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ٚمٕل جنرؼي
جٔال كٛف ٚططٓغ ذٕنؾ جنغؿٕل ٔٚمضو طذٛذّ نٛشضع جنٕٓٛص ٔٚضػ ٙجَّ ُٚفظ َحيٕؽ يٕؿ ٙجنظ٘ لحل ػُّ
جٌ جنُحيٕؽ جَطٓ ٙذحنًـٛخ ٔجالَـحٌ ٚطرغع ذحالًٚحٌ ذضٌٔ جػًحل جنُحيٕؽ ( عٔ ٔ )18 :3كًح ضمغع فٙ
يجًغ جٔعكهٛى جٌ ال ٚهطؼيٕج جال ذحاليطُحع ػًح طذخ نالٔغحٌ ٔػٍ جنضو ٔجنًشُٕق ٔجنؼَ ( ٙجع  ) 19 :25؟
غحَٛح ْٕ ٚلٓض ػهَ ٙفـّ ػُضيح ٚمٕل هغش نهٕٓٛص كٕٓٛص٘ ٔنهظ ٍٚذال َحيٕؽ كحَ ٙذال َحيٕؽ

جنغص

جٔال جنططٓغ
جالػضجص نُمغجءْح يؼح
ؿفغ جػًحل جنغؿم جالهذحح 12

12 :12

فهًح ؿًؼٕج كحَٕج ًٚجضٌٔ جنغخ ٔ لحنٕج نّ جَص ضغٖ جٓٚح جالر كى ٕٚجض عذٕز يٍ جنٕٓٛص جنظٍٚ

جيُٕج ٔ ْى جًٛؼح غٕٛعٌٔ نهُحيٕؽ
يٍ جنظ٘ كحٌ ٚطكهى يغ ذٕنؾ جنغؿٕل ؟ ْٕ يؼهًُح ٚؼمٕخ جنطهًٛظ ٔجؿمف جٔعكهٛى ٔجٌٚح ذمٛس جنًلحٚز
يؼّ ْٔى جنظ ٍٚلغعٔج ف ٙيجًغ جٔعكهٛى ف ٙجالهذحح ٔ 25نُمغجء يؼح يح دضظ ف ٙجنًجًغ
 ٔ 2 :25جَذضع لٕو يٍ جنٕٓٛصٚس ٔ جؼهٕج ٚؼهًٌٕ جالسٕز جَّ جٌ نى ضشططُٕج دـد ػحصز يٕؿٗ ال ًٚكُكى جٌ
ضشهوٕج
 1 :25فهًح دوم نرٕنؾ ٔ ذغَحذح يُحػػس ٔ يرحدػس نٛـص ذمهٛهس يؼٓى عضرٕج جٌ ٚوؼض ذٕنؾ ٔ ذغَحذح ٔ
جَحؽ جسغٌٔ يُٓى جنٗ جنغؿم ٔ جنًلحٚز جنٗ جٔعكهٛى يٍ ججم ْظِ جنًـثهس
 3 :25فٓإالء ذؼضيح كٛؼطٓى جنكُٛـس ججطحػٔج ف ٙفُٛٛمٛس ٔ جنـحيغز ٚشرغَٔٓى ذغجٕع جاليى ٔ كحَٕج
ٚـررٌٕ ؿغٔعج ػظًٛح نجًٛغ جالسٕز
 ٔ 4 :25نًح دٌغٔج جنٗ جٔعكهٛى لرهطٓى جنكُٛـس ٔ جنغؿم ٔ جنًلحٚز فحسرغْٔى ذكم يح هُغ هللا يؼٓى
 ٔ 5 :25نكٍ لحو جَحؽ يٍ جنظ ٍٚكحَٕج لض جيُٕج يٍ يظْد جنفغٚـ ٔ ٍٛٛلحنٕج جَّ ُٚرغ ٙجٌ ٚشطُٕج ٔ
ٕٚهٕج ذحٌ ٚذفظٕج َحيٕؽ يٕؿٗ
 6 :25فحجطًغ جنغؿم ٔ جنًلحٚز نُٛظغٔج فْ ٙظج جاليغ
 7 :25فرؼضيح دوهص يرحدػس كػٛغز لحو ذطغؽ ٔ لحل نٓى جٓٚح جنغجحل جالسٕز جَطى ضؼهًٌٕ جَّ يُظ جٚحو
لضًٚس جسطحع هللا ذُُٛح جَّ ذفًٚ ٙـًغ جاليى كهًس جالَجٛم ٔ ٚإيٌُٕ
 ٔ 8 :25هللا جنؼحعف جنمهٕخ كٓض نٓى يؼطٛح نٓى جنغٔح جنمضؽ كًح نُح جٌٚح
 ٔ 9 :25نى ًٛٚؼ ذُُٛح ٔ ذُٓٛى ذلٙء جط ٍٓغ ذحالًٚحٌ لهٕذٓى
 22 :25فحالٌ نًحطج ضجغذٌٕ هللا ذًٕغ َٛغ ػهٗ ػُك جنطاليٛظ نى ٚـططغ جذحؤَح ٔ ال َذٍ جٌ َذًهّ

 22 :25نكٍ ذُؼًس جنغخ ٚـٕع جنًـٛخ َإيٍ جٌ َشهن كًح جٔنثك جٌٚح
 21 :25فـكص جنجًٕٓع كهّ ٔ كحَٕج ٚـًؼٌٕ ذغَحذح ٔ ذٕنؾ ٚذضغحٌ ذجًٛغ يح هُغ هللا يٍ جالٚحش ٔ
جنؼجحتد ف ٙجاليى ذٕجؿططٓى
 ٔ 23 :25ذؼضيح ؿكطح ججحخ ٚؼمٕخ لحتال جٓٚح جنغجحل جالسٕز جؿًؼَٕٙ
 24 :25ؿًؼحٌ لض جسرغ كٛف جفطمض هللا جٔال جاليى نٛحسظ يُٓى كؼرح ػهٗ جؿًّ
ْ ٔ 25 :25ظج ضٕجفمّ جلٕجل جالَرٛحء كًح ْٕ يكطٕخ
 26 :25ؿحعجغ ذؼض ْظج ٔ جذُ ٙجٌٚح سًٛس صجٔص جنـحلطس ٔ جذُ ٙجٌٚح عصيٓح ٔ جلًٓٛح غحَٛس
 27 :25نكٚ ٙطهد جنرحلٌٕ يٍ جنُحؽ جنغخ ٔ جًٛغ جاليى جنظ ٍٚصػ ٙجؿً ٙػهٓٛى ٚمٕل جنغخ جنوحَغ ْظج
كهّ
 28 :25يؼهٕيس ػُض جنغخ يُظ جالػل جًٛغ جػًحنّ
 29 :25نظنك جَح جعٖ جٌ ال ٚػمم ػهٗ جنغججؼ ٍٛجنٗ هللا يٍ جاليى
 12 :25ذم ٚغؿم جنٓٛى جٌ ًٚطُؼٕج ػٍ َجحؿحش جالهُحو ٔ جنؼَح ٔ جنًشُٕق ٔ جنضو
 12 :25الٌ يٕؿٗ يُظ ججٛحل لضًٚس نّ ف ٙكم يضُٚس يٍ ٚكغػ ذّ جط ٚمغج ف ٙجنًجحيغ كم ؿرص
 11 :25دُٛثظ عجٖ جنغؿم ٔ جنًلحٚز يغ كم جنكُٛـس جٌ ٚشطحعٔج عجه ٍٛيُٓى فٛغؿهًْٕح جنٗ جَطحكٛس يغ
ذٕنؾ ٔ ذغَحذح ٕٓٚطج جنًهمد ذغؿحذح ٔ ؿٛال عجه ٍٛيطمضي ٍٛف ٙجالسٕز
 ٔ 13 :25كطرٕج ذحٚضٓٚى ْكظج جنغؿم ٔ جنًلحٚز ٔ جالسٕز ٓٚضٌٔ ؿاليح جنٗ جالسٕز جنظ ٍٚيٍ جاليى فٙ
جَطحكٛس ٔ ؿٕعٚس ٔ كٛهٛكٛس
 14 :25جط لض ؿًؼُح جٌ جَحؿح سحعج ٍٛيٍ ػُضَح جػػجٕكى ذحلٕجل يمهر ٍٛجَفـكى ٔ لحته ٍٛجٌ ضشططُٕج ٔ
ضذفظٕج جنُحيٕؽ جنظَ ٍٚذٍ نى َحيغْى

 15 :25عجُٚح ٔ لض هغَح ذُفؾ ٔجدضز جٌ َشطحع عجهَ ٔ ٍٛغؿهًٓح جنٛكى يغ درٛرُٛح ذغَحذح ٔ ذٕنؾ
 16 :25عجه ٍٛلض ذظال جَفـًٓح الجم جؿى عذُح ٚـٕع جنًـٛخ
 17 :25فمض جعؿهُح ٕٓٚطج ٔ ؿٛال ٔ ًْح ٚشرغجَكى ذُفؾ جاليٕع كفحْح
 18 :25الَّ لض عجٖ جنغٔح جنمضؽ ٔ َذٍ جٌ ال ٌَغ ػهٛكى غمال جكػغ غٛغ ْظِ جالكٛحء جنٕججرس
 19 :25جٌ ضًطُؼٕج ػًح طذخ نالهُحو ٔ ػٍ جنضو ٔ جنًشُٕق ٔ جنؼَٗ جنط ٙجٌ دفظطى جَفـكى يُٓح فُؼًح
ضفؼهٌٕ كَٕٕج يؼحفٍٛ
فُغ٘ ُْح جٌ عجب كم جنغؿم ٔجنًلحٚز ٔجالسِٕ ٔػضو جالنطؼجو ذذغفٛس جنُحيٕؽ ْٔظج عج٘ كم يٍ ذطغؽ
جنغؿٕل ٔذٕنؾ جنغؿٕل ٔٚؼمٕخ جنغؿٕل جٌٚح ْٕٔ جنظ٘ جهضع لغجع ػضو جنطؼجو جاليى ذحنشطحٌ ٔجنُحيٕؽ
ٔنكُّ ًٛٚم جن ٙجٌ ضًـك ٕٓٚص٘ لرم جنًـٛخ ذحنُحيٕؽ فهّ جٌ ٚطًـك ٔنكٍ ال ٚفغى طنك ػه ٙجاليًٙ
ٔ.نكٍ ذٓى جنرؼي يٍ جنفغٚـ ٍٛٛجنظ ٍٚلرهٕج جالًٚحٌ ٔنى ٚمم جالَجٛم جَٓى يـٛذ ٍٛٛيٍ جهم فغٚـ ٙالَٓى
ٚغٚضٔج جٌ ٚشٌؼٕج جنًـٛذ ّٛٛنمٕجػض جنُحيٕؽ ٔٚفغًٕج جنُحيٕؽ ػه ٙجالئًْ ٍٛٛظج غٛغ هذٛخ الٌ
ئَجٛم ٕٚدُح 36 :8
فَاٌِْ َد َّغ َع ُك ْى جالذٍُْ فَرِح ْن َذمِٛمَ ِس ضَ ُكٌََُٕٕ أَ ْد َغج ًعج.
عؿحنس ذٕنؾ جنغؿٕل ئنٗ أْم عٔيٛس 12 :6
ألَََّ ُك ْى نَ ًَّح ُك ُْطُ ْى َػرَِ ٛض ج ْن َش ِطِ َّٛسُ ،ك ُْطُ ْى أَ ْد َغج ًعج ِيٍَ ج ْنرِ ِّغ.
فحالػًحل يًٓس الظٓحع جالًٚحٌ ٔنكٍ نٛـص جػًحل جنُحيٕؽ جنذغفٔ ّٛنكٍ جػًحل جنرغ ٔعغى ْظج جنًجًغ جال
جٌ ْإالء جنُحيٕؿ ٌٕٔٛظهٕج ٚطحعصٔج يؼهًُح ذٕنؾ جنظ٘ ْٕ ذضج ْظج جاليغ الَّ كًح ٚلغح يؼهًُح ذٕنؾ
جنغؿٕل فٙ
عؿحنس غالٍ1 ّٛ
ٌح.
ٌح ئِنَٗ أُٔ ُع َ
ؾ أَ ًْ ٚ
آس ًظج َي ِؼ ٙضِٛطُ َ
ه ِؼضْشُ أَ ًْ ٚ
ؿَُسً َ
 2غُ َّى ذَ ْؼ َض أَ ْعذَ َغ َػل َْغزَ َ
كهَِ ٛى َي َغ ذَ ْغََحذَحِ ،
جإل َْ ِجَ ٛم جنَّ ِظ٘ أَ ْك ِغ ُػ ذِ ِّ ذَ ٍَْٛجألُ َي ِىَٔ ،ن ِكٍْ ذِحال َْفِ َغج ِص َػهَٗ
د ئِ ْػالَ ٌٍَٔ ،ػ ََغ ْ
ه ِؼضْشُ ذِ ًُ َ
َٔ 1ئََِّ ًَح َ
ٕج ِ
ًصُ َػهَ ِْ ِٓ ٛى ِ

حٍالً.
ج ْن ًُ ْؼطَرَ ِغ ، ٍَٚنِثَالَّ أَ ُكٌَٕ أَ ْ
ؿ َؼٗ أَ ْٔ لَ ْض َ
ؿ َؼ ْٛصُ ذَ ِ
ؾ جنَّ ِظ٘ َكحٌَ َي ِؼََُٕٚ َُٕ َْٔ ،ٙحَِ ٌّ ،ٙأٌَْ ْ َٚشطَطٍَِ .
 3ن ِكٍْ نَ ْى ْ َٚ
ٌطَ َّغ َٔالَ ضِٛطُ ُ
جإل ْس َٕ ِز ج ْن َك َظذَ ِس ج ْن ًُض َْسهُِ ٍَٛس ْفَٛسً ،جنَّ ِظ ٍَٚص ََسهُٕج ْ
ٛخ
ؿح نَِٛط ََج َّ
ـ ُ
جسطِالَ ً
َٔ 4ن ِكٍْ ذِ َ
ـٕج ُد ِّغَّٚطََُح جنَّطِ ٙنََُح فِ ٙج ْن ًَ ِ
ـر َ ِ
د ِ
ـ ِ
ـطَ ْؼرِضََُٔح،
َك ْْ َٚ ٙ
ٛم.
ؿح َػسً ،نِْ َٛرمَٗ ِػ ُْ َض ُك ْى َد ُّ
 5جَنَّ ِظ ٍَٚنَ ْى َُ ْظ ِػٍْ نَ ُٓ ْى ذِح ْن ُش ُ
ٕع َٔالَ َ
جإل َْ ِج ِ
ك ِ
ٌ ِ
حٌ فَاٌَِّ ْ ُإالَ ِء ج ْن ًُ ْؼطَرَ ِغ ٍَٚنَ ْى
َٔ 6أَ َّيح ج ْن ًُ ْؼطَرَ ُغٌَٔ أَََّ ُٓ ْى ك ٌَْ ٙء َي ْٓ ًَح َكحَُٕج ،الَ فَ ْغ َ
ق ِػ ُْ ِضَ٘ ،هللاُ الَ َٚأْ ُس ُظ ذِ َٕ ْج ِّ ئِ َْ َ
ـ ٍ
ٍَ ٙء.
ِ ُٚ
لُ ٛغٔج َػهَ َّ ٙذِل ْ
ؾ ،ئِ ْط َعأَ ْٔج أََِّْ ٙ
َحٌ.
ٛم ج ْن ُغ ْغنَ ِس َك ًَح ذُ ْط ُغ ُ
ؽ َػهَٗ ئِ َْ ِج ِ
جؤضُ ًِ ُْصُ َػهَٗ ئِ َْ ِج ِ
ٛم ج ْن ِشط ِ
 7ذَ ْم ذِح ْن َؼ ْك ِ
 8فَاٌَِّ جنَّ ِظ٘ َػ ًِ َم فِ ٙذُ ْ
ٌح نِألُ َي ِى.
َحٌ َػ ًِ َم فِ َّ ٙأَ ًْ ٚ
ؽ نِ ِغ َ
ط ُغ َ
ؿحنَ ِس ج ْن ِشط ِ
ل ِغ َك ِس
ٕدَُّح ،ج ْن ًُ ْؼطَرَ ُغٌَٔ أَََّ ُٓ ْى أَ ْػ ًِ َضزٌ ،أَ ْػطَ ََِْٕٔ ٙذَ ْغََحذَح  ًٍَِٛ َٚجن َّ
 9فَا ِ ْط َػهِ َى ذِحنُِّ ْؼ ًَ ِس ج ْن ًُ ْؼطَح ِز نِْ َٚ ٙؼمُ ُ
هفَح ََٔ ُٚ
ٕخ َٔ َ
َحٌ.
نَُِ ُكٌَٕ ََ ْذٍُ نِألُ َي ِىَٔ ،أَ َّيح ُْ ْى فَهِ ْه ِشط ِ
َ 22غ َْ ٛغ أٌَْ ََ ْظ ُك َغ ج ْنفُمَ َغج َءَ َْٔ .ظج َػ ُْ ُُُّٛك ُْصُ ج ْػطََُ ْٛصُ أٌَْ أَ ْف َؼهَُّ.
ٕجج َٓسً ،ألَََُّّ َكحٌَ َيهُٕ ًيح.
َٔ 22ن ِكٍْ نَ ًَّح أَضَٗ ذُ ْط ُغ ُ
ؽ ئِنَٗ أَ َْطَح ِكَٛسَ لَح َٔ ْيطُُّ ُي َ
ـَُّ ،سحتِفًح ِيٍَ
ٕخ َكحٌَ َٚأْ ُك ُم َي َغ جألُ َي ِىَٔ ،ن ِكٍْ نَ ًَّح أَض َْٕج َكحٌَ ُٚإَ ِّس ُغ َْٔ ُٚف ِغ ُػ ََ ْف َ
 21ألَََُّّ لَ ْرهَ ًَح أَضَٗ لَ ْٕ ٌو ِيٍْ ِػ ُْ ِض ْ َٚؼمُ َ
َحٌ.
جنَّ ِظْ ُْ ٍَٚى ِيٍَ ج ْن ِشط ِ
ٌح ج َْمَح َص ئِنَٗ ِعَٚحتِ ِٓ ْى!
ٌحَ ،دطَّٗ ئٌَِّ ذَ ْغََحذَح أَ ًْ ٚ
َ َٔ 23عج َءٖ َي َؼُّ ذَحلِ ٙج ْنِ ُٕٓ َٛص أَ ًْ ٚ
د َد ِّ
ٛغ« :ئٌِْ ُك ُْصَ َٔأَ َْصَ
ـهُ ُكٌَٕ ذِح ْ
 24ن ِكٍْ نَ ًَّح َعأَ ْٚصُ أَََّ ُٓ ْى الَ ْ َٚ
ٛم ،لُ ْهصُ نِرُ ْط ُغ َ
ـ َ
ؿطِمَح َي ٍس َد َ
جإل َْ ِج ِ
ك ِ
ؽ لُضَّج َو ج ْن َج ًِ ِ
ٛق أُ َي ًًِّٛح الَ ِ ُٕٓ َٚصًّٚح ،فَهِ ًَح َطج ضُ ْه ِؼ ُو جألُ َي َى أٌَْ َٚطَ َٓ َّٕصُٔج؟»
ِ ُٕٓ َٚص ٌّ
٘ ضَ ِؼ ُ
ـَُح ِيٍَ جألُ َي ِى ُسطَحزً،
ْ ََ 25ذٍُ ذِحنطَّرَِ ٛؼ ِس ٌ ُٕٓ َٚص َٔنَ ْ
ـٕ َع
ٌح ذُِ َٛ
حٌ ُ َٚ
ٛخ ،آ َيَُّح ََ ْذٍُ أَ ًْ ٚ
جإل َْ َ
ـٕ َع ج ْن ًَ ِ
ـحٌَ الَ َٚطَرَ َّغ ُع ذِأ َ ْػ ًَ ِ
ؽ ،ذَ ْم ذِاِِ ًَ ٚ
حل جنَُّح ُيٕ ِ
 26ئِ ْط ََ ْؼهَ ُى أٌََّ ِ
ـ ِ
ـ ٌض َيح.
حٌ ُ َٚ
ؽ الَ َٚطَرَ َّغ ُع َج َ
ج ْن ًَ ِ
ؽ .ألَََُّّ ذِأ َ ْػ ًَ ِ
ـٕ َع الَ ذِأ َ ْػ ًَ ِ
حل جنَُّح ُيٕ ِ
حل جنَُّح ُيٕ ِ
ٛخ ،نَُِطَرَ َّغ َع ذِاِِ ًَ ٚ
ـ ِ
ُْٔح ٚلغح يؼهًُح ذٕنؾ جَّ ْٕ جنظ٘ كحٌ لحتض نهُمحف جنظ٘ صجع لرم جنًجًغ نٛإكض ٔذحيػهّ دٔ ّٛذؼًم
جنغٔح جنمضؽ ف ٙجٌ جػًحل جنُحيٕؽ جنذغف ٙالضرغع جالَـحٌ فال ٚجد جٌ ٚجرغ جنًـٛذ ٍٛٛيٍ جهم جيًٙ
ػه ٙجنطٕٓص ٔيٍ ْظج َفٓى جٌ ذطغؽ ٔٚؼمٕخ جنغؿٕن ٍٛذحعكحص جنغٔح جنمضؽ ٚؼغفٌٕ جٌ جنطٕٓص سطأ ٔجٌ
يٕلف ذٕنؾ هذٛخ ضًحيح ٔنكُٓى ٌٚؼٌٕ دـحذح نهٕٓٛص جنظ ٍٚلرهٕج جنًـٛخ ٔال ٚغٚضٔج جٌ ٚضسهٕج يؼٓى
ف ٙهضجو يرحكغ جيح ذٕنؾ جنغؿٕل فالجم جنذك يوغ ػه ٙيٕلفّ ٔصفحػّ ػٍ جاليًٍٛٛ

ٔجنظ ٍٚكحَٕج ٚؼحعًٕج يؼهًُح ذٕنؾ جنغؿٕل فْ ٙظج جاليغ يٍ جنفغٚـ ٍٛٛجنظ ٍٚلرهٕج جنًـٛخ ٔنكٍ
يطًـك ٍٛذذغفٛس جنُحيٕؽ ًًغٔج ف ٙجَفـٓى ْظج ٔجلُؼٕج جنظ ٍٚال ٚؼغفٌٕ ذٕنؾ جنغؿٕل ذحَّ

12 :12

ٔ لض جسرغٔج ػُك جَك ضؼهى جًٛغ جنٕٓٛص جنظ ٍٚذ ٍٛجاليى جالعضضجص ػٍ يٕؿٗ لحتال جٌ ال

ٚشطُٕج جٔالصْى ٔ ال ٚـهكٕج دـد جنؼٕجتض
ٔذحنفؼم يؼهًُح ذٕنؾ نى ٚمٕل طنك ٔنى ُٚحص٘ ذحالعضضجص ػٍ يٕؿٔ ٙنى ٚحيغ جنٕٓٛص ذؼضو جنشطحٌ ٔنكُّ فمَ
جهغ ػه ٙجٌ ال ٚجرغ يـٛذ ٙيٍ جهم جيً ٙذططرٛك جنُحيٕؽ ٔجنشطحٌ ٔجنؼٕجتض يػم جنططٓغ ٔغٛغِ ٔغحٚطّ
جٌ ٚإكض جٌ جٌ جنشالم ْٕ جالًٚحٌ ذحنًـٛخ جنؼحيم ذحنًذرّ ٔنٛؾ ذذغفٛص جنُحيٕؽ جنؼحجؼ ػٍ جٌ ٚشهن
جدض

11 :12

فحطج يحطج ٚكٌٕ ال ذض ػهٗ كم دحل جٌ ٚجطًغ جنجًٕٓع الَٓى ؿٛـًؼٌٕ جَك لض جثص

ٔضؼرٛغ فًحطج ٚكٌٕ ًٕٚخ جَٓى ٚطٕلؼٌٕ ذغغى سضيطّ جنمٕٔ ّٚيذرطّ نهكم دط ٙجنؼرغجَ ( ٍٛٛجنظ ٍٚكطد نٓى
عؿحنّ ٚلغح فٓٛح جنغذَ ذ ٍٛجنؼٓض جنمضٚى ٔجنجضٚض ) جَٓى ؿٛمٕيٕج ذػٕعِ ٔذشحهّ جٌ ػضصْى جكػغ يٍ عذِٕ
ج٘ جكػغ يٍ ػلغز جالف كشن فػٕعضٓى ف ٙجٔعكهٛى ؿطكٌٕ يضيغِ ٔكة ال ٚمرهّ هللا ٔنٍ ٚـًؼٕج نهغؿم
ٔال جنًلحٚز

13 :12

فحفؼم ْظج جنظ٘ َمٕل نك ػُضَح جعذؼس عجحل ػهٓٛى َظع

ٔيٍ ْظج َغ٘ جٌ جنُوٛذّ كحَص يٍ جنلٕٛر ف ٙجٔعكهٛى ٔيؼهًُح ذٕنؾ جٍحع نًٕٛخ جٌ جالكحػحش جنطٙ
جغٛغش دٕنّ غٛغ هذٛذّ ٔالغرحش نٓإالء جالنٕف جنظ ٍٚجَشضػٕج ذحنلحتؼحش جنغٛغ هذٛذّ ٚمضو نٓى ذغْحٌ
ذحنُظع  ْٕٔ .نى ُٚحفك جدض ػه ٙدـحخ جنؼمٛضِ جنًـٛذٔ ّٛنكُّ جؿطجحخ نطهرس جنلٕٛر جنظ ٍٚعأٔج يٍ
جنذكًّ جٌ ال ٚطذحعذٕج يغ جنٕٓٛص جٔ جنٕٓٛص جنظ ٍٚلرهٕج جنًـٛخ .
ٔجضٕلف لهٛال ٔجكغح كة ػه ٙيًٕٕع جنُظع الَّ يٍ جنؼحصجش جنمض ًّٚنكٍ ْم ذطم ؟ ذحنطرغ ال ٔالػجل
جنرؼي ُٚفظ كغٚؼس جنُظع ٔنكٍ نٛـص دغفٛح ( فًٛح ػضج طذٛذس جنًذغلّ ٔجنشطٔ ّٛجنـاليّ ) ذًؼُ ٙجٌ

ْٕٚد ٔلص يؼ ٍٛجٔ فطغز هٛحو يؼ ُّٛجٔ جنرؼي ُٚظعٔج دٛحضٓى يػم جنغْرحٌ فال ٚمن كؼغِ ٔال ٚطًطغ
ذًالط جنؼحنى ٔ .لض ٚؼٕنّ جدض جٔ ْٕ ٚـططٛغ جٌ ُٚفك ػهَ ٙفـّ
 14 :12سظ ْإالء ٔ ضطٓغ يؼٓى ٔ جَفك ػهٓٛى نٛذهمٕج عؤٔؿٓى فٛؼهى جنجًٛغ جٌ نٛؾ كٙء يًح جسرغٔج
ػُك ذم ضـهك جَص جٌٚح دحفظح نهُحيٕؽ
ٔيؼُ ٙجَفك ػهٓٛى ٚؼُ ْٕ ٙنٛؾ َظٚغ ٔال ٚشحنف يجًغ جٔعكهٛى ٔنكٍ ُٚفك ػهٓٛى ج٘ جَّ ٚؼٕنٓى يٍ يحنّ
ذًؼُٚ ٙمضو نٓى هضلّ ْٔظج ػًم سٛغ جضج جٌ ٚؼٕل جَـحٌ جسغ ف ٙفطغِ َظعِ ٔٚؼط ّٛيٍ يحنّ نٛـططٛغ جٌ
ٚطذًم ضكهفس فك جنُظع ذًح فٓٛح يٍ لن جنلؼغ ٔغٛغِ
يهذٕظّ يًّٓ فْ ٙظِ جنفطغِ نى ٚكٍ نهًـٛذ ٍٛٛكُحتؾ ٔنكٍ كحَٕج ٚرلغٔج ف ٙجنًؼحذض جنٕٓٛصٔ ّٚغٛغْح
يٍ جنًؼحذض ٔصسٕل ْظِ جنًؼحذض ُٚرغ ٙجٌ ٚذطغو جنًرلغ ْظِ جنًؼحذض ٔذؼي جنًٕػٕظ ٍٛف ٙفطغز جنطذٕل يٍ
جنٕٓٛص ّٚجن ٙلرٕل جنًـٛذ ّٛكحَٕج نٕ ػهٓٛى َظع جٔ كة يٍ ْظج جنمرٛم ٕٚفَّٕ ٔجػطمض ْظج يح كحٌ ػهّٛ
ْإالء جنغجحل جالعذغ ٔ .نٓظج يح فؼهِٕ نٛؾ ذُفحق جٔ ضًـك ذحنُحيٕؽ فٕق ذغ جنًـٛخ ٔجٌٚح يح فؼهّ
يؼهًُح ذٕنؾ نٛؾ يشحنف نكاليّ ذم ضٕن ٙجنوغف ػهٓٛى ْٔظج جيغ يـطذـٍ ٔجٌٚح عػحٚطٓى ف ٙفطغز
جنٕػع ٔضُفٛظ جنُظع

15 :12

ٔ جيح يٍ جٓس جنظ ٍٚجيُٕج يٍ جاليى فحعؿهُح َذٍ جنٓٛى ٔ دكًُح جٌ ال ٚذفظٕج كٛثح يػم طنك

ؿٕٖ جٌ ٚذحفظٕج ػهٗ جَفـٓى يًح طذخ نالهُحو ٔ يٍ جنضو ٔ جنًشُٕق ٔ جنؼَٗ
ٔضحكٛض يٍ جنمضٚؾ ٚؼمٕخ جَّ يطًـك ذمغجع يجًغ جٔعكهٛى ف ٙجٌ نٍ ٚطهد ْظج يٍ جنًـٛذ ٍٛٛيٍ جالهم
جاليً ٙفال ٚجد ػهًٓٛك ضُفٛظ كغٚؼس جنُظع جٔ ج٘ كة ٔ .نكٍ نٕ ضًـك ٕٓٚص٘ ذرؼي يٍ جنلغٚؼّ ال
ٚؼحعًّ جنمضٚؾ ٚؼمٕخ جيح يؼهًُح ذٕنؾ يطًـك ذحٌ ف ٙجنًـٛخ دغ ّٚنهجًٛغ

16 :12

دُٛثظ جسظ ذٕنؾ جنغجحل ف ٙجنغض ٔ ضطٓغ يؼٓى ٔ صسم جنٓٛكم يشرغج ذكًحل جٚحو جنططٓٛغ جنٗ

جٌ ٚمغخ ػٍ كم ٔجدض يُٓى جنمغذحٌ

ضطٓغ يؼٓى نٛضسم جنٓٛكم الَّ ٚذطغو جنٕٓٛص ْٔٛكهٓى ٔضذًم َفمس لغذحَٓى نٛطًًٕج َظعْى ٔٚكَٕٕج ف ٙدغّٚ
فًٛح ذؼض غٛغ يشحنف ٍٛنهُحيٕؽ ٔال َظعْى جنظ٘ َظعِٔ لرم لرٕنٓى جنًـٛذ. ّٛ
ٔيٕلف ْإالء جالعذؼس عجحل نٛؾ ذغغٚد فهٕ فٕٚ ٙيُح ْظج جَـحٌ ذٕط٘ ٔذضج ٚإيٍ ذحنًـٛخ ٔػه ّٛكة
ٚجد جٌ ٚطًًّ جٔ جَـحٌ ٕٓٚص٘ ٔذضج ٚمرم جنًـٛخ ٔػهَ ّٛظع ٚفٌم ذحنطرغ جٌ ٚطًًّ ٔنكُّ ال ٚإيٍ ذحٌ
جنشالم ذطمضٚى جنمغذحٌ ٔنكٍ جنشالم فمَ ذضو جنًـٛخ جيح جضًحو جنُظع ذًح ف ّٛيٍ لغذحٌ فٓظج كة جٛض الٌ
ٔكًحل جٚحو جنططٓٛغ ْ ٙجٌ جنُظٚغ جنٕٓٛص٘ نٕ يغ ذطجغذّ جٔ ًٛمّ ٍٔهد ٍهرّ نطُمٌٚ ٙطغكّ سوم كؼغِ
نًضز غالغٕٚ ٍٛو ٔال ٚلغخ سًغ فٓٛح ٔال ٚطًطغ فٓٛح الَّ َظٚغ ٔف ٙجنُٓحٚس ٚحض ٙذظذٛذس جنشطٔ ّٛجنًذغلّ
ٔجنـاليّ لغذحَح ٔنٕ كحٌ غٛغ لحصع ٚهجأ جن ٙكشن لحصع ُٚفك ػه ّٛكوضلّ ْٔظج يح فؼهّ يؼهًُح ذٕنؾ
فمٛم ضطٓغ يؼٓى ٔجَفك ػهٓٛى
ؿفغ جنؼضص 1 :32
د ُك ِّم َيح َس َغ َؼ ِيٍْ
ـُّ ذِالَ ِػ ٍو ،فَالَ ُْ َٚمُ ْ
ئِ َطج ََ َظ َع َع ُج ٌم ََ ْظ ًعج نِه َّغ ِّ
ـ َ
ي َكالَ َيُّ َ .د َ
ـ ًًح أٌَْ ْ ُٚه ِؼ َو ََ ْف َ
ـ َى لَ َ
خ ،أَ ْٔ أَ ْل َ
فَ ًِ ِّ ْ َٚف َؼ ُم.
فهظنك كحٌ ٚجد ػهٓٛى ضُفٛظِ ذًح ف ّٛيٍ لغذحٌ نك ٙال ٚكَٕٕج ٔػضٔج جنغخ كة ٔنى ٚفِٕ
ٔيؼهًُح ذٕنؾ َفظ َظعِ جٌٚح ٔنكٍ ذضٌٔ ضمضٚى طذحتخ فمَ دهك جنلؼغ كًح ْٕ يكطٕخ فٙ
ؿفغ أػًحل جنغؿم 28 :28
ؾ فَهَرِ َ
ـ ِكالَّ
ؿٕ ِعَّٚسََ َٔ ،ي َؼُّ ذِ ِغْ ٚ
ؿحفَ َغ فِ ٙج ْنرَ ْذ ِغ ئِنَٗ ُ
َٔأَ َّيح ذُٕنُ ُ
جإل ْس َٕزَ َٔ َ
ٌح أََّٚح ًيح َكػِ َ
ع أَ ًْ ٚ
ٛغزً ،غُ َّى َٔ َّص َع ِ
ؿُّ فَِ ٙك ُْ َش ِغَٚح ألَََُّّ َكحٌَ َػهَ ْْ ََ ِّ ٛظ ٌع
َٔأَ ِكٛالَ ،ذَ ْؼ َض َيح َدهَ َ
ك َع ْأ َ
ٔنٓظج ضُفٛظ جنُظع ذضٌٔ طذحتخ دط ٙجالٌ ال ػٛد فّٛ
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ٔ نًح لحعذص جالٚحو جنـرؼس جٌ ضطى عجِ جنٕٓٛص جنظ ٍٚيٍ جؿٛح ف ٙجنٓٛكم فحْحجٕج كم جنجًغ ٔ

جنمٕج ػه ّٛجالٚحص٘

ٔعغى ْظج جنٕٓٛص ٔنٛؾ جنظ ٍٚلرهٕج جنًـٛخ ْحجٕج ػهٔ ّٛجصػٕج ػه ّٛجَّ صَؾ جنًًٕغ كظذح عغى جَّ ضطٓغ
لرم صسٕل جنٓٛكم ٔنى ٚضسم َٕٚحٍَٛٛ
 18 :12هحعسٚ ٍٛح جٓٚح جنغجحل جالؿغجتٛه ٌٕٛجػُٕٛج ْظج ْٕ جنغجم جنظ٘ ٚؼهى جنجًٛغ ف ٙكم يكحٌ ًضج
نهلؼد ٔ جنُحيٕؽ ٔ ْظج جنًًٕغ دطٗ جصسم َٕٚحَ ٍٛٛجٌٚح جنٗ جنٓٛكم ٔ صَؾ ْظج جنًًٕغ جنًمضؽ
 19 :12الَٓى كحَٕج لض عجٔج يؼّ ف ٙجنًضُٚس ضغٔفًٛؾ جالفــ ٙفكحَٕج ٚظٌُٕ جٌ ذٕنؾ جصسهّ جنٗ جنٓٛكم
 32 :12فٓحجص جنًضُٚس كهٓح ٔ ضغجكي جنلؼد ٔ جيـكٕج ذٕنؾ ٔ جغِٔ سحعؼ جنٓٛكم ٔ نهٕلص جغهمص
جالذٕجخ
ٔٚمٕل جذَٕح ضحصعؽ ٚؼمٕخ ف ٙضفـٛغِ
كًثم ،إر قاو ْٕ
ٚقٕل جنمضٚؾ ٕٚدُح جنظْر ٙجنفى أَّ كاٌ ًٚكٍ نهقذٚظ تٕنظ أٌ ُٚذؼش انقذٚظ ذًٕٛثأط
ٍ
تخراَّ تُفغّ ،نكُّ أرعٍ نشأٓٚى ٔفعم كم يا ؽهثِٕ ،فإٌ ْزا َافع إلصانح كم شٙء ،يرذًالً كم انُفقاخ.
تذغة انششٚعح فإٌ انز ٍٚعهٓٛى َزٔس ٚهضيٓى يالدظح اٜذ ٙفٔ ٙقد ذطٓشٓٚى :أٌ ًٚرُع انشخض عٍ انخًش
د) درٗ ٔإٌ كاٌ انشخض أتاِ أٔ
ٔانًغكشٔ ،ال ٚأكم عُثًا ؽاصجًا أٔ جافًأ ،ال ٚقرشب يٍ جثًاٌ (
نشخض يٍ ٛ
ٍ
أيّ أٔ أخاِ أٔ أخرّ (عذ ٔ ،)7-3 :6أٌ ٚقذو ذقذياخ درٗ ذكًم أٚاو َزسِٔ .أٌ ٚذهق سأعّ ف ٙفرشج َزسِ (عذ
)5 :6
ٚشٛش انقذٚظ تٕنظ إنٗ يثم ْزا اإلجشاء انزٖ ياسعّ تقٕنّ" :طشخ نهٕٓٛد٘ كٕٓٛد٘ ألستخ انٕٓٛد؛ ٔنهزٍٚ
ذذد انُايٕط كأَ ٙذذد انُايٕط نكٚ ٙشتخ انز ٍٚذذد انُايٕط" ( 1كٕ  .)02 :9فكًا ف ٙكشاصذّ نأليى
سأٖ أال ٚعاسػٓى ف ٙاأليٕس غٛش انؼشٔسٚح ،ذاس ًكا نٓى دشٚح انهثظ ٔانهغح ٔعاداخ األكم ٔانششب ٔغٛشْا
يادايد ال ذرعاسع يع اإلًٚاٌْ ،كزا ٚشٖ أال ٚقأو انٕٓٛد فًٛا ْى يرًغكٌٕ تّ ياداو نٛظ ػذ اإلًٚاٌ
تانغٛذ انًغٛخ.


نى ٚرظاْش تٕنظ تًا ْٕ نٛظ عه ،ّٛتم أظٓش ً
دُٕا].[850



يٍ ٚقٕو ترًشٚغ شخض يشٚغٚ ،ظٛش كًا نٕ كاٌ ْٕ َفغّ انًشٚغ ،ال تأٌ ٚرظاْش أَّ يظاب

تذًٗ ،تم تانرفكٛش انًرعاؽف يارا ٕٚد أٌ ذكٌٕ انًعايهح يعّ نٕ كاٌ ْٕ يشٚؼًا].[851
جنمضٚؾ أغـطُٕٛؽ


ف ٙكم يٕػع ٚظٛش انًخهض" ...كم شٙء نكم أد ٍذ" .فههجائع ٚظٛش خث ًضأ ،نهعطشٗ يا ًءٔ ،نهًٕذٗ

انقٛايحٔ ،نهًشػٗ انطثٛةٔ ،نهخطاج انخالص].[852
جنمضٚؾ كٛغنؾ جألٔعكهًٙٛ


ْم ذظاْش تٕنظ أٌ ٚكٌٕ كم شٙء نكم انثشش ،تطشٚقح ذذًم يذاُْح؟ ال ،تم ْٕ سجم ه
َّللأ ،ؽثٛة

أنىٔ ،تاجرٓا ٍد عظٛى ٓٚرى تٓى ٔٚرعاؽف يع جًٛعٓى .جًٛعُا نذُٚا تطشٚق أٔ
انشٔح ،انقادس أٌ ٚشخض كم ٍ
شخض تظفح خاطح].[853
آخش شٙء يشرشك يع كم أد ٍذْ .زا انرعاؽف ْٕ يا ذثُاِ تٕنظ ف ٙذعايم يع كم
ٍ
أيرغٔؿٛحؿطغ

ٔذؼض جٌ فًُٓح جنُمطّ جالٔنَ ٙـططٛغ ذكم ؿٕٓنّ فٓى جنُمطّ جنػحَ ّٛفٕٓ ذؼض جٌ َفظ ْظج جاليغ ذطحػّ لحل
ذًُطٓ ٙجنطٕجًغ ٔعٔح جنشحصو جنذمٛمٙ
عؿحنس كٕعَٔػٕؽ جالٔن9 ٙ
اس َت ْع َبدْ ُ
َ 91فإِ ِّنً إِ ْذ ُك ْن ُ
ٌِع ألَ ْر َب َح األَ ْك َث ِرٌنَ .
ٌِعْ ،
ت َن ْفسِ ً لِ ْل َجم ِ
ت ُح ًّّرا مِنَ ا ْل َجم ِ
وس ألَ ْر َب َح الَّذٌِنَ َت ْح َ
وس َكأ َ ِّنً َت ْح َ
ِي ألَ ْر َب َح ا ْل ٌَ ُهودَ َ .ولِلَّذٌِنَ َت ْح َ
َ 02فصِ ْر ُ
ت
ت لِ ْل ٌَ ُهو ِد َك ٌَ ُهود ٍّ
ت ال َّنا ُم ِ
ت ال َّنا ُم ِ
وس.
ال َّنا ُم ِ
وس هللَِ ،بلْ َت ْح َ
وس َم َع أَ ِّنً لَ ْس ُ
ٌح ألَ ْر َب َح
ت َنا ُم ٍ
ت بِالَ َنا ُم ٍ
وس َكأ َ ِّنً ِبالَ َنا ُم ٍ
َ 09ولِلَّذٌِنَ ِبالَ َنا ُم ٍ
وس لِ ْل َمسِ ِ
وس.
الَّذٌِنَ بِالَ َنا ُم ٍ
ت لِ ْل ُكل ِّ ُكل َّ َ
اء .صِ ْر ُ
 00صِ ْر ُ
ص َعلَى ُكل ِّ َحال َق ْو ًّما.
ش ًْ ٍء ،أل ُ َخلِّ َ
ض َع َف َ
ضعٌِفٍ ألَ ْر َب َح ال ُّ
ض َع َفاءِ َك َ
ت لِل ُّ

ْٕٔ طكغ ْظج جنكالو نؼضز ج ذـرحخ
جٔال عصج ػه ٙجٌ جنرؼي ككك ف ٙعؿٕنٛطّ ٚإكض هضق عؿٕنٛطّ ذحصنّ ْٕٔ ٚإكضْح نٛؾ ٍهرح نًجض طجضّ
ٔنكٍ نك ٙال ٚلككٕج هغحع جنُفٕؽ ًٕٔٚخ جٌ ْضفّ يٍ جغرحش طنك ْٕ عذخ جنُفٕؽ نهًـٛخ ًٕٔٚخ جٌ
دجطٓى ف ٙػضو عؤٚص جنًـٛخ فٕٓ عجِ فٍ ٙغٚمّ جن ٙصيلك
ٔجنـرد جنػحَ ٙجَّ ٚطهد يٍ جاللٕٚحء جال ٚؼػغٔج جنٌؼفحء ًٕٔٚخ نٓى جٌ يح ٚطهرّ يُٓى ْٕ يح ُٚفظِ ػًهٛح
ف ٙدٛحضّ فف ٙجػًحنّ يػحل د ٙنطوغفحش جنشحصو جنذمٛم ٙيػم
نى ٚـطغم جالَجٛم ف ٙجالكم يٍ جالَجٛم ٔنكٍ ذجحَد جنشضيّ ٔجنطرلٛغ كحٌ ٚؼًم نُٛفك ػهَ ٙفـّ ٔجالسغٍٚ
نك ٙال ٚؼػغ جدض
نى ٚحسظ ػٔجّ نكُّ فٌم جنطفغؽ نهشضيّ ضًحيح نكٚ ٙكٌٕ كم ٔلطّ نهغخ ٔسحصيح نًشضٔي ّٛجنظ ٍٚلرهٕج
جنًـٛخ ٔٚكٌٕ دغ جنذغكّ ف ٙسضيطٓى نًجض جؿى جنًـٛخ
عغى َحيٕؽ جنًـٛخ جنظ٘ ٚإيٍ ذّ ف ّٛدغ ّٚنكُّ هحع كؼرض ٚشضو كم ٔجدض الجم جؿى جنًـٛخ فٛمٕل
اس َت ْع َبدْ ُ
َ 91فإِ ِّنً إِ ْذ ُك ْن ُ
ٌِع ألَ ْر َب َح األَ ْك َث ِرٌنَ .
ٌِعْ ،
ت َن ْفسِ ً لِ ْل َجم ِ
ت ُح ًّّرا مِنَ ا ْل َجم ِ
فهو ٌتنازل عن حرٌته ووقته وراحته ومجهوده الجل خدمة اسم المسٌح ولٌربح نفوسا للمسٌح والذي
ٌتنازل عن حرٌته وٌخدم انسان اخر ٌلتزم بمتطلبات وشروط االخر بمعنً لو انً صرت عبد فً بٌت
انسان ٌهودي ٌجب علٌا ان احترم تقالٌد االنسان الٌهودي وطقوسه النً عبده واخدمه بامانه واستغل كل
شئ الربح هذا الٌهودي الً المسٌح
فهو اختار بحرٌته ان ٌسلك كعبد عند المخدومٌن وٌعمل لحساب خالصهم وال ٌطلب اجر او مكافئه وحتً
متعته فً حرٌة طقوسه فً المسٌح ٌتخلً عنها لٌربح االخرٌن
وهو ٌوضح انه لم ٌفعل ذلك اجبارا بل اختٌارا النه هو بالحقٌقه حر فهو ٌحمل الجنسٌه الرومانٌه بالمولد
واٌضا هو ٌهودي االصل واهم من هذا كله انه ابن للمسٌح وهذه حرٌه من عبادة الشٌطان ورغم كل هذا
اختار ان ٌجعل نفسه عبد للجمٌع ٌخدم الجمٌع كساده له لٌربح الجمٌع الً المسٌح

واالنسان صعب ان ٌستعبد الكثر من شخص فاستعباده بحرٌته للجمٌع هذا امر صعب جدا وقاسً علٌه
لكنه ٌنفزه بفرح الجل ان التبشٌر ضروره لحبه للمسٌح فان كان المسٌح نفسه قبل ان ٌخلً ذاتً وٌاخذ
صورة عبد وٌصٌر فً الهٌئه كانسان الجل خالصنا ورغم انه هو المعلم والسٌد لكنه خدم الجمٌع وغسل
ارجل التالمٌذ فبولس الرسول ٌتعلم من الرب ٌسوع المسٌح وٌنفذ هذا باستعباد نفسه كخادم وعبد للكل
فدافع فعل هذا هو الحب ال الخداع والنفاق طبعا
وس ألَ ْر َب َح الَّذٌِنَ َت ْح َ
وس َكأ َ ِّنً َت ْح َ
ِي ألَ ْر َب َح ا ْل ٌَ ُهودَ َ .ولِلَّذٌِنَ َت ْح َ
َ 02فصِ ْر ُ
ت
ت لِ ْل ٌَ ُهو ِد َك ٌَ ُهود ٍّ
ت ال َّنا ُم ِ
ت ال َّنا ُم ِ
وس.
ال َّنا ُم ِ
اوال هو ٌهودي االصل وتحمل مسؤلٌة خدمت ابناء شعبه فصار كما لو كانه عبد للٌهود ٌلتزم بعوائدهم
لٌربحهم للمسٌح وٌقصد للٌهودي الٌهود الذٌن فً الشتات المتحررٌن قلٌال الختالطهم باالمم ولكنهم
متمسكٌن ببعض التقالٌد الٌهودٌه وهم الذٌن كان ٌخدمهم فً المجامع وٌبشرهم بالمسٌح
وللذٌن تحت الناموس كانه عبد لهم ٌفرضون علٌه الناموس فٌلتزم باال ٌعثرهم فً الناموس لٌس اٌمانا
منه بان الناموس سٌخلصه بالطبع ال ولكن لٌستمعوا الٌه حتً ٌجذبهم للمسٌح
وٌقصد الذٌن تحت الناموس بالٌهود الذٌن فً الٌهودٌه وهم اكثر التزاما والذٌن هم ٌنفزون الناموس
بحرفٌه
وساضرب مثل توضٌحً انسان مسٌحً قرر ان ٌخدم مسلمٌن مجتمعٌن فً الجامع لن ٌدخل الجامع
بحذاؤه فهم بالطبع لن ٌسمعوا له كلمه بل سٌثوروا علٌه وٌضربوه وٌلقوه الً الخارج هذا ان لم ٌقتلوه
ولكن ان اراد ان ٌبشرهم ٌجب علٌه ان ٌحترم تقالٌدهم فً خلع النعلٌن وٌنتظر فً هدوء اللحظه المناسبه
لٌبدا ٌتكلم معهم عن المسٌح
ونالحظ ان معلمنا بولس بدا بالٌهود الذٌن ٌقاومونه فً كل مكان فً الشتات وٌكٌدون له المكائد وٌتعبونه
بشده وضربوه كثٌرا وبرغم هذا ٌظهر محبه فائقه باستعباد نفسه لهم بحرٌته الكامله رغم كرههم له
وعداؤهم الشدٌد له لٌربحهم للمسٌح
وٌكرر للٌهود والذٌن تحت الناموس فهو ٌتحدث عن الٌهود فً كل مكان فً الشتات وفً اورشلٌم اٌضا
وهو ال ٌنكر ٌهودٌت االنسان كجنسٌه حتً لو صار مسٌحً فٌتحرر من رباطات الناموس ولكن ٌبقً

جنسٌته ٌهودي فهو ٌقصد اٌضا الذٌن قبلوا المسٌح ٌستعبد نفسه لهم ولخدمتهم لٌستمروا فً الحٌاه فً
المسٌح والبنٌان  .والذٌن لم ٌقبلوا بعد والزالوا ناموسٌون متمسكٌن بحرف الناموس اٌضا ٌستعبد نفسه
لهم حتً ٌكسبهم للمسٌح وٌخلصهم من قٌد الناموس بعد اظهار احترامه للناموس
وشئ مهم ٌجب ان نعرفه الناموس فً ذاته لٌس شرٌر وال خاطئ بل جٌد فقط اظهر الخطٌه ولكن تنفٌذ
الناموس بحرفٌه لن ٌخلص االنسان بل ٌقٌد االنسان والخالص هو فً المسٌح فهو ال ٌهاجم الناموس فً
ذاته ولكن ٌوضح انه ال خالص بالناموس الخالص فقط بالمسٌح وناموس المسٌح وهذا ما ٌقصده وهم
فهموه خطأ واشاعوا انه ٌعلم ضد الناموس
نالحظ اٌضا التعبٌر اللغوي ( كٌهودي ) و ( كانً ) ولم ٌقل ٌهودي وناموسً فهو لم ٌغٌر اسلوبه ابدا
ولكنه ٌحترم اسلوب االخر وفكر االخر وال ٌعثره الً ان ٌقنعه بقبول المسٌح وٌكسب نفسه للمسٌح
فهو صار للٌهودي كٌهودي بنقاشه وتوضٌح المسٌح من نبوات االنبٌاء وهذا هو الفكر الٌهودي عن
المسٌا المنتظر
وهو صار كانه تحت الناموس عندما تولً االنفاق علً االربعة رجال الذٌن علٌهم نذر وتطهر وحلق
راسه معهم لٌدخل بهم الهٌكل محترما الناموس والهٌكل كما وضحت فً فكرة من ٌدخل الجامع لٌبشر
ٌجب علٌه ان ٌخلع حذاؤه
وهو ٌصنع هذا حبا حزٌنا علً فكر البعض المنغلق فٌدخل معهم تحت قٌد هذا الفكر المنغلق لٌساعدهم
علً تفتح ذهنهم لٌروا نور مجد المسٌح وخالصه وان استعبدت نفسً لخدمة مرٌض رغم انً حر وبال
مرض ساقٌد نفسً بناموس عالجه ولن ااكل شئ امامه ٌعثره او ٌزٌد االمه ولن استمتع بممارسه رٌاضه
مثل الجري امامه وهو عاجز عن القٌام من فراشه
فهو صار كٌهودي وكانه تحت الناموس حبا لهم رغم انهم اعداؤه ووضح ان الناموس لٌس قٌد اجباري
علٌه فهو حر ولكنه استعبد نفسه لالخرٌن بحرٌته
وس هللَِ ،بلْ َت ْح َ
وس َم َع أَ ِّنً لَ ْس ُ
ٌح ألَ ْر َب َح
ت َنا ُم ٍ
ت بِالَ َنا ُم ٍ
وس َكأ َ ِّنً بِالَ َنا ُم ٍ
َ 09ولِلَّذٌِنَ بِالَ َنا ُم ٍ
وس لِ ْل َمسِ ِ
وس.
الَّذٌِنَ ِبالَ َنا ُم ٍ
من هم الذٌن بال ناموس هم

اوال االممٌٌن الذٌن لٌس لهم ناموس موسً ولٌس لهم شرائع التطهٌرات وال الذبائح وال الختان فكان
ٌتحدث معهم بلغتهم وٌضرب لهم امثله من شعرائهم بمعنً لو انسان مسٌحً ٌبشر انسان مسلم من
الممكن ان ٌستخدم نص عدد قرانً او حدٌث لٌقرب له المفهوم لٌس هذا معناه ان المسٌحً ٌؤمن
بالقران او االحادٌث انما فقط لتوضٌح الفكره
ثانٌا الصدوقٌون الذٌن هم ٌهود ال ٌهتمون بالناموس الٌمانهم بعدم وجود قٌامه فٌعتبرون قٌد الناموس
بدون فائده
وماذا فعل معهم ؟ كان ٌتكلم معهم من فكرهم وبامثلتهم وٌقضً معهم اوقات طوٌله فً حرٌه لٌبشرهم
بالمسٌح فً اي وقت فٌستطٌع ان ٌكلمهم فً سبت او فً عٌد او فً اي مكان مجتمعٌن فٌه هذا امر ال
ٌستطٌع ان ٌعمله مع الناموسً النه لو فعل هذا مع ناموسً كانه بٌبحث عن عداؤه
ولكنه ٌوضح انه فً حٌاته الخاصه لٌس بال ناموس ولكنه مقٌد بناموس حب المسٌح فاي مسٌحً له
اشٌاء محببه فً المسٌح مثل االصوام والصلوات والعشور وبذل النفس وحٌاة القداسه وغٌرها بدون ما
ان تعثر االخر
ومتً كان بال ناموس ؟ عندما تكلم مع االثٌنٌون وضرب مثال من شعرهم ولكن ٌوضح انه لٌس متحرر
بما قد ٌكون فٌه الخالعه بالطبع ال ولكنه ملتزم بناموس المسٌح بمحبة الذي فٌه روح وحٌاه
فلو استعبدت نفسً النسان وثنً لكً اربحه للمسٌح فسالتزم باحترام تقالٌده لٌس اٌمانا منً ولكن لكً
اكسبه الً المسٌح فقد استغل صنم موجود فً بٌته ٌتعبد له بان اوضح له انه لن ٌرد علٌه واكلمه بهدوء
الً ان ٌقتنع وٌحطم ذلك الصنم بٌده ولكن ان حطمتً بنفسً الصنم امامه مباشره فقد كسب عداء هذا
االنسان الً المنتهً وخسرت نفسه للمسٌح فقط فهو تصرف غٌر حكٌم
ت لِ ْل ُكل ِّ ُكل َّ َ
اء .صِ ْر ُ
 00صِ ْر ُ
ص َعلَى ُكل ِّ َحال َق ْو ًّما.
ش ًْ ٍء ،أل ُ َخلِّ َ
ض َع َف َ
ضعٌِفٍ ألَ ْر َب َح ال ُّ
ض َع َفاءِ َك َ
ت لِل ُّ
يٍ ْى جنٌؼفحء ؟ ْى يٍ هغحع جنُفٕؽ يٍ غٛغ جنًإيُ ٍٛجنظ ٍٚلحل جَّ يـطؼض جٌ ال ٚحكم نذى نٕ ْظج
ؿٛؼػغْى عغى جَّ ف ٙجنًـٛخ ٚحكم كم كة يغ جنلكغ ْٔ .ى جالدضجظ ف ٙجالًٚحٌ جنغٛغ لحصع ٍٚػه ٙدٛحز
جنجٓحص ف ٙجنرضج ّٚفهٍ ٚطظحْغ ذطٕل جنوالِ جن ٙؿحػحش ٍٕٚهّ ْٔى ف ٙجنرضج ّٚال ٚطذًهٌٕ فًٍ جنًًكٍ جٌ
ٚؼػغٔج

فٕٓ ال ٚذطمغ جَـحٌ ًؼٛف جٔ يمٛض ذحنُحيٕؽ جٔ ذال َحيٕؽ ضًحيح فٕٓ ال ٚذطمغ جدض ٔال ٚؼػغ جدض ٔنكٍ
ٚكـرٓى ذحنذد جنُم ٙجنشحن ٙيٍ ج٘ َفحق جٔ عٚحء ٔنكٍ يذرّ ذلفمّ ػه ٙجنظ ٍٚنى ٚؼغفٕج جنًـٛخ دك
جنًؼغفّ ٔجٌٚح ٔجٌٚح ٚكـرٓى ذحنشضيّ ٔٚـطؼرض َفـّ نٓى عغى جَّ دغ يهطؼو ذُحيٕؽ يذرس جنًـٛخ

ٔجنًجض هلل صجتًح

