنطقواالذينمعرفةأنعلىيدلممامنهاألولىتILاألق
نفسهالكاثبمعرفةمـنكثيرأقلباليونانية

إنجيلىمناقتبسعندماالبشيرلوقاأننتذكرأنيجبذلكجانبوألمط

r30



الكلماتبعضمخفيفشيئاسوىيفعلولماقتباساتهأمينافكانرقصيا

لقضيةإرجكلأيضامتىرالبشفعلهوهذاتخئثتأتئحبكاتالتئ

كتابةفىأيضاأميناكانلوقاأذعايدكومذااألولىاتثالثةاألناجيل
األرلالمسيحىالعصرفىالخطاباتمنوجدهما

jcالخطاباتفىءجاهوراألهذافىقالالقديسنهأعلىيدك

يهوتمجتمعفئقيلتأصهاعلىيدلوهذاالقديمالعهدمناقتباساتمن

هذهدوجولكـنيؤلفهأنلوقاالبشيرمثلكاتبعلىسبالكاناهذاأضهومع

كاألناجماصه3متعدأسثمارفالقديمالعنهدمنالتىمرالتفاسواتوالفقراآليات
يلىوماJ52ممالأأنظررالتفسفىلبعبعضهاومشاتجاسائلIو

عامألمءكانتاالقتباساتهذهأنعلىيدليلىو1333مع
كتبتمخطوطةهناكاكاساتجاذلكناssورمماصيسةلل

أكلقدبهيتعلقماوكلالمسيحيسوعأنلهمتكشفلليبودخصيصا

بطرسلالرساقتبسوقداإلسرائيلىالشعبرسالةمعكلهالقديمالعهد

األولىالكنيسةفىعليهاالمتعارفاتالنبوهذهأواغطوطةكحذهمـنوغره

لرسبولنالرخطاباتبننجدهالذئاللشابهلنايغسراألحروهذا

ألنيليه10معيليه10وJv20أمثالقارنوبولس

فىوابثمارداضرعوفىيتشاحهانفهمولمذااحلهوبإنجيليبشرانكانااالثنن

عرضهافىتابيةوشواحدةاكرازةاصارتوالقديمالعهدمناالقتباس
االثتنعند

اإلعالنإلىشيناجدبدآيضفلمبولسالرسوكأطيعنىالهذانول

ىالذاألولدالشخهوأنهيجده9rو3rAليتاضهمالكن

يم3



أوللسربوخطاباتروتالفقردهذهوتضمالتحزيراسثلتهبرالروحتعل
3ـكعذيـراعقيدة4فيياعأتظء

اسطفانوسخـطابوأئههااألممالسفركأهـتظافاالدصاخطاباتخأما
ويثرحهائلسربوالرسولوسعهاقداألحوتيهرآطأحختوىفإصهاةخهيد11

الخطابفهرألمحسسكنيسةرعاهإلىبولهالرسولخطابأما4سائ

فإنناولهذاتمسيحيةجماعةإلىجيء5الاألسفرفىذكرىالذحجدا

الرسولرساثلوبينالخطابهذاختويياالىاألفكسارأبنكبيرتشاحهاتجد
بولسرط

التىالمواقفكلهاتشابهاألممJLسرفىالتىطاباتاصلىأتىوبههذا
فإنبالعكسبلعندهمنعهاقيتلمبتاص113أتعلىيدلمماصحباقيلت

خطاباتفىتظهرالتىالبسيطةالمسيحعقيدةممائنسىايذتى3aا11التدرج

لنايكشفبولسالرسولخطاباتفىالمتطورهالعفيدةإلىبطرسسولا

لمخصمممابلعندياتهمنالخطاباتهذهيكتبلمUأشاومماالحقيقة

تفكيمكشففىالقيمةعظبمةفهثولذللالظروفاتلكفىفرا3قيلما
األولمأليةسواراالكنيسةالأحوو

لوقاالمديسرسالة

تمحتويونذكراألممالوسفرلوقاإنجيلرسالةنقولأنيمكنكان

الصحيحةالفكرةيعطيناالالعملهذاواممنحدةعلىتابككلومضمون

رأبناالسببولهذاصالحفمافىبكونأنيمكنوالالعظيمالعملهذاتء
واحدةرسالةإنهاكتابيهفىلوقااقديسايقولأنيريدماذاaأن

نولوإظهارهاتوضيحهافىاآلخرالكتابابءكليكلرةمسف

أنهىالمثلىالطريقةإنرسايهنكشفأنبهانستطيعالتىاالمئاالطريقةهىما

يما



ةاتباهـاتاالنعرفأتنستثليمعلهاتباكناوفـ3ءوراونسـرأثارهتنمفى
حسمداكاثدىاشساقحشJوحو10تركزف3ـاالرزقاتالرا5كأتعله

دعثتهصتماشةاذحفقضإاصأضيتباألنهألواصةالدشهخـاؤمصالوق

رخاصإتلمضنص3ويثةرالحاطةانقاراساتااأثتتاوعخهدثكحه

يدكأهـعغليصاواعاأضارتااهأيترأفكاهض3وaحدىارتإاقحـدا
اكذإتينعدمقىوكدخاخاعمرسإىأحدأعهتقوث5محتهواإا

منجمهايتعلغماكفىواحددشخصيمافيتحداتالمركزوهذاالهدخا

كانتوشخصياتأحداثقكلسبقهمافالعأالمسيحشخصيةحـاأحداث

اثأحدمنهااتصلوماأشخاتصلحئتهقكلوكلخودـوتسإليهلرتش

لهوتشهدمنهتنبعكانت

كانبإتمؤرخافقطشيلمUgالقديعمأنعكيدلاحذكل

يرصلمالسببولمذااللهعماوالمتسلسلةاقعةالوالحوادثفىسيدهـالهوتيآ

Iلئوترتيجهاثللحوادثاختيارهوتيافالككاتولكنهرصالحوادث

صاشلماتاريخالمتهدسيحالتاشهذااقوياعالمحاءضويسلط

القديسأتومـمااألخيةاغايةوفىحمامةحقيقةنذكرأنلنايعنوهنا

توضبحأثامظااءاألنبياآثاريقتهفىكاتالمقديللتارتكنابضهلوقاف

والثالتوالثاتىولyاحاألمحايقرأققالعامبالتاريخالتاريخهذاصلة

إنجيلهفىيذكرهاالتىالحرادثربطالبشيرأتبحداإلنجيلمنيخرها

ثةتا3إلىيرممىكانشكبدوذذلكامنيقصدكانفاذاالعامبالتاريخ
رأم5

أسطورهيسطرالفهويكتبهاالتىاألحداثتاريخيةبيانهواألولاألمر
األساطيرعلىتبنىالتىالسريةالدياناتمـنديانةعنيكتبأويونافاطإله
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المحددوالمكانالمحددالوقتفىوقعتتاريخيةدثةILيـؤرحضهولتلدبية

حفائقإصها6الكهنةءورؤساوالوالة3القياحرتهـذاأوهذاحكمءأثنا
ملموسهحقيفبقيواقعية

تاريخالمقدسالتارخبنآتافصالحليقالأفهراالثاراألاأ

يسيرهالذىوهواللههوالتاريخعلىالمسيكارإذالعامالتاريخبعقواسحمىاظ

اللهيعملفيهالذىالحقكهوالعامالتارفياهلىلهالمحدداطدفأإهويقو

المكانفىالمسيافحهايولدالتىديةIاذSفالتعداوالعظيمةالكويةأعماله

صلببالالمسيحعلىيحكمالذىهوىالوJIJفيهيولدأنبهبالذى
هووحدهاللهإنالمسيحوت4دآعاىsجاجحلالذىكوالثهنةورئيسر

التاريخمركزهوالذئوالمسيحطشئبهلويعمماالجمهتعلىيسيطرالذى

القواننلكلويخضحالناموسلvألبويقوأالضريبةيدخالمقدس
ضيةاألر

تامااختالطايختلطالالمقدسالتاريخهذاأنفهواألخيراألمرأما
منهءوجزالعامالتاريخوسطفىإنهالعامالتاريخفىكامالباناذويذوبوال

تاريخ4إلهاللهضعIىالذالهدفإلىالعامالتاربخكحذاويحوليعملى1

إنهكلهالعجنلتخمروضعتالتىالصغيرةلرةالخمإنه4فعاكإيجابى

تاريخإنهإيجابياNWجديدأعنصرايحمـلضهولالعامالتاريخنءجز
ءاالنه

هىفاوالهوتيامؤرخايكفعندمالوقاالقديسنظرةماخعهوهذا

للتاريحتقسيملىفىتتلخصالعالماتهذهتاريخهفىالبارزةالعالمات
عظيمةحقباتثالثإلىالمقدس

االظمارأوإسرانيلشعبحقبةاألولىالحقبة

م6



صالخطديومأوالمسيحيسوخحقبةالعانيةلحقبة

اإلرساليةاحقبـةأوالثنيسةحقبةالثالثةالحقبة

ظاراالأواليلاسرولىابةا

القديمالعهدتاريخكلساتباليلخصوالئافاألولمحاصكأاافى
وفىجدأالركمزشديدفنهوصتههمساحةفىضبهيأنهوحخاورسالته

الناسأمورثالثةفىالفديمللعهدمثاليةصورةنبهدالمركرالتلخيصهذا

ولالميووانبى

عيبالملة1كيحياهاللهأماميعيشوذالذينئلثأوفإصهمالناسأماا

اللذينوزكريااليصاباتفنجدةركئذلكعلىأمثلةالواللهناموسبحسبفيما

عنهماقيلوقدخوسارةمـيمإهـيعيماشكانsطااللهأمامجميشانكانا

4كطوأالربوصاداجمجث3صسمااللهمأبارينهماوكاناسالأل

متقدمينهماكالعاقرآوكاناليصاباتكانتإذولدلممايكنولملوميرر

لهمااللةأعطاهاالتىالبركاتتقبا3وقدهIالأيامهماث

إسرائيلإلهالربمباركداشعبهفىاألمينةللبقيةلحئهدهاكاملةأمانتهعلىعالمة

داودبيتفىخالصقرنفـاوأقاملشعبهءفداوصيغافخقدألنه

70لمألة1منذالدهرهمالذينلنالقديسأنبيائهبضمتكمكمافتاه
jلهمالربيلنهىانمهالمقبلىبالخالصيسمعونعندممابالفرحيمتلئونإذهم

العظـيمالمسياعصركاتاتستعندماكاثهـافىإسرائيليمثلونهمفانما
إخهمينتظرونهالذممطاألعغانحاصىوظهورللخطاياغفرانمنيحطهيما

7580ة01المسياععرأبوابعلىتعيشالتىاألمينةيةالباالبقية

فإتالشعبهذامعالربيتكلمبهاتىاالكاملةاطريقةانجدهنابل
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بيوحناثرهليبزكرياLqيأتىرائيلفجصةئابواسصةطميمينما

بالمسيابالحبلهاليبعثر1126ريمءذراااإأيضاويرسله1ا9ا

6الرببيتنيترصالالذيـنءاألنبيااسحةبوأيضأطجموياللهارت

738النبيةحنة2525rocjiالشيضسطعاتفكلهمكما

الجماعةهمكلههذاوفىإرادتهارمرفىلءألنبيااالوبأقيبالرؤممكلمهم
فىعيببدونعبادةالربيعبدوناألمينةاصةافيالبقيةتمثاالتى

ينتظروهومركزأالشعبتاريخنجدوفحهمطوذبائحنحموصالحمهمأصوامهم

رةالكث1هببركاالمسياعصرءالخالعصر

يوحناوللهJAحويتركزمثالشهثاللهشعصمالالصا3هذا2 ط

األمرهذافىلركبدورشاناعظيماولهليوحنـاأذعلىيدلوهذاالمعمدانه

هوكانبإعالنهالربيخمعهاالتىاألمينةالبقيةيمثلونهحولهالذيـنكانفكا

ينمنإدنلكـمأقولألقنفسهالسيدعنهقالالذىالمئالىافبىطثل

Aالوقالالمعمدانيوحنامنأعظمنبئليحءالنسامنالمولودين
هكذاالمعمدانابوحنااعتراuواممن

ولكثهاالجميعفuالذىرهاختبمنأوخصيتهمنالتذخعظمتهإن

القديمالعهديـنبنالوصلحلقةإنهلهوضعالذىموقفهمـاتأتى
اللهفمثورةالجديدأعتابعلىيقفوالذىالقديمالعنهدنهايةإنهالجديدو

كانفقدولهذالهالقديمالعغدشهادةأساسعلىالجديدالعهديائاأناألزلية
بشطوقفوقدكلهيماقااالعهديمثلإنهفريدأدوراالمعمدانيوحنادور

لهبههديثا4األناجيلفىونةملىهىكمامواعظهتبينهاحلىللجديده

3I2روميةنفسهالجديدهدا

جوخوالربالتوبةينادلمفهوالحقيقةهذهليينيوحناوعظمضمونإق

308



بأنهاثذزادعلىولكنهالقدأفىءاألنبيايفعلنLكماتفقطالرب1
لهيعد44هالسدعنهقاللذىاكاإنهالربطريقيعدوابأنالناسدعا

يوحصامناداهفىإنvلوفا34015مالخطريقه

ءاألنبياوكلمويمىمناداةتجمعت

ظهرلقدنعمالهيكلفىنفسهيوحنايتهخأنيجـبكانذلكوألجل
فقدالهيكلفىكانتاألولىلهأصوولكنهناكينادوكانالريةفى

المالكوبشرهنهنةالمنكانوأبوهالوىسبطمنهماأبوينمنءجا

قلبمـنكانولكنهبريةشجرهيكقلمفثوتارباأمامنيوهوبه
سهنوتالجذورمنائيلإسر

لحعجزةءجاإمحقارغرعلىكانأنهإجالاليوحناشهوقفىيزيدومما

بمولزكرياالربوبشروعدأمهيبدأئالتبامحـقإبرحعيماللهبشرلقد

كنأوأنهالساميةالمواعيدتممقدأنهيظهرينىالشيخوخةسنوهوفيوحنا
فعا3يقيمثاأنعلى

الجديدللعهدتثمهدلشخصهفىكلياالنبوةجمعالذىالنبىكوكذا

وهوالقديمفىءجامنأسظمفهوولذاالقديمللعيدسائيةالضطمةالتكلم

جدأعنهبعيدفهوذلثمعولكنهلمسجحاإلىيدلىابالعهدإلىالجصعأقرب
ولكنالعنهثحهادتهالسيدلأعففدولهذااللهتملالشوبينبينهعجوةهناك

فشهادةبYAلوقVمنهأأغالسمواتصوتملاألصغرف
ومعموديتهاإلنجيلفىالجديدالعهدفىتكلصنهاولكاملةليستإذنيوحنا

ويتممهالقديميكلفالربولهذاالقدسالروحيكلنهالمإنلهاقوةال

القدسوحوالرباالنجيلن
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الخالصرتاريخفىموكزأعظيمالوقاالبثريظهرهكماليوحناط

العظيمالمعنىحوهذاالقدبامهدا3jققطينتثماالوقتذاتفىولكنه
وبدونkV9الوقاتهوالعندأبوهزكرياأغنيةتتضمنهالذى

األغنيةتلثجاللركندهأتنستطيعدالءالضوهذا

اصاصركأ1اإظهفىالحدهذاعندراأليتركالالبشرولكن

ربنيسوعيعقدهاالتىالمقارنةيذكـرالبثعرأنفكاالجديدطللعهدبالنسبة

شأعظبميوحناأنفيظهرءالنسانبمنالمولودينوجميعالمعمدانيوحنا
بنوليالمعمدانيوحنابإنأخرىمقارنةأيضاالبثيريذكراتكطالجميع

عظقةءالبدمنذيتجالأنبدالاألمرهذافىتهوالفىوخاصةالمسيح
كلهالقديمالعهديمثلىالذىللنبىبالمفارنهالجديدامالامؤسسJyوص

نالقواؤحدودفىمعجزهانتخهـ1وابمعجزةالمعمدانيوحناولدلقد

يسوعأمابشريانوأمأبلهكانهواليصابـاتزكريامنولداطبيعيةا

تنكوثالمعجزةإنهاساطهاالروحعلحهاحلوقدءالعذرامريممنولدففد

منذيظهـرأنأرادالبشيرإنالطبيعةحذهخارجمنكىبلفقطالطبيعة

jlJيحاعظسوذيحذابلمركالمايقوكلذللاللهابنهويسوعأذدة

صعقوببيتعلىويملثأبيهوددسىكراإللهالربويعطيهيدعـىالعلىوابن
ءالبدمنهذايظنهربلU32لونهابةلمليكونوالاألبدإلى

قائلةبابتهاجفرحةهذهفتصرخاليصاباتلىAمريمءالعذراتذمبعندما

لمثسالوتصارصحيننهوذاإلمطربطأمتأفىأنمذالىأيننقا
هوهذا44و43ألوقاافابطفأاخبابرآالجنعنضارتأذفافى

الجديدللعهدوشهادتهلرابهاقفىكلهالعهديمثلإنهمركزهكووهذاافبى

االثننبإلنالفجوةدأبعماولكن
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الهبكل

ثاألرلىاالحقبةقثيللوقاإشبهلفىححاموروالخبئللشعبكانإذا

فةصاكأيفوقيالشلمإنيةأسيقارأالدفىعفإنص3الخاتاريخ

كلداطاثاردالمطفىيتفطالميأتلىتواألصالاإلخيلارشال
3ـحيافىأهاركزاتجددـفإفناالظروفكلحورفالهتتبعنافإذاالمواقف

األدواشهذهوفىتاألولىاحعنيةا3ـوحياننسطالمسيح3وحياإسرائيل

مرهأوإطاشهملىألىءدااكتاريخليقودوحكته3ـممجداللهيظفرجميعا
مشيئته

دورألهأناألولىالقصصنيتضفإنهوإسرائيألصكالهيأماأ

iءخالتنتظرالتىالبقيةءنقافىإسرائيلطفلونالذيرتءهؤالحيادفىحماما

منيأتوذالذينsNحعؤبهيفضخرالذىالعظيمالمراثهوورفالهيالرب
3دyبـوبالبعخرىزكرياالربافتفدولتهد5j6ةالوقانهنةالفسل

يسوعالصبئختانوبعد1A4يخدمكانبينمالالميفىلهابن

2المطلوبةالذبيعحةلهوقدماالجهودعادةحمسبيكلافإلىأبواهأحضره
22YEرظالشجعسمعانبواسحلةطيعلنأتالروحأراد4وعند

2Yo35أبويهمعوباركهاطفلاىفرأيكـاتافىإلىأرسلهالمسيا

وصهاراليالوصلواتبصيامدتهتتعبدصلالمفىكانتالنبيةحنةوممذلك
Y6rM

جماعةفىالخلصةللبقيةللهيكلالحقيقىالمركزلرالبشيظهرءالجزهذافى

قامةبهـأأنمنذالهيكلطلهذاالذ5أراالذىالمركزوهوالقديمالعهد

روحيافيهوتتغذىالحقيفيةالتقوىتظهرفيهالذىالمكانإنهاالبئعخيمه

تسمعفمنهوافكصينءاألنبيافىالربروحبهيعملالذىالمكانوهو

rte



كلياطفـايحهـحتتالتىالالصتيةالفريوضحخنيةالوصهذه3البولحة

تاالريهيقدأاعندصاخصوالجديدالعهدوالنديمالعهدقصااسايكحلتىق

الجدياالعنهدأيباةالعمالىاخلسالذفالخاحهيسوخ

uاعند3طاللىالمسمصلةدراسأخةحرلظوالمسحااق دتسا

كتسرالثانيئصبىوححووقئمهخاحدالمسيححيادـفىبنكحاكأقثءMفد

الجهاريةخدمتهءأثناموقئهثم3ـممرث

ءالعذراحذححاابهj9وقا1عفيذكرتهصفموتغهأما
26152لواعشردالثانيةسنحوفووريافىإلىويوسف

بنصورثتتمثلبالميآلفيفريدةصلةيسوعأظهردثةالحاحيذهوفى

اححتماموقتئيخانيةبصباهوقتمنوليبااحعتمامهحىاألولىاالصورد

كـانهالفكعيدفىإليهشرعالثانيةصعدففعندماعادىودقيأكا
أتدونوإرادتهروحضاآلبهكإراللناموسطاعتهيظهرأتالهدف

وكحوأبيهبيتهوفالهيكلأبويهسفربعدحنىهناكوبنأحدتيأخذه

ولماألبوينإدراكيفوقاحلىكانوإنحتىخـاصةبمسئوليةخاحطيشعر
2fA1يستطيعافنهمه

رصةاكالجماعةهذهويجيبيسألوهوصورتهفخاالثايخةالصورةأما
داولوVjLو26tيدحشهموكان6وتعاجمهككاحياهف

وقتهإنءالرؤساءكؤالعالقتهمستقجلعنتكشفنبوةذلكAرأىالبثير

ذهحقولالتعليمفىسلطانهوالالهيكلعلىسلطـانهيظهرلبعدفيلم
a6LIوسيدهالهيكلربموالصبىمنماأنأظهرتئة

rwالجهاريةخدفخهإلمLبسوعخرجعندمابهانالثاتىالموقثتأما



زكرياوالالنبيةحنةوأالخيخمانصكحناكيعدفامجديدأموقئاكات

أيدففىحيكلاأصبحلقدإسرائيلتعزيةروينتظكانواالذرتءمؤال

وعملهاللهروحونيقاوإبهممحتقريهشالنامويىىTمنعصابة

رىالنايسوخضدتجرارةووقفواالمعمدانيوحناديةمعموفضوافى

المسجالرساليةحتهيقيةخدمةأيةيؤدىأنمتوليالممنعواالكيفيةهذهو

لىاصوكارةكانبلللقوةوالة3اللصناطميعدلم
هذهيدمنالهيكلنحلصأتعظيمامماليعماأنالمسيأرادوهنا

يعملهمملأولوكانaا9أورشليمإلىلينطلةوجههفثبتةالعصابة
19c48fAأيدصهممنالهيالقتخلكلأتهوالمدينةهذهإلىلوعندما

للجميعالملكوتبشارةيحلنمنهايذىرهمناألسبوعذلثفىالهيكلتوأصب

كانلكنهعنيابيت11ءمساكليذهبنsهأنعوم8ا02

Yاعليهأالعظيمسلطـانهوليظهرهناكليعلمأبيهبيتإلىباحكليرجع
v3وA3وولهوضعالذىىاألمماعملهالهيكلأرجعجفيةالوبهذه

رصزئلالههـيكلىفىحدثالصليبعلىالسيدرخوعندماالبشارةاعالن
Jاللهإلىاللريقانفخاحعلىداللةاثنناإأسفلإلىأعلىمنحجابهانخقذ

rritoاألقداعىسطهإلى

صصاباتفىبالكنيسةالهيكسلعالقةيتأملمناكشيسةواالهيكلTي

ولدتعندمااألولىالصورهمتتايعتهنصورتنفىتجوزيحدهالوقاالقدجمس
الصورهمناختفىقدلطعيكلأنىهـأوالدارسيعجبوقداكحنيس

علةأوالطريقفىأوالعديةإمائظهوراتهفكادتالميذهالسدظهوراتفى

علىواكذلكفىلهدورفالالهيكصلأمانحتلفةأمكسنةفىأوالبحيرة
نجدااألرجحفعلىالكنيسةحياهفىكبيرارآjلعبفقدذلكمناجكسسا
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أنلمهمالسيدأمرولعلاigyأالهيكلءأرجافىالخمسينيومدأ

بللذاصهاأورشلجبمبهيقصداألعالىمنقوةيلبسوايأورشليمفايمكئوا
نطالمنصفيهذاوعلىYcf9orلوقااالرببيتبهيقصد

إتماماالجديدالعهدكنيسةعاثااقدساالروحصابانسالذكمايخهداألول

بدأالوقتذلكومنالهيكلحالتالقديمالعظلمواعيدوتكلةللنبوة

مuحولهومنففيهالكنيسةنعثماطاتكلرأىالذىالمكانتيكصصلالهي

أنمعrJIF11cأمعجزاتبعحلبطـرسوخاصةالرسلى

قولإياهتطهرهعندسوىالهيكلفىواحدةمعجزةيعمللمنفسى4يسوع

214امىفىكرتLبللوقايذكرهالمالمعجزاتهذهخبر

وشهدواواتاألبينمنالمقامبالمسيحالبشارةأعلنواالهيكلفىوهناك

أنوأمرهبمالمالكأخرجهمجمنوهموعندما4و3لأعمJعنهللجمبع
أعدائهمأجاوبوهناكومنJo9Nأمماأليشهدوالهيكلإلىيذهبوا

كلإلييذهبونالذينالحقيقيينالهيكلكهنةالتالميذيظهرلوقاالبشرإن

حمدمنالجديدالعهدذباثدتهالمجيدةوالذباثoالصالمقدصينيوم

ونيبشركانواهناكومنالهيكليمثلونالذينهممولثهادةمبيحرتم
7Fوأ24rبالعهدالجديدالوقا

الكنيسةبدأتعخدمااألولىاممورهاهذهمعتتناقضالثانيةالصورةلكن

المسيحيينوشعبأورشليمفىالرسلأنومعمسكونيةكنيسةوتصبحتتسع

علىردولهيعدولمتغيرتاألولىصورتهلكنبالهيكليهتمونظلواهناك

القديسيننالجتماعالوحيدالمكانهويعدلمالهيكلإنبهليقومقلاإلط
المؤمنونبكونحيثبعدمهمامكانكلفىيسكنالقدسالروحوارببا

بالعكسبلىحيةالمسيالكنيسةتراجعلمالهيكلوهدمنالوقتالمءجاوعدما

r1t



خرابهإناألسبنناالرساليةالتساعدافعاوغقىاألمرذلكفئجدت

جماكهالنتشاالعظمىةuاكانتوهذهانتتقدرسالتهأتيعنىكان

الحقيقىائيلإصالجذيددالعهفىالرب

يسافاكتاباتفىتنضحكماءالفداتارتفىاألولىالحقبةهىكثذه

بالعهدواتصاطـيكموخدمممافىطتواثيوالنبىالشعبفيهارأيناقا

ديدابفىالعغلمجىاخوالإعدادافترهإصهاالجديد

المسيحجوعالخالصيومالعانيةبةا

أقسامئالئةبلىلوقاالبمثبراوتحسمصافصاريخفىةالهاالحقبةهذه
3yI955نتبدأوهىالجليلفىتهخداألولالفصلتفصمولأو

9ol19iنوهذهأورشليمإلىرحاتهيغطىوحسوالثاقالفصاوا

إلىIcYAمنتغطىوهذهنمسماأورشليمفىكهخطالثالثوالفصل
كـلىالآخر

قائمةمنهاه1وككوحداتيجدهادةالمحـلىاألقسامهذهاإينحظرمن

الوقتدنخعهفئولكنماالمدرومحةورسالنهاالخاصشكلهالهlكأبنفسها

الوحدةنهايةفىيحسالقارئأنبمعنئاألخرىإلىاحدةالووضساابطهمتر
أنهأىوازيةمفهـىذلكجانبوإلىفاقصةتبقيوإالالمثاليةإكتقودأخها

فىبهدهةوحلىLصنهدهمافكلمتشابهةعناصرنتتكونواحدةص
فىالئالفىالتقسيمهذاالخاصطابعهالهاكانوإنحتىشاألخريلنالوحدت

اوتكاالوحداتبتمايزيغميزالذىءالخاليومأوالمسيحخدمة

فيحركاليقالذالالهوقىوالتفكيرلوقاإنجيلزدالذىالطهانمهووتوازيها

الخالصيةالمسيسحخدمةيعثرحلالبشير

ar



الجبلفىبلىعلمة

ايئكذدوكانتالحلحاةالخدث3كسهاكاق3ـاسهذه ساس

يةجرثاصانسوكانةيفياثاألقلاعلىتمضـخلضـةةيةاليهـرثئبت

وسصثخدمتهيسوبدأومالسذاالجليانطسروتيخسرتشد

يتهولماكلفاةسينص13فىخدمتهنوعيهمعرأعن3الخقرالمحتطئعةلبئ

ليسأتاألخوهأيهامدعوتوارظنا0115كورنئوألهلبولالرصـو
ءشرفارونكثليسءأقويارونكثليسالجسدحسبءحسكاروتكث

rاسكورنثو

صرتءوجاتالمعموديةعندحماويةرؤيااألولىاالخدمةمذهبدأتوقد

ويؤكد3ا1لوقااسررتبكالحبيبابىأنتلهقائالءالممن

لنفسهووضعهتواصعهفىأنهلهمـؤكدأجاعالصوتهذاأنلوقاالنشعر

سربهالذىباساعبدإنهالحبيباالبنهوالخطاهءحؤالمصاففى

يسوعقاماالرساليةهذهتىاالرساليةمذهمناثدفكاناuولكن

التعليمبواسطةيلواالالبشارةإعالنحواألولالعملعدمنبعمليئ
افاصمنهايتعجبالتىالنعمةكلماتكانتتهكاإنالعقيمةلتjرا

كالمهألنتعليممنابهتو9الجموععـةوقيلi22لرينجذبون

وجوهرا5نفسهاللهكلمةهىفالصلماته432بسلطانكان

71rlالتائبشعبهخطايااللهيغفروفيهقربقدالخالصيومأتتعلبمه

حمهاقامالتىامظـجةاباألممالأيضآصالخىيومبئأعلنيسوعنوله
وهكذاVY1Wموتىوإقامةشياطإناجويخراضأمرءشفامن

irألمسييمالشخفىالمرتقبوالخالصاالنجيلjدءجا



توتسيسوفالذوتلنلتأوجمعركوآخرهلفاليةاإلرمطلمذهنح

5t1وأمالعلىمعهن3صبخرليدعوعظيمةصعجزةفهلهدأشب

العشاروفيدعو3ـراحدطحةرباآلخررترفقـائهدعوةنتهكذاصو

لنبمنيختارمبمكأرئ527n2ويقوأويتبعهصئكاهذافيترك

هبماختياوبعدlrtالصالغثكلهالليكفضىكثيرين

6rIAحياتهمفىاسالممنرنستلكلالثهرةوعظتهءأعطاهم

fYالناصرهفىيسوعقصةفئقيرسماليةائيهذهسرولكن

نورآعلىتلقىىيخدميتهأولفئدثةjاهذهوقالرالثوضعلقد3

هءالقراكانتءاألنبيارأمنيةئالىالدرخأخذنعندكلهايسوخخدمة

سحنئألنهعاىالربحjر16tءإشعياكلاليوأذلكث

I6باالللمأسورينsألناالقلوبىرسس143ألشفىأرسلنىيهنلمسااألبثر
6المقبولةالرببسنةوأكرزالحريةفىنأسحقإاوأرسلىبالبصرتوللعش

قضاباثالئةنبىفقطاعنواالبشريذكرالتئالموعةوفىsالجزهذافى

تصبحفهىولهذاأيضاالكشيسةحياةوفىيسوخالمسيححياهجدأفىهامة
أيضاتIاألوسفرلإصيلاسةلدراشاسا

العهديعرفهالمجديدهجفيةبالقدسالروححضورمىاألولىالقضية

السيدكالبمفىعليهاينرأنالبشيريريدالتىؤالزضيةا48القديم
القدسلروحاخاللمنذلثبقعافإنهشعبهءلفداعامالاللهحلأينماأنههى

إرساليةهناككانتالمولوصنيسةالخلقىاذاهوثيقدسالروحف
ومرسالغوياةالكنيفىيعملالذىوحواكخهرسولوال

الدتهوفىالروحمملجانبافةالقدسحJrلارجلفهويسوعأما

ذههالوقثذلكومن3flكحمامةجسميةبهيئةعليهنزلفهحظ

43ك



بعدوCا4عليهانتعروهناكالعيحالنإجهليوالبريةإكووحقوة

شنهأيضاوبه4fإرساليتهنءصثفليالروحبقوةربمنذللث
وحدهلوقاأتهناونالحظ5Ivصريرهأرواحبتوضىافىكل

ةدالمعموعندالروحعلنزالعندمايحمماحاكانيسوخلىأيذالذىمو

wjrlIrvكانتالخمسينيوأفقبلطالكنيسةختذيهمئالوهذا

القدساروحباامتألواوقده14أالألتصلىعةكجصتجتمع
أنوبعد1nا4بةالتجربوتقةوضعوافوقدLF24أ

وإلى4Irالقدسالروضأبقوهأكثردضألواالتجربةعلىانتصروا

أممالالشعبوليشنواالبشاردـلينتنروامعهمالروحقوةكانتهذاجافب

4r3ةoC1l1ةايهودارففهميسوخالناصردرقضتوكما

اوردسااوحاربأاألعمإرساليةإلىدافعاكانفضإصاحذاشلو

AlكالمكتوبإهامفيىاصافيةالقضيةUuتمقداليومألنفسهالسيدال

العهدينتظرهىالهاللهملكوتإن2ا4مسامعمفىوبالمهذا

بإصبعأنابهتإنداقالالذىفهويدالونشاطحياةفاظغرقدالقديم

إفN2لوقااللهتصملعليأقبلفقدالشياطناخرخالله

ءلفدااللهتوهولكنهروحيةحالةايسوالملكوتوعملقوهفىهنا

لم101Aالشيطانوهوالفوىوقيـدالملكوتوجديسوعوجدوأيخماالبشر

سيعلنهأنهمعاالنالذملكوتأعلنالذىفهوالمسيحفىضوبالمتملقد

يوبماليوم60ةاالأ19114Y111JLFIcYلوقاالمستقبلفىبفوه
الخال

التىالقريةانإياهرفضهمفهىاالصرةحادثةفىااللثةالقضيةما1

إذومناكفرإكذهبولذلكرفضتهقدوشابااصوعرفتهفيهاترب

lkn



ألهeاإلىاإلنجبايذحبوعندئذاليهودرفضتمثاUنظرفئلناصرة

هااواكنهتللميحيةخاصةطةمشطئلوتعنادهمفىايواكاذلقد

اويةاشرأييصارقد1sديرفضهالذىجراطكلهللعالماإتجيلالتتديمانعاث
اطهءبنااللهصاهيفىل

JIحلة

هووهذاالسيدخدمةفىهامةفرةUالوإتجيليحسبتلةالرحتمثل

uAلومحاحاتlعثرةفىووضعهاوصفهاطولءوراالسبب

YVالمسيحقيهامراىااألمكشةذكردمجرذلكمنيرثامدفنيولم

الرحلةههذفىذكرتالتىالحوادثكلمنيجعلأذيقصدكانولكنه
الرحلةضذهتصفالتىالعباراتبعضهناكوقيامتهوتهوكتالمهحمقدمة

أورشلإلىلينطلقوجههثبت9فيسوعاإلنجيلاهذإالقتظهرال
iوجهخرعنايضكلمونوإيلياومىاتكالتجلىججلوعلى5أ

b5كsأورشليمفيكلهأنمزمعانa9l3طفةتعنىالطةفا
الجهارقيالخدممةفىوتطورأاإلعالنفىامتدادأتعنىولكنهاالمكانفىلغييرا
للسيد

المالميذالىالمرهصوموجهاوىصعالنبيبدأآلالخدمنءالجزهذا

االعالنهذاU9roلواواالهالحبيبابنىهوهذاامآنفس
920اللهمسيحأفيلبسقيعريةفىبطرساعزافيكلماوىال

أنيستطيعوالمالمسياورسالةصفاتهىماواممنالمسيحأنهعرفوهإخهم

يتالمسوفالذىالربعبدالمسياأنههمأخيرعندماخصوصاهذايفهموا
44c1r1AcrrirCIrاوقتاذلثفىالسماوىالصوتإن

ورسالتهمركرهويفهمراأذهاخهميفتحوالكلإليهأعاعهموجهلهيالذات

11r



فتذكرواتاألمنقامأتإلىإدراكنهمأعلىرعاستصاثامرهذال
41A31مقيماتطأولماف4وJمامعنىفراوص

للتالميذتعليمهعلىتركزضانتفسيدااةخدثءالجزهذارسالةأ

الحقيفئالمعنىهمعلهالحقيقيةالتلمذهمعنىوالعمللقربعلصهملتمد

يومكلصليبهولمجملننثسهرفلينورافيأفأثLأأرادإتفيتباعه

أيفـامثالهبلفقطتعليمهتيولم100Arwrvويتبعنى

ثبتللعمللنفسهوتكريسهلألبطاعتهففىأذهاتهملفتحالفعالةالوسيلة
ذللثومعهناكدوتوسيتألمأنهيعلمووكأورشليمأإلينفلةوجهه

صبغهلى9لهميقولمشيشويعملاآلبيعيعأنحىالحقيقيةفالتلمذه
احهوداعلىويرده912تكلحتههأنحصرظتويبهاأصطبغ

لنشياطأخرتأنهاالثعلبطذاقولواأهيرودسعلىاباجوايردوا
وغدآاليومأسرأنيغبغىبلأكلالثاكاليوموفىوغدآاليوموأشفى

jألنيليهIلوورلخيمأأخارجاعنيحملكأتنيمالuغtو
rrالملمذةمعنىفىالكاملالمثاللمملىويةتالميذهالمسيحيعلماومكت

ومطألببها

نءاكلزهذالفهمالحقيقىالمفتاحهوالتجلىقيكوناألساسهذاوعلى

للتلمذةالحقيفئىوالىللمسياالحفيقىالمعنىالمسيحيظهرففيهتالمسيحخدمة

tاjويذكرالتجلىوقتففىيأتىسوفمالمواجهةميذهلونأيضايعدوهنا

فمالجليلةالمناسبةتلثفىحتىبالنوممثقلنكانواالالميذأنهوحده

معلمهمكانعندماجثسيماقبستانفىفعلواوهكذالمجتملواأنيقدروا
أنمنأعقفالتجلى225fمع9ryوحدهالشرقواتيصارع

اةيستطيعولمفإنهمأيضاالميامةانت99rrttcكريفهموهيدركوه

يركيح



خاصتهعلىكلهابتانعذنفالرحلةYf5مؤخرأأإاليئمهموهات

أجلهنأاآلالولهشـادةنهمينتفلـركانلماحلهملحجذهتالأعنى

ذليرأورفىاظلعةء

بدألقدقبلهتعملها3اشواكاتالسيدخدمةتءاجزهذا

الميثلن3طوفىدبالصعوثا4تانـخـهوكتحسارفا1اورخرلباالرحلةهذه

العظيمةنجدمتهيسوخءجابرالمتاليهودىالشعبوبهتالمقدع

فكانتالقاسيةالجماعةإلىوجهةتعليميةةخديـو44خدكانت

20اوقانا3صوااصالبمثلأداخهمةقساوحممعلىينرؤآلحظمهاثفى

2الجزيةءإعالحادثةفىعهمرياهأدا911
2VEآلالقياألةسفىالصدوقينوقساوهغباوةأظهر

2سلوكهموفى21444موتفسرامعرفنهمفىeAlمخد
21قا1ىوالرؤالخطابفئديةاليهووكلالهيكلوأدانة5474

مالكجاعهإذةالقهنةوقىطاوياإعالزأتلتىالعصيبةيرةالفهذهوفى

حثسيماففىotيجارحويقويهءالعمامن

حدثتاحدةودثةbتكنلمفيئلجثسيحمافأخاصاالبشيرتفسيرويعطى

نرصةكانتولكحهابالموتعليهويحكواعليهليقبضواايهودءجاعندما

جبلإلىيذهبكانالليلوفىاثيكلفةيعمالهارفئكاذهمعتاعادية
GوجغانالزبشجبلىفىيةالنهافصالتهYY39هتاكليصلىالزيتون

اصالهاوهذهاألسبوعاللىكلالمسخمرةصالتهوالدائملعملهتتويجاكان
أبداعلنهايةأتكاولكخهاوالخوفاالضخرابولدهاوقتهابنتليست

Mيامهالعواللمؤتاظارأ
ديدأالعهداالالمدخلYاآ



إنسازاتليفهواالنسانكابنLبسوعأعلنالفترههذدفأ

Iiifoورنسيهنويرإكرهايالمطتتكالذفانذابناسثنهضعيضاو

عنسيجلحىالذفوهو3Y3وثخملىإسyyvانتهابتإت

قاماوعندYY1gvشالخا3ككاسننهافهفىاننهتكت

دمعجزففحطليسلرالبشيضسرححاآلفالقياالسيدوالربأنهأعلمتاتراألنن

كانوايذفالتال4ومجدالمسيححرتالنعالlاإبلالمسياخاقهعملها

فىالبشيروصلهناYfrلوقاأبالحقيتهةقامبأساظيؤكدوث

الربإنه5واللرإلىالمسيحمرممزإعالن

Jjالسلطاتأمامحيالمسيمحاكةهىءالجزمفتاحالمذالرتعتئةحاأهم

يعلنكانمرهفىورومانيةخصياتrcuأحوكمفلقدصلبتهالتئ
jIr2بارإنهالموتعليهشيئايستحقيفعللمأنهمنهمواحلىكل

المئةقائدثحهادةهىالموقفهذافىشهادةأهماوكا47و115

ةءاالرهذهورغبمباراكانAأنواقتنعاالخرونيرهلممارأئالذكأ
ألخهملهماغفرأبتاهياصالتهفىصلبهعندمجدهظهروهناصلبوهوالر
frيفعلوناiمافولةيرال

تتألمالتىالكنيسةامأيضعهاالبشيرعنهايكشفالتىالحوادثوهذه

باروهوتألمقدفسيدهابهتظدىالتىوالسالمالخالصلرغأيضا
منثالثةصهفحقدأيضابولمهالرسولأنJاألعاسفرفىالبشيرويذكر

25أتهمةكلمنبريئاوجدرهولكنهمنLالiالقضاد

y941Y1tتألمقدسيدهاأنالكنيسةتعرفأنفيجبهذاوعلى

تصلىأنمكذاهىتفعلأنبدوالصلبوهلمنالغفرانطالباصلىوقد
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عخعىثفعلتوقدالغفراذلهتطلبوالمرارهبالحقدءالمملولعالىا

J179Cأرجمهعنداسطثانوس

ليةسارالممةالكنياأللئةبةا

هذاوفىJاألمماسفرفىتتلخمالتىومماافالثةالحقبةإلىاآلنفافا

الخخةإطارفىالحقبةههذوضعفىلوقاالقديسعبقريةثرأيضاتظالسغهـر
هـوزافىجغرأساسعلىكلهحذاويعنىةالخالصارتحميناهاالزاإللهية

وكماللكنيسةلداخلىوالظاصرىالتحئورعنفاصشفيوبهذائوف

لملخصاكاوضع10lit4لعملهملخححاكلالإنجيلهنىوصح
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يستنئجالالدورهذاإنلالنجيلهالسامرقبولفىكانكماالحادآةهذه

الرسولحمملهإعطلذلكاهحيقاىاللمغزولكنكشخصأهميتهفقطمنه

لألمأىالنرلةالنجيلوبولالختانلالشبمكواطهكانبول

إلىشيسةالالدقسصتالحظرهإلىاألعمدخولjدورلبطرسقيلمفلو

األصلينالرسلائرولبطرسيخضعوهواليهودرمعسينمعس

ممرانالمعمقسـمامماولربولسولالرويتبعيخضحووفىاألممسكرو
وأهمضالمواقفتلكفىالرسولبطرسوجودولكنبعضعلىبحضهما

رسسالةكلي5rنتكاماالرسواكنلعهجعلجعلتلألمابشارةافى

اسطسةبواحدالوالروحيقدمهااحدالوالمقامبالربةلىاوالةرففىاالخر
ثنلصوالرينكذ

الذينأولئكصارماتوبيخابئيولوقاالقديصىأنعلىيدلأيضاوهذا

قبلأوالوس3ااكايخضعوالمماباليهودساواتهمواألملدخjعارضوا
فىإءlااوأن3cجدحآهـكانساسبأنلهمفيكمثمفللمسحقبولهم

أعكواهبالعسبلاألعمبينبولسالرسولبتاتاخدمةتعارضلمأورشليم
ryيب



دعوةفىدتهالعظبمالتدخـللهذاساسبمعافرحولقدمعهمالشركـةمن
tOAاأل

أيضاطاكيةأةأناسصرلماأورشليمفىيخسهالأنأيضاالكاتبويرز
بعضمعبرناباأرسلتفقدبالعكبلتحارضأورتتذلماإلنجيلقبت

أنفعهذاوعلىYV3YYهناكالعحلفئليساعدوامانبيا

فرخأقدعامةالكضيسةأذإالاألمدخولاوعارحينالمتزالمسيحينبعض

a1YYqأنظرالقلببعزمالربفىيثبتواأنعلىالجددالمسيحينوساعدتلذلك
25165اآسفىالخلمةءابتدا4

الرئيسيةكالشخصيةلىبوولالرسارإظفىاوقااقديسايبدأهنامن

الرسولكانأنبعدطلألماإلانججلتقديمفىالقدسالروحثايستخدالى

هونفسهاللهأنكيفأيصضاويشرحةالخدفىJاألوالرسولهوبطرس
ومملمو2اسأعالajردإاالتبماههذافىاألولمطالخلـوهاتخذالذى

iفكاوبولسبطـرسالرسولينلخدمةتوازياحناكيجدالفترهلهذهس
2tالخحسينيومفىلروحالمباثربـالتدخلبطرسخدمةبدأت

ثمNr2اكبةإأنكنيسةفىاقدخلبننسىدبولمهالرسولخددةبدأت

214أنظر1tt1J1tiIf1Y1fمنهماواحدكلمنطويلةعظةذلكيتبع
شفىكااا148وثنىهيكلءفناWأعرخرجلءشفاثميم6

اضطهادثبما3الهيكلفىالجميلبابأمامالمقحدالرجلبطرس

المديفةبعيدأعنفجروهماتقدظغوهحتىىبولمصالرسولفيهرجمشديد
f191بطرساضطهدكما20وViأنتجـلىوهنا

الشئولكنمتعددةاتتفسيرهناكتكـونقدذلكمحنىفاكبيرالتوافق
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أورشلـيمصنيسةليظهرأدأرادوعنايتهحكتهفىاللهأنمونعرفهالذىاوحيد
ويعملممـلكاثاؤيعملهوبكاللهنعمةعنبعيدةليستاألهمكنيسةأن

هاحلىواإلنجيلوبكلقةادوإرالقدسالروحفبقوةاليهوديةكنيسةفى
صذاه5الكثيرباالضطهاداتواتاقواواآليـاتباوأساطيرأوويناون

التقريرمتعندماسأورشليمكنيصةلعلإليهالجميعيجذبوكحكذااللهيفعل
بمثلتماماتعملالربيدرأتوناباوالرسولبـولىالرسولالذكارف

4واoاللهيمجدونفصارواوسطهمفىعملتما

حدثuأورشلـمفىعقدالذىبالمحمعالصورةمنءالجزمذاوينهى

ويرنابابولسبواسطةالربفعلهمالمجسدوالموسيةنجماعةتدخكمن

اتخلصوأنيمكنكالموسىعادهحسباتخختنولمإندااألميعلموناوجعلو

Oالناموسأعمالكلمناألمحريةتتقررالمجمعهذاوفىاا

األمبـنيهلالرساقويادافعاالعملىهذاوكانالخالصمساعدةكطريفة

المشايخقوكيليكيةوأنطاكيةسوريةكنائسإلىأرسلالذىالخطابلكنو

يسلككماايسلكوأالاألمكنيسةإلىوتنبيهأيضاتحذيرامحتوىكانوالرسل

الناموسهذاإناللهناموسيحسبايعيشوأقبلنهمذهببحطلاألبمسأئى
ومهالحقيقىالسلوكإلىيسوعبالربمؤمنايرشدلكنهاطئآوضيخلصال

أنيريدألنهنفسهاللهإلىبلىوناموسهمولمىإلىيسئالفهومموجبهيسكال

قديسنيكونونالجميع

a25أوربافىالخدمةءابندا

يمنعفهوالخدمةفىالقدسالروحارشادفاأىفىءالجزمذافى
أرشدهمثم7وJtItالمثماإلىأواطنوبإلىالذهابمنالرلصول
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رفقائهمعبشروهناكالوسولذهبثمأورباإلىيذهبأنرؤياواسطة

إرساليةفىجدآةهالرةالفهذهوجمتروكـورنثوينيوتسالوفيلبئف

هذهإلىأرسلهاالتىالرسائلننكهمئالىمخهابدالخلفت4تعطيناألناالرلسول

ادثوالحوينةلىكلiuااألحوواظروفاأعلىءوتلقىفجىصائال

الجصحبصيغةيتكلماكساتبامانجدألنناأيضاأهميخهاوتفلنهرهاحدثتالتى
مفكرتهنيكتبT5انارسوكارفيتهانTنهأكللxالنحنصلمالمت

الدارسنفإقالكضابةءالجؤذلكjةكانيرءأسمالوجوفىونسبةمباشرة
سكانهاأحدكانأنهأواحىافوتلكفىمعروفاكانصاتبالأنيعخقدون

جداسهامرينبأتخميزأورباإلىاإلرساليةهذه

ظهرتففجهابولسالرسولخدمةمنءجزأنجحأخهاهواألوكاألمر

هرافةاروحإخراجفيلبىفىحدثكماباآلياتوإرشاداتهاللهقوة

1III19Jlalj3jhl116السجـنلزلةYaوYIفىرةكثوآيات

او189أتعثجيعرؤىIYIjjc5كونثوس2نثوسكور

أيضاونجدvYYrأثيخاصرئايكلنالسفةأكراجهةومو

الرسولذةفيفيلبىفوبطرسلسبولنالرسوخدمةفالشثحابهأخرىةمر

5مع5240ا6بطرسالرسولمعحدثكماالمجنامنربولى

191Yt1يوحاتالميلىرأسعلىيديهالرسوليضعأفسسفى

مع7ا19السامرهجماعةحبطرسفعلكماالقدسالروحفينالوا

8Vوتخرجاألمراضتشفىبولسمـنتؤخذالتىالىآزركانتا

وعندما5aمع1911orA11بطرسظلكانوهكذأالشياطين

النجسالروجغلبهبمبولسالرسوليقلدواأنالسبعةسيكاواءأبناحاول
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19الساحرسيمونمعالرسـولبطـرسفعلهكذاواينوشأيقتلهمكاد

امع4و13

الرسولكانالتىالمدةطولففوهنايراهالذىالمهماكأفاألمراأمما

سايمحيثكورنثوسفىوخصوصاالواحـلىيرىاتجثتطالمفتحضب
ا19سنتيناحواصثيمحيثوأفسساا1nI1nشرأ18الىص

بالربننمؤهـويعتمدوناإلنججلىايقبلوذكانوايرتالرهلالوذلث

بمحيمحتىكعروتعليمطويلةرعايةإلىختاجونوكانواالمسيحيسوع

ادعوالتىالدعوهيحسبنسالالرباقويثبتوثنيةاساعاداشهمامركويأن

األيإ

بلقببولحمىايرسوليذكرلملوقاالقديسأنهناالدارسحظ3ودا

االستخدامنفسيستخدمهاصنيلمأنهويلوحفقطاحدهودـمرإالدارسول

يطلقهاألنهاألوائلالرسلعلىتطلقانتLعندئعنيهكانتالذىىال

ليةبرسويعترفقالملوأنيعنىهذاكانفهل1LJ1PUأبرناباأيضاعلىهنا
حاولواالذينالسبعةسيكاواءأبناقصةعنذكرناهاالتىدثةاإنأبولى

الناحيةإلىلرتشبؤلسالرسوليستخدمهااكالقوةنفسيستخذمواأت

أنحهممـناخودبمانساتيمإنالاناسسثاتحإككانلسبوأنوهئاألخرى
موهوبسلطانلهحقيقىرلولهوسبولالرسولأنعـلىيدلممابهيتشبه

أظهرفبالحملبالقوليكنلمفإناآلخرينالرسلماتمLيشابهاللهمنله
عخراالثنىالتالميذعندوفالمعرىبالىلسيدهرسوالدكانبولمهئنالكاتب

II9شليمورrll1arrnw1

وهوكلهالكتابتقريباثلثويسـاوىءاألجزاأطولجتبرءالجزهذا

اجهتهمووأورشـلإلىمجيئهثموأخائيةدويخةمكإلى5األخيرزيارثهعلىىض
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بحرىطريقفرومـاإلىومجيئهقيصرإلىقضيخهورفعهصليهوالقبضلبهود

الذينجصيعيسوعبالربيبخركانضهولركأسهناكوثهومطويكخطر

سثمشيتفيهااىاءااألجزأهمأيضامنءالجزحسذاويشرالسجنفىإليهيأتون
نثسهالكاتبوتفكصيرأممتههودلىبوالرسولتثكروضوحبكل

أنعلمااإلصراردكjفىيظهرفإنهولالركرتنهعناأما

كلطنإليهطجJLjااتيرالتخذكلرغماألخيرهالزيارةتلكأورلخم
JV2143أأورشليمإلىالصعودمنحذروهورؤفأصدقائه
كدهتكنلمYi1jالتحذيوحذامثلواجهأيضاؤيعرية

أننيمVواليمإنالسليمالخفكيريجهكانتاولإعجازيةنبوات
ينادوهوأوربافىلشتماتاجمهودمنكثيررآهلقدحياضذاهيتركوه

منثربمأفضلفرصةهناكتكونأنصنيموالcسمyؤاضداظوكبتعاليم
ذلكظهروقدوحامماسريعااررقامامنهاينضقموحتىأورشليمفىيروهأن

هذاكانYW1عايهبهاقبضواالتىالطريقةواضحاق

إلىليحطلقوجههثبتبلعزمهعنيغاتتلمضهومعروفاولواضحااألمر

الرسولأنهوالواضحالشئإلفلماذاقبلمنسيدهفعلكماأورشليم
الختانرسولألكانبطرسأنحينفىلألممالرسون3ك4أزمعدولى

الهودجفسهينىخكانبولسالرسولقلبأن27Iغالطية

Iاألمبنخألمتهكلأنبلالمسيحإلىيرعهمأنلىلوقلبهبكليودكان
عندرتهمإشبواسطةالمسجحإلىالهوديربحأنهوقوةبكليفعلهكانGو

السببولهذا11cr11311ا9روميةلالئمرطريق

وجههفىاالبيغلقواأنبحدوكنهأواليهوداإلىتبشيرهفىهبينهكان
واألممالمجودنجولبأل4يكلالالخالصئنيعرفألنهاألممإلىلذهب
115Yروميةسا
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رعةلىإلجهمفيذهبالمجوديربحأنيريدكانأيضاالسببالهذ

ورحلهأورشليمإلىالمسيحرحلةبنآركبتشابهاهناكأنحظونالدار

اهمامبكلاالنجيلتقديمهوفيهابهانسثماأهمومنإليهاالرسولدبولعه
لىيومكلالسيدجلسفكاجمبلونهفمالللهمأعطيتأخيرهكفرصة
لهالرسوفعلمكذالهمالدعوةمقدمآالهيكلفىعلموحمبشرارزمأشوع
كماماTأماالخطاباتمنمجموعةخاللمنحاولالإنعليهقبضواعندما

تYY12وكلمهمإليهميتكلمأنطلبالبشارةلقبوليدعوهأن
منهللتخلصجاهدينيحسطوناكانوالذينءااألعلىالفادةوواجههYا

اعممزوييفند51شكاويقدمأنديولمأغرببالملىأمامتكموعندماIا23
29ا26نفسهألغريباساالنجيلقدمبللهواتهاماتههمأعدائه

قيصرإلىoLدرخiخوأذهiآذانههميسدونأنهموجدعندملكنهو

2817اشدالصبقبولويدعوهمايهوديبضركانرومافىوهغاك
همةبملإليهيسعىرلبوالرسولكانالذئاألساسالهدفهوهذا

رب1فيjsواضحةالربيدمناككانتامروإلىهابهjsو2

ىااواورجزةAJJW1YY11الذهابفىويشجعهيقويهلهظهر

YVrn15المحققالموتمنالركابصإزقاذهفىالرببهاقام
نفسهالربوقيادإرشادتحتكانتفالسفينة

فكاأورشلجمإلىرحلتههتشابماروإلىالرلسولرحلةألناsuكنو

لوفىمجموعهمفىاألمتمثلروماهكذاالمجودتمثلأورشيمأن
شهودالىانووقكوالمتالميذإلىالربصيةوتكلتماروإلىالرسول

مـداالنجيلقدمقدالرسوليكونوبهذا18األرضأقيىإلى

المسيحصيةتحقيقالوروماإلىأورشليم
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فىقصدUاوإنءالجزهذافىنفسهتباىالرتفكموماولكن

أنيعلنرسائلهفىلالرسوإننفسهالرسولعنعاVقدمأنءالجزهذا

قالمسجحيؤنءالسواعلىوالمسيحيينالمجودمنإليهاوجةيركئااتهاماق

كمابمدsىانمهسوينىwlشاولهـوبولىأنريعااينسوأنيستظيعوالم
لك1اخظولذلثو2cYj1وAAc9ةيعسنيس

912طةطومدة

سابقاجمرفتاكماعليهالمجودطلجانبالىشيئااهذلبهنفمذوح

كلتأبهيدهونؤحدهبيسوعاإليمانمييجىالخطاياانغفرأنإعالتهفنى

ىبالنامواتصاللهميكونأنونفىالخالصالويناأنيستطيعوناألهمأن

فىالطحامضركةفىمعأواألعمالمهردمنالمسيحينيجبعأنفىدتهعمsوفى

يربدونفهملهذاووقاموسهنميهودأتقاليديحطمأنـهيرونرديكانهنحأكل
ههذضدالرسولعنيداخأنلوقاهدفكانوذاكمذاءايقتلوهأن

حهايقومكانايتىائدبالعووقيامهاورشلـمإلىذهاببهانولهذااالتهاملت
الرسولإنYEjVj1Aمويمىتقاليذينقضأندوندايخهو
ءرجانبعفىولكنتقاليدواالعوائدمفطليسايعهودوبنبينهالخالفأنيعلن
هىأقضيةإن2ثY114Yf5Mc7cYAائيلإسبر

وأنه16521268األمواتمنىصرالنايسوعقامأن

وا26األممإلىإياهمرسال32Ar104رلبولىظهر

الربألمريخضعوأالالسماويةلوؤيايهعانـكأنالرسوليسئطيعفهل17

خالفآخرشيئايرىالالرسولإنالجميعيؤمنللألمبريذهب

26022فعمليهذاسيقومداثمافهويعينهاللةأنفكاا26ذك

معجبرجلءوحلكنهمخايداإنساناليسالرسوليعنيدافئالذيلوقاند
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وآياتقواثمنمعهالربمملهمارأىقدواياهافقـامومعهكانه

فىوكلمهروممطفىنفسهأراهslبهوصلتهبالربالرسولاختبارعرفلقد

عنهشرحادمأندونقالوبذكرهحقيقىشئهذاوقواهاألحالم

وهكذاحزمنجكلنفسهأخذاخنبارهبهلفرغماLtحليسلىشخصإنه
درنفكلهعاقلرجلسولالرإنjrA3اoرفقائهمنطلب

ابطمنرواحد

fعنبرفقظالرسولعندفاعأهذايكشهلمالبشيرلوقانؤك

وتقاليدائدبعوينادىبأنهالرسوليتهمونالفبنأنيظهرفهوأيفااإلنجيل

Tأryrwالرسالةيفهرنالأخهمالمجتمععراعافىتسبب

قيصرضديفادلماإلنجيلإنالشقاقاسببوالذرنانغعمهمانهمفصالحقيقة

ضميروخوفبكللروايسأقالناسيحثهولكنYY5Y9ا1
Yf11الناسواللهأمامصالح

مقيحاكونةكانوامنأمامالرسولخطاباتفىهذاالدفاعظهروقد

الخالصووالمحبةالسالمإنجيلإنههمركأوملوكأوNو

تفاسروضصاوقدمفاجئةبطريقةلJaاألسفريانخهىوهنا5

آنهقبلماتولكنهآخرسفرأيكتبأنينوىلؤقاكانهللذلككثإممرة
لهاةليسكلهاهذهالسفرنهايةضاعتهلضاعولكنهكتبههليفعل

الكتابةفىلوقاطريقةفىنكثمفألتخرتفسيرهثاكولكنتارفيسند

باالنجيليهخمكانبللذأصهمباألشخاصيهتميكئلملوقاالفديسإن
cأخرىمرةبطرسيظهولمحدإلىءجابطرسعنتكمعندمافثال
وضرجمألدالجهوكلإلىوضلقداإلنجيلأنهولكj3والسببيوحناوال
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بطرصيهلذكرداعىالواألموانتهىالحدهذاإلىصلووعندمااألملى

ديرولمالرسولحياةتاربخيكتبلمإنهـىهلبوالرسولوهكذايوحناأو

اإلنجيلهتقدمفىالرباستخدمهكيفئرحيكانبلدذاتهعنهيكتبأن

أمربوهكذاالعالمعاصمةJlJLءجااوأخيراإلنجيلوامتداألمالى
األمرهووهذاةالجميعإلىالكلمةوذهبتأجمعالعالمإلىاذهبواالمسيح

وعدهالسيدكمـللقدأخرىمرهjالرسوعنللتكمنjدلiكله

rfl





لىفانجال

بولنىالرلهكولكتابات



AAط

المسيعبحدهالمسيحيةتاريخفىظنهرتشخصيرأهمبولحىالرسولبربعت
الذىللعحلكدةالموغيرتهالمتصلةاراسعة4خدمفىوضحولقدئفسه

صثسرهوسيدهممليفهمأناعاستثإالذىالرجلإنهالكثرةوكتاباتهبهيقوم
ريخصكلcلالقوسبىكمالاألمماسفروكاتبآخررجلأىمنثرأك

إساليتهوإدثاطهعنكتابهنصفحوالى

اتمعلولدينادقديفخدرأخيةالشخصهذاأدصيةحنول

نتمسهفيسوعسيدهشآنلكفىشانهحياز4تاريخعنمثصلةكئيره

الذينالردسلأنإاللاإلشفىوأساسيآكحاماعنعرأكانتحياتأتمع
وبشارةكـإنجيلعنهافيبلىحياتهتاريئيكتبواأنيقصدوالمعنهاكئبو

دخللحياتهنSلموهكذايكنفلمارسولادطلمىبوأمااإليمانوعوإنـه

فلماولملىالمسيحيةالحياةعالن1وكهوخداإلنجيـلتقديمفىسوئبالبشارة

عضدهفالمهمةالخـاحياتهعنكثيراضبايأنالطبيبلوقاوالهويهتم
فىنمثرهـاجدآفىوافرنصيبلهكانالتىالكيرجماأوالبشارةكانت

lwمالع

حقبات3إكالرسولحياةننفسم

ولىاالحقبة

أبووقمنولدأنهفجهاويظهرتجديدهوقتإلىاألولىمحياتهتختص

األراميةيتكلمونالذينفلسطـينسكانمنأصالانيينعبرلنصهودي
ه3فيلبىبنيامينسبطمنوهواا1وميةtYYورنخوسك2

fft



الرومانيةالرعويةلهصارتفقدرومانيةديفةوكحىطرسموسفىلدوصونهل

فيزوجةأختلهوكانتflJrvأتهحاءاباالحثرليسوألدةبالولم

إلىةاآلراوالعريةيعوفشكانحقضاكات236أتهالليمأورشه
صلواوعند27YfUاأممادباليونايةمعرفتهجانب

عنديتعلميكلأورشليمإلىاهأبوأرسلهyeحماأوالعخربنسنإلىشاول
كانأنهرسائلهوتظهر223أممالالناموسلىمعلمكاالئيلرجلى
المقدسةالغتبلروتفسالمناقشةحودفامعلمىأساليبناجدأمنمتح

الئقآنيلمألنهخهاطخشالأالخياةءصناعلـرلحوسفىاولشتعلمولنده

3اLFAأوسالناتعلـيمعنأجرآمايختهاأذاحمبهودئابالمعام
اللريتهأنرأىفلماوعليهاابائهتتكليداتفىجدآغيورأكانولثنه

ضيسةاليضالهدأبلىفقدتناقضهبكوسالنامعالتتفىالمسيحيينوتعالـيممسيحىال
فيلبى1t1YYcغالطيةثذلكالرسولويصفرااضطتهادا

3ftإلمهالكهنةءرؤسامنأخذرسـائلأنإلىذلكفىواسنمر

بقسهالسيدقابلهاللـريقوفى9أممالهناكالمسيحيينثليضطىئدمشق
آتاماتغييرحياتهطريقوتغر

حياتهفىالئانيةحقبةالنبدأوها

إإفتقايداتعلىالغيورهذاأنسوىاكيرعنهانعرفالحقبةوهى

فىاأترعنيتقدمكانأنوبعدالمسيحليسوععبداوصارللربأصبح

فاربامعرفةفىأمقلىLمإلىويمتدءوراكوماكـلينسىأصبحاليهودية

معصرديتهبعدأنهفىفتتلخصةالفترهذهفىالقليلةادثJاأا34

بعخهقعحماأنوبعددمشقمنالشرفىالجنوبفىالعربيةءراإلىذهب

نولالمجمعفىيعظوكانا7اغالطيةدمشقإلىرجعالوقت

o4ممال



2ه933أنظرأعمالكورنثوس2ليهوداضطهدوه

غالطيةديخهمحموبعدسنوات3لهوكانأورشليمإلىوذهـافهرب

خائفينكانواأنبعدأورشليمفىاإلخوةإلىنابارقدمهوقد19و18ا
21اغالطيةطرسوسبلدهإلىذهبثيو14ومكثمنه

أنطاكيةإلىيأتىأنبرنابامنهطلبسننبضعةوبعدA923أمما

سنةهخاكفكثوالخدمةالنشاطفىايدةالمتزاكويةااألمميةالكخيسةفىلجخدم

أورشليمإلىمحاالكخيسةأرسلتهمائمJ11YIiYoعأفيهاناجحاكان
أLFأأغابوسنبوهعلىءبناأورشليمفىاإلخوةإلىعطاياهاحاملن

Yv35أنهاصقدنكلولكنناؤليلةعنهانسبياومعلوماتناطويلةالحقجةهذه

المسيحىتفكـرهولعلدكبولرسوللخلقآوضروريةJهامةكانت

وللحهوداألمبإنمملهعنعميقةفكرةأعطاهباليهودصاكهواحتفيهاتبلورقد
معا

لنةالثاالحقبة

لهتفرزأنأنطاكيةلكنيسةالقدسالروحمنبدعوهالثالثةالحقبةتبدأ
التبشريةالرحالتبدأتوهنافأرسلوهماالخدمةوللعملناباوبرشاول

فكرسالرسولحياةفىومثمرةنشطةفترهأهمأخهالوقاهااعتبرالتىالهامة
jLCاألسفرريباوافىتةلها

IrJitلPأولىاحلةالر

سنشينبيئماواستمرتم49مo4سنتىلنبهاالفنرةفىنتوك5
mjىوشوشاولنابابرأشخاص3ننةمكوالرحلةنتوكااتسنوثفى

الرحلةيكللماألخيرهذاولكنلهماكخادممرقسويوحنادبولهفيها
هكذاالرحلةوسارتjlf1fNwأوتركهصامعهما
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يمJ46مماأبرناباقوطaAقبرإلمطيحراإنفاكيةن

وقدماالضغرىأسياإلىذمبواثملبوسرجيوسالوالىتعمدوهناك

وكلهالىo5Jلسرإيفونيةثمبيسيديةأنطاكيةئمبمفيليةجهفىاإلنجيل
اللـريفنفسمنرجعاثالرومانيةغالطيةقاطعةمنماالجنوءالجزفى

الرحلةهذهفىأخرىمرهأفطاكيةإلىوصالحتىالتالميذأنفسيشددان

وJأمعدهنالحظ

لJLIأوالثود11إلىيذهباأنهوالنبشيرفىنامجالبركانأوال
Ir6tاألمإلىيصلونأواكااللهخائنياألمأوءالدخلخومن

ةيركبجماعاتنتتكوإذاألبمبيناوخصوجداناجحةطريقةوكانت
مسيحية

فقدوالقويةالسريعهلمكيفيةجهذهاإلمحيقبلوااألممنظراألنثانيا

لئالوخافتمومىومىناعلىجداغيورهالجهوديةفىجماعةتكونت

مندوبنترسلأنعلىوعزمتL6وسوسااهيبةعلىبولسلرتبثميطغى

أناألمنوتطابوتمممحـحهبربولبشربماذاترىحتىاألمميةشتائسالالى
ءؤالهـوصلاوعندخالصفالوإالموسىjناويتمموايؤمتوأ

ن4تنتجلسوفالتىالمحققهالكارثةالكخيسةورأفأنطاكيةإلىالمندوبون

والمشايخالرسلإلىأخرىجماعةمعوبرنابابولسأرسلواالموقفهذا

21غالطيةoJlFأرسولىمجمعأولاجتوهناكأورشليمفئ
أخهمغيراألمعلىتقليوضعأالالمجمعهذاوقررم49كالباسنة10

عاهنواوفىانلألوذبئوم1والزأثوالدمالخنوقعنيبعدواأنيجب
الهودلخدمةالرسلوباتىاألملخدمةpاJيكوأنعلىوبونابالسبراتفق

فىأورشمليمكنيسةاألعمكنائستنسىالأنووعدا9ة2غالطية

جم4ث7



حريةفىاألولىاللبةوضعفئالكنيسةبدأتاذس3رهوديةالمAاتهاحتيابم

ذلكبعدطويللوقتعنيفانضاالتطلبراألمذاأتمعوالمسيحجةاألم

211Y1غالطيةأنفحهمالرسللنبحتى

نيةالفاحلةالر

أناألوللرفضبرناباعنبولسانفصلى50أو49سنةبدأت

كنيسةعضوأمـنمعههبولفاخذlمرةمرقسيوحنامعهمايصحبا

6rvrاoJVأأنظوانسسلوسيالوهوأورشنيم

بولسبشرهاالتىنالمددرواJزبرىطريقمنهكذاالرحلةسارت

رفـيقاكسبلسترهينةملىjوغالطيةمنالجنوبىءالجزأىأوالبرنابا

إلىسافرذلكبعدكJLpltrتيموثاوسهومحبوباجإليدا

أنها4rةغالمنويؤخذالغربيةوغالطيةفريجيةفليعظالمئمال

وبشرهناكمكثولعلهالجسدضعفقكلبنوعأصيبأوهناكمرض

الروحنعهالجنوبإلممارحلنهيكلأنأرادوعندمالرهكثماعاتج

Ijويعيهميعبرأنإليهيطلبمكصدوقرجلفيهارظرؤياطربقنءرسله

والضيقاتوالجلدالسجنعرفحيثفيلبىفىاختبارهاIصويصف

إلىثمخائيةإلىرساهناكومنالمدينةهذهفىقويةجماعةأسسلكنهو

بلوهيلممهن3واألبيقورينوواقينالرسفةالفعلىإنججلهعرضحيثأثينا

أكيالةسرsمسيحيةةأسرقابلوهناكثهاالمكوررثوJإذكحبوعندثذ

الحاكمرفضولماتسالونيرسالىكتبكورفثوسوفىصالويريس

بمrهLهناكونصفحوالمحسنةمكثحهوديةشكوىعلىءبنادهطر
أنطاكيةثأورشليlمنهاوقيمريةإلىذهبث

يايمول



اثالثةحلةللر

أممالفريجيةثثماليةالبغالطيةبدأهاومofالىحوبدأت

و198أعمالسنوات3فيهامكثحيثأفسسالمهناكمنذهبم

14cYY1rواجههاالتىالصعوباتكليرأرغمكبنجاحاونجح
دينمساسجنافئامبعضاقضىقدهالرسولأنلنالدارسبعضىويظن

التاليةالشواهلوعلىذلكئ

أنهمعفيهاوضعرةكثمجوننءيتكيم3ااكورنثوس2فى
فىءجامايحسبالرسالةكتابةعندفيلبىفىواحدةمرةغاليرنسبمقديكنلم
سلالوivأ

أفسسفىوحوشاربLح1أيذكر51y3رنثوسaأفى

أفقذولكنهاألسودامامفعالبهألهفالرسولإنالنظريةهذهابأبريقول

منهابمعجزة

لسياحتىiعظيمةضيقةفىجازأنهيذكر8ارنثومى4ك2لم

الحياةمنثصثأنـه

iضقعهماوضعاأنهماوبريسكالأكيالعنكريلى4و3ارومية

بعدساكنينكاناحيثأفسسفىحدثقدهذاأنبدوالجاتهأجلمن

كورنثوسلمدينةتركهما

jكشحهاخارجيةأخرىشواهدجانبإلىلكAاأكليمنصدسloفى

ايمثبواهدمنذلكوغيرتيطسأعالالجديدالعهدكريفاأبوكتبفىثم

رأىوأنهمأفسفىةكثيرمتاعببلىJWالرسوأندارسيخكروروال

94r



أفسصفىمحنأنهعلىتدلجادةلثحهادةأيةتوجدالولكنمضنوعةيقات

وربماافعلباحدثتأحهالؤتةlOاهذهيغفلكانامالطبيبلوقاولعل

نسبالفعلكتبأنهالنظريةمذهابأقويظالضيقاتهذهمقدار

علىدليلأىيوجدالولكنفيلبىرسالةمثلالسجنرسائلبعضأفسس
ذلك

إلىثميرواسطريقعنمكدونيةإلىوذهبأفسسالرسولترك

اكالكخيسةقسوسوقابلميليتسإلىوذهبفيلبىإلىسارثمأليونان

اجهخهوالتىةالكثبراتالتحذبررغمأورشليمإلىطربقهفىاسترو

ءبدفىغالطيةرسالةرسائلأرخالرسولكفالرحلةهذهفى
هناكىحبكانعماممماعهوبعدأفسسفىخدمته

Aو16كورنثوساألولىكورنوسرسالةعتبةملىوبعد

رسالةلهـمكتبثموسكورنإلىةقصيربزيارهقامأنهارسينالىبعضوبظن
آنالالجديدالعهدكتببنمـوجودةليستلكخهاومؤلمـة

الثانيكورنثوسرسالةكتبونيةإلىوذهبأفسسوكأنوبعد

هناكمناألخبارببعضتيطسهءجابعدأن

كتبمoAسنةءشقاأواخرفىتقريباربماالرحلةنهايةوفىوأخيرا
كورنثوسt0اباوغاروميةلةرسا

رومبةإلىشيمiiأمن

هlرذمنهلمجذرونهكانواثحطوهغاكأورشليمإلىالرسولذهب
اعربإرضاوس8النامطـاليبببعـضيقومولالهيفىأسيايههودبعنى
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يقتلونهيهودادوكاالشعبعليههيجواحتىأورشلـيمكنيسةفىمتةتئ
الحبسفىوفوكعناكقيصريةإلىأرسلهثمالهيكلحرسقائدأنقذهأنالyل

لقيصرأمرهبولىرخالخاكةجلساتوبعدkهAسطتينلمده
قاسيةرحلةبعديةروإلمافذهبالوالىفأرسلهخمأرومامواطنكأى

نكاملخسنتينمدةالسجنفىبرفوهناكصعبة

ما13رسائل4كتبالرسولأذالدارسينبنالسائدالرأىوبحسب

وفيلبىوفليمودتىلووكوأفسسوهىالسجنرسائلتسمى

هناكولكناهذاعنداألممالسفربحممبالرسولقصةىتنت
نهايةوالالرسولحياةنهايةيكنلمالسجـنهذاأنءالعلمابنقوىاهاص

تكشفالذلمما9السفرالعجيبةالنهايةأساسعلىمرأويبنونخدمته

ياتوناالذينيبخرالسجنفىسنتينمدةممثالرسولأنسوىشئأىعن

الرعويةبالرسائلىتسمىماوهىإليهمنسوبةرسائلهناكأنتماليه

قبلحياتهفىةفترأيةفىصكافالهانيالوتيطسوالثانيةاألولىتيموثاوس

منخرجالرسولإنيقولالذىالقوىالتفلبهناكوأخيراروميةجمن

قبكااوأخيرروميةإلىورجعهناكوبشرأسبانياإلىذهبثمالسجن

االضطهادانفجرأنبعدالعهدذلكأواخرفىقتلثمروننعهدفىعليه

اطوراألمهراهذابهأمرالذىالمسيحيينضدالعنيف

مجموعاتث3ذإلتنقصـمالرسولرسائلأنيتضحهنامن

وهىالرحالتءأئناكتبتالتىالمجموعةوهىاألولىالمجموعةا
نثوبرو5ك2وIغالطيةنيةاالحلةالرنيةالثاواألولىنيلوتسا

افالثةالرحلةرومية

هيمل1



سىكولوj2أفسسمنوتتكونالسجنرسائلحىوالمانيةالمجموعة

وفيلبىوفليمون

تيموثاوله2واحماوالرعويةبالرساثل3ـالممماالثالثةالمجحعوعة
وتيطسد

نالداريصبينفاالختافىمسألةأمارسالةعحثرةثاألثاكلىمجموخو

إليهنسبتايتىالرسائلوعددبننسصهلjسالربهاكةالتىالرسائلعددعلى
ودراسخهاقهاذكرسيجـأفكطئهافقدتايتىالرلسائلقلبعنىبافسبةإلصوفي

احدةوةاحدوسمائلالراسةدر

Vيء



ولنصللم

آلثاأالوصلالايلى JVJIM

فئالرسولكتحثاالتىالرساتلأرلىتسالوزحىرسالتىعننتالأتاو

العانيةاحلةانر

نيمتسالوعةيكإلىتانالرسال

األولىالرسائلمنانتعتبرتسالونيمرسالتىفإناإلشارهسبقتكا

كضجبازمنيةرسالةأولهىاألولىالرسالةلوتبولسالرسولاكحجاىا
الرسكأعالوخـاصةالجديدالعهدمنث3نفنهمكماادأفرإلىأوكخيستهإلى

kAتسالونحكىيفة

وادحهايحيطمفعحمابكهـخليجممقفئتتهعتسالونيانتكا

األوالءالميناوتعتربالسكانحمة3jوكبيرهالمديخةكانتولهذاغنىسهل
هـاغرإلىشرقهامنالشحهيرالعسكرىالريققهـايختروكاتدونيةمكـلفى

باسـموسماهااألكبراإلسكندررءبناوقـدمف315سشةالمدينةبفيت
صارتمفIAسنةفىمقةالشةيرغندراإلسكأختسالويخكازوجخه

رتLصقاطعاتءأرخإلىالحكرمةقسمخهاوقدرومانةمنطقةسدونيةم

العاصمةصارتمقA4سشفىولكننباواحدةعاصحةتالوني

عدمابمق42سنةلمورةكبعسكريةحاميةبهاووضعتمكسدونيةلكل

spy
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جانبمنوبروتسجانبمنوأنطوقأكتافيوسبـنرىاالمعركةحدثخط

ولذلكأكتافيوسإلىتسالونيكلاغازتفيلبىتسثماصركةوالتىآخر
جعلهاالذىالسببهووهذاحرةمدينةفجعلهااالسلتولىعندماكافأها

VJ15jAاأآلالعاابأعالميقومكانلمانهاوبرباكلقضاتهاتختار

مfiسنةوفىاطورولالمبرصمةUOWlZl4ولراإلخالصشديدةنتKخلو

تكونأنعلىهاساعلىوهذاالرومافالألسطولقاعدةتسالوورثصارت

كترةجنسياتمنخليطاسكاخمهاكانعسكريةيةسياتجاريةعاصمة

Tjكبيرمجمعوبهايرةكبيهوديةجاليةمنكثرهدينيةجماعاتبهانت
عبادةالسريةالدياناتعباداتمنلعبادتنمركزاكانتذدكجـانبوللى

وأورفيوسfقاواتمنهIعخهلونيقوالذىاألسطورىاإللهديانسيوس

ولهذاالخصبإلهىاالثنانوكاناألولىمنمنقحةنسخةعنعبارهوهى

ةالكثيراألمميةالنجاساتعبادخهماشابفقد

المحيحبألبهاإلدخلتكيف

وسيالهوهبJVttSأفيلبىمنالرسولخرجأنبعد
ميالorبطوليمتدالذىالكبيراالحرالطريقباعلماغرتيموثاوسومعهما

الغربحيةUنإويخةقامكطمختراألدرياتيكلمجرساحلطولعلىالشرقمن

AالمطحوتسالونيكلإلىاوصلوثمأبولونيةثمأهمفيبيوليساخلوL4حالماوم

هنيبركاملةأسابيعثالثةاليهودهناكيحاجوكانالمجمعإلىلسبودخـلاصلوو

ضدوهذايتالمأنمجبالمسيحأنأوالاألهميةغايةفىأمرينالكتبهمنلهم
تكلمتالذىالمتألمالمسيحنفسههويسوعأننياUوالعاماليهودىالرأى

حقليلةحهوديةجماعةمنهمفاقتنع3اvأعالالمفدسةبتس13عنه

ءونسااليهوديةمـنالقريبينلمليونانيلنمنركثاذلثمقابلفسأولكن

rat



إذالصبراليهوديستطعلموهناv4أعالاطياتأرستقرريفات

ولماالحكاماـ3ءورفقاالرسموليايجروأتفأرادواةالغرنارألمجحهم

افعووهـياسوناحمهعندهالرسوليسكنكانرجالمنهمبدالاأخنمويجدوهم
وأطلقوهمالمسيحينبافىومنمنهماليةكفالةمطالحفأخذقضيةعليهم
iتساامنؤخذjفىقدحدثالحقيقىلرالتبشأن810اي

ضخمةكنيسةوبنيتكثيرينونالمبشرربئحيثوالسوفوايألزقةالشوارخ

لالنهارفىهمةبكليشتغلالرسولكانيحملونهموبدآتسالونيفى
اجتاحتمجاعةبسمببكانذلكلومعهيعملونالذينمعقوتهيكسب

المعلمينأولئكمثليكونأنيردلمنهcوالرقتذلكفىاليونافىالعالم

لpأسامعيهمباستغاللإالصهتمونوالةفسلفل6والكالميبجرنكانواالذيـن
r69اNأعشoSمنيأكلواأنيمكخهمنا

ايستقلوأنفىرغبواهءورفقاالرسولأنإالالمسيحرسلفعتلبهااإلثحيل
ث26jVji410تسالوئي01واليستغلونجهالكنيسةاعن

هنأكالكنيسةأن416قيلبىمـنويؤخذ379تسالونيكلأل
بينيرالتبشىالفرقوجودهناويالحظومرتنمرةمعونةلهأرسلت

وقيامفالمسيحبآالميكرزكانالرسولأنرأينافقداألمموبينالهود
أنلألهميكرزكانولكنهالمسيحنفسههوالناصرىيسوعوأنللحهود

راألامذوفىالحىاللهعبادهإلىتنفعايتىاألصنامعبادةمنيرجعوا

بأنزادواالمسيحيينولكنتجثميرهمفىمعاوالهودالمسيحيوناشترك
امنيخلصـواحـتىللبشراللهأرسلهالذىانحلصالمسيحبيسوخبشروا

قجورجميععلىءالسمامـنالمعلناللهغضبمنويهربوااشريراالجيل

تسالوزجمماكنيسةتكـونتوهكذاأوه9اتسالوني1الناس

الكهرى
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uالركمالةعبترا

وكانتهناكوبشربيريهإلىسارتسالونيكلمنالرسولخرجأنبعد

اليهودمـننسالونيوسكانمنأشرفكانتولهـاكبيرةيهوديةجالبها
كانأثهويلوحأثيناإكفذهبالرسولضدالشعباوهيجوجاعواالذين

كاشاشدبدةعوائقولكنتسالونيإلىيرجعأنجهدهسلبيحاول
تيموثاوسرإلجهمأرسللكولذا2تسالوني1وجههفىتقف

هااليهوسببهالهمالتىضيقاتهمفىويثبنهميعظهميذالذى

وعلىالكنيسةعنتقريرالهوقدمكورنثوسفىالرسولمعوتقابكرجعثم
بعضانعرفأنيمكنفهلالرسالةهذهالرسولكفالحقريراهذاساس
3مـنيتكونأنهيلوحالرسالةعليهبفيتىالذالتقريرهذاعناصرمن

رئيسيةعناصر

منكثيرهاتاضطهادمنأصاحماوماالكنيسةحالةعنتقرير

فهىذكوخلهماليهوداضطهادفىهوديةالللكنيسةحدثTاأهلهم

ا2fتسالونيكما1وصابرةصامدهكنيسة

Iقافقدبيبضرالذىوإلنجيلهلرسوليوجهاضهامعنتقرير

ممخازوالإلهياوليسىبعثرىإنجيلألنهءاأخطعلىمبنىإحجيلهإنبعضهم
اركثكالمابايوزعونوغرشرقاونريسالذينالمشعوزينجماعةعنلصبو

هربأنهذلكعلىوالدليلحهمأنفمصالحإالجمهمهموالمملدون
2rأخرىمرةايماإيرجعولنالمديخةمنليال

نحصوصيئدبأفرايختيالضخمالخقريراكذىالئالثالعنصرأما3
النفوسصغارترتيببالانهم5fفىيصفهمالناسمن

التىاليإريقنفسىيسلبهونزالواماأخهمبعضهمعيبكانءوضعفا
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انجاسةافىيحالممهعنبيديناوناSعندقبألمنفجهانيسدشانوا
البعضأما41Aتسالونيكللىمتفشيةكانتالتىالخـطاياأىوالزنا

اI3كوقدالرسوكتركهمأنبعداماتـوجماعةعألالحزنفنهمفقداآلخر
ماتواولكخهبممعهياخذونوسوفسريعاياتىسوفالمسيحأنيظنون

المسيحمجيئعفيدةفكانتالمسيحمجدفىلهمنصيبفالولهذاتيأتىأنقبل
4r18تسالونيكل1ءهؤالحرنسببالىاالت

أنةالرسولدخماوهذاتيموثاوستقريرلىالرئيسيةالعناصرهىهذه

الرسوللهمقالفماذاالرسالةهذهلهميكتب

سالةالرمونف

خملهاالتىولألخبارألجلهمدذالعميقبالشكراإلحساسكانا

الفرخهذاالرسالةمناألوكالمالثةاحاتاأليمألقوياعنهمسjuتيموله
بقوةوظهووهافيهمالكلضةوتأثيربيخهمخدمتهإلىأىءالوزاإلىينظرجعله

التاليةموراألفىهافيذكرحياخهملى

بالفضإئلىتميزتتىااإليمانبعدحياتهمانقطاعباليذكرإنهأ

الفضائلهذهوكن13والمحبةءوالرجاااليمانتالحظيمهةالمسيحب

جهادلهانجةوافىJلهفاإليمانممليةواقولكنهاالهوتيةكألتنتلم

هىالمسهحميةالحياههذهةالمريواتالضيقكلرغمالصبرىمثصرءوالرجا
ولكنهالفلسفةككالمكالمايكنلملهمقدولىالذاإلنجيلأنعلىالدليل
فيهماإلنجيلهذاممشبولقد15القدسالروحبقوةيتميزكان
بخرونوأنجرطاساان3ذإيممانهمألنانتشرتقداللهكلحةأنحتى

أخبارألنبعظأنحاجةلهيكئلمزفسهلالرسوأنحتى9

wفي



ونالكثيرقامنبواسطخهاالقدسالروحوعملسبقتهقدوحياتهمميما

ابنماوانتظرواألوثانتاركاينالحقيقىالحيىااللهإلىواورجاإلنجيلبرقبلوا
954اءالسمامن

1sمعهبميكنلم4إربيضاممملهومخهموقفهالرسوليذكرثجب

أؤمسهبمعلىمنصبكانهمثمكلكانالذينالكذبهالمهـعلمينمئلعنهأشيع
لهانأفهواللهمناإللمجبلريصالةكبكولكشه23بالركيةصيتمونفال

وكانمأالItميطلبولمiبمثىعليهميئقلأالوحاولدتهلنأمنه

بولكةففطذلكليسY6ذفايفعلأنحقهومنبليمكسنه

YVدألواألبوإرشأدتشجيجوقضعةالصرآاألحخانفىمعهم

منوليسأدتهككلمةاالنجيلمكافقبلووللرسالةلهااسشجابوأيضأقدوهبم
أأrإنسضألط

rاليهومنزوخماصمحومنالمؤمنينغيرمنأصابهمماكرويلى
نفممبهالمسحفاضطهدواسبقوافهمفقطمقاصراعليئاليهودجرميكئنولم

إلىألخضبأدركهمقلىضينمرفولتهينمعانلىاوراAوهوديةكلjوكنيسته
Y11يةايما

وكهمأنمنذقابهعلىواكاةلقدةإييهممجيئهعدعنالرسولوجمتطر
منمنعتهالشيطانهاسبقاسيةأسبابانلوإليهميذهبأنمرتانماحاولوا3

غيرطريقلىيجدفلم2Ar1هومالمجتملهفوقهذاوكالنذلك
يقولكنهإلهالحاجةمسيسفىكانأنهحموثاوسإليهمسلهـأدأ

ضرورياكانمعهاوستيموثدفـوجثيAوحمدنأثينافىزيركأنتحسناأسهـ

اوحذ32إليهملرسلهجعلهعليهموقلقلقسالونيلmaJلامحجة
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ألنثمإلعودولنتسالونيمنهربأنهضدهاادعوونالذقولبطل
طريقةبكلمعيهةالسيستغاواحتد3ا11هذهفىينتمثرونالذدقالمعلميئولك

الرسولإنففسهمهوهمهمكلألنويشوضبمهكسذاحهميئكوبمضةمم

فأرسلمإيماوعامحأعإلثمملتهبآقلبهكانلقدالنوعهذامـنلي

وليعرفويحظهميثبئ3حتىهولقلبهالحبيبةالعظيمةللمهحةقيموثاوس

ومنالرسولتعبيكونوبذلكإيمانههميؤأنللمجربأمكنهل

ه3ءهباذهبقدتبشميرهمفىمعلى

وععههمإيمانههالعظيمةالبخرىمعهمالJيأتيموثاوسواممن
عليهءاألعدااتءاوافترإدعاعاتكلوأن356لنقويزاالما

بلحسنااكرذائماjويذكروزيحبونهإنهمبلهلمحبتهمتزحزحلم

وتعزىعظيمافرحافرحفقدولهذايروهأنمشتاقنتيموثاوسوجدهم

المحبةفىيؤيدهبمأناللهمنيطلبوأنه379وألمضيىكالر
الفلباسةوقلىطهارةفىيستمرواوأنrY1وللجميعلبعـفربعفحهم

313يسيهقجميعمعءالسمامنالخلصيأفأألنإلىاللهأمامكنJSفى

يعالجحيثه4Iصالرسالةمنالثافطءالجزيأفوهنا

الكنيسةءأعضاغالبيةإنمبعفىتظهرايتىاإليمانتفقصبعضسولا

تقويمهممنبلىالءاألعضامنمجموعةمفاكولكنلرنج

نغارؤكانواالتىاألمميةالعاداتيمارسوناالزالوالذينyهؤأ

يتطلباللهءإرضاأنايعرفوأنيجبالرقنبهاسةوخاصةقبلمنصحها

a104841قداستكبماللهإرادةهـماهذهألنلقيةاصلىالقداسة
4Vdلهماللهدعوةهدفهىالقداسةأنوعرفهمبههذاأوصاهم
الحقيتىالمسيحىالسلوكومى4حياخهمفىارادته

يهم9



يصملوابأناحمبتموأنيجباآلخريناعاعالةرحيشوذالذينأولئكب

لحبمسيحنهبمبليىمنظرفئالخارجمنهمالذيـناكرمسحتىفةبإلاويسالسوا
يقدرونماكلايعملوأنفيهعونيـستحلرقتأحـدفإلىحاجةملمصوذيوأأل

ومملهمإخحبممـحتححدينسيشواحتى4كإل

الذىءالرجاإنابطمئخوأنبوتاهمالخائئوناصالئكأوبر
غلبواقدلكحمالذينلفكولذكأتارققأتلىمجنىتباألنأث

منهوقامفكاالربمجعندالخافياقاحاثتعاوسزفةفيهاصـرنـفا

ويقابلالربيآتىافعندثيالمفئماتفىاكاسمينوم1هإواصقاألرات3ب

ونيقومفيهاتواالذينيئيمأنبعاإالإليهأخنـئيأاألصإزءخـجاالمبئ
ارقدوالذينءسوانالمؤلككونسيظئيثافنخاالالقبىأقيماأو

فاليستطهصنكلفىمعهمحمفأإVأذالذأودالثءقحا sىيريبعو

هناولنالحظسيدهىالممجدبجسدهئهبقانصالمؤمنيحرمأنالموت
لألشسرارذكرالألناألشراربقيامةاألبرارقيامهتقاباالأوالكلمةأن

األبرارقيامةتقارنإنهابلآلعاالثافىالمجىعنيتثلمالJIوالهنا
41r1Aقبلهثتحـلهالتهيامةإنتالمؤمننفباختـإا

الربإنلونويقوواألوقاتاألزمنةولمجسبـونيجلسونينالذأماد

وسوفكلصالرببومألنلذلكداعماالأنهغدافليعلمواأواليومآت

فا3الباطلعالسالمهميبونالذينئنينالمكسيفاجىمجيثهوفىفجأةيأتى

اوتصحوتسحبرواأنلمجبالمؤمنينأنتماكضالئملهمعقابهومنمنهينجون
أىمـنتنزعجأنيجبفالاللهتحكمتحتبلاإلئسانيدفىليسالوقتألن
الذىالوقتفىوليأقمستعدينلنكنبكاقرأمببعيدأالربئكاناتسـوشئ
ا51ليلءأبناوليسنهارءأبنانكونوبذلك4فيهيأقىأنويسرءيشا
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جةباالنموخصوصاالمؤمنينالمصامةصاياالوبعضالرلسولإىيعأأخر

اينهحيفودبمائالترLخليلابوتقدمعهومنالرسوككانصإنصبميدبروللذين

بهـاإاآلتاإجممالعااعدفىالئنيالصأاليجـباألمرافهذارأكضيثاعلبم

وأنخـمرهـيضذهـالربلىهمريدبرربيبميشعبونالذينيعرفواالأتويجب

512عملنهمأحلتكلالمحبةيرأجدافكثروهمق

الثانيةدالةالر

رونأكرعيجامضىقديكنولماألولىالرسالةبعدكتبتالرسالةمذه

وتيموتاوسسماوسلوانسالرسولأنوح50rسنةءأ لجوىط

أنلمجدالرسالةهذهيقرأومنأاتسالوني2رنثوسJSكانواف

كثيرأتتغرلماألولىالرسالةابةكتعندتسالونيكلشودكانـتىاالظوونا

اداتاالضطهاستمراهـرغبملحاضه1وإصرهمألجلصهمينهتخرزالمافهو
لموأفيهميثقوأنه14العالممـنعليهمتقعاكاايتئالكثرة

تسالونيكل2األولىالرسالةفىلهمقالهماطسبهوصيهم1Lكليعملون
IVYcra

uسالةالىهذهكمبتا

لوح3011Axترتيب3باسلثمـنهناكأنسمعأنـهالرسعولكريذ

ءأشياعنتقريرآوهوأعطكورنثرسفىإليهذهبواالكيسةمنجماعةأن

فهموافقدفيمااالهزازاتوبعضأزمةسببتالكنيسةفىحدثتجديده

22ءجاقدوأنـهحضرقدالربيومأنوأشاعواخطأرسولIم
ويظونالعمليرفضوناكانوالذينالكسمالمماأولئلثدفعتاالشاعةوهذه

أكثرفأصبححوايرىاقاإلىJالحافىيظهروسيوفءجاقدالربأن
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فقدفقطذلكوليس311i1اياساعاعالةواستمرواكسال

االيمانفىءالضعفاضعفمنزادت

عالجلليهعأوالثانيةلة1الرهذهكتبالتقريرهذاالرسوليلمفعندما
الجديدالموقفهذا

سالةالرممفممون

األهميةغايةفىأمرريئنذكرأنيجبالرسالةهذهمضموننـذكرأنقبل

هافمابكلالرسالةهذهيكتبلمالرسولأنهواألولاألمرالرسالةلفهم
ثاعولكنهعقائديكتبأنيريدقىLeyكرجلالهوتيةعناصرمن

وراألهذهذكراوولعليهاويشفقرعيتهيحبالذىالراعىروحفئ
ولوالموقفهذامنيتالمونالذينءمؤالىيعزلبللذاخهاالهوتية

ولذكرتفصيالأكثرلكانلذاخهاالالهوتيةامهـقائداحذهالرسولكتب

كماهايذكرأنيجبكانهامةأموراتركsإالرسمالةفىيذكرهاورألمأ
الرسالةخمونفىلناسيظهر

الخأللتعاليمالرسوليعطيهاايتىاقصحوىااألهميةفهوالثاقاألمرأما
قالهمابكليذكرهبمإنهرساقهفىأوبينهموعظهفىءلمعوالهأعطاها

منهوهاتعلكلايتىبالتعالـيماقسكوبالثباتيأمرهمثم25عندهمهوJلهم
لتعليمهذاخيحطالالذىاألخأما2aبالرسالةأمبالكالمءسـوا
بكلرهميذحتم6يتجنبوهأنعلجهمفيجبالرسولمنأخذهالذى

لرآعلىكثينبرأنهعلىيدلUاذالثوكيرعنهاصهمكuوبهأوصاهمما

تعتيرأنيجبلهميرسلهـاايتىسالة41مذهأنحقليمعلمهاايتىلتعالـم
راناأخافليحسبيعصهاومنيطيعوهاأنيجبأيىالنعاليمضمنمن

علىتدلالرسالةفىلهمرسلهاTوUUالىالمهمةالتعالبمهذه14
Mlا



فئجعلهاإلحساشهذابولسالرمموللدىالذىبالسلطانالحساص

روميةأنظر1s1YUإيخلىاأنـهبهويبمئررزيمايسثماالحقةرسائل

laYأفسيإعالنإياهأعطاهالذىالمسيحبسراسعةودرايةلهوأن

rfصميمنهولهيقـوماكلوأنسلطانلهرللكنهوراعفهوإذن
ألمانةأختبارهوألنهةبطاعأنفيجبنفسهالسيدلهأعلضهالذىاالبحيك

رالشخيمسيحيةحو

يقولهنجايرسالةههذمضمونإلىدرجعوإذ

لضبقـاتكلرغبمأيمانهمألنأجلهمكهالدقهيعثمكرزالالثـهن
يضاتؤألخيهواحدكلومحبةb5Caويزينموالضيقاتكلفىبل

ألنهبمالمسيحيسوعربنالملكوتقؤهلهمالضيسقاتوهذه34ا

يحازيهموفسبفانهميضايقوالذينأمافيهحياخهموألجلألجلهلتألمون

157مجيئهعندوذلكوراحةنعمةالربفسيعطجهمهمأماضيقا

الربأنتعزيتهدأمنلزيدمالهمليؤكدأيضاالرسوليفتقلوهنا2
مالئكطlسيجىألنهللدينونةيجىسوفإنهفيهشلثالومجيئهصبىسوف

فىولبهنه3A9أبدىبهالكاإلنجيليطيعرنالالذينليعاقبقوته

ينظرفولسوويعزحهمجدهمويمميرفعإذقديسيهفىيتمجدالوقتس

ويخزونبللذلكفيحعجبونميمجوهوإليهمالمؤمخإنيضطهدونالذين
11وا

يفهمأنيستطعلممبعأنيلوحالرببئمنالتأكدرغموكن3
L3u4j1jهاتكحقيقةالرببمجىبشرهملقدالخصوصبهذالهمل

لقدعلةوأنبدالسيالبدأماقإنللربمحصنسيحىsلفتظرها

ولكنثابخةخقيقةههنهالثافمابمجيئهيكلهوسوفاصالصعملبدأ
ةكلهالرسولقوليأخنرالمأنهمهؤاألعضاءهؤالفيهوقعالذىالخطا

rlr



عظيماارتدادأإنربالبئتسبقسوتحوادثهناكإنلمJقاقد
السيدبئربىالذذلكيسكتلنالصميطانأواليأقىعباسوفمرو

الثافىمجيثهيحاربوأنبدالفكرومنخداعمـةأوقىمابكلاألول

تسالونفىاالنيحدثكماالمحبئجهةموقالمؤمننعقلفىلبلةابإيجاد

ظهورفىيتلخصاالرتدادهذاإنقبكيأقالذىانطيعاالرتدادبواسلةثج

كفأعلىوالمرتفعالمقاومالهالكابنالخطيئةإنسانالرسويسميهاشخصية

إلهأفـهظهرانفسهءكإلهاللههيكلفىمجلسأنهداحتىمعبوأوإلهايدعىما

Y3هوأمبتئرىهوهليعملماذايماناالنهذاهرمن4و

اشلمملJققدكانألنهذلكرسمالتهفىيكمثمفالjالرسوإنأخرىقوة

هذالكمأقولكنتعنايهمبعدوأناأقتذكرونأمالهمdقعنهبا

Y5الشخصيةهذهعنلهبمكشفهللهملكنناالنعرف
يستطيعوافلولهذاأعنهاكثيريفصحلمأنهالظنأغلبفيأبعادهاعرفواهل

السيدبئفىيفكرونكانواعندمااعتبارهمفىبدخلوهاأن

االثمإنسانظهوريحجرماوهوLسوالJيذكرهآخرشئهناك

واآلن9لهمعرفهمعنتكشفبكيفيةذالثعنيكلموهوواستالنه

القدسالروحهليحجرالذىهومن26ءيحجزماتعلمون

داتLاجخلكنهاوذكرتكثيرةأفكاراإننعرفالأخرىقوةهل

الحقيقةعنيكشفvلالرسوألنسمLحرأىأوقاطعهانهـعلىتستندال
يقولمايعرفونكانوافهممحهمaكالفىلهميكشفهان5sكالرسالةفى
ولهذانعرفالقولكننافولدحهعالرسوللدىضامفتراشهذاان9

الرسولفكرعنيكونماأبعدتكونقداجخهاداتنجتهدأنمطالبنفلسنا

أننانفتكروأالعندهانقفالتىودافعرفأنفبجباجتهدناإذاوحتي

بهذأتحيطايتىاأللغازفكLإقدوطنا
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مؤكدأمرهذاسيأفطالربأنهونعرفهأنهاآلنالرسوليريدناا

قلمخدثسوفاألرتدادمنموجةوأناألقدعإيماننامنءوجز

رهكثموجاتأنولنذكرنعرفأننسخطيعفالتكونوكيفنوعهاما

ونكثيركانمرةكلوفىالمسيحيةتاريئفىحدثتقداالرتدادما

وهذاذلكيحدثلمولكنالربمجىتسبقالتىالموجةأفهايعتفدون

يمشفهاولمنفسهإلربيهيبزةبهثيبراحأشبخئاكقئمحبزواضخاويعطينا
اآلنإلىلنا

تسالونيكلتجماعةتتكمامتناKلناتتكلمرسالةإئها
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أالمجفللمح

التاكالالوحطالمائلر

روميةدسضاال

كلقحماواضعاهبولالرسولىكتبLمelمنبرتعتروميةرسالة
ترتيبهافىرسالةكاوكتأتىأصهاوحطويلةشواتطيلةواختبارهخرته

كتبتايتىالرسائلضمنمنتعتبرالحقيقةفىأنهاإالالجديدالعهدفى

رممالةنهاINإالعميقةالالهوتجةبالنظـرياتةءمملوأيضااأومعمتأخـرآ

ويضعاألطرافاميةالمترالحقولJيجركLوهوصاحمايكئبهامرسل

مىنظاممطالهوترسالةتكونأنقبللرسالةIc19اواألفرالكنيسةيهمامهاف

إلىكالمهخاللمنمنالمؤمنكلالرسـولفيهايخاطبمملىالهوترمصالة

اللهخيرقدلرجلحىإيمانلكنهونظرياتليسمحتوياتههاإنروميةكنيسة

منالحىاالقتناعنحسالمناقشهءورالكنهالمنحطقبعضاستخدمقدكانوإن

كلهالعالميخلكلأنيستطيعأنهفآمنوخالصهالمسيحقدخبرتفصخصية

ولالرمكمهاصمنى

انهىأنفبعلىالثافةرحلتهأواخرفىكخجهاالرسولأنسبقفيماعرفنا

ألجلجمعوهالذىءالعطامنهمليأخذدونيةإلىافرلىرأفسjعلAمن

إلىنيةكدومـنوYا8كورنئوسYمع2ةt20أشليمأور
القديسينألجلجمعوهمامهميأخذوالكورنثوسلىjاكهنومـنظالس

ال



rSاةالفترتلكفىروميةرسالةكتبأنهولجوح94سوثنرو
ومما1526روميةالعطيةكلمعهكانتوقدكورنثوسفىهامك

ءمينامدينلىهـماIكنخرياكغيسةخادمةبفيبىصيتهأيضاتوالرأىهذايؤيد
غايسبيتمنالرسالةهذهكتبوأنه1611روميةوسياكورن

4أرنثوكIcrrjY1روميةالرسولممدهالذىطار

مGoIءشتاحوالذلكن1

Cالرسوكمبذالمwرسالةjومية

Cصففىهذهرسالخهلكتابةجدآهاماسببانفسهالرسوليذكر

frJفىالمعروفالروماتىالعالممنالشرفىءالجزلربتشقام4نأيذكر

علىمنطقةوهىالليريكرنإلىأورشيممنبضرأنهحعاالوقتذالث
المناطئهذهفىبعدمكانلهيبقولماألدرياتيكبحـرمنالشرفىالساحل

إلىالغربالىسيذهببللكبلىيكتنىأنيريدالولكنهفيهاليبشر
محهمويمكثبهموسيمرأسبانيا

13أأنظر22عددإليهميأقأنيستطحلمأنهيعتذرلمرسولإن

فىرغبتهpfولحلإليهمابهaاعنأعاقهالعملفىالكثيرانشغالهولعل

20عدد9إلجهمبهذحعدممساعدافىعامالكانآخرونأسسهانمكفىيبنىأن

الغربناحيةيشجههناكومنقاعدةرومهيتخذأنيدذلكحولكننه
هملىالتبشيرلهأيضاقاعدةفيهاالمسيحيةينشرلمالتىأنطاكيةمـناتخذمثلما

لنفسهالطريقممهدالهميكتبفهوولذلكرحالتهفىالماضيةالعشرثسنوات

نهايةقربءجاوقدخاصةاقهيداهلىأنيرونءالعماربعولكن
بلهالةالرلهذهالوحيدددسبمبهوديسنسبياقديدةأعدادوفىالرسالة

دثالاألسباباسشباطفىاجتهمواولقدذلكنءأممتىهوماهخاك

rtv



ضربأأرادالرسـولبولسإنعحثرالتاسمعالترنفىباورقال
تيـصأنقبلوسللنانحضعوديةايهواألممايدخلأيطلبونقالذيديشلقو

علىبقـودوشددتالرسالةهذهكتباولمذرومهظهرراثمسيحياوقد

تبوالءيعدلمالرأهذاصنولباإلمماتالخالصوحتميةوسالنازخعدم
صثمفويكنهذهرسالةيفسرأتمنكثراعنأألنهاألياماهذهفىأحدمن

مخهـاالغرض

كنيسةأمامبهيبشرالذىاالنجيلعناصريضعأنأرادإنـهقيل2
لدىمقمولرأىوهذاثاشةةلىعقهيصححتىعوشسرهال31ضامم رسىط

شخصيةحةسوجودأوالالتاليةاضاتاالعريواجهأنهإالكثرين

اشخطانمله6الرسالةأنعلىيدكامم7cLااحماتاألافىالرسالةفى

التىئسالالمسيحيةالعقائدبعضغيابثانيايةعتهائدرسالةفىيوجدال

حعاوغيرلوجىواألنحاتوالكنيسةعقيدةمثلأخرىأمكـنةفىالرسولعدثايرين

Lثالثاعتهائديةرسالةتكونهأننماالغرضكانإذادثأننيمالمم
الرأىهذايضعف911حاتاألوجود

rفيهايضييمفإنهالرسالةهذهضبيحىاآلنيجمسإذولالردمإن

القولسبقكاالرسالةهذهفىهإناألهمإلىكرسلاختبارهكك

عيناهرأتهماعلىالواخعلىمبنىالهوتلكنهووتيةANنبذةليس

الكثيرفىعلىالرسولعينىسالقلىالروحفتحوقدالحقلفىواختبره
3أفسس11yoروميةمتعددةأسرارالهفوكشهخدحته

ككنيسةيخقابلهمولميبضرهملمالذبنالمؤمخنيشارفيأنيريدوهوإلخ
اقتباساتهومن1INدوجومنذلكعلىأدلوليسهذااختبارهفى

4r4و3امثلوشرحهاالكنيسةفىالمحثمتركةالعقائدنالكثيرة
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أنيربدإنهبهواقسكرأيهقبولالقارئعلىيسهكمماإلخ2ال

11Yمعافيتعزيانوإيمانهمإيمانهلركالمشااليمانعنيكشمت

كانبلسهالشيئأتكنلمأورشليمإلىالرحلةأنالرأىاهلىيقوىUو

إليكمفأطلبروميةلكنيسةفيقوللهيحدثشيثاسوفكأنيحسالرسول
الصلواتفىمعىتجاهدواأنحjJابمحبةوالمسيحيسوعبناهـاالخوةأيها

6O30ايهوديةافىمؤمننغرهمينانمهمـنأنقذلاللهإلىلهأمن
ولهذامثاليفتلونهكأنأورشليمفىماأمرلهمجدثلئاليخافكانلفه31بر

للحسيحوكخادموكمـرسلحمسيحىاختبارهيكتبصفإنه

الرسولأنبدفالللبهيسةالتارفيالواقعننسىالtيجبلكق4
المسيحييناليهودسبمشكالتمنفيهاموجودهويسكالمماهـوأكيالمنسمع

أخالقيةمشكالتهنالثنتLممور711اaالمسيحيينبراألم
وقد215احاتاألائوخصوأيضاهذايعالجأنفأرادأيضا

حيةوالمسيالكنيسةأساسهوالذىاالنجيلشرحأنهجانبإلىذلكفعل

منلكلللخالصراللهقوههوالذىالمسيحنجيلباسحىلستاعنهيقول

هوكمااليمانإيمانمناللهبرمعلنفيهألنلليوناقبمأوالليهودىؤمـن
بهيخلصاإلنجيلوهذا1Ijwيحيافباإليمانالبارأمامكتوب
ةاللهأماماالثنينبينفرقفالاألممىوايهودى

إلىالرسولدفعتالتىالرسايةفىنلمسهاالتىالدواخبعضهىهذه
قتالوذلككتابتها

روميةكنبسة

عننسمعLملأوإنروميةكنيسةعننعرفأننيمكاsماولكن
لفبالرممولعليهميطلقإذاA2aالرسـللFأفىروميةبهثيسة
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هذومنYYا5اrانفسهـباروميةرسالةفأثماألخوة
كتابدوفىنفسهاالرسالةكتابةقبلهناككانتصيسةالأنشرفالشواهد

اليهودطردكلوديوسإن252سوتينوميقولكلوديوستاريخ

االسمهذاولعلالمضللخرستوسمعرابآاضطيسببونألضهمرومامن

المجودطردقبلاروJاندشرتالمسيحيةوأنالمسيحاسمموخرستوس
182أعالفىءجاماهذاويؤيدم49سنةفىحدثالذىمخها

أجمعيزلفطردوهموالمسيحيينود11بينيفرقوالمنالرومانيأنويلوح

الرسولهمعتقابالوهناككورنثوسإلىيريسكالزوجتهمعالأكيفذهب

مIAسنةقبلرومافىوجدتقدالكنيسةثمالمسيحيةكانتفإذابولس

إليهاتءجافكجف

رومانيونهمخهبمكانالعيدإلىاوءجاالذينثودالأننجدr215أممافى

يسوعبالربابعفهدافلعليدرىومنءودخالأصاليهوداوكانوا

الجديدباإليمانيبشرلرجعتموقبله

وربمااسطفانوسقتلبعداالضطهادمنهوبواالذينبعضولعل

لاليمانهدفعةمعهمنحاملرومLإلىذهبـواقدالشتاتيهودمنهمثلهكانوا

هناكوبشرواالمسيحى

نسيوقدروماإلىبواذالذينالتجارطريقعناإلنجيلهمءجاوربما
الجنودمنكافواآمنواالذينبعهـضألنذلكفىعسكرىعنصرهناك

U0Vلواالصليبعندكانالذىالمئةقائدمئلوالعساكر

عةممشولرسولحتىوالبمفردهشخصهناكيكنلمأنهذلكومعثى
بواسطههاوغيردمشقفىبناهاكمارومLفىالكنيسةالربوبنىروميةتبشير
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بأنالرأىما1واستخدمهمالربرآهمبلعنهمنسمعلممجهولنناس
الجدبدالعهدفىأفىلهرومافاليظهركنيسةأقاممنأولهوالرسولجمطرس

أورشليمفىاألولنسىالكالمجمعانعقادعندأورشلبمفىكاألنفسهبطرسألن
الرسولامبمتذكرالالرسالةفإنذلكفوقF1J1أم50سنة

تذكرنعيأسسهاالذىهوكاناورهتفسيصعبأمروهذابالمرةبطرس

أنأوأنهمااليعنىذللثلكنرومافىاستشهداىهلوبوبطرسأنالتقاليد

الكنيسةهذهتاسيسعنمسثولمنهماآى

اكنيسةككوين

كانووأتباعهباورومنهمفبعفهمفريقنإلىىGuاالقرنءعلماانقسم
المسيحقبلواالذينالمتنصريناليهودمناكاالكنيسةغالبيةأناعتقدواقد

أضهمأىالخالصفىمساعدكعاملالناموسعلىأبقواقدكانوامولكنهم
آرائهفىبولمىضداكانووبذلكمنايهوداإلماأقربكانوا
باوررأىعلىيوافتمانهفزهنطرأسهوعلىالثاقالفريقأما

بولسالوسولمعشديدخالفعلىكانواأخهمفىيعارضهضهمول

المسيحيينمـنكانتالغالبيةأنفيعتقدونالحاضرالععرءعلماأما

االحقـائقههفتظهرفإخهالةالرساأمااألم

37روميةفقىpيهولأمنقوىجناحالكنيسةفىكانأ

أنفسهموبررواحملوامهماسهمأنفاحهوداأنالرسوليعلن38
خطـاةاالزالو

irrrVبالمسيحااليمانوهوللبرالصحيحالطريقيظهر

ولكنههذهبعقيدتهالناموسيبطلالأنهمـننفسهعندفاعهذالثعلىبريبنى
1سالناموستمبتفهئيالعكس

اكهم



صيغفىايهودامعنفسهويضعأبوناأأإرهجميسحىا4ى
الجمع

المسيحهموقفأنهعلىالالناموسىالموقفمحارب7ا6ق

العصرلذلكالمسخعصيةوديةااالمسألةبعمئيدرسا91صمن

3األول

ومنءالضعفاالمسيحيينبحفىحالةيصف153ااfمن

اليهوديقصدكانأنهيالحظءالجزاهذفىانظرايدقق

فهومضمونالكنيسةفىقوىيهوعنصروجودعلىالرئيسىالدليلأما

ببربلالناموسلvبأليسالخالصأنعلىتماماوؤكدإذحهانفالرسالة

ةيسوعبالمسيحااليمان

يظهروهذاقوىأممىأيضاجغاحجمهاكانولكنبأ

ذلكويؤكداألمرسولjهنهأjمأمصؤا1151315

ألجلالمسيحخادمآليسوعأكونحتىليقوإا159اoفى

بالروحمقدسامقبوالاألممبانقرليكونككاهناللهبرلالمباشرآاألمم

اrأنظرأIt6القد

تفششهالتىالخطاياوهىالسالفةنجطاياهميذكرهم6rفى
مylفى

c1111Yfاإلسرائيلينههعلىاالفتخارمناألعمريحلى

قداالمرائيليونبينماالزيتونةفىمقبولونألخهممنهمأفضلبأنهمواالعتقاد

بسدةلمجذزهإنهمنهاأقلعو

rvv



قويينجناحينمنتتكونأتكاجمةروفىالكخيسةعلىتدلكلهاذه

كانمنالجناحإنقبعضاهناكأنويلوحاألممىالجناحوالهودالجناح
Iويدينهaبعثيحذرهالرممولاكنوالكنإسةفىقبانشقايقومأنيريد

VاAj

هالردامشاكلبغض

ثحثالتيسمونهاوعادةءالعلماعخهالءيآساالتىوراألبعضهناك

lكانتوهل911احماتباأليختصمااألسنلةهذهمن

أرسالrعندالرسالةإلىارسولاأضافهاثوحدهاكتبتأنهاأمالرسالة

هذهو6حCأهواآلالرساهذهفىتحقيدااألكدرمملةالمثلكنوروميةإلى

وهماشقينمنتتكونالمشكلة

رسالةنهايةالحفيقةفىهىبنهايةc33فىيختهى1aاحأأ

معوالتحياتالسالماتولالرسإليهميرسلءبأسماءمملوIصب
هذهمعظيأنثمالعددهذاكليرفحتىقبـلمنالكنيسةيزولمأنه

رسالةهوI1صإنيكقفقدهذاوعلىسىأفمكنيسةفىتظهرءاألسما

الرسولرسائلجمعتعندماروميةرسالةمعوضعتثمفسسILإأرسلت

تحياتيرسليمنلمأالرلصولأعادةفمنذلكغيرالحقيقةولكنبولس
رنثوسsحمثلفيهاخدمكنائسإلىيرسلهاكانالىالرسائلفىأشخاصإلى

وانشقاؤاتةغيرفتحدثءااألعواحدأمنيفسىلثاليرهاوغوكالطية

فىءأكضاكانواأفممسLJالرسوقابلهمممنكثيرونهناكثانيا

أكيالقبلجممكيماسإلىرجواثمالوقتبعضأفسسىفىقضواربمارومية

هماوغروبريسكال

7rيم



الرسالةئاكةاالمصطلحاتعض

منلةLحiسولJافيهاشيلمظوففىكتبتأنهاروميةرسالةتتصز

وانشقاقاتاباتاضطرفيهاتجرىالكنائسمنكنيسةأجلمنالرعوىاأللم

وغيرهماغالطيةأوكورنثوسرسائلكفعندماحالهانكما

فىمعهالربمملهفيماالعميقوالتأملوالراحةءالهدومنحمالةفىكاتضهول

المسيحإنجيليضعأنيريدكانذلكجانجاوإلمطالماضيةالشرالسنوات

فىالتبشيريةالحقولفىالناسحياة04رآوكاحياتهفىهواختبرهكما

هذهتءجافقدولذلكقبلمنترهولميرهالمكشيسةإلىيرسلهاوسالة

شخصيةرسالةإلىمهاصياغنهاكيفيةفىالالهوتيةالمقاالتإلىأقربالرسالة

صطالحاتاالقسضخمةمجموعةفيهااستخدمولقدالختلفةباالنفعاالتئعخمل

منأخذهااصطالحاتاألخرىرسائلهفىوهناكهنامنثورةوردتايتى

مفهومافيهاوضعولكنهالهلينيةالكتاباتومنالجهوديةومنالقديمالعهد

مـنآمنمنكلحياةفىاللهإنجبلخلقهاالتىالمسيحيةالخبرةمنجديدا

أخرىلمفاهيمقوالبالمصطلحاتهذهأضحتوبذلكاألمأوالبههود

يالمقدمةهذهفىعهاشيئانعرفأنيستحسنولهذاقبلمننعرفهالم

رساثلهفىالرسموكفكرفهملنالطريقلنائفتح

مجموعاتثالثإلىالمصطلحاتهذهوتنقعمم

اإليمانقبلخطيتهفىوحالتهباإلنسانتتعلئاألولى

بسوعالمسيحفىالفداقاللهبعملتقعلقوالعانية

يسوعالمسيحفىالذالمفدىباإلنسانتتعلئوالثالثة

4rv



اليمانثبليألنسانبحالةيتطقماوال

خطبةا

32و212روميةوقانونـهاللهناموسكسرهىمفهومهافىالخطية

ومىبالناألنالخطيةفونيعرالفإنهمالناموسالناسبعرفالفعندماولذلك

وتحسبيخطونفالناسوسالنايوجدوعندما32الخطيةمعرفه

ونجسب53وسافاطريقعنذلكفواعرقدألكمخطاياهمعليهم
وسناعلىفقطيقتصرالالخطيةيكشفالفـىوسالنافإنروميةرسالة

الضميرإليهيشيرالذىاللبيعىاألدبىالناموسإلىيمتدبلالمكتوبموسى

ضدهواالحتجاجاالنسانبتوبيخليقوماالنساذلبفىالربوضعهالذى

هىفالخطية21416روميةألدبى1الناموسهذاريكمعندما

االنسانةدركزحالةمنيفتغياكسامذالشاملىالىبهذاللناموسكسر

مقابلفىنفسهيضعوتمودعصيانفىاللهضدووقوفهنفسهjJح

الرسوليسميهماأوهلى1Y1Y1ألمرهوعصيانضدهثورةفىالله

ه1M4فجورطمةب

فإلىالخطيةعنبهاليعبرتاالصkLمنمجحوعةالرسولويستخدم
اللهضدالخطيةتصفوهىفجورومعناهاasebeiaأسيبياالكلمةجانب

اAاإثمجموتترأديةمط13وتظهراارومية
اآلخرينإلىأوالخفسإلىتوجـهعندماأىعىاالجهاظهـرفىالخطيةومعناها

إذاالخطيةوهىمعصيةومعناهاP599لىكلشكالكلمةيستخدمئم
ىيروالماآدمخـإيةصفووفىالناموسإلمماوبهت
ذلك

rvo



NomosسUنا

lمعناهقالناموستعنىقدفإخهاالتعريفألاهـبدونإالكلمةتءاصذا

موسىناموسdإتشيربذلكفإخهامعرفةتءجااsإUواكخب214العام

اداومنيحوببمااAو2IVالتوراةتعنىاألحيانتبعضوفى

وطقوسائضوفرنانوقو

الخطيةمبدأوهومميتمبدأإمامبدألتعنىالكلمةهذهتأتىوقد

Vr8والحريةالعتتأإلىبىيؤدىمحيىمبدأوإماYبمعنىمبدأ
بننفرقأنيجبولهذااإلنسانتؤثرقفعالةقوهوtملاع

خطأفىنقعالحنىالمعاكطهذه

Sarxجمسد

صعانيهاكلولكهالرسالةهذهفىكثرةهمعانصلـاالكلمةهسسذه

األخالتىوالمعنىالطبيعىىالمكلرئيسيينبهاهيناتنجه

العهدكتابمنركثمعالرلصولفيهلركشليالذىالطبيعىالمعنىأما
فهئيبديد

الجسدحسبداودنسلمنصار13الطبيعىالنسل

الجسد51أاللخبمفىالختان2A2Rاالنسانجمم

الذآأمايتبررالجسدذى320sعامةبصفةاإلنسان
WملنااLبأمما

69كثيراتحتملالتىاالبضريةللطميعةالطهـبيعىالضثف

جسدكمضعفأجلمنإنسانياأتكم

rVI



األخالفىمخطالمكلفهوالثاقمخاالىما

صنىوسسيحللقبولهقبلاإلنسالنفـهايعيشوالتىالحشريرهالحالة

الروحفىاإلنسانوجودنخيضإشاه7فيهالقدلرالروح

قاتكفسادبؤرةإلىوحولخهاالخعيقأسكنخثاوزدالبشريةالطجيعة

VAصسألحشئجسدىفىأىفىساكنىلي

الروحدممىيمثهسدابألن5179غالطيةفالمعنىهذاويظهر

التريدونماتفعاونحتىراالأحدهماإذيقاوهذانالجسدوضدالروحو

غضب4

لىالعءأنبياولكننحربيدشطياجكسعناهاorgosاليونانيةالكلمة

المقدساالثهـأءالقضاتعنىجعلوهاإذأخالقيامضمونافيحاوضعوايمالقا

IوريرهـوماكلعلىاقاصوسةالمقةLlWAIcطبيعةمنينبحالذى

عاملنثمطموقفولكنهوتيةالأويةنخاسفكرةليسالغضب3شو

التريرالعالمفىالشرلشثاب

اللهاإنسبهفإنهالرسالةهذهفىاالصعالاحهذاالرسولاستعملوعندما

جميععلىءالسمامنمعلناللهغضباألذ1Aة1اللهأغضبليعـنى

فجورجميععلىالمعانهـالمسفالعقابيعنىاوهلىوإثمهمافاسفجور

Pj001iمرفلذهنموتسلجلهماللهتركفيتمثلطوهذااكاسا
لرغوقلبكقساوتكأجلمـنوكذلك2Yتأقافثم9أنظر26

االلمىالموقفذافىلىيعهناداالغضبيومفىغضبالنفسكتنخوالتائب

لكcJالنهايةإلىيصلإذكمالالغضبلهذاأنبمعنىإنحاتولوجيامضمونا

الغضبيومفى

3770



acjiغضبايفشئالناموملىألنI151فىإضافةبدوناتم7ر

الغضبمـأبهتخلكلبدمهدا59

ألنفذلكالشرصدموققهوكاللهغضبكانإذاأنهىهـوهكذا

والدهرالدهرهذافىللناموسبكسرهضمبالكللنشمهرزخرالذىهواإلنسانا

اآلفأ

نسان4Iيئاوكيفءللفدادنهt1امثانيا

نعمةا

الخاطىعألتتدفقحىLPJالفاحناحماثالمقدسةاإللهيةالمحبةهىالنعمة

المسيحبيسوخالذىءبالنكدابنمخـهمجانامخبررينكايستالالذى
3f25171Icyالتبررضدهوبالخحمةالبرونوالا

والسالمبريرالخحالةتععماقدوالنعمة44أجرةسبيلعألأولpباأل

52باإليمانلتبريـرهفتيجةالمؤمنفيهايعيشاىا

55المسيحبيسوعوحىا55اللهنعمةهماوافعملى

بر2

وAويااللههـفتصبحاللهإلىتضافعندماهوةالكللهذهمعنىأهم
منالمعلناللهغضبمقابلفىذالثوا17اإلنجيلفىأعلنايذى

واسثقاأواالنسانمـنمملأىنبدالرهذاظهروقد118ءالحمما

AUاللهكىحولمحا2ا3ءواألنبيامولهيثهدالناموسأنمعةموسه

ينقضهفالوعدهثباتفىالطبمعىالقهحصبمعنىمرةاممـلمةاتءاصهذا

الحاصطيعنىالقديمدالعممقافىأكثرآخرأمرتعنىولكنها4و33

حعقونيستالواوإنحتىلهمونصرتهلشعبهالفداقاللهعلاللهرأ

OVA



دالعااللهونايكأنصفةصونيأننرأكفنهو342225ءإشعيا

شعبهصففىيقفإنهأحالصاإلىوجمصنالمسئفيجازىعدلهيقيم

تعنىلمـمفالالمعنىهذاهبولالرسولأخلىوقاالشرنويفتديهونحلصه

كانأنووحىاحطهوفارقخن3و2وللخالءللفداومملهالتدحرك

يصفهكااللهبرفإنعنهدفىمهدخلالذشعبهيفتدىالقديمالحدفىالله

المعنىهذاوه4الفاجريبرهـإنهذلنثمنأكتريعملبولسالرسـول

صواممنهيتافزيقياشيثاليسإذناللهفريقبلهأنيهودىأىيعيستال

البخنرءلفداالتاريخفىالله

wنبربر

فضيلةوليستقضائيةكلمةوهىيرللكلمةاليوناتىاألصلمنتأتى

حالحةعالقةصالحعالقةئيصبحيتررعندمافاإلنسانقيةأخا3

ك1يالأاإلنساناولوقلىا5اللهمنالصحيحالموقففى

3و102فشلواولكنهمإسرائيلبنوفعلكاوأعالههوههـبواسطة

اناإلأجلمتوليسبااليمانينالهاالنسانأنفهكوالضحيحالموقفاأ

43551ةباألجويرالتبرحصونفيعالااليمانألصبحوإال

ةالqوالعمثمارالفريسىعنالمسيحUJقالذىالمثلاستعرناوإذا

طلبخجلهفىالعشارواممنباعالهلرريتلمالفريمممماأننجدا1894

بيتهإلىمبررآالرجلهذالوشخاحلىألنهالرحمةاللهمن

المكالقفىاالنسانوضعولكخهعليةاظمنالعصمةيعنىالفالترير

اللهمنالصحيح

79r



342ومةapolutroosisءفدا

ذلداليعنىوهواألسرأوبوديةاامنالتكاليـونانيةف3وهمعخا

قدآخرشخصاأنىرفإنهالكلمةهذهيستعملعخدماالركسولإنفقط

والفديةالشخصهذايحررليةءالفاودخاألولىالخـطوةوأخذتدخل

يتحررالفاالنسان34rالمسيحيسوعهىبلالمسيحبيـوعكانت

يسوخبالمسيحاللهءبفدابابمجنهود

5fheimajميةr5ة

فعصرهاوقدتممبالجهدA5Vبدءبالفدا

الوينعلىهابنوألخهموذلكةالحياتعنىاأنهعلماءلمااا10

vv1nYZهىاإلنساننفسنiIبحالمذعلىإياهيتكمأطفأنالدم

الحياةمعناهالدمإنونوويتالغفسعنيكفرالدمألننفوسكمعنسفعرالش
حجاثنافأاثسابتقدحيانهأنعلىتعبيرفهذاAمسفكقدالمسيحكانفإذا

الصليبعلىيقواونكاالمسيحفعلهماوهذاجديدةحياةلقعطينا

حياتهأنيعنىفهوافداتىولعملهللمسيحبالنسبةالموتأوالدماستخدمفأيما
تناكياتإف

ازاإلجيعنىالدمإنذلكيـعنىالالحقيقةفىبولسالرلممولولكن

ألجلناالموتإلىهاوفابذلهبلحياتهيحررلمفالمسيحسلبهاالحياةعلى
وليسحرلىيمعنىكفارىالمسيحودمرفياءyصبهيقصدالفعلهذاإث

بالدمعنهيعهرالهذاولكنrcحياتنافىبرحياتهإنتمعوفىبمعنى
هلسـافكادأجلىمنماتأنهيعنىالدم

إيان7

هومـيمإبرفإيمانالرسالةهذفألاليمانتفسيرأعظممو4صأن

8rة



العقائدمنمجموعةليساإليمانموضوعإناللهمنهيمهـلرمتوقف

دعوفعلىSوذلكعليهكلىواعتمافب4كاملةثقةهننساللهشلص

هعدو

التبريرننالخنشئكليعملأنيستطيعاللهأنالكاملةالئقةحهذه
ازوصو

اإلنجيلمقاماإليمانيقومقدأحيانا

اخنيار7

عنتعركلمةهى8Aرومية

كلكانتفإذاالبشريةءلفدااألسمىقصدهاللهيجرىحماالتىالطريقة
قصدعلىمبنىفذلكاللهدأوالمجدحريةإلمماالفسادعبوديةمنتفدىالخليقة

االختيارفىالله

منأناسااللهاختارالقدبالعهدففىياراالختفىاراخحمشاكولكن

فقدالخاصالمعنىهذاوتىداودولىإيرهيملخدمتهالشعب
يكنلموهوالربرlاخكورشالربتحمدلنفصهاإسرائيلاختيرت

االختيارالقديمالعهديعلنسفيةاوحمهذهa44ءإشعياالربيعرف

عقولنايفوقالذى

ولكنهمتفىالشديدصالTمىويفهوذلكيرفبولسوالرسول
أنصرهبلاختارهالربأدتلسوىلذلكممببوالهم3رسوالاالنصاو

16و15أشالطيةالعمللهذايختاوه

uالىيشرإنماللخدمةأىالخاصأووالخمالءللفداأىاماالختيار

المتفاضلةفعمةوتعيينالسابقةومعرفتهاللهامملطاناألزلىالسرإلىءإلووا

IrA1



إوقتاإلىأىالكالمجدألمماالمستفيلإلمLأيضأريشاالخضيارلكن

829روميةابنه3صوفىالكنيسةتتفيهالذى

نتأكدإنضاالحاضررالعفىالمشعخاإاللهطرقإلىيشيرفإنهوأخـرآ

نضفحصأنلناحاوإنولكنالعصرذاودبالذى5تدبيرتوكلاللهعلمن

الرسولطيقوكأنيكفىنستدحفلناألكلسرهاندركأوالطوقهذه

عنوطرقهالفحـصعنمهطأحأبعدماوعلمهوحكتهاللهغنىلعمشيا

فأعطاهسبقمنأومشيرالهصعارمنأوالربفكرعرفمنألنءtاالستقص

11روميةآمناألبدإلىالمجلهءاألشياكلولهوبهمنهألنفيكافأ

المفديونفيهايحياالتىالححةثافال

قدبسا

روميالكنيسةفىعضوتعنىالجديدالعهدكلوفىالرسالةهذهفى

إنسانهإنهاألسـالىمعناهاهوهذاإلخ201وسكورنضاcVا

المسيحجسدفىلتهوأصبحأفرزصد

فههالكخيسةداخلوصةنحجماعةأوأفرادوجودتعنىالواكخها

يصقـلىفهوهللشخاللهمنازإصرولكنهاتمشحرتبلىييست

والحياواإلخالصالتقوىمتضمنالكخيسفىاوجوداوهذاالعملهذا

ابسيححياةفيهظهرتالذىالمقدسالشخصهوفالقديعسالكاملةالميحية

pneumaوخالر2

لبهلماالقدسوحالرتعنىائماdاقعريفاخقستعملعندما

AYيم



مثلالقريخةلتطلبهرخ2مفهومهناكيكونأنأوواضحتخرمعنىناك
911Aارومية

روحأو14القداسةوحأاللهروحيسمىفالقدسوالروح

8YالحياةروأوA9المسيح

عبارةنفسرأنيجب8وميةjiوصاوضبولسالرسولولمجسب

الروحاهمامأوللروحبمام9وعباره4اوtوحالربحسبيسلك
tIjOVبعكسالروحيةاالهتماماتتعنىأوالبشريةالروحتعنى

الذىالقدسJJ1حاأواقهروحلمجسبتعنىولكنهاكالالمادية

المسيحقبلالذىالمؤمناإلنسانفىريسيط

دا3

كانالمحـدهذاألننظرااللهإلىالغالبلىتنمسب4عالمجدكلمة

يقولولممذاءسيناججلعلىأواالجظعخيمةأوالمحيكلىقديمافىللشعبيظهر

lسJوالمجدالمبنىلهمالسراثيلكانتالتىاألمتيازاتعنبولسل
ظهرالمحهذاوسطهمفىاللهمجديرونكانواأنهمأى94رومية
وجهفمااالشراقهذا46كورنثوس2المسيحيسوعوجهفىبكاله

صورةهوالذىالمسيحمجدإنجيليسمىىالذاالنجيليعلنهجالمسيسوع

يشاركونالمؤمننأنتكشفروميةلةرسالكن415كورنثـوسu2الله

زالماهولكنهاالنمنهشيئاونيختبركانواوإنالذىأيضاالمجدهذا
يسخعلنلسوف0512اخحمحءارعلىونفتخربهيفتخرونءرجا

أنالعتيدبالمجدتقاسالالحاضرناالزمـضماآأنأحسبفإتىالمسيحمجىفى

أبهمعلىلنالمؤمناشالنيتضمنالمجدهذاإنA18فينايستعلن

يحنىيستعلنونسوفولكناالنااللميعرفهمالا89اللهأوالد

Aلمحم



الروبمره5كبااضاالذيننحنبلىفثطاهالوليساألجسادءأيضافدالمجد
V83rأجسساءفداالتبنئشوقعنأنفعمخاقأيضانقأنافسنانحن

الحاضرالعالملىيئنونالذينالمؤمنونبهيتمتعالذىالمجدمنلمحاتهىهكذ

وميةررسالةJوالرفكر

اVو6jافىروميةلةرطلىاإلنجيلمعنئبولسالرلصولياخي

تلكللىللخالاللهقوةألنهالمسيحبإنجيلأستحىلستاألتخوإذ

مثقوبوحهـكمااليمانبإطاناللهومعلنفيهألنافةلليوثمأوالالييودىيؤمـن

يسشخدمئالتىالـوحيدةهىليستجىيسآلوالكلهيحياأفباإلممانالبارأما
بتعبركانوإدنكـورنثوسفىاأذلثيكررفثـوكتاباتهفىالمعنىاصهذ

يقركزبإنجيكيخاإذإنه1825ةاوسورثىاعتلعتخ

Tلرفعونهفبالضاللإياهحثمنالرومانيةللسلطـةشعبهأسلمهشخـكلل

فظرفىيخجلأدنعليهلمجببذللثيخاإذcجرأعويقتاونـهصليبعلى

تاألرفىمدنظمءأىممذاإنجيلهيعلنوحروخاصة4مقاييسهويحسبأالعا
أحرلدنظراإلنجيلإلمماينظرلJرسوالشولفسادأوأبشعهاءؤاوأكثرط

بحثربالعلىتخطـرأنتحنلزظرةمتناقضةنظرةبكالعالم

الرسولفإنماتشخصعنباألسىاءخالبرأمملويعخبرهأعطمنفبدال
روبلواحدإنسانعلىيقتصرالوفرحغLحةمفربشارةإباليسميه

للكلواليونافما5دلليهوللجميعمفرحض

تقاومأنيمكنالالتىاللهكقوهعنهلميتكضعفيعلنهأنمنوبدال

نلجيمخالصبأنهيصفهسيدهقاتلىضدباالتهاماتo5أنمنوبدأل

نفسههوذفسهيخلصلكلالصليبعلىمنينزللمالذىالمصلوبفهذا

طيةالخمنمخلصهوالفسادالشروديةعىمنالعالمنحلصالعظجمالخلكل

rAf



يعرفهالرطواستنءباستهزااإلنجيلمضمونإلىينظرالذىالعالمن

اللهقودأنهفعرتقوتهواخترحياتهفىرهاخضقدعوأماتيفهمهوا
ؤمنمنJjل0الخال

والتانسرالمسيحدثةلحUالعالممفهومبـنآلوالحاسالجذريةالمقابلةهذه

بالحقفكاالرسالةهذهLابتمتكالتئتللمتهابا3األساسوهىتفىاالحققا
تالمفابا3رسالة

321يتبعهاaU3اآلنيسبقمالنبزمنيةمقابلةفهناك

522والمسيحآدمبنمقابلةوهناك

الجسدووحالربهنوأخرى

4باألممحالاتبريووابااليمانيرالتبرأىLFواألاإليمانبينورابعة

5202والنعصةوسالناباللنوخامس

وعندماءجاعندمااإلنجيلأوجدهاالتىالكثيرةالماتابالترتظاوح

ببعبعضهاترتبطمقابالتفيىالرسـالةهكذىبولسالرسولأعلنه

اإلنجيلخولكلهاركؤو

11A1Yac11Y17725االنجيلثعذاالحاجة

ءجاضهترفيهيارلمماليالشلمعظيمإلهىمملهوالذىاإلنجيلهذا

الىالخطيةخلتهتهاالحاجةهذهاألليمةاقاسيةااالنسانحـاجةماسةلحاجة

ماتLعليجدهحـولالرلممولويخظـراهخطجحيعاواألماليهودالعالمتملكت

هويةالخطهذهلىالمهمراألأمابشاعتهاكللىويعددالمروعةالخطية

rAa
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لألمففسهأعلنلقدلالنسانوإرادتهنفسهأعلنالذىاللهضدموجهةأنها

العالمخلقمنذأعلنهاوالهوتهالسرمديةقدرتهأىمنظورةيرالغورهأمألن

Aايشكروهولميمجدوهلمذلكح3ولكخلقهاالتىالمصنوعاتفى

ميمووضهقاوحمهمعلمااكتبئإذلهمإرادتهاعلنذلكجافبوإلىYا
ا24اللهدهإرايكحرونعندماويمشتكلختجالذىالضميرداخلهمفى

لقدطادونالخلوقوعبدواللشرأنفسهمواأسلهفقدذلكركمولكن
I9rrاألخالقيةالمقابيسكلواوحط

امتيازاتاللهأعطاهبمالذينأيضاود11بلفقطاألمJحايدشلموهذا
وعالواضحالناموسفىوإرادتهنفسهلهمأعانإذإعالناتهىأكأش
يعماوهلملك3uيفهموهلمولكحهمالناموسحفظواإليهأخطأواذلك

لyالوصاياتقولهمامملواروحهجهلواهمواكضحرفهمجمسبمملوا

روحإن21729سحهمأهـلبرهضواوكنللهيخضعوا

ركبمولكحصمبنويةومحبةكاملةطاعةفىدتهسانااليصبحأنهوالناموس
3و102اللهلبريخضعوالممكاذبافتخارأنهعلىأخذوهذلك

راحدوالليسصالحيعملمنليسأخطأواقدهوداوافاألمإذن

ئفقـطمتفشيةشتلمالحالةهذه3r2معاوفسدوازاغواالجميع

بإنسانالعالمإلىدخلتالخـطيةألنءالبدمنذكانتبلالرلممولعهد

أو2الخطيةلملكنقيجةالبشريةعلىالموتوملكادمهوالذىواحد

rوناهناكيكنلمإذاتحمسبأوتعرفأنيمكنالالخطيةإننعـما
شوالمجعلهاإلنسانفىاللهوضعهالذىالعامسالناولكنيكشفها

ذكمنوأعمقأخطرو4Aورهناك

6A3



واحدهكافثالبزيةألنآدملخطيةنتيجةالعالمعلىحتملقـدالخطية

جدآهامعنصرآدمفالبشريةدبنSolidarityالوحدةهـذهفيه

أوسرنا3ادحأكانءسواالجصخأنيؤكدفهبرولسالرسولفهوممف

أخطاواألكبمللخطيةيجةنتالموتعليهممللثقدمكتوبناموسبدون
Y1اfYآدطية

الموقفعااألمريقتصرلمردالةكثىالخطيهتحكتكيفنو
الميافيهخلقهموفهذاcآدبسببفيهنفسهاإلنسانوجدالذىالخاطى

آدمخطيةءجرامنخاطىإنهنباذصاروبذلكيخطكأفصارللخطية

يسمجثاماهىالخطيةتكةحيثاإلنسانلىالضعفنقطةWووخطيته

العابرإلىيولهالىالبمثريةالطبيعةأممطjo2اaVبالجسدا

جدوىوعدمالخطيةاإلنسانصبوديةلهحدالوحدوالرسولفويص

وكصبلبميريدهالذممطالصالحيعملأنمنأضعفإنهمهاالتخلصمحاولته

الخصيةابلأناذلكافعلدبصلستاألنهيويدهالالذىالشرلعملمدفوع

ألنصالحشئجسدىفىأىفىساكنليسأنهأعلمفإلمافالساكنة
cVV1Aأجدفلستالحسنىأفعلأنأماعندىحاضرةاإلرادة

استعبدتهالتىالخطيةبسبباإلنسانفيهنزلالذىالدركأبرخما

ئالىيفعلونهالفلماذاسالناالبشراللهيعطألمالناموسأينواكش

شاولأنإنسالطبالعلىيخطرناLTم4جواباالرلسوليعطيناهنابهيخجوا
تغرقحفظهلىأترابهكلفاقالذىطوسانااعلىالغيورالطرسوسى

اوىببإعالنبمعجزةإاليحدثأنشيماالرتغيوسالنافىرأيه

1وJJJLVYjU12مقدسالناموسأنالرسوليكرالاأ

كلهفىواقييزوالتعدـمالفخرمصدروهو7Iحسنوأنه
32اللهالأقوإنهالكلفوقولكنj18ا3Vوراأل

vrx



ءجابلالخطةمناإلنسانيخلصييأتأالناموسشولب
أمورةىلمهفىثفالختليةوكثرةالخطيةرتكئالى

إالالخطيةأعرفلمبلدأالخطيةمعرفةسiLبالناألنرها13إظjأ

3Y7تشتهJcالنايقللملوثحـهوةااأعرفلمفإشنىاموسبا

الخطيةأنعلىحقامذنباإلنسانأنوإعالنعليهامالحئانيا
اإلنسانمWIالناأداناوبنملك513ناموسيكنلمإنتحسبال

وناموسيظهرهاألنهالخطيةناموسسمىفقدولهذاالموتإلىاصلماطى

Yو8اإلنسالطيدينألنهإوتا

كرلتكهاسخخدتىاالخطيةأمامضعيفاايثمفقطيدينإنهـثالثا

ألنلثهوةكلفىأنشاتاوصيةبافرصةمتخذةوحىالخطيةولكنهى

ولكنقبالعائشاالناموسبدونفكنتأناأماميخةالخطيةالناموسبدون

صارتولهذا9و78أنالمحتالخطمةعاشتالوصيةتءجالما

إنسانعنذاوم710Sللحوتسبباللحياةأصالكانتالتىالوصية

تستدخهلسWiالنابحسبيسيرنSالذىالطرسومىكشاول

الخطيةمملتهفيماالقاسيةاألعافإلىالرسوليصلومظنعمتؤذيهأنالخطية
بهاخدعتنىبالوصيةفرصةمشخذةوهىالخطيةألنولإذاالنسانفى

يستنفدألنودفعتهالمتمسكىدالهوخدعتلقداا7وقتلتنى

غرورهيرضىلكلبلاللهئيريكلNوصايااإتمامفىجهدهكل

الهودفعللقدهيبررنlNإاآلناللهعلىومالثئكلتممقدأنهويظن

لبريخضعوالمحهمفمأبريتبتواأنويطلبونبراللهيجهلونكانواإذألخهمذلك

aims13مثلفىالفريسىاقصتفسيرأالهوتياالكالمهذايعكبرأال
1399لوفىالمسيح

يم8



3بهيتبررأنممكـحنالالخاطىاإلنساندحالناموسJهوحاذا
جدأخاطئةطيةفاظاالنسانيدانلالخطيةرتكـحكادخابل20

rr1rاالنجبلظهركيف

فقداالناوأمكالاالنساناللهيقركفهلهكذااألمركانإذا

بااليمانالذيرءواأليخاالناموسمنلهمشهودأالناموسبدوناللهبرظهر
اطههـأنقبلمنعرفنا31rروميةaالمسيحبيسوع

لالنسانالفدافونشاطهاللهممليعنىولكنهالطبجىاللهصالحفقطيعنىال

علىالرسولويشدد3Ylالحاضراممرافىأىاالنظهمرالعملهذا

وفيهيسوعبالمسبحءجاأنهيظهرأنأولهماهامنلسببنياالنكلمة

فالرسولوظهرحدثقدتاريخىمملضهولنظريةليسالبرهذاأننيهماUو

قبلمنمماهابرههافجاللهأعلنلحخاصةدثةLحإلىصراحةبكليشير
اa1Iالمسيحيوعإنجيل

محددةدثةوحLخاعلفىالمسيحيسوعفىظهولرالهذاأ

الرسولويعيرللجسميعإلصالخحدثالمسيحوبموتموتهحادثةوهى

سرyافكفىاألساسيةالخطوةاتخاذحوءالفداهامتننبملمتذلكعن

كفارةكلحةهىةالثانوالكلمةوالموتالخطيةعبـوديةمناإلنسانوإنقاذ

ورخبالخعايةىترأنيمكنالالتىالكاملةاللةقداسةءإرضاوهى

ونالكئراختلفوقدالناسؤجورجميععلىءالسمانالمعاناللهغضب

وهىوثنيةفكرةفيهاهمبعرأىفقدroكفاره9معنىعلى

بالىلحقالوهذاكابهزولفلهتقدمذبيحةبواسطةاللهءإرضامحاولة

ألجلناالمسيحماتخطاةبعدومخنإذلنامحبتهبينالذىأالمسيحيسوعربنا
كرمىقعنىكفارةكلمةإنالرأىهذاابأويقول58روميةلم
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انبالغفرينادىهناكومنعليهيحلالسيدنTالذالتابوتءاغطأولرحصة

العظيمالكفارةيومفىاألقداسقدسداخلنحأوالشبللكتئ

وقدوسةسةمقدهمحبةاللهمحبةأذهىتغافلغممكناالتىالحققةنول

كـدكهـاأوقدcكنمارههناكونتأنبدوالالخطيةفىنتساهلأنيمكيـنوال
العصرفىالخطاياعنتتغافلوال5Ycعالماضيةالخطايـاتنسىلندو

ونعرفاألصلىبمعناهاتجتماأنيجبكفارةترفكلهولهذا72خالحاضر

أيضآالعالمكلوخطاياخطاياناعنكفارهماتالمسيحأن

الجوابإنالكفارةوهذهءالفداهذااإلنسانيناليفكولالشب

احذفىالكلمةهذهيكررإنهااليمانهوذدكعلىبولحسلرسولالوحد

Yعالمسيحبيسوعااليماناتمو7منأكثرrاrY1ءالجز

l2عبداإليمانohألهميتهاوذللضمطلتةااليمانكلمةيكررن
يؤكـدوندظلواودالذينايجهلهواهيشددهجعلهوالذىعندهاقعموىا

يرالضبراللنـووالطقوسائضالفروإتماملvاألعاى

أبانايضعثحهjvtاالطانعنءمفهوالرسوللناشفويك

لهفـحسبلىبالقههيمإهـفآعنهيتهولالكتابإنلناكمثمالوإممانـههيمإس
رغومحبخهاللهوعدتصديقهوجوهرهفىاإليمانهذا3اوأأ
والمحبةالوعدهذافىللشكفعهوتلهباإلنساشاتحـطالتىالظروفكل

ثذاأكانءسواالمميتاإلنسانضففىتتلخهـصالظروفهول

أوهو4ارجـJ11الرسويسميهمماوعصياناوتمردأخليةفال

كاملةثقةإنهf1VY1وسارةإبرهيمكضعفجسمافطضعف

علىوالقادمحبخهفىالكاملالغنىاللهعلىيرتمىالمائتالمفلساإلنسانتجعل
YاLYIشئكل
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شخمهفىووائقامؤمنااللهأمامابعندمافجرهكانمهماالخاطى

اللهلهقدتممالجسماقماموتهرغحجمفإبراللهيبررهسوفومحبتهتهوقدهـ
lالنسلوأعطاهعد

بهاأفاإلنسانيظنالتىاألعمالتماماحيقناقضالواثـقاإليمانهذا

لVJاألأمامجاناأمتبررينإلتهنعصةعلىيعتمداإليمانإنجوهمايثال

االيمانبهذاعليهاىافتروهذاfخاللهأعلىدينكأنهاباألجرةطالبفه

التبريرينالأناإلنسانيستطيع

المسيحيسوعفىوبارامحباذاتهأعلنكانفسهاللهموضوعهاإليمانهذا

a42jYOنايرتبرأجلمنوأقيمخطاياناأجلمنأسلمالذى

فيهولالشنUلالكأجرةرنتبرلمإنناتبررناقداإليمانبهذا

فيموتالمصالحةالرسـوليسصيهالتبريرهذااللهأمامموقفنايصففهو

فصلتالتىالعداوةقاتاللنفسهفيهاللهصالحناالحةالمنلناقدالمسيح

الغفبمنوخلصنا19وا5Aوسكورثى2أنظر510بيننا

ا5اللهمعمrلملىإلىالعداوةوتغيرت59صادبالمرلناكانالذى

الحياههذه52الجديدةالحياةيةالحتالحياةنعمةإلىدخلنا1

نفتخرإنناأيضاكقباالمسعطيةنهاوالفقطحاضرةعطيةتليسالنعمةفى

فإنناهذاوعلى52حياتناوفىفينااللهيتمجدفيهالذىءالرجاعلى

إلىىيؤالميقااهذاأقعالمـنبناتحيطالتىالضيقاتأيضافىنفخخر

لزكيةوالتزكيةوالصبرصبرأينشئألنهالمجدإلىواخهزامنابلوكسرناتحطيحنا

قلوبنافىتانسكىقداللهمحبقألنيأتىكلههذايخزىالءوالرجاءرجا
0wLrلناالمعطىاقدسابالرو
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عنإياهال3باالمسيحلناوهبألنـهإياهاألنهأعطاناالمجيدهالحمالةذه
فاوبنافىالمحبةساكباالقدسوحالرلناووهبخطايانا

باإلممانلرريخعندماالمؤمنينالماالتىالحيادهىهذه

1Ajlj11ا0الجدبدةالحياةس

األعاقإلىيذهبضهولالحداحذعنداألمريتركاالرسوللكن

اححالىهوماصصتظوكيففجناابتنسكيفالمجيدةالحياغهحذسرفيرينا

ومجدهاAاUو

المعصوديةعنيتكمعندماعولالرليكشنعنهاالجديده3ـالحياحعذهأ
الحقيقيةالمسيحيةالحياهتسخوجـبالتىةفىالمخطاللهنعمةعنحديثهصرضفى

ككأنناتجهاونأملحبافبعدنعيشكيفيةانيعنمخناالذيننحنفيقول

المجيددماةاطهذهيربط0tYلموتهاعغمدناليسوخاعتمدمن
الجديدةدهاوالأواالجديدةالحياةتعطىالتىهىالمعموديةألذليسريةلمعموفىبا

إنمااليسوعالمسيحفىكلهاجهزماقداللهعطيةكىكلهاهذهألنكال
فإنناوطذاالمسيحفىاللهلعملباإليمانالكلىالخـضوعاثالمعحودية

هعموتهبشبهمعهجدونالمسيحمعنـدفن

يعياةاطجدةفأفنسلكبقيامخـهمعهنمتحدنصيركروأقيموكما

نسهث4كعملولكنكسراللسلمعمودرةكبرىأهميةعناالرسول
فىلغرسنايسوخجالمسفىاألبديةياداطأعطاناكماإتاللهكلمةبىاإلمماذ

فى4مهمتحإينأىيحافىبحنوبذللثكنيستـهفأفالمسيحجسد
الجسدفىءأعضاهجاياةjجسده

لهابعدنستعبدفالالخطيفجسديبطلوبذللثالعتيقنناإذطيصلبهنا
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فاالنسانايةالخوجساالعخيقإنساننابىينهنانفرقأنولمجب6ع

الخطيةفيهاتتحكمالنىالفاسدةالبشريةالطبيعةهووالالجسدهوليسالعتيق
القدممةءاألشيانفصمهوامتيقااإلنسانولكنالجسدالرسوليسميههذا

2isيرنثوJ517الخليقةمقابلفىآدمفىالموحدةالبشريةإنا

الخطيةبآدمصلتاهوالعفيئفاإلنسانتالمسيحجسدهىاىاالجديدة

فىفأصبحنابآدمالقديمةالصلةهذهماتتالمسيحمعصبمنه10انتقا

إنهالخطيةجسديبطلأويضعفوبهذاجسدهفىانغرسناالمسيح

الخطيةتحتمستجدينبعانعودوالقوتهتنهدأىيبطلولكنهيموتال

العخيئإنساذالمجياةحياةالسلبيةنسميهاقدالتىةالناحههىههذ

وقيهللمسيحءأحياونصبحاألولاالنسانمبآفىاصلتتوتنخهىيصلب

أخرىمرةللخطيةنسخعبدأنيمكنالوبذلثجسدهفىءأعضا

الرسولولعل8صوحالرإنهاحياةبيةإيجاحياةالحياةهذهولكنب

الميمفىأصبحنالقدالمسيحيةللحياةمعرفتهفىاألسقىالىإلىهنايصل

أ5اللهمعسالمفلناباإليمانتبررنادينونةعليناتوجدفالإذناآلن

القدوساللهروحفعلمنهممنهوااليقانبهواقتعالتبريرهذها8
يؤكـدالذىلناالذىالمسيحأيضاروحوهو89إياهاللهوهبناالذى

اليذكرالرسولأنهناويالحظ9خفيناوهولناأيضاالمسيحأنلنا

يذكرولكنهبهانقومأنيجبأونتركهاأنءبالتىJFاألمـننوعأى

أوظثمقابلمونللروحفيماوحبالريسلكونتالذينإنأثهلمبدأ

الجسداهتمامهوماولكنسدمونفإخهمالجسديحسبيسلكونالذين

7خرضاعهومملالذلناموسالخضوعفهوالروحاهتمامLأدتهعداوه

6خالموهفهولروحاهتمامأماموتهوالجسدمامأن
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الفدسوحالرليعهفماذاالروححياهكالمسيحيةالحياةكانثإذا

Jj9خالمسيحناءاازكاسبئيـؤكدلنا

ارب1أالجسدلFأيميتالذىوهوأجسادناسيحيىالذىوهو
طلىغا33ع5أخررهلهالمالستعبادنعودالحتهماوقاومهمعناالجسد

5t17وbjانلوفصافياللهأوالاأةناواألرآلىيئالذى

دتهءأبناأنناواتقنإليهثقةبكلنضقدملخارجإلىالعبودقيوروح

oFSعمعهثطنjIووللمسيحوأخوة

يحاصرناماكلرغملناالتىاأللمجادلنايعلنألنهءالرجافينايخلوححوالذى

وبذلكأمجادمنبعدآتهوماتكشفالتىالباكورهإنهوتعبآالممن

تنالتىالخليقةكلفىبلفقطفيناوليسالضيقوسطءالرجافجنايخلق

إلىسادالةعبوديةمنانفالخليقةهكحذحرراللهءأبنااستالذمتوقعة

AاللهIأومجدحرية

اللهقابلنايكشفألنهفيهايميثةالذىفهوصالتناضعفضعفاتناأما

Y21و26ضلتهقاوبناويكسثمف

نماووعرفناعينناأنلىبودعاناارنااختالذىاللهمحبةلنايؤكدإنه

بكراونليابنهورةصمشمابهيننصبححنىالسموطريـقفىنايسيرفيو

285rثهرينكإخوةبن

يلcوالراليقينfصAء0YاألصعافىLاألءالحزيقرأمنولعك Lى

انءإنلمذاوذناذاUSرفهأنوألبهإشمنعأنالعالمشيمالشئوهو
يبررالذىو3اللهاللهمختارىعلىسيشتمنعلينانمعناالله
أحبنابالذىانتصارنايتعظمجصيعهاهذهفىالمسيحسبةةعنسيفصلنامن

fw



ورأوالاتjقjوءرؤساوالةئ3ماوالحياةوالوتالأنهمخيقنإقا

عنتفصلناأذتقدرأخرىايقةوالممقوالعلووألةتقجمصأوحاضرغ

حياةنألمجدهاwirq6ربنايسوخالمسيحفىاللهمحـة

911المارفياالختيارقافهبر

تكشفالتاممعاألمحاحوبدايةالئامنONاحانهايةإلىالسطحيةالنظره

الروحيةللحباهاختبارهوصفالرسولنهىيفإذاإلتنيمالنبنارتباطالأن

هنيصرخفجأهولكنهالنصرهأغنيةحياتهأمماقمنكرخفإنهالجديده

االئنينبينصلةأىينقطعالقلبهفىووجعاعظيماحزنالهأناأللم

ضروريةبلوكاملةوثيقةالصلةأنالدارسيجدالعميقلىاقألدىءتل

هاماوجفرياممؤاالأنألحسسنا91هناكيكنلمولوومكلة

يقولأنيريذاومsنجالصلةهذههىوماهوفماالرسولعليهيجبلم
حماتاألهذهفىلنا

حتمىالسز

فالقارئالحوارأساوبكانسالةاساهذهكتابةفىسولالرأسلوب

قطiالهومنواحدهيقفكأنماالساقةتlاألفىأسئلةعدةيجد
الماضيةتlحاألمحفىويوجدثشهمناقفىخطأيجدأنويحاوليعارضه

15VcYVو6ا94و35ةأسئلة4طانمنأقلال

ولكنلالردصوعليهايجببواضحةاألسئلةهذهtrrftا08

ليجيبجلسالرسـولولالكةضوحjكرلمآخرسؤاالهناك

هذانستنبطأنونستطيعااسءبتLحoأjrعليه
الباراللهكانإذاوالاكهذاعلىىمناخاللمنالسؤال

بوعدهيئكانوإذاإليهيأقالذىالخافىاإلنسانيرلبرفىبهصأظهرطقد
كاتشكممحسضاىاولتحاتحدس
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نياقليإلسبوعدهوفىقدالذأنتعخقدفهل14كاإيمانفيقبكإنسانكل

نجدءباغربميعدحألمخاطئاكانواوحتىعبهسيبرراللهإنالنبىيقلألم
رفمصولعلهشقسـواقدنجدهمإننائجالقاصمةاألزمةهذدفىإذن5برأين
البعيدالمدممطفىوأمالتهاللهوعلىنعتمدأنضنايمفكيفةيعديقبلهمولم
صهالثاذحاختارهىاكالشعبهذاتركقدكانإذا

يفظرونوهماألمتسألهوحايممحتماسؤالوهوالسؤالهوهذا

اللهابنرفضواالذبنالحهودإلمطوشكنجوفالـوقتففسوفىباحتقار

هبمجونفسهلموقدمبشرهمبلأرضحهميتركولمإلجهمءجالىلةوصابوه
تواللهابروايخضولمقامأنهيصدقواأنيريدوالمذلكوفوقيقبلـوهلم

يقتاوهبمأنأرادواباإلنجيليبشرونرسلهءجاولماالتقسىهذافلماذا
رهاالظاحرةهذهنفسرفكيفآخـرينوشردوافعالبعفحهمقتلوابل

شعبهرفضهلووعدهاللهكلمةسقطتهل

مراثهليطبيعةنقاطئالثفىالرسوليجبالسمؤاكهذاعلى

ائيلإصءرجاإسرائيكحاضر

ائبليلمرةطبيع

اrفىوضعهالذىالسؤالعلىاإلجابةبكلبأنالرسوليبدأ

جملةسوىريذعلمفهناكالختاننفعهوماأوالهوثكمافضلهوماإذن

فألنهمأوالأماةوجهكلعلىكتربقولإذYخفىةواحله

هنايكلولكنهثالثاأوثانيانجدفلمبكلهلمثمالذأقوالعكاستؤمنوا
التبنىلهم5Iو94لهمكانتالتىيمةالعظاالمتيازاتويعدداإلجابة
المسيجمومغءاآلباولهموالمواعبدوالعبادةلواالشتروالعهودوالمجد
rAl



االمتيازاتحذهآمناألبدإلىمباركاإلهاورالعلىئن31ظالجسدسب

ينركأنشطالأنهعلىتدكووعدهمواعيدهمخهاتلهمأعطاهاالتىامظيمةا
منهمواألكثريةبلبمبعتقسىاsuإذنتسقطهكسذا4كلمض

القدسi1حاأعلخهاالتىالفديمةالعقيدهتلثأأماالرسوليضعناهنا
بلالكتافالالحوتأممدةمنواحداوأضحتالفديمالعهدفىءلألنبيا

وهىائيلإسبنئشعبتاريخكلحكتالتىاإللهيةالمعاملةجوهر

غالبيةفىفهمهأسئالذىاألمحاحهذامتح5العقيدفهذهالبقيةعقيدة
عقيدةملخصإنهالمسيحيينالمقكرينمنكثيروظنهالمسيحيةالعصور

التىالعباراتأنيعرفواولمىالءاقضاوااالخخيارفىبولسالرسول

خصيصاالرسولأوردحماهذارأصهمعايهايإلعونالتىاحاألهذافىتءجا
وديةالمطةللمشاألمثلالحلهىالتىالبقيةعقيدةيوضحئالكما

اإللهىالوعدعلىتبنىةالبقهاآلقيالتدرجالعقيدةهذهسولالرويورد

النسلهوحىأالموعدابنامحقفألنالبشريةالعالقاتعلىوليس

ولكنههبمبإبرالبشريةعالقتهفىامحقىيشتركزىالاإلىن3اهـيقى
9و98صكماالموعدابنليس

يقوبقصةفىدثكماالبشرىالبرعلىوليساللهبرعلىتبنئوهى

الذىأعيسموهووالالبعديولدلموهويعتوباخترفقدوعيسو

يدعوىالذمنبلاألممJlعلىتبنىالفالدعوةرفض

ظيوالالبشرىالمنطقعلىيبنىبشرىسؤالعلىالرسوكيحاوبوهنا

اللهعندهلالناقصةوجبلتناودالمحـلىجمرناتفيفوقىافهاإللهىالدور

السؤالهذافىفكرألنهنفسهالسائلايواجهالرسولإنذلكيفعلإذظلم
Lلصانعهاتقولأنالجبلةتستطيعهلهكذاتسألالمlهكذاخلقتنىاذا
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إنضهوغراللههاتيقاومأنيسخطيعالوتهجبرملطبنفسهفرعونإن
السائلتطإسبلالسؤالإجابةبهيقصدالالسائلعلىالرسولجواب

1UYrاللهحضرهفىيتأدبلمألنهوتوبيخه

اللهدعوهعنjL4Yالقارئيهيئأنابعدالبقيةقصةالرسوليجدأثم

ءعياثم6وYaهوشصعفىءاألنبياأقواليوردثمويألمالميهود
YVY9IJ9اءوإممعيا223هوشعأنظر

ءاألنبياوأقوالالشبتاريخمنالبقيةعنالرسولهنيبرأنورمده
عنصرينارسولايدخلوهناودوالماألفىالحاضرالوقتعلىيطبقها

1رعنهواألولالعنصرالفديمالعهديعرفنهمالميةاعفيدهفىجديدين

كلهمضالةأمةوسطفىأيرارحهودهىقديماالبقبةكانتلقداألم
دأيهوالبقيةفىرأىفقدالرسولأماهنالألمدخلوالواحدةةأمحن

انتهىقداالثننبيخماالحاجزوأمماألن

منيخبتهأنالرسولأرادماوهذااإليمانعنصرفهوالثاتىالعنعرأما

أنقدممافهمواءاألنبياإنوعيسويعقـوبقضيةفىوخاصةoحاألأول

11اللهوصاياكلحفظتبللبعلتسجدلمالتىالبارةالجماعةممماالبقية

الناموسىاليرالاإليمانصارفقداالنcI1YYUاءإشعيا4

دخاواوكيفاألمينجوفصهفوإالقيةللبالكاملاألسـاسهو

59rrrنأوإضهوكاالربيرةحظ

نفسهيبررأنيريدمنهووالالجسدابنهوليسقىالحقفإسرائيلإذن

البقية41اإليمانائيلإبرالموعدإسرائيلولكنهقدرتهعلىويعخمد

يخضعونالذبنائيليوناإلسقوامهابقيةلالضوسطفىفبختالتىالحقيقية

rv



هذاوعلىإسرائيلطبيعةهىههذالمسيحقبلواالذينواألمماللهبر
هوكماالبارووعدهباقيةهىبلتسقطلماللهطمةفاألساس

ضرالحاائيلإسرقفمو

وماذابالجسدإبرهـيمءأبنااليهودموقفهوفماإذنللبقيةالوعدكانإذا

األاللفاظمنمجموعةمستخدماحالهمالرسوليصفالرسولعنهميقول
همعنفيقولا11ا51عنهمالمؤلمة

ءجهال

الهوتىدينىجهلولكنهعلماؤهمأكثرفماعقلياجهالليسولكنه

البرأنظنوا1013أنفسهمويثبتواأنفحاولوااللهبرجهلوالقد
خدعتهمذلكافعلوفلماحرفياالناموسبإتمامايقوموأنهواللههيطلهالذى

اللهلبريخضعواولمأنفسهمفىووثقواالخطية

هىالناموسغايةأنفوايعرولمالناموسمناألسمىالقصدجهلواوقد

يريدواولمذاتهفىهدفأنهظنوه513يؤمـنمنلكلللبرالمسيح
أذهانهمفتحوالـوصنمايعبدونهمنهفجعاوالمسيحاإلىمؤدبناأنهفوايعرأن

برفمكاعترفتإنألنكاالرسوليلخصهالذىالصحيحالطريهقلعرفوا

519خلصتاألمواتمنأقامهاللهأنبقلبكوآمنتيسوعبالرب

وسالناعلىاللهيأتمنهمألمالجهلهذافىمعذورينيكونواألمولكن

كارزينالربلهمأرسللقدكالالجوابيعملوهأنبمعايشددألم

إلىمشراقـديماالنبىكلماتآذانهمفىدوتلقداللههـبالمسيحوهمليبشر
ولكنهماتبالخيرالمبشرينبالسالمالمبشرينأقدامأجملماالمسيح
ا4امطبقاصارجهلهمإنيسمعواأنيريدواولموتقسواارفضو

12
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eiقساة

ممعبهكرفضلماللهأنعلىدليلوهذاالبقيةقبلخهالكازرءجاعندما

أفرادهبكلكلهالشعبالعيدححالةءإنهاهوالرسمولعندالرفضفعنى

منهمالبعضقبولنفكذلككانوإذاوبةلالفرصةمنهمماحموص

بقيةلهمأبقىوأنهعهدهعلىباقاللهأنعلىيدلاللهلبروخضوعهمللمسيح

االيهودأعتىمنكواحدفهونفسهسولاهـاهوذلكعاكهبرهانأهـمولعل
111Vالمسيحوقبلالعمةجذبحهقدوأقساه

التئانبواتافيهموتمتتقسىفقدكافةالشبأماالبقيةعنهذا

حتىوآذانااليبصرواحتىوعيوناسباتروحاللهأعطاهمعنهمقيلت
92105ءإشعياrqrfتثنيةأنظرومااهذاإلىيسحعواال

sIb3أعينهملتظلملهمومجازاهثرةوعصاوقنفخامائدخهملتمريقول
IAYJYY4ورمزكللنحكلفىظهورحعمولتحنيبصرواالكى
V4ا

ejواعثر

a1111يسقطوالواعثرألعلهمفأقولالرسـوليقـول

فعثرواءهؤالبهاصطدمعرهرهوصدمةحجرلهمالمسيحصارلقد
فقدالحهودأماجهالةلليونانيينصارإنهبالعننفسهالرسولويقول

لهملمجققآخرمسيحاطلبواألحمهم23أكورنثوس1عثرةصار

واعرقدفهذااللهبرلهمويعلنخطيخهممنيخليهممنأمابالجسدوهأرافىما
بهواصطدموا

1111ro35ائيلإسءرجا

المطافنهايةيكنفلمالسابقوتدبيرهاللهعلمفىكانكلههذاولكن



الرسولويوردقبلمنعرفناكماىاألبلللسقـوطتكنلم5هذعثرتههمإن

إلسرائيلالبافىءالرجاخطوات

صالهبمفىBذااليمانإلىاألمدخولفأمذهصهمعثرضخدماصأوال

نظريةالهوتيةمقولة2امواهذايكنلم11I1bيلألمالخالص

ليبشرمكانإلىيذهبكانuفعندالخدمةحقلفىرالولالرساكتخفيل

يرفضوهأناالدةوكافتاإلنجيللهمليقدمأوالاحموداإلميدخلكانفيه

فيذهبلألممالبابينفتحوعخدئذأكثرهماألقلفعلىمكايكنلمإن
ههذإلخw110cfVأممالأنظربإنجيلهإليههم

تدخلاألمممنالبقيةأتولىوهكذااألمإلىالمبشريندفعتالقساوة

لمالنىالمريةونةفالزالزيتونهمنعاتشمبالرلمحوليعطمثاوهناةالحـظيرالى

sAjالحقةالزيتونةفىطعمتثمأغصاصهاحماقطعتاألممونةزهىتثمر

ءثركااألممفصاراللهملكوتوزيتونةcحمهايتصلمابكلالكنيسة4زيتو

قبولهموعدميهودااقساوةنتيجةءجاهذاكلهاودالزيتونهأصلفى
الذمعظيمبابa1للمسيح

إغارةهووآخرشيئايثيراألهمقبولأنوهوأمراثانياهناككنو

لهذاةاالنجيلإلىفججذبوناألمممـنبالغيرهمجسونأنهمأىاليهود

أمجدلألحبمرسولأتىبمااألبمأيهالكمأقولفإفىالرلسوليقولالسبب
فخمـمة0111r3tأناسامنهمروأخليأنسبائىأغرلعاىمتىخ

الجسدحسمبوأنسبائهإخوتهإرجاعهوبعيدهدفلهالألممالرسول

ظكيأغيغبيةبأمةأمةليسبماركمأغأناالقديمةانبوةافتـتمهميغيروأن
البخعةالمحاربةالىالتدفعهمةالغيرهذهYr1Yتثنيةأنظر119

المسيحوقبولاألعينانفتاحjولكنالخدمةأولفىافعلوكالجاهلة
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كانالرسولولعلالعظيمةامضيازاخهمإلىقيرجعوناألمينعلها

لتوزيعهاليهوداألممناألموالجمعأنيعخقدوكاناألمرهذاجدآمهتما

كلثموحثغارتهمIفىلفعاعاملهووديةايواأورشليمفىفقرائمعلى
جوعالر

معوفاقغالمرعلىكانواالذيناألهمإلىالردسولجطالموقفهذاوفى

الحةمهورفضهداكانإن0فيقوحمولمجتقركانواماوغالبااليهود

كانفرفهبم0115aواتءاألمنحياهإالإقتبالهمنصيفماذاالعالم
كرجعونلعلهماللهإلىيصاونبالعكسبللمجتقروهمأالفبجبلألمبركة
صبمعليفتخرواأأليحذرهمأنهبوأمجدأعبخمونشرجوعهمفبركة
تقلهقديريةزيتونةإضمالصصودهاوقعالتىالعثرةننسىفىلوافيسق

ورعدةنحوفخالصهمويخمموايخافوالمفإنالحقيقيةالزينونةفىوطعم

فلعلهالطبيعيةاألغعصالقعلىيخمفقلماللهكانإنألنهقطعهمأسهكفا
t21أيضاعليكثمفقيال

الذيناألممخفعلكماالطجعيةمونزيئفيطعحهمأنرL3tإن

مغايرةزيتونةفىهمطعح

يعرفهلمسركشفوهووأخيراثالثرأهإلىيوجهناالرلسولواكن

ملؤيدخلأنإلىرائيلالجزثياحصلتقدالقساوةألأنeمفاداألمم

أنهاتعنىقدجزئياوكلمةفيهاةرالتامةليستالقساوةأنىaIاألمم

اذىاالموقفيؤيدهقولاوهذاائيلإسومنأخرىدونلجماعةحصل

واحـدوهومخهمجماعةقبلألنهشمعبهيرفضلمالربأنمـنالرسولصفهي
أنإلىعبارةوتؤيدهاالزمنمنمدهتعنىوقد111أالمقبولينن

تعبرشجزئياقدقالكلمةJSحكلعلىraع0األمملؤخلالى



وأنتتهسواقدمأغلبيضكانتوإشاتهمامبهمجماعةأنأىمعالمعخيين
ىوتنالؤمنمنمدهتسخمرسونهالتهساوةهذ

اكاLEI6lاإسرائيلجميعيخلصاوهالظففىالصعبةدالعباشأما

الروحمىإسرائيلهبمأمالجسدحسبإسرافيعمهلائيلرخيجصيرغثحد
ءاإزونسرالمثمانئدالمسيحيثباونق1اماااايثوداتكلاصويتالذطت

جميع4كاأننرىنافإتامانحصهكلنهمىلمقإبمبرتبخاغشإعباءكيذ
قوالذثواإب3اسزتيناتهاسبهرثامماثاإصطضإخف

نشإيـناتإالعبارهكشنحمـةحاسإلأكأصلاكأتةات

أش33ا11نمأإسراعيلءجـاإناقاإاأثصإأبرإاس vخأا

ق5نافإأاتوصيمدرأورااجـتنتيكندسااللهـوواعارأيخسهفاشفى

شما5ءأصبأأقيإفخىاةجـغمن5وأمأجلنىءاأنخـىغانجإمج
يله3اشاواشأكققدحثذاخيلالىعـكرفى38ىءالألىاأحا 01ءصاال

اأبايسخـطاقالنجاائبهالربوعاطفإنالضممايرتسايعت5كىeصنولتاألماكهيخ

لألثبقودويعمكباألمبرهميفسوفاولهأإقامتبعنيغخللناكيتهو

اللهيعونتـملالمرةمأنكنغكاإفـإنكمالطريقهواحذالمسيحويقبلوايرجـعوا
ئالحمايخيعوالماآلنأيضاءكحؤالصذاهءهؤالبعصيانرحمتماآلناشول

معافىالجمبثءلماأغلئقدلمحالئهrو30عبرحمخكمأيضاهميرحموا
حواآلنالمتكدمصالخـا3هواوحيداالطريقالجميعيرحملالعصيان
كماهايقبلولااودأيضاوتقدمالذمقدمتالتىالرحمةهواإلنجيل

األمقبلها

اللهكنىيالعمقاللهحكةبمجدالرسولينطقاالعالنرهبةفىوهنا

ألنءاالستقصاعنوطرقهالفحصعنأحكامهأبعدماوعلمهوحكته
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ألنفيكافافأعطاهسبقنأومشيرالهصارمنأوالربفكرعرفن

rrrlآميناألبدإلىالمجدلهءاألشمياكلوبهولهمنه

الجدبدةالحياةو

عديدةأمورفىجحيعاتهرالبرحياةلديدةاالحياههذه

مرضيةمقدسةحيةذبيحةأجسادهبميقدموابأنبـالتهالعميقةالصلةا
tItللهليكونواالعالمشكلعنوايتغيروأن

اللهقسـموقدالمسيحجسدمفالمؤمنينتحكمايتىالعميقةالصلة2
للجسدءكأعضااالخرينخدمةفىيستخدمهاأنفيجبموهبةواحدلكل

tirofrسحاالو

rايصلوأنبدفاليضطهدونهمالذينحتىالخارجـنبالجماعةصتهم
15اIالناسجميعأمامحمنبمنظرويظهروالميعاألجل

درخألجلعملكليفعلونهمطالماالسلطانابألخضوعهم4
7ا13سUطاخهممختمنلى5وعالج

r100للجميعأبوفرهأنيجبالذىالوحيدالدفيهىالمحبة5

1Y111fالربوبئالعالملمواجهةالكاملاالستعداد6

مونيهوالفاليعروهفيههمبماءالضعفاءاألقويايقبلأنيجب7
فلنعكفقولهفىلكsالرسولويلخصتضربلتنفعالقدطفسيةبأمور
1419لبعفلىبعضناللبنيانهووماالمللهوماعلىإذن

حالمسبكنيسةفىالخاصةالالقةهنهعلىالرسولينبرأنوبعد

فناعرأنكماسبقلهمزيارتهسبلهميبينJ41511fكوفى



10Itrrالرسوليةوالبركةالكثرهالتحياتالويقدم

61ص

dlJتاريخكلفىلهاصارايتىقهالالبالغةالرسالةهذهتنشكىهنا

يرهبموبارتوكارلرولووسىمطضأغهفىوضحكماىقىسلطانالمسيحية
المسيحىااليمانممالقةمن

كورنثوسدسالتا

فهمابولسالريسولكبهاالتىألطالرساأطولنوسرنة5ممرسالتأ

أساوبفىروميةالةكرليساولكنهمارسائلهأطولروميةورسالة

اقينالرسهعلىيسميطرحوظفكرىانتظامفىروميةالةرتسيرفبينماالكتابة

دبهفماسنرىكاالكتابةأساوبفىغريبتنوع

كوونثوسمدينة

شوسكورينةلىيئاعننعرفأنعلينالةالرساصيلتفافىJاللوخوقللكنو

مخأ1الملينىالعالمفىحهـيرةإاالقديمةوسرنJSأنقاضعلىبنيتالمدينةهذه

وجعلهابناعطلمحيصريولوسأعادماق5سنةوفىمقilسنةهدمت

اتأمزاعندمامY2لسخهفىواقداىالجنوديسكنهارومانيةمقاطعة

ورنزسءصارتأخائيةإقليمأبيروسمعون3كممدونيةعناليونان

هذنتلمواكنتىjtاالحاكموموطنلرالكباإلقليمهذاعاصمة

تىومالرالشيـوخمجلسحكمتحتبلاطورلراالمإشرافتحتالمقاطعة

بيهاتقعىفهائالامتيازآأعطاهافقدالجحرافىوسكورنوقعمأما

ضخمءاميأقبممنهماواحدكلوعلىوالغربالثرقأمنهايحدايحرين



نكلجعلوهذاوميايكاالغرفاءوالميناكنخـريااحمالشرفىءالمينا
مجدهفئيبارئكارياالأزك4U4jوكورنص

والغربالشرقبنيربـطىأالالعظيمالريهترور3مماأئهثفىزافىوممـا

عظيمنجرىمركزاأجانجـاطجـارةكبهرياحركزأأيماملنهاديمابه

د3نيامنالجنوشاءالجزحولاردورانخاءكاألتتانالمونظرألألن

رةصخسحنrصـتلبواالبضائعوتنقلقاثإاأكأاالءررحمماثإةضتايندا

الؤطىيةةفيصاخـصنأ11احمإححكأتمكأةحبمدت3اتةاءاأاصإتأإق

تإتءتتهااشءإااشاإذخآاشلتشلىهـةهـتهـمعهـ يرiونرااأ

اهـإافاا1رآنتـصتهصئؤلثاصاهـبح

تماتأااادإانمكأأإصطاشإتاسإااصتششيمجبـاالمعذا

Jبمشحإفأاكطسحابكأتوحهةاقإاصانععالمصقييخةاحـااحـسيثعاصزس

فىصثالأثيضاتـنحعارت1إالشاالواضجأترههـالاقنوعلممذابهان

وفحماجىدآهمثبورةكانتحـكماصحاوافىغنافىواكشأرتـهاوحضثقافخها

ودتسوأفروأرطاميسلرجوبيلمححبهاقإشفاقسةواإفرباآفىةأدخاأيضآ

كحوالمدينةتمخبدأكحبمكاتانولحطنرءشهابيوسيرءإيزيمىقض411ىفآمع
امرأةأدفمنأكركرستوهناكجداةعاراببةالءاألفرودتسأقمما

القإيمةالشرقآلهةعخاروثتشابهجـعلتهاممااآلفىةهحطلخدمةأجسادهن
كورنثوسفأصبحـتالمدينةسمعةعلىذلكأثرلفدوفجورهاشرهافى

الجويصفكانبولسسولالرولعLاألخالقىواالنحطاطللرذيلةادفةمر

إلمرسالخهفىاألممخطاياعنكتبعنمماوقمتاذلكفىAيسموكانالذى

فةالخطرعيةاالبئالفروقأيضافهاوظهرتء11Ytرومية
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كورنثوسفكانتالمبتذلاحرفواالغنىجانجاإلىالمدخالففرفضانNيم

كلفىوتطرفهاAبفسااطوريةاالمبرءأنحافىمثحهورةالفسادبافىلذلث
شئ

أمثيموسسنويافىتقامأتكاالنىاأللعابتلكالمدينةهرهفىادeIو
لهفهاطاالنوأميالعشرةمنأكثرالتبعدعخهاالتىطحـثحأكم

منلرةغفجموعكورننوسعلىتتدفقحيثوراشغيستمراأللعاب
ضبرأىبولسالرسولولعلالمتعةابواوطاواقجارواروالزالرياضيين

ووصفهاالمسيحيةالحياة3تشبيممننفاتخذمهسنةربيعفىاأللعابهذه
GJ9سوكورش1نالمرأىرآكامـنفYVة

كـورشولمىمةكنينعظتكوكيف

جا3فذأورباإلىمامالثانيةرحلتهفىبولسولالرأنعرفناأنسبق

أثيناإلىئبيريهإلىثماونيتساإلىهبهاوبعدونيةورصأطفيلبىإ
وتيموثاوسسيالبهقأنبعدكورنفوسإلىأقلعهناكورالمشخـابهوبعد

التبعثيريةرحالتهفىفعلماأقوىمنيعدمعصكراللتثميرالرسوكبدأهنا

نوديوقدكاناوبريسثالأكيالزوجيمانعلىشئكلقبلتحرف

الذينايودامعداطرواكنهممارومافىالخيامصناعةفىيعمالنمعسيحييه

معهماوتقابلكورنـفوسإلىاءفجاآلروهـمققيثحرديوس1دهمطر

ومما3الاأعيراكونالهناؤممlمعهصاوأقامالرسول

فيهخدمتهفركؤكبيرليهودمجمعالمدينةفىكانأنأيضاالرسولساعد

وأعالمجحعىرئايكريسإلررأمرجمموعلىهمالكثيريناجتذابفىونجح
المجمعفىهمناقتنأدطبعديهودالرففبهلماولكن188أعمالبيته

أنارؤوسكمعلىمممدلهمlقـاوثيابهنفضبشهوهوقاوسبوتعدة
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رجليوستسإلىهبaAiIqALrاألمإلمماSlاالنمنئ

فىويبثريعظونصفسنةالرلممولمكثالمجمعصقدابيخهدتهمتعبد

هاjjلهLكبيرةكنيسهونتوتكالليلفىرؤيافىالربجعهأنبعدالمدينة

المسيحىالمجتمعفى

الحماألنفشاواولكنهمالمدينةمن6Jديأنودماأرادآوأضير

وأكيالهووذهبمدةذلكبعدفكثمحفرهمندهـمرbوطلهمرفكل
كيةوأفطاقيصريةLkهووسافرهناكوتركهماأفسسإلىوبريسكال

وأبولسرلىبوالرسولتركهاأنبعدالكنيحمةهذهربولمىزارولقد

واسعةثقافةولهالخطابةفىعالياتدريباربامإسكندريايهودياممانهذا
يوحشامعمـوديةإاليعرفالكانولكنهالمقدسةالكففىعميقةومعرفة

رحماوهناكمكمانهماإلىلوبريسأكيالأخذهأوالأفسسمىإلىوصلفلما

اخائيةإكيذهبأنأرادثجوضوحبكلالمسيحبيـوعيختعىماكلله

جتهبقوةكثيراوساعدورنثوس1Sإوذهباألخوةمنوصيةفآخذ
كانتوقدالمسيحهوالناصرىيسوعأنكبالمبينامنايهودإفحامعلى

35كورنثوس1ذلكإلىنفسهالرسولمريمثكاقويةناجحةخدمته

وتثبغتكورنخوسكنيسةتقوتأبلوسقدمهالذممطالعملوحمذا9

حمنتائلخطمتهطأخرنتائجهناككانتفقدذلكومعالربطريقزطكثيرأ

كورنثوسابعدفيماسنرىuIجدحزنابلىأبولهوالربولملهايسرلم

الكنيسةعيةنو

الكيسةهطروعيةماولكن

122أكورنثوهأممىأصلمنمنهاالعظمىالغاليةكانتا
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فىJالرسويخاطبهمدواانبهبأسالعددابهاكانفقدذلكخ
آباؤناالبريةإسرائيلعـنفقولr914111كورنئا

اطيةاالوستقرمسخوىإلمطتفعقىلماىاةمرالثمقالطقاتمنأيضاالخالبيةوكانت

ءحكاونكثرليسبثولهالرسوليخاطجهماولهلىالمدينةفىكرتظالتى

ورنثوسع1ءشرفاكثيرونليسءأقوياونكخيرليسالجسدحسب

ءوالشرفاءاألغنيامنأيضآجماعةفربمكانفقدذلكومع6Yl3ا
6IروميةAاJAأYYYcا111وسكورت1نوالمتعله

rrوةراواالدينفىتمايرةعيةابئطبقاتعـنعبارةالكنيسةنتوصهذا

ارسوكابهانادىتىااللهكلمةجميعاجمعتهموال

الاليخسةإلىالـوثفيةعاداصهممنبمونكثيرخملذلكجاؤبإلى2

القديمةالعادةتالثينبسوالمفثالأخـرىكشايةفىتظهرورلمأفيثارتفظ

منمعلمرايةمخثصخهمواحد5ينضوحثاالمتعلمنوسطالمتفشية

اا211tوورنح1بهاآلخرينولمجاخرالمعلميهت

وفثرالكنيسةأسسالذىالرجلأنهعلىبولسبالرسولفـاخرفبعضهم

بولسلجعيستالالذىالفصيحالرجلبأبولسوناآلخروفاخراللهكلمة

IIIبولسوحصنوهوالخطابةالعلمفىيجاريهأنلسانذالقةن

والفلسفةالحكةمنخاليةبسيطةكلماتأليستبشارتههىوماهذا

لنفسهأنيعرتكانوعلوماذا116وسنثوء2والعلم
إنكالاالفالممفةليفهكماطائلةواالأثمنهالطلبأهميةالتهولرقدرا

ةبرسأىبضاثاكبحضوفاخـروالفيلسوفلممالموهوجلالرهوأبولس
J1اثفالبيظنزارهاهلالكنإسةبهذهايلرسصلةأيةندرىالنحنa

1لهمجيدامعروفكشخالرسالةفىإمحـهيذكرالرسولألننظرأ



قدأغدابدفاليزرهبملمأنهضناافترولواYc90وسنهو
بولسعنديمزماوهذاالمسيحليسوعالمشهورالتلميذفهوالكفيرعنهسمعوا

كاننوع51ندرىولسناللمسيحبأنهالراخنماالبعكلوفاخروأبولمى

نفسهالمسيحأدخلوأuا4والباقنمنأحسنيكوزوالملعلهمءهؤال
االنقساماتفى

ويبقيانءعذرامنرجلوجفيرالروحىالزواجفكرةبعهموحمل
واوق5r7rهيمسنثثىكور1جمسديةالتصوندهكذا

الحقيتىالمسيحىالنظامهوهذاأن

الالتىcالقيادةالموهوباتءالنسامنمجموعةالكيسةفىوظهرت

زوجها5تناالواحدةفكانتللكالمالكنيسةفىأوسعبحربةلهنطانإن

تركنذللجانسبوإلىأمرماعنمرتفعبصوتلتسالهاالبئعوسطفى

عادةيحيعمبرؤوسهنعلىالشريفاتءالنساتضعهكانتالذىالرأسءغطا
Jj516وسكوراسالعهقذ

بالنسبةوالسحرالخوفمنتحقتربأسطوريةفكرةبعضرثمدىكان

كوأأووايخأنيمكناليعتمدونالذينأنيظنونفكانوالمحعمـودية
صةفرالربءعاثهافرصةمنجعاوابينما105كورشوس1

ليسالذينءاالفقرومعايرةوهوالثرىبالوالتباهىوالشربلنالعاجتماعية

الرسولبهاوعالتىبالبشارةيتمسكبعضهمكان11Vriلهم

آضتفكيرإلمCنجيلأيئذلكتركاآلخرابعفاولكنلخاللهموقدمها
واتأقياعةالنهIاقاحيثاتاألمgمنالقيامةممألةمفىآخصو



غيرالفقيراألخريعنiكحقإيمانهوقوةبمعرفتهمايتباحظلحضحهم
13أ8وسورفىع1رفخه4فبرضىوالبهأعا

غيرهاعنمزهاوهـضيسةالكذهفىكرظالذىالعجبالخليطكحوكحذا

ضائسالمن

إياهاتركلبعدجاالرسولصلة

اريسولاصلةتطوراتندرسأنيجبكورنثوسرسالتىثثمل

وتركهاالمانيةرحلتهأواخـرفىلهانبعثبرهأنىأنبعدةضيسالبهذهبولس
نهناكالرسالةدارسإنوراألسارتوكيفاباينحدثماذا

صهذهالرلمعولصلةنوعيةفىيفكريجعلهماللمثـوضوعاتالشديدالتنوع

وراأليعرفأنلدارسيمكنينالرسالةتوياتمنعاديةالخيرالكنيسة
التالية

الزفىخطيةفىوقعواأنـاسبينهمأنسمعقدالرسولأنيبدوأ

يظهركماأولىرسالةلهمكتباولهتشريرفاسقطريقفىدرونيسوأنهم
تخالطواأالالرسالةفىإليكمكتبتاليقولحيث59كورنثوسافى

أنمنهميطبأنهفظنوافهمهااأساعرقدالرسالةoهذولكنالزناة

هميللبهلمماهذاونثرالعالمهذافىالزناةألنكا4العالمايتركو

حتىء31ضبسةأعضامنالزناةيخالطواأالمخهميطلبإنه100ع

التىالرسالةهذهأيئنول1rاIويقنقواالخبيثلوايعزأنيمكنهم
ضاعتأخهاءعالامنونكثرديعاألولىالرسالةفىعنهاويعلنإليهمكخبهها

هناكنولنالباقيخالرسالتينمعإليناتصللمولكنهاأوالصماإأرسلها

وهوالثادةالرسالةفىبافمخهااءجزأنaمفاءالعلمابينجداقوىرأى
غيرمعنيرتحتتكونواالا7ابUة6كورنثوس2فى



إلخالظلمةمعللنورشركةوأيةواالئمللبرخلطةأيةألنهلمؤمنين

وأنالمناقشةفىمحشوروكأنهيظهرءالجزهذاأنالعتتهادحمذلكويؤكدون
نظريةهذهالمناقشةويكلهولةبكل63بعديأفا72

تSالتىءااألجزهذهتفسرإذربررحمامالمايكودنقد

vأخباروصلخهرسالخهتفمسيرواءأساأخهمالرسولعرفأنبعد

اسمهاجماعةإليهحملخهامتعددةوأحزابالكنيسةفىانقساماتعنغريبة

اخلوىبيـاإسمهامسيحيةرةألعبيداكانواهمخاوىأهل

ثالثةبيدالكنيسةلهأرسلتماأيضارسالةوصلخهثم11اكورنثوس

16كورنوس1وأخائيكوستونانوسوفراسطفانوسهملهاممثلن
Vحالتخطلبالتىوالمشكالتايألسئلةمنمجحوعةومضحوخهاا

بينايتىاألولىالرسالةلهمكتبكلهـاالمعلوماتههذأساسوعلى
منمخعددةمجموعةفيماعملبرسالةتكـونماأشبهرسالةوهىاالنأيدينا

منظمةبطريقةفجهاتكصلمالتىتمالمواضه

اىاالتعالـيمبكلهميذكـرلتيموثاوسإليههمأرسلالوقتقسوفى
علىcولكنرنSا6إباعلمهم

تـتملمغالباالزيارههذهأنأيدينابيناللتنالرسالتينمننتخليماقدر

كورنثوس2انيةاالرسالةول1فىrjتيهوثامعلمملصالمهليرلالنه

dlخاطفةبزيارةمeقjالرسوأنءالعلمايؤكدتالمؤلمةالزيارة3
Sمنذلكويستنتجونالرسالتنكخابةبينانقحاالذىالوقتفىرنشوس

2sلجهمإسيذهبإنهلهميقولحضثااوكورنئ



وبعدإياهمرهتبشبعدثانيةصرةزارهمقدأنهمعناهوهذاالثالثةلمرة
قديقولالمانيةالزيارةهذهوعنأيدينانبالتىاألولىالرسالةكشابة

اآلذغائبوأناالئانيئالمرةحاضروأناكافأقولوأسبقفقلتسبقت

رنثوس2sأنظر2ا3وسكـورنض2أشفقالأيضاجئتإذاأتى

12oIاYلهموسببتمؤلمةكانتالثانيةالزيارةهذهأنويبدو

كورنوس2اكضيسةاوبينبينهاكاالتىالمرارةألجلشديداحزنا

Y1fاألوالرسالهفىصدىلهاتجدلمالمرارههنهLأنعلىلمل

شححماص9ا1بعفوبينبينهجةموازيارةاإنلهأرسلهاأنبعدحدثذلك

أنويبدوثانيةاالرسالةفىتظهـرالتىاألخهاماثامنكثيرآإليهوجيوا
سرعاالمدينةتركبلهناكطوياليبقلمالرسول

ولالسنبالضبطنقررأننستطيعالالزيارةهذهحدثتمتىواكش

حدوثوقبلأفسسفىمتulءأثناحدثتأخهاعلىءالعلمامنكئيريتنهق
9rrfأممالديمتريوسالصائعضدهtالتىالمظاكرة

آخرشيثامملوهناكأفسسفىرجعوبعدها

ثةالمحزلةساالر4

كثيرحرنمنألتىالهمالردصوليـقـول24كورتYفى
التىالمحبهـةتعرفوالبلتحزنواماءالكخيرةبدموعإليكمكغبتقلبوكآبة
أنالساثدالرأىكانالرسوللهمكتبمتىنحوكممنسيماوالعندى
الضغلىبهذانوحىالالةالرمحتتولاألولىالرسالةعنيتكلمالرسول
األولىالرسالةفىكاننعمدالصـهمحخمافىيظهرالذىولالرسعلىالعافى
هذاولكنوالسادسالخاسـىحنNافىخصوصالمؤلمةءااألجزيعض

فىيؤكدوأنهخصوصأهنايصقهالذىالموقفعنيعبرأنيمكنال

11يي



حزنألتسببلمءالعلماايفترالتىالمؤلمةالرسالةكحذهأن78كورنوس

ءجزفأىكتابتهاعلىيندمنفسهالرلمحولجعلتبلفقوسكورنهألهك

يحثيرالتىالصعبةالرسالىةهذهأنيبدوالرسولعليهيندماألولىالرسالةفى

يتحسكرأيانهناكالرسالةكىأيئنsإاألولىبالرسالةلهاصلالإليها
المحزنةالرساينظريةيؤكدونالذينءالعماحهما

rاهتliحماألؤصضمنسالةالرهذهنيقولاألولالرأئأ

نواوحـزجداوافتأإليهمالةالرهذهأخذتيطسوآننيةااالرسالةمن

دتألبواالذينواووتمخهمظمىاليةالغالبتابتاألقـلعلىأووتابوا

النقيجةبهذهإليهتيطعسرجعوعندمايرهانهامـاتواتهموهسولالى

إلىرجعواyrrوفرحاالرسالةتلثعلىنادماأخرىمرهمإلجكتب
2فىقالىماهذاوبيخهملجنهبمادلةالمألمحبةعالقةفىالطبيعيةالحالة

المؤلمةالرسالةأنءالعلماويعتقد615آخصو7jكورنثوس

4يةلجصولكنخعاوقد19انيةأثاارسالةامـناألولءوالجز

ءالعلماتجعلالتىاألسمبابهىماولكننعرفهأننستطيعاللسببمحنتلفة
أسبابثالثةونيعهذامثليشقدون

ءالجـزففىالرسالةقءزئيناكالLجلىاااختالفهوولاأل
ءالجزفىنجدهاالتىارةبالمروالعشعوروالقسوهالشدةنجدiVاألول

نIالمعقولغيرنأنهيعتقدونءالعلماصلاألمرهذاا10أثاقا

ومناشديدةاالمهـجةاههذثملويكتهايغيرثماللهجةحمهذهالرسولطيبدأ

يكخبكأنةالواحلىالرسالةفىجماعتينيخاطبالردسولأنالمعقولكير
هوتؤيدهايتىاألكلبيةإلى9ااألولءالجزالبعضىيقولكا

يخرمننقولضدهتقفأقليةإلممابهيكت1rاألخـيرءالجزأما

ft



مرتغيعندوخصوصاالخطابغضونفىذلكlلريشلكانوإاللمعفول

أنهوالرسالةىاألخـيرءالجؤلهجةرلخخيآخردرسوهناكجـةاللي
ثانيةمصـادرمنأخبارتهءجاالرسالةمناألولءالجزكتبأنبعدالرسول

أسلوبسولالرغيرولذلكجديدمنصوتهارتفع16Aتناوالتىالجماعةهذهأن

أوقريبمريشرلمالرسولولكنالجديدالموقفهذاليواجهكتابته

الشخصوهواألخبارحمذهمنهااشتىاىامادرالممـننوعأىإلىصعيد
أنظرالمحنيسةمذهعنخوصأومعاوماتهمعصدريذكرداثماكانالذى

76نثوسركو111cY1cYنئوسكور1

رسالةمنالنافىءالجزأنءالعلماءهؤاليعتقدألجلهالذىاضاتىاالسبباأما

الرسمولزيارةإلىاالشاراتهونةالمحـزالرسالةنفسههوالئانيةرنثوس5ك

iاألولءالجزفىاس10الثاكاءزافىانتظاراتفهنالى

ضالقبالكتبتىالماءزجل6أنعألممايدل

طاضكمكلتمتىصيانعكلعلىننققمأنوممممتعدين156
فىتممذا

29a1فىطائعونأنتمهلتزكيتكمأمحرفلكتبتلهذاق
شئمم

rI2Dالباقنولجميعقبلمنأخطأواللذينأكهـف

إشمفاقاولكـنىoافىaصدلههذاأشفقأيضاالجئتاi1أ

ةغضبهفىيذهبلمفغورنثوسإلىآتلمعليكم

جزماأستعملاللكلغائبوأناحهذاأكفلذلك110اس

تقارنللهدمالللبيانالربياهgiحأعطاىالذالسلطانحسبحاضروأنا



يمونهالجئتإذاحتىعينههذالكموكتبتألJ2rءجابماهذ

فرحهوفرحمماأنيجميعكمواثقاهمأفرأنيجبكانالذينمنحزنلمط
مأجمج

taاألولءالجزفى10بكيفيةيـتمكانانتظارهكلإنتوضحاصواحدا

Jgاألوءالجزمححابة

اشدسالذىالموقففىاخشالظهناكإنأيضاأىالراكذأمحابويقول

واأللمارةبالمراءمملوءفجاحادأن10rsحاتاألكتابةفىالرسول

يختلفوهذارسالتهعنوبالتالىسالنفعنUعوقففىكانوكأنه

عهافيتكلمالمتىالمؤلمةسالةالىكانهنأرجحثاألولءالجزعنيهنهرا
ؤندمهبمحزنهمفىسببافكانتيطحنوأرسلهاحكتجثاالتىآخرنطم

9اjروتظههاألخيرةسالةالىإلهمكتبفيهمهذاهاتأثيرعرفولما
المـؤسفةسالةالىهذهكخاتجهعلىتميعزل

إليهويوجهونالسابقالرأىهذايؤيدونالءالعلمامنجحاعةهناكشل

التاليةاضاتاالعتر

لخفزمنفىفينهماكلجزئنإلىتنفسمالثانيةالرسالةنت5ك

تتضمنهاالتىاألخيرةالرسالةخاتمةنايئمتشاجمهةحميرظروفيوتحت
IAILتيببالتراالهتمامدونمعأالرسالنينوضعالذىومن29ابتا

بعديعرلمنهألوجودغيرذلكعلىالتاريخىفالدليلذللثجانبوإلمما

ذلثjiيشيرشماهدأىأوجمقىأومخطوطةrع



السابقةالنظريةهذهأنصارفيهبالىفقدالجزئنبنفاالختاما

اراخانيحاtاألةفجمقارنتشابهأيضاهناكجمخصمااختاألفاهناكأنفكا

باالفتخاربهتاوهماعبىعمثردىLواناحيةمنالساخوا

كرونيواممنههقاسيةثالثةاةرساكخبالرلسولأنرونينالإحبم
أخاويعتقدونالثانيةالرسالةمن1013تlاألفىمتضضةأنها

ضاعت

بالثانيةالمخـونةسالةر01

سورنشعإلىالرسولممف10آخرثىالرسالةهححلىكانت10غالبا

كأب10وغالباالثالثةرحلتهضهايةفىررومIزaأنغلىنطاظاحلةالىفى

الرسالةهذهشيئابعدلهميتـبلموكشروميكنايسةإكرسالقهعندهممن

التىالطيبةاألخبارممحاعندهوابتهاجهفرحـهعنالتعبيروكفرااءأهمJو
Lبمجهتهكصيرآمنتحمحنقدحمنإسةالوقفأنوأخبرهتيطسليه

ذللثأبجاإلىماخالنحاألفىوخاصةالرسالةكلفىواضحوهذا

يطلبإنهلم2يمثرحـهاأنالرلسولأرادالتىوراألبعضهناكماكافقد

لريدوهه21Yتابالذىالمذباألخعلىفالعطروايظأنمنهم
يسوعالربألجلهاأرسلهالتىوالخدمةالمسيحيةالحياةنوععلىيطلعهمأن

أتعابمنقعباماكلرغمالخدمةهذهالتماملهييهاالتىوالقوة
ومفمثالت

يرآكباءجزيخصيثماألولىحعةالحـاتاألفىوجودكلههذا

يههتمـواأنعلىهمويمأورشلفىالقديسينألجلالجمعلفكرةمنها

آلالقادزيارتهفىإليهميأتىعحدماعطاياهممنهميأخذأنجمنحتىأكثير
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lJسائلالرفكمابة

9وlAورشوسافىنقرأفنحنسهلاألولىالرسالةأمر

فعالعظـيمبابلىانفتحقدألنهالخمسينيومإلىسأفسفىأمكثىنص3و

سنينرحوالىأفسسفىمكثأنهنعرفكاونحنونكثيرمعاندونويوجد
كورنثوسأنمعناهوهذاrاlCfJvlYحوالمماإلىم53منءابندا

مهـ6أو55سنةفىإماأفسسفىبائهمناألخيرةالسنةفىكتبت

وصلتالتىالمعلوماتهوالقولتجأكاالرسالةكتابةغرضوكان

وجودتUIالمعلوهذهوتخضمنا11كورلخوساخلوىأهلمنأليه

كثرويعتقدا2و1اأربعةأحزابفىتتلخصالكنيسةفىانقسامات

مثلالكنيسةفىأخرئممثمكالتبفحعةعنوهـأخبرخلوىأهلأنءالكلمامن

بمبعمقاضاأوا5أبيهزوجةمعالخحطيةفىسقىالذالرجل
بينهبمتىالزخطيةوانتشارI11الحكوميةكالمحافىابعضا

6122jوقتفىفونهايقترواكاالتىمورافاتهمعنوهأخبربما
OO1دةالعبا

الكنيسةهإليأرنسلتهاالتىاألسئلةعلىليردأيضاالرسىالةهذهوكتب
16وأخائيكوYوناتووفربYJأسطفاالثالثةاألخوةيهوحملها

كتبـغالتىاألمورجهةمنوأمالبالقومبتداعلجهابردكانالتىوهى17

التاليةاألسمئلةتضموحىأ7عنهالى

المواقيمةا7والطالقالزواجثملألوثانذبحماأ
15مةاقيااعضيدةY1fوحيةالر

ألنهيداأكثرأمرفهوالثانيةالرسالةكتابةوغرضيتاريخأما
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3واحدرسالةهايريعتأكانءسواالرسالةمنالدارسموقفعلىروق

ثالثةاأرسالتنأم

وفيةمكطمنكخبتrlفيفولونواحدهرسالةاأصثيعخقدونفالذين

صوابإلىرجعتقداكإسةاأنمتيطأخبارأمنسمعأنبعدتم7oسنة

سببإنويقولونوآمزوممثجثالهمفكف76كورنثوس2
كفأنبعدأخرىأخباراسمعأنـههو10rصفىاللهجةتحير
قاسيةعنيفةبلهجة10rافأمااألولءالجز

إفيفيقولونرسائلمجموعةمننـةi3الرسالةونيعتلالذينأما
ينوىكانماعندالمؤلمةالزيارةمنرجوعهبعدكتبت1013ر

قابلهبلتيطسيقابلىولمواسنرdlفصأنبعدبمحماليةإ1أماأفسسسنرك

أنوطالبامنهمإياهممشجعامهVسنةطيبةأخبارامعهحاملىونيةوركطفى
أورشمليمإلىرجوعهعندمخهم5يأخىلبالجمعيهتحوا

سرنثوكرسالتفىاأل3أكلرسميمف

كورنثوئاللهمعتكني

اللهكنيسةإلىبولسانمفحمةأLJالرسويذكـرهاالتىالجملة5هذ

وعأرمـناjcTY51نوكورflنثوكورiالتى

عنسابقآعرفنافكاالمسبحيينوحياةالمسيحيةفىعظيمفعلولهاممتبما
مرتعاوصارتالمنحلةوالحياةادفاللفسادمراحمهاحبحأالىاالمديئنوعية

الوسطهذافىباألخالقلهاصلةالالىوالتياراتالخعددةلديانات

التبهـيربنفسالوسوللهميقولوهكذالهكنيسةاللهأقامللهشكرا
منكأناسكانوهكذاهأوثانعبدةوالزناةالتضلواال



1إلهناوبروحيسوعالربباممتمترربلتقدستمبلاغقسلتمكن
ا6سكورش

هموقديسوعالربفىبلفجثالسببليساللهدعاهاقدجماعةإنها

لهليكـونواالعالمبنمنمنكرزينأىقديسنلقهـبعليهموأطلقفيه
ويعابحوايسوعالربشركةفىليكونواعوةالهذه2اكوا

كلفىيسوعالربجسدفىوعضواعامةاللهكنيسةمنءأالينفصلجز

صحوليفيهيسكنV4بنااللهءبناهمونذلك9أكواالعالمهذا
بثمرتأتىلكلوينمجهاامجيلقوةبكلفحثايعملحتوفامسكناله

r1كوا

العلىبلاإلنساتىالبشرىالعلمليسموهبةوكلعلمفىبحباهموقد
ويصبحوايسخغنواأنوأعطامبماالباللهمحبةيعرفونفيهالذىاإللهى
ليسوافهمءبالرجاكربمومأل17فيهوماالعالموعناللهفىءأكنيا
الموتيأتيهمأنإلىودنسفسادفىحاضرهيعيشونحولهمالعالمكأهل
Vعيحالىيسوعربناسيدحبماستعالنإلىالمسخقبلإلىونينظرولكثم
يسوعربنايومفىلومبالالنهايةإلىممسيظاللهألنيخورواأويضيعواولن

Aعالمسيح

امالثكنيسةعنالكالبمهذاكلنسمعلنحشيثامذهالهذاأليس
وكيرهوعلمىوديىعىوابئماحزأنتكسامنوعكلمـنباالنقسام

معهبموحملوامحـزنهوماوكلوإفسادخطايامنثافحدثكنيسةعنبل

ذاخهافىلالرسوإلهاينظرالكهذهكنيسةالعالمفىموجوداكانامjك

كنيسةهىذللثولكنهارغبمصاإلالعالمدخلوقدالعالملىإنهاالمسيحفىبل
ورغمالعالمرغماللهكنيسةااللهفجهملعملهتشمهدأنيجبالتىالله

مخخاريهيثبتكيفيعرفاللهإنهىحالتها



الناسوحكةاللهحكة

الكنيسةفئالتىاألحزابمسألةفىمباشرهالرسوليدخلالمقدمةبعد

بطرسلصفاوالثالثألبولسواالخرابولسواحدابأحزأربعة

llوكانخلوىأهلمـنبـاعسمعاباألحزهذه112للمسيحلراخ
rf3VYYcf6اماحتربملأبولسعنيتكلمالرسول

انقسامايكنلماالنقسامهذاملميجممنالمسيحوعنصفاعنسمعواولعلهم

الحـزبيةروحولكهاأبدأطتالفىاللجماعةفكرىانقسامأوأيديولوجيا

ذاكأوهذايحبذواحدكلفتجعلاكيخسةامألتالتى

ببطرسيرتجطفكراأولسأبوقدمهارسالةيحاربلمبولسوالرسول
الكيسةفىالقحزبروحيحاربولكنه

نتوهىهءوراالخلفيةندرسأنعليناالتحزبهذامعنىنعرفول

الكماتبكاالحكيممثلالرسوليستخدمهاوعباراتألفاظبضعةفى
وهكذا62عءشرفاvvحك20اكاالدهرهذامباحث

المناقشةعلىتدربواينالذنالسفسطأئيبـجماعةترتبطاأللفاظهذه

نظريةبأيةالغيروإقناعالخطابةLالفذهالمقدرةلهموكانتوالمباحثة
همهبمكانولكنمعينةفلسفيةرسةملىكنالسفسطاثءلهؤاليكنولم1يتبنو

كورشوسإلىوكانوأمحضرونالفلسفةمننوعباىالناسإقناخهواألول

osالناسلحهرونوكانوااستمايافىتقاماكاالتىاأللعابوقتفى

فىالمشحيبنولعلءالحكاأنفسحهميسمونوكانواوحججهمنجطاباخهم

إيجادعلىاعملوولذلكيبثونهاكانواالتىبالروحاJJتأثقدكورنثوس

والرابملصفاوالثالثبولسLوالثاتىابولسإحداهامسيحيةأحزاب

االنجيلبننفخلطواالحكةءإدعاروحإنهاالروحهىهنهللمسيح



بنفـنترألمحوالسفسطائينالمسيحيينالمعلمنالهلينيةوالحكةلمسيحى

9لكورنضوjالموجودإالنقسامأساسوحكلهذاالعالمهذاءوحالماثمأنفس
الرسولعالجهفكيف

البشريةالشخصياتوضعشئكـلوقبلأوالسهاجمإنهأ

أنمعالمسيحمعواحدصففىصافاأوأبولسأوبولسأكانءسوا

يعالجألجلصبالذىوهوفيهفالكلالجميعيحتوىالذىهوالمسيح
سوىفليساأباوسأمابولسأوجسدهونواليالناسيعتمدوباسمه

سقىوأبلوسغرسلسلالنجيلرسولنليكوناالربأهلهماخادمين
تطاولهووالتشاحناقفاخرهذاإنءوإلتماالحياةيعطىالذىهواللهولكن

ا1l1rc5اللهوعلىالمسيحعلى

واليونانيينإةيسالونايهوداإناللهعندلهجهافهىالعالمةحأماب

rعالكرازةيجهالةالمؤمنإنيخلكلأناستحممناللهولكنحكة

Yاعاللهطريقتعرفأنتستطولمضلمفقدالعالمهذاحكهألنذاولما

وهذاالمجـلىربصلبواالبشرية3حففىذكمنالعكسعلىبل

وألجل28جهلمنالبشريةةالحهذهإليهوصلعط6Lمدىعلىدليل

20و19Nءاافهامفهويرءالحكاحالفةاللهيبيفسوفذلك
دينونةاوكاحكتهاللةأعلنالجاهلةالبمقريةالحكةههلىمقمابلفىولثن

المـونايخينوجهمالةIiiلليعفرةفالعحليبالعحايبهاالبشرحكةعلىقاسية

وحكةاللهقوةفهووهواختبرعرفوهطذينأما42ijA9يعرفوهلمألحهم
حكةاWأغبيةومباحثاتكالمهىالبشريةفالحكة2y34Yالمحه

منمأاللهفجهالةذلكوألجلة2القدسJحبافالله

عرفناهاااللهيةالحكةههنه15النابسمنأقوىاللهوضعفالناس



ويختبريعرفاللهروحعندهمنوكل211القدسوحالرإعالن
JYwصهـبهامخمااهiصوأاللهممل

rخدمتهمنهانايريقولمماعلىقوبيننهابرالرسولويعطى

اللهبشهادةىpنابلبالحالكةوالطالمالبسمواليسإليهمءجالقدهو

ولكن21rوخوفوبساطةضعفبكلصلوبامالمسيحوبيسوع

الكالبمفىوالجهالةالبساطةتلكمعوالرعدةوالضعفوفاظذللثمع
المسيحإلىواءوجاالكثيرونفآمنالكرازةفىمملقداللهروحفإن

Y4وخرببرهانولكنالمقنعةالبشريةبالحكةليساخهمفإيولهذا
4عهتjjالله

Iيقولالكورنثيونءهؤالهبمومنأنضمعثمهمفهوالثاتىالبرطانما
حممبءحكاكئيرونليساألخوهأيهادعوتكماورظناUالرسوللهم

ولكنrاIءشرفاكثيرونليسءأقويمارونكثليسالجممد

ليخزىالعالمجهالاللهاخقارنقدcكالونمرفوأنهمذلكيعنىهل

انكاءأرفمااللهضارواءاألقوياليخرىالحالمءضعفااللةواختارءالحكا

اللهياختارينالذوهYA12دالموجوليبطلالموجودوغيردرىوالمز

اوبشريةلحكةواليفيهمئلثهميخقرمإنهالطريقةوبهذههكذا
بالمسيحأنتممنهولكنذلكمنلمحيئاونيماجالألخيمLإنساامتياز
ولذلك3عcءوفداوقدماسمةوبهرااللهمنحكةلناصارالذىيسوع

اللهءأبناليكونواوأهلهماخنارهبمالذىبالرببلبشئيفشخرواأالفيجب
الرسوليقدميمااللذانهافانابراهماهذان9ة1r1cمهوكر

وفيهبالصلبظهرتالتىوقوتهاللهحكةعلى

مفقفينكانواأنهميبدوالكنيسةفىقليلةجماعةهناكولكند

نخهـف



اآلخرينويدينونالباقنعكونيفتخركانواءهؤالءشرفاأوءأغنياو

يشمعرالإنهمثاوأباوسنفسههسماأيضعيونجهمفالرسولولهذا

أنهرثيUثمعولكنهأحدفيهيحكمأالويريدسمجفـقنضحإلهـبوخذ
االخـريـنعلىيفتخرواأاليجبصذاوهها4مبرراليس
إنيازهماهـومارحمالواحديفخخرولماذا46نكخوانجتأال

فكيفمنهعطيةهواللهناوهنابلذواخبمفىشيئايكناطزكمما
أخهمهـوامتبازهمكلإن47اللهصميئامـقيأخذلمكأنهالواحديفقخر
يونجهموهنابأنفسهمالبالربفليفثضروااآلننهيمخلمااللهمنأخذوا

قكلأعظيمأيظنونألفبمبالرسلإياهممقارنابهمةويسخرالرسول
أساسالالذئكبرياكمومن4نحريةفىخهولا484الرسل

علىءاأعزفهمقيودفىولدهمقدأبوهمألنهصفـجلهـمأذيريدالله
بخواضعفيهاللهوضعهمالذىزالمرعفىنواشيأنسوىئمميريدNقليه

إلجهميأتىوعندما16و15ة4هوبهيخمثلواأنيجبذلكوفىومحبة

لهصاقدالتىبالـرسالةكرهمسيذالذىكابنهيعاماوهأنيحبتيموثاوس

حقاكانإذليخترهبنفسههويأتىفسوفانتفتحمنأماويكصرموه

41Yrبالكالمفقطءمملوأنهأمقويا

ةالكنيقالمؤسفةاتالناقفا3

فىاممنإسهاعنخلوىأهلنسمعهماحوفقـطالحزفاالنقساميكـنلم

صافيمولارلاوجدآخـرينؤسفينرينأعنسمعولكنهكورنثوس

راألمميحااكنإسةفىأوالمسيحيةالحياهفىيظهرأنيححالمنناقضات
المحاكاتوالثافاءاألعضابعضعندالمتفشيةوالزتىالفسادتiLاألو

الكنيسةفىوليسيةالعالمحاكمافىصبهرىايتى



الحياةاعاتهيمنأنيخعبالتىالقداسةعاحاالرسولشددلقداأ

و11للقداسةاودعوقديسونأخهمرسالتهمقدمةفىفيذكريةلمسيص10

Yثانصيأنبدفاالعالمعناالنفصالبمعنىكاشـاإفاهناوالتهداسة

شسيساللهأنصلهيقفإنه39اللهءبناأصهمكرينهوعندماثمرها

ذلكعلىينرهوI19jجمنمقدلىصونوايأنفيجبولهسذافيهم

مايسمعأبشعومذاةعليهمحرمةوهماأبيهامرأهمععاشلثمـخصاألنحمعألنه
الرسوليعلقدثةالحLهذهوعلىالمدينةتعيشماالتىالفاسدةالحياةفىعنه

يرامرتعليقا

ءماوااوثنئاالمجتمعيقبلهأنشممالاألمرهذابأنيذكرهمفهو
بانللعالمتسمحضيسةالإنا5بخالكشيسةتقبلهأنيمكنفهلبالفساد
وهناذلكومعنفسهاالعالميةحتىالمقاييسبمافةلهوجهبأقبحؤحيدخل

منأفضلأخهممنهابعضويحسوتنقسـمالالصيسةتفتفخالمريرالتناقضنى

بالصحةتظاهرالوحلفىوهوتفاخرءكريانمودينيااجتماعيااالخرفي
ذاذلكعلىومجزنواينوحوالما5YsUقاتلمرضالداخلومن

منالفسادعلىيـخجعهمأوآخرينيفسدالحتىoيعزولمعليهاكللم

كانولعلهالكنيسةفىشأنلهكانالرجلهذاأنيظهرالرسولكآلم
عاجواالنزالخوفعلىتبعثفاسدةرهيجعلهممارينالكثعلىبتأثيرهخيته

والكنيسةوحههـهوإنهعليهمتحأنعلىنيسةاليدخولفالرلسولهذا
ئالكاالجسدلهالكللشيطاناإلنسانهذايسلمونالمسيححمجتمعينكلها
وغامفمرىمالحهذاهو5fيسوعالربيومفىالروحىتخلص
كانماوغالبا4لالرلصويحنىاISمبالفبـطندرىولسنافهمهفىعلينا

1ات5أمماليموتأىوسفيرهحنانيامعحدثأمـرامثلماد

كانذالرباقءللعشاإفسادهمفىأنفسهمالكورنثيينبينيحدخمانcماأو



هذاولعلfrrيرقدونونيرومحمـرضىمحعيرونيهم

الربيومفىروحـهتحفصحتىالتويةعلىللرجلقويةدفعةمعهيحملالحكم
تفسدالتىةالخميرإلرالةالمثلىالطريتهةهوالترأومالحهذاالمسيحيسوع
بفطيرالروحىاألمجدهفحصحهمالمسيحيونيقيدأدأنأيمحتىكلهالعجـن
برواباألعلىنlكانمصضاعيدأنبدوو8ومما5والحقصاإلخا3

أجلنامنذبئالذالمسيحفـصحناولالريتذكوولهذا

كبفتهداألولىلرسالتهفهصهممنويسخرالرسوليسخرصرجمموهنا

هناكوأنمجتمعهميعرفكانأنهعاحايدلوهذاالزناةيحمالطواأاللهم
يخالحواأاليجبأنهفنهمواأخهمححوالسخيفاألمرشولفيناةالزجمض
محـريةاإصالكنيسةزناهعنأعينهميغمضونفإنهمذلكوخالعالمزناة

إنهأحضاخهمفئبالنارلمجتفظوننجمولاإكليب1منلمجرونفإضبمونحافة
وا6تلمابلقولهموايفلمولماالخبيثيعزلوأأخاباألحرىيقممد

ا59األمبنيحدثلممابيشكلمفحدثطةالمشتفاقتوتجاهلوهعنه

عندالبعـضبعضهيمىبشيختصالذىفهوالثافئالتناقـضاأب

بأمرينارةربمـالرسولهميذكراألمرهذاوفىا6العالمعلأالظالمين

مركزهمعنيتخلونفكيفالعالمسيدينونإنهمكؤمشينهمركزكحواألول
ذلكنسواهلالعالمعخدشهمإخوكونويحار4ايئويقابونهذا

التىالمالثكولعلثائكهمسيدينونمأحعواألكـرراألقول

فهلسحهمأالمالثكةيممحتطعهالمروحيةبصيرةأعطواأنهمأىسقطت
4و6rحلهاشطيعونفاليمالعالمهذامشكاللفعنرضهمبصتعى

يـوجدالAأفيلوحذلكومعالحكةادعاؤهممحاهووالمبالمحزنواألمر
359أللعارياوسطفواحديحمحكيم



تقبللناللهلسملبأننحذرهمثمصارماتوبيخاالرسوليوتحهمهنا
0Vالعاىيسيرما

الوصرلبمعوهنا

6f1Yo41o4الوثنىالفلسقالمدأإحثةموفىالمسبحىالمبدأ

وضمعتتثاالمكهـذهالزواخوعنالزتخطيةعنحديثهتصرضفى

سخةخلاأسالاثوثشالمزشالجسدعنةخي1الوألفـالكرةمعلصتعاللى

الجهسكنرةاثايئحمـزثوالننستهالجبرنيالـريقهوةطونيااأل
هrشنتخـشوأبlيةكأحمحوذبةذبردiأداجوشلمالرصخابرربالذت

شرغا10اشةأضؤةإآللفرآاطحممىإامحتحاااتيمإألمصيمأأ ساخاوتحرت

ااصأىكـى6اااءآذااحطأاءاا1
شمرعخدههـحاضسناحشصبتفسوجعـؤثحكاهـهـ

يرقرنهءااتتازأشااإإثاتترفبمإ3ينىبرتاص3الفاضـماو
صيمةواألمولمحطسوثنإتاضشونينحaوآوجوشصاو1أ4شحاجاتاتانخم االح

أنفعليناعكتذكثـيزدبإسـطةشتاضضألتوتفىاثإثااحطالموقآخـاةأ
الجماععاشتوإإلكأوديشـعاإلى6انجـةيتالكمقصد6وتهربخ

المتكلرفكعـد11يخشةالثانبقيحائةارعاشتحذإباححياةاألولمطا

وجودمنيتضجكاضيسهالفىصزجودينكاناالتيارينينفيأدظوسلوح
ذلكوغروالشربالألكلفىنوالشره0ناذاشا

ذلكمقابلوتاإللهىحىالمسيالمبدأالرسوليضعاولهنه

روحوهمللمسيحءأعضاهىالمؤمنينأجسادأنهوالمبدأهذأأساس
اللهوروحاللههيكلهوالجسدهذاوأن1Vواaة6الربمعواحد
اشترىقدألنهلمكاللمؤمننليصهوالجسدمذاوأن6X19فيهساكن

دتهملككلهفالمؤمنبثمن

frv



واحداجسدأونانيوجانيتزعندماأةوالمرارجكاأذهوالثاقالمبدأ

سليفالرجكcثمابيماالتىوجيةالزالعالقةهىالواحدالجسدهذاعلىوالعالمة

اآلخرأحدهماهمعاواحدآويمتلكفكالهماالمرأةوكذلكجسدهعلىتسلطله

ه7rالمسيحىالمبدأوهمااللهوضعمنكهكـأالزوجيةالعالقةهذه

اآلقتجيسذلبدأيناهذينومن

ذاتهفئشراليسفهووناوثذاقولهمافبئالمجلىولعأوال

الذىالمؤمنجسدوكنلهاضحيةفيصبحالخطيةفيهتسكنأنيمكنبل

المسييجسفىعضوللروحمسكنناللهملكموالخطيةمنالمسيح01رح
Iaاt19

جسدآويجعلهسدابهذايأخذبذلكفإنهالمؤمنأاليحبثانيا

46صيمكـنالuوهذازانيةواحدامع

منألنهلهشمريكدامعوايابحأنفىحقاالجسدالهذإنتافا
الرجلالمرأةوالالمرأةالرجـليسلبأالفيجبخلقهماوأنتىاsءالبد
VYvهمنهماكلحق

فىيحدثكانعذرائهمعامرةعنيمتنعأنويدمنرابعا
الحتقارهماوجيةالزةالمعاشرعنيمتنعانوجةوالزوجالزكانإذرنثوسكو

7والصالةصوم11لهدفليكنثمحإتإلىاالمتناعهذافليكـةالجسد

مسيحياليسفهوذلكغيرأما354

يحاالمسالمبدأإليهايضيفبأنالوثفيةالمبادئالرلصولوهنايصحح
Jممما

IVA



لم

مخأتجكأ
مبرآكـت
بمبمطصهـ
1Cحـم
حئاصصحطك
صcحمحيا

حصحـابوغ3رغ
طءصفـض

طضوحاحصصكابح
طجميمطصـايبمحي
أبرحاك4ح جمع111Iط ء

صبم
ح

حعس2ع90
م

حم

حعح

2مظف
ايـإلا

ءهحاإلطمت
CCGبط

يخIطعماطححهحه
بم40ط8ئماغ

تأصهحـصحـصحـصا
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تسعكهملكنيسة

إليهأرسلخصاالتىةاألسئلةعلىاإلجـابـةفىالرسوليبدأ2اطهذاوعند

األموراجهةمنوأماaJابالتكوسؤالكلعلىإجابتهيبدأوكانةضيمال

بالزواجتختصسئلهااحيذهوصانتأ07اآكألىتمقيالتى
وحيهالرالمواهبضيسةالفى3إناامرشاذوثانلىذبحماشأاوالب

اتاألموقيامةبألسنةامالتاوخحبهمو

4Vقاوالتالواخلزا

طاصقأاطصـكف3تiaنحرفىوإلكنـااصااسأةىإتسا11ثإاسص

آإءأأقاضاكاشاشأإا5احمصتااحتأتذلهصا Wماحايمهـسأهـ

3اكأسثالةحاكاإئاالمادممط

تجاوتااآخيألذلىصةتاصءقساتتأاصماصناألأ

شنههـخآلي1ااإآشورزاقإحيحـياوأفمافمم حماءصاتصحخالىثاقصعاء

جةمـنبرأكثر

خاالحهـئئصهـارطضسالمبالـوقتإكقشنيصعـلىالكانتثانيا

راالآلتىااحمنأ5الوقتبأذجنائساليخبولالرسكانولهذاالحرخ
VY

فب4المهمالعنصروثغواليماواثهإنجابهوالزواخفـاححاإنحافآ

صنيسأنخراورضىالمصميحكحمأقبلإذاوجنالزقافىلـطداعىاولهذا
يدرىومنواجبالزمقدصوندالاألوألنوثنيتهفىالزالوهومعه

V1Y11شريكهخالصسببافىالمسيحىالشرياسافلعل

قريبالوقتألنهوكاالحمالءبقاإلمطبولسالرسوليدعوكلهولهذا

تزوجوإنفليزوجزواجغيرمنءالبقايستطيعLالذالمسيحىأمابروقص
هvsإقرأصزواجهيكسرأالفينبغى

5r4



كط15أوAلألوثانماذبحبئ

يبررهمالهشيلموإنحتىالوقتذلكفىاجدأكاالسؤاكهذاكان
فالرسولالجوابفىبلالسؤالفىليسثمااشولالحاضرعمرنافى

بأمرينتختصطةالمإنرعكلعلىمبدأينطبهتعي

وكانوالوقانذبائحيذبحونكانواالوثنينأنهواألولاألمر
وكانااللةخيشترممونبذلكأحمميعتقدونوكانواالهياكلفىLيأكلو

الهيكلهفىمعهمديأكدواالمسيحيينمنورمءأصدقايدعونالوثنجونءالهر
nالذالدحبمكحذاوأحياناكاناlليشتريهالملحمةفىيباعللوتنذبح

فئتانوسكورفىكانولقد1025بيوجمفىويأمملونهالناس

الثانيةوالفثةتن9بوجوديعتفدونفيألصبمدعواإذااللحمكلتأكانتفئة
الفئةأرسلتوقداضعضميرهاوكانااللمهـةهذهبوجودتؤمننتVك

أنويدعنيااكحكان1موغالبآاماالستفياكذلتأكالتىاألولى

فىوليسأناILمتيعلمانط3للويذبئالتاللحمنجمحوصنسألك
ربالضحأناسبلالجصعفىالعلمليمسكنوآخراإلواحدإلهليمسوأنالعالم
يقنجساالنإلىهمفضميرقلوذبحمماكأظيأساوناآلناإلىالونكـو
ننقصالنأكللموإننزيدالأكلناإنألننااللهإلىيؤإمحناالالطعامشو

لنأكلناءأصدقادعوةفـضفىأنأوالحالممننخرجأننستطيعالحنفن

خارخالحصنجدأنأيضانستطيعالونحنولالهفىواثدكحمفىمعثم
ءالضعفاءهؤالاخوتنامعنعملفماذالوئبحsUوكلهاالملحمة

كانأنهنعرفومنهعليهالرسوكردواخمنخحطابهمملخـصهذا

كاآلتىعلجهمهZروكانرسالتهخبليالخـابهذامنيقتابس

يدعوفإنها8وحدهكاعاذاضارهوبلينفعالالعمأ

rlf



كانفإنكاماألليحسوناقصعلمهمأنةوالحقيواالنتنكاخءالكبريالى
2خيعرفأنخبكمابعدشيئايعرفلمفإنهشيئايعرفأنهيظنأحـد
ألنذللثىلJpالرسوونجقممامراوكثكورشوسفىالموقفهووهذا
وداعةوتواضعهىالصحيحةفةالمعرإنrtnضارهوحدهاالمعرفة

ولالشينـفخملماونفعخيرإلىالعلمتحولنإلهاسادتإذاالمحبةب
ولكنهااألخوةمحبةليستالرسوليقصدهاالتىالمحبةهذه1تبنىالمحبة

لالخوةالمحبةتنبعالمسيحيةالحياةفىاألساسيةالمحبةهذهمن3عاللهمحبة

يعتقدونهطسلطانايفعاونلهمأنونأناسايظضمخهمجعلتهذهمعرفنهمإن
xو6لهمAالذينلآلخرينضرراالسلطانهذايصبحأنيخشىلرسول
المحبةوتضعفعثرةالعـميصبحوبهذا89ضميرهقوةلهمليس
لاآلخ

إنهاضهـاونيشكلى11رؤآلءامضمونوIAمكـةوجى

وه4و08العالمفىوتنوجدjأنهوهوسلبىاألولأمرينعلىتنصب

وهواإيجاوفمالثاتىاألمرأماةكثيرآلهةبوجوداالخرونادعمامهما
لهونحنءاأللضياجحيعمنهالذىاآلبواحدإلهلناإيمانونuعـنعبارة

7وoA6بهونحنءاألشياجميعبـهالذىالمسحواحديممموعورب

الرسولويضعةعردونيأكلواألنالكماملةالحريةمنحنهمالمعرفةههنه
كورنثوسفىالسائدفهومايغيروبذلكوالحريةالمعرفةفوقالمحبةقانون

تعرتأنولكنهااللهتعرفآنهىليستالحققيةالمعرفةإنالمعرفةعن

اللهمعرفةعلىلرالتنبوضعولقد83وؤاعندهمعرتكونأواللهمن

االنسانفىةالىتولدالتىهىاإللهيةالمعرفةوهذهدتههممفـنهصرعلىاللهم
الحقةفةالمعرلديهاالنسانأنعلىالحقيقيةاهالمةاهىاإلنسانفىالمحبةفوجود

هذاوعلىالقريبومحبةاللهمحبةفىتظهراللهمناإلنسانينـالهاالتىفالمعرفة

قريـبىبهيعثرىاذااللحأكلعنامتنعولوحتىللقريبمحبتناتظهرفيجبان
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Arالرممالةكتبواالذيناكورنثيونايفهمهاكانكمافالمشكلة

المسيحيةالحريةإطارفئوضعهااشولاشولروالضمفةالصرفىقتلخص

مسموحهوهلليسLيساأنيجبن5الذفالسؤالإذاوالمحجة
فالمسبحىمعىيسكنىالذألخىناخهذاأكلىهلبلهذاآكلأن

أعاقيخترواحتهماوزمالظأخوتهنفععنيفتشبأناللهمجدعنيفتش
10ويقبعهالرسولوراعيسيرىانمهبالمسيحيتححلفهواوحهذالمسيحية

rII1أ

نفهمهعمانحتلفالضميرالضعيفاألخأنإلىيرنخأنهناويستحسن

كثيراحمتمالالنتىالشخصأنهعلىذلثنفهمفإنناالحاضرعيرنافىنحن
الحساسيةالبالىالضمهرذااألخبهيقصدفهوالرسولأما6ةاألخالقببالمبادى

اهذرأىفمتىاوئنىاالتفكيرمنيتخلصأنيستطعلمالوقتنفسوفى

ويأككيتشجعفقدلوقالمذبوحاللحميأكلالقوىأخاهالضعيفاألخ
وبذلىبالذنجاويشعرخطيةفعلأنهويظنيتالمالوقتنفسفىولكثه

واأللمالعذابفىيلقيهإذأخاهومعرفتهبعلمهالقوىاألخيدمر

لموسكورنئكنيسـةفى10احبااأنيبدوالكنيسةفىدالعباقداسة

ظهروقدالكنيسةفىتظهرأنبحبالىاالصحيحةاللياقةوفقتسيرتكن
ءعشامنالهدفإفسادوالعبادةالمرأةهامةثالثةورAأفىاللياقةعدم

وحيةالرالمواهبرسالةفهماعدموأخيرالرب

1iYIt411wl6Yدةلعباواأةلمرا

إليههمرسالغيرتخرمصدرمنطةاهذهعنالرسولسمعربما

هذهإنعنهالهمليجيبلهعوهاوالتىاألسظةمنواحداتكونربماني
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4الخدوفىالكضيسةفىنمثماطلهنكاخاالالقىءالنسابجضخاصةلمشكلة

تصلىأوتتنبأعندمالرأسهاالمرأةتغطيةهواألولأمرينفىتتلخصوهى

11yflDJljA01r55T9ajlLIj511اكنائسافىءالنساكالموحصالثافىاألمرff101
الثانيةالمشكلةولنأخذ

تعتبرأالfwfالكنائسفىكمنساؤلتصمتمعنىماأوال
أوتصلىراةاكلوأما5ة11فىقولهخةمتناقضالكلماتهذه

هوjإنكارجمنالالذىاألمرإنثارألنفتخمغطىغيرورأمهاتتنبأ

بإلعصمتاألمرأنيعنىوهذااممبسةافىتتنبأأوتصلىأنتستطيعالمرأةأن

تصلىأنلمرأةايرشدإذالقدسوحالرألنةاصااأوانبوةاافطافىيأقىال

السؤالهذاعلىالجوابإنبالصمترهايأأنالرسـوليستطيعالتتفبأأو

شيئافليسالنيتعلمنأنيردنكنإنولكناroا4فىيكينغالبا

محناالكالمإنضيسةالفىتتكلمأنءنسابالقبيحألنهالبيتفىرجا

بعضأنوباوحءاألنبيايقولهاالتىاألموربعضعناالستفهامعلىينصب

يصبحوبذلكأمورالبعفىعنمليسألأزواجهنعلىينادينكناالنسوة

لكلمنهالرلسوليمنهنالذىاألمرهوهذاتشويشحالةفىاالبئع

الرجلالخـضوعحالةءالنساليحفظحمروحيةحالةفىاالجتماعلمجعل

ءاغطخلعنالنسـوةبعضأنويبدورأساءغطافهواالخراألمرأما

ألنهبشدةذلكيمنعالرلسولولكنارجالحمتساوياتليكنحهنروو

علهاللذلكتبريراالرسولويعطىسهنiiءالنساتغطىأناألليقمن
ورأممهلمسيحاجلالرورأسجلالرلمرأةارأستىJAالبلاجتماعىأساس

هونمنالطاعةتعنىولكنهاالمطلقةلمسيادةتعنىالهنارأسوكلمةاللهالمسيح
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انيينرعكاملةطاعتهوكانتلآلبإبناطائعالمسيحاكاندئهكابنفمثاللرأس
58

تطيعأنالمرأهوعاثاللمسيحالطاعةهذهيظهرأنيجبالرجلاوه
والمسيحالمسيحألجلخلهقارجلواجلالىمنخلقت3أالمركذلكللرجل

تغطيةبدونصلتأوتالمرأةآلحبأتفإذاويمجدهاللهيطيعلءجا

علىعارمغطىورأسهجلالرصكوإذاجلالربارأسإعالعافهذاةهارأي

طويلبشمعرالمـرأةخلفثإذننسهاالطبيعةتحتمهأمروهذاالمسيحرأسه
أنيجبالتىالمرأهعنآخريئاالرسولJlوقصيربرشعروالرجل
الكونفىالقهقانوناسحرأىئكةاأجلمنفيقوكرأسهاقغطى

101a1A6كورنثوسكنيسةفىإجرائهدءاللياقةوعدمالوباقءالعشا
IlV

الكيسةءأعضامنكتيرفخمبنتناقضاواضحافيالرسالةهذهفى

وخاصةبهاالقياميفيةكوبينوالمعموديةالرباتىءالعشاأىالروحيةللثرائض
منتقربماكاأنهافيلوحالفريضإنهاتيهتفىعقيدحهمأماالرباقاءالعشا

lJأكانوايظنونأنهم102منويؤخذالسحرفىمعقيد

أنهمبدفالالربءعشافىاشتركواقدواIداواعتمدواقادامواما

تخميهمفهىاليلنالوقتتشوفىوخطيةشركلمنسيحفظون

بشدةالرسولعليهمديراألمـراحذوعلىوحيةوالرالجسديةاألضرارمن
هوعندهالمهمئشالUيظنوالذىباألمرليسـتالمعمـوديةأنأوالمبينالهم
1ألبشربـلألعمديرسلنىلمالمسيحألنشئكلوقبلأوالالتبشير

بهايقوموالالخرينالمعموديةتركبللرينكثيعمدبأنيهتمفلمولهذا
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منذإلسرائيكثمايقثبسنهفائضالفرعنكالمهjالثاقدطاما

وسطفىكانواأجلهومنموحممامعاألحمرالبحرفىاجتازوافقدالقدم
اعتمدوافقدالمسيحيةفىللمعموديةمثالوهذافوقهمالسحابةاوكانتالبحر

وشربواءالمننزلالذىالمنأكاواثممعهمميقةشركةفىأولموسى

يمارسالذىالرباقءللعشارمزاوهلىالمسجحوهىتابعنهمالتىالصخرةمن

منالربافىءالعشاوالالمعموديةتحفظهمفلمذلكومعالجديدالعهدفى
107للبوقاموابواوشرفاكاوااألصناموعبادةالخطيةفىالسقوط

وسقطواالحياتفأهلكتهمثمنزلىذاالشديدالعقابأيضامنعفظهمولم
فىنسقطعندمالناومخديرلنامثالكلههذاالربجربواأنجملاتقفرفى

ناضميرفىJللوئنبئSممLنأكلدماوااألصنانعبدوعندماالخدة

المعموديةفىاشتركناأننارغمعلينايأقماسوفكلههذاالوثنحنشتركأننا
اعتمدألنههذاكلمنمحفوظهأنالكنيسةفىواحديظنفالالربءوعشا

إنهالىبعبيذهبونذاlوالخطيةفىيسقطوبذلكالربءعشافىؤشترك

أسسىاذواثيرينكاإلنجيلقدموالذىالكثرينبشرالذىنفسههو
ءعشافىتركويحثيعتملىلمالذىنفسههومرةكثكناثسيديهعلىالرب

يخافنفسههولهمازةوالكراالخرينتجدلـدفىاشتركنهولكفقطالرب
ممارسةفقطتعنىالفالمسيحية9YI37Yمرفوضانمحىياطال

هىالمسيحيةولكنشئكللالنسانتضفـنميكانيكايةبطريقةماللفرائ

هنفعالرسولحتىويستعبدهجسدهاإلنسانيقمعأن

بدونساكطولثربواالخبزاأكلوعندمانفسهاكورنوسعوقبتولقد

ومرضءضعفاكثيرونيكـمهذاأجلمنالرسوللهميقولاستحقاف
و153عليناحكملماأنفسناعلىحكالكنالوألنـهرقدونونوكثير

يصنعونكانوالقد3الربءعشافىالكورنثيونفعلاSماولكن3أ
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فىأوءالعشاءأثناوفىكلهمفيهاونثترعحبإلآليوديةإطارفىالربءشا

هeعشاؤمحضرنهمواحدكلكانولقدهالربءعشاطارلصونكاؤواخهايته
فأضحىتطورتوراألكناوكلهميأكلونثماويحضرأنإلىإخوتهوينتـظر
دونينفرءاألكنياوكانالكنيسةإلىيذهبواأندبمجرطعامهميأكلونالناس

العملوبهذا112022بالفقيرحهتحونوالأطعمةمنيأتونبما
بالوشبطهميرالطعامأنيظضوننوا5كذالوثنيةعاداخمهمإلىيرجعونكانوا

J16وrيربطالءالعشاهذاأنوهوفيهالمسيحيةالفكرةيفهمواولممعههم
أعضائهارتباطنفسهالجسلىارتباطعلىعالمةولكـهفقطبالرأسالجسد

وهيميزأنوايستطيلمأىالربلىجمأواأهاالكيفيةبهـذهitبالبعضبعضس
جسدأنالمفسرينمنونكثرويعتقد1153وقيضهركـزهافويرأو

ومعنهأمركـزيفهموالمأنهمأى1017الكنيسةتعنىححناالرب

جسدهتعنىالربجسدأنيعتقدهـبموغيرمابالنسبةالربءوعشاةسيض13
ذاكأمهذاءسواولكن411lصليبالعلىرخالذىالحقيتى

الرسوليصفهالصحيحالموقفإناحدوفaإلىيصالنالنهايةفىفاالثنان

دمشركةهمماستأليفباركهاالتىالبركةسl1j1VDlTهفى

اكثيريئنحنفإنناالمسيحجسدشركةهوأليسنكسرهالذىالخبفىالمسيح

ayنأالنناIكاlاواابزاسلفىنمستركججناألننالىواجسلىواخبز

بلقبلمنحدثقدفهذاالمسيحجسدفىتركنشLالخمرونشرببزاظ

اآلخريبينوبينناواكظسةواالمسيحبينالمينباطالرويتقوىنتقوىيكل

VIfصوحيةالراهبالمو

يمتلكهاالنىالطبيعيةالمواهبنفالقدسلمروحمملالمؤمنلريخضعندما
اشبوزاكوهبةالخاصةالمواهببعضيعلىقدولكنهوتتقوىتتطـور
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عدةهناكحدثتولكنكورفثوسكنيسةاذلكاخترتوقداأللسنة

أناويلوحعنهاللرسولكتبواولذلكحلهاءاألعضاايستطحلمتMمش
اآلتيةااألموراثتتلخصكانتتالمثمالهذه

شديدةحماسحاالتفىيصحـوننواكعندماءاألعضابعضقا

كانوايسوخعلىتجديعباراتبلمسيحيةغيربعباراتينعلقونكانوا

1Y1أناؤيحايسوخيقولون

دتهم9بلالصحيحبوجههاممارسوهالمالمواهببهذهتمتعواالذين2

نيمتلككانوامنوجحيعءوالكبرياالبغيمضالتنافسإلىالمواكحبهذه

إلىينظروننواsوغيرهابالسنةوالتكلمءكالشفاcطبييـةغيرمـوهبة

مثلإالمعاالمظهرلهانيكلمءهؤالمواكحبألناالحتقارناآلخرينا

نوالهموئاآلخرينفىطبيعيةالغرالمواهبابأشلثولهذاموامبجم
القدسوحالرعطية

سوىلهمنتلمالذينءاألعضامعوياتانحطتالسابقالسببذا3
فىصونيشهموبدأواالمرتفعحوت11لهاليسالتىأوايخـفت4واهبا

القدسحJالرسيطرةتحثوأنهمأننهسهم

للغيرالتىالمواهبلهتكـونأنبحسدهئوابمواكبههيكتفلمنجعضهم4

والقضايااألسئلةهذهعلىيجيبأنمولالردعلىوكان

يدونويرالدينىالهياجلهدثكانعندمLبناوثنصابعحضأنيبدوا

بهاالتحـادأنايظنـونكانوالذىاإليهكانوايلعنونالحالةهذهيتخلصوامنأن

بعنىمعتحدثكانتالحمالةوهذهيسترلمجوالالهياجهذالهميسبب

حالةمنيتخلصلكايسوعيلعنداالواحدفكانكورنثوسكنيسةءأعضا
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الخيالنمنكانالكالمهذاأنونرنضصاليعرفلمفلماذاوإاللهياج

4يناوكانواماوهذاوثفين3قباكانوابأخبمسـولlيذكرهمولهذا

نيطفاليسوقهمالذىكراللهروحمدولكنلحثيجونيتنواUSعند
3ا12ربأنهعترفبلآأنايسوخيقـولأتاللهو

شهأطالماوأخرممطوهبةينبفخاالأنهفهوالثاتىاألمرأما2

دماتخإلىتحتاجالكنيسةفإننافعةوهبةوهعالقدسالروحمنموهبة

3دوجوخدموأنواعاحدووحالرلكنودهموجواهبموفأنواعCةمركث
ول11ايعمكالذىواحداللهلكنوموجودةLFأوأنولواحدالربولكن

كلهاوهىاللهمسصدرهاوالخدمالمواهبكلlQu1Y1افى

ذللثفتفرقNcالقدسالروحمنتأتىألنهاأصلهاوفىقيقهافىمتساوية

12الطبييةالهادئةالمواهبيمتلكنوطبيعيةشيرمواهبيمتلكنوبن
711

ولكضهاكتيرةءأعضافيهالذىبالجسدلكلذمثالالرسولويضرب

سيسةكنحنوهكذاكلهالجسدلخيروانسجاماتساقفىكلهاتعمل

Vانيعنوتأمكناصهودآواحدجسدإلىاعتهدناضاأواسحدوحبرجميعاننا
هذاوعألYrاحـداأوروحاسقينهاوججنااراأحرأمعبيدا

ثانيارسالأوالالكنيسةفىأناساداوضحاللهألنالمواهبفىفاختافىفهناك

أولطوأتدابيرأعواناءشفامواهبذدكوبعدقواتثممعدحنثالثاءأنبيا
المسيحجسدهىالتىالكنيسةفىوللنفعللخرتعمككلهاذهحولكنالسنة

rالغيربمواهبهإخويهعلىبفتخوأنمنإنسانأىليحذرولكن

لمماحماجةاللليدتقولأننالتقدرالاألنههـنهمأعظمأنهظنامنديةعا
سدابءأعضاباألولممابلإليكصالىحاجةالنللرجاأيضاالرأسأوإليك
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كرامةباأتحسبالتىالجسدءوأعضاضروريةهىأضعفتظهرلتى

يلةالجموأماأفضلجماللهافيناجميحةالءواألعضاأفضلىكرامةنعطها

يأفضلكرامةالناقمعطياالجسدمزجاللهتلتياجالهافينـافليس

ابععبعهااواحلهاهتماماءاألعضـاتهتمبلالجسدفىصمتثاقاآليكون
1Y1Yfyjواهبلهمالذينأولئكخظيؤا3تالكيالانهلى

مثالفىتظهرالالتىالمواهبألكايفتخرواأنواأللسنةءوالشنهاايزوات

30األغهاموخكاألكثرنفعهالهاحجمها

اورايسعواأنالجحيععلىيجبموهبةجميعاهماالمواهبأعظمأما
موهبةيسميهاالفهوولهذاالمحبةوهىتتحلكهمأنيجببلAويمتلوأن

يسميهاولكنهاألخرىالمواهبكلك4ققطللبعضلممارتوإال
المسيحجسدفىعضووكلالحياةكلشلثقيفهىأفضلطريفا

يتأملبللحادايتأملهاكانبأنهتوحىةبيهصالمحبةعنلالرشويتكلم
أغنىمنحاLاألهذاإنعنهاسمعكمـايئالمحياهفىاقجسدغالمحبة
ادسءمافكالفىالرلسولكتب1موأجلضأوأص

ويضعالمواهبدراسدةإلىالرسموليرجععضرالراخLollح
ليةالنااألساسية5لمباا

والسببالقائمةرأسفىاالبوةموهبةالرلسوليضعالمحةبعدأوال

الذىألنبألسنةالتكلممنأعظمؤالىخيسةوالكالسامعتبـنىألكاذلكفى
U4الكنيسةيبثىبأفإنهمنوأماففسهيبـنىيتكابلسان

بألسنةيتكلمممنأعظميتنبافمن

نحريةسببيكونوقدالمتكلمأاليبنىال4ترجصبدوناللسانثانيا



فقلهاللسانترجمإذاولكن23مؤمنالغيرأواألممىالساخمنجى
للجمصخفعـاAنوكون

بالسنةالشكلموفىالتإلؤفىتإبوقىنظاممناكونيأنيجبالثا
سالمإلهبكتشويضإلهليمسإناإألن

aاقيامةoIlاتola

األمواتآلقياعنمطـواليكتبالرسالةهذهقالرسولينحبئألظقبل

قولفىواضحذلك3الحقيقةهذهرتأنالكنيسةفىجماعةأنولجوح

lنهأبهيكرزالمسيصكانإلظواكشسولrيقـولفكيفاألمواتنما

البدعةهذهةطبيهىفما121هأمواتقيامةليسأنمبينقوأ
الرسولومناقشةkحاألدراسةومنالتحقيقوجهعلىيدرىأحدال

ناثئمنواحدةكانتربماأنهاالدارسيستفتجألفكارها

بدونهوكمايقومسوفالجسدأنAمفاأخـرىبدعةعلىردأخهاإما

فىاألخيرةالبدعةهذلمنفسهالرسولمقاومةمـنهذاويؤخذتغييرأى

عدمالفساديرثوالاللهملكوتيرثاانايقدرانآالودلحماإندقوله
ao55aفسا

القيامةإنsيناالوفيليضشسهيحينايلبدعةآل4مقداكاأخهااوإ

vرتYتيموUوYاjولهذااللهوتملفىيملكوناآلنهم
قدبعتمقدأنكم48hفىساخرآمنهمعليهمنفسـهالرلسولير
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إذكثواختيرماويحسبعاينواالذينمنتسلمهماويحسبالمقدسةبكتب

وقيامـةX11ا15يذاقاللجحيعظفرأنبعدالمقامالمسيحلهظهر

اممانافباطاقامقدالمشـحشيلمفإنيئالىقيامةعلىتبنىاألموات

يعدولمJJJشهادتمتكوناتاألمومنيسـوعأقاماللهأنقدئمهدواكانواوإن

1fX19ءرجامنأبأسهومافتدطالحياهكدهناإالالمسيحفىءرجالنـا

تتموبذلكشئكلنحـضحأنإلىاآلنيملثوحوقامقدالمسيحولكن
دواللهونفياآلبلتهالمكويسمالعالمالحةومءالفدافىالمسيحأعـاك

YYAورالفىصلال

فىللمخاطرةالرلسوليدخالذىهوالقيامةفىءالرجاهذاإعا2

همحياجمممنويأخذالقيامةفىملاظاءلرجاحيةبادةشهىفحياتهالنبشر
إنtrrfاألمواتألجمامنالمعموديةوهوالقيامةءرجااعامثال

قامولاءارلىميتخذهاعندماالعقيـدههذهيؤيدأنيعنئالسوا

النظريةعقائدهممعتقنافىءألشيايمارسوننهمبخرنثيونالالسيوتولكه

rممأبطرالرسوليسميهماوهذاجسديةتكسونوأنبدالالقيامةإذ

ويسميههأبطرس1األخيرالزمانفىيعلنأنالمستعدص3الخـا
هذاولكن8tروميةلأجسادناءفداأىتبنىابولسالرسول

ؤيدهAJوهذاروحىجسدضهولنابسهالذىكهذاجسداليمسالجسد

فىأللبمالمIفقاوالزواخالقهـيامةرأعنالصدوقيونسألهعندماشدنا
ى5ءالمممافىاللهكالئكةيكوأونبلوجونيقزواليزوجونNالفيامة

I23قدهديةالفوالسخـصيةأنيعنىالالروحاتىالجسدهذاولكن

البذرةبينقةكهـماالمقاموالجسدالحالىالجسدبيناألقةفالكل4تهتا

آدمفىهواواحدافاالنسانمختلفانولكنهمامرتبطانإنهمامخuينبتUو



والخليقةالمحيىوحالرالمسيحفىولالصهمائتإنسانالفديمةلخليقة

صورةسنلصآداابىالتررهصولبسنافكاحىإنسانالجديده

a350يسوعالربالسماوى

الضكايةطوالموتيكونالقدرالتغيسرعنالوسولويكشف4

لهIنظروجهةمـنهناسلميقالرسولولعلالتغيرومالمؤSراألكتول
ينتظرونكازواأنهمأى792مقصراآلنمنذالوقتألنألقبلمن

وأنناانتيقدالموتسلطانأنيعنىالعغيرولكنالسرتمالمسيحرجوع
1558المسيحليسوعالغلبةفىنشارك

61وسSكور1عخطلهكتبواالتىلنالقديسألجلالجمعقصةاأ

نفسهولالرءأيحامنتكافلعلها5ة9ثوسكور42ا

ثajووهكذا51YIروميةا61الكضائسكلسائرفىفعلكما

ولقا2غالطيةذلكيفعلأنأورشليمفىللرسللتعهدهءوفا
يقصدولم35وJL11Y9أأيضاالشئنفسيهأنـاكيةكنيسةفعلت

أخرىءأشيابهلىوصصنsمابقدرءاالفقرإلىإحساناالجمعنالـرسول

منفصلتينوتكونانوأمميةوديةكنيستنإلىالكنيسةتنقصمأالا

كلمعهتألمتعضوتالمإذاالمسيحفىواحـدةكنيسةكلهاقنفمأذبل

فيهمصلألنهاألمأجلقاللهيمجدونأورشليمفىالقديسيينألنءاألعفما

بارباخةهإذ9الرلسولويقوللهممماونيقدأخيمحتىالفياضهمحبقهوسدصت
aJAالئوزخءونحاالمسيحلإلنجياعترافكمطاعةعلىانتهيمجدون4الخد

لديكبمالفائقةاللهنعمةأجلمنإليهممشتاقينماألجلوبدعائهمولدجميعلهم
9r14كورثـوس2
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م4دوايرأنعليهماكثيرفليسوحـاتبالراليهودمديونوناألمإن
Cvيةروبالجسدياتالدينهذامنشيثا

rءجزمحىبلدهالعبامنالالعطحاياهنهبحعلأنلالرشيريد

فىلهيتيصرماواحدصرثمكليضعأنمنهميمالمبفلذلثامنميتجزأال
للعملهيا3وتسوتنظيماترتيبااهنهيكنلمjcأحديومكلءللعطاخزافته

ماتىاللىعنثايعرالالتىيسوعالرببعطيةمرالهمتذككانبلفقحط
ا6وألجل9AoكورنئJYاألمpنكريرأجلمنوقام

1ا9وسكورنه2دتهروالشالمحبةزيادةعلىعامالءالعطاهذايصهج

الثافيةالرسالة

احضيسةافىالمعوجةراألمتقـويمإلىحهدفاألولىالرسالةكانتإذا

مننظرالمجيهمهافجعليهماألمرتلطأخأمورفىءاألعضاتنويرمحماولة3

بعدالجديداإليمانفىتعقواقديكونوالموهمالمسيحيةإلىالوثنىاوسطا
اكنسةانوبرنفسهالرلولبنافاالصلةتهومتأنتحاولالثانيةالرسالةفإن

واءاأسقدأموربهمهعالفىتأثىروyأjحوتقريباتدورالرسالةفكل

وقبلتهقيحتكن3أشياصورهمفىنحطئإنرآهبمأوأخذوهاضدهأوئفسيرها
تعبرالتىاألموربعضإلىنشيرأنيستحسناألمورهذهدراسةإلىنتقدمأن
عنمريكلفـهومنهموقفهمرسنلىذللثوبعدهمJمنالرسولقبعن

يسثىعالمسميفىولدهمالذى9915رثىeSأبو4أنفسه
خهاولعليهميقسموفقدمحهماألبوةسلطانيستخدمفإنهكأبوهوباإلنجيل

امايمدحهمكثيروهو414ولملىكورنصالتخـجطهموليالمحبةقويألبووةق

تنحـرالدالم1fgc11Yكورنئ1اإلمكانبقدر
وهويخاطهموساكورنضكلهاالكنيسةإلمىتتجهباجماعةفى



11Aاة1Y6Y2اوشنكوكأخوةكثيرةمرات
العزيةفىولثركاؤه0141oaAوسكورنثاcوأحباؤ

1VنثSحيقةاوا

بهافتخارههويومكلالموتتملويجعلهيقويهماإنويقول

ولذلكرسوليتهوعالمةخدمتهختمةسيض13هذهويحتبرrا15كو1س

يظهروحمهذا92وسكورنئالهمإرساليتهبتثبيتإليهميتوجهفهو

الموقفهذاولعلعوهممنومسئولينهبهموفخرهءلهممحتهالرسـول
وشارحاومحذرامدافعاالثانيةالرسالةفىيكتبجعلهناحيتهمنواإلحساس

حهمقtjن

tسلطانهتقديرفىلموالربالىهل

مماأكثرنفسهفىيظنكانJالرسوأنمناشكوارنثيينسالأنيبدو

ناناأوأنهاشدعالوةوالمالكعلمفىبارعايكنلمأنهمعيفبغى

فهوعليهم1Jرمننفهـمههذانحتلأومتزنيخرنسانرفي

بدرتالتىءاألشيابعمءوراكانتالتىالدواخلهميوضحلكليمصرع
145rو13اوسكورنث2اصذهفيهيظنونموجعلمنه

إذميرضيهفلعلهوالكالمبةعلاظفىبراعتهعدمجهةمناو108

ولكنه818ألموراهذهفىتهءولكفالهأtمحبوباممثحهوخاTلهمسلر
ةبالحيقدمالاإلنجيلأنيرترفألنهالناحيةبهذهاهتمامهعدملررفييعود

فىذلكيظهركالهالحقيتىاألساسليسفهذاماممااسموأوثريةالب
وهوواقتشاعهاللهقوهعلىأساسايعتمداالنجيلولكنالبشريةالفلسفات

02174c11Itca11مايعتمدعليه



كثبرأندسهبمدحالماب

بهايقتربالتىيقةالماسمنكثيرآوشكوانفسهيمدحكانأنهانهموه

أنفسنانمدحأفنبتدئلهمiفيقوباالنكارلكrSعوفىالرسولشولمنهم

ا3منكمتوصيةرسائلأوإليكمتوصيةرسائلكقومنحتاجلعلناأم
نفسهإعاللةليسخدمتهiاألساسىالهدفإن120واا3

سالكينغيرالخزىخفايارفضناقدبلالمسيحيمسوعربناإعالناويكمت
jjقاطبإظهاربكاللهكلمةكاشينوالMAكلضميرلدىأنفسناحين

نولربآيممعوخبالمسيحبليأنفسنانكرزلسنافإننااللهقدامإنسان

قولفيبقوةذلكيكررثم4Yj0يسوعأجلمـنبمعبيدالبأنفسنا
أننسشانظهرشئكلفىبلالخدمـةتالملئالشئفىعرةنجعلأولسنا

فىضرباتفىضاتفىضروراتفىشدائدفىكثرصبرفىاللهكخدام

أناهفى3فىهارهطفىأصوامفىألصهارفىأتعابفىاباتطهـافىجمون
الربسالحاللهقوةفىالحقكالمفىءريابالمحبهالقدسرفىالروحفىلطففى

همألفخرهيكونواأذأيضايريدهمإنهدا63كاولليسارلليمين
أنكـمظاهرينالناسجميعمنهءومقرومعروفةقلوبنافىصوبةمرسالتنا
حجريةواحأفىالالحىاللهلروحبلرالمجالضوبةممنامخدومةالمسيحرسالة
وسr2لحميةقلبواحأفىبل

يفعلوالهموريؤأنيعدهما4اخطنهفىيغيرلماذاص

بمكدونيةيمرعندماإليهمسيأتىانهاألولىسالةالرفىالرسولوعدهلتهد
NItILكورنثوساءالشتافـصلطيلةعندعمورسثوسوف
يئوالمستقراليسبأنـهاخـهموهاممبباوثذايفعللمذلثمعولكنه

ممونهأوالككبماإآتىأنءأشاكنمتالثقةهذهولهميقولكاممواعيده



يعوأمإليكممكدونشةامنأرضوآقدوليةمإلىبكمأمووأنثانيةنعمةممم
علىأعزمأمالخنثةاستعملتالعاىهذاعلىعازمأنافإذيودية11إلىرصم

oIةJyIونعمنم5عنديكونالجسدئالىبحسبأعزمما
اللهإلرادةضضحوالمسيحفىألنهكذلثليحأنهمعلناذللثعاثايردولكنه

كالهمناأناللههوأمهنلكنقوياقووكاننواالالنعمكلفيهالذى

هومسحناوقدالمسيحفىممعيثتناالذىوكحنوالنميكـنلملكم
اعااللهأستشهدولكنىقلوبناقوحالربونعرألضاوأععاكاختمناالذىالله

انظر1A11YtYأرنوسSإلىآتلمإشنماقاعليكـمأكأكفحى
4215tهوإرساليتهوخـمالرسولآلخيهةىاألإنx

مخافواليتذبذبالفغواطوهوقوةمالفىالغش

رادتهفييخحضعلكولذهموفيراللهلمحـداألحسنيرىولكنه

Uالتىالجراحومنمنهيختكونإنهملهمآالمايسببذا

أحزلالصمكنتإناألخمألهمقولهفىكسوىاصاذهحوتظالفيصهمقلوفىهاصجر
ثيجةمنواشتكوابل22أحزنتهالذىإاليفرحنىالذىهوفمنأنا

109بالرسائلصمأخيفكأتىأظهرائاL3يقولهوألنهائلهر
نفسهوالرسولحزينمتألمقلبمنتخرجارةمرنغمةكالمهفىكانلقد

كثيرحزنمنألتىالهميقولjلهمالقاسيةرسالتهألجلبرتألمبذلكشعر
التىالمحبةتعرفوالبلتحزنوايالكضيرةبدموعإليكتبتقلبوكآبة

أنرادألنjإالهكذالهميآصبولمو24نحـوكممنسيماوالعندى
YVuYtrتحملهايستطيعونالكلةواisفسيةtقزيارهيجنبهم

الذروحبقوةفيهمفعلولكنهةفائلىبايكنلمالخطاباذفهـذلكوح

لستبالرسالةأحزنتبهـمقدكنتوإنألتىامةمختوبةإلىيقودهملمكما
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أناالنساعةإلىولوأحزنتكمالرسالةتلثأرىفإقطندأفىحندم

الترمشيئةبحسبحزنـتمألنكمللتوبةحزنتمألنكمبلمحزمألنالأفرح
ألمداسمرلقدالحقيقةوفى9و78شئفىمناتتخمسرواالل

ايتىالجديدةالحالةوعنتوبتهمعنالمفرحةاألخبارتيطسمنسمعأنإلى
757يةوتعـزقلبوفرحاتضاجمنممافاأصبحهى

بلفينايقنمتضلسغهـلالقومنيؤخذمتزمتاالرسولكانهلء

مننشخكانحـطكورشوسكنيسةإنeأحشائكمفىمتضبقين
غالبامفذلكجـانجاوإلىعليهمالرسولبفرضهالذىالشديدتالتز

ه9يههوديةالكنائسالتقدماتجمعفىالكثراإللحاحمناشتكـواما

8rلراعليهمكبثقالالجهحهذافأصبح

ينفصـلواأنيجبإنهلهمئالuالرسولعليهميرداألوللألمربالنسبةأما

بينهمفيماتفشتالتىأخالقيةالغيردأنظرأللخلفيةممشلىلكفىأمرهوكان

إلىأخرىمـرهعويرجاللهخدمـةفىقداسةيتطلباإلنجيلألنونظرا

فيقولهاألولىالرسالةفىrtيذكرهIالتىاللهكلكالكنيسةصورة

شركةوأيةواالثمرللخلطةأيةألنهالمؤمنـنغيرمعنيرتحتتكونواالأ
غيرمعالمؤمننايبوأىبليحالمعللمسيحاقاقوأىالظلمةمعافور

قاكماالحىاللههيكلأنـتمفإنكماألوثانمعاللهلهيكلمـوافقةوأيةالمؤمن
هلذشعبالىيكونونوهـمإلهالهموأكونبيهموأسبرفيهمسأسكنإقالله
وأكونهفأقبلكبمنجساتمسواوالالربيقولواعتزلواوسطهممنواجأخر
كالكأكلعلىدرالقاالربقولوبناتبنيهألىثكونونوأنتمأوألكم
I1f1Af1كورشاأنظرLejVIc1AYo

الجديدالعهذصورههىأخرىصورةعلىتبنىاللههيكلصورةايصررة
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5YAYوجخرالقدبميدالفىحدثشعبهمعاثهلهلذى

ستتطلبالصورةهذهrrwfرمماYlIYc1tنالو45

الجدبدالعفدمامنيضطلبوهكذامبنقديعنوايكوأذاالسرائيليينمن

OJAلنافإذ9حياتهمفىمخلصنايكونـوأنفيجبالمواعيدأعطاهمقداللهأن
مكلنوالروحالجسددنسكلمنذواتنالتطهرءاألحباأيهاالمواعيد
الذىيدالوبصببخلصتهمنبسبوهكذا107اللهخوففىلمقداسة

الفاسLأعاعنصالواالالقداسةةنبرعلىيشددمعهماللهفيهدخل

ويصضع9و8صفيهبتطويليتكمالرسولفإنءالعطانجـصوصيط

5ا8ءالسخافىالجميعيحتذيـهأنيجبكريمكثالصدونيناقدامهم

5ا9المكدونيينأمامةأخائباهليرضتخراآلخرالجانبومن

لكنالهمفيفولءالعطاهذاكلالممكنةالطرقبكلالرسولحثولقد
لناومحبتكبماجخهادومملىلمموالةوالكالماإليمانفىكأكلفىدادونتزكما

يأمرواليشصحإنهلهمويقولA7كاأيصضاالنعمةهذهفىدادونتـزليتكم
مماميجبلماويرشدهبم8Aلمحبنهماختبارهوالعملهذاألنبذلك

A95المجيدهةالخدهذهفئليماونـوخهممنلهموسيرسلا
تالمعفيبنعحتهواالحساساللهتمجيدحوالخدمةههذمناألعظمالهدفإن
9rعلىالمقدرهطقمنءالعطاقضيةالرسولحولالكيفيةوبهذه
اه9عخحايعبرالالـتىعطيتهعلىدتهصالشطقةإلىواالرادةءالعطا

الغظيمجميلهدنرإنمLعطائنافىوأنه

بلمالبأنهءاألعضابعضاشتلقدالرسوليحتقرهمهلو
أخرىكنائممىققبلبينماازهأصيسدمـانهميقبكأنرفضألنههميحتقر
ءبدنذجهدهلوJالرحاوللقد1V11YIrilJJUكرةكئ

الجديدالعهدالىالمدخل9Yم



كانملمهأرسلهالذىالقاسىالخطابحممالهممحبتهعنلهمريـحأدظاألزمة
ولعلY24نحوكممنوالسيماعندىالتىالمحبهةتعرفواىلفهAح

فإنه51662فىحاوممجدإرساليتهعنلمأيتعندالرسول

يقولجياشةمحبةوفىكورنئوسكيسةحقتهعا3يظهرهاثمرانيرى

بلفينامتفيتصنلسخمتسعقابناصورنثيونالباأيمإليمفتوحفنابالهم
أيضاأزتجكونواألوالدىكاأقوللذلكءفجزامأحشائفىمتضثن

إقبلوناالمحبةافىويرجويلتمسوهولجميثمtttrtمنأم

رفضهعنأماV2حدأفىنطمعأحدألمنفسدالمأحiنظلملم
إذهميرتفعوالنفسهslأإنهعليهميثتكلأنأيردنهفالماليةونتهبم

UcI1جمماللهأحبكمالاألىااnو11Vباالنجيلمجانابممرهم
الذىهوماألنهامحشهفىتركهمأنهعلىدليلأممLيظهرواأناكحمتحـلىثم
الظمذاسامحـوفماعليمأثقللمأتىإالالكناثسساثرعنمنق

1Y1fباطلاضهامإشه

بأنهاخهموهلقدالكنيصةهمنهكثرتضعففىسولاهـاكانهل

نفسىأناوحلمهجالمسداعةبوإليكمأطلبتملهمقولهفىيظيروذلكضيف
ا10عليكبمرفمخاالغيبةفىأمابينكمذليلةفىاطفىLالذبولس
فىالرسولأظهرهالذىالمسيحىالواضعأنويلوح10أنظر

يستطيعـواضعضاتواضعهفحسبوايروقهبمقيلملهمومعماملتهحياته
إرساليتهقوهالحقيقةقههاتضكلاذهأنيفهمواأن

lوحلمهوداعتهفىسيدهمنأعظمليحسوأنهييهتهاقوهتظهـرل
المتكـلبمالمسيحفـانهـتطلبونأنتمإذصوصاظاحهذtIويـقولا15

ضعفمنصلبقدكانوإنألنهفيهمقوىبلضإلنحالكمليمىىالذفى
مناللهبقوهمعهسنحيمالكننافيهءضعفاأيضافشحناللهبقوةحـىنه



الرسوللمعاملةالحقيقىالمفتاحمواألمراكطإنIو03Irهتكم
ممكنوالقوىالمسمحنمأاواممظجسدضعفاأظهرلدكانوإنإنهمعهم
حفأن

لكرسالتهفىالرسولاأوردالتىالرئيسجةاألمرربعضهـىهذه

هناالمامالسؤالولكـنتفهمهعليهمعسرالهمويشرحنفسهعنيداخ
نجايهأنطكخنااالموقعتهذاتجاههتظهركلهاالكنيسةكاشـاهل

تيلمأنهمعمحاذدففحمزهناكنsUوإدالنةاكالحذا ىوى

اعةجهناككانأنه4كالمنالواضححومنالحزبهذاعنيرضى
52ااالرلصلحافاهوثميسمالمتاعبهذهتثردهمحلىخاصة

واءجاربماcواءجاأيئمنوالأصلهمعندثميئاكرفالوكااا

ا3أأبلفيهيفكرولمالرسوليرضلمراألصيةؤوسائل

Aالللماالمتواصألوطلبمافتخارهـموياؤهكبرهوعنهأيضاهمميز
715cr1r1nجعلىكاالخبيثةألغراضهملجسةالمشروا

ةفرألقطعأقعلهماشولJيقوإذوبقسوةبشدةعثميتكلمالرلسول
ئلألنيهمختخرونليمانئأيضآنحناكايوجدوالصةفـريريدونالذين

جالمهرسلشهإلىشكلثمونصغيركـرونمفعلةكذبةرسكهمءكؤال
لمنن1الماألتماذلثعكسسفهوالحقيقىالصولا14أ13و1112

جسدضاأيضافىيعموعحياةتظهرئالكمايسوعالربإمـاتةحينكلالجسدفى

أيضاوعيمحياةتفيرئالىيوعأجلمندائماللموتنسلمءاألحيانحـنألننا
الضحففىءأقويماسيدهبممثلإنهمااو410الماثتجسدنافى

241411بهونويرفتخر

ا



هذايرواأنعجزواقدالكورنثينأنيشكوولالرإن209

أنمأفتخرغبياوأناصرتقددادقـولحرجاللرسولفسببواالواضحالفرق

ilافائقىعنئارأنقيلمذlمنكمأمدحأنيفبغىكانألنهألزمتموفما
صبركلفىبينكبمصنعتالرسولتاIعالإنشيئالستكنتوإن

سببهواألمرهذانوقواتوعجائبتجايات

الحقيقالمحـلىبنتميزأنتستطعلمخها10وسكـورنةكيسةفىكلهاالمتاعسبط

أساسالالتئالخارجيةالمظاهروبينالجسدىاأللمإطارفىيظهرالذىالداخلى
هـمالذينرسلهومجدالمسيحمجدبهىIالكاذبالبشرىاالفتخارإالاله

الذمعاممالحوأنالناسمنيطلبرنعنهءاحمسفر

for



غالطيةرسالة

واعمادهالناسعنلهاستقا3فئبوالرسولوثيقةغالطهرسالةتضبر

سلطانأىمنيفبعالLالذالمسيحىاإلجمانوثيقةذلكمنوأهماللهعلى
ابشرتاءلفداالمسيحيسوعفىاللهفحلهممابلناموسأوطقصأوبشرى
اللهإلىابلالقتريقىالحقالمفتاحالمؤمنيعطىالنى

نعرفأنيفبكماومحتوياتهاالرسالةهذهتيهعمانتكمأنقبلوكن
تهاحقيقعلى4ههاحتىخلفي

غالطية

وهمQ1الغالطيونالرسالةهذهلهمأرسلالذينولالريدعو
هبمومنهذهطيةغافطقةهىفما12غالطيةكنائسمنجماعة
سسكانها

سبمqquمتتاليتنمرحلتينفىنتاستضحطقتنعلىطيةالمـميطلق
حيثايصغرىأسيامناألوسطءالجزعلىتطاقيئالناهفىعآألطية

خهمولالدانوبحولغالةفىأصالكانواcسلتيةقبائلنهايسككآن
إلىفجاعواالميالدقبلالثالثالقرنمناألولالنصعفىهناكمنواطر

بتجمعونوجعلهموغاسملثرائالىهزمهممق5f2وكأايصغرىأسيا

أنقراهىالتىAncyraاانقيرالثالثالمدنحـولانمطقةهـذهفى

ثتفيومنححلكمالوبسينوسحديثا

المملكةأخذواالذيغالرومانوسعهاطقةشعلىاقأطاالسمهذاولكن
الجنوبفىالمقاطعاتبعضعايهاوأضافوامق25سنةملوكهاآخرص

or4ء



رومانيةمقاطعةكلهامدهوحمعلراوليكاؤنيةبيةوقوورباأبيسيديةثل

لهعاصمهاأنقيروماتىالرالوالىيتخذ

كنيسةبهالقتولمواحدأبلداقتلمغالطيةأندالحظمناومن
ةفئ2اaطيةغكناشىإلمماالرسالةكتبتولهذاواحدة

بلواحدةلكنيسةيكنلمالرسالةهذهكتبتألجلهالذىوالظرفالجحع
فىالمشكروتضبعالدأرستواجهاألساسهذاوعلىالمنطقةهذهلكناشى

كخبلمنهىالمشكالتهنهاشاهذفيهاالبتءاللماايشـلىلمالرسالةدراسة
فىابرضالتىاوجنوylشكلالمنحطقةلكنائسهلالرسالةهذهالرسول

ويبثىاألولىالرحلةفىبشرهاالتىالجنوبىءالجزلكنائسأمالثانيةرحلخه

بباولالفيهكتتالذىالهكانثمالةالركتابةتاريخمشكلةذدكعلى

رسةفىلوقاكره1sسناتوشيقاألثالبتصعوبةهوالمشكالتهذهفى

15وفىسو1129أعالفىليميالورالرسولزيارفتعناألممال

هل51ا2غالطيةرشيموأإلىزيارتهعنوtكتبه10وبين
اoأمااالATحدثتالتىهىغالطيةفىالمذكورةالزيارةهذه

لوقاهلىينSالذىالمكانهوالمشكلةعليهبنيتالذىاآلخـرواألمـر

IJعندولpهمنصققاعلىيدلايسهوهلغالطيةعنونيتكلهكانوا

ءالجزعلىفيقتصرالسكانجنسيةعالتصريةأمالجنودماءالجزفيحوىسياسية

ومانيونالرإليهايفيرأنوقبلمق5yبلقالسلتيونيسكنهكانالذالثحمالى
أوبيةالجالمتهاطعة

علىوابابألنفقطالدراسة4امالمشاللمدتهذهعلىسرحاسنمر

ىوالماطدفمنوالارسالةاطبيحةمنيغيرالكانمهمااألشلةهذه

فهادالموجو



94وO3iاعاالمنطقةهrJالرسلة

غالطيهعلالرومانيونأضافهالذىالجنوفاءالجزسابقاكانعرفناكا

مجموعةنتستحيثاألولىارحلتهقالتبشـزىرسولالحقلهواألصلى4

JIوالمنهاطقالمدنمنهاغيرووأيقونية3ولسردربةفىخاصةاكشائصامن

يشددانداالكنائصرهنعلىأخرى3مريرنابامعالرسولمرودة6Alر

كلفىقسوسالهموانتخبااإليمانفىيثبتواأنويعظانهميذ3اتااأنفس
iJvYYYrأممماثنيسة

سيالمعبولسالرسولاحبمإذهبسقدثانيةاالتبثيريةةILافى1أ

أورشلجبممجمعفبامحالتىاقصضاياليسلماهمالمدنكلفىلمجتازانناوك1
الروحولكـنالغربىالجنوبفىآسيافىاإلنجيليقدماأنأراداولتكد

شولالغرنجاالثمالفىبيثنيةإلىيذمباأنوالJv16أحهمامغ

أنعلىءالحلمامنونركثويذهب7ا6لأممامنعهحاعاأووح11

التانيةالوحلةأوائلفىتوجالتىغالطيةوكورهةفريجهفىاجآزواالعبارة
أنكاتأممالثالثةاالرحلةأوائلفىIJVIliJlIأ

كناشىغالطيةبكورةدا114اليةالتالمنطقةكذهفىمحناكأسسارسولنا

كشيرة

لتهرساالرسولكتبلمن

الرومانيوسعأنقبلآلغالطهممورةتسمىالتىماليةاشاطيةلتاكمل

فىالرسولبشرهاالتىالواسعةغالطيةمنالجنوبىءالجزإلىأمنجاتخوم
لهاألولىحطةالو

كتبالرسولأنهوعشرالتاسعالقرنأوائلإلىالسائدالرأىكان
ذلكفىيشكونءالعلمابعضبدأولكنالتنماليةغالطيةإلىالوسالةهذه



التبشريرحلتهفىهابشراقىالجنوبيةغالطيةإلىكتهاالرسولإنيقولون

ولىألا

غالطيةإلىوبهتالرسالةأنونيعتبرااليناألولىالنظربةمؤيدوأما

عندماأنهمنممالاألسفركاتجالـوقعنهعركلممارأيهمفيثبتونالمثمالية

Uإذاأماحماليةالثغالطيةلىيةصفإنهغالطيةكورةأوغالطبةاسمكر

مقاطعاخهايذكربلهكذايسصيهافالالجنوبيةغالطيةعنيتكـلمأنيريدكان
الكاتبيمثرلماألممالسفروفىهاوغيروررممميديهةلموأسمائها

الرحلةءوابتداt6أمماكالثانيةالرحلةءابخدافىإالبااللسمغالطيةإلى

األساسهذاوعلىأبداLAيذكرفلمذلكقبلأما6ة16الثالثة

الرسالةبهذهالثمماليةطيةغمديتركـانبولسالرسولأننجزمأننستطيع
سمباهايذكـرألنه

أسسقدالرسولكانإذامماالتساؤلعلىافظريـةهذهأمحابويجيب

ايكناثمسمـنمجموعةأسسقدالرسولبانكنائسأيةليةالعغالطيةفى

وبشركاالفسارالجنوبفىالعملمنالروحمنعهبعدماالثانيةرحلتهءبدفى

الاألسفرفىذلكلوقايذكرأنالضرورىمنوليسرحلتـهفىالناس

بولسالرلصولبأنذلكعلىدونفإلمربيةالجنوغالطيةنظريةمؤبدوأما
السياسىوقعهايحسببلالجغرأفىمرقعهابحسبالالمناطقيسثماكان

وجمنوباثهاالالمنطقةكلعلىيطلقغالطيةاسمكانالرسالةكتبوعندما

الجنوبىءالجزإلىأصالأرسلتلرسالةINالرومانيةالسلطةفعلتهاموهذا
األولىرحلتهفىالرسولبشرهالذىكالطيةمن

Lejالتىالضخمةديةوابالجاليةامتازتبيةالجوالمنطقةأنذلكيـؤيد



1titcfllfIjV11أممالالكبيرالنأئيرلهاان

وتقاليدمبمبعوائدهمواحتفظواالسليتونسكنهاالتىالشماليةطيةغسىبع
أقبدفالايهوديناجحاعةإلىمرجمهةالرسالةألنونظرأطويلةمده

المثمالإلىالالجنوبإلىكانتوجهتهـا

نظريةكلألناألمرهذافىسمrحىأهـالقطعيمكناللحاكلعلى
اهنهـوشواهدمنيتفيهاماوضدهااهنوالبرالئمواهدامنيؤيدهاLماله

نظريةنرجحهناكناوإنلهإقناعاأكثريجدهمايرنجحدارسوكلأيضا
الجنوبيةكالطية

لةسابلركعابةتاربخ

أمورعدهعلىسالةالركتابةتاريخفىالبتيتوقف

إلىكتهاقلركانفإذاالرسمالةالرسولكتبفمممأىإلىاألول
التبثميريةرحلتهءاألقألثناعلىمتأخراكتبتأنهاكلدليـلفهذاكلهاغالطية

كتبهايكونأنقيجوزالجنوبيةطيةAzإلىكتبهاقدكانإذاأمااثالثةا

الموقفجحهـهناأنناوحيثبقليلذلكبعدأوافانيةالرحلةقبلمبكراربما
متأخراكتجماأنهيمهشاالهذاولالشمبكرأمماأنهنرجـحفإنناالثاتى

أصمبهـاكتابرجيحلآخردليلمنفهـلى

سfبعدالرحطةأىأ2غالطيةبنقالتوفهالثاتىاألمر

عندما30االأفىاألولىرحلتينيذكرالذئلiاألسفروبين
أممالفىوالثانيةأورلثطحيمكنيسإلىالعطايانل4وبرناباشاولذهب

معالموقفليحسمواآخرينوأناسيرنابامعاذعندما2وا15
وبرنابابولسأىشاولءوراذهبواالذينلنالمحلمصفصوصاكشيسةاكادة

ألاألمبإنبهلمجثرانكاناالذىااليخيلىةيئليحارباهما

toy



نشرهىزوطيةفىالرسولإليهايشيرالىالرحلةأنجدأألرجح

أورلثدمإلىذهبوكالروأأل15كأفىلوقاالبثصيرحايذكرخأاالرحلة
صائسراإلىورجعلمبمأوردقفالالحيسةمحعلىكعهوااإلصأجكمن

ذلكجدنواالحكمهذاوأراهمارأبأالكممفيههاوجدتفدعابشراىا

3ـهـذالرسولبم2كتبولذلكطية3شاكنيسةفىبشدةطراباالحدث
لةساالر

ىاللىكـنسريعاهبهـذاتتئقاونمأنكأتحجبإتىلهمقوذلكبؤبداوك
ىاالقصيرةالمدةريعاتمصالكلمة6اطية3tiدعاكم
ضدانقالبيموبينأورشليمكنيسةمـنءجاالذىللحكـمحماعهمبنانقضت
كانتهلذهلكنالحكبمهذاإلىرسالقهفىيشرلمالرسولأنوحاالنجيل
Aكاننهأ2كورشوسرسالةبقيعندماإليهبشرلملماذاالوعادت

كنسيةأحكمامإلىيشيرأألدونالمسميحيةالمبادئإلىيتيرأنيفضل

رآمءكتبتأخهاجحفىيجعلنااألمرمذا

غالطيةسةفيفىحدثماذا

يكتبأنإلىالرلسوكدخوالذىالكنائسهلـهفىحدثالذئمانول

هإلالخطابهذا

كانوقدا4rرتناألقلاعاطيةكا3فىبشرولالرانيبدو

اللهكالكقبلوهنالغالممنوجسدهفىآوضعيفامخاألولىالمرةفى

ةايفعلوهولميهوهيقدأذأيمكنشإليجدواولم4وأحبوهبهورحبوا

I15المسيحاقبلوالذيناليهودمنجمماعةمنتخكونالكنيسةاوكا

أصلهمنكانواالكنائسههذأفغالبيةولكنJvrftrأ

IDA



أياهستقدعلىختوئالسابفةديانتهمكانتالذينJvIrvممى

4AغالطيةعبوديةDسولالريسميهماوهىوذبائحنننومتموروش

وايستخدكيىيتحلمواأنمنهموطلببالحريةبحثرهمالرسولولكنا

صورةلهممأيضايرسوكالىوكانا5فيهااويثبشالجديدهلريةا
كعنهحونالغالتجاوبوقداrعظازدلءفىالمصلوبالمسي
ا325Iالقدسوحالروهبةفأخذواباإليمانالبشاردـ

تماماالختاذلهموصارالمسيحجسدفىءوأعضاجديدةخليقةصارواوبذلك
الرسوليمفرحولقدwrvYAI5شيئاينئعاللةكالغر

كالأمنواأللمحىدادأاروأ3ءألحسنةبداررزبدأواثمأواعتقد
اتكهينتقلونأنهمويتعجب3ـبرشديندهشجعلهاألمرحعذا57المسيح

و16المسيلىضبلبإتجيلهـوليسآخرتعليمإلىاإلنجيلعنسريعا
7r1إذنحدثالذئفما

آخرأوتعلـيمتـخربإنجيليبشروناآلخرقيالوعاظمنجماعةبدأتلقد
فىللدخولكافياليسالرسولبه5يناالذىااليمانهذاأنرفيخاخي

وسالنابعملاإلنسانيقومأنوهو4لتكلةمحناكولكنلحاللهتLس

أنمنبميتحللبوهذاوصىيكونأنيجبالمسيحجانبشإلىوحفظه

وحئالصذا211بذلكمونيذشلالذبناألممنحالطواأنمـنيمتنعوا

ءهؤالنفالميحأو9س4إما4أعلىدةبثبولسآلرسوكنبرأنيعد
والختاناالممانوالناموسالنعمةمعاوالمسيموسىعلىلينبرواواءجا

مملوابلصيخاالمسيمملكفايةفىايشككلبأنيكتفوالمثمولك

فهوللمجـحكرسولومزهالتهبولسالرسولفىللتشكيلثجهدهبمبهل



فوعظهولذلكالمسيححأواكاالذيناألوائلالرسلمنواحدايكنم

يعتمدالذىورسالتهنفسهيسوعوعظعنويختلفبلوعظهمعنيختلف

كوذلكمنبولسمصدإناوأفقاوسوالناSموالقديمالعهدعلىلراكث

أنهالعتفدواتعاليمهالناساتبحولواه1اللهألالناسيرضأن

NebIويظنونخطاياهبمفىاويسشمرتجايتعمدوأنيئأسـوىايعملون

الرسوللمجعلهاوبذلكالجسـدحريةفىتكنالمسيحلهمأعطاهاالتىالحريةأن
الناموسحفظهواعحيحاالعالجإن2Vللخطيةخادماالمسيح

سالمسيحاإليمانجمانبإلى

اعةجهناككانبلواحدةجماعةعلىيةغالكنيسهتقتصرولم

فىالرسولويهاجسصوناألوالجماعةعقيدةتناقضبعتهيدهتنادئىأخر

جـديدةعبوديةهوالقولهذاألنالشهواتالجسدحنمببأنقوله
YEIبأاخهموه2a0اYiللناموس

الحقيقيةالديانةإن2Aoc1الطقسيةوالديانةبالختانيبشر

فالولهذأالعامةباآلدابلهاصلةوالاألخالقعنوتعلوفوفءهؤالعند

ابالمسيحرناحرالتىالحريةإنهاجديدةألوامروالالقديمثللداعى

نحتلفـقإنجحاعتنمنغالطيةفىهاجملالرسjكانالكيفيةوبهذه

الطقسىجروالتفالناموسىالتفكيرفوقارتفعفقدكحـو19أمتناقحضتين

ءهؤالعنياJجذاختالفاإيمانهفاختلفءوالرجابالمحبةمدفوعاوكان
وكانتيسوعالمسيحفىالروححياةمستوىإلىرتفع1ووأولظث

هحذأنهحتىواألحرارالمحافطنالجماعتينبينقاسيةحماميةافاقشة

هذهالحادةرسالتهإلجهمفكتبهووأماالبعضبعضهمينهثوالئال



الهساالرباتنو

االنجيكئم1Yرسوليتهعنالدفاعثالثةأقسامإلىالرسالةتنقسم
6و5وديةاجواالحرية4وrوالنامو

IمالرJلينهوارسال

المريرالتحدىعلىإجابةالرسالةهذهمنوالثافاألولنVLILا

الخوفالوقتنفسوفىبالغضبافإجابئهوتتحمالرسوللرسولية

ةالمتطاحنةالجماعاتهذهبراقفىالسقوطشفاعلىكانتالكنيسةألن
الوقتنفسفىسولوالرلةساالراجموكاالذيناتهوديناجماعةوخحصوصا

التاليةألموراخفىيتااحـنألاهذينفردهوكان

إنسانسلطةأساسعلىوالالناسمنتكنلمالرسولإرساليةإنا

األمواتمنأقامهالذىاالبواللهالمسيحيسوعأرسلهبألايه
11Yأمهبطنمنأفرزهدسرتهفىالذىحووحدهاللهإن

jإرساليةفمصفىإرساليتهيضعبذلكوهو115بنعحتهعاه

4زاكانوإن5اإرميااإروخصوصآالقديمالعهـدفىءاألنبيا

منوالإنسانمنإرساليتهتكونأنيمكـنفالودعاهلرسالةاختارهالذىهو
أرسلهالذممطحوالقدسالروحألنأنطاكيةمنيرسللمإنهخاصةكنيسة

ولمj132l4أممابرنـابامعتفرزهأناكإسةامنطلبالذىوهو
الربقابلتهبعدإالنهمواحدايرلمألنهأنفصهمالرسلمنسلطانهيأخذ
يبشرقودمثالعربيةءرافىاكلةالمدههذهقحىلقدسنواتبثالث

الثالثالمشواتوبعدالرسلمنواحدايعرلتأندونوباالنجيلبالرب

18وبطرسالربأخىيعقوبلصوىيقابللموهنأكأورشيمإلىصعد
بلىالرسلمنواحدأىمنتفبعلموخدمتهتبشيرهسلطانأنيعنىوهفا

II



لسنةعشرةبأرختجديدهبعدرشيمljlذهبفإنهذلكمناألكئر
يتجسسوالخلسةأدخلوالذينةاألخوسثمدظةرشليمأوفاألعدةحيدرس

وصاثأبداخلهميحضعولمواجههموهناك21btحريتنا
لقدنعمبوجودكلموالبالناسيهتمالإنهه2تيسختانمسألة
أنوعرفواقبلهالإنجيلهعرفواأنبعدولكنالشركةيمنالـرسلأعطاه
لمإنهم27qاألمبينالتبـثنرأىلةالغرإنجيلعلىائئمنهقدالرب

فيجمعءاالنكتريتذكرأنسـوىأمـرأىإضافةمنهطلبواوالبمتئعليهوايشير

أه2لهياقولواأنقبلمنيفعلهأذأرادماوثحذااألمممنلهم

إلىفيرجـحاليهـودبقيةحيرافابطرسرأىعندماأنهذلكاعاردب

Jبعدااألعننفسهلwكانألنهمـواجهةقاومههممعيأكلكان

منسلطانهأخذقدأنهيظهرالذلكيفعلىفالذىYrلوما

أيضاويعمبطرسمثلششصايوبخأنخيستطحتىاللهمنبلإنسان

يرجعئمكأئحاقبا3بطرسحلثيفكيفوإالبعينهالحقهوبهسايناأن

الناموسبعملنقومالالذيننحنبرنعضهـلىأىواليمملـوكيسلثل

كذلككانإذاخطاةنضبرهلإلصاظألجألفقطبالمسيحنؤمنبل
ألنهمتعدطفنهوذللثيفعلمنإنا2Vخادماللخطيةالمسيحفيكون

Lقولهفىإلرساليتهللكاملاألساسالرسوليعلنوهناالمسيحممملهمادم

الجسدفئاآلنأحياهفمافىيحياالمسيحبلأناالفأحياصلبتالمسيحمعال

0Y5ألجلىنفسهوأيسلمأحبنىالذىاللهاقإيماناإليمانفىأحياهفإنما

و0211علمهوالإنسانمنيأخـذهلم4بريبشرالذممطاإلنجيلإن2

qtrNكثيراشيصاسمعمباشرةتجديدهبعدبولمهالرسمولأنأحدينكر

خمحوصاالناصرىيسوعحياةعنسمعأنهبدوالخدمتهوعنالمسيحعن



هذاولكنتتجديدهمنسنواتثالثبعدjlعندبارسلرسولن

1المسيحسوعبإعالزأخذهلقدإنسانمنإنجيلهأخذأنهيعنىال

نءبإبلاالنبعلبميحرضأورشيمفىالرسلاإبهذهlوحتى
YYمنالملصوساإلرشادصديتفإنهإعاألنعنالرسوكيتكلموعندما

مورايفثملذهنهوفححةشئدطريقعلىلهظابلتهصصدإنهالرب

فليسافىيسوعحروهذايضطفدهالذىيسوخأنويرفهايقتحعلى

ءالمقاالربهض3ووبؤكدضاموسايقولكماونالمدةالمضلالرجألحو

45yروصيةUيرنتبرألجلطهوقااخطايانألجلت5الذ

بليئايشينهأورضلـيمفىتالذالمعشبرونءالثكفيهبحدلماإلنجيكهذا

يستعصفاأوإنسانيرضىأذنممالرهتجثففىالمسييسوعربناإنجيلهو
عذرفهوذلكوألجـلا1منهإنجيلهوأخذالمسيحعبدألنهبشرا

عنسريعةصذاهتنتقلونمأخأتعجبإتقاسياشديدامخذبراطينالص
يوجدأنهغيررخ3هوليسآخـرطإنجيلإلىالمسيحبنعمةدعاكمالذى
بشرناكمإنولكنالمسيحإنجيلوالمجوأقونويريدهيزعجونكمقوم
أقولفقلناسبئكاأناثيمافليكنبتنرناكممابنرءالعحمامنمالكأونحن
Iiاaأناثيمافليكنقبلخمابغيريبشركـمأحدكانإنفـاأاآلن
المسيحيسوعوالرباآلباللهمنهماورسالتيهإرساليتهإن

4والناموسنجيللاب

المحاهذاوفىوالناموساإلنجيلعنالرسوليضكلمالثاتىالقسموفى
ويبنيااإلنجيلكمالعنناخمالطيااأماكاملةورةصويضعالرسوليقابلهما

اتاليةاورءاألعلى

هذهفىعنصرأهمولعلاالنجيلقيلواأنبعدالحديثةخهرتهما

Or4



أنأريداألمراهذافىالرلمموللهمولمجولالقدسالروحنوالهمهوجرهاظ

فالذىااليماننجبرأمالروحأخذتمالناموسأبرأممالفقطهذامنكمأتعبم

rاإليماننجبرأمالناموسأبأعمالفيهمقواتويعملالروحيمنحكـم
القدسالروحهواالنجيلادألمجعرفتهماىامةlاإنوه2

823ةم21VC1cالأكلهالجدلجهالعهدإلمةء

يقصدوالرسوله3ثمفمملتالتىاقواتباوحالـرمملفونويعر

وغيرخهمأحسوهاالتىالجديدةالحياةصصديةأوهـمبيعملتالتىاتالمعجزأما

القدسللروحالظاهرةالمةاهىالمعجزاتهذهالماضيةحياتهمعن

باإليمانأخذوهىانه

ضصروهواألولالعنصرعلىيبنىارهماختفىآخررعنوهناك

ليسوالذيناستجـدباللهتعوفونالكنتمإذاحينئذلكنكماالمشحيةالحرية

جعونشفكيفاللهمنفتمعرىبالحربلاللهعرفتمإذاآلنوأماآلهةبالحطيعة

UtA1لهاIjلىتستعأنيدونترالتىةالفقيرمةالضصاألركانإلىأيضا

وهذه5بوديةالمنرهمرحالذىهوألنهبالمسيحتحررواإخهم
الخطيةومنوسالناوأعمالالناموسمنأسرهمفكفىوهااختبرالحرية
وس4والنااإلنبرلندالفوقمقدارلهمتبنهذهتمفخبرالجسدوأممال

البرهيمالوعد2

ءAهؤبهايامبالتىرقةJlهو4ونسلالوهيمالوعدوكان

موكيكونوالممااوعدينالواأنيمكنالإنهاألهموبقولونتهوديونا
وكسنالخالصهذاينالأنلالنسانيمكنالوبيرهذللثودون3ويختقنوا

أموردالثةعليهمدهـالرسول



وليعسنالمؤإلرحميملمتقيمالمواعيدحعذهألتحراألوألألمـر
لفـضللختانيكنفلميختنأنهكقهيمإهـأخذهالوعدإنالختونموني
فضافالتجمدأعطىقدوسانااتيفامذلكمنوأكرذلكقى

وطهـذاتاإلطانإكيرجعكلهالفعفمـلإنالموعدفىللخخانوالللناموس

حربمالذينالأr7jرهيمءأبناهمأولئكاإليمانمنهمالذينإتء
اللعنةيجلبفإنهحوسالناأماr9مؤمنالهيمإبرمعيتباركوكااإليمانمن

و310هبيتهررأنممكنوالسyالنافىماإنسانيثبتلمألنهبوالمحض

نةلارالذىالمسيحبوآسطةاللعنةهذهمنافتدىفقدالمؤمنأمـااا
موعدباإلممانلنناليسوعالمسيحفىلألمهجمإهـوكةيراةألجلنا

Iوحrir1fiira

المسيحهوالذىونسلهحيمإهـفىلمتقيمالمواعيدأنوحالثاقاألمر
310ai16المسيحالرسولبهلىقيعهالالمسيحهوالذىاالنملوهذا

ولهذاالمؤمنةالخليقةالمفديةالجديدةالخليقةكرأسولكنكفرد

ألناناموسايفسخهاأنيمكنالوالكنيسةللمسيحوجهتتىاشالمواعيد
النسلاإلممانءألبناولكنالجسدءألبناليستلمواعيدuيخسخالالربعهد
M18ا3Vيسوعالمسيحفىالذممط

يعطلمإنهللناموسلمجيةالحالوظييفةكمشفهوكرواألخاثالثاواألمر
إنه399خاطىأنهاالفسانحمرفليلواكحنبهريترلنسانAا

ضرفإنهالحقيقىالبرمصدرإلىينظريجعلهلاالنسانخطيةليكشفءجا
ليستقيمتةألنطوسيطريتاعنأعطىفقدولهذاrYيبررال

هوإليهالناموممماسثميرالذىاآلتىهواألعحظنمiYو319عظيحة
الحالةهذهفىryyYiبااليمانأإليهيأتىمنكلريبرالذىلمسح1

الجدبدالعهدالىالمدخل30م



L5Xااالعبدأواالنسانوو4Yjؤدبوسالناالوسولسمى

اللهممنو7ا4ياوصويسميهدهريىيبلغأنإلىيبالصحم
االبأباياأصرخءأبناوجلنااجوديةاذهمنإفتدانا

يحنضعودألهلضيفةااألركانههلىإلىالغالطيرنيرتدجففإذن

أنيدينونةسينالونسوAهؤإن3بواسطخهمواصريصأنيريدونالذينءلهؤال
راسببلراظحسبليستغيرتهمألن

rدبةوالعبوبةرا

فالمسيحيةالحريةعنلسالىمملمذ6و5األخيريننمااألفى

سارةمزالوهذاطربقعنلهمأعلنj4Y131r1األمرهذابدأوقد

ءهذةالعبدةهاجرنءوليسالحرسارةءأبنامنهوقالمؤإنوهاجر

اختضشتين11لأقىبولسأناiلهمJالرسوويقولخاساأممالمنالحرية
يممالأنمدتزمأنهمختتنإنسانلكـلاأأشهدلكنشيئاالمسيحيشفكمال

منسقطتمبالناموسونتثيرالذينأيهاالمسيحعنتبطلئمقدوسAالنابكل
لهيمممتعبدىانمهوسىالناامااللتزمنحررناالمسيح0524اكعمةا

يثفعالختانالالمسيحفىالناموسكليعملأنمجبرأنهيحتقدمنكل
انامرسيايطلبهمابعملومإحهودىاالمكانإذالةالغروالشيصا

نهالمؤيجبرأنولكنرهفyIويغفعهالالناموسألنهلىضهوالعليهشئال

lكلهاالعبوديةهىهفهذالناموسيعملأنكى

المسيحيةالحريةثذهتظهركيفولكن

إفjlوالنهللفريقالمضمادالفريقيفعلكاللجحريةليستإنهاا

قيمؤالتافهشئسدالجأنيظنإنهيريدميعملدافعآألنالحريةمنيجعل



المسيحفياإلنساكاأنطالمايؤخرواليقدمالهذاألنيريدمافليفعله
كشالاىاالجسدانيةعمالاألهذهالرسولويظهرا5rتخررقدس

ة5IYاألمفيحاحيشبطالةفاسدةألنهاقالمؤصكايتلىأن

المسيحوخلرtjالخضهىالحرية30

ji4االبأباياونعرخاآلبالىلنقربالحريةوهبنااذىاوح

Ajaiوسنيهههوروأيامحفظمنةالضالعالمأركانمنرهم
الروحثمروأماثمراحقيقياأيضافيناسيئمرالذىهووحالرهذاا4

و522تحففوداعةإيمانصالحلطـفأناةطولمNلفرحمحبةفهو

r2فابئاولهذيرةالشرأممالهومنصنهرناومخوالجسديقاومالذىوهو
ة525وضأيرضابالرفلنسالمثوخبالرنجشكنا

5fوتتممهالناموستكلالنىفهىملةالالمحبةهىالحرية

فىوتظهر531لبعفىبعخهمالخدمةفىتظهربةالىوهذه

للمعلمينوسمااتالخيرفىالمشاركةفىوتظهرYو61ضعفاتتخمل

اإليمانألهلوألبالخيرفلنعملفرصةلناحسبماؤإذاألالرسولروقول

يطلبثمىأخمرهيتعبوهأالإليهميقدمهءرتجارسالتهالوسولويخغ
بهاينمتعاىاالحققيةالعالمةألذالجسلىكعالمةبالختانبهمواأالمنبم
وكاالختانمنكأأبفهىgt1YسوLيالربتcااممJالرسو

جهتىمنوأماالنصرةبلغةيقولوهناالمحباإللمحانمةعافىألنهاشئكل

وأنالىالحالمصلببهىذاالمححيسوعرلحنابضليبإالأفخخرأنلىفحاشا
كللعالم
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المايئ

جنلارسائل

بولسسولالىأنالجديددالكليذكرالتىالرسائلعددحصينا1ا11

ةالتالىالنحوعلىترتبأنويمكـنائلرخمسنجدهافإنناسنهفىكتها

ا314أفسممأفسس

1وVافيلبىفيلبى

Aو43jلوسىكوةسىjsمم

84lAاتيموثاوس3تيحوثاوس2

إ115jVrjYYYtفليمونفليمون

ثترأالزمانفىتخظفثانيةاتيموثاوسفإنءاآلراإجمماعوبحسب
10رسائكأرخفتبقىذلكوعلىاألرخسائلالربقيةعن

أفسسالثالثالرسائلأنللدارسيثـضحيقالعالتأمللدىولكن

ءايعلماكثرأمنجعلتببعضبعضهامميقةصلةلهاوفليمونوكولومى

وهىالوابعةعنتختلفالثالثةوهذهواحدوقتفىكتبتإنهايفولون

بيىمضىوقتاطويالأنيظنونالدارسينأنحتىوالمراجاالتجاهفىفيملبى
ىاألخرالثالثسائلالروكتابةكتابتها

OA



والرأىواسعةدراسةمحلفهىاألخرىالئالتالرساثلبنالصلةما

معلترليةروصنمنواحدوقتفيتجهاالرسولأنهوالسائد
فليمونسيدهمنهربالذىالعبدأنسيموسمحبـةفىلومىLإتيخيكس

أ2فليمون2و6أفسس49سىلوكو

باطبروفليمونافممسوسالتىترتبطولوسىعرسالةفإنذلكجانبوإلى
J5عفىالمشثركةءاألسمارهـظفىبفليمونؤتبطفهىحالةكلفىنحتلف

ولوقاخسوأرستراسوأبفروأنسيموسسىوتيخيبأرهمثلقنهما
واحدوقتفىكثبتاالرسالتينبانيقعغمماإلخيماس53

ماألرقUوبحسابلهماالكلىالمضمونفىأفسسرسالةخوترتبط
IgluLحوالىيجدسoVأىولمىمموفىمتضمنةأفسسمحتوياتمن
األخرىالناحيةومنأفمسسرسالةكلهىدأAعاo5منapا7rحوالى

أفسسفىتظهركولوسىفىالموجردةالكلماتمنr3نف

تمممطلحخصوصافىعجيبفهوبينهمااالصطالحاتفىالتشابهأمـا

جسلىهئفالكضيسةأيضااألفكاروفىوالسرءوالملوالرأسالجسدمثل

ممولوسهمع2iCyrjY0jاأفمسسرأساوهوالمسيح

أفعسمىعليهاالمسيحوانتصاروالقواتلنوالسالطواترياسات18Y24ا

7أأفسصرالمسيحبدمالسالموعل215كولوسىمع2j221اات

Y1r1I19اسى15حYCY14االنسانوفكرة

39rكولومىح4tfYYAYJj45ب15اأفمسسالجديد

العقائدقكأيرفىاكبيرتشاجمهاهناكأنفنجدأيعلىخطوةتقدمناوإذا
الخليقلىفىايريدةالمسجحأهميةتظهروسىففىمـنهماكلفىتظهرالتى

المسيحيظهرأفسـىوفى114YYt959الصلوا



110فيهشئكلوجمعءالفدافىلهفىلهشرلجثVالذىهفريد
1252r22مننالرسالةقارناإذا5يم25و2ا

ةاتشاتجاكبيرابينفنجدالعمليةالناحية

من30فحوالىبينهماواضحااختالفاهناكنباألخرىافاحيةومن

2اaةa1أالمميحمجدمثلأفسسقلهنظيرالكولوسىسالةبى
هوماإلىالنظرث9cl1Yrأ2المضلينيخاdامحاربةثم

ومن499صايالـووااتالتحمنوكثير11IS1llvفوف

نظيروالبهدتنفرأفسسارسالةمن50حوالماأنهنكنشفاألخرىالناحية
ة2الجديدةوالحياةr1Eكراؤنيمةمثلكولوسىفىبه

للوحدةدعوةسرالمجحIiجمرحتىلالة1اها

السرىالكنيسةزواجا584انورافىيرهالح16ا4

610Vوحماالرالال0rrwr9JilCJCIلمسيحبا

لتـنLسIافىواحدةكلمةفثالقدتستخدمذلكمنأبحدهـوماهناكبل

إلمتشيرأفحسفىaسرDفكلمةرسالةكلمخخلنافىمعنىتؤنهاولك

المسيحإلىتخيركولوسىI3ا3واأليهودابينالربط

32اللهaصقنىأفسسفىتظهرتدبيرولفظأبالمؤمنوصلته

52ة1بهليقومشخإلمماموكوالمماللتعـنىكولوسى

ثالثفرعاإلىرهتدفسفىينقسحونءالعلماتجعلالموقفهذا

كتبالرسولانهوالكنيمسةبهتتمسكيالذاألولالرأىأ

رسالةيرسلهماحلواحدوقتفىيكنلمإنمشفاربنزفىاالثنتإن

بينالتشابهسببئماالمكاننفسإلىيذهبواحدشخصمعفليمون

75t



أماالوقتذلثفىللرسولالحقلىاالنجاهوفوكولوسىأفسسلنلرسالت

تفيفبينماطرسالةكللهأرسلتىإذاالموقفاختالففهواالخالفسبب

كرسالةأفمسستفيبعدفيماشعرفكمامابدعةلتحاربىلJكو
فىآلعاسةالكبإلىاكظأنهاأىيسوعالمسيحفىاللهقصـدرلشظهـعامة

يثعلئفوفىخاصموقففىبعينعهاكنيسةإلىكتبتكولومىأنحن
الكنيسةبتلث

بولسرلالرسمححـهاكولوسىرسانlفيقولالثاتىالرأىأمالمج

أتباعهقشخصكشهافقدأفسسرسالةأماكولوسىفىالكنيسةإلى

كواوسىرسالةعلىكتابتهفىصتمدأيذهوتال

أتباعمنإثنانكتهماالرسالتينكالإنايقولالثالثالرأى
لةaيعكساناألخasثووكتاباتهصرهتعلىمعتحدبنموتهبعدالرسول

علىرسالةكلفىذااثندرسوسوفالرسولوقتعنمتاخرهالكنيسةفى
حدة

كولوسىرسالة

ىملوJكومدبنة

وافدiهوأنهرليكصوافىكولومىمدينةتقع

كذهفىدنثالثدىإهىوالعصغرىبـأسيافرلمجيةمقاطعةفىالميناندرضهر

كرءكياو20بخوالىعنهاوتبعدودكيةPyاألخريناناالثنتانالمنطقة
أ7الىصكولوسىوتبعلىمرآيلوك2Yحوالىباعوتبعدابوليسوهير

لنفترتإلىمممالمديمةهذهوتارتأفسسمدينةمنالشرفإلمامتركيلو
أتوكاالهليفيةالثقافةوانتشاراألكبراالسندرظهورقبلكانتاألولى



ثسشاإرتحسلكـهالذىالطريقوهوبالغربالشرقيصلالذىيماليقالطركلى

ذلكوفىاق401شةيرايكـورشثمأقEAIسنةساردسنىإلى

كانتألصهاوذلكفريجيةفأكـرىمدينةبأخهاترودتسهـايضثسصكلا

بدأتفنهيهاالثانيةالفترةأماليكسنهردىIوفىؤريجيةةمتهافىمدينهأه
هاجاروبنبينهاثL5الذالتنافحم1طإنسبةلءتتضاتوأخذأئهيتهاتفقد

الطريقانتقالهولنافسةاعنضعفهافىالسببولعلابوليسوهيرالودكية

مناعةرتشتهرلوسىوكانتا4rسى35منهاالتجارى

فىكولوسىمدينةاننهتولقدونسجهالصوفغزلوخاصةالمنسوجات

كالاسمجاورةةصغيرمدينةبيالتبنىأحجارهاواقتلعتSاالميمالثامنالقرن

شكيافىالحديثالعصرفىهونازتدعىالتىوهىخوتىأل

مىكوiالمسيحبة

يؤسسلملسبوالرسولإنثانفحالرسالةتقولكماالمؤكدمن

حمعظإذالJيقوهذاوفىقبلمنزارهاقديكنولمينـةالماهذهالكنيسقثئ

فىذلكويؤكد14نالقديلجحيعومحشكميسوعبرالمسيحإيمانكم

الودكيةفىالذينوألجلألجلكملىدثاأىتعلمواأندأريفإفىDا2
أيضاكنيستىيؤسسلمأنهيكماوهذاالجسدفىوجهـىيروالمالذينحوج

فيمباشرةغيرمسثوليةمسئواليحتبرفهوذلكومعوهيرابوليسالودكية

إلىيذهبأنيستطعلمإنهنمالمنهطقةتالثفىالمسيحيةالجماعاتظهور
رتجالأرسلولكنهالثالثالمدنؤخحيثفريجيةمقماطعةمنالغربماالجنوب

فىمعهتقابلربمااسأبيفراسمهاSecf2مدينةاجمامـنغاآخر
أىhemoonHuperألجلناالعبارةمنذلكضحويضأفسسمدينة

ivv



حلفةاروالرسولنيسحعكانسامجسبالمدنههفىسيابضكان

8وحالرفةحتثمبميخبرهوكانثالثاسئاض13وبـنبينهاوصلا

rirvrtawو21اوسوحاباغااألممننصتتاكـشائساوكانت

خاصةحالمسهقباوانالذياحودانتكمهمامبااءجؤأنينفىالهذاتوال

المناطققالشافىتنقشركانتوديةااالجالياتوأت

مالةالروفظر

خنستطوالمهمأسورأبيفراسأنrفايمونفىالرسولكـريذ

أنهبمحنىاختياراكاناهلاألسرهذانوعكاناGبالضمبطيعرفأن

ألجلالحبسفىوعأوكانأمهممثوروميةفىاسولاإلىذ

ذكعبهفإثذلكوعلىاألولالرأىإلىتميلءالعألغالبيةأنمعمسيحيته
هذهوصعبةقاسيةوكانتواجهتهمعضلةفىالنايححةيسأله3الرسولإلى

لهاجماعةلهايروجالكولوسيـننبرتظآلءبدأنفىتتلخماطةالمث

يجاوبأذأويرصدهاأناسأبيفرهويرسشطحولماسعةالـوكاافوهاتأثير

أرخبمهرعايئالكيخسةتركيةروإلىالرسولإلىشرهوفأعليها
ا147وJح

أنايصعبةوراألنعناصرهمماوماافاالمخرووذاهوماصنول

منJإهرسالنأيصفهلمالرسولألنمميقةدراسةدراسهءالمرصاول

يكنولمئرفونهجماعةمايكتبكانألنهلهمنيدهوعليهدههـJخىا

ؤمتمدبهرفحنافكهـلولهذاcالممةصنكاjاللالضهذافلو3دمن

فـنانمحرجماعةعلىردأالرسولهايذكرالتىةراياتالفقرهذهعلى

tv



دىالميالاألولطايتهرنافاتانحروكلاالنحرافلهذاالمميزةالمةالىل
آلمةربطعنعبارةوممماSyncretismالمزجميةيسمىماهو

استخراجثمبعضمعبعضهامختلفةبشعوبمتحلقةوتنهاسيروعقائدوطقـوس

iاجديدهبLAصقدأصهمالعصرذلكفىعاشواكثيرونغـيرويد

ةوارأولهمجاورهأخرىدياناتوطفوسعقائدمنابعحبتبنىالديفية

اترااأعقابفىخاصةيحدثذلكوكانأخرىأمكنةمنمعي
نظـرفىالمسجحيئكانتولقديرآلواالقـضاافيةواوالسياسيةعيةاالج

ذلكوعلىiالجديدهالدياناتضمنظهرتأخرىديانةعنعبارةالبعض

مافةاهمنأخرىوعباداتوعقائدبنظرياتوإثراؤهاميمهاتطفيمكن

وقدإليهادت1والغنوسيةسبقتالتىوالعقائدالهوديةوالطقوسالهلينية

عناصربعضامننسشخرجأنويمكننيستهاوكلومىكومدينةفىذك5جر
ماليةاررYاألفىافاالنحرهذا

المسيحيةشا

أنويبدوقسهالمصيحشخمعلىينصبكانالضاللةهذهعناصرزأهـ

الناصراأوالقواتمنواحـدسوىيكنلمأنهعنهذكرواالكذبةالمعلمين

الشرقواتكلعلىيخغلبأنيمكنوالقوثـهفىمحدودوأنهااللهية

إلمطروؤدياCاالتجاهذاكانبمالرو21Aئكةاإلىالتجاوافقدولذلك

المسيحمجدعلىبشدةالرسولتنبيرسببهوهذاوكانالثاتىالقرنغنوسية

ا01oc29سنركاالجميعفوقورفعته

211فىاليهودبةالعناصر2

28وفىالجصسدالالقلبختانأنهعلىالختانالرسوليفسر
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فالعصرذلكيهوددهعاسرتعغالباوممماaالناستقليدa0عبارذكر

تجد2Iوفىنفسهااللهكلمةمنأكزهاواعتبارماليداتاشأعاتعخيم
ويلاللهابواوالشرباألككئلوالطقسجاتائضالفرعنواضحةإشارة

أنعلىتدلاإلشماراتههنكلبوديةالاألعيادتعكسوكلهاوالسبت

ايهوديـةنافاالفهذافىضخماعنصرآهناك

eعباLPالمالئكة

إذتطرفة4ديةكهـعاصرمنمyIوذايكونقدثالثارالوهذا

ترةفىSاليهوالتفكيرأوجدأنبعدضخموشأنركزسةللمالثصـار
الوسيطهوالمالكفصارcوالناسالتالبينضخمةفجوةالعهديـنبنما

V35ممالأ39غالطيةنفسهالنامرسءإعطافىساعدايذى

CأقدتطرفاأنإالةالمالئكوهبدأنيمكـنالالمتحفظCاليهوأنومع
العنعحرهذايكوندiاألخرىالناحيةومنالموقفث3إلىهوداببع

لبعفالعناصرعبادةهناككانفقدالهلينىوالتفثيرالدياناتمنذاضlم

الونايةالثعـوببإنطبيعيةاخوقا

ابونانيةالعنامر4

تكشفاىااألمرربعضفىالخالصةايونانيةاناصرالههذتظهراوكا

اآلتيةالممحطلحاتعنها

يبيكبمأحديكونأالواأنظرالعبارةفىسولالرهارويذعالنثلمسفة

يغريهمروهـنىيةقيكلمةيسبىوكلمةeY8باطلوبغروربالفلسفة

لرخهذاكانوربماUjسلطامختهـمليأخـلىوقويةاقةهـعةمخابطريقة
0I



مسيحيةجمطونهمبأحمهمبتظاهرهمثمبكالمهمالناسحهرواإذصذبةالبنلمعله
الرسولويذكرالعاديةالمسيحيةعنالجادةفىءوكناالفكرافىءافىأكـرغنية

2معرفة19ءالملثلالفلسفةهذهاضطالحاتمنبعضا

بدأالغنوسيةصنهبدأتىاللىالمنهخأنعلىيدلوهذا23yالجسدقالر

ويتحضحيظهر

العالمأركانحممتزالتىاليونانيةوالكلمة220ايمالمأركان

انينعبراألولىةالهجاوفالحراألولأربعةمعانمنواحدلهايكونقد
يكونوقداألوليةالمعرفةحمماقدالموقفهذاوفىبداعه15

ءاوالهوءلماكاالعالمأوالشـئlيزكباكاااألولىالعناصرومJثافىامحاالى

اكاسامصاشوتحكهاوالكواكبالنجومدمنىوقدوالنارابوالتر

ضيلعلىءالحلمااتفقوفـدالماهذافىتتحكمالنىاألرواحأخيرأكنىوقد
لولىهأودهتجاىالمهرماعلىيتفقوالمضهمولموالراالثاتىىالم

20و28ممولوسىفىالحاالصطعنـهعبرالذىىالمكلدراسة

التىاألوليةالعناصبركشأنهاأىالثاقىالىكفةيرجح4rطية3اء
عناصر210بطرس2أنظرايعالمهذامنهاسونين

اعتقدوتدكولوسىكنيسةظهرفالذىاالنحرافالمحAهىهذه

كانواالذينااليسنيينجماعةفىظهرقداالنحرافهذاأنءالعلمابعض

ذلكجاذبوإلىالشديدموفاتامننوعمعءاآلبابتقاليدبشدةيتمسكون

كةالحطاالكتشافاتتؤيدهلمأىالرهذألكناألفكارالغريبةمننجليطتمسمكحوا

موسيوسصظنكاىالشصوالالماسيعةتعبدلمالجماعةهذهأنأكدتاىا

ذلكومعالمالئكةيعبدونكانواأخهمعلىلتلهشواهدأيةرتظولمقبلمن
افاعرإلىصنهىإيبافانحرإلىأقربهوافنحرا1مذابأنالفولنفيم

الميالثاقالقرنفيكنوحما
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افاالنحرهناولالرواجهبف

التيارهذامقاومةعنعجزولايةسبقكمااسفيأبهأنيبدو

االخهذامنالكنيوينقذيساعدهئالكاآلروسفىمعلمهإلىفلجأالشديد

ليواجهالرسالة3ـهذالرسولكتبفقدوعليها4ا

وهذاالسلوكيةالمشكلةثجالعقائديةالمشكلةالكنيسةفىحادتنكلتنسث

لها3خانءالرسولصفلنرفالرسالةتحليلإلىودنا

لةساالرعقلمة

ويضمنهاالمقدمةلكتابةيتندمالرسالةعنوانالرسوليذكرأنجد

ويتلخكلكولومىأهلبهيتـضعالذىالمسيححىاالختباروصفأمرين

هذهوصفمنأوكومالرسوليكشلمj4ءوالرجاوالمحبةاإليمانفى
عنكاملكتغييرلمجضبضهاربطهامنأولكانضهولاالختبارات

منبنوعيذكرهاهناوهوورنثوس11المسسحىاالختبار

أنهممعءورجاالفديسينلجحيعومحبةيسوعبالمسيحإيمانالتفحصل

مبنىواكشهأرضيةأمورعلىبنأليسإنهءالممافىولكضهاالكونهيختبر
كورنثـوسافيفعلكامنابينهثابفاضلالوالرسوسماويةورأمعلى

1rrوأبتماالمواهبكلمنأكبرألنهاأعظمهاالمحةفسجعل

كلفىمشيئتهمعرفةمنيمتلئوالكلصىدالةفهوالمقدمةفىالثاتىاألمرأما

بافوكئيرأيهموالمألخهعكوأدسىأححلبخيووكأنهروحىوفهمحكة
االختبارئموفىاألساسهىإتزاياالمعرفةهذهاللهمشيئةصرفةفى

الحـظقيهويثمرونللربيحتكاالسطوكفىيظهرحىكاختبارلمسيحىل
Iا13نفسهالربفةومعراللهمشيئةمعرق4لنبالفرقنا

fvv



افاسدةالتاليممقابلفىالمسبحبةجد

وصفمهدالمممميحىواإليمانالمسيحيةمجدالرسولنىشئأىعلىولكن

المسيحيةونيـترأنهمالمضلونءهؤالظنلقدالضاللهذاوجهفىالالمتناهى

حهذافهلإليهاأضافوهبماوأضخمأممىمظهراويعطونها

التشاكرينقولهفىالغرضهذاإلمالمقدمةمنالرسولريعأنبعد

سلطانهمنأنقذناالذىالنورفىنالقهـدياثميرلشركةأهلناالذىاالب
المسيحىفيجعلrواa2محبتهابنملكوتإلىوقاناالظامـة

وعظيمةمجيدةالمسيححيةتجعلالتىالثالثةاألسبابيضعوعندئذالنورث

وهونفسهالرسولالتاق115نفسهالمسيحاألول

المسيعفىاختبارهمث123rVاألعظمالمسيحعنلهمفيكـصئس
Y8oولكضهمنفملةليستالثالثةاألسبابههلىأنويالحظبما

المسيحخصشحولكلهاتدور

11oYYمجدالمسيح

كـخالتهمجدهىاألولىاالحيةتكاملتينلنناحيتفىالمجدهذاويظهر
a1VوازوتSUكفاهدلمجUS1AYYكخاقهمجدهأما

اليتفودفحروقـدالمنظورغيرالقهصورةأنهالرسولعنهفيذكر

Lightfootكانهوإذاألتهإعالنأنهثملتهممثلأنهبمعنيينصورهكلمة

فهوبالخليقةصلنهأمااللهطبيعةمنبالطغفهوكذلك

جميعمبلواالنساناألرضفقطليصججاخلقهاوأسطةا

ىير516ماكونالJوكالكائنات

vوفيهشتىكلقبلفهواىالمحضوهوخلققدوبهلهفالكلااكما

VA



فىلميتالرسولأناألولاألهميةغايةقرينأاحظونا3صلالقوم
يشتصرافجدهف5هعثماللهاكوفىاالمسيحعنالرسالةمـذه

البشبرمuIالهمثلذلكفىمثلهالخليقةكلعلىشولالكائناتعلىفقط

كلمةمعنىهوالثافىاألمرااايوحناإنجيلهمقدمةفىيوحنـا

واكشبالوقتترتبطإنهاوالسبقالرياسةكنىفهىt15بكرأال

أصبحفقدوالمجـدالرئاسةولكـنبكرافقطالوقتفىسبقهبحعلهالالبكر

عأصغربمرآوهوإسرائيـلوأصبحزمنياعيسوبعدوهوبكرايعقوب

شعjAالشعوب

كارأسهوإذةبالكنيسةبتهئارتباطاأىLpكفاأيضاالمسيحمجدويظهر

كذلكالمسيحصاروقدالجسدولكنهاكجسدليمستاكشيسةاأنويالحظ

بدمالصلحمملالذىبكرأوهواألمواتمنوقامالموتعلىانتصرألنه

ءلميبهصى

29وفىءالملكليحلأنسفيهألال19عفىهناويالحظ

ءضوفىنفصرهاالملءكلمةإنجسديأالالهوتكلملكليحلفيهفإنه

الكائناتdlيصلىأنيستطيعالاللهأنفعندهمبةالكذالمعلمينءهؤالتعليم
عنذلكيفعلولكنهcدLمأومخلوقشئبأىيتصلأنمنأرفعألظ

األرضإلىتصلنtjlتنزلالروحيةالكائناتمنمتدرجةسلسلةطريق

ولكناأللوهيةملءالملءيسمونهماتكوننفمسهاللهمعكلهاحذه
الالهوخـجسدملءكلفيهلصهوالذىوحدهالمسيحإنيقولهناللوسول

قردايكونأنيمكقواللهشريكالوحدهفيهوكاالتهجمجدهاللهءفل
وحدةإنهسلسلةفىحلقةأوجماعةص



نجيك5Uكمقدمنفسهعنيتكلمفهوالثاتىراألإفىالرسولويفتقل
j23ااألمإلىللرسالةملY7ثؤهنارسولالويستخدم

وكلمةسروكلمة125تدبيركلمةوكثماهامةكلمات

شخمكإلىوكوالممالتعكماهناتدبـروكلمة14Yشدائدإأوأآال

التهولسبقكماأفسسفىامعاكعنتخظىبذلكماوبهليقوم

االنجيلهذالهميقدموأنيبعثرهمأناللهإليهjJالذىعوإنهيقولكأنه

ومحناهاءالجرهذافىمرتينوتتكررسركلمةفهىالثانيةاكسلمةاأما

فىاألمشركةعلىاالسروينحصبلقديسيهاللهكشفهإلهىوتدبيرقصد

الكاملءأساساللرجامعهمنويفيهميسكنالذىالمسيح

عبثاليستأنهاعلىيعلنفالرسولوالشدائدوالتعباأللمعنالتعببرأما

ويقبلهاإلنجيلبواسطخهاينتشراللهلرتدبمنءجزودكنهاعاديةآالمهىوال

المسيحآلالملةمالعالمحنىصهذاهىjاjiأافيلبىاللهإلىيعالج

سببآصارتلماوإالناقصمةلستيحاآالمإن1124سه
ممأببنىاتجاههوفى1عليهالذىالكاملاألساسنهاولفدائناوأساسآ

لاإلنجالمتداديتألمعليهاءوبناالمسيحآلالمامتدادألوسر1JمNآإنءالبنا
صنذلكيعحلونالاإلشبهيليقدمونالذينإنالثاالمسيجةمجدهوهذا

دوباكتشاواأللمبالتضحيةولكنالملئبالكالمالناسسبىومحاولةءكعريا
نوإعااللهسر

اوهذ2810نفسهميحىالمماالختبارففوالثالثالمجدأما3

عنويحبراللهكاالتكليجسدالذىـتالمعلىأبضايبممااالختبار
بيدورمصنوعالغيرالروحىنالخظوهواناصالنبملمتالمسيحىاالختبار

قيالحزالقديمالعهداشظرهىالذالقبختان



ختبارyuتهوقياوؤهفىبالمسيحوبتحدالمؤمنيتصلطحيثالمعموديةج

3حيااختبارواممخهبالحيادـلهصلةيرانظرياالتفأوعقلياشيئاليسالمسيحى
ختانعلىبنىكلههذاالحقيفيةالمسيحية3ـوالحياالسلوكفخرهنظهر

اوهذكطتلىودياختانهاإورأثة3ثاتعنىقدكلمةهومذالمسي
يساعدتاأىمصدرههوالذىختانهوإبالصليبوحىالرختانهوإمستبعد

بذلكالمقعصودهوالئالثىالمهذاكانوربماالخطاياجسمخلععلى

الرياساتعلىالشرقواتكلعلىانتصربذلكيقوملالمسيحإن

امظيماالخالصوصاخموأعظمالجحيعمنأقوىفهودنوالسالط

ذلكنتبجة

تقاليدأوطتهوسفىعليهميحكمأنيستماخالأحرارللمسيحالذينإن

وقامواالعالمعنسيدهبمماتواحلقدسيدهمغيرألحديخضحواأنوال
14واتالطفىلمجمموعالمسيحفىستترهوحياخمهممعهيحيونفهمعه

4ة3

المحبحىالسلوك

فيهنواسيأنيجبالذىالمسيحىبالساوكالرسوليذكرهمذلكبعد
األولقسمينإلىينقمءالجزوهذاا35فىلكsريذكوهر
النفسنجاسةفىقبالاضسكماايسالصأالبمميطلبإذنبىأوسلبى

معالخضيقاإلنسانخلعتمإذذلكفىوالسبب511معاوالجسد

1وa9خالقهصوردحسبللمعرفةيتجـددالذىالجديدولبستمpJأ
سنهماولاإلنسانفىالبتنريةالطبيعةيمسانالالجديدثمالعتيقاإلنسانهذا

هحذكلفيوسكواالمعحصيةءأبنابينقبالكانوامختلفينمـوقفينيعنيان

fAl
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يلبسونكانواالعتيقاالنسانفىكانواالوقتلكL60zالخطايا

آدمخلحواالمسجحفىفهماالنأماطةالقدالخليقةفىآدمفىآدم
بلدفرعنيتكلم1NجديداإنسانافصارواالمسيحولبسواFJأبكل

2a1أفسسيسوعالمسيحفىالجديدةالخليقةوحدةعن

مبنيةوهـى1YrlYالمسيحىالسلوكفىاإليجابيةالوجهةهناكثم

المحبوبينلنالقديساللهكمختارىحياتهمعلى

والرجالءاالنساتتماسكأناألسرةمنالرسوليطلبذلكبعد

موقفعلىهناينبرالرسولكانهلوالسادةالعبيدءواآلباداألوال
الكنيسةفىحادةانقساماتأوجدواjكذبةالالمعلهودنءهؤالأوجدهخاص

األولاألمـرأنأعتقدعامةكشصائحذلككريذأنهمءهؤالكلبين

الضاللةهذهسببخهاالتىالبلبلةأجلمنالموقفإلمأقرب

فىمعهويمصحبإليهموسالمهتحياتهيرسلبأنالرسالةالرسوليختمئم
ءاألحبامنعةمجمميلمعالم

أفسسرساثة

دراستهاوفىالجديدالعهدرسائلأهممنواحدهأفسسرسالةرتعت
قدذلكومعواتجاههاوالهوخهاتفكهرهاحيثمنالقمةفىأخهاسنجد

كتبهافعالهلماهامتيننقطثبنفىواساجدالالرسالةهذهأثارت

لنالسؤالهذينحولأفسسكنيسةإلىكتبهافعالوهلبولسالرسولا

منلشئنتعرضأنقبلولكنكثيرةءآراوقيلتعديدةكتبكتبت

فيهاالتىالكنيسةوعنأفسسةالمدليهذهشيثاعننذكرهناالتفكهـيرهذا

48هك



فسس

علىيةثالصغرئآسيافعظىأهميةذاتينةملىأفسسمدينةتحتبر
جذبتيونانيةمقاطعةوهىأثينامواجهةفىتقريجاإمجةلبحرالشرفىالبر

بينيربطمىرئيطريقعلىتقعألنهامتعددنجسياتمـنكثيرينإليها
VJ1111cأوقوبةلرةكبحهوديةيةجايـهاوكانوالغربالشرق

irjjAبأمرينتمشضهرلمدينةاهذهوكانت

رتهلوإنأتباعهايقولاكأاأرطاميصعبادةمركـزأضهااألولاألمر

طالسبعالدنياعجائبمنيتبركانمعبدجمافلهابنىوقدءالحمامننزلت

هألنلخمسيتسعكانالذىالضخمسرحهافكانالثاتىاألمرأما
شالوحومعمارعةأهمهاالرباصةاألنشطةمنألوانبهنقاموكانتفرج

ايثرقحضارتىوملتقىالقديمةللحضارةمركزأالمدينةكانتفقدولهذا
والغرب

وأفسسلسبوممولالر

أنهويبدوتالضخمةالكنيسةهذهأسصالذىهوبولسالرسولكان

مرةألولزارهاأخرىمـدينةفىهامكثلريةتبشمدةأطولأفسسفىهمكث

رحلتهأواخرفىوذلكقصيرهمدةفيهاومكثيسكالوكيالمع

18WY1أعالأورشيمإلىطريقهفىوهوالثانيةاقابثميرية

بعداالنجيلتقديمعلىعالقدوبريسكالأكالالزوجننهذينبدأنوال
اإلتجبللالةرشرحفىالفضللهاكانوقدهناكالرسودتركهماأن

يوحنامحموديةيعرفكالن1أبلوسوهوالعظامالمسيحPJمنلعامل
AJJrfYIأققط

3A3



هناكبلهو4الثالثةريةالتبشرحلتهفىأقسسإلىبولسالرسولءجا

الروحعليهموحلوقبلوهالمسيحعنفكلمهميوحناتالميذمنجماعة

لمدةيحاجهمومكثالودمجمعدخلث1g1Yأممالاقدس

مجمعهبمباستخداملهيسمحونيعودواولمتقسواضهموليثـهور3

يعظواستمر9وFJL19nأانستيرفهاأنسانمدرسةفاستأجر

سمعفقدنوالذاهلينwاقادامركـزاكانتأفسسوألنكنسةمدةيخها
الساممنينعلىاآلخرإبالامنيديهعلىتجددواالذينومنمنهاللهكلمة

حرقواآمنواالذينالسحرةأنحتىاللهكلمةونجحتالصخرىآسيافى

JV1ilrYkأالفضةألفامنشننتساوىكانتالتىكتهمكل
دت5كأرطاميسعيادةحولتتمركزالتىبارخهمأنالصياغرأىلماولكن

ديمتريوساممهمخهمشخكازعامةتحتشديدةبمظماهرةواUقاتفلس

اويريسأنمنهمطلبالذىالحاكمإلىححلوهثمبالرسوليرفتكونوكادوا
وجدUاوعندئذJ119Yfأالقانونيةالرقمحسب

تكونتأنبعدالمدينةتركهناكمستحيلةأصبحتإقامتهأنألرسول

وسفريوحناإنجيللعلبلمركـزآعظيماللتبمثيرأضحـتقويةكنيسةهنـاك

فيهاكتباالرؤيا

الرسالةلهذهالدعارساجهانتومشكلتينأهماآلنلنسشعرض
لةساالرتبAUrمن1

الرسولبأنالسؤالهذاعلىالجوابتعطىالرسالهلهذهالسريعةةءالقرا

اciا3أفسصبذلكتمتهدانفمسالةUكاتهاهوبول

وفوقنفسهالرسولحاتاواصطبعباراتتمتلىوهى21و620

بدأنذنولكاألمرهذاكلهاتؤبىوالكنيسةءاالباهشهافىفإنالكل

فىلنالدارشمنقوىجناحوبدأiألماذلكفىيقشككويتدىالعالم



رأبهمعليهايبنونالتىاألولةتلخيصويمكنذلكفىيتبعهالتاليةلسنوات
التاليةiاألموفى

اوبمواالغةاأ

وبينالرسالةهذهفىتظهرالنىاأللفاظلنبواضحاختالفهناك

عجيبتقاربيظهروبالعكحس5األخرالرسائلفىالرسوليستخدمهما

وأكليمندسانييهطلروالعاألولىبطرسورممالةالبعثيرلوقاكتاباتوبينبيها
بولسالرسولعصرعنمتأخرعصرفىكتبتيقولونكاهذهوكل

فيقولوناألسلوبعنأماالكفهذهكتابةزمنفئمحمبتأفهاعلىيدالمما

كئيرةبجحلالزائدلحشوباةءمملوفالرسالةالرسولأسلوبعنيختلفإنه
19اaقوتهشدهحسبأا1مشيثتهسرهحسبصثل

بقصدهالذىالمعنىىpؤكالكلمةيختاركتاباتهفىالرسولنجدببنمالخ

أالعتراضيةالجملتتخلهاالتىالطوبلةكالجملأخرئءأشياكذلكصريوجد

214j15cالجرفvjحرأوباإلضافةترتبالتىالمتعددةءاألسطاثم

الرسولأسلوبمعيشفقالاممذلكوغيراrة4

سبقكماكولوسىورسالةالرسالةهذهبنالخماصةالملةب

علىلدليأنهااعاالنظريةههذمعتنقوأخذهاواختالفتشابهمنالذكر

بولسالرسولإلىالرسالةهذهنسبةةحكلدم

يظهركاالرسولالهوتعنالرسالةهذهالهوتفاخص

االختالفاتههذوتظيروسوكورنوغالطيةروميةمثلالعظمىرسائلهفى

اليةاكراألئ



المسيحشخصبة

إلىالرسالةهذهفىتنسببيمااللهإلىبولسالرسولكاينسأعمالهناك

ورنثوسعNحNة4سأفسءاألنبياوسولالراختيارمثللمسيحا

21IAFكو19وا58ئرسكور2المصالحةثمJ20ا

211أفسسح

تعطوالالمسيحموتتظهرالأفسسرسالةأنوهوآخرشئهناك

أفسصفىفثالبولسالرسولرسائلفىلهتعطىاىاالعظمىاألهمةله

المسيحموتكرفيالالفدافااللهممـليذكرحيث1oC14ا

روميةفىالرسول5يذكربمابالمقابلةهذامرتنالقيامةتذكرمطلقابينما
rY1flfحغإل002وس18اكورنثوس4111جم

السفلىاألرضأقحمامإلىالمسيحنزولتذكرأفسسأنوهىئالثشئ
رسالةلرتفكباألحرىبلبولسالرسوليرتفكيعكصالوهذالس4

المسيحفىالالهوتيةواأللفاظ3MYبطرس1األولمطبطرس

أوااatيسوعفى3أa1يسوعالمسيفىأو

متهأالقستعطىأنالرسالةهذهفىيمكنالا1oبسوعالرب
بولمسالرسولكتاباتفىلهاالذى

الرسولرساثلبعكسالرسالةهذهفىلهذكرفالالثاتىالمسيحبئأما

عصرهعغمتأخوعصرفىكتبتيقواونكاأنهاعلىلبدهممابولم

الكنبسة2

فىأمااكنائسمنمجحوعةأومحلىعاجعنتعبرالرسولعندالكنيسة
203321coاكةالجاالكخيسةهىفالكنيسةأفسس

r25JYoJYYJY1rY

JAI



وهذا2Yقديسونبأنهمءواألنبياالرسلتصفأفسسسالة
25Yضيسةالأسسأنهمعلىوتصفمآخرصانمفىالرسوكيذكرهلم

هوالمشـحأنعلى311كورنثوسافىالرسولقولمعكايقناقض
ألساسا

قدضيسةفالبولمسالرسولزمنعنمحأخراتفكرايعكصىهذا

يهاتغلبقدبلمعااتحدواقديهودواfاألفهاليةعاجامعةأصبحت
سبولالرسوالماتأثهبعدم75بعدكتبتأنهاعلىيدلمماcاألممـىنصرا

بولىالرسولإلىالرسالةنسبةمنكووعليهايبنىإىااألسمىمىهذه

اآلتيةلألسبابتفبلأنيمكنالاألسصىهذهولكنثمرأ

فيظهرفاممهاجدقويةللوسولنسبهاعلىالخارجميةثهادةالا

فىووجدتذلكتؤيدءاالباشهاداتوكل1جدمبكرعصرفىالعنوان

الموراتورىئمةicئمما40الوفىكيةاصـمتحتالهرطوفىمارسيونقائمة
ريانيةوالمتينيةاجماتالترفىثمم80

الكتابةفىطريقتهيظهرففهاإليهنسبتهايؤبدنفحهاالرسالةءبنا2

الخناىوالسالماألخالفىحثوالهوتيةMاالمتروحسرالشلمقإمة

منلكنالكتابةفىالعامةاهمراطريقةكانتهذهأنومعكةوال

كورنثوسسكالرسولإلىنسبتأخرىبرسائلالرسالةهذهقارن

االئثينينواضحابالفرقيجدالثالثة

إلىأقربZUفااألبواألسلوبواالصطالحاتاللغةأما3
التقابلففسها4الجديدالعهدفىأخرىكتاباتأىإلىسامالرسولكتابات

االقتباسوفيهاوسالسلسفير52واtoالرسولبهيشهرالذى

fAV



يةIcgjا68الفديمالعهدمنالذاكرةمنالذىلحر
174و12Yc21القدبالعهدلغةواقتباسيأ1068

52ICY11ت25

fفيهابأنواالعتقادهوتمةأشااطةالمشأIسولالرالهوتيخالف

الرسولها0iدعقائدهناكنمذلكفنجا3يهرىالمعحقالقارئفإنبولس

كولولثارسالةفىتظهرعقيدهوهىالجامعةالكنيسةعقيدةمثلبعمق

فىتبمثميرهأنمقدأنهيرىروميةفىمجنهفىفهواMاكولوسىأيضا

إلىينظروهو1519يةروأورشمليمإلىالليريكونمنكلهالشرق

حتىوجسدهالمسيحكنيمسةكلهاإنهامفككةوليستكليةنظرةكلههذا

الكنيسةإلىالجامعةفالنظرةالكنائسمنمجعموعاتمنتتكونكافتوإن

جانبدوإلىواحدةكنيسةفىيعملاواحداالروحرأىالذىةنظوممما

عيدتهاألخرىالرسائلفىكاالرسالةهذهفىواضحةعقيدتهفكلىذلك

و10و13بالمسيحالسرىواالرتباطi19YYIاإله4فى

ورسالةلبالصليبعلىالهصالحةوفكرةا

ثماهسو54fسا2Aسالقداوالر

fا50واالختياراللهقمحدفىعقيدته

الرسولإلىهانسبعننفعمهاالرسالةتعلنهمامعالبراهيمانهذهكل

اختيروأنها314الربأسيربأنهنفسهالرسولفوو
J3لشدائدكثرأنوافيالأنءللقراعوته3fjjالرببواسطة

rا7ا34أجيممنلمايوأنهاcتأييداتؤيدذدكوغير
نفسهبولصالرسولهوكاتهاأنتاما

AA



الرسالههلموكعبتمن

6أفسسإلىالالرسالةفعوانوملةألوليجاوبأضاالسؤالهذا

األمراسنولعليهيجيبانأفسعثأفىالذينلنالقديسإلماوالمقدمة

بدأذلكفىساطيتشايزباكروتستانتىاالمصلحبدأفنذاسهولةابهذهليس
ممأوهذهأفسسلكنيسةتكتبلمالرسالةأنعلىيدللونءالعلمامنلركت

ذلكعلىالشواكحد

ة4والمقدةالثافاالتهرنخهايةفىإالالرسالةعلىيظهرلمالعنوانا

يوجطألفالضوانذلكوفوقالراخالقرنفىإالأفسسكلمةفيهتظهرلم

46ديةوالبروالسينائيةالهامشفىفامضانيةافكاتيكاوهـىامخطوطاتمأعظفى
فىمتفقةوغرواضحةغيرءاآلباوشهادةشأنااألقلطاتالخوبع

القديمةالخطوطاتفىتظهرالفهىالمقدمةعلىينطبقالعثئوبنفسذلك

أفمصالفىكلمةتظهرولموغيرهاوالفاتيكانيةنبماالسينائيةنفحها
ذلكعدافماأماءالعلماأحدألفهتفسهركتابفىالراخاقرننتصففىإال

يسوعالمسيحفىنوالمؤمنالالقديسيهأإلىسبقفيماتقرأكانـمافقد

تخلوفهىللرسالةاخايةالىكادةالعثعلىرأيهمفىءالعلماNؤكىويسقند
والمكتوبالكاتببينشصيةتNصحناككانتأنهتبنشـواهدأيةلمن

ربماأفسسىقضىالذىبولسالرسولعلىغريبأمروهذاتثمل
أنهيظفرالكاتبفإنذلكمنالعكسعلىبلفيهايبشرسنواتزالثمن

ا1aفقطعنهمقدسعفهوشخصيةمعرفةإلهمالمكتوباليعرف
AوrYالمعلناللهبتدبيرعرفواقدكانواإذاعايتساعلوهو

أماrا4وفيهملهمعلهعنوعرفوهالمسيحعنتحلموهFلءيتسا
8اةIIIYY3أمأخهمعلىالكاتبفيصفهمإليهمالمكهـتوب

LAI



lاألمعاىتنطـبقكلهاإليبميوجههاالتىاتوالتحنيرلهميكتبـااىاصايالو
نقرأفىماكثيراحوهذااليتفق4vrco34rفقط

عالأقوىىLبهوعنعرعلىتحتوىاأخمنأفصصكنيسةعناألممالسفر
1i1Yc2021

إليهمصتوبالمإلىالرلسولءرفقامنتحياتتوجدالذللثجانبوإلى

ممماأسسسأفامميسلىجيدانومعركاناوارستريخستيموثاوسأنمع
1ljYYRYA1كورنثa417

أفسسكنيسةLإأصافىتكتبلمالرسالةأنيؤكدونفهسمهذاوعلى

كذللثاألمركانفإذاالداخليةةامثحهافىاوخاصةاهانبالةهافىوهذه

الرسالةهذهكتبتفلمن

منهاوالغرضسالةالركتبتلمن

منرأىرأيينثحتكلهاجمعهايمكنقولكثيرةنظرياتهناك
هونفحمهبولممالرسولطأنيعتقدمنرأىثمبولسالرسولإلىنسبخهايكر
هـاكالذى

التاليةالنظرياتفىفتتلخـصاألولالفريقءأراأكال

كتابانتشرعندماولكنالناسنسيهبولسالرسولوتبعد1

الرسولتالميذأحدشجعوهذااألذهانإلىيرجبمoذكربدأاألممالسفر
هىالمقدممةهذهطويلةمقدمةلهاكتبثمبعضمعبعضهارسائلهجمعلحما

Goodspeedممبيدجودانادىالنظريةههذأفممسإلىالرسالةنفصهثا

الناسوتحذرالغنوسيةلتحاربالثافىالقرنقكتبترسالةإنها2



أكثرأضهاإالبولسالرسولالهوتيشابهالرسالةالهوتأنوحاخ

كجيلالكلىأعالنظريةبهذهتعقيدأوتطورايقول

كتبهااشولاتالميذمنكانكاتهاأنوهىثالثةنظريةهناك3

نظريةوهذهموتهبعدوذلكالرسولالهوتفيهالينشرالهوقيةكقالة

BeareWبيرو

أهمهالرةكئعقباتوجههافىوتقفصعيفةالنظرياتهذهسنول

4AjYكولولىرسالةفىالقصةيذكرفالرسوليألتيخيكسعقبة

أفسسكاثبقتبـهافلماذاY3YYا6أفسسفىالقصةهذهوتظهر

كتبالرسولإنقلنالوولكنلهعاداعىالوهىjكولورسالةمـههكذا

النطقاهذالكانواحدشخصمعواحدوقتفىكلهاوأرسلهامعااالثنين
ومحيحامعتدال

منمجموعةيذكرونفإنهمالرسولإلىبنسبهايتمسكونينالذأما

ةأهمهاأيضاالنظريات

الودكيةلىكتبت1أيذكرارسيونالالودكيينإلىرسالةإنهاا

اوقد4سىsSفىءجاماعلىءبناإليهاكتبتيعتقدأنهاهارنيكأنئ

رديخاصارقالودكية31أللطنظرآأفمسساسحمالودكيةمنبدالوضع
نحطـرطةأيةتوجدالأنههـىالنظريةهذهفىالصعوبةولكن34رؤ

أفسمنبدالالودكيةفيهاكتبتحديثةأوقديمةترجمةأو

Iوليستعامةرساالكتيهاالرسولأنمفاثعاأخرىنظريةهناك

قربتقدنهايتهأنعرفعندمااختجارهكلفيهايضعلكلمحددةلكشيسة



ميالالشبعفاألمورمـنيصابماكلصتظالالرسالةكحذهصنولالسجنى
عامةالكنيسةإلىكتبتأنها

ثهالكنائمنبخموعةإلىأرسلهشورمعنعبارةاأخةاألخرالنظربة3

الرسولتركوقدوفيـمونكولوسىرسالتىفيهأرسلالذىقتالونفسفى

يفدرالرأىهذاالرسالةهذهمننسخةتأخذالتىسنيسةالاسمءلملفراكآ
الذىالشخـصفهوتيخيكسقصةيفرئمىسولو7وأفمسررسالتىتقارب

سائلالرهذهبيدهأرسل

ألركثتثروالاألخرىياتالنظرمنالصحةإلىأقربالنظريةهذهإن

الختلفةالنظرياتهارثثالئىالمشاكلمن

ثهالكنائمنلمجموعهعامكنشورالرسولكتبهاأفسسفرسالةإذن
سوكولومىقليمونرسالتىمعهأخذعندماتيخيكسبيدوأرسلتعامةلغةفى

سالةالوياتمحتو

2واالتحيات

ا4سااآلبإرادةاإلنجيلسرأ

يممقـدمة

رالختاا

6و5التبنى

اAو7ءالفدا

1810يرلتنوا

12وjأألميراث



14و13ندم

1aY11ااالبنعلاإلنجيلقوةبـم

3Yا5االمسيحقاللهقوةممل

10ا2المسيحىفىاللهقوةممل

rا2السابقةاليسةالحالة

1و4المسيحفىألجلنااللهممل

710وعلهااللهنعمة

v11YIوحالرفىالحياةاإلنجيلحدف

11yyة2اللهبيتمعافىالمصالحة

12واالمسيحبعيداعنالسابقةالحمالة

YYاسالمسيحفىالجديدزالم5

2ايماللهحكةعالن

ويتضمناrأالسفيرلبولس

Vاسرالمسيح

AAwالسرلهمذابالنسبةالرسولوظيفة

U19للكنيسة

2025تمجيد

625ا4لمسيحىاالسلوكاإلنبرلآداب

11ا4المسيحيةاكنيسةالسلوكأموخ

w9ال



41YtAللسلوكقيةاألخاتالممز

4Ivrfالجدبدوالقديم

425514األمبهنمحددةخطايا

ويتضمن5a179المسيحىالتواضعطريق

55120العاملمبدأا

5rrrوالزوجةالزوصثال

614والوالدينءاألبنامثال

659والعبيدة2السامثال

1020ة6المسيحىالسلوككيفيات

JIالكمااللهCس

1rtrfالختاميةالتحيات

لةساالرمونسف

3اصمنهااألولءالجزوخصوصاالرسالةبهنمتازماأهـممن
أضهاهوIndicativeيةالحقيقأوالالهوتىبالقسمعادةيسمىماوهو

أنيمكنالتىالعظيمةيصةنالترنجداففجدليةوليستتأمليةتحبديةرسالة
1يصلىؤيهاالتىالمراتثم1314الخالصنيمةقىعليهانطلئ

603iالرسالةهذهبهكتبتالذىاألسلوبسمويفدهـوهذاا

هرطقاتأوبدعاالرسولحهايجابهجدليةرسالةليستإنهاأفكارهاوحمى
إلىمواجهةومنموضوعالىموضوعمنفينتقلكنسيةانقساماتأو

شركتهفىوتأمالتأفكارمنقلبهفىيعتملماكـلكيذولكنهأخرى
وaالفرإلىاختطفإنسانايعرفأنهآخرمكانفىيذكرإنهاللهمع



كورنثوس2بهايتكمأنالنسانيسرخوال4ينطئالبكلماتسع
1Y1fهذهفىاالخرينيشاركالرسالةهذهفىهناأنهنعتقدانض3و

هذهيالصمبإنهالمجيدةالساعاتتلثفىتهءجاالتئويةالحالمعرفة
ركبقيهاعاجاثوهوالرسالة

النىالرسولفكرهواومضمونهاماةالمجبالتحبديةالرسالةهذه

فىتظهرالتىالموضوعاتأهمعنبسيطةكلمةنذكرسوف6فجهايضفه
سالةالرهذه

األولوضعينفىسركلحةيكررالرسولأنالقارئيالحـظا

فماالثاقوالموضعمشيئنهبمسرعرفناإذأل19الخالصترنيمةفى

r131310ئمالمسيحربدرايتىتفهمواأنتقحرون

أنوخالدهورمنذالمالسومالسرشركةهوفىالجحيعوأنير

اآلخرعنأحدهمالزيتمالسرضمونأنإالالموضعينفىواحدصرالنى

فىمئكلليجمعاألزمنةملءتدبيرهو9افىالسرفمضمون

الموضعفىأمااعذاكفىاألرنههعلىوماالسمواتفىماالمسيح

المسيحفىموعدهونوالوالجسداثالميرىءشركااألهأنألفضمونهالثاتى

الرسوللعلبلتمامامرتبطانأنهماإالانمتمايزاالثنينأنوحباالنجيل

األولالسرإلىباألممالخاصالممرأىالثافىالسروإعالنكشفمنخرج

كمايلىذلكيروتفسيحالمحفىشئكلجمعوهو

أناألمأجلمنأفرزالذىالشخـصوهوبولسالرسولرأى

أنهمأىمخاصنايحالممقبولوإلىالخالصينبوعإلىيقبلوناألممءهؤال

وفىاثالميروفىالقدسوحالiوعدوفىالمسيحفىءلتركاصارواقد

بواواستغرالخنانأهكأذهلكشفعندماسرهذاالمسيحجسدأىالكنيسة

هـ59



وللالوودكـن2ا1الأورفضوهدعاثبلطJV1054أ

وعندمماالمذهلةاقعةاهـاالحقيقة5هذفىويعلنينكشفاللهسررأىبولس

لثبمولكسبود11عنبعيدةمستقلةلوحدهمكنيسةيكحونوالممyاا
المسيحعنالرسوليقولكاأوالواحـلىالمسيحجسدأصبحواآتماالجمود
حائطونقضرواألماليهودأىواحدااالثننجعلالذىسمالمناوكألنه

يفراثضفىالوصاياس9نابجسدهحطالمهالعداوهأىالمتوسطالسياج

سالماصانعاجديدآواحدأإنسانانفسهفئواألمالهوداالثنينصؤلق

Y1fبهالعداوةقاتالبالصليباللهمعواحدجسدفىاالثينويصالح

ءبناواحدهرعيةفرفالالمسيحجسداالثنانصارفقدإذن16

jY19Yyواثدتهمسكنمقدساللربهيكالمركبامعاوينحو

العالمولمسهالجميعرآتاريخىواخفأعلنالسرهذاأنيعنىهذا
نسانLأينكرهأنيمكنوال

اآلخرالسرإلىيشميرتارنحياواقعاصارالذىالسراهذولكن2

هذهrfالمجيدةالخالصنيمةترفىفوضعهللرسولأعلنالذى
rكورنثوس1فىالمحبةترنيمةحوتتساوىقتوازىالتىنيمةالز

3عآلفىالمقدبعدلرةكبمقاطعrdإتنفحـم

االختيارالروحيتانالهركتانفيهوتظهر46األولالمقطع

ةوالتعيين

الخطاياانغفرءالفداوكتاأيضاوفيه11هـ7الثاىالمقطع
االستنارةو

وحالروختماثالميربركتاوفيهIب10افالثالمقطع



للسرالتارفيالواقعهىى1الكنيسةبهاتتحتعالتىالهركاتذه

اللهمشيئةمسرةمننئاإلنجيلوهذااإلنجيكوكاتهىلمقدس11

Q3خحسبالكلحةفيباوردتالتىالعديدةاتالمرهناولنالحظ

بركةوكليجرىرتدبوكليعملبهلكاأنصثسىيهذا1اوو7
ويرادتهشئكلأساسهىفإرادتهومصرتهاللهإرادةوراعهـالعطـئ

لتدبيرابقوله10خفىيذكرهعظيمقصدإلىشئكلتقودوسةالقد

فىاألرضعلىوماالسمواتفىماالمسيحفىشئكلليجمعاألزمنةءمل
مماشئكلعلىبلفقطاإلنسانعلىيقتصرالالساىاللهعدإذنذلثأ

رأساهوابحلييسوعالمسيحفىيجمعكلهاألركماعلىوماءالسمافى

ا29Iفيلبىأنظروسيدأعليهشئلكل

الىئمالتارفيالواقعفىثماألزليةفىهناكوهوالذتدبيرإذذهذا
التارفيواقعنافىeaونالقديفاختارشئكلاالبدبرلقداألبد

فئكلرأسيسوعالمسيحفىشئكلجحيعفىالواسطةسيكونونهمس

هوالرسالةهذهيتخللوهاماأساسياعنرآأننرىهذاوعلى3

المسيحفىلثثأكليجمعسوتبذاللهقمدوحدةالوحدةعالاتنبعرا

المسيحفىواحدأليهونوامعاوالجهـوداألموربطوحدإذالكنيسةوحدةس

متطاقبنالكلفيكونواحدقالبفىشئكلصبتعنىالالبرحدههذه
منيمشكدوالمأممومنيهودمنالكنيسةءأعضاصلفتنوعفىوحدةصهاو

إخهاشئكلوهكذاالكاملالمسيحىالتوافقفيهمأصبحولكنجديد
Liالواخفىأكانءسواواحدمركرلهوالجمعالوحدةهذهتنوعفىة

المسيحفىيجمعشئفكلالمسيحوهوباقمركزفهواألبديةفىأمالتاريحى
151tYY

9714ة



لقديتمـثافكيعتحاوأساlاوأكزحوالمسيحكانفإذا

اىاالقواتلأبادموتهوفىجسدأصارإذهوبنفسهإتمامفافىبدأ

حاجزاممانالذوساناافيناسولالرألكرتوشوالعداوةاالنقسامتسبب

السياجأوالحائطهذاالمسيحححدمالححديبفعالاللهشعببرفافاصال
والمحبةافقالتوبادئجديدهمبادقأفىجديدهحياةوأدخلالمتوسط

هشاسولالروذمملمواختالفتنوعكليفوقواحدآإنسانآاالثنانفصار

اتخذ41هvف1651jt0وYrr1Yافعالدهجس

امميمفاوأكبرأوسعتجسدفىأضحىاآلنهكذااألرضيةلحياتهجسدا
نوعظهرالجسدهذافىالرأسهوألنه4لمجياتهويتقوىيحياالمسيحجسد
ارتباطسإنهوجنساختالفكليفوقجديدإنسانالبشريةمنآخر

مإيبـوابهن

وهىةالجسدالعطـبمهذاءوإنماتمكثتفىالسجديستخدمهاطريقةوهناك
والبعفهءأنبياوالبعضرسالنوايكوأنالبعضأعطىوهوهـوحيةالرالمواهب
لبفيانالخدمةلعمللنالقديستكيلألجلومعلمينوالبعفرعاةمبشرين

أناسيألفيمختلفةمواهبإنهاI1ة4إقرأالمسيحجسد

هذطـللمسيحواحدآجصمدأواحداإنساناأصبحواولكنهممختلفين

يمالعظالجمعهذايكلسوفبكنهيستهفالمسيحايةالبهالكنسيةالوحدة
اللهفىالدهورمنذالمكتوممرإلىشركةهوماقالجميعوأنيههـvيقولكما

فىوالسالطينءالرؤساكداآلنيعرفلالمسيحبيسوعخالجخالق
صنحهالذىالدهورقصدحسبالمننوعةاللهلمجكةالكنيسةبواسطةماوياتالم

مركزآالمشيحيصبحالكنيسةفنىااr9بنابىبسوعالمسيحفى
توأصفىشئكليصحأنإلىواختالفانقسامكلعلىفيتغلبشئلكل

OA



اكلىافيالكليمألsالءلالمسيحجسدالكنيسةتابحهذاوعلىفيهام

ضيسةtفخلققدوبهلهشئكلإذبقوتهكلهالكونيمألالمسيحكانفإذا
الرأسكانفإذاةالكنيسةهذهوتنتشروحياتهطجسدهأنهادعنىملؤههى

والواسطةالكاالتهذهيعلنالذىهوالجسدفإنالكاالتكلنحـوئ

للجمـغإلظهـارها

نفسههوالرسولعرفهاكيفالمجيدةللعحيقةاألسرارهذه5

بسردرايتىتعرفواأنتقدرونتقرأونهحينمايحسـبهالذىأليقول

يعلنلمومعرفةمميقةأسرارإلىوصلقدالرسوكإن03المسيح

سولالرضوخموكاذإنالمفسرونقالولقدقةساأخرىرسالةأيةنئعربا

ولكنفةالصرموالرسالةهذهفىموضـوعهفإناإليمانهوالسابقةالرسائلفى

لذاتالصرفةيطلبونإنهميونالغنويظنكمالذاتهاليستالمعرفةهذه

الخالصهىألنهاالمعرفةهذهطريقعنيجىخالصربمأنيظنونبلالمعرفة

الحياةنها1المسجحىيطلبهوأسمئأممقلشئقيواسطهنأفةالصرولكننفسه

فهواوالسائدةالحقيقيةالمعرفةفهماالمسيحمعالشركةحياةالمسيحية

فىواإلعالنالحكةروحالمجدأبوالمسيحيسوعربناإلهيعطيكمكىيقول
مجدغنىهوومادعوتهءرجاهومالتعلموانكمSIأعيوذمستنيرةمعرقته

علشاحهـالمؤمنيننحنعرناالفاثقةقدرتهعظمةهىومانالقديفىاثهمير
معركواتأنتستطيعواحتىوليةثم417Y19قوشدة

المسيحمحبةوتعرفواوالعلووالعمقوالطولطالعرضهوماالقديسـنجيع
فالمعرفة19وYAاللهءملكلإلىتمتلئوالكلالمعرفةالفائقة

المسيحفىالروحىافومعرفةهىءالمسيحمعالحبيةالشركةهىحالمسيحيه

يسوع



حيسـعالرسولكـهاالتىسائلالىأهممنأيضاالرسالةحهـنهتعتبر
عقيدهةالساالمسيحيةالعقيدةبفيتعليهالذىاألساسعلىتحتوىأتا

جهسدىفحصاوليةالتىهمافقرةوأهمفوعـةتبكيانياتفحاوتظغرالتئليث
واحدربالواحذوتكمءدءرجمافىاأدعيتمكاواحـدj31واحد

وفىامملباوامملاعلىالذئاإمملطamاووآبهإداحدةوديةمعموواحدإيمان

أواالبنأوباآلبمتـصلةرقةمىفقرأتوهناكatflكلكم
و12ثالتياتأوئنائياتفىأومنفصليناإهوحالر

الباقيةالرسائلونفىمنLzوالرسالةdiهت4بويقولوكماإلخ22

المسيحىلباالنجياألقايخمالمثلثاللهطبيعةبطاألولالمجهودعنفصثع

نعيوقنفيذهاإلنجيلتدبيرفىأقنومكلعلهالدىالخاصالعملوتظهر

يحاوليكقلمالرسولأنتكمثمفاألخرىالرسائلكلمثلالرسالةهذهإن
كهيعرفاللهأنويعرفحدودهيعرفإنسانفثواللهطبيعةعنيتكلمأن

بالكحثمفيسمحالوكنفقطالعظيمةالفدائيةأممالهفىلنفسهإعالنهخالل

وفىنفسهاإلنسانومـنالطبيعةمنأعظمألنهاالوجوهرهطبيعتهعن

jpلىعالرسوينبرمـهاقسمكلفىأقسامثالثةاألولىالثالتةتlاأل
aاالبF13wfJFyالثالثةيمقاyاكهواحمد

أنونالحـظالقدسوحالرعلr11rYثماالبنممل

واحدكإلهمعاالألثةيظهرقحمكلففىالمالئةبينيفصلالالرسول

الكيفيةويهذهالالهوتفىبعينهشخيكـلعملعلىفقمطينبرولكنه

العملفىاتفاقبينهمثالتةآلهةهناكأنيظنأنمنالقارئالرسوليحذر

المقدسعرشهإلىقدوماكلينالناوحطلرالذى



4يخJwlالتاLإلهىلعملوضههوللزيقاميتافليسالقولهذان
الجسدفىوكنالمؤ

العملىالقسـم7

ولكنهالالهونيةالدراساتحدJ1يتوقفأنالرسولقصدشيلم

أوهذاالعملىالقسموفىحقيقيةمسيحيةلحياةأساسانتالشلوضعها

ورأعدهيظهرالسلوكـىالقممم

واحدآفىليكونواللجحيعدعوةالعطمةالمصماويةالدعوةهذهإنأ

ئالفىالكنيسةتغذيةارتباطلما1Sأرتبافىتظهرأنويجبالمسح

يبنىأنيمكنحتىلهاالربأعطاهاالتىالمواهبصلبياتهانوإمكططاقاتها

ايصلوأنإلىارواالستقرالثباتإلىتتقدمحتىصيسةالوتبنىالمؤصنون

المسيحءملقيامةقياسإلى

مماالنقيضعلىوذلكالمسيحىالوىالسلوكيتطلبأيضاهذاب

الحالةأىالعتيقاإلنسانفىعاشوالقداألمسائىمثلصونيسلقيالكانوا

حياهيعيشواأنافيجباآلنأماالمسيحعنبعيدونامفىوهمالقديمة
البعـضنابعضيحبأنيجبالمسيحأحبناوكاومحبةصدقكلهابيةإيط

المعميحىباولفالرالحقيقيةالمسيحيةالحياةتظهراألسرةفىهناكح

أحبفكاهذاوعلىوالكشيسةلمسيحبينباطالرسثحابهوالزوجالزوجمن

البعضبعضهميحبواأنيحبالكنيسةالمسجح

سيحية3ـrNاتكونحتىوالسادةالعبيدوالوالدينءبناافيلكوكلى

يقةح

كاا



الشرأجمنادنالسالطءؤساالرالعالمالهوااربوأنعايهمد

وألجلهالجحيعألجلصلوايأنالكامكاللهح3اسهايلبـوأنوحيةالر

االنجيلجهارأبسرلبمقوةلهتعطىلكلهو

فلببمونرسالة

وهىالجديدالعهدرسائلأقصرنواحدةفليمونإلىالرسالةتعتبر

ااكااالوحيدةهىقكنلموغالبابولسىالرسولكتبهارسالةأقصر

هذهتثيروالالرسائلمنالنوعهذامنبقيتالتىالوحيدهأنهامعادألفر

التىوالمشاعرألفاظهافكلىالرسولإلىنسبتهاص9مشاكاأيةالرسالة

هوأنهوتؤكدبولسالرسولإلىرتشالكتابةوطريقةعهاتعبرىايخها

توبنجنرسةملىمنجدافونمتطرإدأفرإالذاإشاينكرولمكتهاالذى

راألاحذينكرواحدعالميوجدالاآلنولكن

فليمونمومن

وادسكانمنوأحداكانفليمونأنالمقدسالكتابدارسويعتقد

حتقابلسفراتهوفىبالتجارةيعمككانولحلهكنيارجمالوكانليكوس

وأرخبسزوجتههئأبفيهأناويعنقدمسيحياوأصبحاإليمانوقبلالرسول

فحهاهوالتىالمدينةفىالكنيسةالجماعاتبيتهفتحقدوكان42ابنهو

هىهلفيهايسكنكانالتىالبلدعلىالدارسونيختلفولكق

ءجامماعلىرأيهميبنونسى155كأيظنونفالذينالودوكيةأمكولـوسى

الرسالةكتبتالذىهووأنسيموسامميذكرجمث49ىسوiكوفي
سكانمنفليحونسيدهىL5بافيكونسىJكوسكانمنأنهعلىبحببه



علىمهبمbفيبضونودوكيةyتسالعنأنهونيراألينشولالمديفةذه
إقااةالخدإلىأنظرألرخبصاواوقى417كولوحممادفJJما

التىالرسالةنقرأأنيطاببقليلذلكوقبلتتمحهالكلالربمنقباتها

أنعلىيدلمعاممامرتبطينيناألمرأنءهؤالويظنالودوكيةإلىكتبت

فليمونأنهواألرجمحولكنالودوكيةسكانمنفليصونإبنوهوأرخبس
كولوسىسكانمنكان

سالةالركعبتأينمن

قدمةفىناذكروالسجونهأحدمنالرسالةهذهكتبتكونفىمن

هوهلالرسائلهذهظكتبتىاللىالسجنممانكلةمشالسجنرسائك

الرسالةفهذهذللضوخوقيصريةفيلبىجمناستبعدناأنبعدروميةأمأفسس
الذىللسجنحمانكمأفسسينةلمهإلىتخيرفهىحادبشكلالمشكلةتظهر

الرممائلفىأوإألعماكسفرالثتظهرلمأفسسأنومعالرسولطفيهكان

بذلكتوحـىلقبمنت3التىالشواهدأنإالهافمجنالرسولأن

أنسيموسأنفهماللسجننطكأفمسسإلىتجرانيالذاناألمرانأما

ممطاكجداوالمتسعالبعيدالبلدوهىرومالى4ذهبأنهاليعقلالهاربالعبد
إلىاألقربالمدبنةهىأفسسإنبولسالرسولمعليتحاأنيصبفيه

المنطئ

أيضالىدأعلىهذامع3لفليمونولرقالرسولفإنالثاتىاألمرأما

يةروفىأنـهمع22علكمبloأمبصلواتكـمكاأأرصيألتىمترال
15r2إلىوليسدءأسبانياإلىربالإلميتجهأنيريدأنهيذكر24و

ههـيم



الرسولمنهاكتبالتىالمدينةهىروهميةأنفالمرجحذلكمعولكنيشرق

باشرهروماإلىفذهبوجمنهولاراعنسيدهمنحمعأنسيموسأنوالبد

سالهالركعابةلممبب

وهوأنسيموسنجصوصالرسالةهذهكتبالرسولأنالواضحمن

موسأنسجهربوقدنافعةخدمتهتكنشريراولمكانوقد1لفليحونعبد
لو18عفليمونسيدهمنLJملابعضسرققدأنهويلوحروماإلى

خدمةككللرسوليقدموأصبـحاعJالرسويدىعلىأنسيموستجدد

أنسيموسرجوعأمرطويا3ناقشالرسولولعلااععةونافكنةك
يخدمهكاننهألالرسولمنوخصـوصافـنالطركافىمنددقىوبعدسيده1

ولكنالرسالةهذهsL4وأرسلسيدهفىيرسلهأنعلىعزمrIع
الرسولطإنيفولالتقليدئالرأىإدنالرسالةهذهكتابةمغالهدفكوما

معهالتصرفءاأس4أغمأنسيموسيقبلأنفليمونمنيطلبلكقبها
نوإنحتىالهروبهذاعلىيسامحهوأنهروبهقبلطيبايكنوا

لفليمونيدخأنالرسولتعهدوقدالموتومافىالرانونابحمسبقيستحى
يحاملهأنهمنهطلبفقدذلكودنوقالعبدهذااصرقالتىاألموالل

JIالرسالةسضمونهوهذاالمسيحقكأخبلكعبدالجدوفيمان
زفسيرإلىتحتاجالتىالعباراتبعضهناكنجدسالةالرفيالتدقيقعندولكن

هوليسفيمونأنبولسرصاثلبىينمنفليمونكتابهفىنكسجونيعتقدا

ماهوذلكعلوالدليلبواسالرسولهيعرفالشخصوهوأرخبمهوبلانسيموسمميد

نتممهالبهىالربفىقبلنهاالتىاطدهةإلأنجظرألرخبسافولفىءألرخبسالرصموليلمحقوله

هالربفىيخدمهلكىالرسولالىانسيموسإرجاعهىاظدمةوهعنى47Iلوصىسهـ

أرخبسهبةعلساهدةلتكونيتهبفىالتىالكنيحة1إدبلوحدلفلجمونليسكتبتوالرسالة

AJتوىدليلعلىتقوعوالأفكارذهبولسر



نااآلتصنهوإالااتفتمثفشالسطبرشامةقراإلىآراص

يخدكعماىلعندىأمسكهانءأشاكنتالذىا14واartولىلك
ئالتأثأفعلأنهأردلمرأيكبدرنولكناإلنجيلقيـودعنئافضاعو

وهكذااالختيارشلعلىبلاالضطـرارسبيلعاثأكأنهخـركيكوذال

الذىالمعنىإنفليمونعننيابةالرسولسيخدمانسيموسأناهخف
منيللبلالخطابهذاكتبالرسولأنهوالكلماتهذهنيستفاد

لسيدهoديرالإنهمجنهفىمهيحنلىلكلأخرىمرةأنسيموسإليهديرأنفليمون

لهأخرىمرةيرجعهأنءاستحياعلىولكنمنهللبيبلفحسباألول

الىالخدهذهاالنجيلخدمةفىإياهمعيناهعنايكونللرسولأئ

ة13هبدالأثسيموسعبدهبهاليقمفليمونحهايقـومأنمجبكان
أىإلىوالA6ظ1jأنسيموستوبةإلىرسالتهفىالرسوليشرلمهذاوألجك

ناjLالرخطباسومشاهيرأحدوهودرمنالجنىفعلكماذلكيشبهشى

لهيظهرالهاربالعبدسيدإلىكتبإذcالرسووقفيشابهموقفف

وعلىالرسوليفعلهلماهذيقبلهأنهوصثموتوبتهوحزنهالعبدذلكمنا
ةعبدإلعادةءرجاخطابمجردمنأعمقاالرسرلخاالبكانفقدهذا

اذورعاالرأاكعأعلىاضاعترديوجوالسيدهمنلهالغفرانوطلب
وفحواححاالرسالآلمخطوقإلىربأ

كتابةمنمـرنذصفبعدتأفمسسإلىاطيرسأرسالةنتهرأوعندما

ولعلهألفمسىأسقفاكاذأنسيموساسمهشخـكلعننمسمعفليحونرسالة
الرسولإلىأنسيموسرجعالفريدرىومنالباأنسيموسنشهونUك
المحبوبينالكنيسةرجالمنآواحاأصبحثملهآخادوكانأخرىمرة

ةالخلـىفىمينالمتخا



الرسالةمضطمرن

اهذعنيكونماأبعدفيىألهرفرأممىأونجثأىالرسالةفأنجدال

فالرسولاإلنسانيةالصداقةعنمصوالمحبةبالغشخمىخطابإنمااألمر
المشكالتعنبعيداالشخصيةصلتهاراهومشاعرهعمقعنيكشفهنا

الكنائساإأرسلتالتىرسائلهمنكثيرفىرالتىدةالحاالكنسية

وأهمجةحساسيةالمواقفأشدمنموقفاالرسالةهذهقوىفإنناذلكومع
ولالررأىنعرفأندناأروإذاالعبوديةسألةمنالرسولموقفهو

لهذاثدrممLالنهالتطورنعرفحىالمبكرةرسائلهإلىجعأذفيجب
عىلتىftIالدايقول72024وسكورنئ1اؤأفالر

أناستطعتوإنبلحيملىفالعبدوأنعدعيتافيغفليلبثواحدكلفحا
عتيقفهوعباووكالربفئدعىمننyبالحرىحرأفاستعملهاتصر

فالبتمناشتريغقيهللمسيحعبدهوعوالمماالحرأيضاكذلكالرب

معذلكفىفليلبثاإلخوةأحافيهواحدJكدعىiعبيدأللناسلىتصيروا
ابد

سادتشىكلالعبيدأطيعوافياآvyf11سىسؤلرف

نخائنهالقلبببساطةبلاماساكىحمنالعإنكدمةارابحسـب

ماتأنعالمنالمالكليعسربكماالقلبمـنفامماوافعلتمماوكلالرب

فسينالالظالموأماالمسيحالربمونلمخألنكمالمراثءجزاستأخذرنالرب
أنبنصاوالمساواةالعدلااحبيدواقدالسادةهاأمحاباهوليبهظلم

السمواتأأيضاسيدافأنحميكم

كتلتزقدارسىكورسال3أ55fسخهكتبترنثوسلىكوإلىسالةاسا

قدولالريمأنعلىليااونيتساثرأيشذاكjت3رمتآاتشوث



IdAاأجمأالبالفولمطجديةبكلالعبوديةأنظاالنظامهذاخذ

قويتإريئثكانوتفكيرهللربالحقيقيةIاإلرامعيتفق5Vالذراأل

ألنهالمحضعليهاأقانظايدينأنقلمرةيستعنيعالإنهالمشكلةهذهق

كارئةوحدثتافىالالمجتحعلخقوضاستطاخولوشيئاطيفعلأناليستطيع
شفليعبدوأنتدعيتالعبيديقولكانرنضوس1sفئروعةاجتماعية

أنتأنئاعالمـاةصةالفرهذهحوافاغتـمممونلةصةايرواتغكإذامكذات
الربم14أيتساوياذفاإلثنانلمسيحعبدهوالحرأنكماالربعتيق

وصاجماهنأكربتفاصيلامبوديةافظامخيتعاملفإنهكولوسىف101
y1العبيدبالساقةعا3عن1أءكلمة2fالبيتأهلالبيتألهل

vfكلمةsrrfr1رالمشالوقتذلكنمكانأنهعلىهذايدل

هذهفىفليحونكتابةوقتفىكتبتولوسىحأنوترجحالعاإلقةبهذه
علىبالسيداألرضيننالسادةوسكارنأيفاوالسادهالعبيوصئإنهالفقرة

ولكنلبثرىعبدألنكليساتخلىإنكبيدألويقوالمسيحيسوخالجميع
العمادةاأماالمسيحيسوعونتخأمممإالمسيحليسوعوعبدمسيحىألنلث

النحعلرمفهوموهذاةبيدظلمثمألجـلالربيدينهمفعالظالموناألرضيرنا

سوفكراثواإالمجـازاةيعكاصبمسوفالذىالسيدهذابالعلىافلرو

ىاألرنحتحمبامنأعظمالسماوئسيدهعبدالمؤعنالتقفالعبدالظالميعاقب
صهبمرحمةايعص31والمساوالعدلوا4يقدأناألرضيينالسادةريأفىثماظالما

اعبيداءكعؤالمميدنفسهوأيضاعلجهمسيداعناكألنولكنلمكئهمهـكأحهم
الكلوشجازى

المدأيضحوهناونفليالرسوليكلميةالكيةوبهذهالمناخهذاف
تاثنهنيكلمواكنهاظااوشدآناؤعبدآيكمالاصإنهالعحيق
الناسنظرفىسيدواآلخـرالناسنظرفىغبدأنالمؤم

ة7



صنهماولمطساوينفقطليساهمالهوعبدانأخاناللهنظرفىلناالثننرلال

اإلنسانقدريرخوالرلىإنمتهوخلىدعوتهjكلفيهمرتبطان

انوعهكانمهماالعملقدرمنؤحإنهبلفحسب

فيلبىرسالة

كئرأعنتختلفأنهاإالالسجنرسائلمنبرتحتفيلبىرسالةأنح
زمنفىكتبتولحلهاسوأففليمونكولوسىأعنىألخاسائلJإ

أبفرودتسهوآخرخصبيدأرسلتاأكهاوخاصةعنهممتأخرأومبكر

اضيعالمواإإلشارهأىفيهانجدوالاألخرئالرسائلعنيختلفسالةالوومناخ
هابيالصلةمقدارنعرفأننستطيعوالخرىyاالثالثةفىأثعرتتىال

علىالتانبيربقكماالسجنفىكتبتالتىالرسائلإحدىاأسوىجميعا
ذلك

فيامامدبنة

وقدالثمأناعظيمةكانتأحالحجمفىبهبرةفيلبىيغةلى5تكنلم

نةالمديهذهرتاشوقداألكبراالسـالصدرأبىسدوتالمفيلجبباسـمسميت

توجدكانتفحولهاأسعةالووتجارتهاالعظيموغناهااتيجىاالستربموقعها
بنهتوحاتهيقومأنالمكدوفىراالسكشساعدمماوالفضةالذهبمناجم

ااسرهصخمدينةناوهاوكـانالبحرعلىتقعتكنلمأضهاومعالعظيحة

ىعسيق16يمروكانضخمامركزأتجارياكانتاأإالمينابوليس

فىمباشرةممروكانالرومانيةالعسكريةقاسالأهممنيحتهركانجىواضخم
المدينةسوق

عنليشهيرةمعركةعندهااحدعندمابدأتفقدالعسكردآلهرتهاأصا

J1بروتسجيشضدوأنطوقأوكتاقيوسجلشفيهااشتبكلنوماني

ه8



أوكتانجيومىوانتصرقيصرليوصيواغتيلأنبعدمث2fجمشةكاشيوس
مانيةوالرلةالدومةحكوأوكنافيوسلىتوحقبصرليوسليوانتقماوأنطوتى

عساكرهفيهاوأسكنجديدمنفيلبىبنىوقدقيصرأوغسطوسباسم
امتيازاتلهاوأعطيترومانيةيةعسمستعمرةوأصبحتالتقاعدينا

الضخمالعسكرىالطريقبهذابروماارتبطتثمالمدنبقيةعنكبرة

وتقاليدعاداتمنفيهامابكلىالرومايرضمارةمرآةالمدينةهذهوكانت

عبئبعيدأثاوأهميبعظمخهاتثعراطوريةاالمبرفىينةملىهناكنتكلموربما
فيلبىالمدينةهذهمثلومة

فيلىفىلملييعية

القدسحLاإنبولسالرسولعناألعمالسفريقولالثانيةرحلقهفى

لهروثاظهرتترواسوفى7JLFvأبيثينيةإلىالذهابمنمخعه

طريقعنفذهب9عوأعناإلينانرءاالقائا3إليهيطلبمكدوتىجلس

مرةألوليالرسولوعظهناكوفيلبىإلىاودخلونيابوليسثماكىوترLAس

الذىكـوراألهذاكانطارj4البحرعلىاجعماخفىفددثوكانأوربافى

فيليىكااالنجيلهءبداDJيقوكافئقلبهمكاناخاضآفىلخيلبىجبم

يهيخاحمهاامرأذآثتنر11عند5واليآااالفىوهناكا45
أخيةالـيدة3كيذصانتوفيلبىبهاشترتالذىرجواناسفئتتاجركانـت

وفتحتالمالبماتجيلقبلتحذهمممعيحبدتهنتفهءطدصةالجهـوالديانةجبتهاأ
فقدالمدةقمرومعأسابيععددمحناكالرسولصامورطاللرسلبيخحا

أخرجأنبعدفجأةالزيارةهذهنهايةتءوجاقوبتكنيسةخسونت

Iالحـىاللهعبيدإنهمعنهموتتولتتبصهمكانتفتاةمغافةراروحسول

المدينةحهجونأنهمشقهنمنالحهمةوكانتردولالتكواواهااموانحغاج



ألنهمحمهاايعماوأومايقبلوأنلهميجوزالجديدةوعباداتائدبعوينادونج
jjمL4نيونTCJtIttاإلنعمانهدحبدأقالمألوفوالعادةكانتوقد

فكانتالرومانيةوائدالحتتعارضأالبشرطدياشهمممارسةويقوم41

التهمههذولعلكرومانييمانعوائدهمحسعارضالحبادةهذهأنالتهمة
علىالذىاالجماععلىتبخيرهفيقتصرلمالرسولأناإلحصماستعطينانفسيا

اظألمأانهاإليهميوجهوانالناساستطاعلماوإالليديهبيتفىأوالنهر

استطاعولولهذاالثوأرعفىعلناتكلمونياكانوأضهماألرجحإنكهذا

السجنفىاكوهمأن
بهددوبعدهااألبوابوفختالسجنتؤلزلعالةابعداكو

فىصكموضعtدحهـوكلكانلقدjv16164أالسجان

اطلبوالذينهبمالقضاةأنرغمفيلبىمنلسبوخرجفقدولهذااطوريةاالمبر
وسيةوعاطةقويةكنيسةكانتالكيماسةولكنبايخرجواأنءونجامخهم

وهذأقليلةكانتثافثوديةاليةالجأناألولراألبأمرنتمتاروكانت

أقربفالممانتافاتىراألإاأمميةكنيسةاساساكانتالكشيمنمةأنيعنى

فيايمرتهـنالماليةونةالمقبلوحدهافمنهالسبوالرسولقلبإلىالكنائس
شمخصميابهاهتمتالتىالكنيسةوهى16و415

وأهلليديهمنإالتتكونتكنلمالكنيسةبأنتوحىصةوا

العميقالدراسةولكنافةعرروحبهااىاإفتاةوابيتهوأهلوالسجانابيخها
كقىالرسولأنحتىبدالمذامناكثيراأكبركاتـاالكنيسةأنتخاثر

يرالباوقاحتـقابلوكالرلإنءالعلمابعوبقولهاrIصهلثااوقا

أنذلكعلىليلوالمجـاورةمنطقةأهلق5أوشيلبىأهلمنكانولعلههنا

الرسولهلوقارافقةءبدعلىدالرنحنهنايبدأمنالجصصلمالمتضحر
11101Jأطبوا



تvSاألومرتينذلكبعدفيلبىزارالرسوكأنالمؤكدمن
أكاjr17Ijأ2كررنثوس62اة20لاأعمفى

tافيلبىفىمذكورهوالثانيةI1وقجصريـةأورشويمفىمجنهقبل
غالباشبماالكنيسةهذهعننسمعنعدلمالرسولموتبعدأماYfة2

وأقسساالسكندريةوأنطاكيةالعظيمةالمدنفىتركزتجماوحركالمسيحيةألن

35jLcاتحمااهميةائيلهاصغرةمدنفئتكونالتىالكنائسهذهتعدولم

بخطافىفيلبىعنأىعنهانسمعولكننايداالعهدفىلهاكانت
أرسلوهالذىأعضاحهاخطابعلىآرومLمنليكاريوسبوإلحهاكتبه

ةلإلستشمهادAILطريقهفىهووبهممرىافهأغناطيوسمحنصوصإليال
العظـيمكنيسنهمؤسسومحبةافتخاربكليذكرونكانواالخطابهذاوفى

سنةستن9الىلمجوالرسوكوتبعدذلكنوبمطلمهبوالرسول

Alالردالةالرسولمحبا

امألتأخرىرسالةأيةنرأكالرسالةهذهإنهالقولسبئكا

بةالمحجووكنيستهالرسولبإلنضخمصيهرسالةنتطفوالمحبةاللعواطف

منواعضهذادتسأبفرووكانإليهمدتسهـأبهبرجوعممناسبةبكتووقد

عراهـاياحاإليهيحمللكلجمنهكأرومافىإليهالكنيسةأرسلتهفيلبىكنيسة

للسواسامعيمكثأنمنهضيسةالطبتلقدبل418ومعونته

بهعولقدوالموتالحياةبينوكانقاسيآمرضامرضولكنهنحدمه

واكشIcبالوسوراكثمواواعظيحاحزنافحزأوابمرضهفيلبىأهل
عليهيطمثنهملإليهمسريعاأرسلهولهذاهوشفرودتسأبرثرحالرب

2o203فيلبىإلب4هاأرسلوالتىالعطـاياميعجعلىهميشكرويكل
ليكتبـبماقعهبالذىواألساسىاألولالسببهىالعطيةنتلمالحقيقةولكن

all



الرسالةآواخرفىالعطيههذهيذكرأنهذلكجملىوالدليلالرسالةذه

لىهليستالعطيةأنلهميؤكدفإنهذلكفوفIiءاالستحيامنكثيرلغتهفىو
حصلهقدالرسولطأنءالعدمابعضويعتقد1111طدبهمالك

أقربائهأحدمناثاميركانربماخاصمصدرمنLالىمنكبرمبلغعلى
لهvأيطلقهلمنهوهرشيأخلىأنفيلكسمحاولةمـنذلكويظهرءاألكنيا

Yfrفقرمجإنمنرشوةفاسدحاكميطلبأنالمعقولغرومن
هلsدهيدخأنفديمونيعدحمخدمتهأوائلفىبودسكانكمامعدم

فىيعيشأنواستطاع9iواMفليموننهالعبدأنسيموسقهماس

ءهذألجلالشكريكننمألنفسهاستاجرهبيتفىiو6
واحدااألمرذللثكانوإنالرسالةلكتابةاألساسىالسببهوالعطية

لكتابخهاالدواخمن

أنوهوالوسالةهذهالرسولضبيأجلهمنآخرسببهناك2

بالنسبةتغيرتقدلةuLخدمخهوعلىعليهرقلقنمتألمنكانواالفيليبين
مcأفإنصلهسيحدثماذاأحديعوفوالالسجنفىاآلنوهوله

يموتأنأWوسراحهيطلقأنفإإواموالنقـضلهيكنفلنعليهمدري

1rrIلهمبالنسبةمؤلمأمروهذا

أيضآألنهمبهممهتمنفسههوإنهبلذلكعلىيفتصرالراألنول
بكلهضدهونيقهمءكداأوأنريرة5واضطكادات3كثرآالمفبوزوذ
11rvrقسوة

rوصسميعركانوصيمنالمجياكانوالذيناليههودبعـضأنأيضاويب

كبيرةخسارةوهذهبالموتعليهحالئمقدإنسانابعونيجماعةبأحمبم
r1l1لراكثأجلهمنيضحواأناإلنسانهذايستحقماوال



الضثفبعضسيتالكنيسةفىغدثأخرىكثرةءأشياوهناك

كاملونأنهممأنفسفىيحسونعةجطفهناكأيضاولهمبولسلرسول
ء215اكشيسةاءأعضاكلنوهمغرمنوأحسنأعظموأنهم
كاشاوقدالكنيسةفىالسيداتبعضسببتحاالتىاالنقساماتبعضأيضاوهناك

التنافسكانوسنضيخىديةأفوهمااثنتانهناكوكانيخهاممتازمركزلهن
للكنيسةالتعببعضوسببتاشديدابيخهما

فيثايقولفماذاالرسالةهذهيكشبأجلثامنالتىاألسبابأهمهىهذه

يداخأنيحاوللمالرسولأنالقارئيالحظهاالتىالهامةوراألامنا

وسuوئموهويذكرأنهإنهىاألخرالرسائلمعظمفىيفعلكماليتهرسوعن
هلJيثبتأنإلممحتاجاليسألنهوذاللثاعالمسيحيسوععبدا

واحدةدقيفةونواليشنهويحبونهيقبلوفغمالمسجحيسوعرسولأنهفيلـبى

ككلاكشيسةابذممرفقطليسينهتتحهافإنهالرسالةيرسلوعندمذلكفى
ألخهمذلكينهعلولحلهcوثطامسةأساقتةصنيسةالقادهريذحولالصه

أورشلجبمفئالقديسينألجاىالجمعليةسئوعاشنهسمعلىواأخلىنالذالجماعة
يترخبلينهعلهلميفعكهناوكـوهعوogJ244Aالذاإلنجبوألجل

اإلنجيافىشاركتهمعلىرهميشمحوفبيتأخرىكنائسفىيفعلهأتعن
تخدألجلأجرةتـخذآأخرىكنائسسلبتنثوسوهـضيسةلشول

اإلخوةسدهاحخياجىألنأحداىءائقللمواحفتجماحاضرآعندكـمكنتوإذ
ععليثقيلغيرنفسىحفظتشئكلutمكدونيةمنأتواالذن

فإناإلشارةسبقتوكما9و118كورنفوسوسأحفظها

بكك4820قيلبىفروميئفىلهأرسلوهاالتىالعطعيةتالمثيذكر

مهمبرالكةقبلأنهإذكثيرآهمعليثقلأنيريدeأمعوبههجةLفر
Olr

ryrI6الجديدالعهدالىالمدخل



يقدموفهالتىذبيختههاهىولبهـنهانفحهاعنفقطتعبرالالعطيةفهذهتالوأ

العالمإلىاإلنجيألتقديمفىللمساعدةاللهأمامبثكر

يجوزالتىالحرجةالساعةهذهألنيختفىأنفيجبعليهقلقهمأما2

أكـثرآلتفذرهالكثاآلولإنمحزنوناsuوفيهااللهيتعظمأنيجبهاف
dlإليةجاعوائمعنهوسمعواكثيرآالناسعنهعرفلقداإلنجيلتقدم

هعساك5بينأىنفسهقيهعبربيتفىحتىاإلنجيلانتشرولذلكايسمعوه

فونيعرالذيناإلخوةأنبك42Yخدمتهفىيعملونالذينوخدامه

باليتكلمونإنهمالخدمةعلىأكثرترئونيجاإلنجيلألجلمسيجونأنه

دونيناالذإنأولئكوحتىةتنتشرالربفكلمةولهذااwخوف

اقهودينجحاعةلىيقصذلكفىولعلهخصاموعنمدحعنبالمسيح

ومهماامملوفهماهضلىليكلمواوإرسالياتهخدماتهفىهءوراذهبواالذين

يفرحالرسوليجعلماوهذابالمسيحيكرزونفإنهمدهىونيتهمكانت

يفعلاوهكذالمحتاجينىإلاإلنجيلتقديمهوألجلهمـوضوعهوماكلألن

وثقاوثقةغلىضيفونليأنهمظانيناعداؤهوكذلكk3eيسالقاؤهأصلى
1w

عليهيحكبمأنجمدويموتالساعةستقزبهلعليهيقلقوناذاuثم
وفيوته8فىيتعظبمالذىهووحدهالمسيحإنبؤلمهمهذاوهلجماإلعدام
وايحلمإنولكـنهناكمعهويبقىالمسيححيكونأنمشتافإنهحياته

جمزيزيناألمروكالويعظهمويقويهميخدهمهمأجلهممنيبتىفلسوفعليه

ءوالبقاالمسيحإلىانطالقهأومةالخلىفىمعهمهوجـولقلبهومحبوبعليه

هذاألنيريدماالسيدوليفعلأجلهمنيصلواأنمنهميطلبإنهمعه

قلبهيفرحماإن119tYالكاملةإلرأدتهنخحضعأنالخيرهو

fO



4عdواهللصxباشىءكلفىبلىبشئواته11يقلقواوالبثنئيمواال

نجفظعقلكليفوثالذىاللهأوسالاللهىاطلباتكمتعلملاشكصاخ

Vو46سسوعالمسيحفىوأفكاركمقلوبكم

كلوجهفيبوارضطرأوخافواأالأأيرفىfيطلبفإنهوبالمشلس

ءالجزهذاوفىIYYيثإلواأنيجببلنهابواجهههـالتىالضيقات

دبالككعلىتىلمكدوافيليبنتصرولقداالمحيدضعهممماىالعسكرفيليجنايذكر

ءالعقأبطالهماسطةبوالقـوىكلىعلىاألكراالسكحندرابنهوانتعراليونان
آتبدوالنفسهالربهوقائدهمإنكسيحيـنهميخثعلواأدتيجباففالطه

االمهراطورعبادهأنيظهر21و3Jفىكالمهومنروايفت

عبادةتألنحبعدءجاقدصنيلمالوقتإننمفيلبىشأنهافثاكان
اكواتىوJjكايمارسأ2صاىاالوحيدةالديانةمىاطوراالمر

عبادةنججهاوتفختواضحةمعرفةذلكعرفتقدررشانيةكمدينةفيلبى

يذكرفالرسوللكواذثانحلصخىلجهاطوراالمجروكاناالمبماراطور

وثاألرضفإنهمخماويةبرعويةاجماعةأصهميلبىفيخسآلءاأعض

ءالححمافىهىالحقيقيةدعوصهمواكنانيةوالرعويةالرولهمومانيةالرولةtا
يفشكروائأالفيجبينتظرونهالذىالعظيمالخلمبايأقىوسوف

إنالمسيحصليبءأعدابذلكوأصميحوالككذقومفعلكااألرضياتا

ذاكأبموذاتىءاكتفافىيعيضمجتهحأوجاليةأصا3تعنىرعويةكلحة
يكونواأنيجبوهكذاcداليويفعلنKكماكرىالالمدنوسط

وىالمونحلصهمالروحـمااروغامئلهمكـنوالحالموسطإنهميحيينعم

مالجلهامثحبهدكأثاالمجيدةوحياكهم

ومذالهبمتعييراحمهمjداليهـوممتضايقهمالتىموراألأهممنلطJو4



ثارنجدأمرينءالجزهذافى13ا3فىالرسوليذبهرهمماظهر

ويقيدوخهمونهمدفمأالذينود11نوعهواألولاألمركثيرجدلحولهما

يهودأصلىمنجاعواالذينالمسيحينجصاعةأىانهوديـناجماعةهمهل
أثارواوالذينبالمسيحإيمانهمبعدحتىسjبالناماقسكفىيدتمونوظلوا

أنفسهميهودالهأموكورنثوسطيةغا3كنائسفىالالصيرةالقالقل

األطعمةمن3أنوعلىايشديدالتنبيرنجدألنناأنفحهماليهودهمالظنوأغب
بأنلهبماليهودتعييراتإنهاالتهوديينيجأبهعندمايفعلكانكاالختانأو

الفجاقلرالتغيفهوالثاتىاألمرأماا3وصلبماتقدسيدفم
تحواليجدالقارئفإن1Yدئعدهبيئاحاألهذافىيظهرالذى
فىيعنىالتحولهذاأنءالعلمابعـضقوقدظ2عددفىجدسريعا

ءالجزهذاوأنفيبىأهلإلىرسالةميقأكثركتبقدالرسولأنالحقيقة1
هذهعلىلعلهاسابقةأخرىرسالةمنءجرهو20316منأى

ينالتهوفىزوبعةكانتماعندكتبهاوأنهاآلندهالىبصنحنالتىالرسالة

كانتأخثاأونفسهاقيلبىإلىوصلتقدالزوبعةهذهوأنشدتهاأوجفى

منهايحذرهملفيلبىLإالرسولكتبولهذاإليهالىئأنوشكعلى

الرسولقممناالثننليكونأحدهمأضافهاثمسالتينبالرالكنيسةراحتخظت
عدةكثرةكنائسإلىكتبالرسولإنالنظريةهذهابأويقولنفسمه

إلمطالثانيةرسالتهمثلبعـضإلىبعضهفأضبهاوبفقدهارساثل

2معادمجتااألقلعألرسالتنمنتتكونكرونينهكافإفهاكورنثوس

ذكرهبنامركاااسaكورنفو

الضرورىمنليسلكنيبررهاوماثاوجاهتلهاافظردةهفهأنوخ

يكونلعلهبلالتهوديإنضدوجهامءالجزهذايكونأنهذكeسبئكا

Ito



نوكاالذينأنفشهماليهودضدموجهإنهقلناإذاقبوالومعتهوليةكر

نبرةفىالفجاقالتحولأمافيلبىومسيحـنكنيسةويضطهدونيـضايقون

lاألولءالجزككابةنبالزمنمنيرذقصفرةكاندافعهفلعلرسالةل

مناكأنمنهالقارىيحسمفهااأليخرءوالجز11r1الرسايةمن

تفسيرإلىفجائيايحتاجتحوال

ايحودهموضدمعنهميكشبمـةأكانءسواهناالمهماألمرولكن
حىواقىكمثاكنفسهيعطىالحالتنكالفىأنههواتهوديىيناأمأنفحرثم

شطمنإوهيمنسلمنأصياليهوديانفسههوكانلقدللجحهوكقدوة

و5eCJشاويباسمهلسJإلسرائياطملثأولهمنهخرجالذىبفيامعن

رانيينامامنعبراقفلسطنيهودإلىيفتىأنهأىاألراميةيتكـم

cدوايهوللناموسالتحمسمديدمتحمسانaSأبلالفريسيينجماعةمن

5حمهودأىيستطيعالماوهذارارةوقسوةبكلالكنيسةاضطهداولهذ

LpLaيهوديةافىالحدهذاإلىوصلواقدجداقليلينألنبهيفتخرأن
يفتخرأنيمكشهكانللجميعوالفخربلاإلعجابمضاركانأنهبدوال

األلقابهكذبكـطماافتخارهكلأنأحسالمشحعرتعندمانهولكبذلك
ماتهلالمسيحفىباختبارهقورنلونفايةإنهلهقيمةNباطاافتخار

الهوديعرفهالالمؤمنحميقاختبارححونثسهوتهوucقاولكنهنعـمالمسيح
وشركةقيامتهوقودألعرفهالسيدهعنيقولإنهيتعلموهأدطتطععونيسوال

فالرسولوناموعظـبممجيداالختباروهذا310بموتهأمشثآالمه
هومالمىيمتدفإنهالجسديةاالمتيازاتظئاكـلينسىءوراهوIينسىإذ

حمالعظالمجدلكإلمايقطاحفإنهومجدهاجزاؤهالهالهاللهدعوةإنقدام
كاملةمعرفةسيدهيعرفعندما
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يـهللىأوءواالعكمtوالـهودشاالنفشهالرسوليقدماهكذ

باطلةافتخاراتإنهاافتخاركلالمسيحعنبعيداينالونمأيظنون

ومجدهفخرههوهوحلوالمسيح

aأنهحتئوبهجةسرورمصلوكانتيلبىففىالكنيسةأنوح

كرهفىيقولثما2IءأحباIrrciأخوةيسميهم
أثبتواوإكليلىورىياسيهمإوالمشتافءاألحباإخهـوتىيادإذنواشتياقحب
لكنيسةإاليفعلهالمالتىالكلماتمذهةIfءاألحباأصهاالربفىهكعذا

ءاألشيابعضهناكافدمحاتالمبعضهناكأنلمجدكانأنهإالفيلبى
لطفبكلءاألشياهذهلجمسرسولIJالعثئبعضالكنيسةصفوتعكرالتى

لذلكتدفعهاىاالطيمةةبح14إحهاأيضابحزمولكـن

ءبرياوكبعجبمجسوناآلخـرينعنزونمتمأنمخسونجماعةفهناك

نجهميخرنالكنإسةفىبالقيادةأصأنهميحسونهلنجترىياسببفألى

سنتيخىهوللثلذثلءأهمإذأحـزابإلىالكنيسةيقسحواأنحاولواهل
ديداالتنافسيمثجه10هناكوكاذالكنيسةفىتخدمانكانتااناالوأفودية

ثيكـنلمألمورربمااألحزابخاقحاولتاامانا1هماولعلهمابينهصا

خارجةساعدة5إكوتحشاجماذفةمربدونيفعالنكانناألخبحاJJابههادراية
حمحاسيةبكلالرلمعوليكتبءالىإلىنهتعماايذىالعملنوعلتعرفا

الرسوليضعوكحناالمسيحإلىالجماعةsهؤالأنظـاريوجهإنهأبويةمحبةو

حثئنطChristologyالمسيحنبعفيدتيسحوفركاالتىالسيدعنالسايـةنيصهالرتلث

أخلىلكنهلتهالANميكونأنخلسةنحسبلمالقهصورةفئاذكانىاللى

وضعكإنسانالهيئةفوجلىوإذالناسشبهفىاصاشعبدصوردآخذآنفسه
فوقاسماوأعـاهاللهرفحهلذلكالصليبوتالموتحتىوأطاعنفسه

المسييسوعأنالسانكلتويعالممرركبةككيسوخباسمتجثوsiاسمكل

Aالما



ححناسودأساحثرت6ارمعYttيااآلباالتدفات

ننهرياتعناميتالأويافلسشيلمضهولالسموفىبعيدغقةإلىيححل
هوتاإنيالساهـوتحلامذاعكشئتحدثتقدحقيقةيعف41

وإنتطبيعئهيصفأنقعساءكأتئالصأنقبلالسيهايثـففيعثى

رسالتئاألبديةالصحلةتاكلنعرنحـابسيعةكوةلنافتقدمملهإنفقاشئت

يمتلكياومولهماأضحالمساواةبهذهيتمسكلمالسيدإناللهوباللنالمسيي
يكاتسولسالعانهلىاابالخدمةيقـوائالىبامتنثسهأخلىولكنه

يكوتماوهوأبعدكالئهيكونأنولoحIوآدمأيضامهأما

وضعهالذكالقضيجهلوكيوالمساواههذهويستلبيصرثأنأرادذلكعن

وموتخطيآلمنوختبرهراهمافئسبباوكانفيهفسقطلهحمميطاتا

خاتءنأوفىفيهيستمووسوفويكونكانالذفالمستمرالمسيحصكر101

يعينهاترلمالناسأنومعءالفداآلخداألجكعبد3صورويأخذنشمه

أنبدلهأضحتالتىالمجيدةالرفعةاختبرتأخياإلالرجيبالتطازلذلك

لاسبمكلفوقحماkوأعطاهورفص4اللهأقامهشقدالمقدسةبالخدمةاقا
Yt11اياآلباللهالمجدربنجأنهلساذكلفويكلشكبةوللىثر

والعجبوالخيرةالثنافسوليسوالتمجيداالرتفاعطريقةهىمذه

كرداقاممماهاوحامةاصلطإنواألحزابالتحزبئأحميترمحاولة

المؤمنيخالهالذىاقيأساسموالحقيزاألصجلالتواضعإذصاححبا
قبلنثtيلسدأخكما

أحدخيحثعرحدالدرسإيهذاحأجةكانتأفأفوديةىحتيشولعك

الذممالمجـحالطريقيخرفالسةاكسباراعىلعلهالبارزثهالئا

المسيحمجدإلىتقودالتئالمضحيةمةوالخدالمسيحىاإلطارفىيضعهما

Az



رلاليجفصحئ1

الوعويئسيائلا

الرسولةاسمعلجحارسائلثالثعلىينطبقعويةالرالرسائلاالسمهذا
أطفتههمنوأولىتيطسإلىواحدةلةورساتيموثاوسإلىلتانرسابولس

عشرالثامنالقرنءعلماأحدتبناهثجأكويناستـوماسكيواالسمهذاعليها
الرسائلقيلمافإذاالمسيحينبنشاثعاوجعلهانالـوذواحمهتUاتم

التسميةوهذه3االحذايقصداsLمباشرةيعـرفوذالجميعفإتالرعوية

بالتنظـيمواهتالهملمنالمحبالرسولقلبلناتكشففثمايبررهامالمـا

األخرئرسائلهفىوالتعليمبالكرازةمهاككاذمثلماسىال

اتيزالممبعضهناكأننعرفأنيجبالقسميةهذهعلجهانطلقإذولكننا
وليشتابذاضقائمةورسالةبكاألخرىعنمتمزةكعلهمارسالةكلث

إلىوليمستأفرادjإمكتوبةأنهاومعاألخرىلرسائلمطابقةصورة

التىمثالفليمونرسالةمنرسمبةأكثريجعلهاماالتعاليممنفيهالككناثس
الرساثكهذهأماالشخـصيةوالعالقاتباألمورةءمملوبعينهلشخصكتبت

ارسولايكتبهاالتىالشخصيةاإلشاراتبعضأيضامنفيهامارغمرسميةفهى
أنقبلولكنتيموثاوسوخصوصاوتيلسوستيموثiتلميذيهإلى

بولسالرسولإلىLبنبالخاصةالحادةوالمشكدةبهاالخاصةالتفاصيلطندرس

تيموثاوسالرسائكهذهإليهماكتبتاللتنالشخصيتنعنشيئالندرس
الوقتذلكفىبعمالنكاناذاومAطسرتي



وسثاتيمو

التبعثيريةرحلتهفىعليهتعرفبولسالرسولإلىالشبابأحبمن
Iأ5Jأصلمنسيحيةوأمهيونانياأبوهوكانةلسزفىالئانية

111rطريقعنيمانافيقبلقدكاناشواعليهتعرفوعندما
أنيستبعدواللسزهفىةاالضجميعمنلهمشمودأوكانوجدتهأمه

التبخيريةوحلتهفىمديننهمفىيعظكانعندمابالرسولتأفىقدتيموثاوس
معهأخذهطيببمستقبكويبشرنافعآصبيادجهالرسوكرأىولمااألولى

ديةيهوالأأمةأنفونبعراكانوالذينداليهوأجلمنوختنهلهتلميذأتسلي
كتابةفىمعهلركيشيفارقهالالذئالرسولرفيقأصبحالوقتذلكومن

فليمونكولوسىفيلبىلحكورنثوسI2تسالوني2والرسائل

إذفياضانجاحالهفىفينججهايقوملهامةسشولياتعليهويضع
نيكلتسالو1تسالونيإلىتج4tكورنثوس1كوريؤسإلىأرسله

معىالعاملفهويرةكبألقاباالرسولعليهأطلئولذلك32
اiالربفىنواألالحبيبابنىهوالذىثم111Ycرومية

S4وسرزةVروإلىاألخيرهتهرحلفىالرسولسافروعندما
كلفىهاكمعهوبنJV254أتيموتاوسمعهيصطحبكان

التعزياتمنوكمعهححضورهيصفتفجاكنيسةإلىكتبوقدمجنههلى

نفسهافيلبىكنيسةإلىرحلةفىيرسلهأنفىؤكمروقدB3اثءورامنينالها

نقطةهناكأنيشعرالرسولكانذلكمعولكنqYtفيلبى
كورنئوسلكنيسةيقولفهوولذللثثالخجلوهىسjتيموثافىضعيفة

رنثوسsا1aليأفأيسالمشيوبلأحديحتقرهIiنهموقفهافى

بلمجداثتكأحديسحهنال9هوإليهيكتبأنiدديتروالاا16

فىاإليمانiحالروفىالمحبةفىالتصرففىالكالمفىللمؤمنإنقدوةكن



لمالذأنالثانيةالرسالةفى3ويذءاأللتيموثاولاارةلطـم
كماوالبضارادهبشحلفاألوالنصحالمحبةالقودسروحبكالشثليعكلناروح

ولجوثا2االنجيلألجلالمشـقاتإخمالفاشتركبارهممأأنما
jVAأة

قبلولعلهبتيموثاوسمرفتناولىمضAإفىقىفالبحطسمعرفتناأما

شخضهفئووثقبهأصحجبالرلسولوأنطبونسىالرسوليدئعلىااليمان

فىالرلسولصاحمـماعندملكولـذأممينأبوينمنتيطسكانكثيرا

يجعاوهأنوةةبـكـلالهوديينبعضحاولالثانيةهالمرثيملفjJأإلىرحلته
بأناققناعهمعيتعارضالحتىباتارفـضاذلكرؤالرسولواممنلمجآن
لهأرسهولقد215غالطيةباالختتانبالمرةمطالبنغيراألمم
اوبيشابينهالصلةوكانتالكنيسةههلىأزمةإبانكورنثوسإلىولالر

ولكنإليهاجةاالشديدخطابهتيطسحملوقداالخهياروشكعلى

إزالةفئأيضاونجحبلوتراكحدةتخفيففىنجحتيلسىأننالظعلىيغلب
ءالعهدكسابقأخرىمـرةللرسولالكـورنثيانماطاعةورجعتالفهمءو

بالرسالةأخرىمرةأرسلهأنهيلوحبذلكالرسولأخبرأنوبص
111tورنثوعVللقديسينبالجمعحمهتمأنهملباطالئانية

IVاj8للشخمميتينالعامةالصورةخطوطهماهذهاjاستقيناهاا

عويةالرسائلالرغيرمنىاألخروالرسائكاألعمJUسفرمن

مبحوؤكهراصاآلناالثننأنبدفإنناابرغويةالرسائلدرسناإذاأما

أيضاويبدوأفعسسفىوتيموثاوسيهريتفىتيعلسالرسولقبلش

e4122تيموئاو1السنفىصغرأيرزالالكانتيموثاوسأن

يحتاجحسناساربرهصمقالراخالعقدفىربخا22تيموثاوس



رئيسااألولىالرسالةيحسبوكاندائماالمعنويةروحهورخالتشجيعإلى

أخرىمـرةdijiأنإياهواعداالرسولفيهاتركهالتىأفسسضائسل

اإلتجيلعنهبعيدةغريبةتعليمحركةأنأفسسفىجودوسببوكانقريبا

وطويلةغبيةمباحثاتببكانتوأنسابافاتخريكلمتينفىيصنهها
البدخهذهمحاربةنالقJjLs1rfrU11Jiتيموثاوسا

اليوميةللحياةتخطيطاويضعaاينهوإرساالكنسيةآلالخديرتـاأنعليهكان
والالئقالصحيحاألساسعلى

فىيبثيريةآلخدالرسولعقامأنهإليهالرسالةمنفجضحتيطسأما

وقد5اتيطسناناليوإلىوذهبنـاكتركهسولالرلكنوكريت

فيقيمالناقصةر3مyاويرتبالكنائسفىالخدمـةينظمأنالرسولنهطلب
وقدوالمنحرفةالخاطئةالتحليميةالتياراتمحاربثمدينةكلضيوخاف

رسوالإليهرسلاءعندصأبوليسنيفىإليهيذهبأنأيضاالرسولمنهطب

L12المدىطويلةتكنلمكريتفىإرساليتهأنيعنئوهذا

لةساالرمماتب

لمانشهtالرسائلعلىاعتمدنالوأالالثالرسائلهذهكاتبمرمن

تيموئاوستلميذيهإلىكتبهاالذىمربولسالرسولأنفشكهناككان

عشرالتاسعالقرنجفالقرونطولعلىالكنيسةاعتمدتهماوهذاوتيطس

تنتهلماالنوإلىالرسولإكانسبشةحولالمناقشاتانفجرتحينما

آخرجناجهـوهناكإليهكلهاينسبهاأنيرفضجداقوىجناحفهناكيعد

مخوىالرسائلأنثعرتءالعلمامنمجموعةوهناكغرهإلىسبهاوأذيرفض
أتباعمنكانمعلميدمنخرجتاآلنحىكاولكنهاالرسولكتبهاءأجزا

Cyr



jJيلمالتىالمناقشاترحىتدورالثالثالفرقلنوببهالمعجبنأولرسول

لسبوالرسولرسائلمنأخرىرسالةحولمثلها

لسبووليرولىاالكنيسةثحهادةا

الرسائلهذهإنعنهااقوارثالتقليدفىاألولىضيسةالتقولذاAم

الرسوللىILنسدسنديالذىوالتقليدالقدمهمنذعرؤتالثمهادةهذهبحسب

روميةعدافيماأخرىرسالةبأىخاصتقليدأىمنأقوىيحتبربولس
ايألولىنثوسوبهور

دىالميالاألولالقرنأواخرفىومافمارالأكليحندسكتاباتففما

فىتتكررالتىصالحممللكلمستعداDaالدهورمالمثعباراتتوجد

عباراتوهناكالجديدالعهدكتبمنهاغرفىتظهروالالرسائلهذه

هذهيعرفكانأنهعلىتدلوغيرهjدلحابضميرصهأخدمثلأخرى
ثلساالر

ثالثفيليىإلىرسالتهفىفيقتبسV1Wبوليكاربوسأما
تيموثاوسا6Cة4تيموثاوس6C2تيموثاوس1هىعبارات

419YcYrرسالتهفىموجودةهوطف2وأ2

هذهفىرتظالتىالعباراتمنالكثيرعلىوىئأغناطيوسورساثل

ةيوIpاسائلىالر

الدياطسرونصاحبتاتيانإنتيطسسالةلرمقدمتهفىومجيرويقول

ناsنهJخالرسائكهإهكتبالذىهوبولسالرسولبأنيحزفكان
لعلووكعرهمارترجاشنمعاألمرنبرلىهكذاوالثانيةتيموثاوسيرفـف

MuratorianV1A1دعCanonالموارتورينمؤلفكتبهما



رصالةتيطسولمحارسالةفليمونإلىيقولكتبإذهناااالقتباسستحتما

معولكخهاوعاطفةمحبةفىبولسالرسولكتبهارسالتانموثاوستيوإلى

الصحيحالنظامثاتاخذلكلهالعالمفىةسيض13وقباحهامقدسةلرتاعتذلك

155يرذالسنالذىوسبووإحطكتاواتكانتوقديخيسةالفى

كتجهاالذىحـوأنهوافئالدارسينأنحتىالرسالةهذهتشابه

الجانبهذافعلىالتهضيةلمـذهاالخـرالجانبرغمقويةلشهادةهذه

ITضدتعالـيمفيهاألنأويعرصهالمألنهإماوذلكايرفضمارسيونأننجدخر
أنهواألمرهذافىحقايدهشءاأماكمواحدهواعتبرالذينالهراطقة

هناكيوجدوتحشويههاBeatyChaster0pJتشسربيتىديةهـ

منئعةظتورVفىمحثورةالرسالةهذهكانتربماأنهسوقتفسير
طةالخطوهذه

Iنسبتهاالرسولإنكارأسباب

القرنءأننهاقبلأوالمبكردهابوجـوكلهاالكنيسةتمسكتفقدذلكوح

عشرالتاسمعالقرناءجاأنإلىنفسهبولسIالرسوكتاباتمنوبأخهااألول

ألىالرسائلهذهنسبةحولتحومصوكالشوبدأتاقصوصنقدعلموظهر

التاليةاألسبابعلىتبنىالرافضينءمؤالحجةوكانتبولسالرسول

Iداتالمفرعنكثيرآيختلفالرسائلهذهداتومفـرأسلوبإن

فعددمنهتعودناهالذىاألسلوبوعنرسائلهفىالرسوليسزنجدمياالتى

طمة306شماعلمoا54فصككلمةAAالثالثالرسائلهذهكلمات

تيموئاوفىAiلىواتيموثاوسفىV41jىاألخرالرسائلفىنجدهاال

وهناكواحدةمرةVIتستخدمالهذهكلتيطسفىaiالثانية



كلمة44دهاعدe3هوالرسائـلهذهفىرتناستخدسالمات

تjusوعدراتثالثاستخدمبعفهاممو

يشكالاىايةرورسالةألنقاطعةتكـونأنيمكنالةامثحهااهذهشل
مجموعمناكلمةLi112نبدبولسولالرإلىانسةفىماإنسان

أنيمكنالالكلماتفتعداديةروفىإالتوجداالكلمة99311كلماتها

لسبوالرسولإلىالرسائـلنسبةفىؤثر

خاصةوعباراتاصطالحاتهناكإنونيقوsخرyاالناحيةومن

لالرسائهذهفىتظهرNLلكخالجديدالعهدكتابدونفقطبولسبالرسولط

المسيحيسوعربنـاوأبوإلهالمسيحجسداللهبرالعهدكلمةمثل
وهكذا

جـوانبهبعضفىيختلففيوالرسائلهذهفيهكتبتالذىاألسلوبأما

التىالمتعددةالخارجهناكفليسبولسالرسولمنالمعهوداألسلوبعن

الرئيسيةالفكرهلركيفهومجنةفكرةعنيكتبحيماارسولاعندنجدها

الفكرةإلىيرجعبهائمعالقةUأخرفكرةفىليدخكمنهاحمادأنقبل
أيةإلىةالفكريتركالفالكاتبالرسائلهذهفىأمادواليكهكذاوالرئيسية

هاغيرL1منهاينتقلذلكتماماوبعدتوضيحهاقيتححتئجانبيةأفكار

الرسولبهايشخهرالتىبطالراتوأثـوالحروفاستعمالجانبإلىهذا

الرسائلهذهفىاكثيرتظهرالاشخصيةااألموركتابةفىتظهرأنبربوالتى

Jأسلوببقاضحالواالختالفينكرأنإنسانيستطيعالحالكل

كلههذاولكنبولسالرسولرسائلمنوغيرهاائكالرهذهكتابة

GY4



تضسيرصجيعاخشألخعاإليهعريةإساسائلالى3ـهذنسبةينفىأنيستثإلحا

كئرتإكأولقدإلحبمكتإتقوالوالموقثفالعرضفاختاأساسعلى

بولولالرلىإنالقاؤلأىااالحديثالعصرفىالجديدالعهددارسىمن

أحداستخدمقدالرسائلههلىكتابةوقتالقماسئالسجنلظروفنظرأ

هاlأالتىهرصاأفعنريع4jلتـجهاأنآخراحدJىأأوكلوقانيه36

آخرقأنحاألسلوبفالواضىفاالختا3هذايثسراألمروهذاله

لهاعىد5Vyالرأهذاودنيرفضكتبهاالذىهواسولاأنيعتقدونممن

الرسولإلىالرسائـلهذهنسبةمففلرونهيقدآخـرحانهـهناكب

الرسولرسائكفىعليهتظهرعاالرسائكهذهضسيحيةأنوكحوبواممق

هذاالصالحةواألممالالسليمةالعفيدةمسيحيةتظهرالرسائل3ـفهذبولمه

الرسائلهAهفىالتنبيرأنتعنىحنولالمسيحيةمننسخعدههناكأنيعنىال

رسائلهjالرسولعليهاينبرالتىغيرءأشياعلىيقع

التعيممثألوراألهذهتؤكديرةكثعبارأتهناكألنحوهذا

9ةاتيسى43تيموئاوسأاتيموثاوس1الصحيح

ءاأ2Yتيطسrاتيموثاوس32ة6تيموثاوساأنظر

تيحوثاوساالكلمةهىصادقة2Yاrاتيطسااليمانفى
2ا11وأ4تيحوثاوسااإليمانعناالرتدادا3

بويسللرسولاألخرىالرسائلأيضائبدههذاولكنذلثوغعر

ةيم215ونيكلتسا2س2co1وس112ورزئوسع1

لممتبتالرعويةالرسائلأننعرفأنويجبا6Vرومية6
لربالتنبوتجابهايحيةالممالكنيسةقلبفىحدئتافانحرحركاتمخارب

7YO



جسديحضعفمرضهىفالهرطقةالصحيحةالمستفيمةوالتعاليمالعقائداكا

يوضحولالصالحةالعححيةالحالةفهوالصحيحالتعليمأماثثمهوالمسيح
التىاإليمانوقواؤينالروحيةانيمالترمـنكثرآيقتبسالرسولكانكطههذا

فىالموجودةتلثعنمضقدمةتكونأنيمكنالوهذهالكنيسةفىنبتت

Iعمرهبعدكتبتإخهانقولحتىالرسولكتبهاالتىاألخرىائلى
Ir11تيموثاوساAcو6و25تيطس

1الممالحاألممالهوالرسائلهذهعليهتنبرالذىالثاقاألمرأما
jYYIrثاوستيمو2Ia106Ycتيصوثاوس

17cالرسولعصربعدكتبتأنهاهذايحنىهلولكن27تيطعس

الصالحةاألممالهذهإلىاألخرىرسائلهفىالرسوليشرألمبولس
2vنيلوقسا9cAشوسكور2rcV32يةو

كلمثلتظهرعويةالرالرسائلإن15اكولولمى10ة2أفسس

تعطىالتىالجديدةالحياةقوةثمارهىالصالحةاألممالإنخرىاألالرساثل

ه3تيطسفىتقولوعندما317تيموتاوس2المؤمن

إنجيلمماتعكسىفإلماخلضاتهربمتهتضىبلمملناهاوفىبأممالاال
9اتيحوثاوس2أنظروالنعمةالاألبنمقابلتهوتظهربولسالوسول

ألجلنانفسهبذكالذى2ifتيطسفىقولهبيهأفرقهناكوهل
وبينصالحةأعالفىخاصاكيوراشعبالنفسهويطهراثمكـلمنيفدينالكل

باإليمانفينايسكنالذىالروحثماريذكرحيث522غالطيةفىقوله

ا6تيموثاوسافىتظهركمااإلنسانبهايقومالـتىالصالحةtJاألإن
2jIVرومية69غالطيةفىىاألخرالرساثلفىهانظرلها

لسبوالرسولإلىالرسائلهذهنسبةضدالثالثاضاالعترأما

28o



ضقرأقدتسيأنطكنالالذئفمايظهرالذىالمتطورسىالالتنظـمحيو

الشيخأيضايسعيههاوالتىاألسقفاوظيئةوخاصةلسبوالرسولأيامف

1الشماساتوغالباواألراملالشماسوظيفة0jviاتيطس

مخأنهىاألسقفوظيفةأنالرسائلفىويتضحا3Iتيموثـاوش
تيموثاوساالقهضيسةبيعتنئوأت5IVتيموثاوس1ويدأئ

1ويعلميعظأنالضرورقمـنوليسةءالجمايقودأنهأى5ة3

تيموثاومماأخاصامجمعاأنفسهممكـونواوقد1705تيحوثاوس

4fفىئاسة11مقايقوممنهمواحدهناكأتعلىدليليوجداللكنا

التعدديقابله32تيموثاوسافىيذكرهاالتىفالفرديةالمجمعاحط

لهالسابقالعددفىيظهرالذى

دبولىالرسولعهدفىكانبلجديدايكنلمالتنظيمهذاصنول
فىيذكرانTوالشموسيةوكلولثمبكراعرفتوظينتىفاألسقفية

فىالكنيسةقساوسةالرسوليستدعىJtYvأوفىاافيلبى

أساقفةأقامهمقدالغدسحورJاأنلهمىداعالوخطابهفىحمويذكرتهأفس
ولالريظغرألخرىاالرسائلفىوrAخاللهكنيسةليدووا

ممجتمعافىدة9Lأىكنسيةوجهاتائسلكنيئهـلىكحناكأنبولس

5تسالونيرنثوسروميةوكنائسهم

افىماظهرتأولظهرتاألراملالكنيسةفىالنسائيةالوظيفةإننعم12
مكانلهنسيداتنجداألخرىالرسائلفىهناكلكنarIتيموثاوس

111روميةفيبىمثلالمجتمعاتيقدنوكنالكنيسةفىالصدارة

يكونقدنعبم3و42فيلبىوسنتيخىوأفودية65وبريس

rrt14الجديدالعهدالىلخد



أنالنجدالرساثكدراسةمـنسنولويةءالرالرساثلفىالتطوربعضناك

التامةوالعنايةبعة10اإلىولمجتاجحديثتطور

الخدامإلىتشميرالالرسائلأنهىوإالاإلشمارةاكـبأخرىنقعلةهناك

ينالذالدارسونويظنهموغيروالرلصولروالمإشالنبىمثاارزمااكابأ
التنظيحيةالوظائفمحلهاحلتقدJ1األاكذهأنمتأخرةرسائلهاأيظنون

فىإشماراتهناكأنيجدالمدققواكنذلثوغعروالشيخاألستكفمثل

لهاولمادةوجـوالزالتكانتالشخـصياتعذهأنمامنستنضجالرسائل

هذا22Iتيموثاوس1الكنائسفىءالنساتتكمأذالرسـوللحنعفعندما
األساقفةمحانبرينآخأناساهناكأنويظهريضكلمونالرجالأذيظهر

أساولتهدفكانتالرعويةالرسائلإن517تيموثاوس1يعلمون

رغوسورsكنيسةفىوحتىفيهااإلداريةالناحيةوعلىالكنيسةتنظيمعلى

PUبأوايقوأنيستطيعوالمفإخهمUcبموهبةيقحتعكانالذىالكضرالعدد

ابأعلىتنطبقالالتىقوانيهملهمءفهؤالوالشماسالشيخآواألسقف
fNY1nكورنتوس01المواهب

الرسائلههذهنسبةينكرونالذينعليهيستنلىالذىانمالراألمرأماد
متطورةبدعفهىالرسائلهذهتحارحمهاالتىالبدعنوعيةهوالرسولإلى

هذهأنالتاسعالقرنءاملpأحدباوراعتقدوقدالرسولعهدفىتظهرلم
وخصوصاالغنوسيةوهيالميالدىالثاتىالقرنفىظهرتالتىهىالباع

علىرأيهباوربنىوقدالمتناقضاتكتابكتبالذىماوسيونبدع

الكاذبالعلممتناقضاتنحالفات65DتيموثاوسIفىءجاما

NIنوعأنهناويالحظاآلنأحدبهايتمسكيعدلمالنظريةهذهولكنسم

مخمافىخبالذاتمحددوقتعلىتنطبقالالرسائلتذكرهاالتىالبدع

س



بأنساباالنشغالو4rتيموثاوس1صةخاأطعمةأكلمنواجوالز

تنسحيرولة15etو4Iاتيطس4وrاق1وأساطر

فىظهرتكلهاهذها2Aتيموثاوس2روحياتفسيراالقيامة

كنالمعلفيهايذكرالتىضةاألمفلىيهوديةباصأنهاويبدوكثرهأوقات
rهII3اw1اتيموئاوس1بةطال

Icوس9اةurIIwcrwI9تيموثا2c2أل

معلمونأخهمفىشمكيراودنا14IIrc9اقيطس

وتعاليمبوصاياتختعركانتبدعهموكل1oو1fةاتيطسصهود

لسبوالرسولأيامظفرتكلهاوهذههايروغواألنسابالتطههر

من218تيموثاوس4cYتيموثاوسافىيذكرهماأما

فىحتىظهرتالتىبالغنوسيةتتصلفهىاألصيلةاليسوديةعلىغريبةثنائية

اYIصjكوفىحاربهاوالتىالرسولأيام

التىالمواقفأنهوءهؤالعليهيستندالذىاألخرالسندأما

وفىلJاألسرفىنجدهمامعتتققأنشممالالرساثلهذهفىتظهر
مواقأىلنعرفحاالسنبحثهاالقصةهذهولكةاألخرىلرساثل

الرسائل5هأسىتع

aذاهوبولسالرسولبأنالقاطعاإلنكحارإننقولأننستطيعتقدممما

التىوالشواهدثابتأساسعلىيقومأنيستطيعالالرسائلهذهكتب

لحاساهانالبرمستوىإلىارتقائهافىمشكوككلهاالرأىهذاأمحابلتبناها

شخصكتجهاابطةمترتبدوالرسائلىنIفتقولالثالثةالنظريةأما3

يدهتىوجدقدعنهالزمانفىومتأخريولسالرسولكروهوواحد

are



ممهئاونيموإلىلقهمناواصلصولالرأرسلهمايةصقىخطاواتنالتفعفنى

ووضعهافارساؤاذهaaمنالباقياتاالكـصدـكذفأخذيهوتي

الرسائلهذهأذهذاىالرسولبالمماولىطادوLصصاىا3الرسا
الرسائلضاعتوقدبنفسهولالرلىصثاةخبششذراتإالتخوفال

الرسائلتضصصاتبالهذاوضعحاراتالشهذهإالاحفىيبقولمملةائالط

بعنالشذراتهذهرجواصيمأنالنظريةهنيابأحاواقدالحالية

خطاببقيةاونوكا3121aتيععمياأااوفتهاالرسائل

الخطابإرسالهمنورلثعدةبعدتيطسإلىيةمكـدومنولالرلىأرسله

أنلقب101iصشـوورح2ثورعjإجةاللعديدالمث

9صيماكورشوس2فىالمتضخةالثانيةبالرسالةيرسله

Yمـوثاةt491523122هـiإنيقولون

تيطسشكنهاأنبعدكللينيكهـابوفىكتجماالرسول

16Ac111c1c1011412cاوستيموثا2

منكتبهالذىاألخيربولسخطابنولءجزهى58

ءآرابعضهىهذهم62شةعليهالحكمممـعأنبعدتيموثاوسإلىروما
التىءاألجزافىكمراونيختلةأنهمحالنظريةصهذهيضمسكـونالذيئ

سابقابولصالرسولقلممنأخهـاظافيماقونهايستخرج

الرسولأنأعماونينإنهمالنظريةحهذهيتمسكونالمiويكمن
ذكرناهاالتىالخمسةواهدثالعلىويستندونالرسائلهذهكتبالذىحعو

لرغيكتبهاأنيمكـنالشخصيةءياأيروننفسهاوقتافىنهمولكسابقا

بيهديوفقونفكيففيهايقلدهأنآخرواحديستليعوالبولسالرسول

اكاتبـدبمابهمجـوهوهذاوكانالرسماثلA4يجدوماوبيئالسابقإنكارهم

orl



مميثلوةسJuتيمـولالرسكتصباسمابقةخعالباتمنءأجزاوجدلحقيقى

هذهرسائلهفىفاحخواكحا

الدارسرتمجدولمتخلمماأكرتالمشكامنزثىالنظرية3ححذنول
ححىاصتفا3ـهذأتكاإذالءنتساأنولناالقدممةتاباض13فىصيللمـا

تبطالهذايضعهايخعففللرسوكأفعامروفةسابقةخطاباتمنءأجزا

الكنيسةأماميخجلأذدونaخطابافى

الكاتبيوزعهااuوفقطخعياءاألشياهذهتحفظوكيثف

كذهأسلـوبفىيذكوفرقهناكوحلالرسائلفىمختلفةءأجزافىهكذا

هأساعلىتبىلى1انظريةاهذهإنالرسائلهذهنبهالمجطمابينوالنتى

يحةنظريةSاأعلىواليقينبالثقةيوحىأنيستطيع

fالرصرلتأنسوىأمامناقيهلمالختلفةللنظرياتالعرضمذابد

صكطئهاالتىالقويةالشهـبادةمعقاااتالرسائلهذهكتبالذىوفىبول

معواتفاقاالطويلةالتهرونهذهكلهاضيسةالرأىوخالكنعىالتتلد

أنجدآلمجبحامؤالسفهناكذلكرغمصنولمحبانثالرسائلنإعا3
واقفمنالرسائلهلىكفىءجا10بننوفقأنخنستطهلوكونواجهه

جمنحلاألخرىوالرسائلاألعالسفرفىنجدهاالتىالمواقفوبين
أنهوالحثيقىالجوالتإنمعروفمعينموقعتفىالرسائلهذهنضعأن

أىفىتوضعأنيمكنالاشائلاهحطأنالدارسينبنعاماتفاقاهناك
الرسائلفىأواألعالسفرفىذلكأكانءسواوقفأوزمانأونمكط

موقغأىكييرآحاختالفاتختلفإنهالJرالكتحاى11األخرئ
السؤالاهذعلىإذناإلجابةتكوننحيفمعروف

ثـراسشاسلحثانبنىأدننمشطيععبارةنبرد3اتيحوثاوساiأ
rra



إذأفسسفىكثأنإليكطلبتكمايلتيموثاوسالرسوليقولندمـا

منيآخرتعليمايعلمواأالقوماتوصـماكائمكدونيةإلىذاهباأناكنت

تيموثاوسوجوداحكاننفسهالرسولأننستنتجأنيعنستالكلماتمذه
الشاقةالمهمةلهذههناكتيمـوثاوستاركآونيةطمإلىتركهاثمعسسأففى

تحركاتعننسمعلمنناvJANأحيتحفقأنيمكنالالموقفهذا
فىحدثتهذهمثلىانحرافحركاتعنوالالرسولاكهذه

كانتyالرسووجهةألنJVrtأمعتتفقأنيمكنوالأفسس
أبنأنهنسمعلموكذلكأورشليمdإومنهاكورنثوسثممكدونية
طريقهفىهوسيمركانحيثقدامهنيةممدوl4إأرسلهبلهناكتيموثاوس

بلغتقدأفسستكقلموكذلك22و9JtPY4أمأورشإلى
والسلوكيةالفكريةافاتاالنحرهذهثلمافوقامتبعدشدطار

الرسوللهيقولففيهاتيطسإلىالرسالةفىأيضاانبدعوباتالوهنه

ولسنا15النادخصةوراألترتيمبايكللكريتفىؤكهإنه

عندماIv2مولسلأممJفىلكريتالرسولزيارةعنفقرأ

والبحرالجولهياجونسبةروماإلىةاألضررحلتهفىالجزيرةهذهإلىاجاعو
فرصةلهيكنولمHavenFaircالحسنةالمواتىينةملفىهدةمكثوا

كانيكابوليسفىوليسهالطةفىءالشتاقضىذللثوبعدهناكللتبشير
نبدأىأننستطيعوالأأنظر312تيطسفىولية

إلىالرسولهابiاحتماهناكيكونألنيحصلحاألممالفرسفىمكان

كريت

ىقوغهرهاألعاسفرمعتتوافقالالرسائلمواقفكانتافإذا

مائلالرهذهالرسولكتب

4or



وJf6ثمL4رJنSهنأنتاكدVاتيموثاوس2ون

تيموثاوسمنيطلبقهوولهذايموتبأنصدرقدالحكمأننعرف18
اكذأنالناسكبعضيظنواشاf913مرقسعهتـخذأيأتىأن

مـرقسأنيعرفأنببلاألمماسفرفىالمذكورمحنهوحالسجن

كانالسجنهذاأنبدفالالوقتذلكفىرومافىعهكاناوتيموتاوس

jألاسفرفىكورافيذلكيخرتخرتوy4اعاكوإولىاك

المواقفهذهقفاصيلنفحصأنيمكناظوه42فليمون1
اقفهذهفهلمختلئحةهاونبىاألعمالسفرفىنعرفهاإىاوالمواقف

يةالرصالرسائلأنالحقيقةإناهاليخترعهاالذىومنTمختلفة

وحدثتاألعالسفرفىتذكرلملراحياةفىأخرىفترةعنصثتت

األوكالمرةفىيستعثثدلمالرسولأنمعناهوهذاJVYAYأبعد

فالحبسوالحقيقةالمنطقإلىأقربرأوهذاJjIفىافجنسالتى
وؤوعإقامتحديدالحديثالعصرفىنسميهمايشمابةالذىالخفيثف

riأعمالتهءابرالوالىفستوسواقتناعضدهأثيرتالتىاالتهامات

jrly3يرىأذالرسولوانقظاربليةروإلىأرسلهالذىوالتقرير

هذاclونفليlYcY4Yو5افيلبىyحا0أصدقا
االعتقادمنإذنبدفالالتصدبقبعيدالمرةتلثفىاستتنهادهرألصكله

األبيضوالبحرايصغرىآسياiأخررةمملهJإوذهبمجنهتركبأنه
الطاغيةنرونيدعلىاستشهدوهناكومجنأخرىةمـرعليهقبضحتى

IffWنبماالفترةفى

هدsؤيمافهذااألولىالكيسةشهادةمنيسندهمالهاالستنتاجهذا

افىالروماكاأكليحندسقبلـهالمشومالمؤرحيوسابيوس
وغيرهكطهوهـذاالموراتورىقائمةفىوبعد7أكليحندس
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األعدادابعـضتشمرىاستنتاجأولهأساسالبهتصقىلىؤنجـماأنصنا

حقيقةحهاإfr4YAاoيةرومثـلىالردممولمماذكراىاواألقوال

الواخوإقالمنإلمأفرب

الثاقسنهفىبولسوللىالرباسالرسائلهذهبأنالقولنثاكلكإذذ

فىاألولسغهمنخرجأنبعدحدثبلىاألممالسفرفىيذكرلمالذى
J8Yأمما

لtورعويةالرسائلالرمفمون

لفىتمتدالمسيحيةبدأتأنبعدولالرلىتيهاالثالثالرسائلهحلى
وروونويثاممنائسإقينطمثروناممذبةايمانالمعان5ركخبدأأنوبعدالمال

وياوحالكرازةفىواشارعالذيئكنالمؤجيشمعبهبشرالذىاإلنجيل

إلىدخاواالذيناليهودالغنوسيينمنجماعةهمكذبةاالمعلحينNهؤأن
األساطرمنوتعاليمهمهمعقاعناصرواجمتعليمهمفىولكنهيمالمسيحية
فقـطتعاجمهمئليسنهمنحرفكانوaوفوالمسيجةوالروديةرالفلسفة

أيضاوحياخهمسلوكهمفىبل

علىبشدةوينبرالرسائلكمذهفىينبهأنولالرلعلىكانذلخاوألجـل

طةالمشألنمملهمىإلبوضوحيشيرأندونالكنيسةفىالخدامصفات

ىإذاصانليةومحيعلىيرأعنبرثمحياتهمفىتتحثـلىكانتمهاأاىا
المواضيعهذهعالوىتحضاثلالىهذهفنرىولهذايسوخالمسيحفىاللهله

لمسيحىااإليمانايصالحةةالحياالكنسيةةالخدمالثالثة

الكنسيةلخدمةاأل

وإالتساعالتثبتإلىفيهتثجهالفىالوقتلكفىالكنيسةكانت

or



علىالسنوترتjVSووصالحةزويةقياداإغتاخوالعددىلجغرانى

ال3دحمأكنالموكحبةخداممنأكئرحقواضحةإليبمكانحاجـاخيسةال

أواألسقثفالكنسيةااصددنولطأةثةاعنمحنالJاليكشثفاوفي

قاآظهرالرساعلصإذالقولسبقوكمالمقاألروأخويرآالمثماسثمالعثصيخ

يتحلواأنمجبالتىواألخالقصكاصهمعلىزتولالخبارعخبمخـدظاهرن

نهLدالخاهماأعلىوتيطستيهوثاوسيخاطبكانJوالرلىواملها

ألكـوفهأنيبهبولذلكباتدضسطواحدكايعملالتىةالمنطقفالبارزان

تيموثاوص2قىالحقالممميحىوالساوكالمعالماضحةوالوالبارزههىصهماحيا

2rتيدعاAIrjirYYjY3Yoir42ا

فىأيضايظثركمالمـماولالرشصماثيخجاثهاسظمورامانلفحياةإلخ

كنيسةفىأالمفايحىالممالخادأوالخدامءؤالفىيقدمغاالتىالمباشرهإجمماثا

التاليةورباأليتحيزالله

المسيحإنجيلعلىاوتمنفقدكبرسلطـانهصاحبخادمإنهأوال

مماذالأئالمسجيةالتعاليمعلىأيضاواؤنمنزصيأنيستطيعىاذافهو
أيضاتـريةأناخوبستموتحلحمأناةولبويعظيوبخأذاخيستفإذ4ذاو

Yأذلحكنحنىلطيفاونيأذيجبححذافشولت42تيموثاوس

محابيايإونأالمجب2YOتيعحوثـاوس2المسبحلىالضالننيرجع
لهأعطـىالفمكأأنهفسلطتهوسمتيموث1كبالاللىيحكمبل

عاإليماذيحثألكهولشىخسصيةاضأغرفويستخدوحعهيحثأاللمجب

سيتيموثاو2ة46وثاوشتياالحصحيحةوالتعاليم
الحسناإليمانةادجلمه3بحاثا2تيطس16اسا

المتهلصةآلبالخدوايقوأنقادرثنمزعءأكفاألياشاإليماناAدخيـوئ
YووتاتيeYا
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وألجلمناسببرءومناسبوقتفىلمةبالكيعظلمأإنهانيا
يتقدمبلهتعلفيمايسشمروأنالمقدسةاكـعىتاباعارفالكونأنيجبذلك
منالمعلهمنيتحذرأنويجبe1Yk1تيمـوثاوس1أكثر
ولكنالناسيفملونمrا4تيموثاوس1لنعaابةالكذ
تيموثاوس2باالستقامةالحقكنمة3امفصمزكىالعاميكونأنهوعليه

2Ia

وضعتقدالمشجخةيدوأنمرتسمأنهالخادميعرفأنيجبثالثا
1عايهصاواؤتمنLIaAlAUWأوهبةءمةالخدهههلىأصبحتوقدعليه

بحـببلالموهبةهذهحهملأاليجبذلكوألجل4tcتيموثاوس

الروحعطيةهىالموهبةهذهأنتكمايضرمالكلمةهذهولعليفرمهاأن
soفغإدارىمركزمركزهأنجانبإلمأروحيةموهبةkoوحيةالرهبةالمو

وضعتالتىبالرسالةيقومحتىقويةتستمروخدمتهممثشعلةتبتئأنيجب
7و6اسوتيموثا2عليه

الكالمبصورهتمسكواإليمانالمحبةفىلحياتهرنحظأنرابعا
oY2يسوعالمسيحفىالتىوالمحبةاإليمانفىمنىسمعتهالذئاليمـجحا

وضميرإيمانولكداالصالحالضحيرلهيكونأنيجباrةاjتيموئا
أيضااإليمانبهةمنالسفينةكماكسرتقومرفضهإذالفىصالح

الشهواتوأماالشهواتمنألىيخضعأاليتعلمIOاتيموثاوسا
منالربيدعونالذقحوالمحبةوااليمانالبرواتغمنهافاهربايشبابية

بالججعمترفقايكونبلنهاصمأنمجبالالربوعبدؤفقلب
يعطيهمأنعسىلنالمقاومبالوداعةمؤدباالمشقاتعلىصبوراللتعليمصالحآ

الطاهرةالحياةإن22225تيموثاوسى02قاطلمعرفةتوبةالله

awn



3ـقدوكنبلبكداثتالثأحديستينالنالحيعانأمحرصاحساجعل
االثلهاردفىاإليمانفىوحاسافىالمحبةفىردتافىاكالمافىلنللمؤمن

Iتيموثاu4Yأ

معأىاالنجيلطأجلمنواآلالماتالميتحملأدظيجبخامسا
كركإشبلأسيرهأنااوالربنابادةبتنتخجلفالباالنجيلوالتبشيرإرساليته

8ةاتيموثاوس2اللهقوةبحصمباإلنجيلألجلالمشقاتاحتمالفى

وأيضاالمسيحلدوعصالحكجندىالمشقاتلاحفىأنتفاخمركثم
23jtتيموثاوسYقانونيايجاكـدلمإنيالصلالباححدأحدكانإن

4عكلوفىالمسيحىاألولالعصرفىالكنسيةالخدمةأسسمممامذه
مسيحى

فيهاالرسوليقردهبموالىوثاوسوتيهتيطسفىرأيناهاالخدمههذه
واكشالمئالمطللخادمالمثاليةالخدمةهىفيهاساليهنروايسشهبأنوينحهم

آخـرفيخداماأومساعديغيقيموابأنصحهميةهمخثمخدجانبيك

أنيجبالتىفاثالرأيناوإذا5اتيطسوأراملسسةاوضأساقفة
تيطسقولالرلىيطلبهمماالئنئبعضتختلفنجدكحابمكليكوخها

حياتهفاممجىغرزوجاأوأبايكونأالجمبسقفNUوتيموثاوس

التقوىحياةحسناويعيشبيتهيدبراللهكوكيللومبالنيبل
للظروفونظرأاتيطس31r1Jتيموثاوسا

كذبةاالمعلمونيوجدحجثالداخلمنعوصاوخىالكنيسةفجباتمراىا

أوثطاسأأسقفاشايخاأكانءسواالكيسةفىالعاملونيأنيجبالضالون
التقوىحياةفىعيةالشضةقىفىللخدمةاستعدادفىأرملةأو

هwlم



اممنسيئاالحياة

األتيممذبةاالمعلمونأولخكعثملهوفىىنصااسوكالىأيضايهنا
تليقضدسلى3مجياةةسينص113يخححمحولذلكاكنيسةاثثرهأتحاباعميوني

ةبمنس3إاسةدبان

سراوممانكلفىالرجاللىأنفأريدالايصمالهعلىبشدوةينبرفهو

ةالصااهذه28وتاوستيهLجدالوالغمببدرنةطرطاأيادىا

بصهصفىهبمينتاأجلنوخصوصاالجميعأجلمنونتأنيجب
ألجلاتوتشكرالتIوابوصاواتطلباتتقامأنشئكلقبلفاطلبا

حياةنقحكمالامـففىهمالذيئوجصخالماوكألجلافاسجميع
فقطوليس2واjYتيموjujic1تقوئكلفىمطمئة

arLأدتهنحلصنالدئقبولوحسنهذاألنويكندئةAهحياةىلنتك

يشتركنالءالنساأنيطلبالرسولفإنرالعإصاا3عادةكانتكاولكن

تزيينإلىينفبنأنلهنفاألشفملولهذالكنبسةفىالعبادةقيادةفى
أنمو29rتيموثاوس2والوقارضممةالحىبلباسأنفسـهن

الكنيسةفىالعبادةحياةكثيرآعنيتكلماللكنهاإلشـاراتهذهيذكرالرسول

ن5كحماآيرتألهاكانسةالكنيفىكتأخـرلئالصاةإلىالنظرالرلسوليلفتثم

كنءهؤالا6لأممأظرألاألراهمشكطةوهىالكنيسةنثأةءبد

ونةالمهإلىونيحقاوهمحواحاجهـناتزاوالإكنيسـهافىالزلن
يعولهامنلهاايسىالتىاألرملةأنوهوأهاتمبدأيحضعالرسولشول

تالثاألمةأرحقاإنهاعبةاياظووففىونخهاهـعلماالكنيسةفلخعمل

عاياتنفقأنلمجوزفاأليعولوهاأنعلىوقادرونحفدقأوأوالدلهااىا

والديهماحقوليوفواأنيجبلهاهمالذينألنالمحتاجينوالأمننيسةا

همح0



معونةتناكمنأنفىالرسومرطويش535تيموثاوش1ليهم

jماFأوشالمافمشحسنهبنالستعنتقلالتقيةخةمؤونتأنيجبخيسةال
اآآ3فاذللثءاأاللهخوف4بدربتسئولةةوأموصالحة

يتمجدأنشيمحتىحياصبمفىينمسيحيبكونواأنفيـجبالعبيدأما

لمجاولواأالبيجإثوكذاالحقيقيةاإليمانيحياةسادتهمويقتنعبسببهمألته

بلبعملهممودتيلقىفالكإخوةيعاطونهمالذينلنالمسيحيسادتهملاستغا3

ومحبوبونمؤمنونهبمالفائدةفىيتشاركونالذينألنأكاوهميخدموأدطيجب
األساستضعهامةكلحةيتمثماركونطمةوالوا6تيموثاوس1

الحياةصحتىتصأىلهيـكنلمالذئالعبدألذتالرنظامال01 دوس

وماالفائدةفىشريألنهمميدهلدقيعحلvNاأصبحهلسيدمالمثألصها

ءالنظاموذالمثالقولهذابينالشقةأبعد

يحاولؤنلمغالقويةوالتحذيراتالمائحمنمجموعةالرسوالعيتم

اينشهنهإنويضالوهبمءباألعضايضروائالىبنكعلههبخهممويستغلواأن
يجعلغموالسلطةالمادةإلىوكهفموكيعشابمافىمامكوالألصامالخيتسبب

هكذاليس61تيموثاوس1الكضيرةاألوجاخافريسةعونهي
حذهمـمافببرتبهتحيدالتىارلألخعامتنبهاون3أنبحببلالمهإنسان
ييعها3قاحاادعىالتىيةاألمحابالحياةويتحسلقالحساداببحاحعدوكلها

إكأالووالنس3باديعةالوظأتداعايهببالعالماحتءاأشأجلتم

اt4احالميسوصآربناورضه

نطومنزلعفىانتهكنيسلىءتنعبفايااوصهعش

3Iاكخيسةإيمان

علىيجبوكانالمسيحيةللعقيدةواضحةصورةتعطىالرساثلهذه

طوتيا



ومـنالوقتذلكCالكذبةالمعالينالظشارنسبةذللثيفعلأنل
العقيدةهذهعناصر

لله1أ

AVلىالذوحده6وه172اتيموثاوساتهوحلى

محاربنsكلالرسوأنبدوال61a6مرثاوبرتي1الموت
األربابوربالملوكملثالمالمثإنهيهميرةبآلهةتمسكصاالتىالغنوسه
يكذبر5الذالحقالصادفcقوىccنهيدتىالنورفىساكن

ويع44تيحوثاوس1صالحشئكلخالق2اتيطس

جمهذهخاصةةعباروهناك6rتيموثاوس1الخلوقااككلالحياة

الرسالتنفىاتمر6وتأقااتيموثاوسامخلصنااللهالرسائل

الذىاللهقوةبحسباإلنجيلألجـلbفيقول9لمواتيموثاوس2فىأما
لراكثتأقالكلمةنحلصمهـةالكهذهمقدسةدعوةدعانا3خلصنا

ودعلهالرساثلهذهفىهوظهوراالمراتأكثرلود1الجديدالعهدفى

عبادهوهونيرونعهدفىبدأيشتدالذىالتيارذلكمقابلفىيضعهاالرسول

هواللهثذمنبمدالالناسيخلصالذىالخلصواعتبارهاطوراالمبر
مخلصفا

المسبحسوعثب

أىاحدوباسحمإليهيشرولميسوعالمسيحباالسحمإليهيشاردائمآ
الرسولهأنإلىلرثيوهذاالمسيحيسوعممىماونادرأالمسهجأويسوع

الضوسينضدالسيدبشريةعلىالرسولينبروهنامجدهكأعنهصلميت
2Aتيصوثاوس4Yا36أنظر25تيحوثاوس11اإلنسانفهو

ظهورهممماوتجسده9اتيموئاوس2الوجوسابقنهولك



Y3تيموثاوساأنظر10اتيموثاوسI1ماتوهو

ضدوهذاالوحيدالوسيطهوو2تيطس26لهيموثاوس

25تيموثاوشIءأالوسطا5بكثرينادونالذيئالغنوسيونيقولهما

rخراcالفدم

20jتيطسا4ستيموثاو1لنمرتالرسائلفىذكر

مجددهاواالنسانحياهفىيعملالذى

نبرلال1د

i11ةاتيحوثاوس1مراتY10و8اتعهوئاوسc

أعلنخهولسراكاناالنجيلأنيذكرفإنهالرسولعادةهرووكما38

و9أوسثتيمو2لح316أنظر26تيموثاومما1يسوعالمسيحق

األبدىاللهقصدأعلاإلنجيلف2rjاتيطس10

الناسيدصاللهو2Iتيموثاوساالناسوللهواإلنجيلهذا

ا4تيموثاوس1يؤمنونالذينولمجنلكلليخلعحبم

Aالصا

نعمةهىبأللاألممJنديسأنهيذكرفإنهافاألحمأعنيتكـطمدماوع
كلناوألنناiيقوكماأو9اضيموقاوساألزلمنذالمسيحفالله

وإحصمانهاللهمخلصنالطفظيرحنلكنطائعنغرءأغبياأيضاقبألن

وتبهديدالثافىالميالدبغسلصناخلرحضهبمقتضىبلتحنلناكابرفىبأممالال
l33تيطسالقدسوحVليةإلىيشيرهناالرسولولعل

ويقبلناأجلنامنالمسيحمملهماثماريعطيناعندماالمعموديةفىالقدسالروح
خنموتحميثبالحصليبىفصاالخىليةأمـاكنيستهأىجسدهفى

8ة2المقامالمسيحإلىلرويشJUYتيمو2معهونحياثوملهإلمسيح

afw



لحباأ1و

وكذفااتيموثاوس2يسوعالمسيحفىهولناالحياةوعدإن

افىخزهاللهحمهاوعلهالتىاألبديةالحياةءرجاعلىيقو2اتيلىفى

بنعمةمالررينأصبحناقدألناثميرإصهاالاألزليةاألزهمنةقبلبايعن
نتحتعسموفالتىالحياةهىاألبديةالحياةأننبىهنا37ستيالله

الحياةظتهرعنيوحناالقديسلميخكعندلصاأنهأىربناورظعندحها

عندالمجيداآلقظهرهاعنيضكلمهناولالرلفإنالحاضرالعصرفىاألبدية
جمأمخلحصنا

علعباويمريلصحهاولكنهالمسيحىااليمانCأخرىالكوتيةعناصرهناك
الذينالكذبةنالمعاواجهةفىاعارنماهىالسابقةالعناصرولكن

الحقعنافـووانحرواليونانيننودالمنجاؤا



ضآلراجلبما

حمظكتابات

تمدرسهمىوالمسيحىاالختبارعنمراسعبفىأخرىدرسةإلىاآلننأتى

بوحناإنجيلكتبخمسالجديدالعثدفىيقابلنايوحنااسموتحتيوحنا

المجموعةهحذفىيواجئهناسؤالأهمولعلالرؤياسفرلرأوأخرسائلثالث
هىهلوالتلحيذالرسواليوحناالقديسمولحىاحدوشخـصاكحاتباهل

التىايكتبمالمجموعةهذهسندرسيوحناالقديصهاأسايةصفرسةلىهـ

االختبارفىالمسيحمحنىتشميرفىاالنجيلوخاصةاألمماقاإدخلت
المسي

رسنطهكمعاجميعاندريصهافسوفسائلوالراإلنجيللتقاربوفظرأ

الرؤياسنهربعدكعا

الجديدلعهدثالالمدخكTorا



ولنإالملمج

سائلوأيدال

النجيلمقدمة

يـلىاالكاتب

والجوابصعبالسؤالهذايوحناإنجيلكتبالذىهومننول

منوحدهاللهإاليعلمال9بالعبارةتنهىماغالبـاواسعةدراسـةيتطلب4عإل
لنقسمإلىالعموموجهعلىانقسمقدفالرأىاالنجيلهذاكتبالفعى

معللمسيحتلميذاكانىالذالرلسوليوحناإنيقولاألولالقسم
اإلنجيلهذاكتبالذىهوزبدىابنىيعقوبأخيه

خحصاأنبدوالالكتابهذايكتبلميوحشاأنهوالثاقالقمم

دراهينهوحججهءالعلمامـنالفريقنهذينمنولكلكتبهالذىهوكيرهآخر

رأىسنوجزولكنناعليهموماماشئكلسردمنالمقاميطسعالطا
مهفريقلك

Aولمالروحنا

وقدالرسوليوحناهوالكتابهذاكتبالذىإنءالعلمابعضيقول

ايةdlللكنيسةاألولىالقرونمنطويلةمدةسائداالرأىهذااستمر

الرأىهذاارتكزولقدحولهالثكوككثرتحشاعضراقاسعاالقرن

الداخليةدةالشهاوالخارجيةدةالشهادعامتيننعاكا

54حأل



اظارجميةلشعهادة

منأخذإنهيقولالذىم80إيريناوسوUaمصدرفأول
سوبوليكاراإلنجيلاملىكاتبعنالمعلوماتبعضبواجآربوس

قدالميالدايفانماالقرنوأوائلاألولالقرنأواخرفىعاشالذىهذا

اآلباعتذكروكلالوقتذلكومنلهتلميذاوكانالرسـوليوحناعاصر

يعترففلمذلكقبلأمااإلنجيلهذاكتبالذىهوالتلميذيوحناأن

ألنهالهرطوفىالضوسىفالناتينوسسـوىالرسوليوحناإلمااإلنجيلبنسبة

فقدذلكعلىورداالهرطوقيةتعايمهمعلىيصادقاإلنجيلأنيظغكان

هرطوقيةكتباضوسيةالرؤيامعلرتهواعتاإلنبيلهذامسيحيةجماعةأنكرت

ذلكبعدءاالباكلىقبلفقدبالعكسبلالكنيسةتقبلهلماإلنكارهذاولكن

وكذلكبالموراتورىالمسماةالقائمةفىذلكووجدنايناوسقولة

مموغيروسوأوريجااالسكضدرئأكليخدس
وعلىيوحناإنجيل3ءجـزالجدلجهالعهدسقدماتاعحمطاللوانظر

قبلالكينيسةفئنقشرةءكانتيوحناإلىاإلنجيلنسبةتكوناألساسهذا

منهيقتسلمأوإليهبولكاربوسيشرلموإنحتىايريناوس
خبةالداالشهادة

العناصرهذهفىوافياتلخيصاشهادةااهذهوستكوتلخصوقد

باألعياهـالوثيقةصتهصرمنيتضحوذلكيهودياكانالكاتأذأوال

مـنهاالقليلنذكرةكثيرادثصمنيتضحكالهماسشويةاوالمواسمثودية11
ها2الجليلقانارسصفهوعندواجوالزاحاألفرائدصيعرفإنه

فيهالذىالعظاليوماسمهالمظالعيدأسبوعفىاألخيراليومأنيرف
فترةفىنشأقدهاماصداهناكأنويعرف7rvءماواليسمةيذهبون

ئأ



إلىينحجونالرودوأنا10vالتجديدعيدأحمهالعهدثبنا

55االجـهاقبليتطفرواحتىأيامبعدةالفصحعيدقبلأورضيم

1111919اليعازرموتفئذلكيذكركماالجنازاتفىهمائلصيعرفهـ
rrrjوديةاحمهاماوالموائدواامنذلكغر

أنفيعرفاألرضاقياجغريعرفألنهوذلكفلسطينمنثانيا

يسوعوأنبم3r2يعمديوحناكانحيثكثرةمباهنونعنفى

446الجليلىإلىية31الجهمنبهفماالسامرةعلىيمركان

50I2أورشيمفىالضأنبابعندحسدابيتهـكةأنويعرف

بروأناغلوةaوالىءأورشليممنعنياقريبةبيتوأن

ءاوهاء6ريةطيرةصهولىا

صداقاتمشأورفىلهأنأوأورشليمسكانمنن4ألباوغاثالثا
يأتاليعرفوكانV15الكهنةرئيسبيتفىوففهوصركثيره

وسrnنيقويمثلشاأورمن3وغالبيالهوديةسكانمناكانـوالذينيسوبخ
للمسيحقبرهوهبالذىامةالرمـنالذىويوشـاأ3

صفاووالحوادثوراأليصفألنهعيانشاهدالكاتبوكانرابعآ

العاشرةالساعةفىذلكفعاليسوعتبعااإلينالتلميذينإنيقولكأندفيقا

19rيرالجماكيإشباعصاحبتالتىادثالحوودثة1اقيقاماباويعرف

l55cوليسءالخفافىذهبالعيدإلمىذهبماعنديسوعوأن

2YيسوعواليراوءجاالذيناليونانيننوقصةV11Ycعلنآ

02Yr186ءاالورإلىعليهضفجاعواالذقسقوطوتصه

9jcيقوبنفسه4أjذلكY14Y

ة4ب



ذلكويظفرمازبديوحناتووكللمسيحكيذآتلكاتبلامسا

يذكروأنه4VrYrنحصيسوعكاذالذىالتلميذبأنهوصفهن
V1111يذإبخالاأرجاغسلشاخرىاألااألناجبماتذكرلمءأشيا

rirwYfrvYofببطرسثيقالىالهاتصىب

األخيرهدئةلحاوهذهVكاا19خاصته11يسوخأمحـريموأخذ
زبدىيوحنانهويوحنااأناتماحتؤكد

إوحناإلىيسبتهعلىاالعتراض

كماأتبلهزبدىبيوحناالتلحيذإلىاإلنجيكاكطنسبةعكاضاالعتر

بهئرونرضاعوقدواسعكلباثخثـرالتاسعاقرناهاية4jاقولاسبة

Cصشاىاالخاوجيةالثحهادةتجهةفنوالداخليةانالرجيةالثبادزجنعلى

يمكنالذىالوحيدالمصدرألنهءالعلمافحـجايحهلمإيريناوسعلىأص

فيلبىإلىرسالتهصكتبSالذتصاربولهبوليهوعنهأخطهقنسيأن

يكنلمأنههذاينىفهلنهيقتبسلم94اإلنجيلهذاإلىيشرلمسنهول

تكوشاأنلمجكنالالصمتلشيادةأىاإلشارةأواالقتباسعدمإنفهيعر
قاطعة

لسولاسايـوحناإلىاإلخصاكطنسبةت3صأتهجمامحناكإكاويقواوخا

حذهتولقيطالخثمدالالطمةونسيخالذينأىAlogoiاواحمغ

ضدهبمكتبقدالمـراطقةتكلاكخيسةااعتبرصهاالتىالمعارضةالجماعة
الرسولاإنبتهوكناإلنجيلعنمدافعاهيبوليطس

ولكنيناوسقبانتخبعهاأذيعنستطلارجيةاظثهادة11إننعم
لهابالنسبةنبدالاألخراألناجيلألنقاطعايمونأنشيمالأيضاهذا



JJألاالثالثةاألناجيلمعيوحناإنجيلضعوكنوأجلىقليلةلشـهادةال
وحىمنأنهعلىاالعتباربربناألولمنأخذتهقدةسيض13أنعلىتدل

اللهروخ

تعقيداأكثرفاألمراخليةالددةاشبااعنأما

شاهدكاناالنجيلكتبالذىأنتبينالتئالشواهدتلكفثالأ

فيقولايمتحهودبيننفسهيضعوأنهنفسهالسيدوحاضرأحعيان
والذىيقولثما1fورأيمنابينناوحلجسداصارالكلمةو

أنظA5rأنتملنؤمنواالحقيقولأنهيعلموهوحقوشهاشحهدعاق
VYEكتبالذىهويوحناأنعلىتؤخذقدهاوغيرالشواهدههذه
يوحناأناالعتارفىوضعناإذاخحصوصاالعكسىعلىؤخذوقداالنجيل

يذكرولمقدذكرلعمدانايوحناأنخاالنجيلأبدآفىيذكرلمزبدىن

القبداكريذأنيجبن153مدانالمعدونفقبوحناأىلقبهالكاتب
Iيوحناانعلىأيضاالبحضاعترولقدنفسةعن5يميزأنالكاتبأراد

التلميذوليسالرسلكـلمثلالرسـولبلقبنفسهكريذوأنبدالكان

إلىيفسبأنهيجبيقولوناإقبا1وهذايحبهعيسن5Zالذ
الذىيعازراهوفهلr3و11و011rيوحناإلىوليساليعازر

اإلنجيلكتب

تلميذيوحناالقديسإلىاالنجيلنسبةضدآخررهانوحناكب

لأممLلمجسبألنهالكتابهذأمثليكتبأنيستطيعالأنهوهوالمسيح
ir13صالباءمملوالكتاب9ممطعاLحLتشابهآهناكتجعلالهليليةت

انوراالحتماالكلمة9مثلاالسكندرىالفيلسوففيلووبينبينهكبيرأ

مخطوطاثفإنقاطعاليسهانالبرهذاولكنذللثوغيراألبديةالحياة



كأدةيثمعرمنهاءأجزايقرأومنالهلينيةللثقافةتسابهاتحملأيضالكران
االصطالحاتهذهأشااألمرفىماغايةالهلينالفالسفةمنيقتبستب3طا

أنبدوالالمعروفةاألبمكلفىالناسكلعندمعروفامشاعاتراثاصارت

صابالبهيتصزالذىاضح21االقوىأسلوبالإننعماستعيلوهاقدكثيريئ
كتبهقدتالميذهأحدبأنودقدولكنلهيوحناكتابـةضدعقبةيقفقد

3ههأما1الذىوكو

rءبهولالنبيليوحناولالرلكتايةضهاناقوىآما

فىإرنياوسعلىيعتمدواأنيستطيعوالمءفالعلماLاالنجيلقبولفىكشيسة11

يذكرلمLpالميالالثاقالقرنمنتصففئكتبوفمارتىتنفجالىتهافىشحم

اإلنجيلإلىيشيرالفإنهالرسـوليوحناعنيتكلموعندمااالنجيلإلىستر
فىرالمذك5يوحناهوولالرفيوحناالرؤياسفرإليهينسبأنهحنفسه
يقتبسا56سنةفىكذللثاإلبحيلىيوحناليسولكنهj9ا4روئا

واكضهعظاتهفىاإلنجيلمنالمسيحآالمعنeساردمنالذىفيلمو

أنعلىقاطعاتأكيداتعطىVىالمورتورقائمةوحتىكاتبهإلىيشيرال
pأنهمنهيوسابيوسيقتإلسالذىبابياسأماكتبهالذىهويوحمنالرسول

وتوماوفيلبسومتىوبطرساوساندالمشايخسمعوامنكليسألكانإ

الشيخويوحناأرستيونقولياذاوكذلكالJيقوبحناويـوويعقوب

اسمهااثنينيذكربابياسأكاالواضحدايوسابيوسويقولالربيذاؤا

هوأنهويلوححىوهوالشيخوالثاقاماتوقدالرسولاآلوليوحنا

صلةالالرسوليوحناأنءالعلمايظنوغيرهكلههذامناإلنجيلكتبالذى
باإلنجيلله

الناليةور8األفىنلخصهأنأنويمكنناكامـلباختصارالموقفهوهذا

وبينالرسوليوحنالنبنفصلأناالحوالمنالJىبأيمكنناIا



الكتابدرإنولنةفإنناروحنااسمتذكرأالشمثتووصاب3اذا
هذاأنكلىادةالفتلويثبادةالكتابصقحاتثعيانشاهدحقاكان

بطترضعفياحالخارجيةعادةالثأنوحيثولمسلىوحمLZرأقدالمصدر

الذىالشخـصهوونياألرجحفعاىتوكالرليوحناباسمضابالهذا
هذهات4المعاونه4تءجا

راضاتاالعتلكقلمصكرهنزيلأنكنالذللثمعواممنب
الفعلىتباكطاأنفـفقىالحاضرالعصرفىءالعلمايةفئأجعلتالتىالقائمة

التاحظعدةنذكرأنلنيمكنذلكوعلىزبـدقيوحناقووللالنجيل

رالـوبعضبئقده

أحددعونةالكتابهذاكتبقديوحناالرسوكآنوةاألولاألمرا

الرسولضغطوتحتاسمهيذكرلميذاتااوهذمعهكانواالذينتالميذه

الكتابطياتفىواضحاولالردماليضعلم

رات3المذاستخدمقدتالميذيوحنامنواحدأأنفخوالثاقاآلمراlت
الكتابهذاوكتبأستاذهمنهااىالمواعظااو

رسةلىهناكأنفعنكثيرسبيأنصاراقديالذىوواألخيرألمر1101
عـنولالردرياتذحوالمواعظ3صاراألفكاالتانقشرشايوحنارسةلىسمما1

عنبليوحناإنبيلىعنفقطليسولةالمممشمىالمدرسـةههذوأنسيده

بعدز5ذكsسيأفاكماأيضاالرسائل

سيرادونالهكرذأذبنايجدرالموضوعهذانتركأنوقبل
أحرقد4أإ5دناسإوإنبركنءكابهفىباكااذاحعنءممنرحـولى

دراستنانمايةوفىسلىالمةالتاريخفاشئأىعنهنعرفالأنناحتهانفسه



بدوشاكتابهتركلقدالذلمجدشاححدصوتىأاإعنهرفنأننستثلهخا

الذممأهوإنهبلنشثمحىإنهاللهاثيسوعاسحمبرءفيهنبرلىالحتى4ال
بالحياةنونالمؤتمتعيوأتوينشرالحقيعرفىلLصوضحىهسنأنقمى

بديةألا

نسبالذىيخبهيسوخكالتsالذاقلحيذكومنإذندادسؤالهناكرف

واضأربعةفىالتلحيذاهذذكراالنجيالإليه

يسوخصدرساعالتكاناألخيرءالعشافىا
vأمالهحوتمعندهأمهيأخذأنهالسيدنهطلباعندالمصلبعند

191YVjY

يجرىفذكب4والقياالفارغالقبرعنالمجدليةمريممنسمع10عند3

ا202اوورأقالقبرإلىبطرسح

fو27اطريةصكيرةضداألخيراظهوراوفىyr

شهالىصيئالذيئإلىأخرىإشارةهناكنهذاجاتوإك

1fيوحناوهوriljjانيسوختبعااللذينيوحناتلميذىضمن

أالكهنةرئيسبيتفىعروفاكانالذئاآلخرابالتلميذأبومن

5jالعصليبعلىبالحربةيسوعجشبيطعـنوكوالجندىشاهدوالذى16و

Aو4ألحمبهيسوعكانىالذنفحسههواألخـيرهذاأنويلوح1935

ذلكومع214YمعIroحقولشهادتهوشمدعافيالذى
عبهيسوخانالذيذالتلصصلةكىماالتحديدوجهعلىنعرففال

815jافىاآلخرينبالتلحيذين

هبذظهرالتلميذهذاأنهواألولرقأءالعلمايرىالشواهدهكلىومن

U0O



رناميظثرغالبآماأنههووالثاقفلماذااألخمرءالعمثاوقتفىلتسصية

أنيمكنكلهاالشواهدهذهمنشيئانستنتجأنشيمفهلببطرس
وراألحذهنستخلكى

اإلئحيلةشهافىوهذههذاوكتبصهذاشهدالذىالشخـصهوإنها

القولكماسبؤمسبما

هذاأمامجمةصعوباتهناكولكنزبدىبنيوحناهونيكسقد2

زبدىبنكيوحناالجليلمنوليسأورشدممنإنسانأنهعهـاأالرأى
نفسهحوكانإذاايكهنةرثيسبيتلدىمعروفاكانأنهذلكعلىوالدليل

كحذاإليهألخهبيتايمتلككانأنوالبد15اuAاآلخرالتلميذ

معهوبقيمتالصالبوقتملأورفىءالعذراالتلحيذ

rالتالميذجماعةإلىنفسهضبمأورشليممنصغيراشابايكونقا
L3اإلنجيلفىالمتاخرظهورهمنيظهروهذامحبوبانشطانوك

التهبرإلىرىافىبطرسيسبقأناستطاخإذالسنفىرأصكانوأنه
يعرفأحداالنجكومن3ك5fاصاللى

كانالذىالقلميذإنولتةأظريةظهرتفقدالزحوضلهذانظرا4

لهيكـنلمولكنالحقيقيهاتلمذهايمتلالذىالمثالىالتلميذحومجبهيسوع

المقبلةالحصفحاتفىالنظريةههلىإلىرجعوسالتالميذبينحقيتاوجود

اإلنجيلىهدف

هوفماالمسيحمحايظهيرلوشخحصهنفسهأخفىقدالكاتبكانإذا
يوحناالقديسيتشابهاألمرهذافىإنجيلهكتبأجلهمنالذىالهدف

خأنجيلهيكفألجلهالذئالهدفيذكرمنهماكالأنفىلوقاوالقدبس



إنجيلهءبدفىواضحاالهدفامذلوقاالقديسيضعبينماوهوواحدارق

ولفيةكتابهفىةاألخرالصفحاتاإالهدفكعذاذكريوحناالقديصؤجا

ضابالهذافىضبتلميسوعصنعأخروآياتYjrnrفئ

اكبمنسيولاللهاقالمسيحثهـويسوخأنلتؤمنواكتبتفقد6JAهLوأ
ورااعددلنااألعدادتتضحهذهفىطهباحياةاضمإذا

وذلكالمسيصليسوعكاملةحياهيكتبأنرحثصلمائالصاتبإنأ

فىوأيدونايسوخصنعهاالتىاآلياتامنضخماآعدكقىأنهفىيظثر
منتقاةمادةهىالكاتبيدوصtالتىالمادةأنأيضاالنثارئحـظويا3كتابه

انتفائهسببويرجعيدهتحتكانتالتىالمعلوماتمنرةكبكميةوبنمن

الذىاصالصدفاإلىتؤدىألنهاواكثتهاغيرمنةأكثرصهاNNطهـا
المعلوماتكلإناةإليهالناسويقوديرهنهلكلتينيهءذصصيضعهكان

بهخاصيثئإلىييدفكانضهوليحةلديهكانتالتى

الكنيسةءأعضاأيضاعينيهنصبوضعوقدكتابهضبيكانإنهب

منجماعةهم3إليكتبالذينإنإلمحانهمتثبيتإلىيحتاجونالذق

معواكـهمالمسيحجسدفىءأعضاوأضحوااإليمانقبلواالذينالمسيحين

تفهمفىالثاقبةالنظرةجهمالذىالتعليماهذإلمماالحاجمسيسفىكانواذللث

أنالأخرىةءقرابحسبأواللهابنالمسيحإنهالمسيحشخحصية

األولىبالدرجةتعليىكتابفهوZWrابنهوالمسيحيسوخ
وخطاباتفيهتءجاالتىجزاتالىنوعيةفىوضوحبككلذلكويظهر

وتعاليمجديدةإعالناتنجدآيةأومعجزةكلففىدلليهوالمطولةالسيد
الربهايذكر

وكفىدهالمجرالحقائقنظريايذكركتابايعتبرالذلكمعولكنه
هافيهتذكرالتىالحقائق43مملىكتابالمتجسدشالحغكتابلكنه



قلبظهرعنيحفظاحليصإنهدينامحقالمعاقوالحهقفعالةقاث

وربممتلئةوحياةبلaحيايعطكأكأواحسنهشظريةبمعلوماتمحددأو

أفضللممونوليحياةلكموذلتجئتالسيديقولإذخمباركهوما
ابنالتهيصجرأنسلطانأيعطيهبهقيؤمنكل

الحدهذاحإلىتنكلأنيجبوكانالكاتبيذكرهالذىاطعدفرووهذا

آلمالزميمةأخرىءأشجاوايثتثمأناستطاعواعمدراسفىءالعلماآناوال
فىتظهرأخرىأهدافأنجثاشمعرواثالئةخصانذكراألولىاطدفلهذا

الكتابهذاطيات

ولهبعنهيعبراالسكندرىليحندسأاسقنتجهاألولدفاث1

هىالتىاألولىالثالثةاألناجيلمفابلفىوحالJهوليهونيوحناالبشير

اوقاخواالحقاثقاألخرىلاألناجتذكربيماأنهبذلكيعنىوAوالجسد

ويعلنالسيدرسالةروحيظيريوحناإنجيلفإنالربحياةفىوسةافى

طاإللهىالجمانبمعناهالروحىالجانبأنظضواءالعلمابعضأنمعشخحصيته
فوكالسيدليعرقولفئالمتضينةالعميقةااللهيةفةالمعرأىالضوسىالجانبأو

هاVيوحناأرسلتهالذىالمسيحويسوعوحـدكالحقيقىااللهأنت

دفاعىهدففهواالنجيلكتابهفىءالعلمااهيرالذىالثائالهدف211

جحاكأبنصماجمحنايىالقديسأنارأوفقد

األناجيلفىأيضانجدهراألهذاهوداجماعةهىاألولىالجماعة

أنيظهرفصهيوحناإنجيلفىوضوحبكليظهرولكنهcاألوالثالثة

ىاطهااللهابنالمسجحأنهيخكرونألبهمللصسيحالحقعيقيونءاألعداهمثودال
اتالمؤامرونيـدبروألنهمcA4094ا58ءالميمانكلاح

0150



اأبله11Aة103139ويقتاوهمنهيتخلصواالى

922lYfYالمجمعمسيحامنبهزونيرترالذثجحيعنلمجرمى
دتهآلخلى5يؤفإثهيذهءتايتهتامنأذقدوتيعتكانواذلكمنوأكر

6Yكلمةفإناألسااحذوعلىjrتعنىاإلنجيلهذافىألو

j1IAcاهتcjY4Yا2AاالمـؤكلرءئPثوااداطا

511Yوديةالممعوالمجابهةبلبالمقابلةاإلنجيلامتألوقدإلخع
ا1Vصاراالمسيحفيسوخالحقوالنعمةأماأعطىبموسىوسفالنا

الهيكاونهايةط1ايةjجمالالطقسيةنهايةصعناهالمسيحولمجى

بيهةاغرقاأبعد10وة1r224Yrrفيهوالعبادة

اآلبنولطالحقيقىالخزيعطربمأنيستطعلمفوصىوسىوالمسيح

أنكحبموالعودIryالخزثذاءالسمانأأرسلهالذىابنهفىأعفاحم
ونهواليستطيهAriucالشيطانءأبناهمبلحقيقةيمفىإبهرءأبناواايس
أخلصوااوذلكحصنهمول545كمسيدألنهسىإلىايذهبـوأن

ونسيكتشةألخبمالحقيقيةالحياةفجمالوجدواحكةبكلفحماواوفتمثجممتل
539يفعاونهلصنولهومنحرفوذيوبذلكلهتشمدصثاأ

وهذهالمعمدانيوحنايذتالفيىاالنجيليواجههاالىآالثانيةالجماعةأما

هوذسىأفمفىتأثيرحماطاكانماوكالباالكبيرزهامرحلهاكانالجححاعة
أحياايكنسئالتاريخويذكرfinاJUPIt9أJayارسظبمتـادة

تضبركانتالجماعةكعذهأذوياوحدالمياالثاكالقرنحكمااستمروا

األوللسببيننشمهالمسيحمنأعغوأنهاآلكاالمخخيالمعمدانيوحنا
يوحناالقديسلالشومنهأعظموفهـلكولذعدهأنهوالثاققبلهءجاأنه

وكفرانوبةبالالخاصءالجـزكاكقيويكنهورسالتهيوحخاوعـظيذكر

ولكنهالنبىوالالمسيحليسأنهعلىالقوىتأكيدهعلىويركزالخطايا

coV



بالروحيعمدالذىوهوقبلهكانوقدمنهأعظموحالذىلآلقاليشهدءا
ليسإنـه68اللنوربدليشءجابلالنورليسإنهالقدس

يوحظعظمةإن02283لنرحهيفرحالذىصديقهبلالعريس

129العالمخطيةيرخالذىاللهحملهوالذىالمسيحعكرفأنهفىتكن

ثشصهوالالمعمدانيوحناأنالجماعةلهذهيوحنايسالتطيظهروهكحذا

األبديةوالحياةبالنورومجيئهظهورهعنويعلنالمللثمL5ILيناالذى

هىحاربهايوحناالقديسأنعنهاالتقليدلىيمثايتىافالثةعةطابأمما

Cerinthusنتوسدسهراسمهصاخمامثخصاحاربإنهوقيلالغنوسيةجماعة

مخـصماكتوالرسائلىاإلنجيلىأنيؤكدونكانواألكمهذاءاآلباذكرولقد

بعدفيماسياقىكماواحدةومدرسةواحداتجاهاروتميقةفىوهماواحد

التىوالهرطقةالغنوسييهأضدشديدهجومهـىالرسالةأنءالعلماويذكر

222rj2يوحنااالمسيحهويسوعأنتنكرىاتلثهىيحاربها

للتجسدرطإنفذلكالمفهومانفصلوإذااللهانعنفصلهيمكنالالمسياإن

جسداوحلصاروالكلمةالجسدفىءجاقديسوعإناايوحنا

يسكـنولمبشرأحقيقياصاراللهاقإنهj51ا4ايوحنابيننا

الهرطقةهذهتقولكماالمسيحيسوعاإلنسانمؤقتافى

المجابهةهذهظهرتوقدالمقدلصالكاتبيجابههاالتىاللةالضهىهذه

الجانبعلىيركزفإنهاإلنجيلأماوالثانيةاألولىالرسالةفىقوةبكل
وعطشانامنعباأحياناالمسيحيظهرففيهوآالمهيسوعحياةفىالجشرىا

46j7أشدفىوهو0اامعازراقبرعلىوبل

وتاإنسانكأىيموتوأنهالصليبعلىالعطشتyحا
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إنساتآكانإنه19riءjطعنهبعدجنبهمنويفزلقييا

معنىمنطمةالتحطه10ولبحقيفئجسدوجسدهكامال

علحثادويريوحناإتجيكيجاصههاالتىماعاتالجأهمهىهذه

rكانءالبناوهذانفسهااكضيسةاءببنافيختصالثالثالمدفأمـا

اإلتجيكفيهمبالذىوالعصرالظروفمعتتـجاوبرJأمعدةيتطلب

وهذاهليفيةلغةفىاإلنجيكيسرأنأراداإلنجيلىأنحـوةاألولاألمـر

آىاساحذاعنرعوقدطويلةععورىملىعلىالكظسةبهتمسكترأى

اخإهـااإلنبيلتشميركتابهفاورتشارلالعالموضوحبكل
Gospelهالث3طاFourththeofInterpretationTheوالؤازىالتشابهفأبرز

وفيلوقوالغنوسبهرسثلالمحلينيينكتاباتبنواإلنجيلهذابينىصالف
الكتابءحؤالأقوالاقتسقداإلنجيلىأنيعنىالهذانولاالسكندرى

استعمالفىخاصةوبينهمبينهوشاسعبينالنرفنeyرطأفأخذأو
االنجيلأننجدةالثاصطالحu3ااإلنجيلاستعمالقارنافإذالمصطلحاتا

قوفىيتحثلذلكولعلكثيرأيخضلفمخمافىولالشحاالمححطا3يستخدم

يتخيلهأويتصورهأنيمكنالفهذا114جسداصارةمط3اواnjيوحنا

وحدة10أوبشراريصااللهىالروحأنيعقلNsإكحلينىمفكرأى
المفهومسنهايصيغلالقوالبحذهأخذثيرالبiشاالخالفهذاوجود
لاللهاقومجىاالنجيلمفهومالبشرىالتاريخفىأعلنالذىالجديد

وبذلكبهيؤمنلمناألبديةالحياةجمبىولهلثماقدويخلصيطلب

وكاتبولسالرلسولفعلهمابالضبطهذاالهلينىالعقليخاطبانيستطيع

Iوالفصحكالكفارةايهوديةابالمفاهيماالنجيلافسر10عندانينالعبرإلىسالة
JAاإلنجيلأنيظنمنفكلاألساسهذاوعذلكوغرالكهنةورئيس
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نشتأندونسوعمحيماةربالاإلنجيلىربطهاملينيةمفاكيهمعنـكلبارة
كاتبهوهدفنجيلانيهذافهمأخطأفقداألصيلةالعضويةالصلةطما

القديصأناإلنجياجهـوفىءالعلمانكثيريراهالذىاالثااألمـرأما
فىتغلغلتقدكافتهصفيصححأنعيفيهضبواضعاكتبهقديوحنا

وتملويعلنأبيهمجدفىأخرىرةسريعاجعسيرالمستحأنغادهاالكينيسة
لسوفهذحوباالنحاتواوجىالكنابيةاساتالدرفىيسمىماهذهوةبقوالله

اإلنجيلفىالالرووتىالفكردراسةفىأخـرىرهAااإنرجع

كتبالتىاألساسيةاألهدافأوالهدفلناتبننسريعةلمحةماككحذه

الساىاباكتاهذاأجلهامن

الكتابةومكانiختار

إلىم70قبلبنكااإلنجيلكتابةلتاريخبالفسبةءالعلماءآراتتأرجح

والمتاخرجدآالمبكراقاريخنهذفيولكنديةي175Aأو160بعدما
رأحمهمالمبكرالضاريخجماعةويبنىالعصرهذاءعلمامنكتيرمايقبلمالجدأ
ثافكورةالمأالدقيقةاألموروالسيدخطاباتبحدوولالذىالترتيبعلى

مبكراونهاالمسيحخطاباتسحواالذينمنوإحدأأنبدالإنهويقولون

بينوماالرسوليوحنااكتجالتىتعاليماهذهبينمءاحااءحؤالفرقوؤد
بلفقطالسيدخطاباتعلىالمبكرءالجزيقتصروالنفسهاإلنجيلكتابرة

العتهائدهذهأنحيثالكتابفىالموجودوالالهوتالعقائدألىأيضآيمتد

قلظهرتجماعاتعندمبكراوجدتالهلينىصرللتفالمشابهةوالتعاليم

عنمبكراالتعاليمهذهالكاتبكتبولربماالالكرانجماعةمثلالمسيحية
الشديدةوالبلبلةابضطروااللمقالةمنحالةفى5Iالذيناذالكرجماعة

م70سنةوالهيكلرشليمiأtفيهضاعتالتىالقاتلةالحربظلتحت



لتانثعفمىاالغالبيةعندحيباقىتلقاالختاتةالهابأشالنظويةححذد

احذلنفىاإلتجياإلىشجرإىاالخارجبةالشماداتاألكهسمايأخذوالم9ءالعلما
حمرلمباياتـارا

األخيرالرخفىأكاإلنجياةباض3اجاضالمتأبالتاريخينادونالذثأما
بوردهايقوكانإىاتونجنجندرسةأتباخفغمدى3االيالثافاإتمرناتء

ourالكنيسةفىمرجودآكانالذىالحهرك4دنظرعلىرأيهبالذئ

لنظريةتبعالماالغشهذاواستمربودسلسولاسواايحودوبنبنUااألولى

صيةليتـوالالظاكبسةاوحوجديدعنصرمنبمانستأنإالتاريخفىهيجل

الثاقأرنالأواخرفىيوحناإنبياكتـابةفىبدأتت11

اضثادةنظراأيضاالحاضرصراافأمقبواليعدلمالرأىهذانول

االنجيلمنواقتباساخبمهماوغيرربوسطليوبـوإويناوسسئكءاآلباا

فقدالرأئلهذاانقاضيةالضربةاأالمذكورالتارتكعذاعنبكرعصرفى

وجدايتئعةمجحمنY052رديةمنتءجا

وقدInr1rrAjrv4tيـوحنايوحناإتجيلمنأعداد5مخها

يعنىوحذامVسنةفىكتابصاتاريخقدروقدالفيومفىمصرفىوجدت

التاربخذلكحباكتبقداإلنجياأن

أواألولالثرنأواخرفىكتباإلنجيلأشاءالعلماقدرفقدهذاوعلى

م95115نبماإلىالثاتىالقرنأوائل

يثولالتقليدألنوذلكبأفسسدائماارتبطفقداإلنجيلكتابةمكحاناأما

المعمدانيوحناجماعةكافتهناكوأنأفسسفىعاشالرسوليوحناإن

إلىالعصرذلكبعدتبلورتىااألفثاربدأتأيضاوهناكالقوىهابتأثير
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صآتالكتبالرسولأناروsذثالذءاآلباالأقوإباإهذالغنوسية

أفممسلىفى

أنحأضونيفترابدأووأفالراصبإةحاطتثلمات3محناكءشاو

رذعوالدياطسروذعلىرآتفسكتبقأذاأفىليالسرايمأفراآلبثمأوكان
بعضتمسكوقدلورياأعالكيةأفىكتبيوحناإنحـلأتالمالحقأحدفى

رسالةبينالتشابهبعضوجدواألخهمالنظـريةبذهالحاضرالعصرءعلما

النظريةهذهولكنأنطاكىهذاوسوأغنااتواإلنجبأغناطيوس

وىةأساسعلىتتهواال

أوراقلوجودنظرآاالسكندريةفىكتبأنهآخرونءعاإأقرحوقد

عنبإفاضةتكلمالذىاالسكندرىالفيلسوففيلووألنمصرفىالبردى
الكثيرقعأنيستطبالالرأىححذاولكناكطمةاأىاللوغوس

عقيدةوألندالبرأوراقمنكثرهأواعاأللعالمأعطتمصرألن

االسكشدرىفيلوغـيريونانيينآخـرينبفالسفةارتبطتاللوغوس

نفلسطفىالهـوديةنجوبفىكتباإلنجيلأنآخـرونظنوأخيرا
معهماإلنجيلهةلمح1وخصوصابارزةحوديةعناصرمناإلنجيليفىلمانظرآ

م70بحدهوديةوالالمسيحيةألننظرأيقومأنجمنالالرأىحذاولكن

التـأثيرلهميعدولمالمسيحيةبقيةعنلةهمنزجماعةأضحتأورشليموضياخ
األولىالكنيسةفىلهمكانالذى

بكلثافرأيـهالثخـصيعطىيمكنالوالتىالختلفةاالراىبعضهماهذه

ألنأفسسفىم100حـوالمماكتباإلنجيلىأننرجحأنناإالوتأكيدلنيـق

ILaباإلشبرلانلماصةالحيويةاألمـورمنوكثيريتفقالرأىهذا



حنايوإنجيلكلفية

التىاخوالدووفالظربهانقصداليوحناإنجيلالخلفيةكلمةنذكـرعندما
اسضخدمهاالتىالمصادرنقصدضناولاإلتجيلهذايكشباإلنجيلىجعلت

كتابهفىيضعهاالتىهالمامـنبكثيرأفاأثمنضبهيأنيريدمماالتعبرفى

يصبهاالتىواقوالبحاتواالصطcهllاهذهابهيوضحالتىوالصـور
الهدفيفهمأنبهيستطيعضحأونورآالمفسرتعطىالدراسةهذهألنفيصا
الجديدالعهدلكتبدراستناوفىيقويهأنيريدوماالكاتبيقصدهالذى

انيينرالعوكاتببولسولالرخلفيةالخلفيةهذهندرسأنعليناكان
لناتظهرشكوبدونصتاباتوالاكتابااوومرقسىواإلنجيلىولوقا

األمرهذافىجميعاينهوقهايوحناإنجيللكنومعتهدةمركبةالخلفيات

أواالتجاههذاعنهيصدررمأlلنرىضابالتحليلإلىيدفعنامما

عندماتباعتمدكعامةمصادر3مابنsالعلماولقدفرقذاك

الهلينيةالمصادراحمصوديةاالمصادرالمسيحيةالمصادرةكتابهكتب

المسيحيةالمصاثـرأ

هىبهايرتبحطيوحناإنجيلأدظءالعاممايظنالتىحيةالمسبالمصادرهـذه
صلةدرسناقدوهذهيولؤقاسومرمتىلاألواالثالثةاألناجياثةثا3

يوحنابكتاباتاإلنجيلصلةثمالثالثةاألناجيللقضيةدراستنافىبهااإلنجيل

المصدرأمابعدفيماسنهدرسهاوكعذهوالروئاثاالضائلالراألخرى
األولىوالكنيسةبولسالرسولفهوالثالث

لسبوسولوالواالولىلكنبسةبااالنجيلصلة1ل

الخصفىنفسهوضعوبذلكإنجياليكتبأناإلنجيلىيوحنااختار

األبديةوالحياةالبشارةليفدميكتبفهواألوفىسةللكنياألولنالمسيحى
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دعقياعاكايبماىصوحذااوىrأااورويسوعبأتتيؤكلمن

لهاكـهااوشى3ااقانلماهـ3لههحاوتارذآفJJألداةنيحىايماارتباضو

تويؤ1516ة64حظثإالخاروالثئئكاعلى

ودـوعرهدلموسرالظمرآ3ـساابفءشااوأنالالمبوكىسوبأت

العشاتوإلىا4حودضةالمعإلىاردلشأيخافيااأإلنجيماوث114

وعقائدكهـااألواصنيستهالصففيضعطكاI52A5الرشاكأ

الحياؤنمصةالمحوعلىةسوCاسىخأتافاإلطاقعلىينهر4فارثاجانـاتاوإلى

إنجيلصحالـفقعانر4األاإدحلسيدهاتالمؤهاعةطعلىرؤ3اءالمسيحرة

وحفاثصلةنجالرلصـولإرلعصرحالثاوبملىاألةائسةإجمعابـوحخا

كتاباتفاألذلكتقآممإلىحبتذبواصسولإهـبااإلنجب

تنهالمضالمسياوالمسيحفليسجحيةuIخطور5ثسراتئحدماكل

يوحناexistPreكفentالوجوثكالسابةعةيثلملمححاااكاواألصنطفث

ربوللسول41ايستخدمنـعم1517اوإوممطحةا1019
يوحنايستخدمبينماالحكةLpو711صطالحا1ذلكعنالتعبيرفى

لآلخـرموأزسماكليشصحدهمماولكنةيةىحلس3ااالوناتاالصعلال

منزوعايحاربانكانااالتننولعلطصلمةاللطvوأصفاتنفسلمافالحكة

وشخصيتهالمسيسوععنتظغرأتباالتئالمـرحلقة

مركزونانيوقيامتهيسوعوتأناالثنانيعتقدذلكجانبdوإ

واإلطارص3الخاناالثنمفهوموكناسطتهبوللناساللهأعدهاكءالفدا

بالتبريرذلكعنيعبرالرسولفبيمااآلخرعنأحدهمعايختلفيهفيوضعأعتا

يفكريوحناالقديسفإنهروميةفيـهالناموسلayألدخلوالباإليمان
IYjrrYcIfيوحناوالخطيةالشرقواتعلىتصاراالنإطارفى

1l1t1كلهاثذمنالختانوموقفباألحمالاإليمانصلةأما
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إشاردأئاكهأناأوتلىالتعاهـنتوعأئوجمإيخرليوحناإنجياإت

يهتالبوديئأحخصحانإلىبالمسيحيةيرجعواأترنيريامنبنالصرآإلى

لإلركواسثلةوسالناIممأنالمسيحتالحـتإداخررأنونيريت
الختاتيذكريوحنافإنجيلممبوالرسولرككففطظنهركايراشوا

VYYهالناهئاايخـانأندصالضأرهلموإكز23وlكواسعةألملى

4يعمالذىالحقيقىامـحـكاأنيذكروحناIفإتذلكجأشبوإلىعس3لدحتا

إلىاالثنانيختلففما6Y9الذاأرسكطباألتيؤهأنورواإلنسانا

افتراالعوفىيوحناإنجياخنافاإلطانضجوافإتT1انجالتناقـضدرجة

الرسولعنداإلطانبيآ2rو2031اللهاثالمسبكويسوعبأن

روميةأالمسيفىالصالحلعملهانمثنلقوالتسليمالتدعطحةفالكاملةالثتهةحهـو
اح5عاشالىالختلنتىوفللتلهـنظرأمختلغسقزاويةن5ينظمرحححاطىع4

kصا

كـجماعـةعخبميتآلظميوحنااإلنجيلىولألشاليهودعنهامنككطويت

فىلاألوانتهىsاألعداانطمفىأنفسـبمضعواوواشالةارفضواقد

متألمةومحبةعاطفةسلطبعخبهمكطميتفإضهبولسالرلسولأكالللمسيحولهم
الرسالةهميتبلواأنأجلمنمحرومآنفسهمحون5يوأنهلدرجة

يغارواعندرجوعثمفىالكبراألمكيرىوكانا9رومية

Yoأاروميةيسوخالمسيحفىاللهعطيةيقبلونالذفياألحممن

بينماEcا9روميةإبرهيمءأبناسبولالرسولفيهمرىوهكذا

844يوحناالشيطانءأبنااإلنجيلىيوحنافيبميرى

يضعبولسفالرسولبالمسبالمؤمنعالقةشرحفىاالئنانلركويش

كورئوس8cYروميةالمسيحفىعندهحاصطاأهمفىذلك
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ا0ث4120يوحنافىيوحنااشديسايظهرهمااوصأخاVا

لخه

ةالحـوتهفىبولسالرسولعلىيعتمداليوحناالقديمهأنيظنهرهذامن

الكيسةعنورثاهاالتىالمسيحيةاألساسيةالعقائمدفىيتشابهاناالثننإن
بعدهنالمؤفىومملهالقدسوالروحالمسياوالمسيحاآلباللهاألولى

ولكنهماخالربءوعشاالمعموديةالمسيحيقينريضتنااوفىالمسبودص

ومنوتطويرهوت3Aا11هذاتفسيرفاالستقاللكلمستقالنذللثبعد

نهولكبولسالرسسولسيرتفمناشيعرفكانيوحناالقديسأناألرجح

المسيحيةرةللختحصسرهفىعنهمسئكانذلكمع

ليهوديةالخلفيةا2

العهدبذلكنقصدأنافإيوحناإلنجيلالبرديةالخلفيةعننتكلمعندما

علىكبيرتأثيرالمصدرينهذينمنولكلالخياصبالمعنىالـهوديةثمالقديم
يوحناإنجيا

ايقديمالعهد

معرفةعالقةفىقويةعالقةيمالفدبالعهدهيوحناالقديحسعالقةكافت

ةالسبعيهنيجمةالتريستخدمكانأنهبدوويكبيراعتمادوخاصوفيمعقة

أيضأافىالعبرصتابالضآأييستخدمأنيستطيعكـانواكخهالقديمالعهد

ةالتاليةوراألفىالقديمالعهديوحناالقديساستعمالويثلخص

حزؤيالمنذة15tNLحنا3يرفمثالالمباشراالقتباسأ

tr23cYVtyc10يوحناtو81ورءمزمنمأخوذةس

2A6cءإشعيامنوحناثr5اcيروحناI

all



اورمزمن1924يوحنات6614ءإشعياكا2

الدارسيرجعأنشممةالقديمالعهدمندكـaومتهدكثيراقتباساتوهناك
االقتباساتلمهأذنالحظولكنناساتلمعرؤبشواهدمقدسكتـاب11

األناجيلكتابفعلهمماتختلفبـريقةاقتبحمحثاولقداكتالمقصةفىتأكت

فىالمسيحهاءجاالقالرسالةصدثعاكشواححدأخذوكماالذثاألخرى
بالنبىقيلمايتملالباالتوليبدأها3فاcهخصوتهوقياوموتهحجاته
كجزالسيدرسالةرحفىاالقتباشيدخلصنهولشوبالميملهـأو
المسيحلشخصهاذبروليستتفسيرإضهاورسالتهلهمن

وإالالحدهذاإلىيتوقفالالقديمللعهديوحفاالقديمساستخداملالشو

القديمبالعيديهتماليوحناأنلرأينارالمبااالقتباحدعندتوقفنافلو
إلىاالقتباساكوليتعدئحضهولىاألخالثالثةلاألناجيثل5راكت

ءسينافىوالظهـورأتالخايةمثلالتهدباالعهدفىالكاملةيعالمواضاستخدام

نةوالقيااإلنساناق12ءاالباوقصصAjايو

ءمماالمـنالمن1AY9حناjLjولدانيافى19اتاأل

فيضعأبعدهوماإلىيذهبكـولكذاjىJJYo0lوالناهـ

عنءعيايتكلمعندمافمثالالقديمالعيدئواحدهإآلعلىl3كاوضوعآ
Wlاهذارقصالقديسيقتبسى9rrءإشعيافىإسرائيلبىءريا

فإنهيوحناالقديسأ7و76مرقسالفريسيينءريايحصبفئالى
قصةفىقويةحيةبحريقةعناهيظغرولكنءإشعيامنالعدديقتسال

ادةضوالقديمالعهدبادهيهمناقشةفى3rjيوحنالمجوديموس

أوالدهمالهـودؤنيثorVf3Vg1fYلهوحنا

8Aiوفىالسبتيومفىيشفىألنهيصوعمنثشكـونويالسبتيوم

ffأويفكرNهذايوحنايظهروهكذايئأهـإنسانالواأنإرهم
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وقحس4صسثالذىددلااصحاورن1وينوحيةوعبارانتحوادثفىءلريا

برتكضورواضيعفذلكعك

يملماكلىللعغحنايوامتاامشيومذا

بةدبهـوا

ضاوررةؤدatوحناWالقدثىlانبهدفانناالجوإلمتحئناإؤااأر
ديانةووثقافةوعاداتدنوإيةبالضحعلقصابكفىواضحىقي

شليمأوروصاوخـصتoجيدمعرفةالموديةفىإلداآانجغرالحرففق
لىءحـصأنـهأوعياذلىشان5كهأناإازبـماجابأنكأيوكاافىواوم

لنكصمحكاودالجواسموهدوأعياداتعارجرفوكذلككاملةوافيهمعلومات
القطهمروطقوسZ64Vتبطةوالـطقوساضجديدواالمظالوعيد

ةيةالرسيوديبالىا3ةوعالقتجماالسامرعننحامـرتأنهثم26

j4Yوربوكالمياكيةالاآلطمااتجميرأنويمكنمه205
ذإكروغ259

ةكقفالعمرذلكفىالحيةيةايهوثاالتضايايعرفيوحنااقديصىاوكان

ءإعحاإأنجمرفآنهالكماتجـاهـيظالسادسااألوفى5VIالسبت

وفىآتماهـوسالناءاإعيساوىدالبـىبياالرعندالبريةفىءالسمانالمن

أيفاوجرفالهودونالمعلهيجادلكاصبهاددكيمتحرف4506
ولكن03Vrv4المعلمءكحؤالاعتقدكمامتخفيايأفاالذىالمسياقضية

بأساوبآلمناقمفهى8صفىوالمناقشةالفديمفىالعكتبفىريظالذلل

ثرةكممحرفةلهكانتيروحناالقديسأنكنيركلههذاثود11مطمى

كتابةإنيقولونءالعلمابعضلمجعلمماوالمسيسحيةحبودية11والمناقشاتيالقضايا
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سنهفjtpالالمجمعتالممعميحيالتدمحلرقبلأتبداإلنجياذا
آالاوأتأإاا3الغيروتاجمياصااالمتصـنئتاعض لء

ثإاةحابملم3ارشألرفكأإةإبىشتسإتأ

لبرألخرااحـزاب1نـشالمىبأصبحـواكـطأايريراافس

iإشعااتكأحنشادشااقحلصيورش
11

أوآمرأذاتنجـخاواسعظا2يرلىأحآيخ3يوختإيحماننآظرت

زررإثالممبحـىبلرالإأ3تنرصثشاخأثوكتاإبالؤإلرفتمأثثاذ

ضربرآئصصهدآنخارضثنالىآذهاارجيأدىعاحلحماءكرت صطهـرصس

آرأرحوفاحبمأتحبتهألموقلعواتاصيخمشااحىاك

كأالىالمسيارذلىيذازواوتاألزبياتفاواىتكأوخدد3اصثبماظبمحىف

براتالتمشنثرآ2ربشالمتصاحتافاصبمتتسهرمحخرمكئاوء11دث

الضاريعىنأصءوالىانيارجـئبالتفثرتأرواوقايماكاالعتالمسبحية

يقفرالذىالثىوالظاحةإلنوربرليوامجاتجهاتآإاثءوالهالماجىأر

فىيصإميراواصدنخأكالخأjJjثاطوروصاوحناأنخات ءصوهـ

أطVrlNIئأحة8ffيزحنا

بعدخمختإاتارخلىةءانجححاحبزالتريوحشاأنكلىكياذاوخف

فىمحىأابىيهتنتشراتاذثحـمنهحالضربأتفيلوخئذإالخوإألشأورشاجمابخر
ثيرآاأخذوبملكالجححاعةالمثشوناكانونالربتأوحسإحاث1

روالشالمحةالبصهةالمجاوفثلوليسنهمتعاaحماووثقوكحاوطوررسمقيقتعاكل

الشريرةوالمجولالحسنةالميولبربهتطبيعتهفىطنشمهاإلنسانفىيةمجاوجعلوكا
aررهLصطوفيحالرصي
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ءأجزتكونكانتالتىاألفكارحهذهيوحناالفديساتصالكانهنان

wlالعامثودى11التفكيرمن

نيةنااليوالخلفيةيم

المسيحيـةالرسالةيفصرلكتبيوحناإنجيلأنعلىإجماعشبههناك

العالميجمعرباطاالهلينيةالثقافةأصبحتفقداليونافاالمثقفيفهمهالكل

يونانيةاالحضارةمزجمنتتهـونالثقافةهذهوحدفكرىإطارفىكله

جذباكرأحالكيفيةبهذهفأضحتالشرقمناآلتيةوالدياناتالكالسيهجة

وديةالتسلمولمايونانيةابالحضارهيشبعأوصتنىييعدلمالذىاليونافاللعقل

يهودوأصبحثالهليانيةالتقافةهذهثارامنالدياسبورةيهوديةصاوخصو
ثل4أهبماالسكندريةنفيلوصاروالثفافةلهذهخاباحقالاالسكضدريـة

هناكيكنلمالصغرىآسيافىالمسيحيةانتشرتوعندماالهلينىالميهـودى
المسيحيننالفالسفهضبعيقتفىأنبدالوكانالثقافةحمهذهاالحتكاكمنمنثر

يوحناإنجيلاخالراالنجيلظثرالسببولهذاالسكندرىفيلوآثار

ذلكحدثفكيف

االنجيلوفياو

الفلسفةءضوفىىودالإيمانهيشرأن5يهواالفيلسوففيلوأراد

وقتلخصواقيةوالراألفالطونيةمنيجامزكانتالتىهوفامممنتأواليونانية
غيراألبدئالعالموهوالحقيقةعالملنعالمبنالفصلفىأفالطونفلسفة

نحننحيشهالذىوالمكانمانالزعالمالملحوسالمنظورالمادةعالمحالمنظور

يمثلالذىالعقلعلماالمقابدةهذهأفالطونتبعواالذينالفالسفةطبقودقد

نيةالزللتطوراتيخضعالذىالمادةعالميمثلوهوالجسدثمالحقيقىالعالم

طريقعنالجسدمنيقحررأنيستطيعالعقلهذاإنوقالواواكمانية

OV



لاالالخرهرالذىاللهيتحدخوبذلكثاصةالتأالتكريةوالحياةلتأمل

لمسهطثنالوسهمحمغيردد10وووسباللوشتنادفالرواقيتالفلسفةأما

ءيابأشؤضهعذيعبرهض3و4ىإ4أإونالفىخمئكافصتدخلضهول
حـصإعنووتالرهواللهوفىإوجوساa3Miجااأكانتحيةيـة1

ذاوماللهمذءجزهوالذئالبشرىالعقكقىواولبشنلمسهأن

الكرنأوهىاللههىالتىالكليةوالنشسالبشريةسلىالنبنالتوافقيظهر

أىواالوخوافققيأنفعليهالمثلىالجاةيعيشأناإلنسانأرادومتى

ابنالتهاإلنسانيصبحاتوهتفيهىوكباالنسانتحجطالنئونيةالالنفس

الفلسافتينوخلطماGrlnnnPnsi100بوسيدونيسءجاهنا

فىاألفالطونظورلرالغاألبدىلمبالعاافوالرغوصاللوفخلطمعا
المنظورىLuوااللهأواألبدئلنبماالوسيطحـواللوغوصوجعلمعا

sLالمجوالفيلسوففيلوهـوالموقفحذافىحهمناالذىخالولكن

منفصلهفالتهنالرواقيبذتميزالتىالحلوليةيرفضهيهودلمجكمالذى
العالماهلىجيةنطونأفا3رةفويرفضخلقهاتالذىهوبلطإجةالعن

أنفيلووجمتقساالوصةصفأوبحقيدةاالثنيمانبطولكنهLsا
المعنىأمااللهعقلفىالتىالخطةأوةسالاألولرثأهـيحنىوجوسالى

ءاأللتياكلحمهاالتىعنهوتعجرمنهفتخرخاللهينطقهاالىااكطمةالثاتى

الحكةكفكرهاقديمالعهدفىهذهلعقيدتهسندآفياوبحدأنالطبيعىومن
AJأمثامثال

اللهيحكبمطويقهوعنبهوالعنايةالعالمخلقواسحلةوbإذنوجوساا

وكلهاآلالمالرئإسأوكlاسمفيلوعليهأطلقولذاوذالهذا
فهلصرواسطتناساللوصصاراألخرىالناحيةومنالقديمالعيدمنءأسما

aVا



المباشرةالمعرعةعذهإتآخركلريقعننعرصهأنطكنالالذىهنسلله

عداكاممالااإالمـويلمالذينأفيهاطعيباكاملةلجحاىةاإتتحققاللته

لمـمشثتCكاوالمينالذللبحثرإلهكاساللوجويتدخلومحنايعرفـودـفلن

23خروجفىوردداعكالرأىهذافيلوويجنىبهوجرفهماللهعن
ثععبااودقيئالذو3فاللوجوسوجهكقداممازكىأرسل20

الالإلىيـصـلىلمالذى

النديسكانفيلوفياوةينيط3وااليونانةافـلسخةمااألمحدبعنىهذه

امحاكعنالحقيئةعالمفضلعندماأفاألطونلمسفةبئتاشهـلاصمتأوايوحنا

تأثروكحادا4ابوحنااجسدآصارصةطوائوكيةالذمحأوهو

اوبةتآترملونجاللهوروونهوايالكونحواللهبأنتعتقدوحثمابالرواقية

وهماوفيلويوحنابنمايفرقانانأمـرحصناكاللوجوسفىوعقيدته

وكلحةاللهعقلفىرةفحمنهوشمخصميةاللوغوصبأنيعتقدالفيلوأذأوال

اللهعندانحإنهةمخمميةوصءواانIiفيقويوحناالفديمسأماطمايقو

شيمال15وحووجسداسحاراللوجوسأنووحساألولعامبىالثاتافرقوا
فيلويتخيلهأن

امهداإلىجعيرنهماكلأنهووفيلويوحغافيهيشتركالذقأالشئإن

عنالقديمالعهدولءأنحاولؤيلولكنتفكيرهصورمنهويستمدالقديم
يوحناالتهديسفسربيمااليونانيةالفلسفةمنءجزفىزىالمحالتفسميرطزيق

المتجسدالمسيحءضموفئاألولىالكنيسةكلفسرتهكايمالقدهالعهد

انحلصثسطورة

افثرنعرضأنيسححسنراسةألمامنءالجزهذانتركأنقبللكن

فى5دلهانجدالعباراتبعضفيهوكانتالهلينىأالعامألآخرحدينئ
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امحدنازتضسنوكـوالخلرأسثلوردحولوركاوكانعنايوتجيا

قياألبىامحنطناتنخمعيضفأتلناوليقبااشيثاعضدرسناالتئالسريت

خأتىقاتالسركقياللياتاتكذدفىايإلنساذنشإهالذكماض3الخاأوف

يوكب4أذWالخلثدراوكذنحلمرطريقعنوننايراىكا5ك

ذاصالمإنسانامخاديقفىعنثلهعلعاطتهسيآلبطرششـلىالخالص

الغنوسيةأنوبعضتقـولكمايوجمباأنأوتهوقياهـوتهفىالخلصالمإله
سريةخاصةمرفةفىعناإلتجياهذاكتابةوقعاظغرتالتى

أىالعفية5أوكانتاإلثـىاوئالمتإلممابمانساتيرتئعابواسطخها

الدوسيتيونبذلكصرحكماالمسيحبواسطةأهـزيبواسطةمضىالمعرفة

رمخلإلهيثلمالحئيقةفىأنهحإنسانسأنهيسوعظنكرثالمسصتحذا

رفةالميعـطىأتيـتتاصحتئاإنساتا

حتىالدياناتحذهمنصرهتئمضبساقهيوحناأنءالعلمابحضظنوقد

6206164YAس2وأسوأاوده3صثلاإلنجيااراتبعـضفىتظهوثاأل

Vالتعاليمكحذدتقاواالذثانفىالمعهحنايويذهـقانااستقاحأنهطنواو3ا
ظتهريمالتعامناضوعإححذاأنثتيافاساحذاخـألشوليأفسإلى

نقلهامطةواوأوايأذأك3فا3اتالمعملىيوحنايذ3ظجورقاعنمتأخرآ

ةهـفهىويصإلجباتءحماالنلوفىالذى4Jاالرحصصحصاالتىإمرفةاأما

ءجافدحمأتيعتشدونالمسيحيذألنlتهدالماب31تعألبنيةمسيحية

vJuIrانياsbللثءجاكاأإنساتاابنألنهءالسإلىوصعدءالسمامن

4سسأف35Icفيلبئتالمفىونهاالكصنيسةالبنـاومكذا

ليويةالعالمإلىابنهالتالأرسلل152اسىكواثIا
Arممبحيةةسفبلخنوسيةفكردالجستوحعذه4لالعليةء

34acrfwirvوا37حنايوالقديـسافـخدمها
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جعقىلغةيستعملىيوحناالقديسأنالدارسينلبعضاعكايتراهك
ثوديةاواالقديمفىالعغعلىمبنيةالحتيقةفىواكنماهلينئأصلإلى

قضيةثك4يوحناإنجيلدارسيقابلهاومضاياأخـرىأسئلةوهناك

اعتمدالكاتجاأنأمية4ااألرباللغةأصالكتبوهلاألصليةاالنبهيكلغة

أدنأمفيهتظهرالتىيةللسانظراوذلكيةسابلغةوبةمدرjAع
اليونانيةباللغةيكتبسامياولكنهنTكpأالكاتب

فىاختالفحدثفهلاإلنجيلمادةترتيبهماأخرىقضيةوهناك

فىاالختالفبعضفحدثالكتابعليهاكتبالذىدىالبرإقأورتيبقى
بن1موالموابطالترهومافمثالءالعلمابعضيقولكااألصلىالترتيب

f11rc101يبدأنجدهفىالخطابفبينماينقطحاة
يكنلم3اا4وكأنانقطاعكشايكنلمكأنهاا5فىثانية
تتاعيكونقد14اJVقه7154oقرأناإذاآخرومثل

وانسيابامنطقيةثرأكالحوادث

ijصAإاSتستقيمبـنالعدداوضع

السؤاللكنلمناقشهاداعىNالقبيلهذامنةكفيرءأشياوهكذالقصة
الكتاباخوبقيةيوحناأنجيلبنالصلةهىماهواآلننواجههأننربدالذى

ؤياالروسفرالثالثسائلىالرأئإلهالمطسوبةاألخرى

يوحناكناباتوبقجةاألنجيلبينالصلة

الكاتاسحوحدهالرؤياسفرفىyإيظهرفالالخمسةالكتبفاتشناإذا

الكاتبفيذكروالثالثةالثانيةلنالرسالتفى9ifW10أرؤيايوخاوهو

تذكرفالاألولىالرسالةاأايوحناrcايوحخا2الشيخولمقبنفسه
كلهاالكتاباتهذهبينلةالهىفاالقبيلهذامنيئا
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اإنجيلاكاتبأنعلىالمقدسبتالءعلمابهناتئاثشبههناك

حديثاليسالرأئوكذاالرؤياحفركاتبننسمهحيونيأنيمكنال

الذى4ضدريةباالستيةالالهوالمدرسةرئيصبحانوسأورdإجعبمضهو

إتجيللغهتظفرفبينمانباض3الغةومنبنالهالواضحف3االختاعكذلكبى

الرؤياسغعرلغةتأتىاللغويةاعدهوقوتركببهفىجحابسيهـطابهوأسلولوحنا

يلتزمالهض3وحـىSjljفاألسلوبذلكنالنضنكرعلىوأسوبه
يعكسسيما3sإالسنهرثبنثاناختالفوهناكاللغويةبالقواعد

اسمهءإخفافىيوحناإنجيككاتبيستمرفبيـمااألخرعنتختلفخصيةش

اسمهعنويفصحكنبىمملهعنالرؤياسفركاتبطميختوشخصيته

الذىوالمواضيعإالصطالحاتفاسعاكءاالرذكعلىدزيوحنا

الرؤياثرسفىيظثرNuوالنعمةوالحقوالحيادالنورمثلاإلنجيلبهيشجـر

ارتباطاهناكبأنيوحىالكتابنبينالتشابهنكثيرفهناكذلكوح
درسةنتاخاالئنانونيأنقأقلفالالمؤلفةلىوكتتلمإذاثماييض

أنهسمرفئjIزرعJوتلتفIbوهدائرفوواحدةيةصف

دةعلىاستهلدراآلدتالروئاسنكرمركفلن

vتثةوالثاليةالثاةثتالرساكأنتجدننافالرسائلإلىانتقلنافإذا

أنهو4انةأننستطيعهـالعادراسذافىركثتؤهـانالبحيثالصغر

فىبمامحملكنهاألولىالرسالةكاتبنفسههوجدآاألرجحفىكاتهما

االسبمأنوخالختارهيةكرإلىكتبتالثانيةسالةاهـفاقمختلكأموق

كنيسةبأنهايرحىالرسالةفىلماوصفهلكنسيدةعلىيطلقعلماسحمحر
إنها4عبالحقيسالثرثمعخونمركئدهNLفأوةسياوليست

الدهاوcIالحقونيعرةالذبنجميعمنبلىفقطالشيخمنليسمجبوبة
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حىكمامختارةهذدـوأختهادNأولهاأختلهااخمحبوبونسذا

وأخخعامحليةكخيسةابذاخكضيسةإلىةسمـراإذحمالرسال13خأيضا
خكريبألسرإثبماألرؤاأوتبإخماأوةكنإحماخبوأخرىكنيسصةكحى

بحلريمى4طيةخا45ءياإلشسرالمئئاضابالعك

5rنسبةطامميشبةاحممذهطاخـطالاهذكتدجاداللش
من3riوحنافىينطهركحابالكنيسةيـطكانتالتىللظروف

فثاءواألظضاصذكنياعلىالريةت3غطايجعكأنفأراديبغنهـاتالعالمأذ
وكالرلىفكوعندراسةفىسيأفاصنهأكتبلىاذاأحممأامحىهـاا

كتاباتهكـليفى

اتباففخـصلشثإلىلذ5صفانىذاب05العاشةنأكاسالةاهـااأ طلـاورثك

هض5واكنيسهأواعةتجلطالفألأقاتضإلةالرسإطوبمسكاليأ4اش

كتبااعهيخالمlأوقاباودـإوه5كاثجميعلهدحشمتشخص

العثيهخإنالتقليدهفىقيكوقدإلهأتوذليالذينءباالغروباأليوصيالإليه
أنهوئلمهعايدالانيلحأاضاعروالعايرغاأستهفاذاحكانءأقا

صهعاتا

هـالتنىبعـفرمتأخر

عنيخضلفشئذاخافىثاولاألولىالرسالةخاأدايتب3

عنطوثماحدعندفئـطاليتوقفف3االختاذاووالثالتةنيةالطاسالتنا

الرسالتننجدخفبإاطارجىاإشثلاأيضآنيتضحولـفالرسمالتن

أنأىقتااصأذلUفتجعةااأل1jاهـسيكيةأكصاناسانجاوبتهن

األولىالرسالةأننجدأتءوالتإليهوبالمواحممAaابهريئصاتبال
آوجدوالإليهموبالمأوللكـاتباسمفيهايوجدشاممذا3تـلىشاأل
أوإلكأكتبمثلثافتظهرجحلبضعةواوالأيضارساثلخاتمةفيا

AjVjY11fا2أصالرسالةأنهادارسق5أاعتقدلماإليهكخبت

ةIك



لةالرساانب

قعرخاصثتتتنيبااألتاكأسالةاثىتفعبالخإصؤالادوخذا

هـخأيماوإترربرتاااالرلصاثضضىالداتبعمشالبحآألو

آنظههـثالرساكتإشتءدولىألشاادشأهـاتنرألاثيرآزحماقى
حذدـثنجمجاأذءنجاتهـاذعااشالةاححلةئـمااحيعآججمأإجعرالءارالطث

أتيؤبماألولىيرلضكأاإءالمحاكاتحماةدكنجاحدهاصمصاكما9القفع
vاهـ

تراباإحهيمإهـدوكثو4ألنرأرتدذ3ضرهJورنجـنمرتتأيؤوتءأابك
فريولىوياىااوىكأبمرسغف3الالتتآأ311ادحضأض

تاووتحنلتينذابرتف6خفاjاآويهتاتإولاإثتالصـيأعدتءر
ثLء9ةاألساساإرIافاإختاذفئواالتمثىاوالثافاألسلربوا

نرضأذحعودستهءأ4ررإءرءثالسمفبرءإا
رورLرخأس

اراخصصلوةحييعلىفريق3طا

االصطالحاتفىالتشابهذادبئ1واحطهالسفريهتكاتب
الجحوتركيب

ه10يوحتامع16ـوحنادمياأاه3يوحناحوسايوصضـاا

8A2يوحناثخ22وحخاس21ااوحناحا4ايوحناا

twwfوحناثص3tyوحناثأYوL5شا9ياص1يوضا

1V4يوحخامع46يوخنااأ5A1Iيوحنا5خاأيوحناا
AIIحآيوحا4نا51اااAصوحناخ0وحنايمات
rrيوحناهح59نااا8يوحناح8عنافييوا

ص17حشاYث2005وحنااثاا15عنايومعأط3يروحناا
ا5tحخاJيص14يوحناسأ

oyy
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حنتبرألنالنظريةهذهابألمجولكاكافيةالمتوازياتذه

واحدشحخـصهوالسفرينكاتبأن

هذهفىالمتضمنالالهوفأالتفكيرفىالتشابهأيضاعلىهمرأويبنون2

طلثهىالتىاألبديةالحياةالمحبةدالحـيماةدالنورحاتاالصط

الموتالظلمةاألخرىالجهةمنبلهايةاماثمالحقلنللمفدي

فىالذيئفريقنإلىالناستقسيمفىاالتنانويتفقالكذابالبذضة

وهذاوهكذاالحياةفىوايذيئالموتفىالذيئالنورفىوالذئالظلمة
يةوالساالحريةوازياتاكفىومتمرستمامايحرفالكاتبأنعلدل

الموصولةءواألسمابطالرأدواتمقالقليلأستخدامفىساباناويتفق

هذاألجلبهذاIلهذامثلقركيباتاستخدامفىوكذلك

واحدالسفرينكاتبأدعلىقويةهادةجميعهاوهذهاوهكذامنكل

الجحلاختالفحالطريقسفيتخذونذلكعلىوافقونالالذينأما

لغةانيظهرالكتابينأنفمعاألسلوبفىاختالفهناكوالشواهد
الرسالةمنأكئرعهوتنوأقـوىبرلالأسلوبأنإالقواعدهافىيحة

وهكذاةبمزاإلنجيليستخدمهاقليلةمركبةأفعاالابرسالةتستخدمفبيما

الذىهانالبرLم1الدراسةهذهفىكرهنلىأننستطيعuNالقبيلهذامن

السفرينبـيناالختالفإظهارفىخاصثقلذاDoddدويعتبره

يمكنفاتاالخشوهذهبينهماالتىالالهوتيةاالختالفاتفىالمتضمنفهو
العقاثدإلىأقرباألولىيوحفارسالةأنهواألوللنعنوانتحتجمعها

كثيراأقرباتفقرتتضمنالرسالةأنالثاقأمااإلخيلمنالعامةالمسيحية
يوحناإنجيلمنالغنوسيةطلى
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تلفتيخالتئالعقائدمنمجدوعةDoddددويعطىاألولالعزانتحت
المسيبئيتكربتتمسكالرسالةإتفيقولاألنحاتولرجىمثلالسفراذفبا

عنحتافوهذاعهدهاةبلاألوافضيسةالتتمسكثاقاطاماكماكانـاا

أقربديقولكمالمجيةبآولوخـأاألسخاتنسصيرأعادالذىاإلنجيل
منذلكعالردا5شواالبسيطاألولىالكنيسةشفإلىمنهيسوعسفإلى

زالماتخاتولوجىاألفكرةطورأنهرغميجدهنهفاإلنجيليدرس
A4وaYY4YVيوحناوالقيامةالمسيحبمجىيتمسك

وقتالكنيسةألذفذلكاإلنجيلمنأكثرالثاقانجىعلىركرتالرسالةأأما
يضهروبدأبرأسهالمسيحلىأطلهافعارمةأزتواجهكانتكتابها

الحجاةأنيضـعراإلنجيككانوإذا2yYLlnYYيوحناlجنودهمع

اذلكتعلنأيضافالرسالةاالناالفسانهاريختحاضرةةحقاألبدية
1rبوحنا

أنعلىالكلمةصالوضيظهريوحناإنجيلمقدمةفىإنددويقول

شيئاتعنىالكلمةأنفالرسالةفىأالوحيداالبئإلىشخصيمثير
محيحاهذاقديكوذاايوحخا1الحياةكلمةإنهاشخصياال

المالحظفهذهقتجعلبكيفيةتتفقانوالرسالةاإلنجيلقدمتئفإنذلكومع
النقيجةعلىالتأثيرضعيفة

الذكطرىالمإنهالقدسالروصكهواإلنجيلكنالبارقليطإنويقوال

للمسـحيعطىاللفهذافإنالرسالةفىأما1f1lيوحناالمبيرسله
هذاولكنا2يوحنااواألرضءالسمافىشفىخهوالذىالبار
آخرهـزىأوبارقليطهوالقدسوحالJألنالكاتبوحدةضديثهدال

يوحناحزىوشفيعالقدسحlJوالمقامالمسيحاالثننفكال

4Vإ



الحقيهأالنـورهوالمسيحيسوعأنيظنهرالراخاإلنجيلإنيقول

JالناLنJjالعالمWl9و4احناAYفإنالرسالةفىأما

الحقائقهكذفىالتناقـضوحماولكنهايوحنااالعالمزورثوالله

النورهوالمسيعوالوروكاللهأن

حيحتمجيدأنهعلىاثالراإلنجيلفسرتقدجالمسموتإنلولمجو
أبدآالرسالةفىيظهرالوهذا2NylyIيوحناأعلىإلىورفعه

22415يوحنا1كفارأنهعلىالرسالةفسرتهالمسيحوتإن
وتهـأنهوإثذادلحالرنص3والحياةكودطأأ

فائدةتبطالفـيمايظغرومجادالتمطاقشاتموضعكاتالرسالةقالمسيح

المسيوت5عنصلميتفإنهاالنجيلفىأماالاظفىللضاسالسيلهوت

المسبجموتفىءفااظالجانباإلنجيلطيفعلوهلخصياهولهبالنسبة

الخلصهووالمسيح3riيوحناالمؤمنغيرعلىيأىااللهفغضبكال

cا11j0ا5ة2911f1141ايوحناأنظر

11I4551YYEإلخ

يدلوالنفسهالفكرأصلفىوليستالتنجيرفىاالختالفاتهذهإن

فيهكتبالذىالموقفاختالفعلىيدلطمابقدرالكاتباختالفعلىهذا

وهكذالهمكتبوالذينوالوقتالهدفاخالف

إلىأقربالرسالةأنفهوDoddدديوردهالذىالثاتىاألمرأما

تستخدمالرسالةألنeCإنكاريمكنالوهذااإلنجيلمنأكثرالغنوسية

ايوحناI1ءجامامثلالغنوسيينلسانعلىتءجابماتاصط

tor9CYYYVفإذاأممقمعنىفيهايضعالرسولواكن
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تهاإصيالحعنىهض5ولتهتعريخاضعdأمحجمنئالفتهذاروراللهتاإكااك
حمنى2ة3غايوافتب3طاأظيهرإذاوكذلكمحباوقحوسآلثس

كانأنذفالنهسحاالمفهومذلكنجذالثثسيخ11فإنههاتوالوحدثكرلمحةا

إلححاأىالمشصاا4إضركواقيافىيماأتماريذحولثتلهيضإلونهالغنوسيوت

ءرجاإتهالمسخنبلفىحماويتيتعالمؤمن

واحدشخكلهوالستروتكاتجـابأنالتكطحشيمfأنهنعلماكذمن

فإتاوإالحفضقيإلىأقربحوباغرهفحماجهـأكررأىالأخ
كانواحدآأنبدفالاإلنجيلكاتبغيرآخرشخصاالوسالةكاتبكان

aرgآذثاآلخرغلد

وردسائلهيوحنايسالقفانجيلى

المثدمةوكواألولهـالنمممثالثةأقسامأساسعلىيوحناإتجبليبنى

ضاببتسميتهعلىءالعلمااتفةتففاالثاقاالقسمأcاألولااحاألنهاويمف
يسوخآلخلهعلىوىالذفوهوا22احماتاألنهواآلياتا

كتابويسمونهتاب311آخرإكrصمنفهوالثالثالقسمأصاالجهـارية
الالكـوقىأوالتارخىالتطورأواقسلسلمفانوخعلىيبنلمالتقسيمهذااذجيد

ندرسعندمالناتتضحسوفالتىهنشالمؤلفةصفخهاولcىصالفأو

ورسالتهضابالمحتويات

لمقممةااوال

LJوتنقسبماإلنجيلمناألولاألساحفىمتضمنةالقولسبقكما

الثاتىثمIAأ1البلاألولالقسـمقسمنإلمطمةالمقهذه
1901مالعظافيدراالع

50



ءلبد

ولاليقاعالكلماتلترتيبنظراءالجزهداالكلمةكانءالبدفى

إنيهآلمقدفىاإلنجيلوضعهـاشحريةقييدةجمتبرالنصفىالموجود

الكلمةلالبنتقدمهاالكنيسةكانتكنسيةترنيمةهاأءالعمامنكثرجحو
كاآلقىالكلماتترتيبصبرىو

tI4عالكلمةالكلمةالكلحةj5الحياة

هالثسها68عالظاصةالظلمةرالنوالنورةلحياا

صتهخاصتهخااYوالنورعدةباالعخالنورالنوردةالمثها

اشعراهذانظبمالذىهونفسهيوحناقديصىاإنقيلولقدCقبلوهيقبلونه
القصيدةإنوقيلاالقفىتمجيدانظمتهالتىهىففسهاالكنيسةإلطوقيل

قصيدةالىوحولهاالمسيحيينأحدأخذهارواقيةهيليايةقصيدهالأكانت
ولندعAJrrrrlماأمأساسعلىبنيتإنهاوقيلمسيحية

خارجيةقصيدةأكانتءسواالقايدةأصلفىويفكرونيخحنونءالعلما

تقولIslولترىيوحناالقديسنظمهاأممسيحيةإلىحولت

اإلنجيلعنمنفصلءجزهىالمقدمةهذهأنالمفسريئبعفظنا

أخرىرهيهصااإيرجعولمالكاتبكخبهاقدمةأنهامناباالنفصالونقصلى

يرغالحققةاممناإلنجيلكتابةمـنانتهىبعدماكتبهااكماتبإنوقيل
الوافىالملخصهىبللبهلالالرئيسىالموضوعهىالمقدمةفهذهذلك

مناألعدادأخذنافإذاآلالمقدلهذهمعلشرحاإلنجيلوبقيةلالنجيل

حياتهفىتجسدالذىالخلصإنجيلLإينظرالكاتجماأننجدفإننا6

العالمونعالذئإنهالعالمLإبااإنسانكلينيرالذىورفاكوعمله

كانواالذفييقبلهلمخاصتهإلىءجاوعندمايعرفهلمالعالمأنمعوخلقه
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أنسلطانافأعطاهمقبلهقدهمغرولكنيقبلوهأنمفروضاوكانه
ايإنجيلكلموهذامهبابنضالمؤخهدينلمولوااللهأوالدوايصس

كلعافئكلهاإلنجيلتآغابكللىعوكتالمقدمةهذهاتفإذلكدز

الحقالحياهالنورفيهشرحنهاجرىالتىالرئيسيةنالحاتاالصط

وماالجديدةالوالدهالمقدمةفىNاتجىلماؤطمةهذهأنمعالنعمة

يسوعأننجداالنجيلصفحاتقلبنافإذاذلكوغيرالظلمةذلكيقابل

الحياههوبلالحياةوهوضيره9العالمورالتورهنشهو

61cyo1oهذهأنفمعوهكذا146الحقأيضاوهو

اإلنجيلكـلتحتوىنهـاولكتكررلمالمقدمة

لtقالكلمةحاالصطا3لذلكتعرونمايوحناالقديسجمطلم2

jUيفعللمكالبعدذلكإنجيلهعليهيبنىلكىيحددمعناهولمالكلمةكانءالبد

هنامنأخذتاصطالحاتأوعقليةمفاهيمعلىيبنلماإلنجيلألنذلك
مصدرهليكناالصطالحهذاإذتماماذلكمنسسالععلىوكثناك

منوفرغهالقديسهأخطقداليونانيةمنأوجوديةايمنءسوايكونما

قبلمنناSKفلسفيامعثىليسالجديدبالمعنئيمألدلاألصلىمعناه

كلمةتكبرالذىهوألنهةمط13هوالمسيحفيسوعنفسهيسوعاةبصنول
والذىIrشئكلخلقالذىالقويةاللهكلمةهوبلالنهائيةالله

الذىو14i9النورأعطاهموالذى1fللناسالحياةأعطى
اللهأعلنالذىشىكلفوقوهو117والحقالنعمةأعطى

Jىالنهوبلالمسيحمعنىتحددلمامملمةافهذا1Aنفسه

حياتهفىوحققهاعاشحهاالذىهوألنةمفهومهاوأعطاهامعناها

هذاأخذقديوحناالقديسأنعلىاتفقواقدءالعلماكانإن3
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المصدرهذاونيممنوااختلأخبممعخارجىمصدرمنالصـررح

األسالصىالمدفالحقياتةفىموآخرشطئاوانسحهملايونانيةاأموديـةال

ولىالدتخلياتكنلمحاتاالمحشاللمإداسضساردةإتالبماتجياىدينسكنحىاإكط11

كانمم4Lأخرنسخةإلىيلهوضعقولىاإلىاإتجيااغريبلمحاولالت

سااعلىإنهت3كايناللمذايرغشىحبيةشمبالععهـرفىاسادت

معاوالـهودنحينUلليورغالخداإصلآو1ر4يآاكانذأكن

احبهم5فlاصشلمشينءازوأاتامحنلبماالإذبنإإليوألمهحمممىنني

اتوالةشـوهـلمةأعأاللهلخكلفىirكؤمتاصثأءلحوارةبيمنـهىذإطفىيزلى

الطبيعةفىغاخاكالتبصاإكوذللثالذنساذةالضامحاداوفىاخنحكلغرjمأك
لمةمترةوؤجنحـثرةزالتلىاةaااؤإذذلكوحودأصنهالبلكلها

بظلئاناجمأيوشدمافطاعبيعةامنءجزلطفأعخيغلرقيليوأeالماثتاء

صاروالثلححةلهاوسثحرودوسةلملى4تاريخيةقةحتهيطثلىالتىإلمةالمحاالعبمارة

بلايرشخحو3اإدكذاضمايقبلوينناةاليوأننـفنحل11آتجب

ؤليتانإليوناتىفارزتجنهالةأنياونيعتتدباأبايتـخياونجااإسهم
والمثالماألرضيةسفهـلىالءيااألفىخلياواألعاحااألحمماأأووىالمماأدظ

االتننإذفاتعروإلاممالباتتصلالالتىاألرضيةورةالإلىيتحوللن

حرممذايروحنايضـكرألطالةايونافىانظـرفىإضهاعايخاألأتتتطل
وحوiلواالوخاحةايأدaتعزالتىاويةوالرحثمةنياإلمىاخاضااإثوحى

نساناااألعـخابمالمـدفوأدأطواإلنعسانالطبجةفىتغلغللمىةالعتلىالمبدأ
لماوصlالفعلىالتعجيرهماالتىالطبيعةمذهأحواحىانصيأتهو

ارالذىءاالوغوعنيوحنالهيقوماتقبلأناليمكشالفلسفةححذهحتى

رنيقوكاومعهافهاواحداودصحالطايعةفىيتدخل5لال4جسدا
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كنيحربوحنايسالتـىإتاكاصرىيسوع4ابتمخـصفىسقابلناهنص3

فيفثثاورواالناسرزثكانتوالجادالحياةكانـا4ةناؤوةرحطذالث

أسطبإ4اتنترثلىادـواخياالنورإنC4Sj1qلموالظلعحةالظلمة

الحةحىارفيهإنساتالكتشcءبالهـعشيها4Jاحأاواوتصب

تإتآلفجاءإخناواثاLاإحاخفاوالستقيأجيعفالاهأوعلىوالنعمة

حىافثاطالنكحثإطاالمررفةووالضورالحياةمماإحياتناقءيعرأنه

لمستهامخددهـتطالمذلكوثنهعهوقتأاذلكفلجرفالذفبذاتهإمثصخصا

وجوعهضعقهفىحتىاإلنسانذلكفىرأيناهنمعيونناأيديخاورأت
الحقيقةاهح3وناتإيىإنماغباودبالفسبهدالحياناكسهووهعطشهو

Aاالخبااهإ

لممدثرعكاذاشدأيضاالجودتولفقـطلليونانينتخديكنولم
لرالدكذا11اإالوقتقسمواولقدص3والخالممافييطتظرونوا5Lكلقد

اللهامحمصودالأنللجحيعويعلنالمسيايأقؤيهصاالتى9األيامتلكثم

األفتظارهذااألمواتق8قيامةأولهمجديدخروجبمثابةنسذلك
اآلنأصبحتالااألياتلثإنءجاقدأنهالراخاإلنجيكعنهيقوك
525حدتتقديدذلىابالقيامة118اآلباللهاالبنأعانلقد
يمكنشنئهذاحفرقدصالخا3وقتإناآلنءجاؤلىالجديد28

ات2Mذلكجملنيسوعسمعواعندماتعرواوكميهوتيصحدقهأن
خoIا6تo415يم

نعشاقدتبطالأنووجدالمقدمةهذهقرأإذاهودىااأنذلكIعزد

8أمثاكالحكةإلىالحكيمنسبهماالناصرىيسوعتحخـصااهذاإلى
جففيخئرفإفتالخايقةفىاللهأداةكانتألخهالمجدمن36و35
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نفسهوسالناحىمماحفىالحكةإنتاريخـماشخصإلىذلكنسب
كالهائالحكةإنهالديانةفىالعلياالسلطةلهملKكأبدىفالناموس

فىوالـثاثيةالعلياالسلثلةوريمانالناصرىيسوعيكونأنيهكنفهل

أنيمكنالوهذانفسهوسالنامنأعظمإنهAوا1Vنيالديانة
ألىةكرهاإنبهنيؤكلأوودىيفهيعر

أيضااللهكلمةأنهبلفقطالله4حأنهيسوعإلىتنسبالالمقدمةإن

جمارفضرفضتالكلمةهذهلكنوءلألنبياواإشعباللهأعلنالذىهوإنه

إذالعصرهذافىحدثقدنفسهوكمذاrاءإشعياقديممنالمشعب

أنسلطانفأعطاهمقباوهالذينككماأطتقبلهلموخاصتهخاصتهإلىءجا
لكLpالهويقبلهلا2اايوحنااللهyأووايصير

الكلمةكانءالبدفىدادمةايسحععندمايهتزكلهالعالمأنبل

النامحرىع05يلجنناوحلجسداصاروالكلمةالتهكانوالكلمة

ذلكيقبلأنيمستطيعمن

مـنوالايهودامنوالالبونانجينمـنكشسلماإلنجيلىأننرىكلههذأمن
إياهمتحديـاوجهجهاوكلهاحالماأماميقفيقولهماألنcعالمىفكرأى

يفهمهأنيستطيعولنبعقلهإليهوصلقيأنيستهـلمالذىهذايقبلأن
يختبرهأنيستطيعألنهبهيؤمنأنيمستطيعولكنه

دةلشهاا

فقلالتدقيقئتوإنالشهادةفهىالمقدمةهذهفىالثاقءالجزأما

19ofLrYVawlالمعمدانيوحناوهوللسيداألولايشاهد

التاليةاألمورىفىءالجزهذاوفى
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فرقاواضحاهناكنالوجلىمثزمرشسقالهبماءالجزهذاقارناو
شيثاانيذكراناآلخرواإلنجيالذرقسىفإنجيلالمعمدانيوحناقصةفى

تيديهعلىيحالمديةمعموأكرازتوعنالمعمدانيوحنارسالةعن

ات1Uمـرقحسالمحمدانيوحناأسلمأنبعدالجليلإلىالمسيحآمجىوأضر
ا2كما

فغوالمعمدانعلىضالضعلىسابقةخدمةللسيديذكرفإنهيوحناأما

9المجيلقاشاداالجليلإلىيذهبيوحنامنهممودبعديذهتاليدعو

الهيكلوينظفتأخرىمرةأورشليمإلىمبلجثمةهناكآيةأولخويمى
يذهتالجحدحوكانسدكلنجويناقشثموالصيارفجاروالةالباعةحن

Sأنهبلبعدأسلمقديكنولمايعمدثحراطزالاليوحناوكاذلك

ذلكبعدذهـوقده324أنـر3اصويـةلثهادهلهديتن

ةىخراألاألناجيلفىشيئاعخهانعرفلمرة5هناا4الجايلإلمما

أناساأننعلميوحناإنجيكنءولكنمرقحيذكرهالمLSIملنلمرىولسنا

يسوخإلىبلليعتمدواالمعمدانيوحناإلىفقطليسونيأةاكانوكثيرين
مننـوعايوجدوائالىرصةالهذهوايختهزأنأرادواأناسآولعلأيفا

ا35YoI4فىيظهراوهلىويوحنايسوعبينوالتحزبالتنافس
تالميذهفىالمعمدالتيوحناآللخدالطوياراالستمرتفسرقديرةالفوهذه

كماغيروفىأفسسفأيوحنايتبعونكانواالذفيءهوالولعلتبعوهوالذق
J191لأممY4لوقانفسهالمسيححريوحناأنيظنونكانوا

فقطليسجمطىكاننفسهوالسيدمعحوديتهعلىعاشواولهذا315

وبسلطانههونجدمتهمرتبالياسامركزآأيضالمعمودشهبلالمعمدانيوحنا
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اإلنجيلىكيعاصهااكااللطريقةتنهسيرناؤبنالسابهتاألساساعلى
تظيراألخرئالثالثةاألناجيلإنورسالتهصدانالىيوحناآلخديوحنا

بةبالواصلالحابأعـاليبحثرانعإنهيوحنارسالةمنالوعظىالجانب

رقمسفىالختلفةللجححاعاتالصالحةاألممj1نكةجهوالخطاياانلغنهر

يوحنايلاأ3لـوقا3متىدـو4ا

التنهادةفىؤتترالمعمدانيوحنارازةعككوجعألآبتاهذاأغفلىفإنه

أنهةلىبحثأزممريمAو7ايوحناللنوردايمثممادثنمءجاإنهللمسيح

قاككاللسيدالمطريقيعدالذىاشـخصافنطإنهالنبئوالإيلياوالمسيح
اآلقلذنكوجيهوااإلعدادحى4صودشIYr65اءيراإ

ر3rS9او15YAذائدهحسيوريئأنحيويستحقالالذى
للحسميحامثعثادةافىاألخرىاألناجيل3ريمتفهلمآ4كالعنمرآيوحناإشبرل

عرفإنهrو29الماخطيةخيرالذىاللهحملأنهوكو

نزلقدالروحأنوهىطاللهلهأعطاحاالتىالعالمةبواسطةالمسجحأنه

أنيجبالذىوهو13اللهاقإذنفهو13كليهوأدصتـقر

أنيجبالعظيمهذاإمأإنه1rvكحوذهحتهماقالججعيطبعه
تكونأنولمجبصديقهبلالعرسليساألنهيزيدذاكوأنينقي

ملالصطهرحهوحهذادما376علللعريالعروس

المسيحويـوحناأنايطونأوكاالذينلئكأوتقهخلكلهادةالشماهذه

ليسيوحنابأنءممـدوأنهقبلهءجاألنـهالناصريسوعمنأعـنموأنه
قبلهكانالحقيقةفىاممنهبعدهءجاقدكانوإنوهولشهادتهيحسبالمسيح

هذاءجاكأولهوإعداداتهادةاكانفسهيوحناومعحودبةمنهوأعظم
نفسيواجهكانمتىأنأيخحاونالحظلهوصارالتانمذلكبطلاآلكتئ

أناالمعموديةعندللمسحالمعمدانيوحناقولعلىنبرولذلكالمشكلة
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وحشوحناإتصهذاحو3fىاإأفوأنتمنكأكتمداحتات
اسيدااألخثاواألولاهداشاا

صثرودتسيهللشـادتهثاذالمعمايوحفاأهـاقتوقد3
ثمأتبعدلهاوقاسمعان3أضاوجداعناضص4تحداتالهعتلميذاوساند

يللنئناصيإلصروثحثد4ااالياالمسوجدتاقد143كاءالسيديوح

1tءاألنبيانبواتتموسو4الناوسىاتنبوتممالذىهوأنهعنه

اللهاثأنتمحلميانثاداتاصشا3حذدانتونثنائيل4لوأخرايشها15
جمخهيخمابرنقداخشاليةخجاداتاححذد11019ائيلإسرمالمثتأة
اللهاثبرأوأءبياواألىوعنهتبيمت5إلىإسياااإافزرإتتواا

إنثاأقدوالواضالتشصإتيثنلمأوورآتـطحذاأكاتءسواواحش

البدايحتءجاإجبـالمافشس8المأتنمتناجياابئاةبتهخنيخخافيوحنا

ديىبحوعسبايةضسياتالبيأتاكأاتاكـزاظهراتىررقسفإنججل

مـرقمماطآاآمشعيانجسريةقيكفجدإلوخدمتهنطويلـة

اإلحالراكرذأندونافاإعرااLكيSذقالأتحت892

المسياالمسيحهمبدأوحناإنجيااأUMلوالهاالتارنخـما

أمامبكيذااكأمامفقطليسالمفغومحعذاخـدثخهالسيدويبدأاللهابن

منأويذهتقأبدآيعللبالسيدخنسحاالأياالتجيلكحذاوفىالجحيع

مرقسمثالتمـرفإنجيلفىفعلكماءكوتيهعفطيفصحالأنإنسانألى

اخ1254399س44ويم4ا

قصةبكـخبأندفيالشلميوحناأنحقهـيقةلنايوضحاألمـرهذا

اللهابئالمسيهحيسوعيظهرأنقصدهكانبليسوععنتيباتاريحياقىمرتبة
فىالتاريخيةالحوادثبعضبإظهارلكو9الحياةوؤخاإليمانموضوع
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هوتىlاالكلدفاتارنحيةاالمواقففطوعاو0020rـحياته

صثمفيلواظطاباتاألممالوالعمليةاتاإلان4عةمجمواختارأنهبمعنى

أنءلماالمنكثيرويعتقداللهائهوالمسيجيسوعأنقالساىهدفهحها
أنضيوأنأرادألنهجـدامجكرأوالباعةالهيكلقصةذكريوحنامرالبمث

يهتيلمإنههيكلهإلىءجاالذىالمسياألتهق5كايهودايواجهكانيدال
أدتوماهنابمعيهمنSبقدرلحادثةاهذهفيهحدثتالذىبالتاريخ

يداجطشعباجديداكالهيقيمأنسامهدنـاولهبدأالسيدإناليه
للرب

هويالمسيحهومنباإلعالنيبدأاإلنجيلىىوفيهاشالمقدمةهىهذه
وحقانعمةءمملواآلبوحيدمجدمجدهرأيناالذىبيثناحلالذىالكلمة

والحياةالحقفهواآلبأعلنالذىاللهانالمسياإنه

fVصاآلياتكمابسالنعا

Aألنكذللبىاآلياتبكتابيوحناإنجيلمنءالجزهذاحمماذالم

سبعهناكالحقيقةوفىبعحلهاسوعقامالتىاآلياتمنمجموعةتنتشرفية
وهىبالتحديدآيات

JJrrا2الجيلىناUقسعرفىخمرإلىءالماتحويل

4fvofالملثمخافىاقءشفا

اIا5حسدابيتمشاولءشفا

61tآالفخمسةالإشباع

2اl15ءsاعلىالخمى



C5L911Vأردواإالرجلاعيـنى

اتاألمومنjiاليعاآلإقاكل

الكاقبأنمعيوحناإنجيلذكرهااىاالعظيصةاقـواتاكلهىذهوم

كئيرةآياتبنمنفقطاآلياتهذهاختارإنهصراحةjيقولالمقدس

ا2rصءالجزفهذاذلكوخضابالفىضبتولميسوعصنعها

اقصمانمجموعةعلىيختوىصنهولاالياتهذه3علىفقطيفتصرلم

قربنونععزعندالمعمدانيوحنالحصةمثلEpisodesاألحداثأو

السامريةوالمرأه2111الهيكلطهروryrlYfWjJسلجم
4711IأورشدمفىالمظالعيدفىمالمسيوظغورAا6

YYyrيسوخوارلاليونانيينومجى

آيةبحدفمثا3قصيرأوطويلخطابالقصةأوباإلةيتصلوأحيانا

aWfVللمسيحنبهدخطاباحسدابيتبركةفالمشلولالرجلءشفا
Vخالبأطويالفيالمظاكعيدفىفىالمالسيدفىظهورقصةوبعد

6A8هIYY9المرأدقصةفىفمثالبعدكاحوارانجدوقـد

اجدوكذلكfArAوالمرأدالسيدبنحوارآنجدالساحـرية

حواراقكصةيـصحبوقدgAf1أعىالمولودجلالىينىعتفتجح

بدوناآليةتأتىوقد21r1lالهيكليرتطيمثلصغر
الجإللقاناعرسفىخرإلىءالماشكويلآيةمثكخطابأوارحمىأى

كلهاترتبطأقسامشحةdlينقسماكابمنءالجزهذانفذلكصو

أكانءسواعملهiخالمناللةافيلشصيةإعالنوهوواحدبرباطمعا
فىالسيدلنايلنأنادأردسالمقالكاتبأنفكاارحوأوخطابأوآية

OAI



مجدهلمجعاأنعناأرادهومنأىهويض4ذكرJىلالكهايألولألصماص
فعلنهـااآلياتابدايةكحأج11فدالكمااماAخاللمنر

frأنظـىيذهتالهبهنآهـدهوأظغربالجلياقانافىيسوع
ترتجطفياالتىالسجةااألتحاححذهعلىيسيطـامرورانمرسوفذللثوألجل

يتيولهأنأرادلمـاالبدايةنقطةنفتالخطابأوبالحواراآليةأولىا

عناكمايشرحتجاإلآليعملالسيدأنأىهومنليعرفواللجموعالسيد
ولرسالتـههولهبالنسبةمعناماولكنمثالليتاأوللمريضبالنسبةليس

كسثثفيماالتىالمناسبةاآليةأوالقحصةصونتوبذلكتبالقصةيفعاوهكذا

نفسهعنالسيد

ةيالجالبداعة1

اتاإلكتابمنهايتألفآاالسبعةاألقساممناألولالقسمهوهذا
بهيتعلقماوكلجديدكلهعصرآجديداجمميأنهالسيدجملنالقسمهذاوئ
فىيظهراوكمذجديدأيضا

جدبدنعظاما

خمرإلىءالماخولإذالجليلtقافىبهااقاالتىاإلآلفىيظكروهذ
Uوهذاالسيدبهأتىقدآجديدآنظاأنتعلنأنهااآليةوقيمةانعرسلك

فـوجوفىالناموسديانةمكالنحلتقدوالحقالنعمةديانةأنهوالجديد

منهوديةااالديانةماتمتلهكلتمثلكانتءtممنومافصاالستةاألجران

Lpيهوكلثابيقومكانالتىالطقسيةواألممالالخارجىللتطهبرطقوس
وضعءماالهذامنبدالولكنجتقدوذكانواماخسبعلىباراليصير

فىبنفسهالسيدesؤAJوهذاوالسرورافرحيمثلالذىالخمرالشد
الكرمةهوأنهماأييعلنالنيوهو2Aمرقعم9v4متى



لمعلىوالخمرأصللحىصرمةالأخاومعروفا15يوحنالحقيبة

المسحبهءجاءطالذالجديااينظامكأتيمتهثاطاآلرةاأنارثصءاألاهذا

أبوحنااصالمسيحفبسؤعشهواطءiالـكلأمااءأىبرطلهAااشاألن

Vذرا3راءطايذالمسيحفجـدcالنظامنولجرهعلصففطييى

الحقوالنعحةءجاالذىالجديد

rجديدأهيكلrlrYr

الهييكلالسيدكطأنهصعدالجديداالقالعنصربداأليالهتءفى

بY11ةباضاأجابيتالـواصبراألولىانبعبارخانط
قدأوعناهاAتىكنعاكامةاألنf11Vزكريامنألجمأأالهوممماش

أبةيوقالوأود11أهتحاأنبعدشاكأهإألخوااحبارةاأماتحاجرجمتتر

لالههذاانقفراالسيدلهمالف218اهنهتنهعلحتىتريناآية

فهموأنايهودايستطعلمالعادةهىا2iءأقيامأثـة3زافىو

وكأماطهرهالذىذاتهالهيكلعناميتأنهفطوهوإثمارتهالسـدقول

انواtيثواإنهىجهيكلإلىيثيرانفقالمقدسالكاتجايقولكا

فئفعلهماقنفاإلآلقجعـلبلآيةيعطهملميصموعولكنآيةيطابون

هولآيةأيفمامنهطلبوافتداآلألفإشباعبعدحدممـاكماتمامادثةالحUنفس

تطهيرحادمحةففىالحقيقومعناههوفعلماإلىنظـرهمحولبلرثعللم

القديملرتطهليسإنهالهيكللتطهيرتىالعىالمإلممالهمأشارالهيكل
وقيامتهالمسيحموتإنجسدههيكلالجديدالهيكلالجديدولكنه

ضيسةالأىالكاملبجسدهبلفقطالمباشربحسدهوألفقهوبهيتعلقال
اللهفيهجديدأيسكنكالهيبنىانه

5ش

الجديدالعهدالىالمدخل38م



النظاثصعلىدليالالجليلقاناآآلمثللالمحيكرتطدثةLحارتصذأه

ءالجديدجسدهأومبهولىالمسيحيةالديانةاسيداأقامهالذىالجديدوالهيكل

3YJجديدةدةw111r

وهذاليالإليهءجاالذىوسانيقودحىالمسمفابلةفىتظكلالحقيقةهذه

مناالثنكنةارJ111rjIاألوقسحنإلىينقسمءالجز
اصطالحيظهرءزاهذاifYc3Jخطابفهوالثافىأما

مكانهفىالكيفيةبهذهتظهروالاإلنجيلفىرةألولاللهملكوتأ

أعلشهالذىالجديدللنظامميدالأعطاهالذىاالسمهواللهامموتوآخر
عنالنقابالمعيدايكشفءالجزهذاوفىالجليلقاناآيةفىذلكظهركا

اللهملكوتأوأديدالنظامهذايدخلأناالنسالنيستدحبهاالتىالكيـفية

iكانهإنلكأقولالحقالحقلهفقالنيقوديموسالعطيمايردألمعلمذلكذكر
هذاوفى3ةrاللهملكوتيرىأنيقدرالقوقمنيولدالأحد

السيدخصعليهاستغلقالذىاليهودىالشعبككسirقودنيمثلالموقف

كلصكبرأنالسيدولذالشارادفطفالجسدياتولمظاهربايتحسككانألنهلتهورط

jاللهمكوتتدخلهأنيمكنهاالقوساواوسالناأعمالأن

يرىأنطيعالبذلكوبغيرالقدوسبروحهاللهلهولكوتا

يحفكمأنبالطقوسسلثاكبرداليستطيعوهكاللهطهـوتاإلنسان

أ9عهذايكونأنيمكنكيفةحيرةبكللءيتسافهوأولهذاذلك
هوإنهبإرساليتهتاماتباطةاتبطهـكلههذاأنالسيدلهيكشفوهنا

فهذهولهذاابنهفىوأحبهالعالمأحبالذىاللهالخلصاللهأعلنالذى

jlJهوإنهإرساليتهوفىيسوعالمسيحفىهىالجديدةالرسالةوهذهدة

الناسيوإعالنللناساللهن4lcإالوقتنفسفىالدبانوأنهالخلص



3يرففهلمنوديانفهاللهذبيحةويترليضلهمخلعلمنففولحأننثمسهم
فىذللثنفهمأنيجبالسيدعاصلميتالتىالجديددالوالدةكىماشول

أحباطىهالريةفىالحيةوسىرخوكماالحقة3ا11األعدادءضو
اrو2افقيلءضوفىوكذلكةt1Vالعالمالله

المؤمنينأئاللهدأواليصيرواأنسلطانافأعطاحمقبلوهالذينكل14وأال
منبلرجلمشيئةمنوألجسدمشيئةمنوالدممنالولدواالذينياسمه

وصيرورةالمسيحبامماإليماتهمىالجديدةدةAللوالصحيحفالتفسيرالله
فىلرتغيضهاولوبنيقهاإلنساتشخحصيةفىتغييرآليستفهـىابنالتهاإلنسان
السمواتملكوتندخلحهاالتىالجديدةالوالدةهىمذهومركزهوقفه

فنوبوأالسمواتملكوتواقتربمانالزكاقدهكرازتهكثالسيديقلألم
15امرقمباإلنجيلاوآمنو

1Yهجديدl4عبا4

ايقربكيفية9فتهاشئتإنأوجديدةهعباالسديحلـنءالجرهذافى

ممبيرثقسصينإلىينقسمءالجزوهذابهتليقالتىوعبادتهاللهإلى

80يذهتالمعحوارهثمالسامريةأةالمرحالمسيحر9Iح

rAوjالجليلقاناففى4نضطمأيضآءالمـايتخأاألولالحوارTناك

يمثلكاننيقوديموسالحوارخفى3قيمقوممالاألقكالقديمالنظاميمثل

هنايهامايتصلبكلاألرضيةالحياةيمثلفهوهناأماطءالمامعمودية
الحىءالماأنالمراةظنتوقدهىالحىءالمايعطىإنهكالسيديقواالقحصـةهذهفى

ولكنرالبفىالخزونءالماهذامـةوأنقىأعذبوهوالجارىءالمادوه

وهنايتكررأبديةحياةإلمماينبعءالمامغآخرنوععنلهاكشفالمسيح

الذىالجديدللعنعرتفهمهعدمفىفيقوديموسأظهرهالذىالجهلجموقف



معنىفىجهالنمرجلاهذأظهرافالالروحيةالحباةمففومإلىخلل

ذلكجانبوإلىالحىءلماباجها3ريةاساهاأةالمرأظهرتالجديدةالوالدة

عندماالمسيحواجهةءفىشانإكلمايخترالتىالدينونهالمرأةتواج

أنالسيدقصلىيكشلم46الأزواجخمسةلككانلهاقال

ديانةcتمتلهاالتىالديانةسرئاصثمفأنيريدنهSءضهولأةالمرسريكشف

ومعمكانكـلمنجلبتهاكريبةعناصرتوتبةالحىاإللهبعيداعنزنت
يكلمهاالذىمنتعرفAJyاللهانمواجهةفىحمهاتفاخرذلك

يعرفهالمالروحيةالحياةفىجديدةهعباعنالممبدااعلنالموقفهذاوفى

زيمجرجـحلعلىتتوقفواليمبأورلثتهمالعبادةإنهـاقبلىمناإلنسان
الحقيقيونالساجدونحانمااآلنوهىساعةتأفاولكن9حقيقهـيةعبادة

لهالساجدينءهؤالمثلطالباآلبألنوالحقبالروحلآلبيحجدون
ر6423ايسجدوأنينبغىالحقووحفبالرلهيسجدونهوالذينروحالله
أىاآلنظهرتومعنىاآلنظهرتولقدالجديددـالعبادةهىهذه24

لهجفىفالالروحيةالحققيةالعبادةهوفيهأنأىهوبمجيثهتءجا

اإلنسانهتقابلهوفيهولكناالنسبانحاللهيحقابليمأورشفىوجرزيم
والالمسيحيسوعوجهفىاللهيرىكيفاإلنسانوعرفلوجوجهـاوالله
يسوخالمسيحفىوحالرعبادةهىهذهيموت

مشيثةيفعلأنهوطعامهأنلهمنهوإعالتالميذهوبئالتثمةبقيةأما
ابيضخقدوالحفولكثيرالحممادوأنrtلهيتحموأنأرسلهالذى

رئيصيهسلطانتحتالذىبالعالمالمسيحاهتمامبينفئ5Aحـصا11

حدتوقدهوبهأتىالذىيدابلىهذاإلىبهميأقأنيربدوأنهالعالمهذا

بهنهموإيماالسامريينرجوعفىذلك



أل0It0fyةالحبابععىخ0ثأننعانالنىاالباتب

ةهيتي7أوقصتينشيهدوفيهاآلياتكنابمنأضافىاالتسموحهذاا
اإللةومممانـاحومكفرفىالملكخادمقاءممأشذااألواثيسوعمملهما

واالية1ofصابيسوعصنعنهاوقالالجليلقىانابعاةأالثا

حاوذوقدمـريضاسنةIrAممثالذىالرجاءشضهىءالجزحطفىالثافية

9اة5مميآيسوعفشفاهايستحـعضهولحسدابيتهـكةفىيشنماأن
510ةمختلقكنةأأوقالهيإكفىيسوخقالهخطابذلكبعدومجى
fV

ءالشحفاةقوتمتلكالمسيحكلمةكانتانتظهرالقصـنأنحظ3ويا

الرجاإلىولألبعيداناSالذىالمالثخادماقإلى3ـيدطددلمفالسيد

اةصط13نئسمههوألنهباقودـكلمتهفعملتكلمةقالضهولالمفلوج

مجدهفيهأظهرالذىالمثانفىالسيدلمثالماخادميقابلاألولىاقكصمةفى
فىفئطليسكلمتهفىمجدهأيضاظهروهئاكا2fمرةألول

الموتعلىمشرفلشخصالحياهءعطافىبكخمرإلىءاالمويلف

مشطواليعيشكانالنسانالحياةمعطيافهاظهرفقدالثانيةالقصة101

3وكهيخرلمالكاكانالذىءالمايجانبنSكأومعيتثلى

أنتشحعلمايتىإوراةواوسالناإلىرمزآكانذلكولعلمنهيسثبى

الصاجزكذاشولوالعشارفيالخطاةيشبهالذىالعاجزالرجلهذاقشفى

النعمةطمةبالقادرةيسوعطمةبشنى

إلىنأقىالحياةمعطيايسوعفثماظهراللتيناإللتنلنهاتبعد2
حدئتفاآليةالسبتمشكلةتظيرمنهاألوكءالجزفىو4المسيحخطاب

1y4



السبتيومسريرهيحملأنشفاهالذكاالرجلالسيدوأمرالسبتوم
ولالسبتيوميسوعيكسرفكيفهوللبالنسبةمشكلةكانتوهذه

غلتضخحةقضيةإكنعود19rfفئالمـمممنيسوعردنفهم
احلرفاس5التكوفيسفرقولهى43الشتاتوفىفلسطـنفىثود11مفكرى

وكان22تكوينعلالذىعلهجميعمنالساخاليومفىالله

يسترفيأنيستطيعوهكالعملعناللهيسكتهلهوالصعبالسؤال

خالقاحملهالذىعلهمـنانتهىأىاحاسترإنهةكثراتتفسميرقدمتوقد

أنلونيقوكاالخلقفىاستخدمهمالذينئالمعببدهكلأمرأنهأو

عنيسكتأننيمالذالفإنالقديمالعهدوبخمبفالهواأكوايستر
اللهبهيقومىافهالعملهومالكنوالنشيطالعاملاإللههوألنهالعمل

بدوالالحياةفئءنهAسمتمرخلقفهوفىالخلقلميةعينبعحليقومإنه

ووكليهلمكهولمWiحكمأوالعنايةهوالثافاامملواالحياةيعطىأنه
آخريومأئفىوالالسبتيومفىالالعمينئحلىعنيسكتال

أعملوأنااالنحتىيعملأاليسوعردءجااألساسهذاوعلى

5Yاللذينالعمليننفسيعملإنهيعملحمواآلبيعملومثلما

أنكاهألالمألصاوالخلقأىنةوالدينوالحياةءإعطعااآلبيعملهحا

اليداآلبألنءيمخاق5يىأيضااالبنكذلكولمجيىاألمواتيقيماآلب
اآلبأنوكاYYY3ا0لالقالدينونةكلأعطىظهبلأحدأ

يومفىحتىالعصينهذينعنيمتنعأذيمكنالاالبنهكذايستريحال
اسبتا

اللآلبواLأنهذامعنىهلأخرىمشكلةود11توأجهوهنا

يموتأنيجبإنهالقولهذايقولالذىراشخياهذمثليعيشفكيف

aiA



Aمتساولجتإنكقوتناآلبمعتوازفىنفسهيضعاليسوعنولا
الوؤتنفصوفىلهكاهملةطاعةفىاآلبيعملهمايعملولكنهمعاتعمالن

يعمل14جحيعويريهلمة1كمحبةاالقيحباآلب

الجميعأماميقفالذىالعظيمالحقذلثالسيديحضعالتصريحهذافى
أخلىيكنهلئهمعايكونأنخلسةسبلمالذممطوهوإنAصاغرن

لهلمةه5كطاعةفئاوقتانفسفىولكنلهكساواآلبخيعملإنهنفسه
عظـيمالسرهذا

إنه4Cيعثهدمنفهناكملكهليسشيئـايـدعـىالالسيدولكن3

إلمطيمثيرناولكنهrA14قموقفjنفسهعنهادتهيؤجل

ناأعظم5Lلثعهناكولكن5rr5rلهالمعمدانيوحناادةش

فهايعملهاالىاألعالهادةوهىوالمكاإالهاسيغاللثعحادةيوحنا

ههذولكن32نيقوديموسأيضاقالهماهذاأرسلهقداللهأنؤضهد

وعرفواأالبكلمةفيهمسكنتالذنإاليفهمهاواليعرفهاالالشهادة

اتحدماالعئهددشهاالمقدسآل31طههثالوهىثالثةشهادةهناكصوته

و9rهادخهايقباواأنيريدونالولكخهمأيدبهمفئأنهاومع

المفدسةتبواليعملهاالتئعالواأليوحنالثهصادهكانتإذاولكن

اصدقوورأوافلكميونانيإناعندوةالةبذاتليستصهالاليهودلدىقوية
ليستالحقيقيةاليمهادةلكنخارقةظنوطلهوبأممابالسحرمونيقوساأن

الحياةالمسيحيعطيهاالتىالحياةنوعيةفىولكخهاالحياةءإعطافىفقط

الفضلىالحياةالحقيقيةالحياةهاصوتهمعيسإنسانفيليعطيهاالتى

525الناسجصعبهالمجتنعالتىهىثهادةالهذه



rالحبازخU6

ثالثاحاألهذافىدونجاآلياتكتابمنالثالثءالجزهوهذا

حااألمنالثاتىءالجزوفىاألخرىعلماحدةالوتبنىمتتابعةحـوادث
أدوارثالثعلىايبنىأيوو261oللسيدطويلخطابنبط

فيمابعدكاسرىمتتالية

لاالنجويذكراآلالفإشباعقصسةفكماالمتتاليةالحوادثأما

ألنهذارمزوفى4عالفصحعيدظاللفىثتحـلدثةألحLهذهأن

يشجحأنهكاالحياةخبزوjAألحياتنايشبعالذىمسيحالموفصحضا

الشركةعلىبينصالذىخطابهفىالموقفهذاالسيدويفسرهمأجسا
لواألناجيوحناإنجيلكبرأبينفرقانجدالوهكذاةالربءعشاأوالمقدسة

الفصحإطارفىالسيدمملهالذىالربءعشاتضعفتلثاألخرىالثالثة

يذكرفإنهيوحناوكذلكالجديدفصحهاالكخيسةتعرفل5احهوا

الهودالفصحإطارفىباقالرءالعشاعنالسيدخطاب

أناولوهااهمغزالناسيفهملمالتىثة4اأوالقحصةلهذهونئيجة

المسياأنهعلىالداللةاآليةهذهرأواإذاtoملكLولمجعلوهيختطفوه

كاءالمممامنالخزلهميزلأنهىللمسياالعظمىاإلدةإنونهيريالذممما
أرغفةمنلنجلذلكالرجلهذافعلوقدالخطاب5jسيأتى

لثامـو4إاآلقالنبىإنهاآلالفأشتمائدهقليلوممكقليلة
السيدواجههاالتىاألولىبةللضجرارتكرهذهماممهـمفليكمنإذنالجديد

4لوقا1ffUJcمتىاألخرىاألناجيلتظهرماحشـاالبريةفى
4و3

6هةة



هناقا
تالميذويخقذاحدعندوعالجهليوقفسم6حبعمليسوعا

كوAشالىأسليالحءففصلنطافة110صا اببصورموعدم3صمهمكحدط

االتثويشقةفىأوااbإلاكأنبماوالبةجراكدـذفىعزبيداالجباإلى

احةاكالنكرصةذهيسوعيركألمكيفالبحرثمحياجخنلوصاوخحص
البحرماشياعلىأتاهمجدأالحرجةصةالفر5كحأفىضهولأالتروتبماجالث

كثمرجعألنهعنهيحةةفكسالسيد3أعطـاللطبيعةالخىارقالعمكصهذا9
لموآثاركالكثيرهالمياهفىوسبلثكطريقالبحرئنمافىقولإلى

هوأنا3عطمشم4آلواذلكويؤبم7752روز3ترف
sL11ءإشعيايملىالالعهدفىنشمهاللهLصينطهقاىاالعباردوكحى

دتهلنويأتىشعبهيعزئأتيرلجهعخد

إلىأيضاينقسبموهوالخثالبفهواألمحاحمنالثاقءالجزأما2
أقسامصةثا

المفهومءضوفىالحياةخبزيشرحYrfrاألوكاالقسا

حتىاآليةهOAZلدت3يديرنمإالرية0آلبائثمءالممامنافىالذطا

وسىليسواالبأنايعمىيىردانونجميطلبهاUككوجمصاوابهاإومنـو

cCعاالهقذحقأتىفقدالمناأمخيىالذىالحقيقىالخزىيالذىحيو
يوبضاوكإذالحيفئزاظسليأنهعلىلةNأبديةحياةطيلمضهول

رإعوااللهيةطاياوانللديانةجود11سنههومفىفةعلراكالماديةاثتالسيه

نفيمحالكذار8األذ3كفإذاIcورلرمز5كيوداياعندالمنأندود

تجوسىوسالناألنصبمتشبعلهاالورأعطاكموسئ3اذ3كمالسجدجواب
نةءجالىالحقيتىبزفاشلشجعالاآلنوراهاق3شااVاىأع

اللهيعليالالذىالخبزرهوءالممما
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خزهوأنهصراحةالسيديحلنوفيهro0الثاقالقسميبدأهنا
إلىناتفكيريوجهwoاالعالنوهذاءالسمامننـزلالذىالحياة

رضايئإلىءالسمامنونزلءالسماإلىصعدالذىوكإلتهانأنيعلنحيث

والجميسعلكiيتثوفحولكنلمجوعاليأكلهمنالذىالخهزومو

ءالسمنؤلإنهيقولفكيفبمـراقهوأليسءجاأيئمنيعلمون
يقبلونفإليهاآلبلهحميعطالذينأنهوyخاألبدىالحقيقىالجوابيأتىهنا

الحياهلهتكونجمرفهأىاهيرمـنوكلأقىأينومنوحنكلويعرفون

إنهالواضحةقارنةاايضعوهنااألضرامومافىيقيمهوهواألبدية

1Iأحالذينأنذلكعلىوالعالمةءأسمامنازلااالحقيـتئالخهزالمنوليس

الحقيقىاشدبزإذنوفيموتفلنبهؤمنثمنهأااتومالمن

يسوعيعلنوفيهa6لثاكءالجزفىقتهالخطابويصل

يعطىأنهيعنىوهذاالخبزيعطىىالذالوقتنشفىوهـوالحقيقىكزانلىأنه

ليسهناوالمجدoجسدىهوأعطىأناالذىثزوالخىدانفسه

السرخباشرالمؤالاءوجاFleshSarxaالبشريةولكنهجسمأى

يعطثملميسوعولكن52ثأكللةجسدهيعطيناأنهذايقدرجمف

أناإلنسانيمكنكيفسألهالذىنيقوديمولسحفعلكمامباشراجوابا
نفسمنمطولةصـورةهماlcLp4030إن34شيخوهويولد

معنىأما1124كورنثوسافىبولعصرالرلصولذكرهالذىالكالم

جسدىيأكلمنداولهبةهfLjفيوضحهليؤكلجسدهالسيديعطىأن

ولكنهالمسيحفىالوحدةهواألكلأنأىفيهوأنافىيتبتىمثربو

وتتنربوااإلنساناقجسداتأكلولمنIDالدمهوجديداعنيرايحضيعت

إلىيمثميرالسيدأنعلىيدلوهذا5356عفيكحياةلكمفليسدمه



فىهوحلىمىالمسيحفىةاوحلىفاالوقتنفسفىوتهوعنبافىالرءشالكل

وديةلمعهاعنبولسولالرلىيقولكاتماماحياتهفىووحدهوته

خدبهىاذاخمرالعثاختباريمثرححنافالسيد635يةءروفى

الذبالفيهرني

وفىالحيادءماوفىإنه41515فىأيضايحوعيعلن3

1YYrtدىاليهواألسخاتواوجىإلىيشراودذالحياةخزأنهيعلن

نالخرءوالمافىالخأعطاهمئوأذكاaأد11يعتفدحيث
هنابم4وذيسوفالمسياأيامفىححكذاالبريةفىالصخرمـنءوالماءالسما
ووحالحياةخزكيوإنهنفسهعنوليةالسيدولكنعظيمةبوفرة

رجاتةاعلىالخيمةلماديةامناألنحاتواوجبةهذهترزخوبذلكياةالحءما
يفيدفالالجسملىأمايحىالذىهوالروحالنفسهالربيقولهماوهذااليهود

عنصريدخلوهناa6firحياة9jLوkبهأكلمكمالذئرومالشيئا
ح44كالفىالروحجطوقدوحjilوهوالسيديثتiآخريدجلى

خحديثهفىءوجاءوالمااروحامنالجديددفالمه3نيقوديموس

عنيضكموهنا4YrوالحقلروحامنهىالحقيقيةبادةفالLريةالسا

6IrالحياةيعطـىAillألوحبالرالمسيحفىالثبات

لممألءالوراإلىواورجهيهوداامنهتعثروقدصعبأاكـطاهذا

الذينيذهلتالالسيدفيقوليةمابعقايةثونيعيوهميفئهموهأنايستطيو
رأيتيإنيقولمافهمعلىالمقدرهدمءورالتذفىالتثئبعشاركوا
كلههذاأنيعكماوهذا6tYCأوالكانحيثصاعدااإلنساناق

ليهودقولهفهمواوكااإلنساناكئيتمجدأنبعدلكميتضحممودت
هكصذا222جسدههيكلعنيقولأنهفواعرلمكلاهذاانضضواا

الموقفهذافىلهمالسيدكالممعنىعنالقدسالروحلهميكشفسوف
t1Ycبههمويذكر
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aV8فوالراالعالنالحباةوافوو

همجنإلعالسيدحمهايقومالتىاآلياتمنإننلونحoاألاهذان

والحوارالقصصولمجهحاإليـهتشرالتىوزJaامنكثيرعلىتوياضااحالو

لحيزمـاأعملعلوعألشخصيتهيركزهذالوعببعضبعضهصايمتزجان
كلايصوداوجهففيهبودوالالمسيحبيهماالشديدالتوترهوءالجزهذا

معظموفىالمعهودةبـريقتهعليههايجيبوهوضدهالممكنهةاالتهامات

اإلنجيلىأنحتىاالخرتلوباالتهامويقذفونهعليهيهجموناكانواألحوال

Sأنيستطيعوالمولكنهمخـرفىحياتهكانتكيفواضععشرفى
39j25اrjا7بعدتءجاقدتكنلمساعئهشيئاألنيفعلوا

احغجفاالجوهذاؤف59و04و44837و32ويم

وفىاييوبنبينهالضخمةاجههـةالموسارت

العمومعلىيشقسمصنهولالكاورلمةاألدبيةالوحدهفيهتظهرالءالجؤهذا

711المقدمةاحوأررات7ثانأقسامتسعةإلى

Vيسوع1133اغائبوبسوعالمظـالعيهفىمنظر

والمسيحامeمووموضوعهاألولالحوارصيهدثوهناالعيدإلىجمأ
IfYE4ومعارضةيسيانيتهيعلنيسوعالثاتىالحوار

الثالثالحوارYo6r5لأورشليمأهل
الخماسارالحوtoor07اصالرارالحو6

208AIالساراUl1Yr9الساخالحوار

n9

هإمةأموربعدةالعيدهذاويتحيزلالمظاعيدفىيحدثكلههذا1

السبعةالعيدأياممنيؤميهلبهيقومالكاهنناSالذالماقسذلكها



أيةجماليذهبالكاهنكانأيامنيةثمLإنهLتحولونالربيمنوبعض
كاويسييعظيمبموكبيأتىثمسلواميركةمنالهيكلآنيةتكليأخذهامبيةت

الربلعلالمثلرألجلةصا3العملهذايصحبوكاناضقدمةاذبح5على

زرعهميزرعوحيثفلخرلياأمطuلهميكثر

كلألطدئـعجداقوىبنورءالنسارواقإنارةفكانالثاتىاألمرأما
يرتنكانـتنفسهاأورشيمأننهاخذيرىللربيينأقوالهناكأنحتىالهيكل
النورمذاكه

أنوهواللهباسبموطقوسهالعيدارتباطهواألخيرواألش
الهوأناظيماكاالحياللهأممنتأكتوهىلوحموأناالأىIوم

ائيلسبالحميمانتهأرتباطعاحأيدليأصاوالوحرفإنقالح
بإسرائيلوارتباطهبالشصاقهإالتظهرلميقةاااللهطبيعةكأن

كنوفيفأففسهعنالسيدإلعالنالخلفيةنتكصاىااألموروإليك2

ذهبولإلخهالعيدإلىالناسمع4ذححامLعثواألولخعئ1األصحاحـن
إتمامالقولالحقيقةفىاوحذةالهيإلفىفجأةرفلولثنهءالخفافىكأنه

صا4كحيالىبغشةويأقىGطلقاالفيبهماتكـى3ماأرسلاهانلىمالشالنبى
دالجنوربقاليأقىذاثوبهونتسرالذىالعهدرمالكتطاجونهالذىالسيد

المظالعيدالناسيعيدفيهالذىالعظـيماليومهوهذاا3ىخمال

ءجاقدححوا14t16iزكرياإسرائيلويخليىالربيرجععندمآ
الربإنهالمظالعيدفىفجأة

لمااهوإنهالعظهاألخيراليوأفىاسباافهوالثافاإلعالضااهـأ
ويقوله737ويعثربإلىفليقبلأبحدعـطشإن9لهقوفىإلحـبىء
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إلىفليقبكأحدعطضإنذلكيلىالذىالكالمإن2وءالعلماعض
أمحـأأء10أضماربطنهمنتجرىالكتابقالكالمايؤمنمنوليشرب

علىغريبةفكرةفيذهالمؤمنليسفهوحيةمياهأفياربطنهمنتجرىمن

zوiا1واالحىaاهوالذىنثسمهالمسيحكعوبلالمقدسالكتاب

ءإشعياهحـزقياأنظراrIزكرياالنبىإليهيمثيرما
وحيةالراجركاتاتعنىالمياهأنونيعتبرلنبيالرفإنعرفناوكما123

Jهrاهىكماالقدسبالروحالحـىءالماأيضايربطنهفيوحناالقديسأما
رةكأمثنةفى

AVIwفيالمتضمناألخيراالعالنئم

أناأئتؤمنوالمإنألنكبماtIYكاهوأناعبارةالسيدايذكر
هوأناالقديمالعهدفىاللهبقولةشيباردـالوهذهخطاياكمفىتموتونهو
التى10معىهوأرسنىىوافه9YDعص28عiالعبارةتكـررتوقد
إسرائيلمكانةالسيدأخلىكأنماالمظالعيدفىتقالالتىوهوأناتشابه

أثارتالمظاليدعJالميهودالسيدقالهاالتىالمججدةاإلعالناتههلى3

انقماداتثالثةإليهافوجهوضدهيهودا

دلمليسرتعليمىعليهمردولكنه7cيتعلملمجاهلإنسانإنه

اللهمنهوهلالتعليميرفمشيئتهيعرفأنأحدءشاإنأرسلنىبل

ناح3مرءأنهةلهدهمانتقإن17وtنفسىمنأناأتكمأم
وسىوتعليمتعليمهبننالتناقضرأوافقدولذلكاللهشيئةيدملونالأنهم
t2وIWالسبتفظرأ111

يعوفاليأخمااعندالمسياأنفىعقيدتهمعلىفبنىالثافااالنتقادأما

روكان7Yvهوأينمنفونيعرفإخهمهذاأماأقاأينمنأحد
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الذىبلآتلمنفسىومنأناأينمـنوتعرفونتعرفوننىجممعاالسيد

أرسلنىوموفيهألتىأعرفهأناتعرفونهلستمأنـتمالذىحقهوأرسلنى

YAفالولذلكاللهيعرفودتالالذفيهمبأنههميتبمهمأخرىمرة29و
السيدحقيفةءجاأكتمنيعرفون

وليستبهايؤخذالفشجيادتهلنثسطوريممنأنفهوالثاكاالنتقادأما
حتماهاثقثفلنفسىأفهدكنتإنjألعلحجمالسيدردوكانArwحق

آتىأينمنتعلمونفالأنتموأماأذهبأفيوإلمماأتيتأينمنأعلمألتى
أرسلنىىاللىاالبلىويشصدلنفسىالشاحدحعوأناأذهبأقإلىوال

14jAبلاالبممثشةونيعلهالألنهمابهلهمبسببإخمهم
يقدرونوالءجاأفيمنوالحومنيفهمواأنيستطيعونال4أننهسهممشيئة

لهاآلبشصممادةأودتهاشص

أنهنفسهعنإعالناتهقوالسيدتجاهودح11لموقفتلخيصءالجزهذا

لمجةاأللو6هوأناياطكأءالماالعالمنورالحياةخاللزالحقيىالمسياهو

م159ا9لالبنالتىالدبنونة05

مايتعلقكلمعتغثإكأوكىسةالخا4االأوالخامسءالجـزهوحعذ

دلىالإلىالعاشراحاألتم4هكالتاسمعاحاألLوخـابهالمسيحبخوار
Y1هذهيضعفإنهالبشيروكشأنالحقلهذاملحقفهو10صباقئأ

ولأكثرحاتوضيفيعطيهبهىازالذىالساءالجزبههايختغيحق43ا
ءالجزهذافىشبهدفماذاالقادمءالجزءاالقريجهز

يعمللصةفرفيهورأىدتهومنذأعىإنسانايسوعرأىا

أبويهوأنأخطاقدجلاساأنينفلم4أإاالنسانهذايشفىإذأبيهامماكأ
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يظهرصةفرأخهاعلىمنهايقاسىالتىالعاهةهذهإلىينظرولكنهأخطأواد

الطبيعىءالمايمـنلمأنهأيضامعهناءالمايسوعواستخدماللهمجدفيها
للوالدةصافاAالقدسالروضصمنهوجعلرثخمإلىءuأحولؤكا

البثرإلرجاعأداةجعلهسذاثلحىاءالماإلىإشاردوجعدث3الجديد

دالبندLحانقسامشبافىشفماؤهوكانالرجـلوشفىةاألعىهذاإلى

91Ijuيوميكسرالنىالشخـصيكونأنيمكنكرلانحريسيونا
اجلاعينىيفتحلآخريومإلىينخظرلما1ISLIلحاالتدمناليمبت

اإلنسانفهذاالسبتيوميشفيحتىجدأوحاسمةضروريةتتلمحالتهإن
منليساإلنساناهلىكانلواوقالوبعمقنظرواونآخـرالمحهمنليسإذن

جوفىابإنحدثىالذالحوارىوفالمعجزاتبواسطـخهيحصنعنSامالله
الرجلوداليمنالسخريةفىلرالبشقةطرتظهـرأعىان5الذوالزجل

االنهـأنهواحداشيئايعرفأنهأماللهمنشفـاهىالذكانإذايعرفال

ألعلكبماتسمعوولملكمقلتالمتكررسؤالهمطعايردثمycيبصر
ووصلشقموهولذلكقاسردإنهv2تميذتا3لهواصيرأنتربإون

هذافىإناقوكاويبدأ5rrrفىمنوالسخريةالمواجههقةإلى
عبادةالمنحرموهأىالمجمعمندوهطرأضهمالنطيجةوكانـتيعجبا

ء8085سنةفىيحدثكانلماصاصحنسمعالقصةهذهفى2

سموهماوبدأواأخرىمرةيتجمعونبدأوااليهودفإنلميمأورلثابخرجمد
محمJاعتبرفقدالمسيحيونهماطقةوالهرراطقةافىعلىلعناتصالتهمفى

حهوداايابحوولمعالمجمنعوهبموقطوموسىوس3الناعلىخارحـن
عندنجذالرجلذلكحادثةفىحدثلماارأتكراهذوكآنأخرىةمر

التابنالمسياهووأنلىعينيهبنتحالذىهوأنهنفسهلىوأظهريسوخإليهءجا

لهومبدجلىالرواش
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بكلالنارةفقطليسواكههأنظرعالعالمرنوأنهالسيديعلمتهنا

يبصرونالالذينيبمرحتىالعالمكذاإلىأناأتيتيخونةالىاأيضالديخونة

فقالواالسدقولهيماقعالخريسيونويعرفرونيبكالذتويعمى

صلكانتلماآياعيكـختملودالهمفاك40اليانأيضاصمخنألعاكا
أنبنيهاهأ1iباقيةسمإتفخنجمركاإولونشاآلكااوتخـثلية
فيعلفريسيينالثلاحاكانولوحتىفجهسهنتيرىالنوريواجهالذق
نةالدينوتحتأنه

شيمالصالحاعىالرهوأنهنفسهعنالسيدأعلنالمنطاقحمذامن3

حيثr3لحزقيافىLلJمماتLىإلممارجعناإذاطاماالقولكذاياتهمأت

بالعكسأبلطعاهيعطوحاولمالختمايرضاأخبمإسرائيلرعاهاللهبوبخ

اكريةاوحوشحصاكرفتفملهاماشكولمجمهأننمالبدووأكلوهاحماسذب

القطيعـهاطلىالراعهـأوحدهاللهويصبح11الرخJريعلأقبحـبالسبباولمـلى

إلىبمويدخاتـاثطالمأخالقويجمعالسبىمندهمشوسوفاللهويهتالمس

كهـو1أنيعرفواحىثميربJممـهميعاثسوفالمرعـماونلمجاضحيثاألر
والخرافءالجدمالنبوشاهشاةبنيفصللسوفذلكوبعدالرب

لريةالوحـوسوسيقتلالمسياأىداودأهوراجماممعليقيموسوف
غونغنمىيااأوألبالقوالنبوةdAالنبىيئوأمانفىافاصلربهما

JlrwAقيماحزالربالسيديقولإلهكمأنامأأناسعاىس
وكياممجدفاااا10يوحنافىاسيداخطابكبيرrإلىتشبهالنبوة
السراقأكلهاا10vتدالوحواخمقترسهاءااألجرتركئهاافشون

علذويظهره1الصوصاالسابقينالرعاهنيدوهو8تعرفه
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خـرافلهألنالمششةرعيتهلمجمعوعندئلىهممنليعرفواللجمبعحقيقتهم
صونوتصوقأيضافقسمعبتلثتىاأنينبغىالحظيرةهذهمنليستأخر

اعىالراذءلهعهJماأعظبمولكنtعواحدعىIورواحدةرعية
AواVالرعيةهذهعننفسهيبذلأنههوالصـالح

إسرائيلرعاةيدينكـانايعيدإننقولأننستطيعالمقارنةمذهمن

يهتمواولمCهبمهموخيرأنفسهمنفعىسويعرفوالمالذينمرعاالغاشين
صاعمـواقاواسأليسولتنفعهموهاسضبلرعيةابأمـور

Jصالموتعلىالحياةنمرة

تجفعصيلاإلنجيلىيذكرهالمةمتكاصةقالموتمناليعازرمةilقصة

أووالخطابالقعصةبينانضماالعلينامرمثلمانجدالالقصةكلونمهوأفى

لنوبوبينهوتالميذهالسيدبينالمتكررالحوأرهانجدلكنالحوار

الهدفولعلاالخرعنأحدهمافصليمكنفالمرتبطابالضصةاليعازرأختى
بلللموتليسالمرهذاقولهفىالسيدياخصهحدثIمللاألكل

الكلمةأنبىاحاألهذاؤفىItبهاللهانليتمجداللهمجدألجل
الكتابمنآخرءجزأىفىنالحظهاالبكيفيةيتجزأالكبكونانوالعصل

فىمماداتظهرالهوتيةعقيدهيحثرحانوالعملالكلمةأىألخهما

يوحنا

هويسوعكانفإذاوضوحبكلالحياةفكرةتظهرءالجزهذافىا

هذهقظهرحاAألاهذاوفىالحياهوهوالحياهمعالىأيضافهوالعالمر3

حيثالخاساحاألإلمارجعنااوإفيهالرئيسيةالفكرةممروتعتالفكرة

الحياةءإعطافىوريناكأننجدللحياةكمسدرواآلباالبئيظهر

أماااللناالبنايعالتىاألبديةالحياةوهى525األولالدور



القبورفىالذينيسمعحيث5األخيرالساعةفىفهو29وA2الثاقأورالنى

هذافىينونةلىUوبعحضجماألبديةللحياةبعضهمفيقوموناللهابنصوت
فىالذيئيسمعفيهالذىالثاتىللدورمثاالنجدا1كاأماالذىاحاأل

هووواحدرقAمعItY4Ujالميتوقاماللهاصوتاضبورا

نرىهذاومنبالدينونةصلةلهايكسونأندونحدثتالجسديةالقيامةأن

األبديةالحياةينالسوفكلمتهيسمعالذىبالمسيحيؤمنالذىأن

الحياةمعطىهوفالمسيح6ofأنظرلراألخيومافىيقيحهوسوف

األنجراليوموفىاالنالقيامةوأنهالحياةإنهةاألخيرالساعةوفىاآلن
وكلفسيحياماتJولطإنمـنوالحياةالقيامةهوأنالمرثالهsوهذا

611YIJYoاألبدإلىيموتفلننجاحياوآمنكانمن

االيتحجدلكلأتتقدالساعةأنمعناهااليعازرفإقامةإذضا

مجدهالظهارآيةيحالمميعملالساعةتأتىفعندمـامجدهاالبنويظهربااالن

منهءالعذراشهطلبتفعندماالتوقيتهذافئإاليعملهاالإنهبهايقوم
إنلهالقامالخمروفرغتالعرسفىنواكاالذينأولثكيسعفأن

خمرإلىءالماJحو4ساعتتءجاعندماولكنجاعتقدتكنلمساعته
Yةjrيظهرلاميداإلىيذهبأناخوتهسألهعندماوبالمثل

ءجالماولكـن726بعدتأتلمساعحهإنلهملAمجده
اليوموفىالهيكـلعلنافىيعلموقفوعندئذالسرفىاسيداإلىذهبوقته

األبديةالحياةالحيةالمياهلىهوأنهنفسهأعلنالعيدفىالعظيماألخير
إذأاألياآخرإلىتفتىأنعامعازراليهإقامةاآليةفذهفىيظثراه

tفtكعالمؤالمجلىهذايظهرلءجاقدالساعةلكنالقبورمنالجسدم
ملىهوأنهكاةالقياهرإنهاألجسادويقـيمالحياةيعطىأنهعلىةورمزا
11الحياه



هووأفمعطياللحياةالمسيحفيهيظهرىالذالمكانهذاوفىهنا

يواجطيسوعكاننفسهالمكانهذافىالموتعلىانتصرالذىالقيامة

ظهروقديقتلوهلرةالمـؤاجديآيدبرونبدأواهودااألنالموتخطر

يرجموكأدنيطلبوناييهودكانااالنمعلميايذأالتالهقولكواضحاهذا
المسيحيعنوإيمانقودمصدرهذاأليسا0Atمنهاكأنتوتذهـب

هوأنهنفسهويعلنالمسيحآيةتظهرهناكالموتينئظرونفيهطالالمكانإن

ممانكتشنالذىالعميقاالعالنإنالحياةهوأنهبلالحياةمعحطىوهوالقيامة

إنهالعالمعننفسهيبذللذهبألنهالحياةيعطىليذهبالسيدأنهو
قولفىمتـضمنوهذاأجلهممنحياقهأعطىهوألنهللناسالحياةيعطى

األمخهلكوالالشبعنواحدإنسانيموتأنلناخيرإنهنةالكرئيس

رئيساكان1بلنفسهمـنهذايقللمداالبمثيرفصرهفيهعكلها

عنوليساألمةعنيموتأنمزمعيسوعأنتنبأالسنةتلثفىللكهنة
إنهoY9oواحدإلىالمتفرقـناللهءأبناليجمعبلفقطاألمة
JI1ا15افالخـرعننفسهيبذلالصالحوالراعىالصمالحعى

IVlwlالصليبصنىالموتمقالحاةز

قـصتيننجدالقممممذاوفىةاتاإلكتابمنقسمآخرهوهذا
1nومرثاومريماليعازربيتفىيسوعقدممطدهناألولىاقكممة

بعذ1219أورشلـيمإلىاالنتحصارىدخولهقصةهىالثانيةوالقصمة

نجدوأخيرا5VIيروهيالونانيقبئبعديسوعخطابخلك
ههrvاإلداتلكتابكاهملةخاتمة

افةجمنهاليةالطيببقماقدميهدهنقصةاألولىاقصةفىا

يعضرتذمرحمعأنبعديسوعأعلناليعازرأختمريمتمتلكهاكانت

VNI



إنهاهاأقىكـوعينهلتاستعدأدأذلكفعلتإنمlأنهااaحهووخاصةميذ6اا

هولهعلهـاأنالمسيحيؤكدالقعصةهذهفىVحفظتهقدغينىتليوم

يجلسنVكaوعنصلميتكانالذىهذاولكنلموتهغميظلتءابتدا
هناقيظفرلميعازرالينوالموتمنyهAأقاالذىاليعازجـوارهإلى

لدخعندمtالتاليةالقصةفىآخروقففىظغربلففطالموقثفمذا

لمثايسوعدخلالقممةهذهفىأتانجحمثعلىراكباأورشليمإلىالسيد
العظيموالملكبالنصرةدخلواكهاألمةتفتظرهالذىالملثفهوممجدافامخا

الجميعألجلنفسهيقدمأنبعدويتصجـديملثإنهتكفينهمنحظربعداهف

عليهوانتصرالموتكسرالذىهوألنهالجميعطائعاألجلنفسهيبذلإنه

الموتمنالمجازردعاةإنالعبارةارتكرفىيتضحالتولسبقكاوكمذا

عنعرمحناكولكننفسهلبئوألنهالموتقهرألنهمللثفهو17

ذهبقدالعالمهوذالونيقوماعقرونيدeIوديهوابهاعترفآخر
يهوفىامنفقطليسوايسوعأتباعأنوايدهـأندونيعلنونإنهمهءورا
وهوقالهعندماكهنتيمرئيسبكالمهذامهمs9سأشابهماكلهالعالممنبل

الدخولصةقأنيريناهذا552oافىالحميقمعناهيدرقال

دهنقصةنتبعأنبالعظـيمواالنتصارالملثإلىترمزالتىاالنتصارى
ودفنهموتهإلىمزالتىقدمب4

vيرواأددواأراالذينلنالونانيمنجماعةخصةتأتىذلكبعد

بلاليونانيةبالثقافةالمثقفيهةاليهودمنIأصيكزنوالمأنهمويلوحيسوع
والرؤيةيسوخيرواأناادوأرءNهـؤاتهودوالذينأىءالدخالمنجماعة

العمقبلىالصلةتعنىالتىالمعرفةنهاالمقابلةمجردمن7يركثأكثرتعنىهن

التالمخطابهميدالاضعوفيهالذىاالطاركانتالقصةهذهلصلةاهذهفى

أناليعلنونجيهجثسماتىبستاقفىكانالذىالمنظرنفسيعطيناالخطابوهذا
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يتعدىبلاليهودأويذهتالعلىيقتصرفالكلهالعالمأجلمنكانوته
األرضفىلحنطةحبتقعلمإنلكمأقولالحقالحقالعالمكلإلىذلك
واقدc4Yكثيربثمرتأتىفىماتتإنولكنئاوحدهاتصفهىوتمت
صاولكيةفلسهنظريةلسوضهاوفياطوقوعإشااآلنالساعةهذهأتت
قدالساعةألناالنبدأتوقدواقعةحقيقةالمسيحوتولحتاريخيةواقعة

نظرياتعلىكاكاتبنىالالمطلقوالحقوالنوراألبديةفالحياةتءجا

ممثيرالحسصاديصيرلدوتأنيجبحقيقىموتعلىولكن

الذىالسرطنترقبهكناالذىالسرلناينكشفالخطابهذافى3

فىثحالذىالقاسىنظراذلكايصإذفهويوحناإنجيلبهيتميز

انينعرالمؤلمةWIأبعافىانيينالعبرتب5كرسeالذىيماتىجثبستان

أجمهايقولالسيدفعندمايصلىللنصرةاذiإهويحوله579
اآلبأحمهاالساعةهذهإلىتأتهذاألجلولكنالساعةهذهمننجنىاآلب

أيضاوأمجدمجدتءالممنالردءوجا128و27اللمثاسيعلى

YAأيضايتمجدوسوفاالقإرساليةفىنفسهمجدقداآلبأنأى

لىابارتباطوهواحنبمسرهورايألخءالجزوهذاموتهفى
المجدحقيقةيمثقدهفىبالكاتويبدأالمسيحوتمجيداللهمجدالمسيحمموت

الذىوألمحداللهمنىالنالمجديقارنإذ544مناآلياتكتابفى
نفسهمنيتكلمالذىالمعمأنفيحظهر781فىيتقدمبالبمشرمن

الصالحالمعلمفهـموأرسلهمجدلذىيطلبمنولكننفسهمجيطلب
يسوعأننرف8555dفىهذالحالصاالمعلمهومنولكن
المحدهذأيأكقكيفولكناللهمجدبلنفسـهمجديطلبالمذالمعلمهو

وقدالمسيحمجداآلبمجدؤفألتهممجدجحالمسمجديريطN4فى



هناومننفسهيبذلألنهالموتاجهيووهوايعازراأقامقديموعأنرفنا

الساعةأتتقدYYr0فىوردتالتىالعبارةتلثنفهمأننستطيع

فىهوالمسيحتمجيدأنيظهرالكالمهذابعدإذاالنسانابنليتمجد
اآلبأيضامجدبهقصدلنشحهإعطائهلكنلنفسهإعطائهفىلنفسهبذله

وهذاالجميعأجلمنلنفسهبذلهفىهواآلبمجدهوىالنهالمسيحفجد
موتهفىنياآلبتمجيدفىيظهروهوالمسيحمجـدإنيوحناإنجيلهوس

االبمجدهذازفوقيامةموتهعنيتكلمفإنهمجدهعنتكلمفمتىوقيامته
معاواالبن

fاآلنالماادينـونةوهوآخـرمظهرلهنفسهالسيدتقديمولكن
وديضونة3عخارجآالعالمهذارئيسيطرحاالنالعالمحذادينونة

وسوفبدأتالمسيحآالمألنحدثقدرئيسهوطرداآلنهىالعالم

ائيةالضةمط13ليستالعالمدينونةنولمؤكدةحقيقةوحىبالقيامةتكل

إلىبأجذالعالمإلىارتغمعتإنوأنافيهالسيديقولآخومجيداممالهناكإن

منليستالتىاألخرىالخرافهىالجميعكلمةإنatYYالجميع

كلمةهنااالنجيلىفسروقد11crYأنظر1tالحظيرةهذه

كلمةوهىةالسابقةتااألفىمفهومةغيركانحـاكابعدأنارتفعت
34188Aيوحنافىتكررتتم3orءإشعيامنمأخوذة

وقيامتهالمسيحموتنىيبلغوهناموتهمعناهاإلنسانانرخأنأى

إليهلههبمالذينوجذبللعالمودينونهلالبتمجيدفهوقتهلهكتحجيد
أنالسامعونأرادذلكالسيدشرحأنوبعدمعهاويكونوبهايؤمنول

يموتلنأنهوجمفاإلنسانابنالمسياعنريةتفسمناقشاتفىيدخلوا

لأعينهميفثحواأنمنهمطلببلالكالميةبمناقشاتهمملميسوعقل
باإليمالتبهشدواترويسأعينهمأمامالذىالنورايرو
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عهمواختنىحهذايسوعبملم

فيهوأرىكلهاآليالتلكتابهايةهوءيحزالنثصلهنماىيأ

أمرين

نفالسيدjFllقاثاالتىاواضحةااآلياتكحذهحأنهكحواألول

وrv3خنابرخصدقنهـربياءإشعياقولتموبذالصابهايؤمولمايهودا
A3016يةروفىنفسهبولالرسول4تخايساالقتباسوهذاN

5YYVاعIlثريذعاألعيالرسةكأوحىلاألناجكلوفى

نرسل5أنهسهنةنءوأعلنهسبقمالكلتلخيصوهوالثاىاألمـر

sAكلفيNلمنيخونةنهوأامحالماوراآلب

ى51ناوتيلإفيحن212احاتاألصصهذهفىإذننرىذا

4ويمـوعخـصيةلىتظهـرالتىوالخـطاباتاروالحواآلياتأورتمجموعة

OJAاممنويعإقإلهمىحقإلىيريقولأولصكىإذنفالورسالته

بهايعلنإنهاطريقةمنهءجزليمستLإحااللهىالحقهذاعنفححلثاتيماإلآل
عرلمافىخمرإلىءالماالميميعولفمثالأخرىبطريقةيعلنأكاق2و

بنظامأتىقديممعوعأنإلىريشأنهممعنىآيةالععملهذاانsوالجليلقانا

ونتالخها3وايدلىابقاطهذاإلىتمثميراإلآلهكولجديدنجثريدجا
توضيحيةمسالةهىبلالحقهذاآمنءجز

وهناالمسيحوت5هىالتىاالياتإيةينخبىهذااآلياتكتاباكن

اللهبأحهكذالعالماللهمحبـهإلىوإشارة30يةالمسيحدوتإنالموقفيختلمى

تزأيئالجزهويحالمهوتولكنالوحيدأبنهبذلحتىالعالم

المسيحوتإنتاريخيةحقيقةهوبلقطفإممارةليسإنهالحقهذا
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تعلنأنلتلم4حأخرىطريقةححناكوليستللبشرالمهامحبةحوفسه

آيةليسفهوkموعداماوإشارةهـةىا3يسوعآياتكلالمحبةتالمث

السيدويدالذىوهوذاطالبذكصنهولنشمهبذلالمسيـحأنعلىمة3ىاأو

أنهاإلىلرخاتمالياثميـدهافىتلبسقدالمةلزلفىاألمإنبهيقومأن

والتـضحيةالبذكحياةفىتظهرنفسثاومةاألولكنواألمالزوجة

اللهمجدالحياةالعالمرنوأنهعلىعالمةكلهاالمسيحاتإهكذاءوالعطا

Iحياهالعالمنورنفسههوبلاالياتككلآيةليسموتهلكنالعالمديان

ففيهاآلياتفىيكنلمشىفيهإذنفموتهاللهومجدالعالمديانالمؤمنيمالن
خمأمملوكانةالحقيقةهولميبفالصواقعةحقيقةإلىهسالفتحولت

عندماصادقاجوتيهكانكمكاملةالحفيقةمموالذىالفعلهذاإلىمحتاجا
كلمةهووعملهاللهعلهىاللهكلمةاألنالعملكانءالبدفىقال

اقجيدكتابإكإصاابعدونأفاآلياتكتابيكتملوبهذا

التمجيدكتب

ىالذالكخابأنهأىاآلالمبكتابءالجزهذاايسمونءالعلىمنركث

الالموتىومفهومهيوحشاإنجيلبلمجسولكنوقيامتهالمحيحآالمحوليدور

بإطاعتهاآلبلمحجيدمنينهخاالبنمجدألناالبنتمجيدءالجزهذايعتهر
التسحيةهذهسنطلقاألساسهذاوعلىهوصعووقيامتهمهننوبذلهإياه

اقجيدهذاحوليدورالذىأىاكضاباهذاعلىاقجيدكتاب

الودلخطابهواألولللقحمقسمنإلىالكتابمذاوينقعهم
ItsIVJIJJIjنااعترإذا1821اذجيدحوأدثهىالثاقوالقسم

أكانءسواولكغلالنجيلملحقالءالعلمامعظميسميهالذى21صأن
بدأنايمكنوالءالبدفنذفيهموجوفإنهالكتابمنأساسياعاجزأمملحقا
تذكرلمةحلونسخة
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jاخطابالu3د

أنهفىوحوارهخطاباتهمنسبقعماالمميدأقوالمنالقمممهذايختلف

الجموعإلىوجيةكانتالسابقةاألقوالتلكبينمافقطهقيتالilوجمه
كنيستهالسيدهمحلىjهيلىتالحيجلسهنابوداءاروشاووخص

سيولمذحهوذاحتىبينهمكريبأىيوجلىترعيتهمعاعىأسا

التىممالتوالممثالمستقبللهمويلخصهملمجبدأالحالةهذه0ومعهم
هايمحالأيرخوأخيركنيستهفيهاتحوزالتىالعحيقهواالختباراتتواجههم

هجسلىوصارتدعاهاالتىةسيض13كلألجلألجلهماآلإلى

األناجيلفىءجامماثيلتهاعنيذتالالخـصوصيةالخطاباتهذهوتختلف

يكمأيضاالسيدكاناألناجلتلكفنمااشكلاحيتمناألولالثالثة
بقيةعنبعيدكانفىصهميهـونعندماعليهمعصىمالهمفسروبتالميذه

لكنومحكذاوcA3crrس4cV1قسمرالناس

وهناكهناسورةافكاوالتعاليمآلالخدسياققكانتالتعاليمهذه
ستمـروهمخصلخطابأوحوارفخمااإلنجيلهذافىهناأما

اباهذاإطار

sيوحناإنجيكرءيذكاالحديثفقلشئتإنأوالخطمابهذان

ءمذهتالحءالعمثمايأكليسوعكاأللقديسوعفيهاأسلماىاالليلةفى
iiكانأوالفحصحءعشاءالعشاهذاكانإنحوانرىاليوحناإنجيل

وهوصحالفروحهوالخطابفروحذلكومعواحببومعنهمبكرأ
افصححاءوعثحااآلنإليهميقهطريأخذالذىالجديدالفصحساربأفءمملو

التىاألسرةأدأفرأصغرأنوهومهمبشىينينركانيهوديةاالعادةبحسب

األخيرهذافكانيعملونمامعنىعناألسرةربيسألافصحاتأكل
I1N



المعتادالئمصحخطابكاناوهذامعنهماللهصعلهمماممعيطويتكـلم
لjقأساسهوعلىالغرولهذامرةكللهدااألسرةربكرهفيىالي

صنهولسيدهاوحراألسردربففوءالعشاعلىالحديثهذايسوع

القديمالعهدفىحدثPترالاألسرهربأقوالفىءجامايكررال

مصرأرضمنوأخرجهمعجيبآخالصامعنهمعمـلالربأنوكيف

حميقروحىخالصوحمليةاآلنيقامجديدفصحأخبارلهمذكرولكنه
فعافىقدأكلهأنهأولهإكاسبيلفىهو

الطويلالوداعىالخطابهذايشرآخرعاملهناكانرلكن2

األمامإلىدائماينظريسوعكاناآلياتكتابفىأىا22أمحاحاتففى
هوصعـووقيامتهوتهوقتهىالساعةوكذهساعتهإلىأىالساعةتلكإلى

منأمافيهاآلبلمجداخهائاااإلعالنيأفالساعةتلكفلىطجيدهساعةأى
تنيسوعاءأداأتتقدالساعةأنيعلنيسوعأننجدفإننا3rصـما0ابتدا

اآلبإلىالعالماذكمنلينتقلتءجاقدساعتهأنعالموهوالنهصحعيد
يفتظرهاكانالتىالساعةلقدأتتااأنظر

التىوالخطاباتالخطابهذابنفرقاناألحظوهنامضحطويكوقتمن

االيةكانتفهناكاآلياتكتابf1yصفىااليةعلىتبنىكانت

االيةفإنهنااأإرأحوأوخطاباأكانءسواالحديثهايتلوثمأوالتذكر
إنهابعدتخدثلما4إالمسخقبلفىالزالتفكانتالسيدصلبألث

حدثقدشىءكأنأكلئميئيسوخفإنذلكومعالحدوثوشكعلى

أخلىلقدانتصرىالذوسيدهاالكنيسةكرببلكالمحلميتكلمالإنه
يكنلمالساعةتالثففى172أبديةحياهيعطىلاللهمـنالسلطـالن

قدشىلعوكأنيتكلممروعآواكنهقادمااشيتظركأنـهيقكلميسوع
ابواضطرانهتقدشمسيماتىإننصرتهفىاألبدىاالبنفيهوجازانتهى
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وسلطانهمجالهفىكلمتاآلنوهوijkYVYAiخماaaصاiزفسه
ال

الحدإثفىامةاأقفمايا

اويكالالحـديثهذايراصسثاالتىالهامةالقضاياأواضيعlكثماIنلو
للسيله

أعلنهاالتىأقوالحقاالقضايامعتتشابهفيهالتىالقضايامعظمإنا
ثةالثااألنابرليفىوردتكافم5الخاصةجاساتهث5ائاابسد
رووسستتأتىL5Lاأل

ىهاإلرساليةعخديذالتالهواعيدواتيرذوضممائح1

wa1l19صسمراألخوهنمالمساوكويقابلياماوrra

وإنكاروذايهـخيانةعننبواتOوغجر57تحا5الجبلتعلىعظةالمو

اتتحذيريقابلئهاوما1f1A1مـرقمىيذالتالهوهروببعلرس
يةواعيدبالحـمايقابلهومخااألضطفاداتق

15ىهـالقدسالروكمايفدالتىوالمعونة

Lيقـابا1و

واvrc9وأ8مرقمسوقيامتهوتهعننبواتب

3024rwrriAمـايقابل

يقابلها10و1523رضالايةااوإوجيةاأماتبوص

التىلماصةاايممااكخصهذاهوممرقصىالثافىاجمماء
إنجيلفىالسيدخطابدرسناوإذاالخاصةجلساتهفىلتالميذهالسيدقدمها

كابالنهايةتختصاىاالتعاليمعداماcالتعاليمهذهمعغنجدفإننايوحنا
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يوجدالصنوليوحنافىوجودة3V5r2رقس5فىتءا

أماالجبلكلالموعظةفىتوجاالتىقبة3األخابالتعاليمكبيراهخمامهناك

حـفاوباالطويلالحديثهذافىدوجـوالخاصةالتالسايملفذلكفنحا3

مهكبيرةصلةلهاثةالثا3األناجيلفىيذهتامعالمسيحأحاديـثأنأيضا

أنوهوواحدفارقيوحناخإنجيلتعاليمكانتوكذلككيستهالموا
تفعلكماوايمحبوالقتلللموتالمباشرةاأللفاظيذكراليوحناإخيل

ىأخرعباراتيضعنهولالفيامةصطا3حاريذعوالىاألخراألناجيل

كلمهيضعبالقوبدالنشثاأضعالسيديذكـرالمـوتن4نجبدال
هكذاويتمجدأوأاألرضاعنارتفعتإن

العامةالمواضيعفثةالثا3واألناجيليوحناإنجيلبناتمشابهنجدشذاكو

المواضيعببعضمهاكوعدماتالتعبيربعمضفىسوىصنيايختلفوال
ناsكالقلياآل

هايذكرالتىالحقائقواضيعالموأنهووآخرشيثانالحظنل2

جديدءضوفىرلكـنالقمممححذاأيضآفىيذكرهااآلياتكتابفىاإلتجيل
بعدمجدقدنيلميسوخإنناكحقيلقـدكانإنفثالمتطوروبمعنى

Vriومثككااالنسانتمجداأنيذكرعلنافىفإشه

فىJيتمال4رؤيئأواالبفةحرأنكرينهاالياتكتابإذاكانآخر
وهذهتخققتقدؤياإهـاههلىأننجد1fV4فىفإفاالنإعا

يذالتالاختبارزحدثتقدالمعرفة

يأكلنئفمنباآلبحـىوأنا67oDفىيقـوكفبينماثاكثلو

أنأىسخحيونأفأنتمحىأناإتى9j1فىJيقوبىمحيافهو
4Leالثاتىالشخصأوالخـاطبيغةبروأصبحتغهرقدالغائبالشخض
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فىواللهاالسبينتتمهاينتظرتاإلاكتابكاناىاالمجيدةالعالقةأنذلك

تممقدتمجدقدالثلمةألناآلنتتحققبدأتقدالمتجصمداالق
حقيقةتمجدقدألنهالممجدالمسيحهوهنافالمتكماالبومجدهممله

فاالصطالحاتتlصطالyااسغخدامفىهائالأأيضاتغييربردوهنا

فيمصبحالتالميذباراخفىواقعةحقيقةتصبحالناسوحياةالعالمنور

اآلببـنالعالقةفىاعنرالتعبمماليظفرالتىالمحبههواآلدالغالبالتعبير

المسيحكنيسةيمثلونالذقالتالميذبـنالعالقةفىأيضاتتجسعمتمواالن
rwcYrwkr4وfw01المسيحنوة

r4rt4rojrYIrwالتىالمراتعددفىأيضاذلكيظهر

سوى12اpفىتظهرلمفبينماoroNYفىبةالىكلمةرفيهاتظ

أويالحياةكلصةهناتظهرلموبيمارة3حوالىهناظهرتصرات60

الكلماتهذهتردبتاتاالنورةكلمفيهادقىولممرات56سوتحيا9
الحقيقةإظهارهوذلكمنلهدتاإنمرة28حوالىاNYفى

حيماهفئبةافىاصتارفىنهائياتجقدوالنورالحياةتحقيقأنوهىالمجيدة

يهفوفسيهثابتةفيصحبححياتهفىويشتركألتهيرفأناإلنسانيستطيعالمحبة
لثئكلصاربهالذىالكلمةبواساللهفىواحدأخالجهحليوبذلك

ناTTممءكماكنثلموبغيره

اعىbiاالخطابمضمون

العجيبالعملاألولرئيسيةأقسامثالثةإلىالوداعىالخطابينقحم
1e1فيهيتدخلىانمهارالحووأرجلتالهميذهغسلفىالسيدبهقامالفمى

قولJيطووفيهوتالميذهالمسيحبينثلمجطىالذالحوارالثاتىالقسم350

flكrw1Iممالمتوحدههويصححأنإلىروبدأرويداالسيد
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منخاللهمومنتاليذهىءصونجالسيديرفعهاالتىالفريدهةالورأخيرا
اVكلهاكنيستهأجل

رمزياممحالفكانالتالميذأرجلغسلوحراألولالقعممأماا

110Sفمزيةالرإلىبالميليتممبميوحناإتجيلأنرغمأنهالغريبوالشئ
أبهاويتزرمفشفةيتخلىفهوآخـرشيئايذكرإنهالرباتىءامحشااقصة

وأمابقولهدثةالحUهلهلىيقدماإلنجيلىأننالحـظتالميذهأرجليغسل

كاذlاالبإالعالمهذامنلينتقلجاتقدساعتهأنعالموهويسوع

كلدخقلىاآلبأنعالموهويسوعالمنخجىإلىأحبهـمخاصتهأحبقد

trrمايماللهوإلىخرجاللهعندنوأنهيديهإلىشى

حياتهفىآلأزأخطريواجهوهوالسيدعقلفىكانالفكروهذاالعلمهذا
12بقاأاضطرقدحىنفاآلنإواتهمثاdعنهايقولالتىالموتأزمة

إنهساطانهوفىرسالتهفىشكأدتىلديهنيلماألزمةهذهرغمنول
ءاألعدااعةتليمإخهاطاآلبإلىيفتقكلتءجاقدساعتهأنعرف

فىوثقتهيقينهقةوفىاآلببلىليلهوساعتهخهاوليقتلوهل

رصةالهذهفىشئكلعلىنهسلطاأنيعرفنsSوعنداآلب

أطاعإلهاألنهيصرلميسوعإنيذهالJأرجلغسلالعبيدعلعمل

jمتسدطوألنهإدهألنهالعملحهذاقامبلطهذاالعبيدبعملمPJS

األلوهيةد2إعالناكانويكنهيذ4لتالمتاألفتهطيكـنلمهذافعملهالعالم
يستطيعفمنالقهلجيظهرأننيمواألشغاللاألمماوأتفهأقلقما

حياةمجديظهرأنالفرديستطيعفيهصغيراكانمهماعـلأىيحتقرأنإذن
Yلثفكيرناالداخهووتفكيرهعلناأساسهوالسيدعـلىإنفيهالله
jsثرA8
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اللJقرجليهالسيديغسلأنرفـنىاعندبطرسأنوهوآخرأمرنا

نعملنهاالتىاألعالكانتإنفصيبحىلكليسلكأغممهلمإنألسيد

أرجانايخسكالمسيحالمسيحفىنصيبناأخذناألنافذلكفينااللهمجطهتبين

شيانفسهيعطىأنسبلىشطيعالإليهنحتاجإننالهذصحLvأو

بطرسيفهمهاأدطيجبالتىهىالحقيقةهذهالسيمالهيعطيهأنالمفرونها
توقيتهرمزيافىناTوإهذاالسيدلأدأنعرفهذاومناحمتالميذاوكـل

فىشئكلفـوق9Cأمورمننحالمهوفيماارباءعشاءالعضاوقتعحلإذ

ننهعلهوفعلكاحتىلناال4أيضافإنهعليهبنىالذىاالاإلطار
rtjأيرضانحن

Iكلهعشرالرانماألمحماحباويكمايبدأمنالذىءالجزفى
حقيقةيواجهالسيدكانالوقتذلكفنوقيامنهوتهعنالسيديتكلم

يذللتالهـكانالسيدأنومعالناسكليعرفهاتاريخيةحقيقةو4الموت
r43jwlتقبعنىأناالنتقدرالاذهبحيثداولبطرس

بعدلهمUقاذلكمعالموتأىصشربهأنعليالكانىاذااكأسايعنىوهو
كانفاذا1fYwأيضأآتىممانالكـمألعدماأمأناذلك
قيامتهيعنىلمجيئهفإدأوبالتالىموتهعنىعنهمالمحكـأإنآتىبكلمةيعنى

عندماالماتىالمجىهناالسيـدعنهديغالذىالمجـىمنفهمتالكنيسةإننعـم

غـيرآخراشيعنئالمجىهذابوحناإنجيلفىولكنالتاريخيخهىيأتى

إليكمآقإتىيتاىككمأvTدالتاليةاالياتفىيحظهرالمعنىهذاالثاتىابئ
ستحيونفأنتبمحىأناإتىوننىفترأنتمأوأماأيضأالعايراقالقليلبعد
حهنامنزالخموعندهنأتىوإليهأدماولمجهكالكطيحفظأحدأحبنىإن

باسمىاآلبسيرسلهالذىالقدسحJاالمعزقطوأمابهمعنوأناكلمتكم
إن24اoItAAYEلكمقلتهمابكلويذكـركشىكليعلمكمفهو



نومحفلىيحونهالذيناألرضفىهـمينانممأولئكإلىجعسوع
يسألهىاذاحورfاهذاروحهمعهمنيسللميأإنهاهوصاي

YoYAاألبدإلىمعهمشويسإلجهميأتىلاآلبمناالق

فمجىالقدوشروحهاختيارهولهمبالنسبةمعناهإليهمالمايحفرجوع
وهذاالخطابهذافىالسيدعنهطميضالذىالمجـىهذاهوالقدسالروح

التىالسيدوصيةالمؤمنونلمجفظأنبشرطيأتىأنهأىمشروطابئ

هذهالمحبةلهذهالحقيفىلثالاوأعطاهمأوصاهمإنهالمحبةأىلهمهاآ
وأنهلهموهولهأنهمالعالمتقنعالتىهئهميعيشوهاأنيجبالتىالحقيقيةالمحبة
ينكريوحشاأنيحنىالهذاولكن1rrfIroوسطهمفى

كالفىبوضوحنراهفهذااألمواتوقيامةواألنحاتولوجىالمستقبل

الئالثةاألناجيلعنهتتكلمالذىالمستقبلنه291و528فىالسيد
الموقفهذافىيذكرهالذىالمستقبللكنالجديدالعهدبكتوبقيةاألول

روحهفىقيامنهجمدتالميذهإلىالسيديرجععندماالقريبالمستقبلهو
فىجديدةورؤىجديدآراونويدهجلىحياةمعطياروحاسيأتىإنهالقدوس

أنيمكناألساسهذاوعلىالمعزىالروحمعمعهمسيمكثإنهخدمته
السيديأتىعندماخرى9االجديدالعهدكتبعنهاتتكلمالتىنجاية11بأننقول
كريذأنشغلهكاألبليوحناالنجيلالشاغلالشغلتكنلمالسحابعلى

وجمثمعهمسيكونأنهويذكرهمتالميذهيعزىفجهاالتىالسيدأقوال
يظهروسوفكلمؤوسيحكثأخرىرةمإلحسيأتىثسيذإنهفيم
لههمالذينتالميذهحياةفىتحظهرالتىالكاملةالمحبةفىذللث

rأIoLjlهعالفيهتتضحالذىسيداقولفيهمافيظهر

هىالتالميذحياةفىاألبديةالحياةتتحققفيهاالتىالحياةفهذهبكنيسته
إلىمجيئههوهناالسيده5ينهالذىالمجىداماوماإلنجيللهذاالثحاغلثالشمغل

أالجديدالعهدالىالمدخلآ



ونهاصىاالحياهبهذهكانكلفاالهتمامدهجدثحياةولمججونلمجبونهن

السيدويعبروسطهمLjJبايعيشالذىبالسيدبطهمشالتىوالعالقة
صورههىiاقديماامهدافىجيدافةJمعرصررةةلههمممنعالقتهعن

فاقدامهاهياتوغرستهاأجماطردتفتهلتمصرمنكرمةالكرمة

هذهالسيدويأخذ8819ورمزلاألرضفمألتأصولها

دأتىالفىنفكلالكراموأبىالحقيقيةالكرمةأناDفيقولالصورةا
a1كاأكثربثمريأتىحتهماينقيهبثمرمـايأتىوكليقطعهبثمر

أخـذإنهالحقيقىاللهبشأنهيعنىفهذاالحقيقيةالكرمةإنهالسيدلJقفإذا

إسرائيلهإنهناألوالشمعبةالكرأصبحلهومنفهوإسرائيلمكان

الذىهوفالتهالقديمامهدافىاللهكرمةهوإسرائيلكاناjوالحقيتى

الربكرمعنالراثعةأنشودتهفىءإشعيايذكرهماوهذاieواغـرلمحه
فقلهإسرائيـلمكانأخذقيسوعكانوإذاآلووا5ءإشعيا

يصموعيرتجطدةالجديوالكرمةالجديدائبلسروكوأطاعهبلخفصع
منهءجزوهممنهمءجزفهودامعهواكالصكونوذلههمممن

ثباتتبينالتىالعالمةأماوبواسطتهفيهويحيونحيانهمفىبصوحياته
وذلئهناألغصمافىيظهرالذىافرهوالحقيقيةرمةافىفيهأوظث
المحبهالحقيقةفىهوافر

يحتقرهمإنهالعالممنوهمكالمحبهمجتمعالمجتمعهذاولكن
الكراهيةهوالعالمعندالفعلردفايئالمحبةلمجتمعيظهرعندمااألزمانكلؤفى

مدافعألهمسلسيرالسيدفايئوحيداذلكUليسالمؤمنولكنوأالحتقار
يعزيههمهمعيداختهحمايتحتإنههمالقدسالروحعهميداخآخر
Jiلرواسيكلهحياتهفىمعهمالسيدعملإنالعالميدينالوقتنفسى



يسوعءضوفىالمممشقبلإلىسرشدالذىهوفالروحجيمهبعدلقدس1
المسيح

حياةالسيدضورا15V1صإن017دءالثمفاعيةالةاي4

الكنيسةررفإنه17صفىولكنجمهاوارتباطهبهوارتباطهااكشيسة

منبلءهؤالأجلمنأسألست5المستقبلفىتكـونأنيجبوكماهىكا

اآلبأبهاأنتأنككااحدأوالجميعليكونبكالمهمبىيؤمنونالذينآجل
اaVأرسلتنىأنكالعالمؤمنفيناأيضاواحداممانوليكوفيكوأناخ

الكنيسةوحدةالعالمفىثعكسهاأنلمجباالبمعالمسيحفوحدة2و20

توضحهاأنيجبالمسيحفىأعلنتاىااللهومحبةوبالتهيسوعالمسيحفى

بااليقصتعالتىاألبدبةالحياةتعلنوحهذاأتباعهحياةفىتتجممالتىالمحبة
وحدكيقىااإللهأنتيعرفوكأناألبديةالحياةممماوهذهالمؤمنون

لمجياةتقـاسحياةاألبديةفالحياةW3أرسلتهالذىالمسيحويسوع
هالجحيعأعلنهوقداالبيعرفالذىيسوع

vاآلالأواقجيدادثصنياءال

االياتكتابفىالمعهودترتيبالأننجدتمجيدهأوالسيدآالمقصةفى

لهاوتفسيرأأساسهاوعلىأوالتظهرأوتذكراآليةكافتفهناكتغيرقد
هناأماثافياالحديثثمأوالفاإللـةاآلخريئمعحوارامجرىأوالسيديتكلم

ذكرتذلكوبعدUlr1tjwasSاألمحاحاتفىوذلكأوالرك3قدفالحديث

شرحأندبالسيدولعلتمجيدهأووقيامتهالسيدموتأىاآلياتآية
وهذهالموتهذابقععةكلههذايتوجفإنهروحياللتالهميذوقيامتهموتهمعنئ

أنهعلىيقومالمسيحموتمجدإنالسيدبهقامعملوأمجدكأعظملقيامة
عندماإالالخطاباتفىيضضحالالروحىمعناهوعقفعالوقامفعالصات

trv



بعداقجيدحـوادثتذكرأنبدالسانفطالتاريخفىفعتحقققدجده

السيدمـوتقصةدرسناوإذاروحيتهاصدقلناتوضحلالخطابات

كلقتتفئفإنهااألخـرىالثالثةاألناجيلفىوردمماوقارناهاوقيامته

بهيلقصدةتميزعالماتهناكشبدفإنشاذيثوحبهاهاتهاواخطوطها

أمرينفىالعالماتهذهدوتتاخيأناجيلالثالثةحكدقعنيوحنا

قصؤفىتحظهرالالملالالثالثةاألناجيلقصةفىتءجاءأشياهناكا

وانشقاقالشمسكإظالمللطبيعةالخارقةالحوادثثليوحناإنجيل

ءوثسفاالقديسينأجساممنكثيروقيامالزلزلةوحدوثالهيكحلحجاب

ورشوبيالطسزوجةمل5jأخرصوقصالكهنةرئيسعبدأذن
IJاY

بستانفىحدثماوالالربءعشاقصةنجدالبوحخاإئحيلوفى

حملآلقصوالالكهنةرئيسبيتفىبالتجديفبسوعاتهاموالنجدجثسيماقا

اعلهوقعتالتىالتعييراتعنتقريرواللروالقالقسمعانبواسطةالصلب

يسوع

بأدةااالولصبهسبايالالمآلقصىنماتأتلممصالهذهكل
وقصه6صفىالرنبءعشامثلاآلياتكثابفىنقرأعنهمنهابعحضا

رتSثا1ك9Yم155التجديفوY1YVYAجشيمافا

هاتفسيرمعهناك

تاألخرىاألناجبلفىتاتىالولكهايوحناSكربذءأشباهناك

مهـاكرنلىكثيرةوممأ

AYIإرادتهاختيارياوبمحعكـانيسموعموتأنعلىالشديدالتنبيرأ



عندمالجلرسآوبيخهفىجثسيماتىبستمانفىحدثذلك

أنوجدأنبحدyإروحهيسلمولما18الكهنهئيسهـعبدضرب
rسg9YA5كلقدأءكماكـلى

مالثأنهيوكدفهووعيسضدالسياسىاالتهامعلىينبركانب

191Yjtoاألخرىاألناجيليحسبغامضالبيالطسشيئايقولبنما
fYكما

توجدالتحققتالتىالنبواتمنمجموعةيذكرالصلبقصةفى

إلىرونينظ1136يكسرالمنهعظممثلاألخرىاألنـاجيلفى
I9rVهطعنوىاذا

يأخذهاأنيحبهكانالذىالقلميذمنوطلبهلميباصاعندأمهقـصةد
حجابشىقصةتساوىوهذه19jYlYYهناإالوجودةغيرعنده

انلمجباليهوديةأنمناهالمسيحىالتلميذإلىايهوديةاريمفذهابالهيكل
مسيحيةتكون

19جنبهلقءماjمدووبالحربةالسيدطعنقصةيذكر

منهيشربمنافىءالمايوحناإنجيلفىظاهرةآيةوهذهroو34

وهذاصمثمربهوالذىوالدمv9rسلىالةالروحأىيعطشال

ظهـرتقدالمسيحنوالقدسالروحمنتأتىالتىاألبديةالحياةأنيعنى

صهادتهوشفـهدرأىوالذىبموتهوارتبطت

لكنبالطيبيسوعجسددهنAإتمثىيرالاألناجيلأنمعو
a1Arhf45لك5aSؤصيوحنا

يذللتالالظهورفىيذالتالعنوغيابهاتوقصـةبذكـراماالحز



هبالشهااالنجيلىاهتمامتبينللربورؤئهبأسبوعذلكبعدحضوره

السيدبألوهيةتوماافواعتربـاإليمانالرؤياوصلةالقيامةوحقيقةالتاريخية

األناجيلفىاهاالUيوحناإنجيلفئاتإلخبيرابعضتؤخذوهكذا

Iقاضياأصبحليقاضوهبهجاؤاالذىىاشخياأنعلىينبرفيو5ألخر

العالمديانراألحقيقةفىوفبيالطسوعلىالكهنةءرؤساعلىعليهم

يفتظرالإنهيسوعحريةعلىوينرالحكامءهؤالشخـصفىولقدأدأنه

أنهحريتهمنيبلغبلبسلطانهكااإهويذهبصنهولتجرفهلاألحداث

الجميعإلهيجذباألرعنارتفعإنألنهلميبايصعلىموتهنوعيحدد
وأعطاهمقبلوهالذويفدىالعالميدينالذىالفادىهوالسيديصبحوهكذا

اللهأوالداويصيرأنسطانا

المسبحيامةق

تمجيإلهالحقيقةفىهوالمسيحموتكانإذاالدارسنبعكماdsيتسا

الذىالعملالصليباعلىأكملقدشىكلإنأقيامتهقصةذكرفائدةفما

فهلاصليبباأبيهإلىالسيدرتفعiJانخىقديكلهأناآلبلهأعطاه

يذكرأنبعديوحناإنجيلإنيوحناإنجيلىبحسبللقيامةإذناعفىهناك

أنفىمميحالممجدأنيذكرإنهاتمرأيضاعدةظهورهبذكرالمسيحموت
كانحقيقياوتمجيدهكانوموتهموتههىالعظىاآليةوأننفسهيعطى

ناجةهىطهموتهفىالسيدتمجيداتهىالهوقالالمفهومففىحقيقيا

يذكرفإنهالسابقالمفهومهذاةوحذلكمعولكنهبوحناإنجيل
السيدقيامة

موتثة5لح6هوقNJاالمفهومبيننفرقأنلمجبذلكنفهملا

للمسيحوارتفاعمجدهىAالالالمفهومففىلهاالتارفيوالمفهومالسيد

IV



غيريقولالصليبعلىالموتلهذاتارفيالالموخولكنشئالبعدها
ظهرالصليبوعنداالنكسارهوالهزيمةهوتاريخياليبالإنذلك

أناوصرخالسيدعطشىالصليبوعلىسيدهمفهجرواالتالميئخوف

حيقيةمعرفةالمسيحوتيعرففالذىالموتيدىلنبوهوثمان

يرىففيهتارلمجافقطيراهمـناأالمسيحمجدالهوتيايرىينسرهىواللى
لالسيدآلقيايذكرأنيوحناعلىكانذلكوألجلواالنكسارالهزجمة

فرصةليستيوحنافىالقياإنالتاريخنظروجهةمـنمحدهيبيحقق

A1125ىإنجيلفىذلكينضحكماالمطلئالمسجحسلطانالعالن

ضروريةفالقيامهالموثهزمقدأيضاتاريخيماالمسيحأنيعلنلولكن
روعةكارثةالتارمحيةالنظروجهةنكانتىادتةLالضل

ونمرةأتمجباتسيحوتيصبحوبذلكنصرةألنهامجيدةدثةLحإلى
المفهومذلكولكنسيحالارتفغهوذاتهففىماوتاريخياالهوتيا

عينفىنصرةإلىالصليبعولالقيامةأيضاولكنالهوتىمفهوم
الناسوالتار

مريعتالذىالموتحولقدالسيدأنتعنىالقيامةكانتإذا2

بالنسبةتعنىذلكجانبإلىفإنهانصرةإلىاسهزامـاالناسلنعIفى

الموتنأخرىمرهإليهمسيدهبمرجوعتعنىإنهاأعمقشائاللتالميذ
4اتساويذهلتالالسيدخطابوفىيوحصاإنجيلفىتظهرفالقيامة

قلبلبعدإليكمآتىإكايتاىأترككمالاالسيديقولهماهذاالثاتى
اليومذلكjستحيونفأنـتمحىأناإتىفسزوننىأنغأماالعالميراتىال

فهوويحفظهاوصاياىعندهالذىيخكموأنافىوأنتمأبىفىأناأقتعلصون
نأتىوإليهذاتىلهسوأظأحبهوأناأفيحبهيحبنىوالذىيحبنىالذى

r6ا



مجىهوالقيامةنىمع141Af1jT1لمنزالخنصعنده

هىفالقيامةوغفرانهبتهوخلقهاخلقهااىاالجماعةإلىالسيد

وحدهوقىكوههربواعلوهLمكلنسىفقدولهذاوعنواخهاالمحبة

لخقهمإليهمءجالهملمحبتهيسوخولكنالتالميذوتفرقبطرسأنكره
السيدةقيامعلىبشدةيوحناإنجبلنبرفقدولهذاقوبةجماعةجديدمن

الفارغالقرعلىبشدةونبروللتالميذالمجدليةريموظيورهبحسده

أمايفهمهولمa1ربطرسألناتهشيئافىالفارغالقرهذأيكنلمولكنه

أهميتهبلالفارغالقبريكنلمهنافالمهموآمنوفهمفرأىاآلخرالتلحيذ

يؤمنأنرفضالذىتومـاقصةفىنجدهمـاهذاوالتالميذإيمانتتركـزف

وإلهىرجاوقالوآمنفرآهبنفسهالربإليهءوجاويلمسيرىأندون
الذىإن2029اليرواولماآمنوللذينطوبىDقالالسيدولكن

تالميذهوهمرأواالذيناشـهوداهثاشأساسعلىيؤمنىسأندونيؤمن
خلقتهمءهؤالللعالمالحيةكادخهمواشءقدالذفيالتالميذهمءهؤال

قلبمنتدفقتاىااألبديةبالمحبةذلكوفعلتجديدآخلقاالقيامة

المحبيسوع

يوحنادسائلى

اإلشارةسبقتوقديوحناكبهاالتىالئالثالرسائلالىاالننأتى
بهاألولىوخصوصاالرسائلهذهصاآلإلىاخالراإلئحيلدراسةqفى

وحدةيؤيدواحدفريقينإلىينقسمعامبشكـلالرأىأنوعرفنا4وبكاتبه
قويةصلةهناكأنيضفقونالجميعولكنذلكبؤيدالوالثافالمؤيف

المنبعيخبرشخصاراع34واحدةفكريةمدرسةمنأنهاتـؤكداالثنينبين
فجهاالتىواألفكارطولهاحيتامناألهمهىاألولىوالرسالةهالتفكير

كـرسالةتظهرال1أح
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ولىالةساالراتيز

أفثارتبلبلبدأتمضاآلجماعةأناألولىالرسالةلناشفتا

ذاوحهاتساصواىأالتعاليموتناقضتختلفبتعاليماآلخرينالكنيسةءأعفما
ناأواlألصيمناونوايلماكنهمواخرمناJRالرسوولةفىكلريظ

19و18ة2يوحنا1نامجصحواليمأنهمليظهروانلمنا4لبقوا

داييقآتبةخارجيةمجابهاتيواجهاالنجيلكانبينبماأنهنرىوبهذا
بوبالكنإسةعنمماشتعهجماعةتواجهاألولىلةارساافإنيوحنايذوتال

علىبنتماثماا4جسدالةأنكـرتاأشفىأساسايكنانشتثاقها

أوسيحياساوكاونيأنيمكنساوكاالذلكجانبإلىأوذلك
الحياةهكذوتتمثلاللهنبرالدتهنالمؤنالهاالتىالجديدةالحياةيع

سءحياةفىمY9crr1Yوةلألضوابخسضةالكراكحيةفى

اخإا162933لممةالفىتسيرطاهرة

بوليكاربوسيقولهاقصةدـممكفططسيريفتوسانالتقليدويقول
أنيوحناولالرسطعتيولمالضاللةهذهبذارزرعالذىالشخصهوكان
الغنوسىهذاضاللةنالمكانيخهدملفالخوفاواحلىكانفىمعهيبتى

واللمجثناروفيخراللهإنوليوكانسأفىنيقـطكانهذاسيرينتودع
كاذJالردسوولعلةيـصلبأنيمكنالالمسياأللطالصليبوأنكرآلمعرفته
مووخيأنوبمرالذىإالالكـذابهونnاقولهفىالضاللةحذهحارب

ينكرمنكلواالبناآلبينكعرالذىالمسيحضدهوهذاالمسي

21rأيضأAبالهباالنيعترفومنأيضااآلبلهليساالبن
lf

vأننستطيعنجفسهالرسولأقوالرمنالرسالةخلفيةدراسةمن
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يكشفغرضهإنالرسالةهذهكتبتأجلهمنالذىالهدفعرف

ناشركةأيضالكميكونالبهنخبركموحمعناهرأيناهالذى99Jفىعنه
هذاضإلونحفالمسيحيسوعابنهوحاآلبمعفهىتحنشركتناوأما

فىقولهذلكعلىويايفr3fا5A0كمفرحيكوني

i53أنتعلموالكلاللهاقباسمالمؤمننأنخإليكمهذاكتبتا

احكثيريتشابهالهدفوهذالماللهابالصمتؤمنوأولأبديةةبمل
201rيوحنافئوضحهوكمااالنجيلكتبأجلهمنىالدالهدف

إليهمولتفالذقاكثيسةالجماعةيكنبإنه5رعوهدفهوإذنهدفه

عنأيضابلالصحيحاالتعليمعنفقطليستبعدهملالضاللةسام
يكشمفإنهاألبديةالحياةوعناآلبحشركتهموعنحياجممصسدر

مهمكانواالذينءهؤالبهيبشرالتىالسلوكيوالخطيةالعقائدىالخطأعن

همءوراالودتمالهادىالقطيعيرواأناآلنولونوبضلوأولكنهم
الضاللإلىواالنحاللالفسادlاهيةوالكرالبغضةلمjLملمجرومإ

لناقشاتبامـشبعاجواالرسالةجوكاننفمعاواالقاالبوإنكار

الراسقلبمنويمصدرينبعفهذاالمضينأولئكعلىوالدينونةالحاهمية

الذئابمنلمجفظهاأنويريدعيةالريحبالذى

هذهءالكبرياهوآخرفريقمتفشيافىكانآخرءشىمحناكولكن

نحنأcكااللهمنولدنانحنقومايقولونجمعلتالتىهىالدينيةءلمكبريا

نحناداللهفىنثبتنحنوبالخطيةأنخطىالغنأالنورفى

يستحقونهاألنهمالالتىهذهشعاراتهميأخذالرسوللكنوكااللهنحرف

هفهياخذيناقهامايفعلونبلتعنيهوماهصلىماحياخهمفىيظهرونال

الحقيةالطريقويعرفهمالحقيقىالمسيحىإطارهافىويضعهالعبارات
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المسيحيهحالتهيطثركيفالقولهذايقولالذىالشخـصيسلكهىاذ

الحقيقت4

rكأبنارتحيامةحقيتهةهناكpبولسيسلىالألأرسادراستنا

ولرداحـايخصاىارألاصيةالوأنأىرواألChالحقيتهةهى

نجدهاالحقيقةaذالحفيقةعليهىونينهتفغالهوتىأساسيالهاكنائسه
وقفوحقيقةعلىبنىيعلىساوكضاكفاألولىيوحنارسالةأيضافىهنا

ثاوراألبعوهاكحقيقةعلىيبتىهـأهناكالهوف

Y10حقيقةالورفىيثبترأأخاهيحبمن

toحقيقةبارذاكأنكابارفهورأايريفعلمن

r24حقيفةفيهووفيهيثإترأوصايايحفظن

Iaيثبمتافالتهرأاللهاقمويسوعأنرفاعةمن3ا
يقةحقاللهفىووفي

فصلهـمايمكنوالمالrارتباطارتبلتنوالحقيقةالوصيةنجدهنا

بعضوفىالينةأنيمكـنالرهطومالساوكالبعفسعنماحبع
وrملالحقيقةهذهقالسلبيةاناحيةايوحناالقديسيذكراألحيان

نفسهاللهkهرمصحياةهىالمسيحيةالحياةانا4

لةمماالرمضيون

قضاياثالثءثاوؤأقسامثالثةإلىتنقسـمالـرسالةهنهضمونهوفا
هىالحقائقهatسلوكيةهوتيةالحقابرأو

فىالقسياحلىزويةلرح5Y1Vاالنورثابسلوكا

فيهوليسأوراللهإنJاألواألؤطسالخاالعددمناألضرءالمر
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والمسيحىواليونافمادىالهوبهااقسكفىيشتركعبارهوهذهالبتةلمة
يقولهمايؤيدفإنهابتةاآلظلهاللهفىليسأنيوحناالقديسيؤكدوعندما

منألخهاظلمةفيهتكونأنيمكنوالنوراللهإنيقولونألنهماآلخرون

يختلفهناولكنالمادةعنيكوناأبعدوهوالشريرةالمادةسمات

لناإذقلناإناLيقوعندمالغنوسيينالمحميحيينوعنعنهمبوحناالقديس

القولوهذا16الحقنعملولسنانكذبالظلمةفىوسلكناصعهركة

واللهقيمةالفالجسدخلـصواقداوداممأيظنونالذيندعوىحمهدم

لهأهميةفالالشرورأنولكلمنيعملمإنساناكلفليحلبهملالظ

الرسالةفىيوحناالقديسعنهيعبراإنجيلابهدينفرآخراخخالفوهناك

العبارةوهذهأياالنهقيقىاطوالنورضتقدالظلمةأن28

النورنcUrتدركهلموالظلمةالظمةفىيرضىوالنوراالنجيلقولتعكس

وهذا9و5ايوحناداالعالمإلىآتياأنسانكلرينالذممطالحقين

فىالشةظلمةفيهوليسنوراللهالعبارةهذهخيفيوحناالقديسأنيعنى

وليستالصاظتاريخفىالبشريةالحياهإلىدخلاختباراإخالتارفيرإط

أعلنألنهرنواللهإنلهاتارفيأساسالفلسفيةنظريةعبارةأوفكرة
يسوعالمسيحفىLالذىالخـالصعحليةفىهكذانفسه

4تةقياسالتكلهناكicافونماشركةلهأنالحقيقىقالمؤهـيهرول

يذكروفيه1IYIالبرمقيالصهواألولالمقياسحياتهصهصا

9و27اإليجاتىنهاقلناإنشرطيةجحلنهسلىيوحناالقديس

تطلبوالتبئىكلهاالالمتطلباتوهذه1jjA1السلبىومنها

شفيعلهوأنغفرتقدخطاياهأنمتأكدإنهبلأساسغيرعلىمنالمؤمن

بارقليطالكلمةنفسهىمفيعطحةالهذالمسيحيسوعهوالذىمعزىأو
إلخ1fl1c1alيوحنافىالقدسللروحاستخدمتالنى
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مجموعةوهىا27Vالمحبةمقياسفهوالثاتىالمقياسما

نفسقوهىءالبدمـنكانتالتىالقديمةالوصيةهى2r3يالوش
مجموعةفىأيضأقظهرالمحبةوهذهAو27الجديدةالوصيةالوقت

بالثقةءالجزهذاوينتهىاو29ابىواإليالسلبىالسلوكمذ
2Yfالمتطلباتهذهعايهتبنىالذىواألساس

يوجالفـحهاالثانيةالفضيةإلىةانتقاليفقرةفهىاaWاأم

يخبوهأالهمعليهمفيجبيبغفهمالذىالعالمإلىهأوالنظريوحناهاقديا
الثانيةوالحقيقةالقضيةتواجههماهذاذلكيعنىفاذا

القضية21A1YEاألبديةالحياهوكئالثانيةالحتهيقة2

أيضايثبتءالجزهذاوفىاألبديةالحياةالثانيةالقضيةالنورقضيةاألوك

21nrrFصايتمسكالتىالعتهيدةيوحناالقديس

المحبةثما34الرور9aعإلصايبنىىاذاالسلوكىاالختبارايعقب
rrvj3أمإليماوتأكيدتقويةطمةبوينخيnrf

ةاألضرالساعةأنA51يؤوفم2IA3rالعقائدىالقمممأما
يحدثالتىتلثهىاليهوالمنهـوملمجسبةاألخيرالساعةوهذهجاعتقد

يسوعبالمممعيحءجاقديدلىابالعهدأتالشروقواتالقهلنبالمجاحهةنحها
يخهاللهبعملانالنتيجةكىاألبديةالحياةهنهاألبديةالححاةفيهوخققت

عصروفى12الرسالةهذهوعمسب31اإلنجيليذكركا

المسيحبضدأحماهفيماالمرةهL3تركزتوقدالشرقوةتظهرالحياةهذه
ولكـهاالكنيسةفىكانتجماعةوهمونكثيرللمسيحاضدادظهروقد

بنواالاآلبفأنكرتابوالكذبالكذءراووسارتالحقوقىكتضلت

قدأنهماعتقدواشىكلطيعرفونأصهمأعضاؤهاظنInrأل

6iwv



إنهااآلخرينأيعلموأنمستعدونوهمهمغيربهايتمتعالمعرفةخذوا
إننللمؤيقوليوحناالقديسولكناالنجيلحهقمنأممقمرفة

عنمممتعلهالنىالمقدسةالمسحةأىالقدسالروحمنمتأتييقيةاالمعرفة
يعلموكيأناإممذأبإنتحتاجونوالضعلمون3فأنغولذلكفضطاالنجيلحق

Yslهـالمعرفةفىنينالمؤبيمانطبقاتوالتفريقهناكفليسن

أسرةفهماللهدNأووجحيعهمسالقدالروحمنتعلمونيعهمألن

دتهدكأوالفيا3ءأبخاليجعلمحشهلمجرطاللهعهمرفواحدة
ونهؤمءواكـهممتجاألبديةالحياهكالعنديكونونكـعفيعلحونال

لمجدهفىعندمايظهراللهكانسيكوونأخهم

ويكشفاللهوكنيسةةاألخويفسدمنضدبشدةيوحناالقديسويتكلم

ياألبالحياةبهيايظثراللذينالمقياشنالمحبةوعنالبرعنبعيدونأخهم
اللهVأوهرميئالذجنالمؤقابلفىإبليسأوالدإخمهمالحقيقية

إبليسالدأوإن717االثنينبإنطوسهناكيكـونأنيمكنوال

لمجبونالذينرونالمبرفهماللهدAأووأماوالكذبالخطيةيفعلونالذق
أخيبمبلالخطعيةولطأاورنمحصومونأنهميعنىالهذاقولاألخوة

هرهـدهوهلىrI1Yفىيلخصهمهوالحقيقىالبرإنؤيهابعيشونال

أعطاناكابعضايعضناونحبالمحيحيسوعابنهباسينؤمنأنوصيته
وصيتهأ

ئيسيهالرالقضية52ا4الحقتحصديقاثالثةاالحقيفةه

نحهيظهرانمهثركةوالاللهفىفالتباتالحقوتصديقاإليمانهىمحنا

المحجةوالبرساوكثمبهلحاناالوباقىاقسلثمظهرين

5tjj4زحOفيوحناAتالقدعليهنرالذىالخماأما
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األخيريناحناألفىدهيرالحقهذالسافىءجاقدالمسيحيصوع

فىاقهقافيإن53Yاة4j9If31oc5كثيرا
يحبولالشيطانمنيكونيغيرهومنيتغيرأنيمكنLالذىالحقهوالجسد

ودمءبماأقىالذممهوهذابقولهالحقيقةهذهعنالكاتبلرويعالله
هناتظهرمن56والدمءبالمابلفقطءبالماالالمسجحيسوع

Jjالمسيحهويسوعأنونينكرالذينلئكأوامماتبايخاربهااىاالضاللح
لكنالصليبعندوتركهالمعموديةعنديسوعفىحلإنهيصلبلموأنه

ومعةULكابشريةودمءبماوصلببمجموديةءجاإنهيقولالرسول

بننالمضلونفرقلقدضاللفهذااالثنينفصلأمااللهانفهوذلك

تركهولكنهالمعموديةضدبيسوعاللهاناتحدوقديسوعوبيماناللهاق
هوالحقإنالمضلةعقيدخهمهىهذهنجفصالناالئنانالصلبعند

الجسدفىءجاالذىاللهانهويسوعأن

رؤمنالمنلكنومنهالمولودوعباللهيحبفهوبذلكيؤهنمنإن

هىأيضااللهفىالثباتفعالمةفيهاللهمحابةتثبتوالوشريرمضلمخإنه
5والبرألمحبةحـحياة
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نأفلتج

سفرالمحـؤيا

الكنيسالفىوتاريخهالجـديدلىالعيكقبفىفريـلىوقفلهباتص13هذا
الحاضرالعصرفىمنهالمسيحيةوقفوالكتبهذههمعحظمعننحتلف

دور3فية4تاوحأسلوب5األخرالكتبتجاهموقفاأيعادلهآل
يوازيهاوr6قصىمرمرقسلإسبكلفىاحأنءجزسوىيشمابههوال

صوخالديخونةوفرساننضالوحروبرؤىوyaJوزورهـتخيهات

نالجديدالعهدفىكتابأصعبعلهمماالقبيلهذانكثيرةءوأشيا
وفهمهيفسيرهناحية

المسيحيةسةالكظفيتاريخه

عامروفكـرةتعطينانه5ضيسةالوقفواكنسىلتاريخيهدراستنالJلو

مختلفةواقفالمقدسةالكتبقضقبولهمنالكنيسةوقفتلفديمنه

ةوراألفىتتاخالخاصةنظرخمهاكنيسةلكلوكان

فقدظهورهوقتمنةصباشرقجلتهلىفةبيةالغرالكنيسةنجصوصا

عناقفسيروكتباروأسقفوهيبوليتسليونأسقإيريناوصقبله
ىورينعزكتهفقدالالتينيةباللغةعنهكتبشفسيرأولأمالىفةولكنه

ربيفالالكنيسةأنعلىيدلiكأخركتبتبعتهكم304سوريافى

يدلىابالعهدفىاألخرى31خبكلمثلةكبيرلةكز3لتهوأنزقبلته



قبلهفبينماالثصنئبعضنحتلفافكانالمصريةالكنيسةوقفأما

الرسوليوحناأناوقبوأوربخانوسبعدهمنوصدرىاالسأكليمندس

فقدأوريجانوستمنقاجملةسنواتبعديتغيربالحالإذكتبهالذىهو
طثوتشاالسكنـدريةأسقفDionysiusفسيوسدعايـهاعرض

وكانالفيومأسـقفحمناقشـةفىلكSوCالرسولىأصلهافىكثر

لمميقالتهاسنةاأللفمشكسلةهواعراضاتمنباخ13إلىوجههاءأهم
قتافىفلىذلكوعديةإلىالروحيةالقـيمولإنهحقوكثمضابالعنها

الكتابأصلفىتعتقدوظلتدينسجوسصرهبالمصريةضيسـةالعقبدة

لمسوكيرم394وديديموسم367أئناسيوسذلكأكدقدوسـولىاسا
م44اضدرىسالا

فقداليونانيةالكنيسةفهىسينسيوىلرأتأترتالتىالكنيسةأما3

يوسابيوسحتىم50هسنةإكالقانونيةالكتبعنبعيدأفيهاظل

4rاألورشليمىهلوكيرارسولايوحناإلىنسبتهفىتشكلثم

القرنوكتاببهتعترفلمأنطاكيةرسةلىثمالقانونيةالكتبلنبيضعهلم

الرؤياسفويظهرولمتذلكفىىرأعلىيتفقوالمالصغرىآسيافىاخا
أواثلفىىLلىمصرعنخارجاامونانيةااكيخسةفىالمقدسـةالكتبفى

السادسالقرن

الفرنفىإالالمقدسةاكخبصمنمنتضعهفلمالسريايخةةسخي13أما4
الميالدعشرالثاتى

مناطقبعضأنرىظ8الرؤياوشرتجاهالكنيسةموقفمجملىهوهذا

أننذقبلهاالخرالبعفأذحإنفىلهقبوفىكثيراترددتالكنيسةمن
عرف

11tI

الجديدأالعهدالىالمدخلأإم



الرؤباسفرخصاثص

عنششانعرفأنيجبالرؤياسفرعنشيثانفهمأننستطيعل

الرؤياشرممىولقدبهكتبالذىاألسلوبوباألخصائعصه

اصالرنقافىهوتىالالصفالوظهراجامـاوغاالهوتى11وحنااثثر
كلمةمعنىفايوحنارؤياهوبهعرفالذىاألصلىالعنوانأما

منهوالفعلapokalupsisاليونافىاالسمتترجمالكلمةهذهرؤيا

Taapokalupألتهسوىيعرفهالكفىسراكانيكشفأويعلنومعناه

إلخوقهاآلبيعانفاالىالمكلبهذاالجديدالعهدفىاشخدموقدفقط

بولسللرسولابنهيعاقواالب1522لوقاYVcشالصغار

17قالوالعالمءانتهافىيعلنسوفاالنسانواق6اغالطية

8و2rj6تسالوني2نفسهسيعلنالخطيةإنسانذلكقبلولكن

شرفىاألولالعددفىهناأما818روميةالمجدفىاللهءأبناوسيعلن

المسيحصنحهالذىاالكاتولوجىأوالمستقبلإعالناتكشفتحنىخمهافاالرو

بهذاالجديدالعهدفىتستخدمالتىالوحيدةالمرةهىوهذهيوحنالعبده
ااروئا11

هوعليهتطلقلمالكتابلهذاكوصفapokalupsisالروئاوهذه

كسفرالقديمالعهـدفىبعضهاهكذاوصفتكثيرةكتبهناكبلفقط
تبالكمنالوافرةالكيةولكنrf4Irvءوإشعياوحزقيالدانيال

ljالتىالثالثةأوالقرنينفىأىالسيدبميالدالمحيطةالقرونفىظهرتؤوية

كتبهاوأهمخاصةحمهوديةجماعةفكرعنتعبروهىلمحجيئهوتلحقتسبق
سليمانـااميرومزعشراالئنهالبطاركةوعهديوبيلوااألولأخنوخكتاب



JالكتبهذهتشثأولمحماوغيريمإيرحياIفلىرتاولفر
ليةاالوراألفىتعتقدكانتةخاجماعاتوسطوفىخاصةبيئ

ااحغيركلهالعالميإنماالرببطرقتمسكتاىاالبارةالبقيةهىإنهاا
منهترجىفاثدهوالشريرأوصارضلقد

ياللهلىيهلم34وقتهاانتهىقدالنبوةبأنعقيدنهاهوالثاقاألمر2
االنءاألنببابواسطةالشعب

tذههادأفرصايعيشالتى4الصبالشديدةالحالةفهوالتاكراألأم

فهىثلذاممنحاخوcواضطهادوعنتضبقفىتعيمثفهىالبارةالبقية

زميمونحتاريهلألبضدخلبأنلهبدوالوراألمقاليديدهفىاللهأنتعنماف
لشعبهوينتصرالشر

ةالبقيةلنقزيةالصعباالضيقالوسطهذافىظهرتإىاالكتبولهذه

هذهرؤىكتاببانهسمىكتابعلىانطبقتإذاآلهاخعصائصالبارة

ةحثاالخصائص

إلعالناا

يؤخذأوإلكيسىيرعقالرؤيافبطلاالسمقنفمنيظهروهذا
اللهامموتإقامةوكيفيةالعالمنهايةعنارأسرلهتكمثمفوهناكءالسطإلم

احهاإيةjlاالحوادثأوالديخونةعنأوالشياطنأوالمالئكةعنأو

يمكنوالآلووتسريةتبتىأنيجبسريةإعالناتإنهاؤياالرصاحبويقول

بتمالنبىأنفىءاألنبياعنالروئاأمحابويخنلفءعااطإاليفهمهاأن

فلالرؤياصاحباأةباشراللهحيتعاملألنهaالربقالهكذاقائال

واللهإنقالبعضهمأنوخالرؤيالهويمثرحيكلمهمالكأووسيط

نفسهاللهمحفلحضرالذىابخىسلطاننفسلهيكنلمولكنكلمهالذى

6س



jمقلةال

يجبوصورزرمـوفىولكنواضحبسيطكالمفىالرؤياالوتنتقل

وشخصياتجوبماوالجبالواواألخهاروموالختاوحوشاناكفهتفسرأن

إلىالثورأوافورCilالنجمفيتحولالصورتتغيروقدوشيطانيةمالئكية

لموكإلىتشيروالقرونرجالعلىالوحـوشتدلوقدوهكذاإنسان

هىبلهلوسةليستوزالرهذهلكنومالئكةإلىLارجااأووالنجوم

شخصيةاتلرخهىوIcزالرموهذهفىنوضعتاريخيةمحيحةاختبارات

9Vو4و3ثلادلىءاألزالرمرأهمومنااالرشسخصيةتعكعمىنفسية
مفتاحهايعدلمسفولكن7العددوخصوصامضاعفاتهاأو1Yو10

لهمكتبتللذينكشوفةهـكانتاأمعروفاحاآلن

ميةؤلتشاا3

وكتابهاقاسيةصعبةظروففىألناسكتبالكثاباتمنالنوعهذا
يمكناليتدخلأنإلىولكنالشرليحيتدخلسوفاللهبأنيؤصنون

البشرمجهودفىورأوAاألطبيعةفىءرجايوجدوالللمشكلةحليوجدأن

الثورةأىالطريقهذابعضهماتخذوقدننةحأنلمجهـنالالثورةحتى
يتدخلسوففالتهمvسنتىفىحدثمامثلىالخرابإلىفأدت
يسمىماتحلاللهيتدخلأنوإلىإنسانيعرفهالفهذاوكيفمتىولكن

اوأخيرىأخرءياوأوزالزلومجاعاتوبحهىJالمسياأهوالعادة
الختارينيخلصلبقوةاللهيأتى

افهاننصار4

yتقحطموالمدنياتتنقلبواآلعمدةحيتارلمالعاكلأنالراقى
السلطانصاحبوهوالملثهواللهإلدالحثذعنديقفالولكنه



ةحاسةبطرقييتلفهوولذلكيناالسرائيليكليعتقدكمالمطلق
يكونوقدبنافسهيتدخلوقدالمسياكيوواسطةطريقعغيتلخلوقد

أفكارتتنوغوراألذهحمعافءاسحماوااألرضتتغيرقدوpاألرفىصهمل

همروتفلعقيدتجمكأساسفيهيتفقونالذىالمؤكداألمرولكنكنالرو
وشعبهمختاريهويمجدوالشرارراألويدينةتجويتدخلاللهأدأهو

مشىكلأنوهىأخرىعقيدةعلىيبنىاالنتحصارولكن

مرآوأخوالشراأللمأشكلاللهرسمدلةءالبدمـةومديرإلىءبقضا
وهذهسيطرتهتحتشئلفاللةيدىعنبعيدشئيوجدk3ف4النصرة

إالالشرعلىيتغلبواأنفىأمالاألبراراالمؤمننتعطقالكانتوإنالعقيدة

وهذاملهسينخصراللهأنيعرفونألنهم4يةاهزاالروحفيهمتخلئالأنهها
قبلمندبرهقدكله

aالثنائبة

النوروالشرالخيراضـحةالوالثنائيةالرؤويةالكتبممهزنازأهـمن

اآلتىوالدهرالدكراهذالشريرهاحاألرووالصالحةاحاألرووالظلحة
عنالرؤوبةالكتبممعزماهذالويتامرتناقضفىهذهمناثننوكل

الدهرهذافىالمجتمعأوالعالمإلحوإصهاللهتدخلإلىتتبلعفالنبوةاتالنبو
وإصالحهمل4سابكشريرفهوالعالمهذاالحإصممكنال4أناترىالرؤيالكن

الكتاباتهذهلزتمثنائيةإخهااتجديدهلماWاوخلئإبادتهيعنى

المسناراالسم6

أخنوخةمستعارباسمكتبتكاكانيلمإنالروويةالكتاباتمعظم
كاتبيهاأنمنناتجاهذوذلكغيروحيمإبرموسىعشراالثناسالبطاربهة

61fa



فقددولذلكالنارريكميعدلماللهوأنهتانقدالنبوةأنيعئقدونانوا

لهمليسسلطانايعطوهاىمجيدةقديمةءأسلكتبهمأعطوا

أالروثاسفرنضعأنيمكننافهلالروويةالكتاباتخصافأهمهىتلث
واباببنامرتالتىاألوصافعليهتنطـبقوهلالكتبههلىمصاففى

والنعمشقانلهالسؤالهذاعلى

بهاهاالعلىيدلروااسمهأوحتىروئةدخصائيلهكتابهوا

نفسهالنصفىلىاألوالكيلمةمنخوذمأاالسموهذااكتابلهذاالعام

الرؤويةاتالمميزبعضهناكاالممجانبإلىلكنو

بهايمتلىالتىالصـورواالرموزتلكهىفيهتوجدخاصةأوزلعلاأ
ا4عاديةمرغروحيئحالةفىالكماتبهااختبرروممطوهىالكتاب

تءجا228افىءماجاولمجسباهة2ا73

بعضيختلفهناأنهمعمالكأىوسيطيدعلىواالعالناتالروىهذه

اآمنتفسميريعطيهلمأواللهالمالكأنوهواألخـرىالرؤويةالكقبعنالتنى
17عليهتركبالذىوالوحشالمرأةعدافيماوالمناظرللحوادث

فىالحiUهوكااألخـرةالحوادثهوتابالكموضوعإنب

بشعبتحيطالتىالعنيفةاألزماتوداتاضطواالاألخرىالرؤويةالكتب

اللهوكنالشرقواتوكلوالتنيتنوالوحصثىالكذابالنبىيعلىهالل

اريهمحتلىويمالشرقواتويدينبقوةيتدخل

األساسىفالهدفواألخالقيةالروحيةصائحبالنلمحنلىاكتاب

عريمةيقوىوطوالرؤويةاكتبفىالحJLهوكامملىحدفللكتاب

المعمميعفىاإليمانفىfهaإخعلىايظلوأنمنهمويطلبحهمويعزالمضهديئ

1fl



14خ10وNYj9اللهكلمةسبيلفىالموتحتىتشىكلبتحملوا

199206اl0ا

vوالكتبالكتابهذابنممثرةاختالفاتفهناكذلكحولكن

لركبفرقوهناكالنبويةالكتتبمصاففىأيضانضعهلمجعلنامماالرؤوية
مراتعدةذلكويكررنبوةكتابهيسمىنفسهتبطفالوالنبوةالروثابن
Aj9وY4rا

هذهإنيقوألفهولذلكوادفينمتروالرؤيةالنبوهتكونأقيمكنوال
12المسيحيسوعشهادةوعلىدااللهكلحةaعلىتحتوىرآهاالتىالرؤيا

نيفيماالنبويةخعمائصهوتظثر

وهذاذدكعلىشددواشوبةاإلمااللهعحايدعوءكاألنبياهانأ

اللهبئعزيةعلىأكرتشددالتىةالرؤوالكتبفىمحيرايظهرال

يدعوفهومعااالئننفىركيمالروئاسفرإننقولأنيمكنناقةفىشبأو

Y13o3cVY3Y1rالكنسيةالخطاباتفىإتوبةاإلىالمؤمين

مظلومينمضطنهدينرآهبملقدالتعريةأيضااللهلشعبيعطىوهو19و3
إلماالهايةفىتقـودهمالتىالعلىمقاصدميرجابالحىداخلإفيأخذع

معاءواألنبياالرؤويينهوحوبذللثالنصرة

فىعنهميختلف4ولناية11عنويتكمينظرلرؤويرينsكهوب

ددفال4ءرجاوالصالحالللرؤوينبالنسبةالتاريخإنالنهايةهذهمكمان

ممكنالبدرجةشريرأليسفهولكىواليوحناولكنبخاتايـزولآن

jلمحيطاهجومهناككانوإنحتىحهاjالتآريخإنآأليامآخرفى
يدللأعظمفيهحمتلقدالفداق4وعمااللهنشاطمكانهولهلجالفسبة

64أل



الحملموتلئهالفدافماالعحلالوقتنفسفىوكنهاالنسانشرلى

بـدمالخيطـانوهزمواالمؤمخونفيهشاركثالحلىوهذاويمرتهوقيامته

ولهذاالتاريخفىيبدأفالخالصكمwشةوبالخوفلخرا

الكففىيظهركماالعالمتاريخءفدامنواليأسالتشاؤممنعابهخلىفقد
5األخرLIؤوالر

ءطـاأالروثاكتبعلىوضعتبينماإنهآخراختالفوهناك

ئجإنهiIi9cYYAأuالبدوحمافإنمستعارة

لة4aلهاوهذالقديمفىعالشواممنغيرهمأوالبطاركةمنعظيماسمإلى
يكلموأنانهـاقدالنبوةأنكـانوايعرفونفالرؤويونعظيحة

اللهأنالناسيعتقدعظيماسمإلىلمجتاجونفهمولهذاأيامهمفىءباألنبياالناس
إلمثانيةاللهءوجاتعافىالنبوةألناممهيكتبفإنهيوحناأماكلمهقد

هوأرسلهقدفالتهقدبلقديسإذنحاجةفالوبةوإكالتعزيةبكلمةالناس

اللهبكلمةإليهابنهأرسلأو

فىعاشالذىاالنسانبلسانالتاريخعنالرؤويونالكتابيتألسلمد

الحوادثتعددلموإنالقاثمةالتاريخيحوادثفتطبأإليهاكهـتابونسبالقدم

يوحنااأالتاروجفىرأيهيعطىفإنهنفسهالكاتبعصرحتىرهلعيةالتا

معاصريهويكماللهكلمةيأخذهوعصرهعنيقكلمنه1كنبىيتكصلمفإنه
قبلهمنالعظامءاألنبيافعلكاواألنحاتولوجىالتاريخلنببطهـوبذلك

سوفىالىالمسيحلىضالوقتنفسفىولكنهماJرهوالوحشنlال

ضلـهادااليكنولمالمسيحدضاوجىاألنحاتووLiJرالحاضرهنايأتى

يصفيصفةالتىةلىبالثاألولالقرنفىكرىالىآسياكنائصىعلىوخالذى

االضهادإلىخاللهمنينظركانألنهوذلكالروئاسفرفىيوحناحها

A604



aSjفإوبذلكداالمسيحضدالياتىعندماالمؤمننعلىيقعسوفلذى

او3كفإضهمءاألنبيايفعلكاالمعاصرةالتاريخيةالحوادثخاللمنالنهاية

باسابيومداذلكبطونهـأواكاالوقتنفسوفىعحمرهمفىالناسيكلصون
3Yامتىمعا74ءإلمحعياحمثاثLح5كيأقماسوفالذى
نعهرانيمعاياوإر2aمقاامع11شصصطوه

AA1Yالروئاسفرفىيوحناالقديسيفعلهماهذاوهكذا

صورهممنهماستعاركنكالرؤكتبقديوحناالقديسأنىفىهذامن

الكتبىلJآخركتاباروئايضفلمذلكمعولكنهورؤاهمورمزياتهم
مسيحىكتابإنهمتميزاكتابـاكتبولكنهالوقتذلكjالمعروفة

11الطريقةذلكمستخدمافىيعملهسوفوماالمسيحفىالذمملمايظهر

فىالمذبوحالحملعلىأنظارهيضعكانلكنهوالروئونيستخدمهاكان
كتبفىتظهرالولكنهاواإلعالناللروئامركزاصارتماضيةدثةLح

إلىدائماينتظوونبلالحماضروالالماضممافىملدءرجاالالذيننالرؤوي
رؤويةبطريقةكتبفبوىسفرهوالروئافسفـرالنهاية

الكتابعؤلف

c4أأأمكفةأربعةفىوذلكيوحناإنه4نفصهعنامماتبايقول

فىوشويكمكمأخـوكمنفسهعنيتكول9اوفى
قديماوحديثاءالعلماانقسـموقد5وصبرايحالميسرعملكوتوفىلضيهقة10

أنهأمالمسجحتلميذالرسوليوحناهوهلهذايوحناهوممنبينهمفيما
آخرفحخكلأنهأميوحناإنجيلكاتب4نضدههووهلرهغشخ

يقولذاsملشرفالحديثةوالدراساتالتتهليدرأىقندرلصأنقبلنممول

عةالكتاب



بعيالدأوقريبمنيعثرلملكنهيوحناالمنفسهعـلىيطلقأنهمع

ككلصةكلمتهءالقرايسمعأنيرغبولكنهعشراالئنىمنواحدأنهعلى

أنهبمعنىنبياكانأنهأبدايذممرالذلكوخ16نبى
نايافىصارأنهويلوحهذاكتابهكتابةعلىسابقاكنسىمركزقكان

جزيرةفىالدعوةتهءجاوقدكتابهيكخبلفيهعىالذىالوقت

جزيرةمقابلفىالصغرىآسيامنالغربىالشاطىعلىتقعالتىبطمس

أجلمنهـوضعألنههناكمنفياكانولعله111مالطة
9اiالمسيحيسوعشهادةأجلومنأدتهكلمة

الأصيحرفكانأنهيرىالسبعالكنائسإلىخطاياتهواخمن2

أوالمناطئتلثسكانمنكانأنهعلىيدلاعميقةمعرفةهناكالكنائس

لكلوالخارجيةالداخليةالظروفئينعمقألنتكنىلمدةهناكعملأنه

الكنائسهذهوامعفىبسلطانيتحتعكانبلفقطذلكوليسكنيسة

2اظالرالنىوالغلطاتطاياانعلىددقىوبدونجاعةبكلتحلمألنه

سيعاقبهمنهفيضوبوانمإلتويهددمم

الرؤياسفريكتبالذممطهذايوحناهوفمن

سولالرحنايوأوال

وتبنىولوالرلىالتلحيذزبدىاقبوحناإنهنقولقويةهاداتهناك

التاليةاألمورعلىالشهاداتهذه

5oا1oرترينجايىكشهادةالمبكرنءاإلالهاداتا

أنلهأعطيترؤبافىتفباالمسيحرسلآحديوحنااممهمنارجليقولإ
حوارخسنةألفأورشلجمفىسيسكنونطسيحنافىنونيؤالذكئ
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ل3األبديةالعامةآلالقياتحدثذلككاوبعدقولهيكلثمىpوااريفو

أحدهمكتبدىالميالالثاقالقرنأواخروفىالدينونةأتكونوسوفالنام

الرسوكيوحناهوالرؤياكاتببأنلوقاإنجيلمقدمةفىمارسيونضد

االسكشدرىوأكليمندسوترتليانإيريناوسراألهذاعلىصادثوقد

أوريجانوسيقوليوحناإلتجيلتفسيرهاتفقرأحدوفىوماتالروهيبوليقس
يوحنابيلوؤياالرسفركتبالرسوليوحناإن

Yيوحنايكنلمإذاهاتفسيريصعبنفسهالكتابفىداخليةءأشياوهناك
jiاكشائساومعرفةالكنائسعلىفسلطانهالكتابكتبىهوالذنفسهسول

عدمذلكجانبوإلىالرسولكيوحناوزنهالهاشخصيةإلىورهلضرباتثيربه

قوىالكاتبأنعلىتدلايهوداؤوين1كاقديمةشخصيةإلىكتابهنسبة
وأنإليهموحىإنسانبأنهحساسهفرسولىنبوىسلطانولهومعروف

أويزادأاليجبمحيثالمقدسةضبالمصاففىيوضعأنيجبكتابه
l22األنبيامنمعدودشخصياهووأنه19و228ينقممنه

اه10للنبوهدعوخهمعندءاألنبيامثلويأكلهالدرجيعطىوأنه9
قدمعلىيقفالذىانبوةaU2L4Iالشخصهذاأنعلىيدلكلههذا

شيموالهوغيروهوشمعوإرمياءكإشعيااىلىالةءاألنبياحالمساواة
المسيحرسلمركزفىنيلمإننفسهإلىهذاشخـصيفسبأن

يوحناالقديسطبيعةيعصسالرؤيايسفرأنأيضاءالعلمابعـضويعتقد

فقدpyاابنىأىنرجسبواأخيهالسيدخسماهالذىالمسيحتلميذ

فىنجدهماوحذاالسامريينقريةلتحرقءالسمامننارتنزلأنيوماماطلبا
تجاهيظهروهو2939رؤيا9ofoIلوقاالرؤياسفر

منشديدةموجةهماغيرj3LA3اوحتناالقهشعبمجاربونينانمهكل

ئقامواالللغضب



هلهإصكاتبأنيعتقدونيهأاذازهايبرأخرىشواهدوهناك
هاتالمشمافىرتتلخيالمثمواهدهذهواحدشخياهوالروئاوسفريوحنا

داالكفمةيممـبملمفالمسيحاألفكاروفىالمصطلحاتفىالكتابـنبينالتى
اللهحمـلىi1r13jؤياcjااحنا9وحناتكتاباتفىإال

دفonيستخدمالرؤياروسمnكميستخدميوحناإنجيلأنخ

الينبوعالمياهتنضمنالتىوالتخبهاتاكالميئالصمورنجدالكتايـنكالوفى
اYcYYVارؤيا4يوحناهماروى

رؤيا1Y11l9Wيوحناالراعىبأنهالسيديوصفثماوف

4يوحناالعبادةفىللهيكلورةضرالأنهيؤكدانوكالهماأ76

21Vؤياryjr1ا6وحناثلمناإلىانشيرثY1YYjw111i1jJؤيار

والظلمةالنورببعضبعضهاءاألشيامقابلةإلمطميالنجالكتابـنكالفى

ءالحقجتىمتشابهةصطالحاتاهناكوالعالموقوةاللهةقووالكذبالحق
ذلثيرووصايااحفظالمثهادة

منأوواحدكاتبيدمنخرجاالكتابنأنإلىتشيرقديرهاوهذه
رالتفكسنفلهاواحدةمدرسة

آخوكاتبثانبا

الرسوليوحناإلمكابالاهذنسبةضدقويةاضاتتراهناكممنو

واحدلكاتبككتالنانمالرباإلنجيلصلتهوضد

اكاهنفاءاالباأيضامنتءجااألمرهذاعلىشهادةأقوىلعلا

lلرJالكتابهذانسبغايسقalلرنيثوسسusلماظرأطاهمكص

لمانظرادهالمسطالجماعةفعلوكذلكشةاأللفعقيدةمنفيه

ءيلىلىابالعهدفىاألخرىالكتبلنوبلجنهثناقضمنولونكمافيه

t0Y



Lيعتمدالذىالسندهىزالتوالءاآلبامنتءجاالتىالقويةثحهادةاا

صلتوعدميوحناإلىالكتابهذانسبةرظإنفىالحديثالعصركتابعليه

ضدريةاالسأسقفDionysiusنسيوسديولهادةفثاانمالرباإلنجيل

ftYrكذكماسيرنيثوسإلىالكتابهذانسبةبدورهصأنالذى
كتبالذىالرسوليوحناليسضهولقديسزثشخصإلىونشـهساقا

ليةالتاورباألهذالهقوديونسيوشويؤيدثةالثا3والرسائلاإلنجيل

االنجيلىأنحالبدايةهمنذكتابهفىاسمهيذكرالرؤياكـاتبإنأ
هوالرسوليوحناكانولوالرسائلفىوالاالنجيلأبداالفىاحمهيذكرلم

علىسأاتالذىأويسوعأحبهالذىالتلحيذأنهsذنطلاإلنجيلكتبالذى

يوحناابيديهولمسهبعيانيهيسوعرأىالذىأويعقوبأخوأويسوخصد

شخمىبلالرسوليوحناليسأنهعلىيدلمماذلكيفعللمولكنهاا
Iخر

تصلفواألفكارالمصطلحاتنفسنجدوالرسائلاالنجيلفىب

الظلمةيتركالحياةالظلمةرالنوممحطلحاتيجطفإنهجميعايقرأها

الخطاياانغفرالدينونةالربودمجسلىالفرحالنعمةالحق

الوصاياكلنحفظوأنالبعفبعحضنانحبأنالوصيةلنااللهمحبة

االممانلقهبنويتناالقدسحjالروعدالمسيحوضديهروالشرالعالمديغونة

نجدهبذلكالرؤيارقارناوإذاذاوواالاآلبمناالمطلوب

وبـنبيظصاآلالالحقيقةفى43ابينممعثماصهةفالاالختالفكليختلف

األربعةضحباال

rبناألسلوباختالفهناكاألفكاراختالفجانبوإلى

الخطأمنخاليةلغةفىكضبتاألربعةفالكتبالرؤياوكتاباألربعةالكتب

low



نوعتصايوجدفالجملوارتباطالتفكيرفىوتطورالتعبيرلةهـاللغوى
سفرJLنركلهذللثمنهالعكوعلىوصعوبتهاألسلوبغالظةمن

حىالفحاليونانيةاللغةنليممىعباراتيخهاتستخدمسليمةيخرلغةارؤياا

واستخدامانهااللغةقواعدواليهتم

ولعلالرسوليوحناإلىالكتابنسبةضدداخليةشهادةوهناك2

رسلإلىتشيروالتىr5YtctfفىءجاLعناصرهاأقوى

هذاكاتبوكأنمامقدوقتفىعاشواأنهمعلىميذهوتا3الخروت

حويكـونأنيمكنفالالحياةقيدعلىالرسلفيهنيكلمعمرفىعاشلكتاب10

الرسولوحنا

ممالأن5نومخهاالكتابهذامؤلفعنتقالالتىءاالرامجملهوهذا

5iعليهايردأواآلخرالطرفايقبلعالبأموررأيهيؤيدالفريقنمأ

تأكيداتامانقيضهأوالرأىهذايؤكدأنيمكنهوحيدعالموجدالالحقيقة

السيدتلميذزبدىبناالرسوليوحناإنائلالقالرأىولعلنسبىاألمرإنما
المشكالتكلليسولكنالمثمكالتامنلركثيحلالرؤياسفركاتبهو

يدرىمنءاآلراأحديؤكدأنلعالمفيهيمكنالذىاليوميأتىهللكنو

يعلمالذىهوالله

الممفركعابةنمماديخ

عانونيلجماعةكتبالسفرأنكمثمفالرؤيالسفرالسطحيةالقراعة

يختاودراسةاالضطهادهذامـواجهةوشكعلىأوالفظيعاالضطهاد

العالميةالكنيسةعرفنهماطهاديناهناكأنتظهراألولالقرنفىلكهنيسة10

اطوراالمبرذلكوننيرعهدفىحدثىالذاالضطهادخهاءاأجزأو



حدثفقداألقسىاالضطهاداأالقرنذلكمنالستيناتفىالسمعةئ

اطوراالمبرعبادهجعلالفىاادوميتيااطوراالمبريدئعلىالقرنهذاآخرفى
أنهوالدارسينغالبيةممساندةيتمتعالذىوالرأىةدوالفىرسميئيانة
التاليةالشواهدعلىويستندوندومعتيانعهدفىناالضطهادهذا

أقسىكاندوميتياناطوراالممرإنالنظريةهذهأمحابيقولا

أىمنويعبدوهلهدثايسجدواأنضونفاكانوالذيخأالمسيحيينعلى

كلقبNcالوحشلقبالروئاسفرعليهأطلئوقدآخرامبراطور

واضحةبصورةالرؤياسفرفىالوحشعبادةظهرتوقدعليهليدلولكن
1jaا1وf1911coYc2l1Y41Y4

عبادةأنتعنىالجميعلمجحلهاأنيجبكانالتىالوحمضعاألمةإن2040
شائعةكانتاطورلراالمعبادةأنوحالدولةديانةأصبحتاطوراالمبر

يوضعأنأرادالذىيجوالكاأيامفىوخصوصاالمحيحيةقبلومطلوبة
عبادةجدأفىامتقدعصرايعكسالرؤياسفرأنإالالهيكلفىتمثاله

وكانةبالقوعبادتهفرضالذىدؤيتيانراطواالمبرعصرافقيوراطواالهـبر

خاثنأللدولةيعتبريعبدهالمنكل

سفرنىونةملىهىكابالمسيحيينحاقتالتىاالضطهاداتنوع2

فىثتحطالتىوهماعامةقاسيةشديدهاضطهاداتأنهاعلىلنتبالرؤيا

كلمةألجلوذلكبطمسجزيرةمنفيافىكاننفسهاكحاتبفادوميتيانعهد

تعددةأنواعايعـكسالسبعالممنائسرسائلهوفىالمسيحيسوعوشهاالله

نالرمموكنيسة23أنتيباسقتلوغاسكنيسةففىضطهاداتاالمن

ساعةتنتظرفيالدلفياوكنيسة2oCوالسبىاسجنامنموجةخهدده

أن69منويلوحاه3الحالمكلعلىاآلتيةالعظيمةالضيقة



الذيئمنوالقصاصالدينونةيطلبونوهمماتواقدءشهداجماعةهناك

بانهايصفهارومايغةلىوهىالعظيمةالزانيةعنالراقيتكلموعندماقخلوهم
عرفولقد176nrf41i2القديسينبدمسكرى

العبادةاختالفعلىالمبنىالعاماالضطهادعيركانأنهدوميتيانعيرعن

قريبةدومجتيانقتلوفيهيقتلفإنهاالصراطوريعبدالمنكلىأنأى

الرومافىأكليمندسذكSوقدالمسيحيةدوميتيالوزوجتهفيالفيوس

المؤرخيوسابيوسوكذلكيرiلمااالضطهادهذادومتيانيعاصركانالذى

هذاعقكره3X1الرؤياشرلشهادةقوةيعطىمماهموغروترتليانالمسيحى
دومجتيانعصرفىثدrالذاالضطهاد

30lوننيررجوعأسطورة

عنكلبمو17اأفىالراتىإنالرألياسفرLدارمنكثرويقول
الشرقإلىهربولكفبمتلموننيرإنتقولالتىوننيررجوعأسطورة

ويأخذبالقوةروماوبفخحعظيملمجيشأخرىمرةيرجعأنإلىمختفياوظل
هواآلنوليسكانالذىالوحش178وفىمنهأخذالذىالعرش

السبعةمنواحدوهوونبنيرهوالهالكإلىويمعىالهاويةمنيحصعدأنعقيد
يأتىثميأتىسوفآخروواحدموجودوواحدسقطوا5منهمملوك

وهوكاوهكذاالسبعةمـنواحأنهحالثامنليكونكانالذىالوحش
تInالتىطورةسألاهذهإنالدارسـونويقولأVصفىمكتوب

يدلtادوميتيانعصرقليالتسبقأومعاصرةكانتالكجفيةبهذهلرونيخعن
العيرلكcفىكتبالسفرهذاأنعلى

السبحالكنامميىلةحا4

السبعالكنائسإلىرسائلهالسيديوجهوالثالثالثاتىلناألمحاجفى



وفشلفتورفهناكالكنائسهذهلحالةوصفانجدالرسائلهذهغضونفى

كنائسأذهناهوهذاتهيكjوالوساردسأفسسمغلالكخائسبعففى

مرتقدطويلةفترةأنلىكذلكويشيرالضعفأصاحاقدبولسالرسول

ناسميركنيسةمنآخرشاهدهناكواألبديةإلىبولسالرسولرحلأنمنذ
وإذافيلبىإلىرسالتهفىبذلكثلىيعوبوليالساربوسةم5Iقبلتنشالمالتى

كتبتإليهاالرسالةأنعلىيدلفهذاالرؤباسفريصفهاكمااحالمكانت
كنيسةإلىىأخرةمررجعناإذاعنونخدثالذىالعصريقاربكأضرعصرفى

2النيقوالوينتعاليميبغفأنهعلىالكنيسةمالكيمدحالسيدفإنأفسس
يخمسكونعنددمنجماعةأنعرغامىكنيسلىمالكيوبخوكذلكت6

الجماعةهذهأنعلىيدلهكذاعنهمواكالمYoالتعاليمصـجهذه

بدونيماالكرألنالكنائسفىمعروفتأثيرلهاأصبحقدالمنحرفةء
فىمانوعاطويلةةلىولهاتارفةمعروفةأنهاعلىيدلالتعاليمذكر

هذهإليهاكتبتالتىالكثائسأنيظهرجميعهاهذهمنالكحائسوسط
يدلمماالتكوفيحديثةوليستطويلتاريخهاءرراكنائسطكاالرسائل

األولالقرنأواخرفىاألقلىعلىكانتالرسائلأذحملى

عمرفىكتباكشاباأنأىالتاريحفالذاكلههذاجانبLا5

والتقليدإيريناوسةفشهاءاالبامحهاداتفىقوياسندأيجدوميتانللى
الرؤياهذهإنإيريناوسفيقولالتاريخلهذاقوةتعطىكلهاالمنأخر
التقليدفإنلJحكعلىاحذعصرناجدايقاربقريبرفىظهرت

المتأخرالتاريخاحذيؤيد

مبكرآعنكتبالسفرأنالدارسينبعضيعتقدذلكمفابلفىولكغ

بالشواهدكالمهمويؤيدونالميالديةالستجاتLأىونيرنعهدفىأىذلك
التالية

aV

EYr41الجديدالعهدالىخل



قدلموكسولخمكانوإذاا5اvوننيرأسطورةنفسلت5
أولهنوليسقيعريوليوسأولنالخمسةنحسبأنفاألفضلسقحيرا

هونيرونيإونكذلككانوإذاأيذكرواأنتعودواكماتغسطعىأو
الألحـقالوقتأووتهوقتبكابروئاسفرأنذلكعىaوالخاسى

ةشرباإكلذ

ات666rلاللمحبمرىالردلىانققتشتفهىالثانيةادةاالثأما2
Aالعحبمىعالعددوانطبئالرمزهذالفككميرةمحاوالتبذلتقدهـا

iقصحآبالكاكاناVSكثيراءلماالعاختلفوقدالعريةباللغةذيرون

يؤخذأنيجبوالزىرالعددأنأويونانيةايكخبوهوبالعريةذاماا
ابة31المبكرحرالعحذايسناندوناألقفإنأمـرمنيكنماوحرفية

نيرونعلىبانالباقهنيتحسالسفر

هذهابأيعتقدحيثا11iنتأتىالثالثةثحبادةاا3

أنيعنىهذافهكالهيكلوخحوصآأورشليملمدينةبهانالفياسأنالنظرة
أنكم70سنةا10الروتيطسيخربهأنباقياقبلزالالكاذولالهي

حرفياتفسيراهاتفسيرإليتحتاجالالنبوهحيذه

كتباالروئاسفرإنيقولىالذىالرأىأننجدسبى10مراجعةمن

أكثرأرضيةعلىويقفأوسعقبوالبحداألولالقرنأواخرفيأئمتاخوا
بكتالروئاسفرأنيذعىالذىسألرأىنأكـثرمشكالتويحلصالبة
ايألوكالقرنمنالستيناتفىأىجكرأ

الرؤباسفرلفسبر

وأكثرهااتالتفسيرأقسىقاسىالذىتابالهوالرؤياسفرلعل

toA



أننستخمالكحناضناولآخركتابأئكأأكوتناقضاتبافاختا
خما

كانشا10لنرشاأهمهاعاىنقتعرسوفباتالتفجراتأنواعكلكالطر
داباض13لمذالمتصامعاثالعامالمسيحيةإمخاد

صنهىالتارالنفسيرأل

لرمائالرالكسانلىبدأهعشرالثالثالقرنفىالغثسيرهذاظهروقد

كذاوضـامICYالليرىنيقوالسيدىعلىتطورثملمحترنسيسكاتى
ن3وككلليصاحبايةاقتوإلىالعالمتاريحزالرؤياسفريتضمنالتنسير

ثالحوافىكـلفيهالتئالرؤىوتتضمنبالعالمالكنيسةبصلةيتعلهتفح

التىالعظيمةوالشخصياتثاالريخفىتظهروسوفظهرتالتىالعظيحة

معومعامالنهاالكنيسةفىالمواقفوأححمتاألحداتهذهمجرىدتحد
wlليستالعابرخهايةأنالتفسيرهذااباويعئقدفيهالمؤثرةوالقوىالم

آلالقادادثرانوعيةيعرفواأنيحاولودأفهولهذاقريبةمممابكبعيدة

فىجميعنهاتظهرضباتسبعإلىالتاريخويقسمونالروثاسفرفسيرتج

طخصاالرسائلهذهوتعترYLJصفىالسبعالكنافإلىاسبعااشائلا

والتاريخالعالمنيايةإلىraالمؤجمطإدهـارالتطوتمثلوالرسائكللتاريخ

برهانأكـبرولعلكبيرخطاأنهشكوالالتاريخىاتفسيراحعوهذا
آخوإلىقرننيتغيرتفسيرهأنهوخطئهعلىلدا

لوجىنحاتواالمسير3

العالملئاريخصاملخليسالرؤياسفرأنالتفسيرهذاابأىير
رالدهوبئايأليامأواخركلىتشمبنبوةلالصهوالكغيسةلتاريخال
الرؤياسفرمنأWكءاردةوإنحاتولوجيايفهمأنفيـجبولذلكاآلقى



مملبمجميعاتIAصبر2Aيوحنااخ2rYnاونتسا2

وحيسعظيمةضيقاتمنفيهيقسبباوهالقاسيةوأممالهالمسيحضدكن

سفرفيكونباشرةLالثاالمسيحمجىتيبظثرالفقراتهذفىبحسأنه

سفريصفi6نءداوابئاألخيرالعصرحهذامخئصلىنبؤهالرؤيا

ءالسحماعنيتكلموعندثذباينهاكووجاتهامخظئةصورفالدذونهالرؤيا

تتابعايتضمنالرؤياسفرنفيرفاكهذامسبواللهومالوتالجديده

راالماووالمسيحيةعلىتقعالتىوالديخونةوالضيقاتاآلالمتبدأهازميا

ضرالحLالعالملهذااكثايةإلىدتقوالتىءالسواعلىؤمن

فهبمفىفقطعليهيعتمدمنقولصدقالمنكضيرفيهالتفسيرحذا

الذىدفالهمنهويبهرهوموضنابالاحلىيجردفإنهاؤيااسفر

4مأحوجانbوقتفىعاشمتعةلجهاالكتابكتبلقدأجلهمنكتب
صوركفلمإولكاتامدهق15اوحلىوتشجيعتعزيةكلمةإلمط

األوائلالمسيحيينأنوحمثلهالمعاصمرينالمسيحيينبلآلقاوأجيال
أنافاالرصكلىفـكاذإواباألوعلىقريبكانتبايةالأنيعتقدوذكـانوا

الرسولفعلكماالمنتهىذلكقريباوبعدثسخحأخوىءأشياأكا3يخبر
بإنيأتىسـوفيحالمممأنوظنواالمحطأوعندطااونيتساأهلخلسبو

اوزيتساYوأخوئلحظة

المعامرالنفسبر3

هومواوشخصياتادثصإلىيمثيركانأنهأىبالمعاصرصدويف
كانتالتىوالدينيةالسياسيةالحالةيصفن13كونفسهللكاتبمعاصرة

منخرجالذىالوحشأدبعلىيتفقونالمفسرفيومعأياحهفىتسود
االكذاالنىوأدطنيةوطالرالدولةإلىيشير13البحر



cl11w9ةالحماكهـتؤلهالتىراطوراالمعبادةهو

روماالوثنيةالنهاسدهلةالدوعاصمةنـتطفا1Vبابلأما

نفهيمأنطيعتنمفإنناالمعاصروآواوجىاألنحاهارينالتفسدمجفافإذا

ةباض3الالمعاصرالتاريخعلىينمبالذىءزفابالكتابرسالةمنالكثير

صراعاواجهالكنيسةأنلىشوفيهاحاتاألئyاليرب

منيمثلنهامماارومانيةاالدولةوبنمابيالمقبلاعالصرراكا5Iويرعنيفا

فىذلكcوعندم1الراقولكناآلخروالوحشءالمامنالخارجالوحش

اللهقوةهأأخويينقوتيمانالصراعهذاءاوشمنيرىفإنهالقربببلالمستة

أنقاةعلىيقحلإبليسكأىالقديمةالحيةالتنإنقوةليحطمitعيصالذى
نية10الرووالدودةضيسةالبنالظامرلفالصراألبديةالمجيدةاللهممدكةشره

o1JالLأنهفىتظثرالقاريخادذوفاثدةلحثدهواألعظملالحـرإلىثيريائى
التىالممدودةاللهذراعفىالبثرعيودتتراهالقدالذىالدورذللثزيعر

ابالهاكريئالتىفالنبوةاوحوسطذهءورايقفالذىإبليسقوةتحطبم
بعنيراهالذئاحستقبلاواكنالحاضرأوالماضلذكرىفقحطليست

يذكرلمالمستقبلهذاولكنرهظواحبدأتالذىالقريبـاالمستقلالنبوة

ضمدحربهفىاللهمجدإلعالنبلوكقآتيةادثالتنبوضلقحصدأولذاته

فملكـوإلقامـةاخهاوإزاالشرزوات

أواكافإنهمالقديمالعثدفىالعظامءاألنبياطيزكانبالذاتراألوكحذا

اللهعكإلىآلشعراممـنهاوذاتهاهدفافىالحهايتنبؤنالتىادثالحـوفىيرون

اتواوجماايألعفىوجاممزاآلتىالقريبالتاريخونرفوتهماآلإلقاوقوته

ضبعحيدتيمبأنهةالنبوعلىيريدالرؤيارسةواممنإليهومشيراعنهاومعر
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سادالذىSاحهواالعصرنممااروويةاصبالثانتشرتافئاالرؤويةصمور1

المسيحدمميا3نخيطإخـالااقة93الـضالقرونف

نبوهروحفيهيرىأنلمجبالرؤيالسفرقيقىالرفالتشمهذاوعلى

المسيحاإلممانإطارتوذلكآوديةااتالتعبيرر9صازائابمالقدالعهد
السثمركخبالذئيوحناإتمديساععرفىالجاريةادثLIو

الروئاسفورعمالة

قادملىأجياالليكمصاحبهيكخبهلمالرؤيارسبأنالقولعمبق

أتةحمذهالنبوهكلمةإلىمحتاجآذLالىجيهيكلملذلكفعكخهول

9االمسيحيسوعوشهادةاللهداكلمةرألجلبطمجزيرةإلىذححب

نثهاكسلمةههذأجلومنيسعونهللذئكخبىيتكلمأنهتعنىاللهوكلضه
نقرآهعندمايواجهناماذاتاب31هذاءرساحىإذافاةالجزيرعذهإلى

الربالمسيح

الهوتيهمقالةخبيالفإنهالربمميحالمايوحالتهديسيقدمعندما

الكنائسىمنمجموعةإلىخطابايكتبكانسنهولوالمنماقشةلدراسةةعا

بالمقدمةأكمايبارسالةيكتبكانححكذاالمسيحتقدبإلىالحاجةتمسيحهفى

بالنعمةهاويخيبدأهابولسالرسوليفعلكمايإلىيوحناهالمعتا

فايضيفهوالمقدمةفىأماينجصـعالشمحالمسيحسوعربنانعمة

آثهمحنانالحظولكنناإليهلمجتاجوذماأهموهذاانةاإلىسالمإ
8اآلباللههويأتىوالذىصائنفالتختلفبطريقةالمقدسالتئليثيذممر

كأيعملهوهوذكرالقدسالروحفهوعرشهأمامإىااللهأرواحسبعةاأما

مملهويذكرثاألمنهدالشاالمسيحيسوعاآلخروفىالشحالكنائس
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يذكروهنااقدساحالراالقاآلباألـه3jSاحAاهىوكماغلعظيم
لسجدJIوPكدلتؤوذلكةسيض13قويعمللكلمعالخمايةفىاال

كنيصشهقيفرطأننطفالداعهدتهألنوأصبحنالهجعلناsaااالمتتصر

أخرأيذكرهفإنهفياامسيدابهيقومالذىر05واةضيسةالحاجةفألجا

يوحنااقديساأنوهوعتبارا1فىتأخذهأنيجبآخرشئوهناك

ةبطرقيتصاخالالعباراتأنأىالعبادهفىآلاألمظمفىالسيديقدم
لهتسجلىانمهـاطباذاصيغةفىخهاولimpersonalشخصيةال

هناالكبسقلهتقـو14لفولمذامةالمقدضيسةالونجاصةكلهااكيائناتأ

أعظما14وفيهاضوخبرA4شركـشجماطريقعناالختبارتwولهفإنمات

لهتقديمهفمونألهجعلهالذىسدهإلى5المفااإلنساناهيقدما
ايلىcفيو

فنااخديماالعهدإلىوجعفإنهضيسةالإكالسيدائاالريقدمعندماأ

رئيسواتاألئالبكريناألالشاهدداالعباراتنبهد5ألت
أجعلهأيضآأناو8زمنمأخوذةاألرضعلوك

تكلإذصنهاولكنأءالسمافىدالشاحاألرإماوكمنأعلىيكر

سهـألaفألدداوكنمفىواهأنالمرنميستطعلمممقإلىتحصلفإنماالسيدفى
شأعلىليسووروتواتاألقفىصبهخ3ورئيسافاتطأوبكرالدص

IVf4رؤيااألربابوربالملوكمالمثهوبلفقطاألرضلوك

الموتإلىوالمحبةالطاعةحياةحياتهفهننأمشاهالوهو14

بهاوصالودكنهاكاالرأبقاهاالقدبالعهدفىالتسبيحعباراتأنشبدهذاومق

وقيامتهوتهومجيئهفىالسيدفىاإلعالنسموبمقداهـكثيرآأممهقمستوياتلى4

اإلنجيلأعماقاألكاآممىشهتعم
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حياهمنلهاألعشوالثفسيرالقديمالعهدمنباساالأىاألمرذا

سخقهوكهلرإذلمالراقيفقد556فىنجدهورسالتهالسيد

قدهـوذتبكالأقائل4أطمأالشيوخمنويحدالكنوالمحنثومايسنكرينهتح
4وئويفكالسفرليفتحدJداأصلوذاسبطمنالذىاألسدغلب

خروفالشيوخوسطوفىبعةاألراناتمواطوالعرشوسفىا3ماورأيت

إلىالمرشلةدتة3أرواحسبعةهىأجمانوسبعةونقوسبعةلهبوحi4نهكأقائم
ارتبطقدa05داوأصلذاصوأسدالأنحعنافنجداألرضل

المجدنأعطىالوقتنفس03ىlالفاأنهعلماداللةالمذبوحبالحملط
نفسهاآلباللهيساوىماوالعظمة

مجدإلىمجدقاقلرACIتقكيفJ5اقجيدمماترإلىاآلننأقب

وهC4اأفىدةالموجوالسيديسوعالمسجحقءاألحباخبرهوصففى

tاللهشجخايمجدونوالعشروناألربعـةيؤعندما11ة

ألنكوالقدرةوالكنرامةالمجدتأخذأنالربأحبامسخقأنتقائين
ةوالكراالمحدهناداوخلقتكائخةبإرافىتكوهىءاألشياكلخلقتأنت

المحتنىوالخالقألنهدتهوالفدرة

كوذاسبطمنالخارجاألممدأخذعندما5915فى

نمونيتروهمشخاوعشرونواألربعةالحيواناتاألربعةخرتالسفر

ذمحتألنكختومهوتفتحالسفرتأخذأذأنتمستحققائينجديدةنيمةتر
ملوكاوكهخةإللهناوجعلتخاآلواعبولسانوقبيلةكلبدملئنلتهواشتريتنا

اآلبأنيظهراألولىنيمةالترفىكمانيمةالترهذهفىاألرضعلىفسنملث



ءفدىاالثوخلقاآلبمجيدآAiعلبماكالألنشـحقاناالبن

ءدااكترنيلمةمىأسةالثاةنجصالتربإخمااالبدتهالخايقةنجمةتراألولىحةنيفالتر

للمسيح

هوكأممضداتلـناتربوهيjء3شه3االزيحةترلىفياjYا5

داوةرااواوةواكةش5واطكنىواةالقديأختأذبوحانمذضـااصؤ

نيوالتر41إدالبالهااضالذئورووفاصلرأذلىفييصةإسا3ووذفىترإرعاو

اكرأيمةافىاثختوخونالسنريأخأأنفقـطايساآلنجتاتمتAو

والمحـدآلراافيووالقودوالحكلوالغنىالقدردـيأخذأنمسفحقبلةأيةافا

هاخذaأإأذحقمتأنهاآلباللهعنقيتكأاوراألنفسكةاوا

العبادةيأخذاأدتستقعاناوالحملفالتهطولمافىتوعتأكا

السماويةالجنودمنثاملةا

5rضألراوتحتاألرعلى13وءالـمافىمماخليقةكلا

اثركةاوتiوالخالعرشعلىللجالسداقائلةمتهـالسفصهاماكلالبحرأصأوما

اآلببنالمساواةتصلكا3اآلبدينأبدإلىطاذوالسوالمحدا3صرامةوا
فىاUوضوثأaأقنواال

أنإلى9الىبىممرالمنجمقدآللمسبجتقعدكلهفىالرائايبدأوصبذا
وافظرياتعنالفعنبحيدةلغةفئذلكوب3ا1ومساواتهالهوتهإلىيعي

دةكهالغة4إ

jjt6Lwفىالربالمسيح2

االاويالذىاسيداإنالرؤياتسفررسايةفىالثاتىالعنيرموذاح

ويظهبرمانهايحرآأيضاألرضفىولكنهفقطالسهواتكنافىساليس

11ة



وللدينونهللركةنllإنهاشرقواتوتحيمءالرجانمثرفىورحمتهوته
jقةوسلطانهسةسبالفىسلطاشهعظيمنمجالنفىيظهرسلطانهألنذلك

لتاربحا

JIلسالWIالكنيسةئ

أنبـااكنيسةاوتالربسلدانعنالرائا4ديعبرمارسبىأنقبل

ذلكءاإزالسيدوقىثمالوقتذكفىاكيخسةاحالةنعرف

حندةا4اوقتالكsفىيخسلىالكانتثالكيسةحالةكانتاISأ

هفرلةمحاوولةالدوحديدهوالخارجقاآلخمااتإيـداوالداخـلمنوالخارج

متياندوراطورماالأياملباغاذلكفناكانوعروكاسبقcاطوراالمقعبا

عددسوىثاؤيكنلمالكنائسألنهبوادرظهرتقدالنهديدأنويلوح

rو21ةلحظأىفىاالضطهاداتولكنءثهيدااانجداهدمحدو

لكناألعظمالتحديدحواالضطهاديعتبروضارفيكثدأنوحأ

ىويرغامأفسسفمافالداخلمنيأتىاألقعمىواألخطرالتهديدأنهويقةا

آبليعافعلهمايغعلونكانواالذفيالنقوالويينالربيممسميهفريققاموثياتير

إلىالربعنبتطـصونوثيزنوذجعالممإذالقديمفىيلاإسرحابلولىلـز

لمجاكإلىاينجرفوأنإلىالمسيحيإنايدفعوأناأرادوإخهمغريبةآلهة

yiولمجعلونهالجسايحتقرونالذفيالغنوسينلتعاليمأوللمهادنةاطورمبر
خطرايددحذاكانحالكلكلىمنهتنقذحuJمايربديفعل

قأ2Yيانالشيمااأعماقاسمائىالرأعطاهولقدالكافكلى
ووا213ناشميكاااكرسىالرومافاالخطريسمىأنهحإن

متععوارضىوكانتb039الشيطانمحمعالSثيهوفى
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دعلىساتكاثالطكريةالديانةو230أؤسسكمافامحـةودهـالظطر

16و15سالودكيةفاكماوالفتور2واس

الطاغىقإالروالمجتمعخحالخارتمنقواجهسنائسالتجدححكذا
حثاالJاكأورواالمضلةإمالتعاخطهـالداخاوم

فيصنكهواتاألتالمقامالممـجدالسيدللراىايظهروحناب

تVأيادادانيالرؤىفىءجااAتشمابهالتئيةالسارتالفةتلثفىلوحنا

it41خمطقانالرجاإلىوببئ3متسرباإنساناثبهفيقولا

األمحيضوفكالفأسشاذعرهوأسههـاأذهبمنبمنطقةييهثاعند

أتردأفىمحميتانكأنجحاالنقىالنحاسجهلثورجالهناهـكلهيبوعيناهكلنكل

اضىوسيفواكبعسبعةادىيدهفىهوكفيرةياه4كصوتوصوته

2زوصمافىأتوكركاكالشمسهووجفمهمنيخرجينلمخو

1r11وثذااحاجفىجمايحصلهضيسلامميدايظئهرولمجدهقوتهفى

ايىالصفاتظكمنللسيدصفةحماكحيسةكلطإلىكأسالةكلفإنالسبب

2كباإلواالسبعيدهفىيمسكصهـوالرؤيامافمجتحعةعنهحمايذكر
الذىوحواVاأظرأ28اآلخرواألولوححوt7اأنظـرأ

أاصمل29ا3توفى16اأنظر212الماضثأالسيثفله

jوo

الكنائسالسبعلىفةامختممنحاافصنيسةالاإأثالربالسيدححذا
ورأخمسىاكالفءتشقركباإلسائلههـلعاممليايالنهما2

لهيقواNAAححو4وشخصهعنإعالظاألول

1000عارفأناداالعالمفىةشاص3ا1حالةحزبالتفصيلكشفهاشاخاا
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إلخأميناكنتبأذكرداالكنيسةإلىأمرهلثالث

ال4إفسأعيغلبقالخالليسيحىمنالمعاهوكدهانمالر

الروح4وجممافليسحعأذنلهمنالجميعإلىدعوةالخامم
الكنائس

فىأوةابنواحـىبحضفىاشلصنممدحوهوالسيدأنحظوقافى

أيضالىفإنهكليهصاأوالخارجـأأوالداخلىءسواثديدطالمنموقفهم
دjجمهفهوخافظاالمنجرفإلىرونوينحداخضعوالذفيأولئكبالدينونة

فمىبسيفربهـمYcأطc2ممانها5مننارتكأزحزحالبأن

Ylعاجلثأقدمساعةأيةتعلموالقكلكلعليكأقدمإتىأوا

r3قتالنشوفىويدينهاطويؤدبهاالكنيسةربألنهكذاو

بذلكسةافياإلىرساثلههىوفإيهذاكوهذاومعحبمويزيخماالخلمىممدح
البابعلىفواقكعمنذامخذرالوقتنفسوفىءالرجماإقجمىانمهالم41

المثماهوومعهوأتعشىإليهأدخكالبابوفتحوآلأحدسمعإنوأقرع
r

ويخالتافىliسثانيا

بهاخخالتىهىاألولىاليورهالروئالممفرمايرسهـصورتانهناك
ة19فىفهـكاالثانيةالصورةاأالبابعلىوقوفهأعنىنيسةالكإلىرسالته

1l1uياعليهوالجالسيفأسوإذاضمفتوحةءالسمارأيتثم

بدمسغموسبفوبمتصربلوهوويحاربلمجكموبالعدلمادقأوأمينا

األمبهيضربلاسإلفلمجرجفمهومقاللهكلمةاحمهويدعى

اللهوغضبنحطخمرمعممرةيدوسوهويدحلمنبعصاسيرعاهموهو
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وربالملوكمالثبكتـمإسمفخذهوعلىبهثوعلىلهممرشىكلعلىلقادرة
الاألربراب

فىبلفقالكنيسةالفىيظهرسلطانهالسدأنيعانالصورتـنكحاتنديه

نفسهيظهرإذواكنوالناسألممyكلوعلمااتاريئاكلوفىالعالمكل

فإفءالجزهذايكتبإذوهو6الكنيسةاألجلفذلكالتاريئكلعلىسيدا

كتبهماعلىفقطتقتصرلمالالصائصىإلىرسالتهإنتاكضائساإلىأيضاوسله

ربأنهلمايعلئئدىlإلحضابالبافأيكتبضهولو2ينألمحtافى

سيادتهأظهروقدالمثاكككللممايحالكليعحاا6لهاويشرحايتاريخ

أبـواقالسبعةl11VAIوماتسبعةحسباعياتثالثفى

AY9Y1111f19جاماتالسبع

أبممتتاليةأحداخاهماكحلأجـضبعضهالسباعياتهذهصلةهىكنا

دراساتنـافىلناسايظيرماهذاحمتوازيات

حمهوذاسبطميتالخاراألسدأخذهختومبسبعةانحتومالسفرححذاأ

وقدرالسةذاومختلمثيثأنأحداتميستوالاناواشترذبحالفححواألنه

متعددةادثحوتفظئساحدااحداووختومهفضح

يغلبولغالباخرجعليهوالجالسىأبيمىقلهفرولااظتمفتحفعندما

ءYlاألعلىبLبايأتىوهوأحمررفعلىراممبالثافىالختمفىأما

الشديدةبالمجاعاتمعهيأقوثومودألسفىعلىراكبثالناوالخـم
بواسطةالموتمعهصبروهوأخـكريرسعلىراكبالراخوالخـتم

األرضشjووالجواألوبئة

هادةاأجلومناللهكلمةأجلمنقتاواالذقأنفسالخاممرواظتي
الحقوالقدوسىالسيدأيهايعرحوقعندهمنتIك1
األرضىعلىالساكمنمنلدمائناموتتقفصأال



كبالكوأوسقوطالشحسإظالمعظيمةلـةزلزالسادساظقم

والحملاللهغضحبمjiاألن4

ساعةذصفكوءالسمافىتسالالساخواظغ

حوأدثفقطإحمهاالسفرمحتوياتضمنمنكرالتكلهاهإول

تكشسفلمخهافالسفرمحتوياتأماتقفلهكانتالتىتومهضفتحعندبداثية

لمجـطماإنالسفرذلكىيرذا4نعرفأننيمففلالختومبفتح

أىالعرشعلىالجالسيمـنعلىوجودمنفيهعوىالذواإلطاربالسنر
وأنختومهيحفتحأنكالطمنكاأعلىامدشعحماأنهومنلهجاشجلالله

قالموانتصرعكالذىراألسدالمنتموومهخفتحويأخذالمسثرأناستحقالفى

السفرنجدأنكلهححذامنللخطاةءالفدابتقديمهثموقيامتهتهههوا

ملكوتفىتتلخصوالعححلالخطة5هأوخطتهوترتيبهاللههإراثيحوى
ملكـونهإقامةهوافماالفطانهوسلاللهملثدوالسفرثحذافمضحونيالله

الذىاألبدىاثالميريتضمنهذاوالمؤمنيهأعلىاحنلصةوسيطرتهالعالمفى

علىأطلقولقداألبديةلحياةأىاثللمرسينوتهمالذتءوأسمالشعبه
مناحمهيمحوفلنيغلبفمنالحياةسفرإنهأخرىكنةaأفىرالسةهذا

بةمكصتوأسماوكحمليستالذينلثكأوللوحشيسجدوه3الحياةممنهر

8اVأنظرrAذيحالالخروفحياةسسنكوفىالعالمتأسيسمنذ

إلخY1YVيالخروفحياةرسةفىالموبينإالءالححماايدخا

وفرارسووصشعهن5أىعرشهفىاللهيمينعلىوجودسفرفيو
اللهملكـوتكوافيو

اتوالقوالموتعلىونصرتهاألولالمسيحبئبتفمناللهفتدبيرإذن

قوالعلىينزلهاالتىدينونتهعـنعبارةهىالتىالحوادثمعذهتمالشريرد
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السفرفتحشولالخخومالسثرعنهيعبرالذىفسملتعارالتىلشرة

باالفدائخأالتاريخs3روأساسامبدئيابهديقالالحوادثحذهوظنهور

تعكاقهخطةكشفإنإليصاضبيالتىالكضائستلثشيطأنبهقصد
رتبالذىهوبلةشعلىيؤخذالاللهأنمناالطمئنانصنائمماللهذه

JLوبدالتلىالخالوتهومتهحفىيثقواأنفيـجبولذلثشى

فتحأننعلمأنيجبالختومفتحقصاحباىاالحوادثمنتعبهـأنمن

أمانفىوتعيشةقىفىباللهشادةتظهرفهالذىالوقتيقربخخكل
رقساخيايةاقبلجاوالنهايةليستالحوادثفهذهوسالمواطمئخان

r7يعلنمتىالحسابجداولوعلللحسابليستأيضاوهذه

يوحناعصرخصائعونكانتالحوادتكعذهألنبموهاللهتسمل

عاياالمسيحسيطـرةإعاألنكـولحاذكرمنفaافىإتععرنات

اللهملكوتيعلنأنظنشظركناالساخالختمالسيدفةخعندماب
ينقكياعولما8ءالسمافىتاحدثسكسأنكووثحلىالذىصنول

ة19األبيضفرسهعلىاللهكلمهخرخعندماإالالسماوىاسكوتاعذا
اقاألبوهذهالجاماتوواقاألاوقالريذكرالسكوتحذاءأثناوفى3

حوادثليستاألراأهلعلىقاسيةحوادثمناصاحيوماتUوالجا

تفسيرآوتعقبرتمامالهاةمطابقهىوليستالسبعوماظبعدزمنياتفسب
فـحدتتالذىالسادسالختموخصوصآالخومفىحدثUتفصيالس
علىالتديحرحهاالتىلوجيةاألنحاتوأآلالديشإنهاالتاريخنهايةمقدماترتعتءياأ
للرجوخفرصةكلىقموافققاسيةآلدينوبللركاتليستيخهاحمماةا

والجاماتاألبواقفقتىالتىوادثلددراسقناaنالحظهأءأشياوهناكلته

للدينونةواضثحاللهضورأتنجدوالجاماتاألبواظكاففىمعاخيائقلر

الجبالتهزاثىايشديدةوالزلزلةقوربJJلرالرمحودتظرنحرحضورهفىحهـ
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فداافىظهروقد458cN1lg17cAارؤ

لزلةواكوالبروقعوداسافكانتءسيناجبلعلىالربءجاعخدماالقديم
ىءالدينونةففئ1lI1خروجالجبلمضصااكصرالتىالشديدة

الرافضنءثهـؤاليديئلبنفسهالرب

فامياحتنقلبالبحارأنفىتشتركواألبواقالجاماتأنأيضاحظyن

15A11واألخهاراآلبارتفسدfAA9l1rjLدإلى

Aj9ا6ا8jوالنجومالشمسفىوتظلم1647و

باتالضرهذهإلخ9I1Yالمروعثايطاقالرادابويظهر

Lعندصر5أرضاللهحهاضرباىاالعشرالفباتإلىبناترجعايشديدة

اوالظالاينابيعامآوجفافa3المياورةفمميرهناكقهـشعبهيخرجأنادأر
باتالضرهـىوهذهفرعونعلىاإللهيةباتالضركانتلمهاحوالجراد

ويقيمشليخلصالوققـانفصفىولكنليديضيمالعاصنعلىبائيةال
سالمثانتهملكوت

والحملالربعبدموسىترنيمةيرنمونالمحفصنأنأيضاوفالحـظ

مةعظيداالترنيمةتقولاللهععبيحنلصاناللذاننالخلمصاألصوذلك

ههوحقلـةعادشئكلعلىالقادراإللهالربأيهاأممالكهىوعجببة
كوحطىألنكاسمكجدوربدافافكالمنيسنالحمالمثياطرقك

قدأحكامكألنكأويصجدونآونسيأاألهمجهخلألنقإوس
o1fرتأظهد

مينايقديصالةعلىجواباتءجاالنهكرباتحذهأنأيضآجظونا3
اة6الخامسالختيفتحبعدالمذبحتحتمنوصراخهمقتلوااألن

أيفنالقديمصالةهناككانتاللهغمضبتعلناألبواقبدأتوعندما

tvl



يخلصئالىالربولنحلماثحلىهذاونفaوAjاللهإلىرخ

2خروخمظالمجضدتهمعاستجايةذلكفعلفإنهمصرمنشعبه

YfوY0هىرؤىورهيوحنافالقديسهايذاكأاالنبؤةحذهإن

كلمةألجلويضطفدويسجنيتعذبأنضعبالمذايسمحاللهأنإعالن

اخفصرلمىأذناهبلساكتالمجفالذلكمعهض3وتالمسيحوخيسدوشحاالله

هميخالداغاويأتى

الضرباتفىالمتدرجاكسيعتمحناكأنوكيوحنهلهقامنهمأمروكحناك

خخصكانتاألولىضرباتفاألرخينالمضايتهءكحؤالعألاللهحمايزكالتى
مالكيأتىوبعدهائقالخالكلعلىاللهساطانوتظهرءماوالمPاألربا

قبيلةكلىاألبديةالبشارة5كعأفىويقولوبةاواللرجوخومناداةبتحذكى

اوواجمدديخونتهساعةتءجاقدمجدأألنهوأعطوهاللهاخافـوالوشحبلسانو

ولكنهم1f6المياهوينابموالبحرواألرضءالسمالصماخ

وأنالرسالةيصدقواأذورفضوأقلجبمتقسىفرعونثلذلكفىمثلنهم
تءجافقدالسببوثـذاا9Y9YcIAjيتوبوا

أ08rيـآبولمتضمئألنهنفسهاإلنسانقممةاألخراثاذثاباتالضر
سيفتهناككانلقدالجاماتئ5Uاجتساعندحدثوهكذا

إلههاإلىجعقىلموتقبلمالناسنولمتصاعدالضرباتفى

اللهساطاذيظهرفيماالتىحيبةالرالدينوأآلهكلىوسطفىولك

اذلموالعالموسطفىاللهبحماعةالعنايـةضهمكأنشيمالالتاريخفىا9
وأدواقختومفىههلىالدينونةردوسطفىاتحراضيةفقراتنرىفإننا

شعبهعلىالشديـدالسيدءحرتبنجاماتو

اثيلإسرأشاطيعكحيمت7صالسادسالخخمداألولىالفقرة

w6ال
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جباهنهمعلىوحديثاكريختمهمقديمانالقديكلمنكونيتالذىتضع

جرالغفالجصحكانذلكوألجليحرسبمالذىوهوللسيدملكأنجمسخننا
فىوغسلوهاهماثيوبيضوابالعالمتحيطالتىالعظيمةالضيقةمنءنجاةنعمم

شيالعرعلىالجالسإللهناالخالصعظيمبصوتصرخونرفحـولر

نيمبالـترالسماويةالكائناتجميععليهمدترسقتشل

111121السادسالبوقبعدتءفـجاالعانيةلفقره

قيلهإذالمقسروناختدفوقديئالشاملىوعلىاللهبيتقيامحماحاس

واكـصنمبكراكتبالرؤياسفرأنيعنيوهذارأهولمولثطرسئ

أتـرا7jخروضحZ6اآلممتهارو1أميوك2مع45ةكتشلوهـ

الناموسيمثلأحدهماوإيليمامولبهمايقصدأنهنستنتج38حسرتعح

قهدانيحاللذانءواألنبياالناموسالشاكحدانثذالنءاألنبيالطحمححررو

األمةعلىالدينونةفتزليرفضان33رومبةيسوعالمسيحصء

روحفيهماتدخلإذلتهللشهادةأخرىةمردانيعوولكنهمايهثلب

الساقـطالمثميطانومحاربةوابـهابالمرأةرفخخياIالثالثةعاطلفقرهئم

لهمااللهحفظعنبعداذكرهافـيماUلمماوسيأءالهحسألؤ

لههيوالذينالمذبـوحبالخروفرتختيوهىيرةويألخالرابعةكلفقوةكى

الذيخأالهلشعبالكالمضاعفدcوهمألفاواألربعونكأجمعة9كأ
همصمألغيرهميعرفهاالترنيمةدتهرنمونيالذينتامةاسةقاقاحقتت
منلدسواهمءهؤالهؤآلتتضحهنا141oخصردرحهات

لهعروسااختارمبمالذفيالعريسعبكلهمبلفقطعمزأئيل3صجه
غضنوالهاعجدصنسى
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ولكنهعليحاوساألرضاللهيـديئكيفىشاإلشارةذهن

اشضيكثغوسطمفهافسيكلهالمقدسباتس13نعمةIrولههمتالى
1320قسس

المارفياخالمرءورااصفيةألمجاصبة3

آتوابرالأولحنىالالتاريخوعاتضيسةالفأالسيدسلطالت

هكتيسضفىاآلنواجيهJوخالصراعذاراجقدذاتهفىفهـواصراتقو

ةبوالاكشيسةمنوقفهوضرهاألجليديحهفإنماالعالمايدعندماخهو

قخاألحيمارتجتذالمISقولهفىـه3المزاصاحبطرحهىالذالالس

موك100سسيحهوعلىالربساعلىءالرؤساوتآمراألرضلموك5

جىلكيهغكاتلقدالرؤياسنثرفىعناالرافىتجهياUفىجوابخدrا

تجكىثعهـؤالتءوراخفيةؤواتكعناكألنواقاتمأدائماالجديدالعجد

حأفسمانظاهرىالتاريخئالصراعححذاءوراأنطلبالشيطان
Y2أجمطلوتسااا

ييـفثمالتىالتاريخيةوالحوادثالنبوةححذهفيشضحالجوابوهذا
2لطءفتإراخاا

الخفيةةالمجابمأ

ييأتحتهيهحعنالرافلنايكشفعشرالثاتااألناألولءانجزف

طاللعبهاويتمسكوقعتحقيفةحباولالنالملىاكحاكأالقلهاىاتيةاظ

غضصوالقمبالشمسلمسربلة3امرأةعظيمةآيةظئهرتؤقدالمسيحى

فىحذطفكلهاولدوقدكوكباعشرإثنىفإكليلرأساأوعارجليها

نخههـظموهناحديدملىبعصااألممجميعيرعىأناعتيدلداساهذا

يجلتطخمصبعهرأسهوعلهأونةعشرةورؤوسسبعةلةأحمرمعظتننأخرئ



عرشإلىأختطفبأنانحهتالحربكنوهلدتوكمااالفييبتاحأنأراد
عبهىالمرأةألنمعروفةاآلياثهوملىشائاالتنينيفعلأنيقدرولمالله
الشيطانفئهوالتضإنأماالناصرىيسوخهوالذكراولدواوكالهمجـدهفىالله

اللهقالهالذىامولاذلكلرتنسميهىالخفيةالحربوهذهوجروتهفوتهبكك

وأنترأساثيسحقهوcونسلنسلثبينوبينلشوبيرثاعداوةوأضعقديما
ايشنهيةخفلكنهاتاريخيةحقيقةهذهأ30تكوينعقبهتسحقن

فيشرعءالسمامندويطوصصرينولكنهوشعبهاللهانضدالشريرالشيطان

والجمعالمفردفىتأتىنسلكلمةأنهناويالحـظونسلهاالكنيسةمجابهةفى
لقدالمؤميخفيحنىفهوالجمعcI1أماانالثزموقدالمسيحيعنىالمفرد

الشديدةالحربئالمحلنةةالمجابئالمثضدهمايقومانالشيـطهمءجا

العلنيةبالمجاب

الحرامنءجااألولوحشيهماالشيطانميستخلىالعلنيةالمجابهةفى

jrأنمفحرأىيشكوالوسلطتهقوتهكلالتنينأعطاهوقدأ
يسجدونالناسوجعلتانتفختالتىومانيةالرولةالهوالوحشاكلى

األولمماالحربفىيذكراقالرأنهنامعاونالحظوالوحشالشيطانويعبدون

واحدةةملىوهمالثحهرا42الثانيةالضيقةوفىيوماوستإلنثشينألفاومدة
العظيمةالضيقةتعنىالرؤىلغةنماهذهونصفشوات3مدةكأك

مق91Itأبيفانسأنطيرخوسفيهاأدخلالتىالمدةأنوااعتبراليهودألن
وكانتاألرضكلفىهمثلهـايكنلمالتىالضيقةهىالهيكلفىالوثنيةالعبادة

بهذهضيقةكلعنيعبرونوأصبحواونصفسنواتثالثالمدةهذه

شدتهاعلىلةNالمدة

افيعددهوعهدهفىTiمعروكانلعلهلغزايوحناالقديسويضع

IM6



منجمعمiiماكلالدارسينكلاستخدمولقدolIaI1tAلوحش

يسيرالعددوهلالرقماكلىيدلمنوعلىاالسمهذالمحرفةواهب

حوورممtقيصرنيرونإنهقيلوقداليونانيةأمالرجمريةالحروفبخسب

هانSاألزقعالقةكانتلروننفـظاخأنوخصوصابنرونشبيهشخص
سبقكماموتهبعدأخرىرةورجوعهنعرونأسطورةهناكوكانت

القول

ايتضجوذالمسيحضلىسيكونبلفقطكنرونصونيلنولكنه

كذلكفهو5صالمذبوحالحملهوالذىالمسيحيشابهفهووصفهفى

الكائنهوالذىاللهويشابهrrعائشآيزللمولكـظمميتجرحؤجه

وJدموجووغيركانjهف8و14يأىاوالذىيكودأوالذى
هوبذلكفالوحش8ا0Vالمالكإلىلـضىوالهاويةمنيححعد

ومخاحغشاشضهولاللهومكانالمسيهحنطميأخلىأنيريدالذىالمسجحضد

انههإنمخاعوهوبة1كاحقيقتمهولكنعظيمشئعـلىيدلفظهره
مراتثالثVدبالعدعنهيعبرالذىالكالمنأقل51111

يحاربالذىوهوالكاذبوالمسيحالجديدوننيرسيكونإذنقالوحش

ننوللتنلهليسجدواالعالمويخادعالمؤمنن

تاريخيةحقيقةعلىليالوحثسهذاكانوإنإنهللقولنسرعوهنا

فىحتىتكررفقديتكررالأنهيعنىفهذااليوحناالقديسعمرفىظهرت

سأ2Aبوحنا1لكئيروقكذبةءمسحـاالجديدالعهدعصر

7ة2تسالونيكل2اآلنيعملالذىاالثم

انلروفمثلقرنانلىاخروحشانقابل11Ivايمفىولكن

أنكاالديافةيمثلT4وحوياألولالوحشايعبدوأنعلىالعالميجبرولكنه
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الكذابالنبىآخومكاذحمـأفذللثجلىوبئيةالسيامالسلطةيمثلألول
t1r119Yc20نتكاالتىالخوةيمثلكانولعاك

لهايثممجةاطوربراالوايحبماأنالناسمخر

تيابخابتجسـيم

ثYر11بالشمحسالمتسربلةالمرأةصشرالثاكا1حJارأياف
هـأةالناتظهرافبوةاولكنالعصوركلثلمةالكااللهكنإسةأخهاوعرفنا

كماالمرأدححذه17صالمقدسقالمرأةتلثمنالنقيضعالزانيةأخرف

رومماهىايوحنامرةألولرهاكشفالذىالكAااكالمنوافحهو
ءبأذلتالتىالضالةالجديدةبابلوحثـا9اJvزإلسبعةاعاالمبفية

فأعلنتنداللهنشهاتliوأ1VlAماقااقبابلأذلتهكاالجديدالله

المختصرالمسيحبيدمضكرةحزبمةفىلمجطمئهاالةواكصن16صعليهرهVث
1A51

مدينةأورشليمالرافايسمحهاأخرىينةلىهكالضالةرومامتهابلفى
أبيضفرصعلىراكبآءالسمامناللهاكتيأكأاعشدءالسمانتظرعاالله

الشريرةالمدينةاألعاككولمجطمويعاقبفمهيخرجاكسلححةايفوس
الوحشيقيبيدذلكوبعدytliWnYfأ

19V11i19aIاا2شرلمسرصنالةآضحرا

209محبوبةدينةفحصااللهيسكنحيثثاومجاحمائـبايظهرئعند

اللهإرادةتظهـرحيثـماوYtlسنةألفوشعبهالمسييملثوفـما

Y1Aكلوجبهايسرونوالجميعلمماويخـضحوضوحفىب

شتظالنورسكنوالظلمةكنسسةاكظهـروماالمديانتانحاهاتاق

NlوشرهامياظيلىفىولىiماصفىاخراVVنمداألخيرةظهروت81و

V6فى



األولمهرأةكاتظهرممماكلكاgIrlrYوصحاصافجدكا

مةالنبئينظروهناالالصيسةوهىاعملتويعروالثانيةمارووهئزالية

ويظفرممـجدهاالتى3ـالمجيدضيسةالويجدالزاصلومجدؤجمرىوةالنخالل

الحمافيها

األسدوااللهبنفاظالصرآإلىيمثيرولكنهمعلنىتتارعار4pإ
التينوبينناحيةمنولينتصرمنتصرآخرجالنئالمذبوحوفالخرهوىالذ

مناإلنسانيجدىالذالضادواالثالسياسةةئهومما3شيطالنالوالوحشن

ىأناحية

ءاألعداعلبمأعابعداللهأنتعنىيةفىهـلغهفغسنةاأللثفمسألةأما

وححذاعريسـهاحـولومجم3سافىتعيشأنالححلعروشضيسةاليحطى

ينةالمكحذهخارجألنالتاريخوفىاألرضافىهشاولكـنءلدأوصفاليس

YYالتاريخأىوالعالماألميوجدزالمااللهفحصايسكقالى

Iالصرلفئالمنتصركوفالتهباكواانـجماسةاوجهفىتتهفلالمدينةوأن

جماهـليليعبدهطحئناسيسكناوشعبهوالمعانأافئ

ولعلأمينانسيأناإلنساننكلهويطلبهلماأساسلشعبهاللهوأمانة

الضهمونالقديصرهنا49قوفىيتلخصاإلنسانمناالثىالطالبححذا

إلىأميناكنرنابكنيسةلمالكقولهفىاف1fraألمحظر11اس

0Y1الحياةإكليلفسأعطيكالموت

المؤمنإنTcالمؤمنموتتعنىالالرؤياسفربحمسبالشهاإن
يموتوقدحياخهمفىللمؤمنمثرممادة11قتاوهولذلكللمابيحشماهدجمو

9y6



يوجدهشهاأجلمنيقتلونالذيناشـهوداءهؤالجانبوإلىسببها

افنكلرغمشاهدينويعيشونهدونيحثالذقمنلهاحيرالالتىاألعداد
نهيدفعوالذى

المسيحيسوعنححرةيعلنألنهالنصرةكتابهوالرؤياسفروكتاب

لمشاركتهالقارئيدعوهووY5oc6Yا3رويناألثaهالشا
إفر4ة2فىوابابنالت610حرخةإن0يغلبمننـصرته

وإيماحممالقديسينصرحقيقةهناسنةألـتالمسيححءهؤالملث
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فأكأاض

العاهالشيايلعلإ

عامةأالمـبميهاعأطلقوقدرساثكخمسالجديدالعهدفىلنابقيت

جزئنإلىتنقصـبمبحورهاالرسائلوهذههمإلالمرسلتحديدلعدمئظرا
أرسلتأنهايمعثىجامعةليستولكنهاعامةوهىنالحبرانيإلمماالرسالة

أىالجامعةالرسائلوهىرسائلأرخثمكانرالأننامعمحددةجمهـاعةإلى

حهوذاورسالةبطرسورسالتايعقوبرسالةوهىالمؤمينكلإلى



19أخـوللف

اأفىثرلسلة

لييهالعبرا

لألسئلةإثارةكحاوأكثرييالجاالعهدرسائلمأكمنانينالعررسالة
دياالجتالعحكتاباتمنالفليلإاليـدأنيهالالمستوئرفيعLأساوحأنرمع

القديمبالعهدكاترمماكرفةوومفصلةعميقةلحقائقاعرضهاطريقةانرمع

أىيستطحلممحتكدةقضاياهناكأنإالأصيلةفةمعوايوناقاماوبواأل

كاتبحوومنالسفـرهذانوعمامثالاضالرأيافجايعطىأنعالم
تفصيليةراسةاسـهرندهأننايتطلبممافالثغهركتبهولمنكتبهولماذا

السفرهذانوغماأرال

اقضرسابأنهزوحىالفمقدـصتهالكحوتيةنبذةأمثجعظةأأأرسالةكحوهل

نKكوعالرسائلكتـابةفىالعادةكانتكااسيذكرالفالكاتبخاصة

أناvحاألليتأهمنويكـنكلهارسائلهفىبولمسالرسوكيفعل

وهوjlA41ثممـعوكانيةوقعالقةحهملهخاححةجحماعةلمكصاتاال

بإرسالهالكتاباتم19و131totqأخرىرةورهمفىأذيد
Yoواrةاإعياته

كتابفىكـاتـباياضعهاوعظةعقعبارةتابالكهذاأنيظنمنوهناك

تكرارمنفيهانقرأهماعكمبنىالوأئذاوهخاصةجماعةأإوأرسلها
محقرؤةرسالةليمستووموعظةنبنضأنهاعلىيدلمماوالقرلالسصحعات

IAI



برواكشهشخصكفساسيحيةأدليةمفالةالسفرهذابأنقالمنهنـاك

الذىالتارفيالموقفولكنعامةالجودالىباقيصخاجماعةإلىئغايوج

ؤيدهوالالرأئهذاثتتفىالالشخصيةاألكصوروسالةأشافىيظهر

كتبهاالتىالخاصةالرسالةمحالنمعليهيخلبالسفرهذافإنهناآرأأما
دليالفليممياتحيائهوال4اسذكرهعدمأمايعرفهاماجياعةإلىماحخم

ناانيينرالعإلىرسالةانسميبافسونلذلكوالرأىهذاضدصقؤآ

لةايرسكاتبهومنالثاقاسوالاثانيا

انخسبمولقدارسالةابمؤلفيتعاثالذىوهوجميعااألسئلةأصعهو
ذلكفعلمنوأححمبولسالرسولأإباينصماألولألفريقمريتربنإلىءيلعلما
بولسالرسولإلىطنسبينكـرالثاقوالفروقضدريةاالسبمدرسةءعلماهم

بونسالرسولمنوبدالالغربيةالكنيسةءعلماهمالرأىهذاتبنىمنوأهم
أوبولسأكليمندسإلىنسـعهاق3فنبممخثلفإنأشـخاصإلىفقدنسبوها

ذلكوشيرلوقاأووليسهـوأكياألاو

التاليةالشواهدإكاستندفقديؤلمالرسولإكانسشمنأما

المدرسةلمـذهولكناالعتقاداحذءوراضاجريةاالسمدرسةإنا

هناكأنرأممماالذىأوريجانوسةوخاكشبةهكلىعلىحفظاتالتبعـض

كمابولىالرسولأسلوبوبينالرسالةهذهأسلوببنواضصحاأداختال

الذىهوالرسولأنينكروافلمذلكوحاألخرىالرسائلفىنقرأه

متأخراضاعترفيوالنسبةهذهعلىالغربيـةالكنيسةاعتراضأماكتبها

فىروأسقفأكليمندسأنذلكشويؤيداخوالرالثالثرنناةاLأى
الالتينيةالترجمةوكذلكمنهااقتبسالثابئوأوائياألولالقرناواخر

ItAr



العلمئثقلهبكلىجيرومأيدفقدذلككلوفوقالرسالةذهكعلىحتوى

الغربيةالكنيسةفىاألقىاأكبرلهذIفبولسسوقالرإلىالرسالةهحذنسبة
ذلكبحد

سوتويضاإلتجاههذافىاألكبرثقلهلهالداخاثارهانالت3و2

عناصرعدةمنالداخـلىهاقرااخذا

حياةتماماحيتفقمماالرسالةفىثقىالتىالمواقفبعـضهناكأ

القارئمخهاأيضآيمذشىءاأجزوهناكتعارضأدكادونبولسالرسول

r13ادوAiV96الهيكلهدموأورلشلجمابخرقبلكتبتأفها
iriاهذهأنولوIلماالرسالةهذهكتابةقبلحدثتالمروعةثة

يغفا4أواساهيتنأنالكاتبلهذاأمكن

قبلكتبترسالةاهذهأنعلى4اYفىالواردة3العبارتدلوكذلك

مr6أIVالمماحوأئوبيعةاستعثهاد

نسبتهاعلماأكراحتماالتعطىايرسالةهذهفىوردتعبارةأهملكن
ن4الصالةحههءابنجـهثايطالتىفئتءماجاهىللرسول

بعدمباشرةكتجهاأنهيعنئوهذاثيموثاوسورهميزوأنإليهمدLyلأجله
أهلأنمنفىءماجاوحذأيفصرروميةفىاألولألخنه

إيطاليافىالوقتذلكيكانألنهعليهميسلمونإيطاليا

وبيهماالرسالةهذهبينالالهوتىالتفكيرفىكبيرتسابههناكب

هىوهذهالمصرىانوسأوري5زايرماهذاوبولسالرسولكتابات
والرسولسالةالرهذهلنبالمشتركةاألفكاربعضر

IAE



وسىكو444ئوكثYJمعتقارنrاارانيين
ا1a1ا

1552سوكورتامعرنaتقاسوأ102رانيينع

554OVورنثوسSامعتقارنا24انينعر

95AAYVمعتقارنا01و85ايخعنعبر

410أفسسختقارن726انينعبر

كذافىو

واالستنادالرسولإلىالرسالةهمسبةاعاثأاضاالعترأما

األسلوبفىاالختالفألندمرداضاعثرفهواألساوباختالفعلى

بSممااايغيرماؤكثيراالموقفعحالفابلكاتبااختالفعألدليال

يكخبعندماانيينالعبركتابةبنالشقةأبعدومامختلفإنموقفنأسلوبه

رسالآلكتابةوبينوتؤدةعنايةبكليكتبهاوهوتقريبالهرسالةآخرسولا

قدكهذينموقغمينفىوالكنيسةاإلنجبـلعلىيرةالصنارفىيكتبهاوهوغالطية

سولكابشخـصخليقاوهذاقمختلعنينثايكلمةاتبابمايستخدم

الواسعوالفكرالخصبالعقلصاحببولس

الذىهوالرلسولأنيعتقدونالذينيسوقهاالتئاكعالرأهيمهىهذه
الرسولأنويخكرونذلكعلىضونيعترمنهناكولكنالرسالةهذهكتب

ولكنهعولبالرلالمعجبنمنإنسانكتبهادارالرسالةهذهخطنائاهو

أهمهاكرتأدلةهذارأيهمعلىويوردونحالكععلىنفسهالرسوللس

نجـدالإنناالرسالةلهذهككاتبالرسلمنأىالمممذكرعالم
الجديدالعهدفىالختلفةالرسائـلفىيظثرالذىالرسولىالسلطانعلىعالمةأ

Atأل



ملمالمعطىوالسلطالطالرسوليةمة3افيصانجدرلممولاسمعليهايمظهرسمائةكة
أدثرحناطأ1rبـطرس512اتايطرسظبرآح

IfGVئدرسافئبولسالرسوكعننامحيلثوهكذااايعقوب

لمسبوالرسوكيكونأنالطبيعىوغيرجداالمسخغربمنونيفإنهختدأ

القييلمحذانشيئآيخهـايذكروالالرسالةهخث

لسبوالرشولإلىالرسالةهذهنسبامحةعلىثاناضاعتراللخماهتاك

بارللمسيجقبولهوكيفيةدمشقإلىطريقهفىالرلسولخبرهذكرخنابمىء

رسالةفهـوالخبرهذهحبذكرأصحومكانححناككانوإن4سغحتأ

عنلرفيأنييهاللعرهايذكرباألولىأفاللألممهايذكركانفإن4نيينشـض

آبائهطريقتركلقدوالناموسالقديمالعهدكلعنالمسيحعظمةحمقلمحم
نجاصه6NذمولكنذلكفعلاUsوضوحبكليشرحأنجباعليهنرد4قطء

إليهنسبهامحةأمامضخمةاستفهامعالمةيضعممااوسالةذهيم

41الرساحذهأسلوباختالفوهوالكبيرراضاالعأيضاهناكء

هالمومتاخعاىوقفقيالاالختالفإتلسبوالرسـولصصابهخفغ

رسالةكتبتااللتيمانالشخصيتيناختالفرورةباليبينالماختالفكلعى

لهرسابولسالرسوليكتبعندمافممدلىدىبولJالرلسوبررسائليندأللجمع

دفئلمإنالعبرانيينرسالةعنوتسلسلهارهاتففىتقلالوميةصألةممف

ضمخبهاالتىسالةفالىلألفكارأوالهالتىالعنايةكلكأخمط
وثالثةثانيةةفكلإلىيفتقلجأةوفسثاويدربالفكزةلمحسككانكاثهلجاطخ

كالفىتتغيراللللرسوسمةوهذهيكلهااألولىالفكرةإلمطجعفقف
51وميهفىالروحيةالمسيحيةالحياةفوفىيبدأفئالءطهسأ

حبمللمسيحفىاللهوعطيةوالموتالخطيةعنالتكلمإلىفجأةلجقققلبرفاسة

ىAllه



هـخمءمـاوكالمعموديةعنفيتكمالجسدىالسلوكمنالتحذيرإلىعنتقل

محنأطبميتثم6صالحياهوحدةكثمعهونحياالمسيحعالمؤمناص
كوبتمصتىالروحيةالحياةوصفإلىيعودوفجـأة0v7بدصهtخر

البحىمحفإنةصرةبالفيمسكأعندصإنهانيـيمانالعبربتاsأبولصسولاشا

وخكقهاغيرإلىتركهاامغكألانومتئجوانجهاكافةمـنيدرسهاأنكادو
بولسالرسوكغعرىأخرشخصيةشخأنهعاحأحدلمما

sحمظمحظهواالختالفككمختلففغواالثفكأالهوتأما

يهوالعثبعتمملهوطبيعةالمسيحةشخصإلىالنظوفىوضوبكلختالفا1

خمم9المركبهالعبارةانينالعركاتبيذكاهـنجلموالجديدالقديمامهدقا

سممحيتالقوهىواحدةرة5لمالمسحيسوعربناأوربناتالممم

عواألصيذكرأنيينالعركاتبإدأكتاباتهفأةمرلوالىLسواسا
كبمحزفيي4Lcعناأداالمسصتداأولماربناأوداالربأويسموع11

ييظيضلحجيدهعلىانـنالعبرؤكزالمسيحقيامةعلىبولسالرسول

كهضغكلىةؤبكليركزانيينالعبركاتجمافإنالفدائاعمدهعالالرسـول

يوفشوالعندالرصرلىالجديدفىالعنلمآخوكسانأئنجدهافىالبكيفيةالمسيح

مدأأخإلىالشخصـننظوةمننابعاكاناالختالفهذاولعل

هفأثؤصولآالقديمالعيدكتبوليمسكعهديملىاكفىالعخمشتحالتهنيط

لتهأمئصأiل1iنبهصديقتمثرسناكنظامهوديةااإلىينظوولس

حألييئطقسىنظامهماعندهفالهوديةاجرانييناتبcW15اللهكارط

خعضحالىذروةوتصلطإديهالطريقفتحكلكنحتىاللهإلىتقدمالتىنجاخانم

والطقحعمالذباخهذهأنيعتقدانيينامبراجاتطفالقديمالعهدتقييمفىبيصهما
لهاالجديدطالعهدمثلعطدقةواللمةSIكليستألنهاتخدصأنيمكـنال



يقولالذىىبولالرسولرأىعنتمامانحتلفوهذافقطوكاالقوةحمف

ويزيلهيناقضهإنهبلالقدبالعهدمنأفضلفقطليعسالجديدالعهدإن

كاتبعندضعيفةألفهاتخلصالاطقوساإنمعابحتمعاأنيمكنوال

ويجلبالخطيةيزيدالنامـوسبآنذلكعلىيزيـدالرسولطولكنانيبنالعر
9aسطية521bيةروبالموتالحكم

ففىعليهالرديصباعتراضايشكلالتارفيالموقفولعلء

المسيحينمنالثاتىالجيلضمنننفسهالكاقبيضع23عبرانيـيمان

للكلمةوخدامـامعاينينءالبدمنكانواالذينمناالنجيلكلمةحمعواالذفي

أخلىأنهعلىوفمدةقوةبكلينركانالذىهبولالرسوليفعلهلمماوهذا

فلنقئكلعنتنازلljةاغالطيةمباشرةالمسيحمنإنجيله

واسطةأىدونالمسيحمنأخذهالذىالمباشراالعالنعنيتنازل

الحاضرالعصرءعمامنالعظمىالغالبيةجعلتالتىاألسبابهىهذه
لعبوالرسولإلىةالرسالهذهنسبةتفبلال

الرسالةهذهكتابةكاحتماالتءأحماعدةرحونيقتفإخهمذلكجانبوإلى

لوقا

خطابحالرسالةهذهتشابـههواالتجاههذافىعنهيذكرماوأهم
الكنيسةأوةمدرأسلوبيظهرقدهذاولكن7أعمالفىإسطفانوس

احدورشخيأسلوبوليساليونانية

ونابا

سi46rأعماففىكنسىكتقلياكرهLالذترتليانطرأوهذا

Inn



نrYYj15انيإنعهرالرسالةفىواضحوهذاالتعزيةأوالوعظث
سكانمنوهـوالمسيحءوفىاجمهوديةاالطقوسيفسركيفيرفالويا

لهيكنلمالكنسىالتقليداهلىواكصنالونالةباللغةواسعةدرايةولهءقر

علىتقوىفا3اهينالربقيةأماأفريقياالضسةكنأممطهـهوبللهسعةمحعبية
الرأئذلكعلىهنةالبر

رسالتهبينالكبيرللتشابهروميةأسقفأكليمندسثلءأسماوهناك
آوسلوانسسيالومثلانينالعبررسالةوبنوسكور1إكتبثاالتى

ثم512بطرس1األولىبطوسرسالةوكانجـابولسالرسولرؤي

أكيالزوجةويسكالوأخيرالوقىلكبأيتمسككمااالسكندرئرأبول

أنبحبالىاالرأىولكنالرسـالةصـبذهلرةكثءاأبءالطماربطوهكذا

قالكايعالذىهووحدهفالتهالرسالةهحلىكتبمنأنهوبهنخرج

ljالممرىوسربحان

ايهمإالمكموبنالثا

السابقةاألشلةأجوبةعنصعوبةجوابهيقلالثالثسؤالوهذا

هذهفىاألساسىالسببهونادالعبرإلىلىاألالرسالةعنوانولعل

وجدالذىالمكسانأىافىجغرسكانعنيعبرالاكمااألالعنوانافالبلبلة

يتكلعـونالذينايهودإلىأممملهاالهـوديةاألمةإكيشيرفهلءالقرافيه

وقتاتقمؤمنةجماعةكانواإليهمالمكتوبأنيناقىالرسالةإنأريةال

ة311f4اإيماألجكاالضطهادأتوذاقتالمسيحيةفىطويال

cI13gjY1Yتكتبلمالرسالةأنيؤكدالقولهذاونفسإلخ

الكاتبيرتبطمحدجماعةألخهمcيهودىأصلمنالذينالمسيحينكلإلى

IM

rالجليدالعهدالىالمدخـل



ت225oو10ngYltAjVlijخاصبرباطها
إذنالجماعةهذههى

عباراتوهناكبالكاتجطخاصةوصلةواضحتاريخلهاجماعةأ

االضطهاداتدووصف11023السابقةاألياممثلذلكتظهرخاصة

االتىالكيفيةذلكوقبل51rrrfr4دقيقةبصورة

rrوIrgيراهبمأناشتياقهكموصلته23اإلنجيلقبلوا
1318ألجلهةاصاامنهمويطلب

شلرةوفبركاتنالوالقدخاصةحاضرةظووفلهاجماعةب

معرفهوه62القدسوالرهبواAس2أبدىخالصالله

االرتدادوخطرشديدضنكحالةفىؤثمذلكوخ1562الحق

21cr1211وا4قديمااالسرائييينيشابهونأنهمحتى

اتروقد66نفسهالمسيحصلبتالئىالضاللخطيةفىمإصه
511Iالفهمبطيئىأضحواوقد5ااجتماعاكم

يفنجدكانإنهلهمبامماايمولأكبرلمجنمعمنقحـمإنهم
وحكجعرةجماعةوسطأنهمعلىداللةوهذا52jمطمهنتكونواأن

3ونشلىمرلهمفازالواالكنيسةفىاألهمالفئةليسوافهمذلك
1yaهةالكبـوالجماعةعلىوانشقوااجتماعهمانركوقلعلهميدرىومن

ظهرتلقدهويتهمعنلنمتحهناكفهلالجماعةصفاتجمضهذه

منهاكثيرةونظوياتءآرا

زالوماحازالذىالرأىوهوجمهودىأصلمنمسيحيةجماعةأ

نفسهالرسالةألنالجديدالعهدءعلمامنركبممقموافقةعلىوزب

I6



االطارهذافىإألمتفيالتدرلسـهاالتىواألفكارتحتويهاالتىوالمادة
2أنظرحهايتعلئمابكلاجموديةاالديانةعلىتنصبكلها4أل

101t1Vنوخيموصاالمجمعيةاتءابالقرتأقىالكاتـباننسمهلعلبل
1ءكتبطعندماالمكابييمانسنهرحم

لةالرساأساوببأناعرضفقداضاتاالعزمنيسملمأىالرهذانول
السبعيفيةالترجمةمنتأخلىواالقتباساتاليوديالثجاليونانياآساوبا
فهذانذلكرغمولكنالرأىذايأخذأنعلىارساللهلشجغاليرهذا

يهودىأصلمنليسواءالفراأنعامعأهاتاهـيكوناأناليمكناضانمرأال

وزخهملهمءعلماالرأىبهذاوتمسكأممىأصلمنمسيحيةجماعةب
JJمألاعلىرأحهماوبشؤوسهاروحرموفاتمثلابمحتابيةااتالدراى

لتالية10

كانLمنجالفالهيكلوليساالجظخخيمةالرسالةفىالثقلمركزإن

قاوبهمفىازإعزمنللهعكلLكوداليهمالمكتوبأنلويكونحم

المسيحينمYواايهودابينالحادةللمناقشةأثرأىسالةالفىترىال

منهمينيحيالمسجداوخصوصاالجهودحساسةقضيةهىط

يةأأفكاريحاربكانفإالمسيحبحضزيةعلمااكساتبابنبرعندما
صنحرفة

العبريةالنسخةمنوليستالسبعينيةمنكانتاالقتباسات

يحينالمساألمألنفذلكالقديمالعهدمنكانتكلهاراسةيلىأنأما

3غالطيةايهوداعنأيضاورثوهألخهبميلكتابهذاضاأيقدسـونكانبرا



حهـبمألاألممننـواكانلىاأنكلللىادلىاالرمسألةإن

فىأحالهىالميتةواألتهمالالمسيحيهعنويىالحىتاللهعنيرتدون
3121c1glfانيإنعبرأمميةاأسامفى

اأنفىيكنالرأىهذاضعفأنإالصهايستمهانالجصاعةأىهـأنهوح
األمأوودياعلىتنطبقألخهاتحتمكمماأكثرواهينهموااحصبهالمتمسيهـن

ءاالسوكل

أورشلجممسيحيىكلاليسوونمسـهاأورشيممنيهـهوديةجماعةحي

جمهورانJIيقوإذJI7اأممفىاوقماكركمJجماعةهمواممن
جازواولكنهمروميةإلىهاجوواولعلهماإليمانقاواالكهـفةمـةكبيرآ

هذهالكاتبلهمفكتبcالطرقمئترقفىووقفوامرهقصعباختبارفى

Iكلعنالجديدللعهدكوشطوكاالتهوعظمتهالمسيحمجدمبينألهمسالة
سبق10

فىواTحهمفقيلالجماعةهذهمكانعاىأيضاءاالرااختلفتولقل

مكالهأىقبلرومافىعرفتالرسالةألنIروفىكانواإكموقيلفلسطين

هذهفىالمثقفينداليهولوجودأظرااالسكندريةفىكانواإكموقيلآخر

أفكاربعضلقشابهنظراحولهافيماأوأفسسفىسكنواإكموقيلالمدينة

واألطعمةبالمالئكةالمسيحمقارنةفىخصوصاكولولىفأءجابماالرسالة

الجماعةظكسكنتأفيجزمايعرفأنءالمراليستطيعوهكذافلكويخر

الرسالةهذهموقفذمخدكيف

األولىالكنيسةفىالمسيحىالفكرتيارفىكاتـهاأوالرسالةهذهتقفأق

الكاتبهذاإنالهلينيةممنيسةاأمابهوديةاالكنيسةفكرعنيعهرهوهل

gYIt



بلعندهجديدآمنشىكليصنعلمذلكمعضهولأصياالهوتياان
الرسالةهذهيقارنومنالكنيسةمنأخذهالذىتفكيرمنالالحمثرهناك

متطورتعبيرأنويعرفالرسمالةموقفيخددأنتميسشطاسطـفانوسنجطاب
تمثيلخيراسطفانوسيمثلهاالتىاليونانيةصيسةاليرلتفومركب

حمالتارفىيدخكاللهأنهواسفانوسخطابفىالفكرىاألساسإن

يسلىلةقالماالتىالمواجمدكلإلجـثارتمثيمحددةنقطةإلماثاألحaيقودل
اخ1يوفيهاانعنصرهناكنكاالحقيقةهذهعناسفانوسرعوعندما
ءاألرتغربواقءاآلبافكلوالتغرباكربةاوعنصرالموعدعنصر

تغربامتالكهاdGهوينتظرونواكااألنهموذلكالموعدأر
نفمسهالشعبوحتى7219أممالويوسفويقوبوإسضإدرهيم

289Vالوعدإتماممنتظـرايةالبرفىبامتغرشعباكان

أكريلتجفصولكنانينالعبررسالةفىأيضانجدهاألسالىالعنصرهذا

ينةلىنحوتتهجهغربةهىالمسيحىحياةأنالكاتبيبرزإذلفكرتهوتطوير

بأشرحلةيصفوفيهصاjو3احاتأفىذلكويظهرالحىالله

لعصياحببموذلكلهماللهأعدهاالتىاحةالريدخاواأنوفشلهمايريةفىائيكإسر
ياليعونءأتقياآخرينجماعةبةغرنجدفإننا11صjأقاوبهموقساوة
آثارهيقتنماأنيجبالمؤمناللنككلفهملذلكوهءوراونلرويساللهةدعو
يـايـاواممنهاألرضفىموفىلهليسالمسيحىأنصراحةالكاتبويعلن

إلرهيموخاصةءاآلبامتلذللثفىمثله1t1fالعتدة
والجديدالقديمكدينالفىنيسالقلىككتمهزصفةهوفالئغرب1Jا4و

وحعنا16اN1ةينلىمaءأاللهألنعبحاليستالغربةوهذه
وصدقوهانظروحابعيـدمنبلاعيدالمواواينالمالذقءاآلبااعنالمسيهحيختلف

I1r



أنهإذ111Yt1ايألرضعلىءونزالءغرباأنهموأقروارحيوها
قدبلالكاتبيفولكالسيدهصرورتهبعدخاصةبكيفيةوعد1اJناقد

ربواتوإلىالسماويةأورشليمالحىاللهينةملىوإلىصهيونجبلفىأتيتم
المدينةمجدوامتالكIءالمو5كماولكنc1YfYممةءمالمحفلهم

aYcYالسمواتلتتزلزعندماتقبلالمسفىيكونفسوف

اهايرباألكفرفإنهالقديمدالعغفىالتغربفكرةيرىالكاتبكانوإذا

مفهـوماالقديماطهدامفهومكانفإنالجديدوموقفههنشالمسيحىحماةفى

حياةفى4همفثـوأنإالضاألرفىتاثهيخماحقيقةءاالباتغربأوحرفيأ

هIنر10اUAاأروصسيرهءوراهورويممماللهمنتأتىدعوةأنهااطسيحى

ءالضوعليهيسلطنأالجراكاتبولكناسطفانوسخطابفىضاأي

قدميئأنيجبالمسيحىوأنبةغرحياةهىاالنجيلحباةأنيوضحإالشديد

4اللهعدوعلىالمبفيةالطاعةوااليمانحياةإنهاالموعديغالال
1VAYt

لمعنىجديدةنظوهللكاتأعطىالمسيحييةللحياةالعميقالمفهومطذأ

عنةنوألقيناإذاانيينالعبررسالةلدىاإلممانمفهومهوفماأاليمان

هواإلممانيعتبراهنرفإننالحانلالبولسالرسولممفوسإلىالمفارنةطريق

وقيامثهصلبهفىصوصاوخيسموعالمسيحفىاللهلعملوكاملكلماتسليم

منممانالى1أإةيناةبرالكاتبماأ4vy25زوميةأنظر
اوعلىاقدمillallcsفىثقةيولدلالمستعلىانفتاحفهـوأخرىنظروجهة
حتىفىءالموفىيضضمنالذىالحقكاملةمعرفةالوقتونمأئفسفيهلمةكاوثقة

اإليمانهذاأيضامرالحاشوتقبلايشملانإنهبعديتحققأكانوإن
أقاذوإلفرعونالقاسىالتحدىةموانجعلىالجرآةموسىأسالذىهو

fi9



لهالمنظغيراللهيرىناarألالمشقاتكلتحمللقدمصرمنرائيك
أنهعلىنالمؤختلىفيهوثقةالمستقبلفىإيمانفهو11YjYvا

الذىاألنحاتولوجىااليمانهوهذااجعترأوخوفدونالحاضرفىيعمل
العالمهذافىالمتغربيحتاجه

اسطفانوسخطابمعالعبرانيينرسالةفيهتتشابهآخرأمروهناك

والعاياقافورةكسجلالربحإسرائيلياهحمحلانيظهراالثنانمافه

اخريشىعلىتنبرالرسالةولكنjr4صلقصدهوالمتهاومة

الربأسلمواعندمانهايتهإلىويتتبعهالسجلهذاعلىاسفانوسيركزافبل

المسبحيةالجماعةبنحذيررباألكبهنمانيينالعبركاتبفإنللموتبسوع
فىالقردىإلىكذهالتهمبهمذصللئالعليهميخاففهوcLإليكتبالتى

يدعووبفلكالشريروالتصلبالعصيانمنقديمااالسرائيلينحالةمثل

بالرتمتمئلينبثقتهميتمسكواأنرسالتهفىكثيرةمراتءقراامماتبا

عايانبمفىإسرائيليقلدواأنمنرهمويحلى3Iبهنؤمنالذىيسوع

إلى4بديثا4حيسوعفتحهالذىالجديـدالطريقفىيسيرواأنعليهبمولكن
فىوالوزوعاالرتدادحفرةفىدىروالةذلكفىالفشلأنويعلهمCالله

اللهيدفىالمحيفالوقوعمعناههذاالحقمعرفةاأخدموأنعمدآبعدالخطية
lcالذاالنسانيواجهأنأقسىما1527وعةمرينونةلوقبو

الكازبإنسة1الربوليةزأجاأناالنقمةلمما51Dالذ

ويصلايهودأماماسطفانوسطابخإليهايتجهالقألمحتومةالنتائجيستخرج

يرتدونالذينالمسيحينمعبلاالسرائيليينحفقطليسالنهايةإلىبها

أنيظهرذاllألنفعمويشهرونهثانيةمرةاللهاقيحصابونألخهم

اركةوالمثاعيدالموأخلىبعديرتدونالذفيالمسيحيينأنيرىايخينالعركاتب
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المسيحصلبواالذينالعصاةاإلسراثياسينورثةهماآلتىالدهرقوات
i

عنانيرتعكنأاالعهرورسالةفانوساسطخطابأنلناقبنارنةاهذه

كانتكماروحـماتغربحياةبأنهاالمسيحيةللحياةالهليفيةإممنيسةاتفسير

يظفراخرأمرهناكولكنحرفىتعربوإسرائيلءواآلبامإبرغربة
تكهنىتفسروهوأوسااسخطابفىيظهرالولكنهانينالعبررسالةف

العهدفى1اتجاأىثباتانجدالفإنناصادقملرتبةpأنهعلىالمسيح

الكاتجـالمحذاالروحمنإعالنهوالتفسيرهذؤكللاألمرطهذاإلىالجديد

ممقاىاةالحقإنأالهلينإليبودكنايسةمنأيضاأخذهميراثهوأو
الكاتباأالهاييةللكنيسةلمكا5كانالتفسيراهذأنحنمممتنتجأن
حقمةاستقدملمـاأنههوذلكعلىوالدليلوطورهبالتفصيلشرحهفقد

يدلمماغرضهيشرحفيهاوقفةأووقتإلىحتجلمكهنةرئيسالمسيحكون

2V1jGGراألهذاوقlم4يركونيشكانومينالساأنعلى
f1fl195المسيحكونأوالمسيحفنوتsرئيس

خكيرفىالجديدفىالعتظهرفلمصادقملرتبةعلىكذلكوهوكهـنة

المسيحلصمفهومفىوالتعصقضوحالومنالكيفيةبهذهالرسالةهذه

خرفىأيضافهماالرتدادخـرفىالرسـالةءؤراكانذاولمثانيا

واممن2roة15قاسيةاداتعلاضىفىجازوالقدوالمراالضطهماد

واتقاودالملهبمؤولهفىسيظمذلك9تإليهمالطويقفىأقصىاضطهاداتهناك
قائالعبماثوفى1t1ةطانضدمجاهدينادماحقبعد

حتىالصبرإلىتحتاجونألنثمعظيمةمجازاةلهماالتىتقتكمتطرحوافال
يبطىوالاآلقسيأقجدأقليلبعدألنهالموعداونتنااللهمشيئةصنحتمإذا

t4It



4شـديدأزمةعلىتكبلونأخهمعلىلتلىاآلياتكحذه13537

سرؤإلىريناظأوؤمفىحقاأهـآلاألزتالثهية10رئألىالولكننا
اصإلبااحتمل4اأالموضوخالسرورأجلمـنالذفيسوخومكلهاإلممان
الخطاةقلاحتالذىفئروافخناللهعرشبنففجلصزلىباظسحهـينآ

jYtأYأأوشنهوروافتيصاوالئالههلىثللنشهقاومـة

يستعملطآبوالكاإيماخهمارئيمإلىينظـرواأنعلىيحثبمهوإذن
البطلإلىليمثميرالعصرذلكفىيستخدمكانالمسيصبهيصفاصطـالحأ

ضدأوالوحوشضدعنهيداخلالضعيفلمجانبالمعركةإلىيدخلالذى

ءؤالجوارإلىالساحةإلىيدخكالذىالبطلذلكهوالمسيحكأنماةبنكلالمجر
فسرتولقدعنهميداخلالالوحوشوجهفىيلقونالذئدثالمضطغ

أنيدونرينالمفممنكثيرنولزقيرصورةأنهاعلىالصورةههذ

أواكاالذيئالفساةالحكاماتنشفىيسةطواأنوشكعلىكانواالمسبجييمان
ينالمجرأوالوحوشلمواجهةالساحةداخلUبالموتعلجبمسيحكون
بمءخالورئيس3بطلألنالتخافوايتولالكاتبولكـنللقتلالمحترفين

عنهمويداخجوارهمإلىسيقف

عنهقلكاجاثطىنفسهموألنهوذلكخالصهمبرئيصلىقبكنسمىلقد
دJاألوتشاركؤفإباآلألممخالصشرئيسليأنبذاكالقألنه

سطانلهالذىذاكبالموتيبيدلمافكذلكهواشتركدموااللحمفى
جحيعاصكانواالموتمنخوفاالذينأولئلثويعتقإبليسأىالموت

2المجربينيعينأنبآيقدرمجـرتألمقدفيماjالعبوديةتختجيانهم
14Mاijن4والموتمـنالخوفنوالموتن4خلصقـد

خلصهمقدكانفإذاحىJاالموتيقصدفإنههناالموتكرنلىندماعالطبيعى
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الجسدىالمـوتآالممنويحنلصهميأتىبليتباطىالفهووحىالرانوتان

عنهميداخالذىكالبطلبحوارهمويقف

اللهأعطاهالذىالقديماوعداأوالقديمةامبوةايسوعيتمماليهفيةبهذه
هكذأفإنهورالمنمىسيىيفكوهلغنيمةالجبارمنتسلبملjفيقوبشعبه

مخاصمكأخاصـموأناتفلتالعاتىوغنيمةبسلبالجبارسبىحتىالربقال

سالفمنكمامبدمويسكرونأنفسهملحمظالميكأطعمليدكأوالوأخلص

94ءشعياaيعقوبعزيزوفاديكمخلصكابربأناأقبمثركلفيم

Yirالوعدهذاتمموقديخلصهأنوعدوقدشمعبهبطلهوالنة

وئيسبسوعبطلهميعرفونألنهميخافوالنفهمذلكوعوعيعالمسيحفى

مستعدائماوهوالخوفوعألالموتعلىانتصرقدأنهويعرفونخالصهم

عدوككمنويححيهمعنهملمجاىلالقاسىالمرلساحةفىمعهميدخلأن
جسدياأمروحياكدوأأبهانءاسو

ووسيطهالجدبدعهـدلل

كتابخهامنبللكاتاألساسىفالهـلىهوبلالرسالةقلبهوهذا

القولسبقكماخاصةظروففىلجماعةتوبةكالرسالةأنضتىوال

أوديةاليهوإلمءالوراإلىسترتدكانتجماعةأنفىخيتثلالظروفوهذ

اليهوديةإلمىالمسيحيةيركواأنيمكنهلولكناالرتدادإلىطريقهافىى

اهلىندججةليحصفرعبةشديدةعباراتيستخدمايكافإنأنجرىطرة

023مقدأرههذاخالصالمناأإننحـننشوقكيفاالرتداد

ءدأحيرىواحتهإلىبالدخولوعءبقاصلأنهفانخفيونجهمصم
وااستنيرالذينألبئداتحذيربأقسىذلكدفوسامنهنجابأنه
الئكلمةاقواوفيالقإلسالروحءشركاوصارواويةالمطيرهبةاأوذاقلىهرة
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eمإللتوبةأيضاتجديدهمممكنالوسقطواآلقالدهروقواتلصالحة
االقالمطرشربتقدأرضاألنويمثرونهثانيةاللهابنألنفسهميصلبون

وقريبهرؤوضةفهىوحسكاشوكاأخرجتإلنلكنa1كثيرمراراعليها

هذعنقسوةيقلىوالI648لمللحريقخايخباالتىاللعنةمن

التىهذهخطيةوأىكلههذافلماذا101Yrفىقيلماالكلمات

حتىايهوديةواالمسيحيةبينكهذائلUهvفرهناكوهألاالرتدادنمسميما
ألذالبنىالكاتعباإناهكيوصفأنيستحىالمسحبةعنوتدمنأد

منأعلنهماوعلىالـهوديةعنوكمالهاالمسميحيةسمومنأوضحهماعلىكله

كلهذلكوأنالقديمدالعهالالجديدالعهدقدماهوالحقيةاصدصأن
ويتقدمالفدمالعهدءوسطاعـنالجديدالعيدوشطووسمجدعلىمبنى

ةهكذامناقشتهفىالكاتب

فالديانهاالعالنفىأساسايكنالديانحينئنالواضحالفرقإنأ

أىهناكليسرالمسيحيةالديانةقامتكوكناللهإعالنعلىقامتيةاليهوفى

فىيظهراكبيرالفرقلكنولراحدوكالهماسامفكالهمااللهإعالنفىق

كثيرةوطـرققديمابأنواعءباألنبياءاآلباكلمالأنبعدوفهـاإلعالنواسطة
الواسطتينلنبالشقةأبعدJم3إبخهفىاألخيرهاأليامهحلىفىكلمنا

االعظماإلعالنيظهرواأنيستطيعرالمناإلعا3واسطةIنوكاالذينءفاألنبيا
نكلهناكوهكابنهفىكدمناذللبعددكنهوواألنولالطرقاتفتعدفى

لتئكلثاوحوالذىاالبنوىحقيقةاللهيعلنأنيستدح

همثثألنلىوتدلمالثكةبااالبنمقارنةإلىسريعااكاتبيفتقلهناكبإ

jJOIؤكهكذلكليسراألواكصنزجاالمالثكةبموضوعيزجوكأنه

التأرادةاعالنرهواموصنالأنيعتقدوناالسرائيليونكانالقديمالعهد
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واسطةنوا5ئكةفالمموسىحمالمالئكةمتتالشينبواسطتنءجالسامية
Qبالضالىيدلىابالعيدفإعالنالمالئكةمنأعالمسيحكانوإذان

العهدفىنمرالفكرةهملىظهرتولقدالقديمالعهدإعالنمنأعظم
يذكرأوساسطفاخطابففىالةالرهذهفىهناذكرماجانبإلىالجديد

المالكحالريةفىالكخيسةفىكانالذىهوهذاموسىعناألعمالسفر

رسالةفىأيضاءوجاأءسيناجبلفىيكلمهكانالذى

التعدياتبسببزيدقدالناموسفلماذادايقولإذغالطيةإلىلسبوالرسول

3غالطيةوسيطيدفىبمالئكةرتباءلهوعدالذىالنسليأتىأنإلى

أخذواالذقهمفالمالئكة22فىالرسالةههلىفىكرتوا9
المالئكةعنالمسيحأمجدcItالشعبإلىموسىطريقعنلجلنوهالناموس

كللهتخضعالذىإنهالخالوقنوهماحاللقإنهتلداماوهمتاالإنه
قدكانفإذاا52Aااللهغرضيتممونناللىeوءاألشياا

كلمنإخوتهوينقذاآلبقصديتممفلتخسدهؤبزةفىقليالعخبموضع
خطية

rمومىمنأعظيكذلكفهوالمالئكةمتأعغالمسيحكانوإذا
11lباتىأوالفهـومـركزهفىتتضموسىعنوعظـمته

أىلشعبهلنفسهاللهبإعالنيتعلقماكلهنابالبيتيتثصدوغالباالبيت

وجمهاتننمخافىففيهوسىءمأاالبيتهذاداخلA0وكلهايانةابا

منفكلإسببااذوفىوداليمعظمهمهمامولىمنأعظمالسيديعتبرالصفتنن
العقابمنوىفسوفالعبماىاالينفىالساكأاالعالنهذاإلىأذنهيصيخال

البريةفىعليهدوالووموسىعلىعصواالذفيرآهالذىذلكمنأشدهوما

بهنعانهأرضإلىيقودهمكانماعندديشوعوخاهو

بها



علىوديةااللديانةرهتفسفىاألساسيةنظويتهالكاتبيقدمهناد

فيهاالكهنوتطثلوكانالكئهنوقماالطقسىالنظامعلىتقومنكإعا3أخا
هرونمنأعظمالمسيحكانأيضااألمرهذاوفىكهنةكرئيسهرون

وتهكههمنلىأكهنوتهوكان

عولىأنههواألولورأشالثةهنايظهركماالكاهنويتصيز
ورحيحاشفوقايكونأنالثافاالناسءهؤالألجلالناسوسطمناللهمن

كماذبيحةنفسهعنيقدمؤثوولذلكبالضعفطمحeمثلهمألنهبإخوته

نقرابأىفىيدهوفىدتهيتقدمأنههوالئالثاألمراآلخرثعنيقدم

الكاهنتميزكانتالصفاتهذه54فارغةبيدوليمسبائحو

سبطمنكانأنهمعاوظيفةاهمذيسلبلمففىنفسهالمسيحامتلكياوقد

الكهـنةكانوإذا56jVدعاهاللهكقولالوىسبطغيرآخر
صاروهكذاAو5Vبالضعفمحاطاكانأيضاهوهكذاالبشرمأ

فىتحملالمشابهةذهسولكنl59أبدخالسبيطيعونهللذين
أنتعثئالفالمشابهةهرونونسلكحرونعنتحدالالتىالمسيحعظمةطيانها

ليةأااوراألفىصثربأسكأالمسيحولكنمتساوياذاالثنن

كهنوتهرتبةا

مالصاوقرتبةعلىكانبلالالويينخوتكرتجةفىصنيلمفالمسيح

الذىوهوهـيمإبرباركىايهفيـوقسهإبرحيممنأعظمكاناإلنسانهذا
قصافىلمكلهـكونباقالىcjمنهأكبرأنهعلمااللةعشرآهيمإبرمنأخذ
أنوهوآخررأوهناكاه76إونساالوئهنأعظم

نمسببالأمبالأببالألنهكهنوتهفىLاألبدالبقاكليمثلمادفمل
يظهروهذا307اللهبإنمشبههوبلحياةايةنألواللهأيامهءالبدا

ال



يخلفهألحديسلمهوالأحدمنيأيخذهالLأبدكهنوتالمسيحكهنوتن
7T2ونلمحواالذفينالالويكهـنوتبعكسر

لالالوييهعننككرئيسالمسيحعظمةتظهرفيهالذىالثالثراألاأد

كاهنأنتيندمولنالرباقعممداقمممبواسطةاللهمندعىنهIكو
لثباتفمانالقسحوهذا2ا725صادقمالرتبةعلىاألبد

غيرباقهءقضاأنيعلنأنأرادعندماالربألناتغهرهوعمااكضيخوتا
وكاعالالوىالكهنوتءبقاعاأيضاعلىيدلهذابخسمتوسطمتغر

تومنهايةإلىيأقماأنلهبدال

الالوينعنةكهنكرئيسالمسيحةعثرتظفيهالذممطاألخيراألمرأما

الالوولتالكهةتغيرلقدبهينةرئيسكونهجانبإلىملكاكاذأنهف

يهوذاشطمنءجاوألنهباقيإلهميعدولمالكهنوتسبطعنوخرج

الكهنوقمعااالتنينجمعالمسيحأنيستلزمصادفمالرتبةعلىوألنه

V111Vالالوىالكهنوتفىيظيرلممماوالمك

فهاولهـلىوعصمتهىالشخالمسيحكالوهوأخيررأوهناك

السعبخطيةعنذبيحةنفسهعنيقدمأناحتياجلهليسكيخةكرثيس

المطلقةقداستهعلىلةyدالسماواتمنأعلىوصارالخطاةعنانفصلىإنه

Ialكهنصرئيسإنالذباخمنأوخأىإلمطاحتياجفىليبسحوفمالسببا

ونالربإلىلدضيأنممنهأiUوإحةالذبينفمسهعنيقدمكانلنالالوي

عؤدبدميدخكأنيستلزمكانألنهلخعبايةخعنليكفراألقداسقدس
الريأماميمثلأنممنحتىإخوتهالكهنةوعنآوالنفسه

AةlYYAب

ثاأل6



بيحتةوس

يسموآخررعنهناككهنوتهوحموالكاهنشخصيةسموجانبإلى

السموذلكويظهريقدمهايلتىالذبيحةسموJL53الالالكهنوتعنفيهة

منتكنلماللةإلىبهايدخلالتىتهذبجحأنهواألولاألمرأمرينحفى

دخلنفسهذبيحةقدمفقدهوأماإدراكواللهافهمالعجولأوليوس

الفرقطأبعدعانفسهبدماألعظمالمسكنفىاألقداسقدسإلىمختارأطائعا
رانثدمكانإنألنهابقولهالكاتبعنهيعبرالذبيحتينبينأعظحهس
فكمالجسدطهارةإلممايقدسالمنجسنعلىمرشموشعبةدGورتيوسس

ضمائركميطهرعيبkبدتهنفسهقدملزلىبروحالذىالمسيحم5حبالحر
14واaiالحىاللهوالتخدميتةلJأمممن

بروحالذىقولهمنالسابقةااليةفىذكرماوالثاتىاألمرأما

واكيخهاموقتةقيمةلهانئاللمالسيدذبيحةأنعلىيدلفهمذانفسهقدمآزلمما
السببئولهذاالمجسينكليطهراألبدإلىباقالنهاخماعلمملهاأزلية

أزلىبروحقدمتألنهاأخرىمرةتئدمأنيمكنوالتكررالذبيحةفهى
الكينةرئيسدلمخلكماةارأكثيرمرنفسهليقدموالتبظاليقولوهكذا

منذمرارأيتألمأنيجبكانذاكفإذآخرمبلسنةكلاألقداسإلى

الخطيةليبطلالدهورءانقضاعندمرةأظهرقداآلننهولكالعالمتأسيس

هكذاالدينونةذلكبعدثممرةيكلوتواأنللناسوضعوكانفسهلجذبيحة

خطيةبالثاكيةسيظهركثيرينخطايايحمللمرةقدمبعدماأيضاالمسيح

Voةaa9وينتظرللذينللخالض

المسكنلمبر3

أرضيامسكنأبهاذالالوالكهةرظسيهفيقدأكانالذىالمسكنإل
يم



آلالحقيأشباهسمىفيهبماالمنهذااألعظمالمسكنمثالعلىنى
94rوهواألعظمالمسكـنمقابلفىهذبيدمصنوتنمسإنه

حماموضالثاتبيقولتجيألجلناأدته4وجمماأاآلدنليظيرنفسصاءالسما

األعظيشفبالمسالعتيدهللخراتكئهخةرئيصءجاقدوهوالمسيحوأمادافلك

ااAأالخليقههذهمنليسالذىأىبيدمصضوخيخراألكملوا

ذبيحتهفىكهنـوتهفىشخصهفىالكهنةرئبسالمسيحوهوبهذا

وفملكلدههـىالالووتالكهةعنيسموإنهإليهدخل5الذالمسكنوفى

أيهأفىالعغبنالفرقهوفماجديدلعهدوسيط

الجدبدالعهد

المدحوونةيكـوذليدجاعهدوسجطهوذلكوألجلالكاتبيقول

الصراثوعدينالوناألولالعهدفىالتىالتعدياتءلفداموتصمارإذ

العيدنقصقابكفىوأعظبمأكملالجديدالعيدإنا9Cاألبدى
وفىمنهإعأععهدمحلهيحلأنبحبكاذعيبالقديمثولذلكالقديم

العهدعناصرالكاتبيضعالقديماتعثدصفاتأهمهوإىاالناموسمقابلى
اكسازبااؤتبمسوقس4اسflميا1إJالرببهJcjالتىدبديا

العيدهذاAVr1Iموضعينفئالقولهذا

وهذاخطـاياهملهمويغفرقاوبهمعلىزواميسهيثتببأنحمميعااألكمل
العهدوهوسوهذاالخطيةمنيتطهروابأذاناسلطيعليهمأنهيعنىاألمر

يكشفأنجرلمحيئاخيفعلأنطـعيبمتأالقديمالعيدفىوسالناألذالجديد
فقااولهذاألدوسالناليفهكذاايثرهأندوذخطيتهوبظيراإلنسان

كاهالحالالناموسيفعلوهكذاV2سوالناكلرغالربأدبهم

ليسلكاغيمارإنهاالجتماعىوسالنايفعلوهكمذاIامواسبق
إيةالخمناإلنسانلمجررأنسلطان

أل5



sخدمتهووسالمسيحهعظلنتيجةتوضهىةعباهـالكاتب

طريقايسوعبدماألقداسإلىبالدخولثتثةاألخوةأحمهافإذلنافيقـول

ملىةكاللهبإتعلىعظيمنحىوك1جسدهأىجابباطحـاحديثالناكرسه
أجسادناكتسلةولثريرضحيرنوقلورشوشةطاناليقنفصادقبقلب

15ينأcjءوSااراساألنءاالربإقرارلنتمسكتنقىءبما
9err

الجديدالعهدوسوتالمممهويظهربدارابهذا

755
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نخمازملأ

هعالالجاساكلال

مقدمة

بالرسائلتسميتماعلىالمقدسالكتابدارسواتفقرساثلأرتلنابثيت

كماكهاألخرتانواالثنتانالرسلركببطرسكتبهعامنهمااثفتالالجامعة

رساثلخالفعلىألنهاالمحةباوحميتالربأخوويهوذايعفوب
إلمأوالكنائعدرمنرةكبمجموعةإلىوجهـتمثالربولمالرسول

واحدةكنيسةأوواحدمخيإلىوايصىالعالمءأنحاكلفىعامةيحينا

يعقـوبيالشتاتفىالذينسبطاعشراالثنىإلىيعقـوبرسالةكتبـتفقد

بنتسشتاتمنبيهماالمتغرإلىوجهمسااألولىبحطرسورسـالةأا

رسالةأمااابطرساتارينافيوبتينيةوآسياوكيةوكبلوغالطية
فبطرسأوسعجماعاتإلىوجهاأنهحافياوححـهوذالةورساالثانيةبطرس

اابعئرس2إلهناببرثميناإيمانامعنانالواالذنإلىيةالثان
المميحليسوعوالمحفوظناآلباللهفىالمقدسينعويئالىبلىويهوذا
اآلتىمجنممتتكـثالرساثلهذهاحبوذا

منالكثيرعنفيهيكهـشفعبارةالكاتببايكنحمهوذارسالةفىا

كلخأصكنتإذءاألحباأيهاiيقولفهوالجامعةالرسالةهذهموق

واعظاإليكبمأكفأناضطررتالمشتركالصاظعنإلبكمألكتبالجهد

ألة6



كتبوأقدأناسخلسةدخلألنهنللقديرهالمسلماإلطانألجلتجحهدوان
السيدوينكروزارةءالدإكإلهنانعصةولونءؤجارالدينونه5لهأنذالقدب

هـاألاأذحهـناساتبالصثفيو3الجالمسيسوتوربخااوحيدانذا

عنفليكخبالمقدشنعوثالملىإلمطةLAعلةساشيالشتبإذأنهالطبيعى

واإلطاذءوالرجاالمحبةثكالمسيحىاإطانافىوأساسيهعامةتوا

حمهـقطخاصاماأمرالكنذلكوغيرالقدسكوحواوالصايبوالنعمة

والذفينالمنحرفربةمحLوكـوءخاموضوعفىصتبي4وجعتفكيرهعليه
الدعارةإلىإلهنانعمةواكرأنكريدونوالذثسنيسةالخلسةاخافى

وبنفيهضبيأدنيجبالذىاألسامىالمدفبنوجأياشدأهناكأنأى
3vbرسالةتكنولمومنذرامحذرأفيهيكخبأناضطرالذىالموضوخ

اتنوالتهذاعلىسارتالباقيةعةالجاالرساثل30ووذلكفىالفريدةممما

أخهبإالالعامةالمواضيعفىيكتبواأنيحبأنهيعرفونكاتدياأنومعأيضا
آلأزإلىيظرونأوايكنيسةLeثموالتىالشديدةباألزمةيحصونانوا

uهرسالةملمثلهاالثانيةبطرسفرسالةمفثاالفحذيرإلىفيسرعونةد

بطرسرسالةأطةسينس13داخلالضالنوالمعلمنالتعايممنتحـذروذايه
4بمlاسلمانأالتيةداتاالضطئمانىحركزبفـباتظهرالتىآلفاألزاألوك

فىواالسخيتارالروحىءاالسترخانريخـمافححاالتىيعنقوبرسالةلراوأخ

الففيرعلىىاليوقعهالذىاظلمواالمسيححيةوالقيماألخالقا

يلأألنهاأرنمقاالتنعتبرهاأننستثليعاألربعةالثتبطه2
اتاألزمنأزمةوقتفىكتإتقاالتالرسائـلإلىمنهاالمقاالتإلى

الكتمبضمنولهـافيفىالوقتضبعرددتايكخيمسةجعلحجمهاصغرولعلى

حةالكخيفىالكخابةحركةعنةصفيعطعيخااألرجةالكتبههلىصوظهيورالمقدسة

ء70ت



فىبولسالرسولنشاطتتعدىالبسيطةحركةاأظنخالماطاالتىاألولمط

خاصمحددطدفالكنائسأواداألفرإلىسلهاهـكاذالتىالرساثلأسلوب

الرسائلهذهأذنظنأيضاجعلتناالفكرةوححذهماجنهةفىباكشيسة

الحقيقةولكنتبولمىالرسـولعحلهوتقليدرسائلluIأمننمـطهىالجامعة

بادةوالشالكتابةحركةأنعلمتنااألربعةاكتبهذهؤوجودتذلكرغ

علىتقتصرأننأوسعإنهاآلنظنممافأوسعوأمماكنيسةفىالمكتوبة

إلىمنهالكتابإلىيلأهوالذئنانيالعبرفممفربولمالرسولسائلش

كاالرؤياسفرحاخالراإلنجيلثمالثالألاألناجيلوظهورلةالرسا

المكشوبةللثادةمتعددةوطرقآالكتابةمنكثيرةأنماطاأنعاتدلهذه

تحنلمفهىذلكوحاألولىالكنيسـةفىرتظمقداإلنجياوإعالن

األناجيلومعالرؤياسفرحلمةتكاهـائلفالرلمةتكاولكخهاشناقضة

فىاللهبهقامواحدبعملثدتشفكلغالعظاتأوالالهوتسيةالمقاالتوح

الكنيسةصعهادةتستخدمأنهافىتتشابهوكلهماالمسيحيسوعربناشخص

وعباراتروحيةانيمترفىمكتوبةنفسهبولسولالراستخدميااينىاألولى
االقتبابرفىتتفقإنهاالهراطقةضدوتحذواتأخالقيةوتعاليمعقائدية

ح6jVابطـرساقارنيسوعالربكلماتومنالقديمالعهدمن

46يعقوبح559بطـرس20116يعقوب

العهداستخدامفىالتشابههذاولكنأمثاYwrrJuaiYdtمتى

الكفهذهأنيعنىالالكنيسةعقائدوكليسوخالربوكلماتالقديم

هAيطبقونكتاحااللكن1ممتكرارآلمشابهةأفكاراتكرراألربعة

الرسوليقوبنجدفبينمافيهامأنفونيجدالتىالموإقفعلىاالقتباسات

فىبطـرسسولIيستخدمارواإلنلىالتحذيرفىالسالفةاالقتباساتيستخدم

وهكذأوالتمثجيعيةالتعز

الء8



تتبيتهعلىوتعمااآلنموجودكحومماتهتماألربحةالكبفهذهإذن

إحضيسةاتميزكانتايىالنبوهح9أاآلنطىكاةضيبالحبماإخ

روحإنويقـولونتضعفبدأتإخاءالعلماتكلركثفيتهولاألولى
هااوةسيض3افابالغة4هذهنوايمصداهاخفىالمتدفقةوالحـاةلقاح

ذكربهاوردقدنعمالرسائكحيذهئJAموجوليستتينيةJJJنن

يصلونأكمعخبهمنعرفههـوكلسلطـانـهمكانكمنعرفالنص3وميوخاا
اعرفوا9يقوكذلثقابلفىشلو5vيعقوبتالمرينىأجلىمن

حمماولاالسللـانأنيعنىاونيا56لمابالزالتلبعضبعضكم

بطرسكانؤإذابحدوجدقديكنلمالمؤمنونلهميعترفلللثادة

Iيخحعواأناألحداخقويطلبعيةبالرتمواأنالشيوخمنبطلبسول

وهبةأخذؤمنكلمنيطلبذلكمقابلفoأ5لرسبا

ث4بطـرس1المتنوعةاللهنعمةعلىصالحنءكوكالالبقيةحهايخدمأدترا

نعمالرسائلهذهفىباقيةالزالتانبوهاروحأنيعنىهذاااو10

بطـرس2ا7و3صهوذاالقديسينمنلناالمسلاإلممانحفظعلىتعحلإخا

الرسولفعلىكاماتمLالمضلينالمنحرفينمنونهبرالمانظرأ32

ءاألنبياءهؤاللظهورنظوااألخيرةالساعةاأخيعلـنإذهرسائلفىيوحنا

األربعةالرسالهذهأنهوالقولخالصة2Aيوحمنا1الكذبة

l41ق10تثبيتيدأفهاجانبإلىالمشتعلةاألولىالكنيسةووحأيضآتتمتع

واآلنالمحافظةبالروحالمثبعةالنبوةروحإنهاالقديسونوالرسلءاألنبيا

حدةعلىرسالة5كماإلملنذهب

7009



يعقوبسالة

كلفىالدارسونظلمهاالتىجداالقليلةالرساثلمنيقوبرسالة

كـومةأنالهالوتيرإعتبارإلىقبهوطـافىاألوكاالكنيسآلددترنكلمحوراا

اعتبرتإذعشرالتاسعالقـرنفىلهاوجهالذىالنقدقسوةإلىالقشمن

علىظلحاوخامذكليكيةأدينابولسالرلسوكلرساثلمناقضةأحها

رهءوأوربحانوسمثلعنهاداخمنقيامطنعلمذللثولكنالرسالةjOح

هذهتارفيسندأنقبلولكنالقانونيةالجديدالعهدكتبأحدىواعتبارها

كتابولكنهارسالةليستالحقيقةفىأحثانعرفأنبجبالكنيسةفىالرسالة
الشتاتفىالذقعشراإلثنىاألسباطإلىوجهتالمواعظمنمجموعةأو

علىجرياضناوتالعالمكلفىالممحيحيينصايقصدكانالغابىوفى
رسالةنسميهاالعادة

الكنبسةفىهالjمLdيتار

ورسالةالديداكىفىاقتباساتهناكأنيظنونقارسالىبعضأنمع
الرأىهذاأنcylيعقوبرسالةمنهاوغروماتىالروأكليمندسناباير

كثيرةءأشياشبهدذااثنالنقيضوعلىءالعلماأكثريةعندقبواليصادفلم
الرسالةحعذهقبولفىالكنيسةتأخرتظهر

bرلأوذAهاواعتبرالمصرئأوريحانوسوروتأكيديككلةإيرساقبلط
المثمكبعيافاقتباساتهمنواحدفقذلكومعالربأخىيحقوبرسالة
اقتباساتهكترةولكنتأكيدإتهفىدتترءالعلمابعضجعلCذللثعلى

منتجعلكتبهاالذىهويعقوبالرسولأدتؤكد1افيالتىوالمراتمخها

المتشككاالقتباسبذلكصغأنجدأالصعب

بملعاوذلكالرسالةصولعدمهواألولوقفيافكانبيةالغرالكشلسةاءأ

رسالآلعلىأأيضتحتولمالقائمةهذهأنعأتورىالموبىقائمةفتها
V1t



yاالجناحأنهويعقربرسالةفىالشكوكيزيدمماشوللعبرانين

كتبافىالرسالةهذهيردلمأفريقيالوهوثulالغربيةللكنيسة

يعقوبرسالةيخثاتقبللممعروفةمدهأطولستفمالسريانيةضيسةالأما
ا400حوالىالبحثشةفىسوىجمةالرهذهمننحطوطةأيةفىفىقىفلم

ولكنهالقانونيةاجت13قائمةفرومجوضعهاالغربفىءاالباأمايشهادة
حمولهماتخومةكثيرشكوكاأنيعلنكان

التىبتص13ضمنمنوضعنهافقديوسابيوسموقفننسهذاوكان

كانـوولكنهantalegomenaJقانـوقاكتابأصـهافىشكحولهايدور

الوسالةهذهعنيقالويقـولالمقدسةالكتبضمنمن4أخعلىخهايقتس

رسالةLإفيقولبعضـهمنولالربأخسوالرلسوليعقوبهوكاتبهاأن
aLؤحكمش

التأقيعدمهوالرسالةهذهقبولفىالحقيفةفىددالترمصدرإل
إلىبنايأتىوهذاالرسالةأولفىاسمهيذكرالذممطيقوبشخصيةمن

الرسالةكاتبيةقا

للكاتب

يسوعوالرباللهعبديعقوبADيقولالرسالةكاتبهومق

ولكـها3دنالمحلحدنمعلمأنهنفسهويصفIالمسيح
يذكرهاالتىراألوافىخصوصاسلطانلهشخصأنهيوحىالرسالةجو

اكخيسةفىاجلىشائعاكانااللمهذااهفهيعقـوبهوفمنالمسيحىللعالم

بساطةولكنحيينالمسيمنيهرفيعلىيدلأنويمكنوايهوديةاألولى
الكنيسةفىمعروفاصاشخنISنهأعلىلدليعقوباالسـبمذكفىالعنوان

سـبمviبهذائالئةأوشخصيينهناكأنبدالجديدالعهدفتشناوإذايلعامة
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هذاولكـنوالرسولالمسيحتلميذزبدىيوحناقأخويعقوبهوألول

iأعسJرومبيدامبهصقتلألنهسالةالركاتبذضيأنصنيمالالرجك
صارجـكالروهذاالربأخويعقوبهـفغالثافالرجلأما122

خارجةخرىIصادرفئتءجاكاالجديدفىالعغفتءجاشهورأوقصتهم

إذانـعرفأذمم5حتىرينلىالمنaفىقصتهكرزذأنالمناشـاومن

إمماتباهويـكرذأنالممكنمنكان

صلالرنواحدأالربأخويعقوبيكنلمديدابالعهدبحسب
7aيوحناابفىتهخدءأثناالمسيحبيعوعيؤمنلمألنهعشراالثنى

00ةVWى63رفيسوعإخوةضمنمنأنهعنهذكروقد

رقسريم4أواسمالصغيريعفوبالمسمئنفسههوإنهبعضبمويقولط
أنـهمفكرأحجىالارباأأكلمةزكوناآلالحاهذوفى4ا5

نماحـيأآلثالهناكبأنهاالعققادإلىيلألمجعلنا10اitوليسوعأقريب

و4ولعاذاالصغيريعقوبهووأحدكصمفقطإثننوليساالسم
lAاSذفقديقوبقصةبقيةأماJl11أحلفىبئوبيعة

ظغرقدالمقامالربأنرءيذإذ7ا0ورنثوس5افىولس1الرلصول

أإخوتهبقيةخالكنإسةآزصاراوقتاذلكوسنله
صار4أأبلاألولىالكنيسةفىدةNiاكأحديظيريعفوببدأqثوبعد

او19Y99اكالطيهألمـيمأورلصاممنيسةرئيسا

اتخذتهىاذاارالقرفىوخمحوصاالمحاميمهـأورمجحعنىذلكوضحوقد
o5rrإصأذإلثءوراذ5كاررىااشخاووكانطسيماسةال

سإوولالرلأضحـى29غالطيةفىحدثالذىالتقسيمسبو
نمعشولويوحناويعقوبابربعصاربإخمالألعماإلنجيلتقديمعنمشوالم

بسايألمأنلمءأولنأولهوزكاناljاليهـودjأالختانلأهعن
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سنأولوكان21اJoأعاالناموسفهامةايااومعوطلين

JPYrrrأوسللناهءواليظيرأذبزلسالرسولمنطلب

كانوااآلخرونوالرساالربإخوةأنيعنىبولىالرسولكانرإذا

بأختولفيأنسلطـانلناليسألعلنااليقولعندماتبحثحيريةت3اويتومون
صننالط95ورنثوس51الوصفاالربوإخوةالرسلكباثزوجة

نينمجوةيرسلكانهأنهنعرفبلطيعقوبترحا3عناشحنرفال

غالطيةاجببمحراستخداميسيئوالماألممأنقايضأكدولأنطاكيةإلىقبله
إسوبحمتهماكانلجماثالمحافـظالجناحيمثليعقوبكانلتهد221

ءهؤالكانءسواولكنةالمسيحييندJIالجماعةالمتحررفالجناحيمثاون

علىبلبـدأعلىيكنلمجميعاببهماالختالففإنولسIولالـرسأم

للجميعيقدماإلنجيلأنعلىذويعملويؤمنونكانوافكلهماألولويات
انحلعمةالبقيةبواسطةذلكونيأنلمجبوكانءاالسوعلىواألممودييم
حدثتقدالثساوةأناللهانبإعالنعرفالرسولولكندالهومن

Yأ11oةرواألمميؤيدخلأناإرائيلفىجزئيااليهود

عليةفىثهـودى11للدوراإللمجابالجانبعلىالتنبيرعلىاستحرفقديعقوب

9وعاساقكإآلاودداخيمةأقامبأذهدقـصتممقافالربالصاظ

مسيحاالناصرىيسوخوقباواالكتهرينةقساورغمبمكلآالفوآمن11

lLfJrأنحاصالهم

على3مقحنهارجاليكنلميعقـوبإننقولأننستطيعكلههذاومن

اقوىاالتنبرخالعالمعلىالعيغنمفتوحرجالكانولكنهيضهحهوفىوعالنفسه

الصاليةممثLدالجهوjiالدعلى

خارجفهويعقوبعنالمعاوماتببعفيمدناالذىالثافطالمصدرأما
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ايوسيفومنهاطمتعددةاتجهمنيجىالمصدروهذاالمقدسلكتاب

م26سنةالمجنالكهنةرثيسحنانياإنيقولىاألنخاfLالـهودالمؤرخ

ومحيعيرينالربأخايعقوبفقتلمثعصبيهـودىبعملعهددـتحيفتأنأراد
بالحجارةرجمامعه

المصدرهذاالمسيحىالمؤرخيوسابيوسمنهاستقىآخرمصدروهناك

هيجيسجوساسمهالمسيحىالثاقالقرنفىالمسييبمقبلحهودىشخصهو

Hegesippusتحدساءوكانالباريعقوباسمهكانيعقوبإنيقول

ركبتيهأنحتىالحيكملفىالصالةدائموكاناللربزاتيوكانأمهبطنمن
هذاللشعباللهيغفرأنوالصالةالركوعكرةمنالجملكـركبتىصارتا

بلالمسيحاتباعمنالناسيمنعأنالجهودءروشاطلبرفضالمقدسالرجل

البودنكانفاحياكمفىقبولهعلىالجميعحثأنذلكعلىزاد
lمدرالماذحمولكنالتفاصيلفىالمبالغهبععهناكتكونقدهققاوأنال

اليهوالمؤرخبوسيفوسكتبهماخالعامةخـطوطهفىيتفق

المجحوإلىالهيكلإلىيذهبكانيعقوبأنانيذكرالمصدرانمذان

ذفديفعلوذكانواجمهوثكماأصلقمنهموالقادةالمسيحيينبعضأنوياوح

م90سنةإلىالمجممإلىيذهباستمروبعفهمم7سنةالهيكلأزيلأنإلى

أبدياتاماانفصاالوالمسيحىيهوداالمجمعانانفعحلحيث

الرسالةهذهمثلطيكخببأنومواقفهحياتهتؤهلهالذىالشخصهوهذا

يعقوبلةرساأبدينابإنالتى

الربأخىبعقوبإلىنممتهاضداضاتاالعتر

الربأخىيعقوبإلىالرسالةنسبةيقباونالمنءالعلمامنهناكتل

fY1أهممهـاوهىفقطثالثةمنهانذكرأسبابعدةعلىاضاكماضرويبنون



مقاطعJتفميحةيونانيةمنفيهبماالرسالةأساوبإنيقولون

حياطيلةعاششخصيكتياأنيمكـنالواألجوبةاألسئلةوطريقةشعرية
كاتبهاإنكيعتهوباليونانيةبالثقافةتثتهفأنهعنـهنعرفولمطينفلسطفى

األولالقرنأواخرفىكتجهاهلينيامشحيايكونوأتبدال

الرسالةهذهقبولفىالكنيسةمنرأيناهالذىالكثيرددالتإن2

الكنسيةاطاألوفىوفامعريكنلمرسالةاهذهكاتببأكأاالحساسيعطث
أنتعرفكانتالكنيسةأنلوشوقعهأوننتظرهأنممكـنئالاألمروهذا

لكانذلكءاآلباعرفلوالربأخويعقوبهوالرسالةهذهكتبالذى

الكنيسةحالرسالةتاريخيظهـرهمافخاموقفهم

دلماشالرسالةكتبالذىهوالربأخوالرلمعوليعتهوبكانلو3

ينوفىااىبعمحاولةوهىالكنيسةهزتالتىالمناقشاتتلكيلمحأنفى

فىكنرةمتاعببواوسالمصلحةاليهوديةحدإلىالمسيحيةيوقفواأن
نصيباJالرسولجقوبوكالظلسبوالرسولمعوصاوخصاألهمإرسالية

فىذلكشيئامنىفىاللكنناJoأعماالمشكبةهذهمعالجةفىراكب

ايهودابينالالقةإلىحتىإشارةأىوالتلميحـاوالمحاسفcyسالة41

الكنيسةفىylو

ليستكنهاواحمانستهنأالويجبقويةاالعتراضاتهذهأنومع

الذىهـوالربأخوالرسرليعقوبأنقاطعانفياتنفىأنهيمكنوالقاطعة

Lpيهوأصلىمنمسيحيايكونأنإاليمكنالللرسالةالعامفالجوكتحيا

عاداتيعرفينىفلسطهوكـتـبهاالذىأنتؤكداإلشاراتبعنىوهناك

حقولكمحصدواالذينالفعلةةأجرهوذايقول54فنىهناكالهود

ألنالجنوفىربأفخاإلىدخلقدالحصاديئوصياحتصرخمنكمالمبـخوسة
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منىيوالالعبيدمنالعالمكلفىكازواتمولالحىفـمايعملـونكانوالذن

ءراأالحقولفىلمونالعاايالحونكانحيثنسـطهنإالراألاحلىمن

عبيدأاوليسو

الذئافالةقزوعاأوإشارهأئتعكسيألسالةالرفإنثlجادحبوإلى

ثورةؤجمامقبلثقياآلالرساأنعلىلإفىممااشورةواالحروبجومنينخج

أيامفىالناسقلقوتعكسهلذىلئالق14أأورشيموخوابايهوا
الحربوليسالسالم

اذUtفإذصافىلفظيذكرحيث22فئنجدهماذلكعاىدز

انفصاتقديكنلميثالمهحايحيةسةالفياألولىاألجيمالاتماميناسبظا

امولاقسعام95سنةفىyإتمامإيهوديةعناليهوديةفىالكنيسة

يعقوبالرسوليكنلمإذا4أإءالعلمامنكبيرءجزيقولاألسبابoذlو

كبرآمناءجزجهعقدالخلصينتالميذهواحدامنفإنمهبنفكتبهاقد
هىالرسالةفىالتىفالمادةالرسالةفئرتظكاكعكذاووضعوامواعظه

جمهليونافئثبأساوبآخرشـخـصهاواممنيعقـوبفمنجتخرالتى

ارسالةااتبعفمميز

كببهنزرإدازوعابااامذامنبهعلىالتىوأصاحدبعضدهناك

سائلالروخمحوصاالجديدطالعن

نآلءمجصوأوآلوفيبلاآلرسامستليحقيقتهافىهىالرسالةهذها

اباااقىإفىق3واآلمىالرسماافتضاحيةنشايهأفشاحيتهانجدنعمالمواعظ
اسامصفيألقيتواعظأوموعظةإخهارسالةاأعلىتدلإشارةأيةنجدال
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كلمننيحيكانوارتجاS3يهوأصلمنمسيحينكانوارطا
رأفعك60والىاففحاوعظىوافالتطبالوخمنهاأساواألجناس

كانتتباكطاعقايةأنعلىيدلوهذاعددآ10811أعدادهامجموعف

العقجدهمنأساسالهايضعأذدونالمسيحىوالسلوكقاألخا3علىهـكزلية
منالقصرةاتهفقرأماثالبولسالرسوليفعلكانكاالالهوتأو

سابقةفكرهعلىتبنىالفكرةأنأىرباطامنطقياترتبطفالةوالدعوالحث

يلتمعينةكلمةأساسعلىترتبطاولكخببياارتباطاحماترتبطأو

رولياللفطعلىيعتمدالرباطإنيناقضهأويشابههاآخرلفظافتقترح

مماأورشلفىدايصىاوالربيينالدارسننطريقةوهذهطالمعنئأوالفألصره
الذاكرةفىاألموراحفظعيصمسهـاكانا

ارتجاطاالفدمبالعهدتجاوزأرسالةانسميالرسالةهذهتبطقى2

دراسشكالومنلشواطهبادساالكتابدرسناإذاذلكويظهرومعنويالفقيا

التىتلكأكانتءسوايرةكبمعرفةالحكةأسفاريعرفالكاتبأنيتضح

يموال10فعنداألبوكريفاتسمىالتىكأوالمقدسصتابالنجدهاف

الغضبمبطئاقالتكلممبطئافىاالستماخمحرعافىإنسانكلليكنظ

سرعآكن1Hا5سيرلنيشوخقوليكسفإنهت119
نيحمياثكمهىماألنه9لءبتساوعندمااإلجابةبطئافىولكناالسنماخفى

اكتبادJأبقوليذكرنافإنه414يضمحلقلبالثميظهرنجارإلها

تتناترموفوالغماميمركاستمرحياتنافإنسليمانحكةالمسىالرؤوية

واالبوكريفاالقديمالعهدبكتبحرفته24لمالضبابيتنالركما
ةكبعرمعرفة

rاألربعؤاألناجيلعدافيماأكياهوالرسالةهحذيميزآخررأهناك
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وخاصةنفسهالسيدألقوالالمتساحهةاألقوالمنعددأكهرعلىحتوى
توبيخهالمتـوازياتزأهـومن57كماالمجلىكلمةا

وانضقادهماالخرينوذم726متىمعYYjYaافقطلنللسامعء

مع512والحنثوالقصم5oا7متىمع4خهماإء
1cY01Iللعالمالخفموععنوكالمهم534rvكاص

7Vمتىحم5الةاعنوالثعليمf2و69متهح
خمماحtwالعالمفىاإلنسانيحتاجهاالتىاألمورأجلمنالقلقس
619متىخ3و52والصدأالعثإلىواإلشارة634

7lثأمع12سهاثمروفوعوالمثمجرة

منوتتفمواسعةمعرفةالرببأقوالمعرفةتعكسأنهانرىوميكذ

منهاالكثر

هومالنرىواآلنيعقودبرسالةتمزالتىالخصائعىأهمهىههذ
حمضمون

مالةالرياتحكلثو

الكاتبيرسلهعامخطابأنهاعلىاكلىشكلهافىتظهريعقوبرسالة

المساكيهأاسمعادةعلجهمويطاقحهودمجمعكلمنالمسيحينجماعةإلى

اUو0واااlو2اإخوتىياولهيكأطبهمدوهو

إلىيخاطبولكنه9و3141157912

تايقباوالمالذينهوداامولعاcأخرىجماعةءهؤالإخـوتهجانب

يتمشىوالممماكينءاألغنيابينالتقسيمهذما5ءاألغنياحويسصيثم

المساكينهموأتباعهبهلمؤمنونu6rrlUلوفىالسيدبهنطقماى
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رووالJuاهوليسوالمسكنهالغنىفمقياسءاألغنيافهمالبعيدونما

االيماناكسنهو

وهولهابالنسبةأساسىسؤاليواجيناالرسالةلهذهدراستغاوفى

ائلدالرعنهايميزالذىماسيحيةرسالةأشهاعليهانحكمأنيمكنكيف
الخاصاألساسيةالمسيحيةالعقائدمنشيئافبثانقرأالإنناالمسيحيةغير

نيالمسيحئطابعنهاعاثانحكمفكيفذلكوغيرالقيامةأوالصليبأوبالمسيح
ولكنيسوععنتعاجمهاليسمسيحيةكرسالةالةالر5هألزيمماإن

تخترسالةفهىالرسولصخباويعبريختبرهاكمافيهانفسهيسوختعاليم

الموجولىالحكةكتبأحدوكأنهاتظهريجعلهاماوهذابالعقيدهالاساوكبا

رسالاأضهىالحقيقةولكنالرواقييناليونانيينكتبأوالقديمالعهدفى
LJوبنىالكاتبأخذهاالشحهيرةالمسيحأقوالبعضعلىبنيتسمميحية

األموهذاالمجيدحىالمسيالسلوكةنوعيتظهرالتىالمواعظمنمجموعة

أكبرعاكاتحتوىإنهااألناجيلعدافيماالجديدالعهدأسفاركلعنيمرها
معامجفمعةبولسالرسولرسائلكلنأكثرالمسيحتعاليممنعية

يقتبسالإنهنعمالسيدلكلماتتفسيركتابنعتبرهاأنيمكنالكيفيةحهذه3
ولكنهcالربقالهكذاامولبايقدمهاوالحرفياالسيدكلمات

أنوخمسبقآالقارئيعرفهابدكياتأفهاعلىإليهاويشيرعنهاضبي
هذهأننثتىأنناإالالمسيحكلماتمعاملةفىخاصاترتيباأوأساوبايشعال
الرسالةهذهحولهتدورالذىاألساسىالمركزهىشلماتا

هذللصعوبةنظراالرسالةنقسيمفىالدارسنمنكثيراختلفولقد

دكلدالكاتبيتخذمواعظأرنمفيهاونيرالدارسينأظبيةأنإالالتقسيم
هذيانتبعفسوفذلثوألجلأساساالمسيحالحميدأقوالأحدمنهاموعظة
لتقسيم
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121Aبةالتجراالولىالموعظة

خلناتلىوالبانيةالرالصالهفىإيسيدقولالعظةهJAأساساالرلسوليتخذ

61rمتىبربةث

4إهمانأكثروالسلوكبالحياةيهتمالذىالمفسروهواكهاتباينظـر

كأفيظهرمختلفتينزاويتإنمنبةالتجروعوإلىحقيلهوالالهوت

يتناقكأنهيظر1t1Aعأىالثاتىءالجزففئنفسهمعبتناقض

األخيرءالجزهذافىؤمملمفإذا122أاألولءالجزفىله4قuمع

بةالتجرحاهـعنw9الثافاءزابفىيئكلمفإنهالقجربةمناخعن
J2األوءزابأالحياةاتخاهاتنيببلتاAاليبنىjيألنهاهلىكل

صبرىاىاوالضيقاتاآلالممنيعفىالالمسيحىأنعلىالكاتبيباللن12

عنيختلفالمؤمنالمسيحئولكننمؤمروغنننمؤالناممماكلعال

llواقفااللهيرىأنههوأساسىواحدرأفىنننالمؤغيرمناآلخرفي
علىلعاالكيفيةهaبغهفيفخكونويتزكىينتصرليفويهجانبه

يماحرجالبحعلهوثباتآصرآفيهاإليمانيولدوهناوحياتهإممانهتقوية

الصالهواظباعلىومالمسيحفىلكا

jiيجريهالذىالظلىهىالتجربةأدطعلىالكاتبيحددءالجزهذا

اiAإطارفىويضع26أنظر1g11ءالفقراعلماءاألغنيا

يذكرإنهالتاليةحاتاألمحlفىيفصلهاسوفالىالمفاهيممنبعضاالتحديد
تنرwl4الكاr4العملوو1rالصبر

6عرتاب3LCr14إيمان6و5يطـاجـا4oيحوز

معابدأهالتىالعبارةلمكإككرجعفإنهءالجزهذايختموعغدماهرتين
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ينالتزكىإذاألنهبةالتجريحتملالذىجلللرطولمحماaفيقولالتطويبةيادة

2j3أنظوع12عيحبونهللذيئالرببهوعدالذىالحياةأكليل

فهوسبقماحيتناقضأنهياوحالذىالعظةمدهفىالثاتىءالجزأما

لسؤالبجوابءالجزاهذالرسولويبدأwAالجربةمضارمحأب

وضعهيمكنالسؤالهذاالعظةمناألولءالجزيحتويهالذىالمعنىيتطلبه

خالفاولكناللهمملمننإفهىنافعةالتجربةكانتإذاالكيفيةهبئ

مجربمراللهإنكاللننىباالسؤالكهـذاعلىالرسوليجيبتوخل

الرسوليجيبكيفولكنأrعaأحدأيجربالوهولشروربا

المسيحفىونضوجاوتحمالصبرأيفتجالقداإليمانامتحانإنبقوله

مقالتجربةنستأنيمكنالالكيفيةهذهوالخطيةإلىيقودقدبراكشه

حينئذهنامنتفبعوعندمانفوسناهوردئنـغمنتنبعبلاللهعل

بةجراكفأساساألولالمسارمعومتناقضابلكليااختالفامسارهانحتلف

افهوةهذه14عاإلنسانقلبفىالشيوةأوالمثريرةالركبةيكونمنا

مسارمعيختلفاهلى4عموتاتنخحالخطيةكلتومتىخطيةتلد

وكلصالحةعطيةكلالرسولعنهيقولالذىنفسهبالتهيبدأالذىلمؤمن10

تغييرعندهليسالذىرs1اماأعندمننازلةفوقمنهىتامةموهبة
خالئقهمنباكورةنكوندالحقبكطمةفوددناءشاورانظألكوال

171Aj

هوةشاانحرفتإذاهمروضيقةحقيقةتصبحإذنفالتجربة

الخطيةإلىوتقودناصهزمناوبذلكمهاالصالحصدالقعلىوتغلبتبناقلو

اللهيفعلماهكذاليسوالموت

ألYا

Iالجدبدالعهدالىالمدخل0م



VAVYايعقوبالمحبةناجموسالثانيةلموعظة

كومننفسككلىومنقلبككلمنإلهلثالربتحمبالعظةأآية

قريبئنتحبمثلهاوالثانيةوالعظمىاألولىالوصيةهىهذهفكرك

Ylrvfمتىءواألنبياكلهالناموسيتعلقالوصيتإنبهاتنكنقسلث

الختالخنسبةلرةبهنمناقشاتبةالرساهذهمنالثاقاحإأليخر

عمنأصالنتجتالمناقدساتهذهلكنلvواألاإليمانصلةفىالرأى

الخاموسالكلمةالدملالمفاحيمهمذهمنالرسوليقصدهماإدراك
افىدفئالتىالحقأكلمةألكاـأواكلمةفابالبعضضهاوجملخها

Mالخروسةالكلمةيسمجهاأالتىنفسثاهىابنالفهاإلنسانبهايصبحالثىا

يجبالتىنفسهاهىخاللهؤتؤكدتخلمداإلنسانالتى

كثه125jعلهمغبوطافىيكونحتىينساهاوالاإلنسانيعملهاأن

الناموسأى1a222الحويةناموسالكاملالناموسنفسها

فالناموبهاهماهحلىبينالحقيقيةالصلةتتضحوهنا28الملوكى

اإلنحمانيعملهاأنيجبالتىالكلمةهوالحريةناموسالماوكىالكامل

SCاليهوبالمعنىالناموسأوالهودىالناموسعنيختلفهوالمعنىوبهذا

اوكىاالناموسإنهثقيللرهنألنالعبوديةناموسالمسيحيونيعتبرهالذى

aY5aلمجبوالذيناللهبهوعدالذىالملكوتالعاملنيهبالذى

المحبةعملهويعقوبالرسوليتطلبهايوىالعمليكونالمعنىوبهذا
اآلباللهعندالنقيةالطاهرهالديانمة127لذلكأمثلةوبعطى

دالمالعامندنسبالنفسهاالنسانسوخفظضيقنهمفىاألراملواليتاممىدافتقاهذه

VYY



ءإرضاومحاولهبالغنىسحواالمحاباهم9clUpاكذلث

يراضةاحسابعلىلغنى11

يمانألهإنأحدJIBإنبـخوتىياالمنفعة2fl1aILlaوكذلك

أختأوأخكانإنيخلصهأنااليمانيقدرهلLأعمالهليسلالشس

استدقئابسالممضياأحدكالهافقالايوساللقوتومعتازينعريانين

إبرهيملvأتكنألمالمنفعةفماالجسدحاجاتيعطهمالمولكنمحراشبعا
الزانيةراحابأممالتكمنألم2YYfAIYIJVدتهملةاكطامحبقههى

o225القريبمحبضهاهى

الحيةاللهكلمةسماعهوةءبداهويعقوبسبالمسيحىفاإليمان

الجديدالعهدمنطوفكيووهذاالمحبةLبأعماالقيامشالكاملالربتاموس

10815روميةفىهبولالرسوليقولهماهذاأليسكله

محبتكموتعبإيمانكمعلانقطاعبالمتذكريئتسالونيكماألهليقلآلم

إيمانVIjأبحونفااليمان3اتسالوني1رجائكمصبرس
ويمندخارجايظهرلمإنللربالداخلىوالتسليم2Ylيعقوبحميحط
فإن9العاملةالمحبةكحواإليمانفبرهانفيهننثجألالظاهرةالمحبةمالأمف

نحاسايطنصرتفقدمحبةلىليسولكنوالمالثكةالناسبألسنةأتكلمكنت
وانعمومملاألسرارجميع3وأنجوةلمكانتوإنيرناصئبو

انكيئافلستمحبةلىليسولكنالجبالأنقلحتىاالممانكللىكان

محبةلىليسولكـناحقرقحتىجسدىسلمتوإنأموالىكلآطعمت

هوأتممهالذىالناموسإنكورنثوساشيئاانتفعكال
ىاليهوالناموسليسإنهالحريةناموسالملوكىالناموسالمحبةناموس

ثقيلةالWأهذهتكونولكنوالمساكنءالفقراأطعملجأقيأمرتىقدلذى
r2أل



ابسييبمالسييديريدتىماأمالنفسىشيئآأنتسنعلبهماأممبهاةنفعوتينمة
أنهووأتممهإيماتىألظهرأمملهأنقوبيوالرسولبولسوالرسول

الطاهريانةاللىالممسيحيةهىهـذهكنفسىوأخـماإبىالربأحب9

المحبةسJAتاالنقية

r1c1يغقوببريرالمثالكألميثةالثالموعطها

11هذالفممنيخرجمابلاإلنسانيضجسالفميدخلماليسالعظةآية
اا0متىاإلنساذيتجس

يدخلهماكلإنهكذافتفسيرهإذنثجدغزاالسابقالكالميعتبرهل

الالقلنالفممنيخرجLمuوأالخوجإلىوينإخالجوفإلىىيمالفم
زقلفئشريرةرKiأتخـرفيالقلبمنألناإلنسانينجحسوذلكيضدر
االنسانتنجسالتىهىههلىفتجديJشهادةرقةفسق

laY5Yكا

أنيريدونالذفيساسيها14أيعفوبالرسوليضعهأنيريداهذا

ولكنهسهالليسهذافمطلبهماضاسامعلمينليحصبحوأالقيادةيأخذوا

إنهما3ولمخهممجدثقلىلمانظراهائلةسشوليةإخهامسئولية
كالمهمفىينحرفونوقدللمتعفمينوالصالحللخيرعظيمةخدمةويؤفىقد

الكالمهومملهمإنناسللهائلةعثرهويضعونشىYكلفشئسدون

تفعلعااألمانألمماويقودهاالسفينةينقذقدولساخهمرخطمملولكنه
تاللسانوأقسىأخطرفماحتفهاتلقىحيثافمخوراإلىتحولهاوقدالدفة

تتصارعقدكلهاإلنسانعنيعرىالLcاللساألنذاولكن

معاملتهفىاللعنةؤئعقبهاوالبركةالصالةمنهفتخرجوالشرالخيرمظاهرفـجه
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فيلفظينقنبثمالظماوىقىنظيفةمياهمنهشنهرجينبوعكأنهالناع

تصنعأنبالتينةيايقهلدتههمبمنيليقهذافهلالموتفيهامياهاقذرةا
812ة3تيضاحمتمصأنمةصالأوزيثونا

حكةوهىيعةJواالحكةهناكالمعلموقيظهرلخماحكتانفهتاكإذن

صالحةوأمماالرحمةمماوعةمذعنةمترفقةسالمهثمطاهوةهئكاويةل

الحكةهثاكحموالسالمالبررعفيصاحبهاتجعلءوالرياالريبعدجمة

وتمارهابالشيطانبلءبالسمالهاصلةالنفسهاالنسانمنختةالتىاألرضية

يزرعصاحجهاخعلإنهاالحـقعـلىوكذبالقلبفىوتحزبمـرة3غير
rr1Aدىرأمروكلاتشمويشا

كلهابرديةالالمجتمعاتعلىعامةنظرهيعقوبالرسوليلـقىوهنا

علىدةشبكلويحذرهمالمسيحالسيدتالميذومنموسsأتباعمنفيبماتجن
أنويريدونويحاربونيتمشاتمونوشقاقخـصوماتمنمنهميبدرما

هـوالبعضربعضهينهشالذىالمجتمعهذاإنيملكـونالولكنهميمتاكوا

مجتمعالعالمومحبةءريااممامجتمعيسوعالربكلمهالذىالمجتمعذات

4معااقابوااليدتنقيةإلىيحتاجالذىكنالمرامجتمعوالتظاهرالحسد
7VYrمرؤسأنظرااا

ءالدوااوقتانفصىوفىءالبالأصلإلىأخرىمرهالرسوليرجعوهنا

بأنويكذبهوسAالنااهلىيكسرمنناكفاوكىاوسالناإنهالناجع
اللهبفيالحريةناموسالناموساذiعيخضمنوهناكويدينهأخاهيذم

rوسا4yأخاهوصيب

lI525ل4الصبربعةاالرعظةالمو

خلصفهذاكىالمنإلىيصبرالذىلكـنو11t10مرقساآلية
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جماولواألينيأوىؤوالرالخهـطابإطارفىقيلثالتىآليةاهذهنتكالباا

عندماناظريهوأمامالرسولعقلفىيقابلهاواrمرقسالمذكورف

وهاالخأيهافتأنواعظتهفىيقولألنهاألخرةالعظةهذهوعظأوكتب
بدأالتىاألولىيciإىأخرمرةرجعلقد7ة5الرببئإلى

ينالتزكىإذانهألالتجربةيحتملالذىلرجلطوبىlإذعظاتهبها

يقدمهناولكن12اhيحبونهالذيئالرببهوعدالذىالحياةكليل

منكوأحدالمشقاتاحتملالذىأيوبهومثمهورمثالمعالنايحةهذه

بحاقبةالربكافأهمذللثوألجلوصهرواتأنواالذينينالمشهوءاألنبيا

ورؤوفالرحمةكثيرالربألنمجيدة

اإلخوهصبريظهرأنيحبفيهالذىالموقفالرسولييرزالعظةهذهوفى
ضرورىلصرفافيهاالقغصاديةالناحيةوخاصةاالجتماعىالموقفوهو

725ة5االخوةعلمايقعالذىاالقتصادىالظلمنظراوةلإلخ
االثنينيخاطبفهوكويهاالخوةيظلمونءفاألغنيا

أقسىإليهمفيوجه4r56الظالمإنءاألغنيايخاطبإنه

يعطوهملمولكنهمالحقولثمعهممماواالذناإلخوةظلمواألخهمالكلمات

هوالظلهذاأنيعتبرونمنالمفسرينمنوهناك54أجرتهم

القمححقـولفعلةهمليسـواالنهعلةوأناجتماعىظلممنهأممثرديئظلم
الفعلةولكنكثيرالحصادسيدناJقاممااإلنجيلفعلةهممابقدرالفعلية
937ىمتaoحصاإلممافعلةيرسلأنالحصادربهنفاطلبواقليلون

اوهلى7ةi10اjلأجرتهمستحقالفاعلألناآخرعموفىJوق

أنظرالناسإلىاإلنجيلكلمةمحملالذىالمرسلالحقيقةفىحوالفاعل

يقصدهالذىالهدففيهونكذلكاألمركانإذااAستيموثاوا

Ivr



الذيئاللهعنالبعيدينءاألغنيادايهواهمالقاسيةالكلماته0بهسول4
قابلوهمولكنهماالنجيكةكلمالمسيحيون5الفعلةءحمؤالإليهمحملى

إذjjن3ا13امتىأنظرالفاسيةوالمعاملةبالرفض

56فجهميتكمالذىيسوخنفسهالبارنيضطثدوفإنهميضطهدوخهم
YOو4أممJأنظر

والفالحكفالحنويخاطبهم572اإلخوةإلىيتالشلمثم

بئطمل1فليتأنواهمهعذاjوالمتأخرالمبكرالمطربئإلىمتأنياافرينتظو
األننموعلىءبالرجاءمماوهمصبروليكن79رباققدوهوالرب
االضطهادأوالمرضواجهواإنالذينالمصلينصبرهوهمرصإن9

يفعلأشعبهويساندالعالمفىيتحكمالذىإلههمفىالكاملءالرجالهمفليكنا
منعفىطلبهإلىالربأجابهلقدوقواتهالمالثأمامالوحيدإيليامعذلك

المطريأتىسوفوهكذاcاAوا5Vخرlإرسالهثماسلم10

ويرحوااألنينمنبدالنموافليرولهذاAjVالرببمجىاألنحاتولوجى
أنيمكنالالشتاتءأغنياإن13و912االنكسارمنبدال

XeJأنيجببالمحبةبلخوفواليأسفالاالخوةءفقرايهزموا
عنيردونهبلالهالكمنليمنمنعاولواأنوباألكثرالبعضبعفهم
09tYللربةالمجيلهمةانلطممماوهذهالموتمننفعسهينقذوالضالله

الملوكىمهنوت1ألولىبطرسرسالة

األولاالهتمام11عليهوتنبرالملوكىالناموسعنمتتكليعقوبرسالة
اتخنمهالذىالموضوعوهوالملوكىايكهنوتفهواألوبطـرسلرسالة

الرسولإلىتنسبانرسالتن5إحدهىالرسالةهذهلرسالتهأساساالكاتب

رساليهأنإالالتالميذبيناألولويةلهNورسوتلميذآكانأنهومعلرسب
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يندهشونءالعلماأنبلفقطذللثليس14الجديدفىالعكتبببنغيرتان

الكاقبمعهقضىالذىيدالعومملحياةعنشيئافيهمايقرأونالعندما

رسالتنالهاتننسبةينكرواأنمنهمبكتيرينحدامماتلمذهلثركةفىمحنوات

يةاألعظيمةفهىحجمهاصغرخاألولىسالةUذلكومعإليه

فىللهيعيشواأنعلىوتحسهمالمؤمننj3Jلامصوراكلإلمماتتكلمألخها
اللهبعيداعنيعيشعالموسط

لةساالرثاريخ

الكنيسةفىهاءوراطويلتاريخلها1األوالرسولبطرسرسالة
التاليةاألمورفىهناسنجملهاولك

ورسالةالرسالةهذهلنبتشاكاهناكأنءالعلمامنكثيررأىأ

اقتبسقدأكليمندسأنويعتقدونكورنثوسإلمىماقJالرأكليمندس

بممنهيقتبصكتاباسميذكرواليقتبسأنهيذكرالفهوذلثومعمنها

إيريناوسعصرمنذمؤكدأمروهذامنهايقنسونءاآلبابدأب
مشهورةءأسمالعلوبطرسالرسولرسالةمنيقتبسونأنهمونيذكراوكانو

أنهاعلىكافيةاألنطاكىلسوئاوواالسكندرىوأكليمندسكقرتليان
سالةالرطهنسبةلصحةقويةلضهادةتعطى

الموراتورىئمةUjوذلكقويةثماةشهافىفقابلفإنناذلكوخص

ممنوآلالهااوثيقةاهذهفىوجودةغيرفالرسالةبيةالغرالكنيسةمن

الرسالةوالالثانيةالرسالة4LipتحتوالالقاثمةهذهأنهمذلكJالرد

فامارأتمقدالقاثمةهذهنهايةأنوياوحيعفوبمالةراللينازالعرإلى

الوسائلهذهفيهاثظهر
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يرجحالكنسىيحالتالصةثهادأذتجنستنأننسقطيعاألمورهذهن
قوىتقليداوهلىبطرسالرسوكإكالرسالةهذهنسبة

لةساالرلمو

الرسالةهذهبةنحينكروفيالحديثالعصرءعلماشكثيرآأنسابقاعرفنا

كحالهيدعمالذىسثاالالتقليدشبادةقوةغمj4بلرسالرسولإلى
وبوردونااطرسلىب1وصوحبككذلكتعلنالتىالمقدمةورنم
هذاإنكارهمعلىالتاليةاهنالير

Iبهـاوأساولةساالرلغة

اللغةفىضليعادوجالكانكاتبهاأنعلىوأساوبهاالرسالةهذهلغةتثمد

وبنمابيلركبتضابهوهناكاأبناخمنواحدهأىمثليكشيثبخاليونانية

العبارالتصجاكةفىابهتأشقدالكاتأنعلىيدلeةالسبعيذالترجمة

بغزارةيتميزفإنهذلكجانبوإلىمباشبرآاقتباسامنهاواقتبحشوالجحل

أنحتىاكيبوالتراقواعداحيثمنلغتهوسةتعبيرهوسصولةداتهمفر

فسهبولسالرسولأسلوبمنويسراهولةأكثراعتبربهلوأم

كنةعرفرسكبجليلىشخصعنيصدرأنيمكـنالاألسلوبهذا
يوسابيوسيسجلهالذىالكفحمىالتقليدعنهويشحدsltjvtwآعاأنه

لهـصةاهذبيقومرقسكانوقدديثهأحافىجمرإلىتاجنKأنه

نفسهافالرممالةعليهالردويمكنقاطعاليساالعتراضهذاأنعلى

وjaو512األميماناألخبساوانساستعانقدالرسولبأنتمخ

هاليرنانيةاللغةضليعافىكالالذىبولسالرسولرفيقسيالنفسه
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الماريخيةبةالصعوب

رنشصعـوباتعدةهناكبلواحدةصعوبةهماليستالحقيقةوفى

الكاتبإليهايشيرالتىباالضطهاداتتختعداألولممامناأهمكلام
ومريرةمحمرةأتعابفىوزونواSإليهمالمتهوبأنشكوال
وهذه6212j154Yj1f5j9أ

يصفهاووهمسيجـونألنهمعيهمتقعكانتالتىضطهاداتلالنتيجة
كلهأالمسيحيةأنشالةالرفـنونستخليى4vمحرقةبلوىبأنهامرة

إذاإالذللظنيكأنيمكنوال59الباوىههنهفىتبوزكانت

كانتمنهاءأجزاأوريةibاالمبراأنبمعنىادارسميااضطاالضطهادبهان

الرسيةطهاداتاالهطهأنيذكرالمسيحيةبرتارييئرسممانجيهضالعة
اجأوقىA196وميقيان5cIJنيرونعهدفىكانتالمبكنرةا

987qA11Vهذهمنواحدإلىيشيرالرسالةتصفهىافههذافهلم

الطاغيةهذااضطهادألنبهمقطوعأمروطذانيروندعفئيكنلمإنه
بنتسشتانتمنبـنالمغر101إكتبتالرسالةههذأنحيقفئرومايتعدلم

هناالمقمعودفاالضطهادcاوبيثينيةوآسياوكبدوكيةوغالطية

ونرنيشنهالذىطهاداالمنمدىأوسسعكاناضطهادأحقاكانإذا

الذىوننيرعهدعنمتأخراطهادااتقمصدكانتالرسالةوأنبدفالولهذا

الرسالةهذهيكتبلمأنهلماءليدهوهذانفسهالرسولبحطرسقتلفيه

نفسهاالرسالةفىيسندهLمليسالتارفياالعتراضهذاولكن

منذكذلكأنهمأجلمنوأتعابأتتعييرفىويجوزونيثآلمونفالمسيحيودأ
فىيوجدالأنهمنحفىإلخ00017وI42أايألولىأيامها

تكوندقالمحرقةوالبلوىمنظبمحمىjاضطهانتيجةاأللماهدأنعلىسالةالر
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لكراهيةنتيجةحامكانفالمسيحيونحهامـنىالتىالفرديةالحرادثحدى

احمهمفىوعااوثفيةاموعبادأعيادهفىيشاركونهمثوايعولمإذلهمالناس
والقلئاحةالرمصدرالعدملذلكوهملرفاعتةالقبيحة

بهذهبكلرسالرلممولبصلةفتتعلقالتاريخـىالمجالطفىالثانيةالصعوبةأمـا
هاعالقة4ألهيكنلمفالرسولالرسالةمذهاحمهاإوجهتالتىالكناخ

جففهولمجهوبولسمولالرلتبشربفعلوقويتنشأتكنائساف

أنيمكـنوالضعيمتاعتراضأيفعاوهذابطرسالرسولثميستبي
بعدوخاصةهـكزيامإلغالرسوليكتبأنمستبعدليسألنهcقاطعاذسي

ذافنذلكالرسولبطـرسيفعللموأذابولسالعظبمرسولهمفقدواأن
أاكلهالكنيسةفىوفةالمعروقةالمرالشخصيةوهويفعكالذى

الصائديةبةالصوص

منكبرآاءجزتعكمسالرسالةههنهأدطفىاضاالعترهذاويتلخم

واقتتاحيةجماتتاحيخافبينبهتشامثالفهناكبولسسرلالروالهوترأفكط

Iالرسالةهحذفللصليبالتىالخاصةاألهميةوكحناكأفسسأهلإلىسالة

اتصطالحماالبعضعلىأيضآوتحتوىلسبوسولالررساثلفىpوجوهوكما

بإتبأملوتسميتهاءبالبناالكنيسةتشبيهمثلبولسالرسوليعستخدماالتى

الذىهوبطرسالرسوألأنهفىيشكالدارسيجعلكاذلكوغرالله

رسةلىتفكيريعكسكانبولسالرسـوليذتالميتواحدالالشاLكت

العظيممعلمه

حعناكأنمحاaاالتجاهذادتقفالتىايشؤاهدمنهناكولكن

الةالركذهفىهـتظعلمبؤلسالرسولعندوأساسيةجداهامةأفكارا
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الرسولمدرسةتالميذأحدثاكاتكانلوجدابامسضغرظهورهامعدبعتبر

ومناالروحفىالحياهالناموسمنالحريةبااليمانالتريرمثللسبو

طاعةمثلةبالمربولسالرسولهايشرأالرسالةهذهفىأفكمارأيضاظهـور
السجنقالتىلألرواحالمسيحتبخميرملوكىككهنوتالكنيسةالعهد

ذلكوغير

بطرسالرسولوأنخاصةيستغربالأمرفهواللشابةبعـضوجودثما

طاخفإنذلكومعبولسالرسولرفيتماوسلوانسبمرقساستعانقد
بطرسالرسولمثلأصيلومفكرخالقعقلعلىيدلالرسالةهذه

الذىهوبطرسالرلولأنيؤكدالذىالتقليدىالرأىيرجحكلههذا
الةالرهذهكتب

ةالممjtراكمابةيخثال

نججرىالذىاالضطهادتحديدعلىالةالربكتايةقاريختحإليديتوقفت

الرسالةفىتظهرالشواهدبعضهناكذكرهسبقكماالرسالةفىوصفه

النظابمومنهالالضطهاداتتاريخبأىتبطقىأننيثالمبكرتاريخهاتؤيد
تطورأىيلمحأنتميستطالقارئفأىالرسالةتظهـرهالذىالبهذمى

بلاألولالقرنأواخررظمثلماوظائفهافىأوأكنسىالتنظيمفىمتسع
م65حوالىأىللرسالةالمقترحالتاريخمعبسيطايتفقالتنظيمكان

هنايهربونالمسيحيينجعلضخمدثصدىتعكممالرسالةولكن
ا001طيةوغا3بنتسشتاتمنبينالمتغرLالرسولثمفيسوهناك

ودالبيدالربأخىيعقوبقتلهودثالحLذلكأنءالعلمابعضويحتقد

الذىالوقتبيقارأنهأىم75سنةالهيكلخرابقبلحثأمـروهو
السابقالرأىبحسبالرسالةهذهفيهكتت
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aاد4الرشالةفيهكتبتالذىالتاريخأنعلىيدلثالثشعاهدكن

تيبنئاكسلىفاخضعوايقولإذالدولةمنالرسولموقفوهواب

نشكرسلالموالةأوالكلفوقهوفكنطكاكانإنالربأجلمنىضة

هذاrtiالخرلفاعلىوللمدحالشرفاعلىمنلالنتقاممنه

وقنربدآحتىم46سنةإلمماوالرسلصيسةالكلمقبوالكانلموقف10

المريراضطهاده

أوائلفىأللرسالةالمئاصالتاريخنرجحأنفيمكنناهذاوعلى
الميالديةلستيناتة

الكعابةسككان

ء513معكمالختارهبابلفىالتىعايكمتسلمداالرسرليقول

ةالكخيممممايحمعتسلموالتىبابلمنلهمشايأنهيكشفاصـفهصولعله
بينفجماتقالتىتالمثأىالحرفيةبابلليستيقصدبابلفأىهناك

الرسولأنإلىيشيرحتىأويؤكدتقليدأىعننسمعلمألننارينالخ
3بابليوناسطهمصرفىكانايقصدإنةقيلوقدهناكإلىذهببطرس

أيةفيهاتظهرلم14راألهذاإلىتابئتشرلماالسكندريةكنيسةمحرلكن

اليمكنحدثوهذاهناكسكنأوزارهاقدلرسبالرسولأنعلىاشارة

نحنفيةأوعليهنسكتأن

10رومنبهاكتالرسولأقعلىافقتبىءالعلمامنظىالالغالبيةإن

فىذلكيظهركماالمسيحيينبينعنهاشائعااحماكانفقدبابلالسمأما
أنأوادالكأللبألنإماكرمؤعليهأأطلتىآنهويلوحcاvلىالرؤياطسفر

قبيلمنأىلنالمسيمحيضدوألالرحهمالناستوترخاةزياأىبخنب
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والتغربالسبىرمزهىبابلألنأوالدولةأوالشعبئورةءواتقاألمان
وهناكا1وغالطيةبنتمسوشتاتالمنغربينإلىيكتبوالرسول

لعلهولمدينة15هذفىحدثيؤكدأنهبطرسالرسولاستمثحهادعنقوىتقليد

نيرولتأيامفىالكنيسةضداالضطهادانفجاربعلىاستشهدأنإلىهناكبلى
الستيناتوسطفىالـاغية

الهالرمضمون

ءرسولالجديدالعهدفى5رالتبمتمالتقسيمبحسببطرسولراليعتبر

رذوح28غالطيةاألرسولبولمدمولالركانبينماالختان
هـاالهودإلىوليساألممإلىهذهرسالتهووجهبطرسفالرسول

أنوحبهاتتميزالتىافالممززأومنخاصةأهميةيعطيهااألمروهذا
IلرسوJصاروأقدأفهملعيصفهمأنهأئالقديمالخـطفىفيهااألمتيضع

واعيدهaودهوعهواللهتـدبيرعـنينفصلىلمىايهالجديداللهشبضمنمن

ااورىلمموااهـظيرةدلكفىأدخطوالقدقديمالشعبالحاأعطاالتى
الجدلجيإسرائيكقيتجؤأالجـزعأصبحوافقداهلىعلى3طامتيازاتنهكل

الرسالةهذهفىالكنيسةلرىوهكصذاودعوتهوكهنوتهه2عهوبكل

لممامثيليظهرلمبكيفيةالجديدإسرائيلصورةالجديدةالصورةهذهفى
هلالصورةهحذووضوحهاعمقهافىالجديدالعهدأسفارمنسفرأىفى

التاليةالصفحاتفىلمهاوخطوطهاسنتتبعالنى

الشتاتفيشبدا

يعقوبرسالةفىتظهفىالتى4المقبنفصرسالتهبطرسالرسوليبدأ

واحدفارقمعنولـبمالشئاتبئالذياللهلتبإكbw1يكتبإذ
تيهودأصلمنالذينينالمؤإلىيكتبايعقوبالرسموليأدبهؤليهام
Y



تمنالذفيالمؤمنإلنبطرسالرسوليقصدبيخمااايعقوبالعالمكل
6وبثينيةوآسياوكبدوكيةوكالطيةبنلسمحدودةمناطقفىأممىل

الذىاألمر43jtاألوثاندةعبامنوافتدواalجااا

بطرسيالرسولأنعلىتكشفيقةالحقهذهلليهودىيقالأنيمكنال

أخدفا5مجازمعنىفىبلالحبرفىمعناهافىالكاالشتاتكلمةلجستخدم

ءأعضامنالجديدالعهدفـؤضىعاىوأطلقهاالقديمالعهدمنبطربيبماالرسول

اهذعقءغرباإذنفهمالشتاتفىوألنهمإلجهايكتمبالتىاألمميةانكنائس
والأورشننمليسالحقيقومسكئم211فيهيعيشونالذىالعاير

الجديدايشتاتتسميةعلىالرسوليقدمالمقامهذاوقcالعمحماولكنحكيكلفا

انتبئوأمايقولإذاقديمالعهدبنأخذهقبلمنعلجهميطلبربلقب
فأشماآلنوأماءاقتناشعبمقدسةأمةماوكىوكينوترنحتانحجطع

فالصهيمءغرباكانواوإذا196نجروجأنظر10وaY9اللهشعب

ضهودالقديمفىإسرائيألانتظرهالذىاألرضاثكالميرNاثاميرينتظرون
ألجلكمالسمواتفىصنكوظيـضمحلواليتدنمسواليفنىالثرات

مستعدوداصاسحوريذوقواأنبعديخالونهسوفاثالميروهذا4ا
Yالمسيحيسوعاستعالنعنذاألخيرسانالزفىيعلنأن

نعمةفىشونيعمففيهثابهميحيطوماغربتهمكلوحذلكومع

شتاتثاللهبحاثمإنهمانعم013تقومونفجهاالتىالحقيقيةالله

لنمروكرغجمواللءغرباالعالم

الطاعةدقمعب1

عاوشطىالمتغربلشعبهذافىسيحالميسوعرسوليرىذاsم

عدومغايرعالم30ؤالنجاسةوالخصالعةبالفسادمملونئرير
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الصالحخهمسيرويشتمونيجدفونبلسالمفىالمؤمنينبأنأليرىيستريحا

1IfclIt14فىاللهاخدخلوقدجماعةفيهيرىالرسولإن

اللهعمبمقئضىالختارونأخهمعلىيخاطبهمفهوالطاعةعهدهوعهد

0012المسيحيسوعدمورشللطاعةJحاتقديستىالسابقاآلب

4Ycخروجالريةفىالقدبالعهدفىثحلىماعلىتبنىالنظرةهذه

اماكللهالشعبققالووصيتهالالبكلمةالشعبإلىموسىءجاعندما

ألالدموسىوأخذانئيرذلمجواوعندئذV6عونطيعهنفعلهالرببه
لبىالشعبعلىمنهالبافىالنصفرشثمالمذبحعلمهورشوتطسفى

هلىكللمجسبعكمالربعملهالذىالعهددمAمولهقالوuصميقدس
رأىماوهذابطرسالرسولفيهفكر10حعذا8وIعالكالت

ايسولكنيدالجعلىإسراشلشعبمعالجديدالعهدفىمملهdiأيضااللهأن

معروفاالمسيحدمعيببالحملمنكماثميهأمبلىولكنوتيوسيرانبدم
Sهفكاذلكوألجل19ابطرس9العالمتأسيسثدقبلسابقأ

وكيطيعوذإنهمالجديدالعهدشبلLهكذاالقديمالعهدفىالشعب

1dIااللماعةدالأوإذنفهملربEمىالطاعةهذها

للمحبهبالروحالحقطاعةفىأنفسكمطهروادلهميقولكاتطهرهمتىا
Yابمثدةطاهرقلببعضامنبعضكـمفأحبواءالرياالعديمةاألخوية
العهدمؤمنوفيهيحوزاختبارلكsليقوعندماأيضاالرلمموعقلفىكان
موديالفاالطاعةعهدفىاللهمعدخلواففجهاظالمعموديةوهوالجديد

يمسوخبقيامةاللهكنصالحضميرعؤالبلالجسدوسخالزالةالحقيقتهاق

الذىالمسيحيسوعأنقالمؤيحترفاالختبارههلىفق3Y1المسيح

أىيشوحالااللمةكاطاعةفىلهيخضعايذىالربهومواتNيبنمنقام
التكلمةعلىالحقيفىw41إلجصيانوالءالوراإلىصعالرمنفوع
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بقلبهمفآمنوا1o2صهابحثرواالئىصلمةالاألبدإلمتثبتلتى

لهيقولاألساسهذاوعلىعليهمالمسيحبسلطانوحياتهمبفمهمفواواكأس
وكأطفالمةملىوكلوالحسدءرالريامكروكلخبثكلفاطرحواDالرسول

قدكنشإنمنهتنموالالغشالعديمالعقلىلناللاشتهوااآلنلودينمو

الربدخلواخالذينالمؤمنينإنrاaYصالحالربأنفقتم
النىالحقكلمةألقهلكلمةالطاعةهذهيظهرواأنيجبالطاعةعهدفى

5المعادالتريرالعالموسفىبهابشروا

Ywكلواالكهنوتشعب

Y1الهوقاألولالقسمتقسميهتإلىينقمممالرسالةمنءالجزهذا

J211ryyاألوءالجزعلىيبنىتطبيقىالئافاوااللسما

يبنىهامةاصطالحاتعدةالرسوليستخدمالالهوتىالمسمفىا

الحجرماأالمقدستونع13وحىjاالبيتالخمرمضاالهوتهعليها
ءمنحجراحيامرفوضاإليهتأتونإذألعنهيقولإذالمسيحإلىبهيشيرفإنه

زاويفحجر3لىيقوثمY4كريماللهمنمختارولكنالناس

ةعئروصخرةصدمةرواويةالزرأسصارقدهوالبناؤونرفضهالذى

YAءإشاياففىالقديمالعهدكأتأخذاقتباساتهذه268

11Aj2اjr18مفىوكويمزاويةوحجررمختاأنهعلىيصنهه16

علىيصفهAfءإشعياوفىالبخاؤونرفضهقدحمجرأنهعلىيصفه

بنىالبناؤونرفضهلذى10اكـريمالحىالحجرهذاعلىرةجرحأف

فىمقدساكهنوتابيتاروحيآحيةكحجارةمبنيينأيضاأنتماكونوالمؤمنون
نبيشاعادياولالالمسيحأساسعلىتبنىحيةأيضاحجارةكم25
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رفضهالذىفالسيدهذاوعلىوالذبائحالعبادةتقدمفيهمقدسهيهل

قدنفسههواللههيككاويحموايبنوأنيستطيعؤنأخهمظنواالذينالبناؤونا
أكهنوتيعملبنىالذىيدالجدهالهيكلهذاوفىالجديدالهيكلأساسصار
ليسجديدهذبائحيقدمالمقدسنوتالكوهذامقدسكهنوتجديد

بيسوعاللهعندمتكبولةروحيةذبائحخهاواأرضيةحيوانـاتامن

لهميقولطإنهالروحيةالذبائحهذههىماولكن25المسيح

29أالعجيبنوره1Jالظلمةمندعاكممنبفضلتخبروأللم

مندعاهمالذممتدتهامشيادةإوهوجديدبمعنىاآلنتفهمالمسيحيةفالذبائحإذن
لسيافىؤالنورةاوالكرالثداسةإلىاظلمةاةياالمنحلةالحياةومنالوثنية

المنمميخنيةللخياةشبطرالرسوكيشتخرنجهىأااالحفيقىالمعنىهنايسوع

إلمسيحيةللقداسةالصجيحالمعنىالعالمفىظهارهالمالصحيحوالمجنى
دالطقمبىالتطفيرليستإنركالحعنهواالنفصالالعالممنالخروجليستإنها

القداسةإنهاالعالموسطفىالحقيقيةالحياةإنهاالقديمالعهدفىكانالذىس

ذللقليمهالحـقيقىفوتافامعهموايكرلالناسوسطالحياهفى

فىالعابريواجهالذىالكهنوتولكنهالمعابدداخليختقالذىالكهنوت

يصرحولهذاالحياةفىيحدثالذىوللتغييرالمسيلعملحيةناطقةشهادة

ءاقتناشعبمقدسةأمةملوكىوكهنوتتارمحفنجسأوأماقوةحبكل

195tjخروجالقديمالعهدلمشعبايعميدؤابهماهذا29

جميعبينمنخاصةلىتكونونعهدىوحفظغلصوتىحمعئمإنواآلن

كدسةآلوأكهنةمملكةلىتكوزونوأننمP4األركللىفإنالشعوبا
كلهالشبإنهمماشعببينمنخاصهجماعةليسهنافالكهنوت

مصالحةأداهيكونونوبذلكعهدهولمجفـظاللهصوتخيطالذىالمثتعب

وكىمكهنوتإنههمالجديدالعهدفىالمؤمنونأيضاهمءالهفىكلهللعالم
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صاالمسيحإلىالجحيعيقبللكلهالعالمإلىصالحةالمكلمةيحملوا

واختبروههمواءجا

هذاالمسيحىاألساسحجرعلىالمبنىالمقدسالهيالسكهذا2

عمليفمواقفAقداستهاتظهـرالمقدسةاألمةهذهالملوكىالكهنوت

39اrة2فىالمواقفمنمجموعةمنهاالرسولويذكرملموسة

فىذلكأكانءسواالسلطانلهلمنوالخضوعالطاعةعلىتبنىالمواقفوهذه

المحليةالحكومةأوالعامةآلللحكوالسلطانفهناكالداخلفىأوالخارخفى

هونكنللملككانإنالربأجلمنبشرىتإبقىلكلفاخضعوا

مالخيرلفاعلىوللمدحالقرفاعلىمنلالنتقامفالكرسلينالةللههـأر31فىوفي

2rبكلخاضعينكونواالخدامثااالللسادةوالعبيد14و

إندفضلهذاأيضاألنءللعتقابلفقطناذرفقللصالحينليسالسادةهيبة

ت19و281أحزانامتألمابالظلمنحتمالاللهتحورضححأجكمنأحدكان

حتىلرجالكنخاضعاتكنءالنسامماأوكذلكالألزواجهنالزوجات

كلمةبدونءالنحابسرةيربحونالكلمةيطيعونالالبمعضكانوإن

للحالعةالحقيقىالمعنىبطرسالرسوليفهمجمجياحعذهفىا3

هوألوأدضأوسحإطارفىخضوعوكذلكطاعةإفهماالمسيحينوالخضوع
سيحينمسادةنواurlsسوالسادتهميخضعونمثالفالعبيدنفسهدتهالطاعة

دقعبعاألضهمبللهمعبيدألكمليسالقساةالسادةمنمهـمايحجنركأو
وبفـئهالذيطعنألكنإالألزواجغنيخضعنالوجاتوالزاللهنهافثرن
بويؤمنواالمسيحيقبلوالمالذيناألزواجءهؤاللربحاللهمنمرسالتيكن

إنهملدحمكومةأىالبشرىالرتيبلكلالخضوخيفهموكذدكبعد

منولكنالعبوديةروحلىمجرونألضبمالىالبشرالترتيبطذايخضعون
9r7



هذاتفسهدتهالخفحوخهولهبمفوعفاظاللهمنمرساونإخهمالربجل
الوقتذلكفىالرومانيةالدولةأنتمامارفيعبطرسالرلسولأنريظ

فاعلءوتكافىالشرفاعلىمنفتنتقبمايابثرىالمجخمعحفظعلىطعملكانت
قولالولكنهلمافاخضعوااليقولالموقفهذافىالرسولإنالضر

عهدفىمعهخاواالذللربإالتكونأنيمكنالفالطاعةأطيعوا
يؤديهوطالماولكنوالخفعوخاإلكرامفلهمرىالبثللمدأأماالطاعة

الصحيحالطريقعنمIsLlamIKjإولكـنلهاللهوضعهاالتىالخدمة

أوامرهصارتماوإذااإللهيةالطـريقمعتتناقضطـريقحهمأصبحـتماوإذا
الرسلساؤحبطرسالرسوليقـولعندئذاللهيمجدالمإلىتقود

9Yة5أممالالناسمنأكثراللهيطـاعأنيفبغىهـ

fالمحرثةالبلوىفىالطاعةشعب

تسجطرآخراتجاهفىا33كأتبدأالرسالةأذهوالمالحظاألمر

العدديقيقارنومنواضطهاداتيهصرةآالممنالتحذيرروحعليه

يؤذيكمفنtt1nفىليقوفهـوواضحايجدتغيراا4وا3

قبلمنالمعينينوالحكامالقانونإنيقولكأنهبالخيرنمتحثلكنتمإن

ولكنDيقولعندئذولكنهايخرتفعلونكنتمإذاتححيكمالرومانيةالدولة
أنيلمحالرسولكانلفrtفطوباكالبرأجلمنتألمنموإن
أجلمنالأيضايتألمونسوتنالمؤموأنالجوفىشررآيتطايرهناك

هوليسالخيرهذاأنهناالمفهومومنيعماونهالذىاصليرأجلمنبلالشر
وممسيحيانامؤاإلنسانكولطفىيتمئلولكنهالطيبةلاألممUمنمجموعة

تخافوهفالخوفهماوأللمسيحىيقولفإذ4ذللثحوحتىولكن

sلمحاوبةدائمامستعدفيبكمقلرفىااللهالربقديصوابلبواتضطروال
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إئااIoإrوخوفأبوداعةنيبهمالذىءالرجاسببتءميخسأل
المسيبدااللهمنعهداقطحالذىفالمسيجىرالأجلمنطهاداالكان

يستجوببمأنمحاولتكلكلرغملهلمةكابطاعةاللهيقدسعإنهالطاعةعنهد
تعليهمللعهـدبهمطآعإنتبالمسمإيماسببعنالحكامأوالناسمن

039مضايقةكلوجهةطللوقوفةالقوص

لةءوالمساالضيقاتهذهوأذطاللهفىالرجامنتأتىاشجاعةاهذه

ءورايقفدسوفذفسهاللهسمواللهإنشئكلفىالخايةهىليست

كهنمسريشتمونفالذلشعبهوراأليخبىأنيستليعالذىووحيتعككل

ألنهبمإاللسببالالمحاكمإلىيجروكهموالذينثسممسيحةأجلمنلصالحة10
العادليالديانأمامالشديدةالمحاكمةظكأنفسهمهميقاباونسوفللمسيح

سوفاللهإدناألرضكحكامهمخدعواكا9jJدبمثحهويخدعال5الذ
ئمعـلىعيوشهميفتحونالذينأولئلثأماr7صهمويخزكهمب

بينمرتكمسونتوأنيكافههملمموففالتهوبرخهرمنالمسيحين

يومفىالقهيمجدونشركفاعلىعليكميفترونفيماتتكونوالحسنةألم10
YYيالحـظوضهاأالتىالحسنةأعالكمأجلمناالفتقاد

منتأبرإنهلهممثاالنفسهالسيدأمامهمالرسوليضعالموقـفهذاوفى
ولكنجسدياأماتوهجموبواسطةاألأجلمنالبارتألمالخطـاياأجل

اسمككفوقآابوأعطاهورفعهالجحيحأمامأقامهبلهكذايتركهلمالله
rAا14لنامثااللنأخذهبالجسدالمسيحهـتألمكاوهكذاا

20و319الصعبةالغامضةاالياتبعضالرلمعوليذكروهنا

يةفىالهوفىموجودأذلكنtcكمايعتقدكانلرسبالرلسولأنايلوحس
عقيدتهمبانينالشريرةاألرواحهوالقديمدالعفىالناسخطيةسببإن
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الغاسيلودفعواعصواالذفيءهؤال4ا6تكويئفىjjماعلى5ذ

بلرسjvيرجعولعلهمأيضالهمكرزبلالسيدركهميلمالعصيانJإ
العظالهالكوسـطفىوأسرتهjخلصكماولكن6هوذا24

المظلمةالمريرةالضيقاتمننحنيخلصناهكذا

بدكحهـالتىرقةافىالبلوىغربواتسالءاألحبااأlالرسويقولفجأة

هذايعنىفهلa412غريبأمرأصابكمكأنهامتحانكمألجلحادثة
الذىالمريرداالضطحأنخرآوصلهالرسالةهذهستبيوهوالرسولأن

أننجدذلكبعـدتبهيك10كلمنحالكلعلىبدأقدنيرونأحدثه

نةالحىأعالهمفىألنهمبلفقطيينهمميألجلىنتلماالضطهادات

منملتمسايجولزائركأسعينهيفتحيالنالشوأنالعالميقلقونأل

هذقممىأنعالميناإليمانفىرانحينأبقاوموهأاعاحهمويحهويبتلعه

أذيمكـنهلtagiAالعالمفىالذينبممإخوعلىتجرىتالما
آتيااضطهاداأنيعلموهوالرسولكتبها1iاإننقول
6هذبدأقداالضبماهادأنعرفكغدماالرسالةبقيةكتبذلكبعدثم

ذلكتظهرناأماالنىاللغةأنيخيربهنجزمأنجمنالام

ألناليقاrوفىتألممإنالlيقو14سفق
نعرفصكنالنترجما4fفىأما1000اللهمشيئةتءشاإنتالمكم
أىكمسيعحىكانإننولكafl1oعيرتمإن9ونتعيرأنكم
مممحيحىاالنتألمثأنه

الكهنوقـدالظهارفرصةهىاللهذجيدفرصةهىاآلالمهحلىإن

وحدهاللهيطيعالذىالشعبالمقدس
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الثانيةJالرسوبطرلسسالة

المعارضةمنواجنهتبطرسالرسـولإلىتنمشـاالتىالثانيةالرسالةهمذ

Lوتستانتىهـدارسيظهرمافنادراالجديدالعنهدفىآخرسضرأىيواجهـهلم

لنبحثالدراسةهذهفىالخوضقبلولكنللرلسولنسبتماعلىيوافق

يةالقضلهذهبافسبةأوضحنورايعطىألنهالكنيسةفىتاريخهاعن

لةامالرخكار

منLأفىمنحاالتتباساتآثارأيةوالثإقلإلألايقرنانفىتظهرال

إلىأيضمنسوبانالومرفوضينكتابينفىىسالعصرلكءآباضب
فبهخبطاألولبطرسرؤياالحبحرسJvnأوهم1iبطوسسولا

الثاتىالقرنمنااألولالنصففىظهروالثافم2سنة

أوريجائوممافهوثابإسوسماهاهامناقخبسلذىااألولرالشخكلأما

فمولمذايقبلونهاالالمسحيينمنكثيراأنأعلنذلكوحالمصرى
إنوقيكم200سنةوالىإالقانوتىتابكاالسـكدريةكنيسةاتقبلهـ

أثرعلىلهيعثرلمولكنتفسيراطاكتباالسكندرىدسآكليمن

Lفيهاالمثمكوكالكخبقائمة0فيضعئهايوسابيوسأمcjالشخعىرأيه
بثلرسالرسولكتاباتضمنمنليستأضها

كنلكلحالاواستمرcوالقسطنطيفيةأنطـاقيمدرسةكذلكورفضتها

الجامعةالرسائلكتجاهموقفهمكانذللثولكنم400سنةإلى

اWوrlCسنةحوالىإالقانـونيةمرتعتفلمالغربيةالمدرسةأما
ترتليانوالإيربناوبإيماريشوالالمدوراتورىقائمةفىتظهراللسبعب

سyكهرياحموال
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سينالدابىيمخجعوالضعيفحىالالتاريخهاأنيتضحكلههذان
اثحاهايتجهونفإنهمذلكمنوبدالبطرسالرسولإلىنسبتهاقبولكل

العظيمالرلمعولإلىنسبهاوفمعرغيرشخيماكترسالةاعتبارهاإلىقويا
7عليهيعترضرونهناكيكنولمالعصرذلكشائعافىاألمرهذاوكان

بالرسوالرممولالرسالةبينطةهناكهل

السؤالهذاعلىإجاباتثثا3هناك

البروتستانتيفىجداالمحافظينجحاعةمنيخرجاألولالجواب1
أنريؤكدرنكلهمءوهزالالكائؤليكيةالكخيسةءعلمامنوأسعةهفىثومن

دمبمجموعةرأحمهمويؤيدونالرسالةهذهكتبالذىهوطرسبسولالر
نهالةداأل

جازمليستأشهااألولمالكنيسةشهادةأىالخارجيةالشحهادة11

دةLشثهاداتالهذهأهمومنبطرسالرسولإلىلرممالةهذهنسبةننمافى

jنسبتهةفىيشكونالناسبعضأنفيهايطنالتىمYYنوسورئي4

برأيهيقطعلمألنهالخمكهذاينفولميؤيدلمهوولكنهالرسولإلى

أقعلىدليلأقوىهىالرسالةاتمغلىالتىالشخصيةاتاالشابأ

ننسمهويعتبراممهالكاتبيذكرمقدمتهاففىبطرسالريممولهوهاكمات
وشاهدآحماضراكانأنهويؤكدا1ورسولهالمسيحليسوععبدا

العمماتق4ءجاالذىالسماوىمحوت11ممعوقدالتجلىجبلعلىالمسيحلمجد

lYcلمميكتجهاالتىالثانيةالرسالةهىالرسالةهكلىأنيذكرثم
اكزالمرأرخلنفسهايانسبوايضرا3األولىلتهارإكبذلكايرمص
لبولىالرسولعنيتكلمالمثطقوبهذاالرسوليةمركزوقوالالكنإلسةفى
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الكثرينويوبخرسائلهعاويداخاrالحبيبأخوناهأنماما

فهميايسإلونالذين

نسبتالتىاألخرىالكتبوبنالرشالةهذهبنالشاسعالفرق
أeبطررؤياوبطرسإنجيل9وبطرسأممJظأالريصولإلى

والتقليلهلألناجيلالمالبقةوالمعلوماتالمسيحيةJحوااألسلوبفىهاغيرس
ذاواألحداثعنبعيدآيكنلمكاتجهاأنعلىيدلU4ااألولالكنسىا

متأخراءجاقدكانوإدتحتىاكشيسةامنضخماقبوالوجـدتالسبب

ادةالمثيؤيدالقانونيةالكفإكوضمهاالكنعمىاقبولاوهذاالفرقهذا

بطرسالرسولهوصاكاتألن

مروتستانتالءالعلمامنالعظمىالغالبيةمنفبجىالثاتىالجوابأما2

بالرسوللهاصلةالالةالرهذهأذفوبتلخصالكاثوليكءعمانمـوبعض

بعدحقوقتفىءجامعروفغيرآخرشخصكاتبهاولكنبطـرس

كاوهذانفسهإلىنمسجمابلعايااسمهيكخبلمولذلكcالرسـولموت
غضاضةهناكتكنولمالعصورتالثفىشاثعانIكlإجراهذكoسبق

التاليةالشواحدعلىرأيهمءايعلماءهؤالويبنىعليه

بطرسمعانهوأنهالكاتبفيصايذكرالتىالمتعددةاإلشاراتأ
لصمحةشحهادةليستالرسولcجاةفىحدثتايتىالحوادثجمضيعددس

أنعلىقوىدليلذلكمنالعكسعلىبلبطرسالرسولإلىالرسالةنمشا

إليهالرسالةهذهونعشاالرلممولعصرعنمتأخراءجاآخرشخعكاقحا

إلىالقارئيدخأناإلشاراتهذهذكرطريقعن4جاهدايحاولإنه
هىتلثكانتمابلذللثzوحيداالكاتبهذايكنولمهذازممهصصديق
الوقتفىسبقهعظيمشخصإلىوينسبةآخركتاباكتبيعندماالمتبعةاللعادة
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الريصولإلىالرسالةهذهنسبةففهمتعليهيبنونآخرسببهناكب

يجدهاالرسالةهذهيقرأفمنيهوذاسالةسالرسالةحذهصلةوهورسط

أعذاثربيهأفمنالثاتىاحاألخعحوصايهوذارسالةغالبيةعلىتحخـوى

رسالةمنالثاتىاحاألفىداعدأIتوجدوالعشريئالخصسيهوذارسالة

اوكذآلالمسنخدهاأللفاظأعظـبموتيبلرالونفسالفكرةبنفسبطرس
والتالاألولاألمحاحإلىيتعداهبلفقطالثافمااألمحاحعلىبقتصراال

يقطحكلهحداوالعباراتحماراألفبعففىحهوذارسالةمعيشتركاناللذين
اقتعاحصهوذاأننظنفهلاألخرىعلىكئيرأتعتمدالرسمالتنإحدىبأن

حوممسالىأنأمهذهرسالتهعليهوبنىبطرسرسالةمنالثاتىاحاأل

سابقةكانتيهوذارسالةأنهوءالعلمابيهأالساثدالرأىأنحدثالذى

حهوذاترسالةعـاىاحتوترةاألخهمذوأنالثانيةبطرسرسالةعلى

كتبتفقدسبلىرسالةفىأساسيةتعتبرالتىاألخرىالحقائتمابعفد

وتأخـرهالثاتىالرببمجىاتصلالذىواالرتباكالرفضتعالجلاصا3

كتبتأنهايرجحممايالوذارسالةمنأوسحإذنفمداهاالوقتذلكإلى

اقـمرسامنتطعهويقالثافااحاأليـهوذايأخذأنالمعقولمنفليسUبعد
االعتقادنمفرصفالهذاوعلىبذاتهاقائمةسالةلمنهويعملالثانيةبطرس

وفياسثحهدالذىالعمرمتأخرصعصرفىكتبتالثانيةبطرسرسالةبأن

إليهتهابنميمكـنوالبطرسالرسول

فهوبطرسالرسولإلىالرسالةنسبةلرفضالثالثالسببأما

لتحاربأساساكتبتالرسالةهذهأنناذكرأنسبققسهالرسالةوعمو

دهأورماولعلالثافىالسيدمجىلىضاكنيسةمنجماعةأعلنهالذىاالنكار

ؤفيهكتبتالرسالةأنيرجحالذئالوقتيبنحديثمنالرافضـوذ

رهكذاابالشنئكلءاآلبارقدحينمنألنهلمجيئهموعدهوأينيقولون
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فىآخرمكانفىيظهرلمالرففمنالنوعهذا34الخليقةءد

م70صشةلمأوولثخرابقبلظهرقديكونأنشبموالالجديدتالعهد

العصرذلكفىالمسيحمجىوعدمأورشيمابخرنصيأنجدآالمحتملمناذ
يعكسماالمبكرةالمسيحيةالكتاباتفىيوجدوالاإلنثارلهذاقوياسمببا

عبارةويذكرالروماتىأكليمندسرسالةسوىيحاربهأواالنكاراهذ

يذكرهشاخلقولاديدهتريكونقدأوالرسالةمذهمناقتباساعدخصون

لقدأكليمندسرسالةتقولاآلخرمنأحدهمايقتبسأندوذأالثنان

اهدامنشولكناأليامفىتقدمناقدنحنوهاآبائناأياممنحتىهذاسمعنا

بطرصرسالةفىأوالرسالةهذهفىءسواءباآلباوالمحصودنحدثلم
وهناطويلةدةمنذرقدواالذيناألولالجيلمنالمسيحيين034

انتقالهيمنطويلةةمطهبعدإالءاالبالقبعليهميطلقلمالتالميذأنممالحظ

طويلوقتلمرورنظرأالثاتىىللواضحاإنكاراالدارسيرىوهكذا
االنتظارمننوعاألولىالرسالةفىيظهربينماهذاشئيحدثأندون

الكنيسةمنأحدباللىءيخطرأندوذالمرتقبدثالحLهذاإلىوالتطلع
هلالتساؤليحقوهناالثانيةالرسالةفىريظالذىواضحااإلنكارهذا

الشديداإلنكسارإلمماالواثـقاالنتظارمنالجفرىرالتغيهذاثكطأنلعقل

وبينم64األولىالرسالةكتابةبنتفصلايتىكهذهوجيزهمدهحفى
عنمتأخراكتبتالرسالةهذهأنعلىيدلهذابـرسالرسولاستشماد

إوقتاقلك

بطرسرسالتىبيهاالكبراالختالفوهوراخسببهناكد

هذهومنواحداليساالثنتينكايبأنيقطعeاوالتانيةاألولى
اآلتىنذكرالالختالفات
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الرساللىأكلحةIfItألولىالةالرساكلمافيسلماتالاختالف

نأقلطأىكلمة100فطإاللتانالرسماتشرفيالولكنسيمسلماتهافالئانية

ابعنىعنتعبرالطممثيرالرسالتانظذلكجانبوإلىالبهلماتعددسبع
وكلمةا5إرسبasNالشاكلمةفمثالنحتلفتينطمتينبالواحد

الكلمتناختالفمعالىواشيئايعنيان16ابطرس2يعاين
وغير2بلـرس222بطرسثالأولرهعكلفةوكذلك

مختلغةزجمةكلمةاكهـلتضعألعربيةالرجمةأنيبةالطوراألومذذلث

األصلفىكما

افبيظماقدهاالعهدمناالقتباساتعددفىأصةتختملفانوالرسالتان

اقتباساتجد5oسوالثانيةالرسالةفىيظهرالcاقتباسا3ااألولىالرسالةتقش

الرسالةففىلفيننحتمعنيعنفىولكنالرسالتينفىيظهرالفلثأنوالعجيب

فيعنىالثانيةفىأما321jy2بطرس1المعحوديةإلمايرمـزاألولى
سالئانالروتحنتلفVcص2ar5بـرس2والموتالطوفان

ألولى10فالرسالةالمسيحبعقيدةيختصوخصوصافيماالالهوتىالعمقفىأيضآ

فقطاإليمان9Sعكواألخيرةههلىتقلهفبينماالثانيةمنعمقاأكش
الحقيقىالمركزمعهايصبحبكيفيةالمسيحيةللحياةمثالاألولىالرسالةتقدمه

االخرإلىاألولمنكاليرببالذىالحقيقىوالعنصرالرسالةهلمذ

المجىق4خهماكلوقفهـفىفيتمثلالرسالتينبيهأالمـاماالختالفأما

نفسعنلتعبرانمختلفينلفظيناستخدامفىيظهروهذاللمسيحالثاق
LupsisPokaA1Vr13استعاللطكلمةتستخدهفاألولىالحقجقة

ابطرسParousia2بئاكلمفتستخدمالثانيةاأأ43
11r13V1فئثاهذامخقيقإلىنظرخهمافىوكطملك
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ا7و47بطـرس1وأخرىساعةبنللمجىقبقىاألواسالة

ألنهكنسيةجماعاتبينالمتفتنىساراإلنموقفهاجمالثانجةما4Wه

و38بطرس2اللهأناهطولإلىالتأخيرهذاوتعزوتأخرطقدالمجـى

بئاألولىتراهافبإخالثاتىالمجىمنىتفسيرفىالرسالتانتختلفوأخيرآ
لنللمؤمنالربحهـبفيه17و45بطوس1والمجازاةاندينونة

الرسالةاهقىاوIv149r13c54ومجيدأأبدياحافر

وتذوبوتنحلالعناصرفيهتحـترفكونيةكارثةعانياتصاحبهحدثاةلثانا

اا3cبطرس2األولالمسيحىالتفكاللرفىثامثيلالفكرةوهذه

دفعتالتىوحىالرسالتنبإنتظهرالتىاالختالفاتأهمماه
كماممماكـلءوراألنلمماالمؤلفوحدةينكبرواأنءالعلماتكلكظبالكثير

االختالفاتهذهيقبلفإنهومجيرأمااألخرىعنتختلفعقليةيقولون

ءالفرااختالففىبلالمؤلففاختا3فىليسأسالصـهايرىصنهول

بعرسإلىالرسالةحذهمبةنعقبولفىدالترعلىاألخيرالدليلهـ
إشارةمعرضفىبولسالحبيباألخرشائلإلىإشارتماهوالرسول

يعرفكانالكاتبهذاأنعلىيدلاألمـروهذاالثاتىالمجىإلىاكاتبا

األولالقرنمنمتأخروقتفىyإمعاتظهرلمالتىالرسائلكهـذهمجموعة

ةالرسالةهذهكتابةحاضراوقتيكنلمبطرسالرسولأناعادليلوهذا
طويىبوقذلكقبلرقدقدهكانألنه

اعتبارإلىالمسيحيةفىجداقوىرأىاتجهالقـويةالشواهدهذهعلىءبنا

ونسبهماآخرخصلثاكتجرسالةبطرسالرسولإلىبةالمنسوالئانيةالرسالة

التصرتذلكيكنلمcبهلهاالكنيسةفىقبولهايمكنحتىالرلصولإلى
عصرهمعيبافى
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تريدراللجماعةالسابقيناالثنيهابينيقبئثالثجوابوهناك1

أنيمكنالصرمجاتوتقويةLباشمنسالةالفىهوجودهوبماتستهينان
تعترفالوقتنفسوفىبطرسالرلسولطهوكاتبهاأنعلىحذربأىختؤخذ

لكLذسبقالرسالةهذهإلىتوجهالتىاضاتاالكرلبوجاهة

لكنهابطرسالرمصرليخرآخرشخصالرسالةهذهكاتبأنلرتفاعخ

مثلهمنهوتعمسمحةلهتلميذاالكاتبكانوغالباالرسـولأقوالعلىبنبت

المرسـولتعاليممستذدماالرسالةهذهوكتباإلنجيلىمرقسمثلذلكفى
منالرسالةفىمايفسركافبوقتالرسولاستعثسهدأنبعدوذكوصيتهس

ألنهالكثيرونبهيتمسكالالرأىهذابكتابوقتتأخرعالتدلشواهد

الرسـولإلىنسجهاكاتبهاأنودوالثاقاوالرأىيتفق

بطرسالرلسولإلىالرسالةلصلةبالنسبةلثالثةءاآلراهىهذه

الكمابةوؤمانمكان

شخصيةمنالدارسموقـفعلىاألمرينهذفيفىالجزميتوقف

سولالرهوالةالركاتبأنوهواألولبالرأىيتمسككانفإذاالمؤلف

وزمانهاما5Ajالرسالةكنابةمكانتحديدالسهلمنفيكونبطرس

أ14يرقضبوقتاستشهادقبل

مباشراتلميذاأكانءسواآخرشخـصالكاتببأنيعتقدكانإذاأم

كتبتحيثوالمكانالزمانمخديدكانممايصعوبةفنيكنلمأوحللرسول
إنكارألنم80سنةكتبتأخهاالكاثوليكءعلماجمضويعتقدالرسالةهذه
البروتسخانتءعلماأمام70سنةأورشيمخراببعدإاليظهرلمالثاتىألمجى

rVaأسفارتقنينوعلىبولمهالرسولرسائلجمععلىتكهناخهميبنونمكف



تاريخآويعطونالرسالةتحارباالتىالجماعةةصئوعلىالمقدسضابل

جدافيهمبالىرأوهذام1r18بىينمااوحدر

لةمماالرمضمون

يقولأنيريداSLونجمضمونهاهووماالرسالةهذهرسالةهىما

كاتبهـا

ايةقربالكاتبيعلنفجهاوداعرسالةهىالرسالةهذهأ

يسوخربنالىأعلنكاقريبمسكنىخلعأنعالمـافيفولاألرضيةحياته

انكيفيةوجمهذهةاأليضرالرسولشهادةفهىولهذا14أيضاالمسيح

ضابالكتيرآفىيظهرالرسائلأوالخطاباتمنخاصلهأنموذجإحدىىف

السيدخطابهوالجديدالعهدذكرهوداعخطابأهمولعكالمقدس
1f1Itيوحنايوحناإنجيلفىيظغركاصلبهمنساعاتقبللتالميذه

FJtyvtأأفمسسكنيسةلشيوخلسبوالرسولأيضأخطابوهناك

علىأيضالمجتوىالقديموالعهدتيموثاوسإلىالتانيهرسالتةوكذلث35

سوينتألوالدهاألساطأبىيعقوبكخطابالخطاباتهذهمنالكثير
33اتثنيةةاألخيراللحظةدنتjعندانماقاموسىوخطاب49

بعدةيتميزالخطاباتأواكشاباتمنوذجاهذاكثرذلكوغير
قهةكالماأوكتابةأكانءموحداسوااأسلوبآخامنهاتجعلمواصفات

الذىالتريباالفراقأوالموتعنءاإلنباعناصرأربعةمنعادةتتكون

أمامهاهايرقاطعةشواهدأوسماوىإعالنطريقعنالكاتبيعرفه

الماضيةوالذكرياتالحوادثمنبعضاالموحالشخصيذكرب

يودعهممنوبينبينهتربط
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صعبةأيامعنيتنبأماوكالباالمستقبلفىسيحدثعانبو

ومعتقداتهمإيمانهمضدوضالالتابئقريبةم

يعيشواوأناإليمانفىيثبتواأذممإلالمكتوبأوالسامينحث3

رلمحكوتمتليقحياه

الرسولأنتذكرفهىالرسالةهذهفىنجدهااألربعةصرالعناهذه

السالفةاألياميذكروهوr115ايدالملهأعلنكمابموتهيتنبأ
الصعبةباأليامتنبأlAمجدهورأممطالسيدحكانفجهاالتى

حثاوأخيرJPrwVوالمضلينالضالالتدخـولوالقاسية

IIااالفضيةوفىباالخالصيعيشواأنإليهمبوض
1Aجمعهاالرسولشهادةأخهاأمبطوسالرسولهوالكاتبأكانءسوا

هىاكثنهاموتهبعدافوjودمنهسمعوهاالذينتالميهمنمجيوعةأوواحد

فيقولحياتهفىوبالكنيسةبالرعيةيـغرسولىسلحالنلهلواحدحقيقيةحضهادة

ا1rبالتذكرةأأخهضكبمأنالمسكنهذافىدمتAحقاأحسبهولكنىال
علىيساعدهمالمملقدميكونلهمفراقهبعدحتىبلفقطذلكوليس
خروجىبعدتكونواأنأيضافاجتهدفيقولاألمورهذهوتذكرالثبات

الدارسننبعضويقول01aاألموربهذهحينكلتنذكرون

سيرىإنهلهميقولالرسولكانرقمسإنجيلإلممادباألخيهنااإلشارهإن

بعدفهوالدوامعلىكرهايتذلمكتوبةلهمستوضعكلهااألمورهذهأن
األرضعلىالمجيدهالمسيححياةفىإدثالحوبعضبذكرذلك

Iيكونكذلكنوحأيامفىكانوكااللوقاإنجيكفىالسيديقول

5ال60لوأيامفىنكماأيضاكذلكاالنسانابنأيامفىأيضا
فىالرسالةفىانيظهرولوطنوحالشاهدانهذانYlAYأ7
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ينقذأنهالربيعلمAHبتوذلكفjئمث25الثافاإلمحاح

فهلr9معاقبنالدثايواإاألطةوخفظإجربةامنءاألتقيا
الهريصنعوننيlaلالفائقروالحدببالعنايةأالعايذكرأذبتاص3ااقصدكان

ىايهوالشروالعالماخجاراءهؤالعلطالقاسيةبدينـونتهثميؤمنونرالذث

الفسادنويسمعونيرونماكترةنمتألمنالقديسوتءهؤالفيهيعيث
فىالقديسنماأالكاتبيضعهنLSوغالبااألعدادهذهيظتهرثمااهأ

عصره

للتاريخالالهوقىالتشميرمننوعاثافيرىكلهاالرسالةفىل4المتأولكن

كبرىعضايةتدبيربحسببألوصراعاخهمالناسءأهوالمجسباليسرادذى

دتههمجحاعةخمايرينقسمـنإلىالناسالكاتبيقسمولذلكاشس

تعيشانالجماعتنأنومعواالثرالعصيانفيعيشونالذيناراألشروجماعة

تالفاكلياائختلفاناالثنتينشلواحدةظروفوختواحدعالممعاق

منهاربنعخهمفيقولسلبىاألوللنهامبأمرينيميزهمدتههمفالذيئ
وهبفقداإيجاالثاتىواألمرfYAjrالفساد

ألنهاإللهيةالطبيعةءشركابماتصمروالوافينةالعظىالمواعيدلنا

األبدىالمسيحعيسوومخلصناربناتسملإكولدبسعةلكميقدماطع

يقفمقابلهموئالقديسونهمrهؤ33أنظرfا
والثالثالثافىمحاحنناألفىةبشاعنهميتكمالذينالمضاونالضالونأولئك

نوحقبل10أقسامثالثةإلىالتاريخأيضـاينقسمتبطالتفسيرومخسب

المسيحبئإلىنوحبعدمنثم237القديمالعالمويسميه

بعدماثم3Vاآلنالكائنةلىواألرالسموات9ويسميهالثاف

واألرضالجديدةالسمواتأو5Aاألبدالملكوتويسميهالثاتىلمجىإ

Yop

الجديدالعهدالىالمدخلfAمل



فهوالمحالهذا11r4lrjUtJlارااؤيايسكشالتىلجديدة
دىاليهوالمفهـومفىcهمعنانءوالثاه2نالثاهنوحآنوحايسى

الكالعددحهـىفالسبعةجديدةحياةءبداألوائلينالمسميحيوكذلك
المسيحىفهومافىاألحديومكانالمعنىاذاوجديدشثئءبدوالثامن

اوهالظالسبتيومأىالساخايومايتبعإذيدةابالخليقةءابتدايوممو
وسطمنالخالصيومينتظرأوحكاناوجديدلعهدةءبدانوحكان
السمواتالفىيعيشونالذيئالمسيحيوناأياحمكـإوفاسقشريرعالم

فىمنهبواJهىالذالعالمهذانالخالصوناينتفاآلنالكاثنةواألرض

وفانبالطليسةاهملىفىولكنالعالماللهأهلكاعندنوحيوميشابهيوم
تروالفيهالذىالربيومعايهلشايومنهاوطأيامفعلكـابالناربل

التىوالممنوعاتاألرضقاوتحقرمحترقةالعناصروتنحليجبالسصوات
37أنظرrlyفها

يقسـمالكاتبفإنالتقسيماثطهغرابةالدارسونالحظولقد3

غرقهمثلالعالمفىوملموسةملحـوظةجذريةاتتغييرأساسعلىالتاريخ
لجحماالثافىالمسيحبئفىمحئرقةالعناصرإنحاللثمنوحأيامفىبالطوفان

ةباإليمانفونهايعرالتىالروحيةاتيرالتغيأساسعلىالتاريخالمسيحيونيقسم
وهىفيهالنهافماالفيعصلهىحاممةنقطةفىيتركزالناريخوىيدالجفالدث

هناأ44غالطيةداانالزءملبولسالرلمموليسميهكاجالت

موذلكيفعلالرلسولجعلالذىاألساسىالمحببفلماذايختلففاألمر

هوالمعووفوالتنئالخمارجيةبالمظاهرإاليعترفونالجماعةحالمواجهة

والذينالمسيحيينونيعيركارواالذينجمودياكانواالمواجيةبدأواالذينأن
لمحوممهتغيرأىيوجدالإنهوافينةالعظىالمواعيدلهمأنيدعونكانوا
Vat



ألالخليقةءبدمنهكذاباقشئفكلءاآلبارقدحنمناألنهالعالمى

r4هائلةئغييراتيعملوأنبدالهوداازعماعاالمسياإن
تنبتوسوفبلالحملحالذئبسيسكـنعهدهؤفcالعالمفىوجذرية

المسياأنهاتباعهيـزعمالذىالناصرىيسوخفعكفماذاهروتزءاالصحر

ويعقوبوإسضهيمإبرأياممنهىكمافالحالةشئايشعللم

داخلمنفأصمبحوارجالهارتغاأليامبمرورالمواجهةأنعلى
الجسدفىالسيدبئيتخذواأنمنوبدالخارجهامنالنفسهاالكنيسة

إنويقولونالهجوملذلكهدفاافاتىبالمجـىوعدهذواالمحجومهمهدفا

Aأئولكنللسيدالسرخافيتنتظركانتظهورهاءبدمنذالكنيسة
هوكاباقفىكلصإسةالفىاألولالجيلرقدأنمنذمجيئهموعد

شئيحدثولنيأتلموالمسيحينتهلموالتاريخرتتغلمالطبيعة

المؤمنننوجهفىنفرضإخهااآلنإلىأيضاباقيةالمواجهةهذه

رأرضاجديدةءسماينتظرونالذينافينةالرببمواعيديتمسكونالذين

لـتبدأنيوممنهوكماباقشئكلإدتهىأينودكنجديده

وكـلعمركلتكمالةالرهذهإناللهأينحدثفماذاالخليقة
جيل

فهناكعالمةأوآيةبدونالحاضرالعصرتتركالالرسالةولكن4

دثةاههذالخلىدثةحاوهىبعينهالرسولرآهاالتىالعظىمة5ا

ربنابقوهعرفنابهمإذمصنعةخرافاتنتبعلمأننا5علىاألعظماليرهانهى
كرامةاالباللهمنأخذألنهعظمتهمعاينإنكناقدبلومجيئهالمسجحيسوع

الذىالحبيبابنىهوهذااألسنىالمجدمنكهذاوتعليهأقبلإذومجدآ
الجبلفىمعهكناإذءالسـمامنمقبالالصوتهذاسمعناومخنبهسررتأنا

Vag



ويتوجيملكيسوعيرئدثةiاهذدـفى1l18اقدس

فقدأنا1أميقولهوخاصة2هورشiالواردالقولفتحققءوالبهابالمجد
السببهووهذاrjyA26قدسىجبكصهيونلمعلىممحت

توجعليهألندسالمقبالجبلالتـجلىجبلالرسوليصفأجلهمنالذف

معنىإلىالواضحةواإلشارةبونالعرتعطىأيضااتـجلىادثةوح6ألمجح
الطبيعةفىئاركةوالم13دااإللهيةايقدرةDفىالمؤمنـينامتيازات

ااة1األبدىالملكوتنىوالaوفى14اإللهية

بغريبليسرأوهذاالمتحدينالناكريظأولئكتقنعالالحادثةهذه

آخرتأثرماواكذالهالكهبمءجاأنإلىوطوالنوحاليمبدقواأألضهم
وافينةايعظمىالمواعيدهذهألجألالمؤمفشيحثفالرسولالمومنن

كيبذلواأذالسيدتجلىثة1اليقينموضعفىوجتهالهماجسمايتى
وفىتعففاالمعرفةوفىصرفةالفضيلةوفىفضيلةإيمانكمفئقدموااجتهاد
األخويةالمودةوفىأخويةمودةالئقوىوفأتقوىالصبروفىلراصالتعفف

تليقالتىالحياةهىبالمحبةتتوجالتىالقائمةهذه157مكبة

علهاينبرالتىبطرسرسولاثادهشأيضاوهذهالصؤمنناإللهيةبالدعوة

اوها1JA92األموربهذهارأوتكر7رIyهمويذكر

هلوهوالرسالةذهمفىالدارسلمجابهواحدسؤالهناكبقى5

األوصافبأشدالرسوليحصفهمالذينالمنكرينNهؤشخصيةثحددأنممكن
خطاياهمتحددأنيجبالسؤالهذاعلىاإلجابةأوالئالثالثاتح9افئ

ليةالتااألمورفىتلخيصحايمكنوهذهةالشريروأعمالهم

ممابطر2إباحيرنأنفسهمهبموباإلباحيةدونيناالكذبةدطالمعلموأ
2jJYjNI1f019
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يفعلواأنيستطيعونأنهميظغونءبالكبريامملؤونعونملىإضهمب
281بطرس2شيئا

15و214يسـبطالمءوراصجرونطماعونإلهم

أاو210ممهءوالمالاألمجادsذوعلىونيجدد

AقaالهالكاضعوPاrjjj9IY

أىنجافيتضحولمأخالقيةمشكـطةهىالكبرىثطض3أنيتضحهنا

أماالعقيدةهلهلىورفـضهمالمسيحيسوعالرببئإنآلشارإالعقائدىأمـر

حاولىواقدومتكبرةومنجسةدنسةوحياةسلوكىفهوشرهممنبقىما
ءالعلمانكثيروظناألخالقيةرطقةافىهذهحويةيحددواأنءالعلمامنكثير

ألنهةلىبمثوونجهالسامرةفىبطرسوجدهالذىالساحرسيمونأتباعأصهم

IJIشديداتويخابطرسمولالرونجهرقدبدراهمالموهبةرىيشأن
أتباعهمعضريرةحياهفضلإنهوقيل

بئيفاجئهمأنإلىشرهافىتستمرشريرةجماعةعحالكلعأل
بغتةك3Uابمعايأتىوسوفوهصأنالذىالرب

شخصكضبهاأوهوكتبهاهليدرىنوبطرسمولالرصادةلشىهذم

الرسولىبطرسلتهادةهىهذهفابئذاكأمهذاأكانءسوانجتلميذألهكان

يهوذارسالة

اآلرساقأقوىاألولىاكنإسةحموقفلهاالصغهرةالرسالةهذه

القايونيةبأفيامقأarواكامYهسنةؤفىالثانيةالرسوليطرس
ىiالموراتوهقاةفىظهرتولذللثبيةالغرالكنيسةقبلتهافقدالجـديدتالعهدفى

ل



وأوربحانوسأكليضدساالسكخدريةرسةملىقبلتصاثمتليانترءاآلبامن

ممورايالمؤرخويوسابيوساألورممليىالسكيراقبلغفقدذلكجانبوإلى

ضدريةسlاءعلماشحهدفقدذلكوخالقانونيةالكتبفىوضعتJرالشب

الكتبدةقافىالرسالةهذهوضعتكذصيةدوائرهناكأنودوسابيوس

الذقأعالكيةأكنإسةءعلLبذلكيقصدونولعليمافىالمشكوك

الثانيةوبطرسوالثالثةالثانيةيوحناا3يرةصغرسائلأربعةايقبلولم

آلالعاالكظشةثاقجايخام400سنةحقمافيهامموكالممثقائمةفىوجعاوها

الرممالةلفمو

01يعقوبوأخوالمسيريسوععبدوذاأنهنفمسهعنالمؤلفيذكر

شخحعاكاذحذايعقوبأنبدفاليعقوبأخوأنهعلىسلعإمهيبنىوهو

فوأسقالربأخويعقوبمهـووغالباالكنيسةنممااممركزصاحب

اغالطيةاممنيسةافىامظـثمااهعياأللىوأشملبمأو
أماالجسدفىبإساأخاأيضاحهوذاسونيوبذلك107cكو

نفسهمحسبيكنلمحهوذاأنإلىفيشيرالمسجيسوععبد11األوللقبه

روافاذيمءاألحباثاأحأنتمأماjهقولذلكويؤيداألوائلالرسلكهواحدأ
jولقدtداالمسيحيحموعربناسابقارسلقالهاالتىاآلقوال

واكنس6سمفىالربإخوةكاواحدأنهعلىحهـوذاما
إنهبقولهاكتفىبللنفسهالعظيمالشرفهذايستثمرأنلمجاوللمالكاتجـا

ألالمسيحألعبديسوع

رسالتهحقاهىالرسالةوأنالربأخواذوWLوAأن4يؤكدماولعل

كوذاالحممعليهاووضعمتأخرزمهفىكمهاآخزشخـكررسالةوليسث
جمضايستغلأنيحاولولم4هذهبالربلتسباضلةيذكرالكـاتبأنهو

VoA



علىزدالربأخوهوذابأنهالجاداألنطباعءللقراليعطىالحوادثن

وأنلهبدالكانواسعةشهرةلكخابهيجعلأنيريدالذىالكاتبأنذلك

يعرفالذىوذااسمفىنجدهNUالكنيسةفىةعارنةلىأهاهـمروالىار
قوبيأخوبأنهلفسه

يعقوبأخىليهوذاالرسالةهذهنسبةءالعلمامنكتيرأنكرفقدذلكوح

هذاهوذافيهعاشالذىوالزمنيتفقالوزمناجوآتعكصأنهاغمفي
العصرذلكعنمتأخراظهرتالتىالغنويةمننوعاتحاربكالرسالة

ظهرتخاصةجماعةتحاربلرسالةIالحقيقةيمئلالهذاولالشاألول
تيارآغنوسياعاماوليستالكنيسةفى

الرسالةكبتلمن

العامةفالعبارهمحددةغيرجماعةإلىكتبـتأنهاتبنالرسالةمقدمة

ميرتمIاالمسيحليسوعوالمحفوظيناآلباللهفىالمقدسينالمدعوينإلى
كأخمهاتظهرالالرسالةنهايةوحتىالمؤمننلكالكأنهابلبعينثاجماعةإلى

Aبلالكنيسةكلإكوجيتقدنتكلأنيمنفالذلكومعرسالةخهاية
اوزاllrقرأنتقريباءالعلماكلويعتقداكطسيةالجصاعاتمنمحموعة

القديم4ZIهدمـنتجاصاالقتباساتألنانخهودىأصلىقكلالمسيحينمن

ديهبىأالخهايقتبسىوالصهايفغهذهقانونيةالغيراليهوديةالكتبومن

الوصالةمضموقفهمعلتهملىتساشواليعرفونهالفإنهمأمإلىوجهتدو

ويقولوتهلعارأىااحطوقجارمنءالعلمامنقليلهناكولكن

اكاظنهطهيالذىوالموقفالةالوفىئظهرالتىالخهـطايامجعموعةارز

قنطبيبلىيهودىلىأدقنمسبوالهودموقفيكونأننيمكال
eاخل
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الذباليثحاتيهودنجماعةإلىوجههارمماإنهبعفهـهماعتقدقد

يستطيعالIكلعلىالكذبةالمعلمونءهـؤالمورؤجأنيمكن
إليهتوبالمنـوعدكـديفىاoزجانوص3ثأنارسالك

لةالماالرمضمون

عنهيكتبأنأرادالذىضوعالموكرأنهاألولمنالكاتبيعقرف

مالخالهصإليكمألكتبالجهدكلخأصكنتإذءاألحباأيهايقولLفهو

المسلىإاليمانألجلواتجتهأنوأعظاإجممأكتبأناضلررتالمشترك
يالالدينونةلهذهالقديممنكحفقدأناسخلسةدخلألنه4للقديسنةمو

يغيرأنعلىفأجبروهيهمخلسةدخاواالذينءهؤالهمفمن24
هفىالدينونjiالتزيةومنالتحـذوطإلمماالتشجيعنكلكتابتهمدف

ءانبدمنوايكرةلمالكنيسةفىحديثاظهرتعئهايكتبالثىالجماعة

منيشيرأناضطرذلثوألجلقرببوقتأفىالمسرحإلىجاؤانهمو

ويشتركونكنيسةامنكانواقدءباغريكونوالمولكنهمكتابتهفدف

عشافىاالشتراكيعقبهاكانالتىالمسيحيةالمحبةولةفىءاألعضاكلخ
فىيظهرالذىضر5pكألفمخطورتهلهأمرومذا12Iعالرب

أىيظهرونوالناموسكلضدأنهمصفاصأهممنولكنالداخل
ويمضفهمونيفسلىالناطقةغيركالحيواناتهمبلالمنضبطةالخياةمننوع

دتيمفالالثsوخآلالمنفاالباحيةمننوعفىمرعبةبصفاتتبظاا

ونهوينكرلقولبا4عجمترإذاإالعقائدهمنوعالدارلنفيعرأن
يهاودولهالاقولاإليهاأضيففإذاالمسيحبتمموعربناالمسيلـرالوحيداال

وقويفترالمسيحالسيدسلطانينكروذأضهميعنىفهذا8عبالسيادة
بكونةوقدإنثأرأالمرتياونيقداإلنكمارممذاودكنسطانكلعال
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لوصييخضعـونالأضهمفيعنىسلوكهموفىحياضهمفىعمليايظهرنكمارا

المحبةبحسبيسلكونوالالمسيح

صورجما8عداألبىذعلىيفترونفإنهمذلكجانبوإلى

فىؤاسطةانو5كFالعظمالمركزلهمكانوقدصةاألمجمادكاالمالئى3ب

22عبرانيين319غالطيةfوvJV4Mأالناموسءإعطا

الجماعةهىهذهناموسألىوزنايقيمونواليههتمونالأنمهذاومعنى
ئلبأويشخصحواقدالجماعةءححزالأنءالعلماكأكثرظنوقدالفأسدة

األبدئموسوالنالنظامبايرتـطونالذينننيالJ6الرأنفمحبمعلىيطلقونالذين

ناموسبأىأنفسهميقيدواأننKcوارأحرفهملكولذالعالمميحالذى
5خفاجرهأصعببكلماتويتكلمونا5خاللهامرأوونوبقاوهـآخ

القدسالروحبعطيةيتمتعودتالأنـهمهوحعذارهمإنحطكلىفىوالسطب
ذصوزيقدءهؤالاهخالطبيعيةاألمورإالبعرفون19Uع

20و145oو26رؤيافئلمذكورثاالنيقوالويين

ويعاقببموشدةقوهجملبيدئمسرفبليركهملنالربولكن
أبدياباعقا

العهدنكلهالقديمالتقليدمنيقعتعسبأنهصاتبالهذايتصيز2

أخنوخكتابمثلالسيدوجرفاكتبومناألروكرينهاكتبومنالقديم
t14وإبليحىيخائيلالمالكقصةأما608أخنوخمناوه

يقولداإلسثندرىأكليمندسكاتوإنصروفةكتبفى6اكرذيردفلم
شثنعلىملMosesofptionموصالةكتابفىتءجاإنها

نعرفولكنخاانمقدسةضبالضمنمنالكتبهذهاعقرءسوانعرفال
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الكتـابلىkينظبريبهنلمإنهءاالبامنءجاألنهتابككللرميحذSكهن
عندهوصدقههيبتهوللقدمالقديممنءجاأنهعلىولكنقانونيابصفته

تكشفف204الرسالةهذهفىاألخيرةاألعدادأما3

علىولمجثهمالتحذبرهذالهميكتبلملويسينالقإلىسيكتبنIitLSلنا
إيمانعنيكشفاألعدادهذهفىإنهوسطهمفىالمندساللنءهؤالمجابهة
إيمانحمعلىأنفسكمفابنواءاألحباأيهاأنتموأمالقارئيهويقولالجديدالهد

منتظريناللهمحبةفىأنفسكبمواحفظواالقدسالروحفىمصليناألقدس
شفتكالكلماتحذة202األبديةللحيوةالمسيحيسوعربناحمة

عليهيبنىالذىاآلقدسباإليماذاألساسيةومعرفتهالكماتبإيجابيةقء
غرابةمنالرسالةةءقرافىيبدأعندماالقارئبهيشعرماوأنالمؤمنن

بكليجاحمههاخاصةأزمةوسطفىيكتبفالكاتبوخيالإحساسابكسون

مستوىفىيكتبفإنهوبانيامشجعاللمؤمنينشائعندماولكنشدة
سيهبطروالرسوليوحناوالرسولبولسالرسولمستوىفىالجديدالعهد

همبوغبر
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