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  ربنا يسوع المسيح وهو في  الجسي ، ونويروو، وسيم وو، . ..، يوحنا،لوقا  متى، مرقس… عاين اإلنجيليون

شيفية وخريراا الشييااين مين اجي  خقامية األوتالمسوا مع تصرفاته الفائقة المبهرة، ونالوا منه سيلاانا وقيوة ل مي  
 .وح الق س حياة السي  المسيح عل  األرضلذلك سج  اإلنجيليون بوح  الر .ملكوت هللا ف  ك  قلب

 

  أما القديس بولس فلم ير الرب بعيني جسده وهوو للوي اض و وما وا ع بوؤ بر يبو  بعود الروعووه  فه وهوو فوي

 ".ال  جد القائم من اضموات يسوع ال رلوب:"طريق  ملي ومشق

 

  ال بجسود اللواي فوي و،ووناه وأ او شوص  لل ولا ه. ..يسوجلوا موا اووروه أنأ او اإلاجيليون ج يعا أو اغلوهمم 

 يسوع الجالس لن ي ين اآلب :"الر،وي بولس أيضا أن يسجل ما قد اوره وما أحس  وأو ل  في طريق  ملي ومشق 

 

   للي الرغم من أن القديس بولس الر،وي لم يكن من بين الر،ل والبالميو  اثننوع لشوره الو ين ولواهم ال سوي

،وث وعل ي ا ل  بعد صوعووه هفقود رمور لو  ب اعو  فوي اوو  لوويم أبموي مون ل عوان فاا  قد صا  لل سي   …ل  ال جد

لم ا صا  القديس بولس بلق  ،وث لل سي ه ول ا لم يكن من اثنني لشره فقد صوا  يلقوب بلالوش لشور …الش س 

 . ،ل ال سي 

 

 يدة ولجيهلا موحي بما لم ا لاات  ،ائل  اض بؤ لشرة والبي عش ل للي مائلا مصلاح عل ل أل اقا ثهوعيلا فر

 .من ه بروح  القدوس لم ا البهر القديس بولس الر،وي ألوم مفكر مهدع في عا يخ ال سيليلا

] ] ] ] ] ] 
 

 

 

 

 
 

 /حيــــــاة بولــــــــس الرســـــــــول  / 
 

 :نشأتـــــــــــــــــــه -1
  ( 6-5)جنووب ف،ويا الرو رو حووالي لوا ولد القديس بولس الر،ووي فوي مدينولا طر،ووس لاصو لا وثيولا لليكيولا

 .ميالويلا

   اسوه  ملوي أوي ملوون بنوي " شواوي"ولد القديس من أبوين يمووويين مون ،وهن بنيوامين ويرجوؤ للوت ملوي عسو يب

 .م،رائيل

 وبالرغم من وثوع  في مدين  " بولس"ن لان أبواه يب بعا بالرلويلا الروماايلا أطلقا للي  ا،م فخر يواااي هوضو

لأحد ،كان ال دينلا ال قد،لا  لن وطن  في اليموويلا فاا  لم يكن يموويا يوااايا فقن بل لان لهراايا أصيال   ا  أم يلا بعيد

 (.لهرااي من العهراايين)افسما 

  

   ول  مرلز م باز حبع اا  ااي شرف الرلويلا الروماايلا ولان لما امبيازات لليرة منما ي ن  ال ي  لان والده عاجرا

 .بدون ملال لا لاهااعرو للضرب أو لإلل واخل اإلمهراطو يلا الروماايلا وون قيوو ل ا لان ث ي  يل لما حريلا البنق

البـــــاب 

 األول

 ةـــــمقدم
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   عورف شوي ا لنمواه واغلوب الوون أاموا للي عقاليد فبائ ه أما بالنسهلا لوالدع  فال ي   ملافوا   مبشدوا   لان والده فريسيا

 .(31:36 و)ا و و في أم  ل " أ   وفس"ماعت أيا  طفولب  اضولي وه ا ما يجعل  أن يدلو

 

 

 :ثقافتـــــــــــــــــــــــه -2
  بو الروهي شواوي الساو،ولا مون ل وره بعوشوحوين بلو  .لان شاوي الور،و،ي للي و ايلا جيدة بالل ولا العهراايولا  

ي طر،ووس حيوش ععلوم و س اض،وفا  العهراايولاه وصوا  منو  فو ،ولا صو ري مللقولا بوال ج ؤ اليموووي والوده ملوي مد

 .ناموسلل ص ره ابنا  

   ر والده أن يسبك ل شاوي نقافب  الدينيلا العهراايلا فأ ،ل  وهو في ،ن اللالللا لشور ملوي أو شوليم ليوبعلم للوي أص

 ".هليل"حفيد " غ اثئيل"يد ال علم العويم

  وم ا ،مل للي شاوي السفر ملي أو شليم وجوو أخت ل  مبزوجلا وعقيم بأو شليم. 

 "   (.1:::اع" )لي غ اثئيلبيت في ه ه ال دينلا مؤوبا لند  ج 

  واغلب الون اا  اابمي من و ا،ب  في أو شليم ولاو ملي طر،وس قهل رمو  يوحنا ال ع ودان ولرازعو  بالبوبولا

 .في بريلا اض ون

  صوناللا النسوي  الل لا اليوااايلا وأ او والده أن يد ب  للي حرفلا يدويلا عقي  شرو  الزمن فوبعلم شواوي ععلم شاوي

يولوق لليو  الق وال الكيليلكوي وبوالرغم مون أن هو ه اللرفولا لااوت قليلولا اضجور مث أاموا لااووت مون شوعر ال عوزي لوان 

 .لهولس ال ي لال حياع  بعد للت مبجوث حيش أن ه ه اللرفلا م كن القيا  بما في أي مكان منا،هلا جدا  

 

 

 :ـ اضاها و للمسيحييـــــــــن3
 مل لووان يلوورس نيوواب ( 5::5اع)نوولا  جووم ا،وووفااوس أوي للوور لشوواوي الور،و،ووي فووي الكبوواب ال قوودس فووي حاو

لعول منوور ا،ووفااوس الشوميد و لل اعو  و عرورفاع  قود جو بت قلوب .بقبول ا،ووفااوس  الراج ين وبو لت لوان  ااويا  

فكان يسوو للع الكنيسلا وهو "شاوي ملع حد ما هلكن عربيب  الفريسيلا وفعب  أن يضومد لنيسلا ه بض ير مسبري  

عهواع ال سويليلا مون أ اووماو فور  إلنور هو ا اأ وللع(::1اع" ) مم ملع السجن ويسل   واساء   ر  جاث  يدخل الهيوت ويج

أو شليم ولم يهق بما مث الر،ل قاوه الكنيسلا واببدأ يل ول ال ضوومدون مون أو شوليم لوواء الودلوة ال سويليلا خوا   

 .عصو  اليموويلا

 "  فوأمعن فوي أن يبعقوب هوؤثء الفوا ين مون أو شوليم "   الربللع عالمي وقبال   أما شاوي فكان لم يزي ينفش عمديدا

مون  من السنمد يم و ا،بلرل عفويضا   ،برد  أمرا  مغيرة بولس في ااوماو ال سيليين  ولفرط. ويوو بمم مونقين

وشفؤ اللهر اضلوم اضمور السوامي بل ايولا لسوكريلا صو يرة ومضوع ( :-3:1عأ)اللهر اضلوم ل الحقبمم في ومشق

 .يقلا ملع ومشقبولس في طر

 

 :لـــــــــــههت اء شاو  وتحو  خ-4
  عم علوي شاوي من مضومد للكنيسلا ملع شواهد ولوا ز لعريسوما فوي طريقولا

ملووع ومشووق همل لووان منولقووا يضووومد ال سوويليين فوموور لوو  يسوووع ال  جوود موون 

أاوا يسووع الو ي أاوت : " شصريا  هالس اء ليعلن ل  أن ما يفعل  هو موجلا اد

 (.5:1أع" )يت أن عرفس مناخسعضومده صعب لل

   يهور  حولو  مون  لجيهولاه فورأو اوو ا   هنا  أو الر،وي و، ؤ وأو ن أمو ا

السوو اء أل ووع لينيوولا الجسووديبين ليوود ن ل ووع بروويرع  الداخليوولا وحاجبوو  ملووع 

 اث،بنا ة بنو  اإلي ان ليجلس مؤ ال رلوب في اضمجاو الس اويلاه يقهلولا فاويوا  

 .اويللع مسبوو ،  و با   ومصلرا  

   ا الو ي يقي و  ليع ول ث ،قن شواوي للوي اض و وأو ن احبياجو  ملوي ال سوي

 .لل اضمم والشعوبيهني باللرف بل بالروح ال ي 

  

 (  :1 – 16)اهبداء شاوي                                                           

من الروح القدس من مضوومد ملوي مجاهوده  مبألوا ألب د للي يد حناايا أ،قف ومشقعلوي شاوي الور،و،ي بعدما 

http://coptic-treasures.com



 3 

 .ومن يمووي مبعرب لهني جنس  ملي  ،وي ل  قلب ملب يريد أن ج يؤ الناس يصلرون والي معرفلا اللق يقهلون

 "لاات حاونلا اهبوداء شواوي حووالي (  1:::أع ")وللوقت جعل يكرز في ال جامؤ بال سي  أن ه ا هو ابن ه

 . 15لا  

 

 :ــــــــــــــــهكرازتـــــــ -5
 

 :خع ا  شاو  للكــــــــــرازة ( أ)
 
 "بوودأ ملووداو الوورب لشوواوي منوو  طفولبوو  أي قهوول اهبوودا ه ملووي (. 35:1اع")،ووأجعل  ماوواء مصبووا  ليل وول ا،وو ي

فقد ،   الرب لشاوي أن يبعلم ويد س بع ق الناموس اليمووي و اض،فا  العهراايولا ببودقيق وبالغولا . ال سيليلا

 ه ا اضلداو الدقيق ألوي فرصلا للقديس أن يدخل مجامؤ اليموو مهشرا و لوا زا  ".غ اثئيل" فلسفيلا علت قدمي

 .ه مفل ا  لمم بالشواهد الدقيقلا

  منل  ه أيضا فرصلا معقان الل لا اليوااايلا وهي ل لا البصاطب للوي مسوبوي اإلمهراطو يولا اليوااايولا فوي للوت

والفال،ووفلا الوو ين لووان يلوودنمم بل ووبمم ه و أوا فيوو  طالقوو  الوقووت م ووا ألوووي فرصوولا لهووولس للبصاطووب مووؤ اضمووم 

 .لجيهلا ا،برلت أاوا هم

  ل ا لان حرول  للوي الرلويولا الروماايولا بكول امبيازاعموا جعلوت لو  مرلوزا و،وموللا فوي البنقول واخول أالواء

 .اإلمهراطو يلا الروماايلا

 لا ملالولا افسو  بنفسو  وون أن يلقول أيضا لان معقاا  صناللا الصيا  من أق شلا شعر ال الز ،ملت للي  ممكااي

حواجبي وحاجوات الو ين معوي خودمبما " زيناللي أحده بل ه ه الرنعلا ألالت الصدا  ال ين لااوا يووفون مع  لو

 ".هاعان اليدان

  بقي الر،وي أياما في ومشقه لكن ما لان ي كن  أن يهدأ بوالكرازة بقووة مث بعود أن يب بوؤ بصلووه موؤ ه واموت

ليرجؤ ملبمها بالروحه مشباقا أن يب بؤ لل اضمم ( 35ه36:3غال )  في الرلراء العربيلا ( 15-15)نالث ،نوات

 .ب ا اال  هو بالرب

  ولعل  في ه ه الصدمولا الروحيولا ،وعد بال كاشوفات الروحاايولا السواميلا ه فقود اخبووف ملوي السو اء اللاللولا ملوي

 .يلل ل  أن ي لرها الفرووس و، ؤ لل ات ث علفظ وث يقد  بشر أن ينوق بما وث

 

 

 :ة كرازتـــــــــهــــــــب اي ( ب)
 
  جؤ شاوي مون الرولراء العربيولا ملوي ومشوق وبودأ لصواو  مر،ول مون ه يكورز بوين اليمووو فودخل مجوامعمم 

ه لكوون الوورب لووان يعوود شوواوي (  1:::اع" )أن هوو ا هووو ال سووي "ينوواقر   ،ووائمم وا،ووبواع أن يفل مووم ملققووا 

فلم يقهل اليمووو لوال  شواوي بول ابل ووا أموره ملوي اللوالم الو ي أمور بوالبفبير لنو  جيودا للكرازة بعيدا لن ومشق 

 .ومراقه  أبواب ومشق باللراس للقهض للي  قهل خروج 

  وبالرغم من أن شاوي وجد ومشق بابا م لقا في البهشير مث أن ه منل  و،يللا الموروب معودا ميواه ملوي مكااوا

 .فخر

 شليم ليبعرف بهورس الر،وي وهنان مكش معو  خ سولا لشور يوموا والبقوي أيضوا اعجمت أفكا  شاوي ملي أو 

بيعقوب أخي الرب ه ولكون ل وا ،و ؤ اليمووو فوي أو شوليم بنهوأ وصووي شواوي مليموا مسويليا مجواهرا با،وم الورب 

ا يسوع اشبعلت فيمم ايران اللسد وبدأت ملاوثت عدبير ال ؤامرات لقبول شواوي ه فصواف لليو  البالميو  وأشوا و

 .للي  أن يبرن أو شليم

  وقف شاوي يرلي ملي ه ليعرف من  مالا يفعل وخروصا اا  لان يشعر بالفشل في بدايلا خدمب  في ومشوق

أن يصر  لاجال من أو شليم ملي قيرريلا ومنما ملي طر،ووس مسوقن "نم في أو شليم فأللن ل  الرب في   يا 

 ". أ،  وموطن لائلب 

 أللور مون ،وهعلا ،ونوات وهو ه الفبورة ععبهور أطووي الفبورات البوي قااواها  ا،ب رت خدملا شاوي في طر،ووس

 .شاوي في أي مكان خالي  حالع  الكرازيلا
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  لان الهاب اويقا فوي بدايولا خدمولا بوولس فقود فشولت لرازعو  فوي ومشوق و أو شوليم ووجود صوعوبلا بال ولا فوي

ل رل يجاهد منبورا م ،اليلا الرب ل  البهشير في طر،وس ه ولكن بولس ال ي مأل اإلي ان قله  لم عفبر لزي ب  ب

 .ملي مكان أفضل ه حبع يأعي ملي  صديق  القديم براابا يولب من  اثشبران مع  في الصدملا في ماواليلا

  لاات خدملا شاوي و براابا ااجللا جدا في ماواليلا وا،وبوالا فوي خوالي ،ونلا أن يعل وا ج عوا غفيورا ويل والن

اسهلا ملي ال سي  " مسيليين"أطلقت للي أعهاع يسوع الناصري وهي لقب  للكنيسلا ميالو البس يلا الجديدة البي

  (.16:33أع ")وولي البالمي  مسيليين في ماواليلا أوث"

  بعووووود ،ووووونلا مووووون الصدمووووولا

الناجللا ااور شاوي و براابوا 

ملي عرن ماواليلا وال هاب ملوي 

أو شوووليم يل وووالن مسوووالدات 

ال سووووووويليين فوووووووي ماواليووووووولا 

ل سووووووووالدة أخووووووووواعمم فووووووووي 

موويلا ه وللت بسهب حدوث الي

 .مجاللا في أو شليم

  لان قد عنهوأ بمو ه ال جالولا

قهووووول حووووودونما اهوووووي ا،ووووو   

وقوا  واحود مونمم ( "غابوسأ)

غابوس و أشا  بالروح أا،   

أن جولووا لوي ووا يرووير للووي 

ال سكوالا ال ي صا  أيضا فوي 

أيووووووووووووووووووووا  للوويوووووووووووووووووووووس 

 (.:3::عأ")ميكرون

  ع ت زيوا ة الر،وولين ملوي

عهلا فقد أو شليم في رروف ص

حل للي الكنيسلا في أو شوليم 

ااوماو شون  هيورووس وقبول 

ابوووون )فيوووو  يعقوووووب الر،وووووي 

و،ووووووجن ( :3:3أع )(زبوووووودي

 .بورس

  لووواو براابوووا و شووواوي ملوووي

ماواليلا وا،ب روا بما فبرة حبوع اجب عوت الكنيسولا فوي ماواليولا ب  شواو الوروح القودس و أفورزت براابوا و شواوي 

 .(  ،املا أ،اقفلا )ر،ل اضيدي لليمم وواؤ ال للصدملا ملي العالم الونني

لووواء الوودلوة ال سوويليلا لإلمهراطو يوولا  لسوويده وحووامال   أمينووا   وهكوو ا يرووير شوواوي الور،و،ووي  ،وووث لألمووم وشوواهدا  

 .الروماايلا

] ] ] ] ] ]  
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 /( لمنا بولسبعد عرض ي لحياة مع بإسهابفكرة مختصرة وسنتعرض لها )هشخصيتــــــــــــــــــــــ /
... للي الرغم من أن القديس بولس الر،وي لم يكن من الر،ل والبالمي  اثنني لشره ال ين ولاهم ال سي  ل  ال جود

فاا  قد صا  لل سي   ،وث وعل ي ا ل  ه بعد صعووه ل  ال جود ملوي السو اء رمور لو  ب اعو  فوي اوو  لوويم أبموي مون 

لمو ا فنورت ( نالوش لشور  ،ول ال سوي )ق  ،وث لل سي  صا  يلقب ببم ا صا  القديس بولس بل... ل عان الش س

 -:بعرو مهسن لم ه الشصريلا الفريدةأن ابدأ 

 

 :اتساع قلبه بالحــــــــــــــــب.1
في الوريق مل لان شاوي منولقا الو ومشق يضوومد ال سوي  فوي أعهالو  البقوي بو  السويد واواواه با،و   لعلون لو   ■

والون بعود خوواه موات ال سوي  " ا اإلحسواس الو ي ،وجل  بعهوا ات لليورة منموا قولو هو . بوديأملهبو  للوي مسوبوي 

 (5::ه:3 و" )والن ألداء قد صوللنا ب وت ابن  .....ضجلنا

ولد في  طاقلا حب الو ه يبرج ما باعساع قله  باللب الو الهشريلا فنوراه الكوا ز ال لبموب ملهولا يجود افسو  فوي  ■

أقوي الرد  في ال سوي  ه ث الو ب واو يري شواهد لوي بوالروح القودس :" موو أللن بيب  أين ا وجده فان البقي بالي

من لي حزاا لوي ا ووجعا في قلهي ث ينقوؤ ه فااي لنت أوو لوو ألوون أاوا افسوي ملروموا مون ال سوي  ضجول مخووعي 

 (.1-3:1 و " )اسهائي حسب الجسد أ

..." كم أيما اضمم ب ا ماي أاا  ،وي اضموم أمجود خودمبيفااي أقوي ل"وان البقي باضمم يشعراا   ،ولممه مل يقوي  ■

 (.33::3 و)

لكووال وما ووا لسوويدة اهووبم باضشووصاى للووع مسووبوو العالقووات "م ووع واليموووويضا"لووم يبسووؤ قلهوو  للووب العووالم  ■

 .الشصريلا

لاات مشوالره ملبمهولا لل ايولا و قيقولا هف وؤ خدمبو  للوي ال سوبوو ال سوكواع اجودة حوين يكبوب ملوع أهول  وميولا  ■

بقوة فيدلو أليال وبريسكال العاملين مع  في ال سي  الرب ال ين واعا لنقيم ا من اجول  هيسجل في الصاع لا مشالر

 ( 1:36 و)حياع  

ليس شئ أللر اعسالا من قلب بولس "مل امبلل القديس يوحنا لههي الفم بالر،وي بولس في اعساع قله  قاي لن   ■

 !. لان حه  غير منقسم ل ا لان ث يضعف همقدما حه  بالك اي لكل أحد...الر،وي ال ي أحب لل ال ؤمنين بكل شدة 

 

 :ـ ش ورو بالسلاان الرسولى2
  مؤ ملهب  الفائقلا للكل لان يشعر بالسلوان ال ي وههلا ه مياه قم  ا للي الدلوة اإللميلا للكرازة هفكان يع ل

هوقوود رموور هوو ا اإلحسوواس بقوووة خاصوولا فووي بقوووة وغيوورة مبقوودة برجوواء ث ينقوووؤ ونقوولا فووي ه أن يوونج  طريقوو  

 . ،البي  ملي لولو،ي وغالطيلا 

  فالسلوان بالنسهلا لو  لويس ا،بعرااوا للسولولا و ما وا ل وال قويوا للهنيوان بوروح اثعضواع هفلين وا هووجم فوي

فوااي وان افبصورت شوي ا أللور بسولواانا " ،وليب  لان يدافؤ لنما وحسب افس  ل ون هوو مصبول العقول همل يقووي

ه :3::لوو:" )فواقهلواي ولوو ل هوي ث أفصور أاوا أيضوا قلويال..ألوااا مياه الرب لهنيوااكم ث ليمودمكم ث اخجول  ال ي

6:33.) 

 

 :ـ اتساع فكــــــــــــــــــــــــرو3
  شعو ه بالدلوة اإللميلا والبزام  بالع ل للي مسبوي مسكواي مؤ ال يرة ال بقدة الوو خوالى لول افوس ولود

وحك    وحي  فرا  يعرف ليف يكسب ال نشقين هيسند الضعفاء وين ي مواهوب اضقويواء فوي  في  اعسالا للفكر

مل لنووت حوورا موون الج يووؤ ا،ووبعهدت افسووي للج يووؤ لوورب  الكليرينهفروورت لليمووووي ليمووووي "الوورب همل يقوووي 

البـــــاب 
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 (.::-31:1لو3.." )هولل ين بال ااموس لأاي بال ااموس

 

 :المرجـــــــــــــــــــــــــــ  اآل -4
  جل لنا القديس بولس قائ   مصبررة بآثمو  فوي  ،والب  اللاايولا ملوي أهول لو الووس هفقود احب ول السوجون،

هو ا بصوالف ..والضربات والرجم همبالب في الكنيسلا من ال هبودلين هوجووع ولوور وفوي أصووا  مورا ا لليورا 

 .والبي يلب ل أن عكون في ليني ( :5:3لو:)الشوللا في الجسد 

                     

 :                                                                   فهمه لأللم من منوور مسيح 
  حسب اضلم هوو ال نواا الالئوق أو الودائرة البوي فوي واخلموا يلبقوي ال وؤمن ب سويل  ال بوألمهمل

 (.  1::3في")ضلرف  وقوة قياملا وشرل  فثم  مبشهما ب وع "يقوي 

  ضا  قود وهوب لكوم ضجول ال سوي  ث أن عؤمنووا بو  فقون بول "هه  خاصلا يقدمما ل لهي   اآلث

فواآلث  اع و  مون اجول ال سوي  ههوي لويولا النع ولا هلويولا ( 1:3:فوي")أيضا أن عبوأل وا ضجلو  

 .مجاايلا فمي ألجب من قوة القياملا من اضموات أو صنؤ ال عجزات

 أموو ي قود فلوت أللور ملوي : "ت لائقوا مل يقوويحسب اآلث  قوه لبلقيق  ،واللا اإلاجيول وليسو

عقد  اإلاجيول حبوع أن ونقوي صوا ت رواهره فوي ال سوي  فوي لول وا  الوثيولا وفوي بواقي اضموالن 

 (.3::3ه31في" )أج ؤ

 

] ] ] ] ] ] 
 

 

 

 
 
 

 

 /))( بعد عرض لحياة معلمنا بولس بإسهابوسنتعرض لها فكرة مختصرة )ةـــــــــــــــــــــــــجـــنهـم /
 

 :منهجه اإلنجيلـــــــــــ  -1
 

  في بقيلا أ،فا  العمد الجديد همرة ه اضمر ال ي ث اجد :6في  ،ائل  أللر من " ايف فاجيليون"عكر ت لل لا. 

  ه أاو  يقرود اإلاجيول الو ي لبهولا معل نوا لوقوا الهشوير خوالي " ماجيلوي "لل لا  ( يو،ابيوس)وقد فسر ال ؤ ا

ورة أا  ماجيل بولس الر،وي أللر منلا ماجيل لوقا ه وقد اخ  ه ا الفكر لن القوديس لرازة القديس بولس ه ففي ا

 (.أو يجااوس) والعالملا ( عرعليان) والعالملا ( ايراا س)

   فال يقرد بم ا البعهير ،فرا  معينا  بل الكرازة باإلاجيل أو الهشوا ة ال فرحولا البوي عبلقوق بقهووي ل ول ال سوي

 (.6:3غال)ن ماجيل واحد هو ماجيل ال سي  لم ا فمو يبلدث ل. الصالصي

   ب ا إلحسا،  بالنع لا الصاصلا البي االما للكورازة باإلاجيول خوالي الر،ووليلا ه و مو الو  ااو  " ماجيلي"ولاة 

وااو  قود صوا  مؤع نوا  لليولا وخاوموا  لو  ( 35:3لوو3ه 3:3ه  و35:3غوال)مفرز مون الوهون لمو ا الع ول اإلاجيلوي 

بل هو أ،يره وقد وصف افس  لا زا  أو (36:1لو3)  الع ل للساب  وون أن يصجل من  ويشعر بالبزا( 1:3:لو)

 . ،وث  ومعل ا  باإلاجيل
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 :ـ منهجــــــــه الالهوتـــــــــ 2
 

 :ا فـــــــوت هــــــــــاله: أوالا 
 بوالرغم م وا  امباز معل نا بوولس الر،ووي بدقو  علديوده للمودف ه فموو ث يكبوب لهاحوش اووري فوي الالهوعيوات

 ح لب   ،ائل  من مفاهيم ل يقلا بوحي الروح القدس ه يل  لرجاي الالهوت و ا،بما والبع ق فيما

  ه هو ه " الب بوؤ بالليواة موؤ اآلب خوالي اللهووت فوي اثبون بوا،وولا ل ول  وحولا القودوس "و ما ا يكبب ب ايلا

 .لكل بمااللياة هي غايلا الد ا،لا والعهاوة ه عدفؤ الكنيسلا للكرازة ليب بؤ ا

 

 :المسيح مركز الالهوتيات:ثانياا 
  بكواووو  قووووة ه و حك بووو  " ال سوووي  ال رووولوب ال  جووود"لقووود ع رلوووز ماجيووول معل نوووا بوووولس الر،ووووي حووووي

 ( .5:-3:3:لو3)

 

 :ويالحظ في  ،ائللا اآلعي 

 ب مودبر من لان ال سي  هوو مرلوز الالهوعيوات هلكون خوالي الفكور اللوالوني الوااو  هفال سوي  يلقوق م اوة اآل

الصالى هوقد عع د مبراز وو  اآلب بواوح في الع ل الصالصي حبع ث يسقن الهعض في اضفكا  ال نو،ويلا البوي 

يون بعضما في اثبن الرح لا و اللوف بالهشريلا وفي اآلب القسوة هف ا يفعل  اثبن هو مبناغم مؤ عودبير اآلب مل 

 .لم ا م اوة واحدة 

  ي يقدس الكنيسلا لبل ل ، ات ال سي  خالي نهوعما في  فيكون لما مواوؤ برز وو  الروح القدس الأوأيضا 

 .في حضن اآلب

  وقود عكور ت ( في ال سوي )يري بعض الالهوعيين أن لل الفكر الالهوعي لهولس الر،وي يبلص  في الكل بين

 :هاعان الكل بان بكلرة وا لر للي ،هيل ال لاي ما جاء في الر،اللا ملي أفسس

 " ين في ال سي  يسوع ال ؤمن...ملي" 

 "في الس اويات في ال سي ...با لنا" 

 " قد ،هق  جا اا في ال سي" 

 "ال ي في  أيضا فمنبم بروح ال ولد القدوس" 

 للما هاا  قهال لان خا   ال سي  واآلن قد صا  في   لأن الر،وي يلص  مسيليب. 

 لقوق لو  الفوداء وألبشوف ،ور مشوي ب  ففي  ع بؤ باإلي ان والهرلولا السو اويلا وحسوب مصبوا ا واواي النع ولا وع

 .هوااي ال واليد وعلقق الرجاء

 هواللهوووت فيوو  هووو لوول مووا يه يوو  ال ووؤمن هفووان هوو ا لوون يبلقووق مث   من لووان السوويد ال سووي  هووو جوووهر لرازعوو

همووؤ أن اليموووو يولهووون فيوولا و " ال سووي  ال روولوب"هووو   لموو ا اسووبويؤ القوووي بووأن ملووو  لرازعوو. بالرووليب 

 ".قوة ه للصالى"لينالوا  " ال رلوب"لهون فلسفلا هأما هو فيوو أن يدخل بالكل ملي اليوااايين يو

 

 : ور اآلب ف  الرالص:ثالثاا 
  لقود أبورز بوولس الر،ووي لشوق  ال سوي  ال رولوب ل رلوز الالهوعيوات ولكون وون عجاهول لودو  اآلب هف ايوولا

يبلقق خالي وصواياه وععالي و  فقون و ما وا بواضللر اثبن الوحيد الجنس أن يعلن لنا لن اآلب ويعرفنا ب  وه ا لم 

ال ي لم يشفق للي ابنلا بل ب لو  ضجلنوا أج عوين ليوف ث يمهنوا أيضوا معو  لول "خالي اللب الع لي الهالي مل يقوي 

 (.:::1 و!" )شئ؟

  ولهيا فوي الخ  فاآلب لم يكن ..لقد ألد معل نا بولس الر،وي وو  اآلب في البجسد و الع او والرلب و القياملا،

 .الع ل بل يع ل مؤ  وحلا القدوس لبلقيق الصالى ال ي قدم  اضقنو  اللااي

 

 : ور الروح الق س ف  الرالص: راب اا 
 ن لووان اآلب قوود اخبا اووا أبنوواء لوو   اهووبم الر،وووي بووولس فووي  ،ووائل  أن يعلوون اللووالوث القوودوس لووامال فينووا هفوو

 .هال ي هو  وح الهنوة هيع ل فينا بال ااقواعب علاواا في ابن  فان ه ا يبلقق بللوي  وح  فينا 
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 "(.:::3لو3" )الن لم اأخ   وح العالم بل الروح ال ي من ه لنعرف اضشياء ال وهوبلا لنا من ه 

 "(::1 و" )و أما اابم فلسبم في الجسد بل في الروح من لان  وح ه ،النا فيكم 

 وح ه العوا ف   بنوا هفيكشوف لنوا اض،ورا  اإللميولا بكواوهك ا يومر ل ل اضقنو  اللالش الو ي يسوكن فوي قلو 

بأل اق  هو يلهبنوا فوي الشوماوة لربوبيولا السويد ال سوي  هث بوالكال  فقون و ما وا خوالي الليواة حسوب الوروح همل بو  

 . ال ل ، ات السيد هو ععلن بنوعنا هلل ويفب  قلوبنا لرجاء في ال يراث اضبدي هفنلسب مقد،ين في الرب

 

 :نهجــــــــه الكنســــــــــ م -3
  لقود لرس القديس بولي الر،اللا ملي أفسس لكشف لن مفموو  الكنيسولا فوي منووا  مسويلي معلنوا ماموا جسود

ال سي  و جاءت  ،الب  ملي أهل لولو،ي مك للا لما مل ععلن لن ال سي   أس الكنيسلا ول لت في بقيلا الر،وائل 

 .لا مهاشرة وغير مهاشرة لند ن مرلزاا في هث يكف بولس لن اللديش لن الكنيسلا بوريق

 اسبويؤ أن اقد  هنا الصووط الرئيسيلا لم ا ال نم  الكنسي في اآلعي: 

 

 :عمومية الرالص:أوالا 
  فوأو ن مرلوز الهشوريلا " في ال سي "بنورع  القدي لا الفريسيلا لان يري الكنيسلا حكرا للي شعب معين هأما

 .هيشبا  للكل بال ع ييز ليدخل بمم ملي الهنوة اإللميلاللما في ليني ه هأاما مواؤ حه  

  لكونمم لوم يكواووا أحسون حواث مون ( 33::: و" )أحهواء مون أجول اآلبواء"فأن لان اليموو شعب ه ال صبا  ه

 (...1:1: و" )مل الج يؤ أخوأوا و ألوزهم مجد ه"اضممه 

 فواهلل ملوب الهشور مون أجول اع بو  ال جاايولا و فالهشريلا للما هي مواؤ ،رو  ه ال ي اخبا اا فوي ال سوي  

 (.::2عي 3" )يريد أن ج يؤ الناس يقهلون والي معرفلا اللق يقهلون"حه  بال مقابل الو لل الهشر ه 

 

 : ةــواء الج يــــــح:ثانياا 
 يو  لويعلن أن ال سوي  هوو فو  الجديود الو ي ف( 5 و)فو  في  اري أن بولس الر،وي يقابل بين السيد ال سي  و

 .الخ فمي أ  ج يؤ ال ؤمنين...عقو  الكنيسلا حواء الجديدة أ  لل اضحياء بال ع ييز للجنس أو الل لا أو اللقافلا 

 لامن لووان ال سووي  هووو فو  اللووااي  لبعهيوور الر،وووي افسوو  فووأن الكنيسوولا هووي حووواء اللاايوولا ه البووي االووت الصلقوو 

لقدس في حياة ال ع وويلا لنوجد نواببين فوي فو  الجديود الجديدة فالكنيسلا في أل اقما هي عجديد للوهيعلا بالروح ا

و مياه جعل  أ،ا فو  لل شئ للكنيسلا البوي هوي جسوده مولء الو ي ي وأل "ه ألضاء في جسده ه مل يقوي الر،وي 

 (.3:::ه1:أف" )الكل في الكل

 

 :م عوي يسوع المسيح:ثالثا
  أحهواء ه "ه ( 6:3 و" )سوع ال سي مدلوي ي"حيش لان يكبب الر،وي ملي لنيسلا  وميلا يدلو ال ؤمنين

 (.5:3 و" )مدلوين قديسين

  لسور قووة واجواح فوي ( 3:3 و)مل شعر بولس بدلوة ه لو  ث ل وؤمن فقون و ما وا لر،ووي مفورز لنجيول ه

حياع  ه أ او أن يوج  أاووا  الكنيسولا ملوي ولووة ه لموا ه فشوعر ال وؤمن ااو  مودلو مون ه ملوي ملكوعو  ومجوده 

 (.:::3عس3)

   ه ه النورة عمب ال ؤمن نقلا و جاء في ال ي ولاه أن يلهب  في اإلي ان و،ون الضويقات و يسونده فوي حروبو

 (.1:1عس:" )أمين هو الرب ال ي ،يلهبكم ويلفوكم من الشرير"يقوي الر،وي . اد الصويلا 

 

 :ةــــــ ة الكنيســــــــوح:راب اا 
 علدث لن وحدة الكنيسلا البي عقو  للي وحدة اإلي ان و الفكور  مل واج  القديس بولس ااقسامات و ااشقاقات

أطلب مليكم أيموا اثخووة با،وم  بنوا يسووع أن عقولووا ج ويعكم قووث واحودا وث يكوون بيونكم ااشوقاقات بول لواووا "

 (.3::3لو3" )لاملين في فكر واحد و أي واحد
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 :االهتمام بنوام الكنيسة:رامساا 
 ي يوو  عي ونوواوس و عوويوس لوون بعووض البنوي ووات الكنسوويلا ملوول اض،ووقفيلا و اهووبم الر،وووي فووي حديلوو  مووؤ عل 

الخ  لكن موؤ هو ا النووا  الودقيق الو ي يلوز  معهالو  يوري فوي ...القسيسيلا و الش و،يلا ه واوا  البرمل و الع ا و

لمو ا  ...فوي أل اقموا هأبديولا فوي طهيعبموا هثعلاوهوا موؤ لريسوما اضبودي ( ا،صاعولوجيلا ،و اويلا )الكنيسلا ، لا 

 ".أقامنا مع  و أجلسنا في الس اويات"يؤلد الر،وي 

 

 :منهجه الكرازي الرعــــــــوي -4
   أوث: 

  غول )شعو ه بالدلوة اإللميلا فلين لان يع ل شاوي الور،و،ي ب يرة بشريلا لوان يبلوف اضي وان بجمالولا

ليلقوق مشوي لا ه ( 3:3غول)ب ه وقد ولي للع ل ث من ماسان بل من  بنا يسووع ال سوي  افسو  وه اآل( 1:3:

 .لاات ه ه الدلوة ث عفا   ليني  ي لرها بكل قوة فيبشدو للع ل بروح ه(... 3:3عي :ه 3:3ه أف  3:3لو:)

  من لان الر،وي بولس قد واج  مبالب واآلث  لليرة هفان شعو ه بالدلوة اإللميلا  فعلا فو  اآلث  ليع ل

 .ه ويلقق ما ولاه ملي ب ي ان و جاء من ه ينج  طريق  

 

   ناايا: 

  قد  لنا الر،وي بولس الكلير من النرائ  الرلويلا خاصلا في  ،البي  ملي عي وناوس وعيوس هل ا ععبهر

الر،اللا ملي فلي ون صو ة ل ليلا لع ل الرالي اللري  أن يكسب لل افس هول لت بقيلا  ،ائل  اضخرو عكشف 

 .للر من البوبيخ ه وفب  أبواب الرجاء لكل افسل ليا  ليف ي يل في خدمب  ملي البشجيؤ أ

 

 :منهجـــــــــه الروحــــــــــــــــ  -5
  جاء منمج  الروحي مبناغ ا  ع الفكر اإلاجيلي همبنا،قا  مؤ منمج  الالهووعي ومفاهي و  الكنسويلا فهلقوا ه موؤ

الليواة الروحيولا السولي لا مجورو  السيد ال سي  ال رلوب ال  جد ع ير فم و  للليواة الروحيولا فكوان قوهال  يوون فوي

عنفي  لهعض الوقوس النامو،يلا مؤ مرالاة الشرائؤ هاضمر ال ي ول د في   وح البعرب لهني جنس  موؤ اثفبصوا  

وهكو ا عوقفوت  وحاايبو  هولنودما عالقوع موؤ السويد ...والكهرياء خاصلا بكوا  لهراايا  أصيال  فريسويا  ابون فريسوي

 .بالروح القدس" في ال سي "يلا هي نهوت ال سي  فقد أو ن أن الروحاا

  من لان لياانا الروحي يقو  للي وخولنا فوي ال سوي  مون الهواب الضويق حيوش البوز  أن اصلوؤ اإلاسوان العبيوق

في ،لهيلا ما ا اشوا ل  " في ال سي "لينولق بنا الروح القدس ملي اللهوت في ال سي  يسوع  بنا هف انا ث اقف 

" اروولب معوو "ه( :6:3:لووو3" )ابووألم معوو : "فيقوووي " معوو "لوور الر،وووي موون لل وولا أل الوو  وأمجوواوه هلموو ا يك

الخ فنلن في  او وب (....::35 و" )ارث مع "ه( 6:: و" )اليا مع "ه( ::33عي:" )ا وت مع "ه( 6:6 و)

 .حها  وانعم ب مكاايب  بالع ل مع  وبقوع  حبع اب جد أيضا  مع 

 هو ه (...النع ولا)يب بوؤ الكول بموا هلو ا أنور مون عكورا  هو ه الكل ولا  أو ن بولس ل ول اع و  ه فيو  هفأشوبا  أن

النع لا البي عع ل فيما هي لويلا ه ال جاايلا لنا هيعوينوا لاعو  ليع ول فينوا بسوكناه فوي واخلنوا هلكنو  ث يع ول فينوا 

ع  ووا "وي هو ا موا ال سو  فوي لل وات الر،و.قررا هفأن لان هو ال ي يقدس حبوع م اوعنوا لكنو  ث يلزمنوا بالع ول 

 (.:::3ه31في" )خالصكم بصوف و لدة هضا  هو ه العامل فيكم أن عريدوا وأن عع لوا من أجل مسرع 

   لال  لل ضمو  بفكر  وحي ناقب ف لال ث اجده يشرع قااواا إلل اء الر  لكن  يرفؤ من شأن العهد ليجعل منو

للشوماوة ال سويليلا هل وا يولوب السويد أن يعامول  شاهدا لللق هيويؤ ،يده ث في خنوع قاعل وما ا في حب صواو 

 .العهيد للي مسبوي مخوة ل  في الرب

   هوفوي افوس ( 5أف)قد  لنا فكرا قد،يا الو اللياة الزوجيلا بكواما رل لالعلواو بوين السويد ال سوي  ولرو،و

لبكوريس القلوب  همومرا أاموا ليسوت غايولا فوي لاعموا لكنموا و،ويللا( 5لو3)الوقت ، ي باللياة الهبولي  في الرب 

 .والجسد للساب الرب

  (..35:6لو3" )ألضاء ال سي "ث يبولؤ ملي الجسم في لداوة بل يراه 

  هوبوين الجسوم اإلاسوااي لصليقولا ه ال قد،ولا البوي " اإلفووا  الجسوديلا الشوريرة"اا  ي يز بين الجسد ب عنوي

 .ي كن أن عسند النفس في لهاوعما من خضعت لروح ه القدوس
 

 

] ] ] ] ] ] 
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 /رحـالتـــــه الـتبـشـيـريـــــــة /
 

   (:31ه32أع( ) :2 -26) حللا القديس بولس الر،وي اضولي ،ن 

 

  بعد أن طلب الروح القدس براابا وشاوي للبهشير فوي اضموم هاجب وؤ الر،ول فوي أاواليولا وصواموا وصولوا

 .مرقس الشاب ل عوابم ا وبا لوا ال فرزين بواؤ اضياوي لليم ا وأطلقوه ا ومعم ا

 ( براابوا)للر براابا في موااؤ مبفرقلا من الكباب ال قدس هفقد أطلق اآلباء الر،ل للي  ه ا اث،م  ءوجا

 . (ابن الولظ)لقد ع  الولويلا فهراابا معناه  

  هوهو يمووي من ،هن ثوي هوموطنو  اضصولي جزيورة قهورى هولوان مون ( يو،ف)ولان ا،   اضصلي

ال ين ا،وبجابوا لودلوة حيواة الشورللا فوي الكنيسولا اضولوي هفقود لوان ي لوت حقوال فهالو  هوجواء بل نو   بين اضوائل

مون  هوم بل وا   لان براابا  جال  صواللا  "وقد وصفلا ،فر اضل اي بقول  (. 16:2ه15أع)هفألقاها لند أقدا  الر،ل 

 ".الروح القدس ومن اإلي ان

 وفوي القالولا العليوا مون بيبو  صونؤ ال سوي  الفرو  موؤ  ه أما مورقس الر،ووي هفموو أحود السوهعين  ،ووث

وفيموا لوان يجب وؤ البالميو  ( :3-1:31يو)وفيما غسل أ جل عالمي ه ( 31- :::5لو)ه( 36- 32::3مر)عالمي ه 

بيوت موريم أ  يوحنوا الو ي "وحل الروح القودس للويمم فوي يوو  الص سوين وصوا  ( 31:3أع)بعد القياملا يرل ون 

 (.:3::3أع" )ي لنيسلا مسيليلا هو أو" يلقب ب رقس

   وا،ب رقت ،نبين وزا  خاللموا جزيورة قهورى ومودن 26بدأت  حللا بولس الر،وي اضولي حوالي لا  

 . ف،يا الر رو 

   ملي جزيرة قهرى أوث: 

 

  هوووي جزيووورة قريهووولا مووون ف،ووويا هأشووومر موووداما

 .في الشر  ولاات مرلزا عجا يا" ،الميس"

  لوليلا،و" أبلر بولس وبراابوا ومورقس مون  "

بجزيوورة " ،ووالميس"مينوواء أاواليوولا ملووي مينوواء 

ويرجوووؤ ،وووهب لهوووابمم ملوووي قهووورى أوث . قهووورى

ضاما لاات مسوقن  أس براابوا هولو  فيموا أصودقاء 

وأقربوواء لوو  يسووملون ال م وولا فووي بوودايبما هوأيضووا 

 .بأس ب  من اليموو لوجوو لدو ث

  بعوود فبوورة وجيووزة فووي ،ووالميس يرعلوول الر،وول

ميوول ملووي ::3ي اضقوودا  مسووافلا اللالنوولا ،وويرا للوو

وهووي مرفووأ طهيعووي هعقووؤ فووي ال وورب ( بووافوس)

ولااوووت بموووا حاميووولا  وماايووولا ولووودة مجوووامؤ 

 وهكوووو ا قوعووووت الهعلوووولا البهشوووويريلا. يوووولايموو

 .الجزيرة من أقري الشر  ملي أقري ال رب

  جوال   ولوان" ،ورجيوس بوولس"لان حالم قهرى في للت الزمن واليا من قهل اإلمهراطو  الروموااي يودلي 

ولان ل  ألووان وليوون عراقوب الوافودين . فمي ا لان يعهد  ، يا  فلملا الرومان ولم يكن يؤمن في واخل  بأي وين

فولوب . فل لوا ملي  اضاهاء لند قدو  براابا وشاوي ومناواعما لون منقو  يودلي يسووع قوا  مون اضمووات. وال رباء

 .الوالي مقابلبم ا وأص ي ملي حديلم ا

 ولوان يموووي مونجم وأوهوم " بوا  يشووع"أو " للويم"ل قابللا  جوال فوي حاشويلا الووالي يودلي أغضهت ه ه ا

البـــــاب 

 الرابع

 (5:32-31أع)م  25 – 26سنة ( مرحلة ألول )لول  الرحلة ال 
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للي صنالب  ومسبقهل  لو اقبنؤ الووالي ،ورجيوس بوأقواي بوولس وبراابوا " لليم"قوم  بأا  ملت الجان هخشي 

 (31::أع" )فقاومم ا طالها أن يفسد الوالي لن اإلي ان"ول لت قاو  ه ا الساحر الر،ولين 

 أيموا ال  بلوئ لول غور ولول خهوش يوا ابون مبلويس يوا :"وقاي" لليم"فرس بولس ال  بلئ بالروح القدس في ع

" لدو لل بر أث عزاي عفسد ،هل ه ال سبقي لا فاآلن هولا يد الرب لليت فبكون أل ي ث عهرر الش س ملي حين

فأخ  يبلسس الوريق أما  الوالي  .ففي اللاي وقؤ اهاب ورل لا للي ليني  ولم يعد يري شي ا(. 3:-31::3أع)

أموا الووالي فل وا  أي موا حودث فمون مندهشوا مون قووة الو  بوولس . بيدي  حبع اقباوه أحد أعهالو  بعيودا لون ال كوان

 .وععالي  

 

 

   ملي ف،يا الر رو ناايا: 

 -:( برجــــــــــــــــــــ ) 

  لاصو لا مقلويم ب فيليولا الواقعولا ( برجو )لا ملوي لدة أيا  ،افر اللالن(بافوس)بعد ااقضي القديس بولس و فيق  في

لند ،ف  جهاي طو وس هوهي منوق  شديدة الرطوبلا لليرة ال سبنقعات م ا يوؤوي ملوي اابشوا  أموراو لليورة وقود 

 .في علت ال نوقلا( بل ي ال ال يا )أصيب القديس بولس 

  ولم ي لر ،فر اضل اي . الرحللاعرن الشاب مرقس بولس هو جؤ ملي أو شليم ولم يسب ر معم ا في ( برج )وفي

غير أن مرقس لم يكن مهعونا  ، يا من الكنيسلا للبهشير في هو ه ال نوقولا هفوأفرز .،هب مفا ق  مرقس للع ل معم ا

 بين ا لهب الشاب مرقس مبوولا معم ا ل سالدعم ا.الروح القدس براابا وشاوي فقن للصدملا

 

 

- ( ::5-31:31أع() أاواليــــلا بيسيديــــــلا) 

عقؤ في منبرف ف،يا الر رو الو،وي وهي منوقلا جهليلا وبال دينلا شه  طر  هوا ما الرومان ملي وثيلا غالطيلا 

 .لم ي كش بولس فيما مث أياما قليللا جدا ث عزيد لن أ،هولين . هوالوريق مليما لان ملفوفا بال صاطر

  ولور ال سوالت يكلور فيو  اللرووى وقوواع ااولق بولس وبراابا من برج  ملي أاواليلا بيسيديلا لهر طريق جهلي

 (.6:33:لو:)وهك ا ،لت الر،ولين ه ا الوريق علت أخوا  السيوي واللروى .الور 

 وخل . ولان اليموو يجب عون لل يو  ،هت هوللت ضن اللريلا الدينيلا لاات مبوفرة لمم في لل أالاء اإلمهراطو يلا

راءة النووواموس واضاهيووواء هأ ،ووول ملووويمم   ،ووواء ال ج وووؤ الروووديقان بوووولس وبراابوووا ال ج وووؤ موووؤ العابووودين وبعووود قووو

فقوا  بوولس وأشوا  بيوده واببودأ يبلودث فوي ". أيما الرجاي اإلخوة من لاات لندلم حك   ولظ للشعب فقولووا "قائلين

مج ؤ اليموو والقي خوابا طوويال ،ورو فيو  عوا يخ بنوي م،ورائيل منو  أن أخورجمم ه مون أ و مرور همهينوا أن فوي 

فوألل وا أيموا اإلخووة ماكوم بشورعم ب فوران الصوايوا : " نم خبم خواب  بقول  . يسوع ع ت ج يؤ أقواي اضاهياءال سي  

وقود لوان .." للي يد ال سي  يسوع هوأن من فمن ب  يناي الهر الكامل ال ي لم عسبويؤ شريعلا مو،ي أن ع نلكم ميواه

اليموو من ال ج ؤ جعل غير اليموو من الو ين لوااوا خواب القديس بولس جامعا شامال ومؤنرا حبع اا  لندما خر  

موؤ للوت عهعم وا . من بين اللاارين في ال ج ؤ يولهون ملي بولس وبراابا أن يلدناهم بم ه اضمو  في السهت القاو 

بعوود اثجب وواع لليوور موون اليموووو والوودخالء الوو ين يعهوودون ه هفأخوو ا يكل وواامم ويلل وواامم للووي اللهووات فووي اع وو  ه 

 (.2:-31::3أع)

 فل وا  أي اليمووو هو ا الج وؤ هأخوو عمم . وفوي السوهت القواو  البوالي اجب وؤ ج موو  أهول ال دينوولا ليسو عوا لل ولا ه

 .ال يرة هفجعلوا يعا اون لال  بولس مجدفين

  ر لوان يجوب أن عكل ووا أاوبم أوث بكل ولا ه هولكونكم  فضوب وها هفلك وبم أاكوم غيو"فقاي لمم بولس وبراابا بجرأة

قود أق بوت اوو ا لألموم : فقود أوصوااا الورب (. غيور اليموويولا)ولو لت ابوجو  اآلن ملوي اضموم . مسبلقين للليواة اضبديولا 

وفمون ج يوؤ ال صبوا ين . فل ا ، ؤ غير اليموو للت فرحوا ومجدوا لل لا الرب. لبكون أات خالصا ملي أقري اض و

 .للماواابشرت لل لا الرب في علت الهالو . لللياة اضبديلا

  وووا وجموواء ال دينوولا وألياامووا هفأاووومدوا بووولس وبراابووا للووي أن اليموووو أنووا وا لوورائم النسوواء العابوودات وحرا 

ومن ث يقوهلكم : "فنفضا لليمم غها  أقدامم ا وللت مع اما لوصيلا ال سي  ل  ال جد لبالمي ه . وطرووه ا من ويا هم

 (.:32:3مت)ه( 5:1لو" )م شماوة ادهمفاخرجوا من علت ال دينلا واافضوا ال ها  لن أقدامك

  وأما ال ؤمنون في أاواليلا بيسويديلا فكوااوا م بل وين مون الفورح والوروح القودس ( أيقوايلا)نم لهب الر،وثن ملي

 (.:5-21:31أع)
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 -: (5-3:32أع( )أيقوايــــــــــــــــــلا)

  وهووي بووالقرب موون أاواليوولا بيسوويديلا فووي اثعجوواه

مقلوويم فريجيوولا ولااووت  الشوورقي الجنوووبي للووي حوودوو

وال عوروف . م را للبجا ة بين ،و يا وأفسس و وموا

أن مرلز أيقوايلا ال داي والديني والسيا،ي لان أ فؤ 

مسبوي من  أاواليلا بيسيديلا وال عوروف فوي البوا يخ 

أاما صا ت مرلز حرللا اضعران ال زاة ولاات لاص لا 

السلوان ،لجو  هولعهوت وو ا لهيورا فوي قيوا  الدولولا 

عل اايوولا هوث عووزاي النقووول السووالميلا ع ووأل جوامووؤ ال

ال دينلا عشمد باابرا ات حكوملا الببا  ال وزاة ولكنموا 

 . مناطق معوشلا ث عوجد بما أاما 

  وخل الر،وثن بولس وبراابا للي لاوعم ا مج وؤ

اليمووووو وعكل  وووا لل وووا جعووول ج عوووا لهيووورا مووون اليمووووو 

 واليوااايين

 (::-6:32أع)   :2 – 25،نلا ( مرحللا ناايلا)الرحللا اضولي                                                             

 

  فأاشوق ج موو  ال دينولا بعضومم موؤ ال دينولا . غير أن ال ين لم يؤمنوا مون اليمووو أنوا وا اضموم اودهم . يؤمنون

 .وبعضمم مؤ الر،ولين

 ،فل وا شوعرا بو لت هربوا ملوي . ولين و ج م ا باللجا ةوعآمر اليموو مؤ مج وللا من اضمم للي المجو  للي الر

 (.لسبرة)مدينلا 

 

- ( :3:-32::أع( )لسبـــــــــــــــرة)

 وهي ليسوت مرلوز لل واصوالت فولوت . هي مدينلا في مقليم ليكأوايلا هفي السموي ال  بدة الو الجنوب من أيقوايلا

                                                          .اللديلووووووووووولا  مدينووووووووووولا  يفيووووووووووولا ولكووووووووووون لوووووووووووان بموووووووووووا جاليووووووووووولا  وماايووووووووووولا هعقوووووووووووؤ اآلن فوووووووووووي عرليوووووووووووا

اإللو  ) ل وا ث عصلوي مون خرافوات الوننيولا الو ين يعهودون ( اليمووو) لم يكن فيما مج وؤ لليمووو ولكنموا لوم عصلوي مونمم 

لا في ألهان أهل لسبرة ولم ا الميكل قرلا أ،وو ي( زفس)حامي ال دينلا ه ويقؤ لند باب ال دينلا هيكل اإلل  ( جوببر

ال  اللظ ووخال مدينلا لسبرة ولااوت عهودو لليم وا ( هرمس)ههن من للياء الجو ومع   ،ول  ( زفس)وهي أن اإلل  

 ي فوجدوا لوا لشيخ لجوز         لالمات اإللياء و احا يبنقالن من بيت ملي فخر يلب سان الوعا  وال أو

فا اإللمين ومنلم ا الوعا  هومن نم صا  للت الكوا اللقير هيكال فص وا الل ين أاا( يولس)و( فلي ون)وزوجب  ه ا 

 .وأقيم فلي ون وزوجب  لاهنا ولاهن  في الميكل

 فل وا  أي . وخل بولس وبراابا لسبرة وشفي القديس بولس  جال لسويلا مقعودا منو  وثوعو  هفونوب وصوا  ي شوي

من اآللملا عشهموا بالنواس "وهرمس ملي اض و وقالوا  الج وع ما صنؤ بولس ع لروا البا يخ القديم يو  ههن زفس

وجاء لاهن زفس ال ي لان لعهده لند مدخل ال دينلا بليران وألاليل من زهر ملي اضبواب هيريود " وازلوا ملي اض و

ب لبيللا مؤ الج وع لإللمين براابا وبولس  .أن يقر 

 "الون ! وقوائلين أيموا الرجواي ل والا عفعلوون هو ا ؟ فل ا ، ؤ الر،وثن مزقا نيابم ا واادفعا ملي الج وؤ صوا خين

أيضا بشر علت اآلث  مللكم اهشرلم أن عرجعوا لن ه ه اضباطيل ملي اإلل  اللي الو ي خلوق السو اء واض و والهلور 

مؤ اا  لم يبرن افس  بال شواهد هوهوو يفعول . ال ي اضجياي ال اايلا عرن ج يؤ اضمم يسلكون في طرقمم. ولل ما فيما

 (.35-32:32أع" )را يعوينا من الس اء أموا ا وأزمنلا مل رة هوي أل قلوبنا طعاما و،رو اخي

 ععقب بعض من يموو أاواليلا بيسيديلا وأيقوايلا خوي بولس وبراابا 

  وا،ب لوا ، اجلا أهل لسبرة وأنا وهم اد الر،ولين فألبفوا حوي الر،وي بولس و ج وه حبع وقؤ للي اض و

 .جروا جلب  خا   ال دينلا أما  الميكل صريعا ورنوه قد مات ف

 فقوا  ولواو موؤ عالميو ه . خر  البالمي  ال ين فمنوا بال سي  لدفنوا جللا بولس لكنمم البشفوا أن ه منلو  الشوفاء

مسويرة نالنوين مويال جنووب شور  " و بولا"ووخل مدينلا لسبرة ،را وفي اليو  البوالي ا علول هوو وبراابوا ملوي مدينولا 

ن صهي من صهيان ال دينلا البنق ال سيليلا للي يد بولس ولوان واقفوا لنود  جوم بوولس باللجوا ة لسبرة هولان هنا

 .هوعأنر جدا باآل  القديس وقسوة ال نافقين

  ( 1::3ه33عي:. )الصاو  اضمين وزميل القديس في الضيقات وال صاطر" عي وناوس"ه ا هو 
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- ( :::-32:::أع( )و بـــــــــــــــــــ )

  لم جنوب شر  لسبرة هوفي شر  أيقوايلا ::3عهعد. 

  نم  جعوا . ولم يراوفمم أي ااوماو وعل  ا لليرين ولاات لل لا الرب عن و وعزواو(  و ب )بشر بولس وبراابا في

يشودوان لوزائم البالميو  ال وؤمنين ويلولمم للوي اللهوات فوي ( أاواليولا بيسويديلا)و( أيقوايولا)ومنموا ملوي ( لسبرة)ملي 

 . بد من أن يجباز مضايق لليرة لندخل ملكوت هاضي ان هواا  ث

  ولوم يكبفيوا بووالولظ ( أاواليولا بيسوويديلا)ومنمووا ملوي ( أيقوايولا)نوم ( لسووبرة)ملوي ( و بولا )نوم ا علول الر،ووثن موون

واط  نوا للوي الرليولا واالود ا  باصووا  وصولوات لم ه الكنوائسواعوا اضيدي لليمم لر،املا بعضمم لمنلا ولكنم ا 

 .للي شاطئ الهلر( برجلا)ملي 

  ميناء مدينلا أاواليلا( ،لوليلا)ومن هنان ح لبم ا ،فينلا ملي ( اأعاليلا)ومن برج  ازث ملي. 

  ولموا ع لواي لوامرأة مبوجولا وعلوت أقودامما امور اضو عوس ه " لاص لا الشر  ولروس اضمم(  "أاواليلا)وععبهر

 .وهي مرلز البهشير لهولس الر،وي

 ملوي أاواليولا مورة أخوري و،ون عرحيوب البالميو  ول وا حضور فوي الكنيسولا هنوان  وهك ا بعد ،نبين يعوو الر،ووثن

 (.::-31:32أع)  21أخهرا بكل ما صنؤ ه معم ا وأالا فب  لألمم بابا لإلي ان ولان للت لا 

 

 (:35أع) –(  :5-21)ال ج ؤ ال سيلي اضوي 
 ضوا خوون الشويوان عقووي لبلوا ب هو ا مؤ ل ل الروح القدس واجاح بشا ة الر،ل في اابشا  ال سيليلا لاات أي

النجاح العويم فقد وخول لودو لهيور مون اليمووو و الووننيين ملوي ال سويليلا هولكون فريوق مون اليمووو ال لوافوين الو ين 

وخلوا ملي ال سيليلا رلوا حريرين للي م ا ،لا الصبان ومرالاة اضلياو اليموويولا وال لافوولا للوي شورائؤ مو،وي 

فخور فوي أاواليولا وال ودن الروماايولا البوي بشور فيموا الر،ول مون الووننيين الو ين وخلووا هوالي جااب للوت رمور فريوق 

اإلي ان لم يرالي فريضلا الصبان البي أوجهبما الشريعلا اليموويلا فلدث خالف في لنيسلا أاواليلا بين القوديس بوولس 

 .مهاشرة وون خبانوبراابا من جملا وال سيليين من جملا أخري ال ين عزمروا بسهب قهوي الوننيين لل سي  

 هول يجووز لل سويليين مون أصول يموووي :رمرت أيضا مشكللا أخري في لنيسلا أاواليلا ولاات ملال للنقال وهي

أن يصالووا ال بنررين ال سيليين ال ين لااوا وننيين ويشبرلوا معمم في الوعا  ؟ وملا ألل اليموو من ألل الووننيين 

 ريعبمم؟أث  يلب ل أن يكون ه ا الوعا  واسا حسب ش

 :مـــــــي أو شليـــاء ملــــاثلبج

 

 (أو شوليم ) لااووت ال دينوولا ال قد،وولا مرلووز الكوورازة فمووي مكوان الروولب والقياموولا وحلوووي الووروح القوودس فووي العليوولا

هوحبوع ( ::32عوي:)ه( 1:36لوو3. )هولاات جوديرة أن عكوون اوواه الكنيسولا اضولوي هورلوت علوبفظ ب كاابموا الفريودة

 .    وحررها فمرب ال سيليون منما ملي الهالو القريهلا منما61نو ة اليموو ،نلا 

  البجووأ بووولس وبراابووا وأاوواس فخوورون موونمم ملووي الر،وول وال شووايخ فووي أو شووليم ولووان اوو ن موون عهعوووا بووولس

 .وهو مسيلي من اضمم فمن للي يد بولس وغير مصبون" عيوس"

   2:35أع)يس بورس و القديس يوحنا اللهيب   بلضو  القد21لقد ال ج ؤ ال سكواع اضوي حوالي أواخر لا-

:1.) 

  بدأ اثجب اع أوث ب ناقشولا مواووع الصبوان وبعود جوداي طويول وقوف القوديس بوورس الو ي أاموي الجودي بأ،ولوب

القائد الروموااي " لرينيليوس"حا،م مل البهر أن ه افس  بت في اضمر حين ا حل الروح القدس للي اضمم في بيت 

وودة منوو   وأشووا  أن ه ث ي يووز بووين اليموووو واضمووم هوان ( :3أع)حوووالي لشوور ،وونوات وقهوول الووروح القوودس الوو ي ل  

 .الج يؤ يصلرون بنع   ه الشامللا

  نم امض براابا وبولس فبلدث لل منم ا لن مقهاي اضمم ملوي اإلي وان ال سويلي بوالرغم مون لود  لل موم أي شوئ

 .ضوليلن شريعلا مو،ي وللت خالي  حلبمم الكرازيلا ا

  و ئيس ال ج ؤ وعبلص  ال ناقشلا في أ بعلا اقن " أ،قف أو شليم"أخيرا يصبم ال ناقشلا القديس يعقوب: 

 اخبيا  ه السابق لألم يين. 

  (.33:1ه:3لا)لال  اضاهياء يؤلد للت وا،بشمد القديس يعقوب بنهوة لاموس 

  هيجب أث  القل واقيم العلرات في طريق اضمم ال ين يرجعون ملي. 

  لل ما اولب منمم عجنهمم اجسات الوننيين أن ي بنعوا لن لل ما يقد  لألصنا  هوأن يعيشوا حياة طاهرة فوي غيور

 .فساو بالهعد لن الزاا وال صنو  والد 
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  ل ا قور  ميفواو يموولا و،ويال موؤ براابوا وبوولس لويل ال . وافق ال ج ؤ موافقلا ج اليلا للي  أي القديس يعقوب

 .الكنيسلا في أاواليلا ه ا القرا  ملي

  ألوووع قوورا ات هوو ا ال ج ووؤ ال سوويلي وفعوو  قويوولا لكوورازة القووديس بووولس والبوورف الر،وول ألضوواء ال ج ووؤ بووأن

 (.::1غل)القديس بولس مؤع ن للي ماجيل اضمم وألووه هو وبراابا ي ين الشرللا ليكواا لا زين لألمم 

 

 

  (:::::-6:351أع( ) 51 -:5) حللا القديس بولس الر،وي اللاايلا ،نلا 

  

 أوث  ملي لنائس ف،يا الر رو : 

 

- ( ::2-16:35أع( )غالطيــــــــــلا)

  هي وثيلا  وماايلا و،ن ف،يا الر رو ومن أهم مداما

ولووان يسووكنما خلووين موون ( لسووبرة), ( و بوولا) ,( أيقوايوولا: )

الشعوب وامبزجت بما الفلسفات وال  اهب هولاات مواؤ 

 .اهب ا  الر،ل

 

 

 

 (36::3-16:35أع( )  :5 – 21)،نلا ( مرحللا أولي)الرحللا اللاايلا                                                        

  

  بول هوي أ،وم مقاطعولا هلو لت فوي الصورائن ( غالطيلا)ث يوجد في البا يخ الكنسي القديم للر ج رافي ل دينلا عس ي

عقوؤ بالضورو ة فوي أهوم ( غالطيولا)ه الكنائس البي عس ي بأ،وم أن ه ( لوايهر)ل لت يرج  العالم . للما قدي ا وحديلا 

ولااوت ( با،وينوس)البي هي اآلن لاص لا ف،يا الر رو البرليولا و( أاقرة: )ال دن القائ لا في ه ه ال قاطعلا وأه ما 

 (.ال الطيون ال  ا بلا)عوليسبوبوي أو )مرلز عج ؤ قهائل ال الطيين ال ين لااوا يس ون أيضا بأ،م 

 

 اة (  ،ووهللا اللكي وولا) اووت أاقوورة أيضووا مرلووز لهوواوة لوو لت لا ولووان لمووا هيكوول ( أ  اآللموولا)أو( اض  العوي وولا)ال سوو  

 .  ولاات فلملا الصروبلا. 1مشمو  في مدينلا أاقرة وهي شصريلا أ،وو يلا عرجؤ لهاوعما ملي القرن الـ 

  يبفقود خاللموا ال ودن البوي قود اشور بعد بقاء القديس بوولس فبورة فوي أاواليولا بودأ البفكيور فوي أن يهودأ  حلولا ناايولا

فاع  بولس  فيق  وزميل  فوي الرحلولا اضولوي براابوا ببفكيوره هوهنوا حودث خوالف بوين الوزميلين مل أ او . الدلوة فيما 

براابا أن يرلها معم ا مرقس هولكن بولس لم يوافق للي للت ضا  خشوي أن يفا قم وا فوي بدايولا الرحلولا ل وا صونؤ 

لي هاشبد الصالف بين الكا زين الزميلين حبوع أوي اضمور ملوي اثفبورا  فيو هب براابوا ومورقس معم ا في الرحللا اضو

 .يشدوان الكنائس نم ملي غالطيلا في ف،يا الر رو( ليليكيلا)ملي جزيرة قهرى وينولق بولس و،يال ملي ،و يا و 

 (ليليكيلا )مقليم  في ف،يا الر رو وهو منوقلا ز اليلا خرهلا. 

 
 (2-3:36أع( )لسبــــــــــــرة –ـــلا و بــــــــــــ)

  وهو أحد اثننين ال ر،لين من أو شليم إلخها  لنيسلا أاواليولا بقورا ات ( ،يال)اصولب بولس في  حلب  اللاايلا

ال ج ؤ ال قدس في أو شليم هوبدأوا  حلبمم من أاواليلا ،وو يا مبصو ين الوريوق الهوري فوي اثعجواه ملوي طر،ووس 

وهنوان البقوي بوولس ببي ونواوس ه وهوو ابون ( لسوبرة)الماوئلا نم ملوي ( و ب )ف هب أوث  ملي ومنما ملي مدن غالطيلا 

ثمرأة يموويلا مؤمنلا وأبوه يواااي هولان ال سيليون هنان يشمدون ل  شماوة حسنلا فرغب بولس في أن يرولب 

 .عي وناوس فدلاه وخبن  مجا اة لليموو في علت النواحي ولان للت عررفا حكي ا من 

 
  (:-5:36أع( )لاــــــلا بيسيديـــــأاوالي –لا ــــأيقواي)

  بعد أيا  قليللا في لسوبره ااولوق بوولس و،ويال وعي ونواوس ملوي أيقوايولا وأاواليولا بيسويديلا البوي لورز بموا بوولس

 :ولان هدف الهعللا الكرازيلا خالي مرو ها ببلت ال دن اثهب ا  بأمرين.الر،وي في  حلب  اضولي 

   ؤمنين ال ين وخلوا اإلي ان بقرا ات مج ؤ أو شليم وعوصيبمم بلفومامبالغ ال:أوث . 

   أن يلهبوا ال ؤمنين: ناايا. 
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  (. 5:36أع" )ولاات الكنائس عبشدو في اإلي ان وعزواو في العدو لل يو 

  وا للي (فريجيلا )وبعد ما اجبازوا في  . واالد وا ملي عرواس( ميسي ا)ولو ة غالطيلا مر 

 (فريجيلا )ي ف،يا الر رو ،مل مرعفؤ بين جهاي طو وس جنوبا  وأول هس ش اث  ولاات بو  شوهكلا الوور  مقليم ف

هولوان يسوكنما لودو ( أاواليلا بيسويديلا)ه( هيرابوليس)ه( ثووليلا)والبي ،الدت للي اشاطما البجا ي هومن مداما 

 . لهير من اليموو

  (ميسي ا )عقؤ بالقرب من الساحل الشرقي ال ول للي بلر ميجلا. 

 (هيرابوليس) (.31:2لو)عقؤ بالقرب من ثووليلا هوأقا  فيما فيلهس ال هشر 

 
  (33-1:36أع( )ـــرواســــــعــــــــــــــ)

 ععبهر ال دينلا الماملا في اإلقليم هوهي ال يناء الرئيسي للي بلر ميجلا. 

 ا  فيوق جديود لهوولس فوي في عرواس عقابل بولس مؤ لوقا الوهيب لاعب بشوا ة اإلاجيول و،وفر اضل واي ولوان لوقو

فأقلعنوا موون عوورواس وعوجمنووا " حلبو  مل يسووبهدي اللووديش لوون  حوالت بووولس موون صووي لا ال ائوب ملووي صووي لا ال ووبكلم 

 (. 33:6أع(" )ايا بوليس)هوفي ال د ملي ( ،امونرالي)باث،بقاملا ملي 

 (امونرالي، :)يعلوو لنموا مث جهول هي جزيرة ش اي بلر ميجولا بموا جهول لوالي وهوو أللوي جهول فوي ال نوقولا وث 

 .و،امونرالي  عري من شاطئ ف،يا الر رو لندما عكون الش س و ائما في حاللا ال روب( فنوس)

 (ايا بوليس : ) والي مرر( مل د للي)وهي موطن ( قاث)هو ال يناء ال رعهن مؤ مدينلا فيلهي هواآلن . 

  البهور ". ألهور ملوي مكدوايولا وألنوا"قووي يولب من  وي( يواااي) أي بولس في عرواس حلم بالليل  جؤ مكدواي

 .بولس ه ه الر يا ب لابلا ولوة من ه أن ي هب ملي بالو اليواان للبهشير هنان 

 (مكدوايلا : )  هي مقاطعلا عقؤ في ش اي اليواان وهوي منوقولا خروهلا وموداما المامولا للوي بلور ميجولا وبموا طريقوا

ا في  حالع  من فيلهي ملي عسالوايكي نم ملي بيريلا لهابوا  وميابوا  يربوما بهالو اليواان الماملا هوقد صي رها بولس م ر

ير مكدوايلا أ اا  مقد،لا( لال ن)حبع اا  بلسب قوي أحد لل اء الكباب ال قدس   .  يكون بولس ب لت قد ص 

 لي يعبقد بعض ال فسرين أن الشص  ال كدواي ال ي رمر لهولس في الللم لم يكن مث لوقا افس  ضا  لم يكن ضهوا

 .مكدوايلا في للت الوقت زي  خاى ي يزهم لن ،واهم

 

  (:12:35-1:36أع)ناايا  ملي بالو اليواان 

 

 ( :2-36::3أع( )فيلهـــــــــــــــــي)

  مسووبع ره  وماايوولا (  لولوايوولا)وععبهوور (. 33:36ه:3أع( )لولوايوولا)هووي أوي مدينوولا موون مقاطعوولا مكدوايوولا وهووي

لرلايووولا وعب بوووؤ بوووهعض اللريووولا أي لااوووت علوووت ا

الروماايوولا مهاشوورة  وأن لل ووواطنين فيمووا حقوقووا و 

امبيووازات  وماايوولا لووأن ث ي جلوودون قوون وث ي قوووهض 

للوويمم مث علووت اشووبراطات خاصوولا ولمووم اللووق فووي 

 فؤ شكواهم من علوت علقيوق اللكوا  ال لليوين ملوي 

 .اإلمهراطو  افس 

 (فيلهي )  يت بم ا اث،م للوي أ،وم اإلمهراطوو ،

اإل،ووكند  اضلهوور الوو ي أ،سووما  والوود (فيليووب اللووااي)

أمووا ،ووهب مجوودها وحرووولما للووي .  .  155،وونلا 

شوورف البسوواوي مووؤ  ومووا افسووما فووي لوول معووامالت 

الدولوولا الروماايوولا مووؤ مواطنيمووا فمووو أن أغسوووس 

،ووووابقا  اابروووور فيمووووا ( ألبووووافيوس)قيروووور ال وووودلو 

  فوههموووا شووورف :2بجيوشووو  للوووي ألدائووو  ،ووونلا 

 .البهعيلا والبساوي مؤ  وما

 (12:35-1:36أع( )  53)،نلا ( مرحللا ناايلا)الرحللا اللاايلا                                                                   

 

  هولا بولس الر،وي يصبوفما من يد قيرر ويمهما البهعيلا السو اويلا ويؤ،وس فيموا اللودي أهوم لنائسو  وي صل ودها

 .بر،الب 
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  ول لت أيضا لوم يكون فيموا . حربيلا أللر منما عجا يلا ل لت فان لدو اليموو فيما لان قليال ل ا أن فيلهي ععبهر مدينلا

 .أي مرل ي وغالها ما عكون بدون ،قف( بر،فكا)ولاات عس ي . مج ؤ لليموو ل هني للعهاوة بل صاللا لالجب اع 

 (.36::3ه31أع)ا لمن وقد الباوت النسوة اثجب اع فيما وال وارهلا أللر من الرجاي فكاات مصررلا عقريه 

  في ( نياعيرا)وهي يموويلا من مدينلا ( ليديا)لهب بولس هنان يو  السهت وبدأ يهشرهم وقهلت اإلي ان ،يدة عدلي

هوالعالقلا بين فيلهي ونياعيرا لالقلا عجا يلا لهيرة قائ لا للي شمرة نياعيرا في ( برجامو )ف،يا الر رو ومينا ها هو

 .مابا  اضصهاغ

 والب ودت هوي "هيؤ اللياب ال رهوغلا باللون اض جوااي و، عت بولس وهو يبكلم فآمنت بال سوي  ولاات ليديا ع

 (35:36أع" )وأهل بيبما

   33:36أع)وب لت أصهلت ليديا بالو ة ال سيليلا في أو با وأصه  بيبما لنيسولا ومكوان لنشور الودلوة بال سوي-

35.) 

 ا فلا ا،ب لما ،اوعما لو،يللا لللروي للوي مكا،وب ماويولا لان في فيلهي للير من العهيد بينمم جا يلا بما  وح ل

أن هؤثء الرجاي هم لهيد ه العلي هيهشورواكم بوريوق الصوالى "ولاات عسير في أنر بولس ومرافقي  وهي عري  

أاوا فمورن : "ورلت عروو ه ا النداء أياما  حبع مول  بوولس ،و الما واوجر مون صوياحما والبفوت ملوي الوروح وقواي " 

ولندما لرف أصلاب الجا يولا أاو  لوم يعود ( 36:36أع)فصر  في علت الساللا " وع ال سي  أن عصر  منما با،م يس

 . لما القد ة للي العرافلا واياع مكسب ماوي لهير لمم اغباروا وقر وا اثابقا  من الر،ل

 ه ان الرجالن "ا فقهضوا للي بولس و،يال وجروه ا ملي ،احلا ال دينلا لدي القضاة وقدموه ا ملي اللكا  وقالو

" يليران اثاوراب في مدينبنا وهم يموويان ويناويان بعوائد ث يجوز لنا أن اقهلموا وث اع ول بموا مل الون  ومواايون

 (.36:::ه3:أع)

  فماجت الناس لليم ا ومز  اللكا  نيابم ا هوأمروا بأن يضربا بالعري والقوه ا بالسجن هوأوصووا السوجان أن

فل ا بل  السجان ه ه الوصيلا ألقاه ا في السجن الوداخلي و بون أ جلم وا فوي ال قوورة ولوان يشدو اللرا،لا لليم ا ه

 .السجن الداخلي أشه  ب  ا ة حالكلا الوال 

  في السجن لان بولس و،يال يرلي ان ويسهلان والو ارف الليل حدنت زلزللا لوي ولا وا عجفوت جود ان السوجن

فاافبلت في اللاي اضبواب واافكت القيووو ولنودما أ،وبيقظ حوا س . وعساقوت السال،ل اللديديلا ال لهبلا في الجد ان

السووجن ا،ووبل ،وويف  ولووز  للووي اثابلووا  ضاوو  روون أن ال سووجواين هربوووا ولكوون بووولس منعوو  وط  نوو  أن ج يووؤ 

ال سووجواين مووازالوا موجووووين ولووم يموورب أحوود هوا،ووبواع بووولس أن يكسووب السووجان لل سووي  فووآمن هووو وأهوول بيبوو  

اللوواي هوفووي الرووهاح أ ،وول اللكووا   للسووجان  ،وواللا ليولقوووا الوورجالن ولكوون بووولس  فووض وقوواي أامووم والب وودوا فووي 

اووربواا لالايوولا موون غيوور ملال وولا والوون  جوواي  وموواايون والقواووا فووي السووجن هأفيورووانووا اآلن ،وورا ؟ فليووأعوا هووم 

د لوان الشورع الروموااي يلوور جلود فل ا ، ؤ اللكا  للت جاءوا مليم ا يعب  ون ضامم خافوا هفق.أافسمم ويصرجوانا 

 . الوطنيين الروماايين

  فل ا خر  بولس و،يال لهها  ملي بيت ليديا فشاهدا لندها ال سويليين فولوواهم ولزيواهم نوم اارورفا وبقوي فيموا

 (.:2-36:36أع)لوقا وعي وناوس  

  وهوي مدينولا ( أبولوايولا)ي وهي جنوب مكدوايلا عقؤ للي امر قريها من الشواطئ نوم ملو( أمفيهوليس)نم اجبازا في

 (.3:35أع( )خاصلا بأبوللو)مكدوايلا عقؤ بين عسالوايكي وفيلهي 

 

  (1-3:35أع( )الوايكـــــــــيــــــــــــــــعس)

 يت للي أ،م أخت اإل،كند  اضلهر ، وقهل أن  عجعل القسونوينيلا لاص لا اإلمهراطو يلا اليوااايلا شرقا  هلاات . ُ 

وهوي . آلن هي نااي ألهر وأهم مدينلا فوي عرليوا اضو بيولا وللوت بسوهب أه يبموا الج رافيولاعسالوايكي هي العاص لا وا

بسوهب اشوبران مواطنيموا فوي اللورب ( ال دينولا اللورة)من  عأ،ست حبع اليو  لم عفقد أه يبما البجا يلا واالت امبياز 

 . جماولاات علكم افسما بنفسما فلم عكن علت حكم وثه من خا. في صف أوغسوس ألبافيوس

  عسالوايكي في ال لين ال سيلي  علسب  ليزة صيت وماا ة لكل أو با هفقد لااوت بالنسوهلا لهوولس الر،ووي مرلوز

ضاو  مون . يؤمنون في مكدوايلا وفي أخائيولا حبع صرعم قدوة لج يؤ ال ين: "مشعاع أو معرفلا فيرفما ويقوي ضهلما 

قهلكم قد أ ليعت لل لا الرب هليس في مكدوايولا وأخائيولا فقون بول وفوي لول مكوان أيضوا لاع مي وااكم بواهلل حبوع لويس لنوا 

 (.5:3ه:عس3" )حاجلا أن ابكلم شي ا

   مث أاواليلا ،و يا ( ل دينلا لات لر،ي بوريرلي)وفي البا يخ ال سيلي القديم ث يفو  عسالوايكي في اضه يلا .

ومعروف لدي مؤ خي ال سيليلا اضو وبيين أن عسالوايكي لاات لات اليد الهيضاء في موخاي ال سيليلا ملوي السوالف 

ل ا   .وملي الهـ 
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  لوان أ،ووقفما 125هوفوي مج وؤ ،وا ويكا ،ونلا( ال دينوولا اض نولولسويلا)ولقود فوازت فوي اللوروب الو،ووي بلقوب  

للر ا،   في قااو  . ن اضي ان الراو  لن حاارا  و 

 ل ول . وقر ا أن يسبقرا بما  ب ا ضام ا وجدا بما مج عا لليمووو" خر  بولس و،يال حبع وصلوا ملي عسالوايكي

وفي يوو  السوهت لوان يو هب ملوي مج وؤ اليمووو . القديس بولس بيدي  في صناللا الصيا  حبع ث يكون له ا للي أحد 

ليموو نالنلا ،هوت مبباليلا يلهت لمم من الكبب لن أن ال سي  يجب أن يبألم للبهشير حسب لاوع  وصا  بولس يكلم ا

فاابفؤ لد قليل منمم ولكن في مقابل للت فمن للير من اليوااايين ال ريهين من اليموو في فبرة قريرة  وشمد بو لت . 

 (.5:3عي3" )في لل مكان أيضا قد لاع مي ااكم باهلل "بولس في  ،الب  ملي عسالوايكي 

 مون أاسوهائ  والو ي صوا  في وا بعود عل يو ا  لو  ( يا،وون)ضي بولس في عسوالوايكي ،وبلا أشومر لنود  جول أ،و   ق

 (.33:36 و)

  لكن اليموو غير ال وؤمنين ا،بشواطوا غيووا أن يوروا أعهالوا  لليورون ي قهلوون لودلوة بوولس فأنوا وا الشوعب و،ون

هول وا لوم يجودوهم القووا ( يسووع)يوجد ملت فخر ا،   الناس واعم وا بولس و،يال زو ا بصياالا قيرر اولائمم بأا  

لوي يضو نوا عمدئولا ( يا،وون)ال ي لوان يقويم لنوده الر،ووثن والبفووا اللكوا  بأخو  لفالولا مون ( يا،ون)القهض للي 

 .أن يبرن بولس و،يال ال دينلا فبرلا عسالوايكي ليال  ملي بيريلا( يا،ون)اللاي وطلهوا ملي 

 

 ( 35-35::3أع( )لابيريـــــــــــــــــــ)

 هي مدينلا في مكدوايلا عشرف للي ،مل خريب. 

  ميال  جنوب غرب عسالوايكي حبع وصال ملي بيريلا ولان قد وصول مليموا أيضوا  عي ونواوس  :5اجباز بولس و،يال

ول ا وصال ملوي مج وؤ اليمووو لالعواوة ولوان يمووو بيريولا أللور عسواملا وأفضول الج الوات اليموويولا البوي . من فيلهي

 .بلما بولس في لل  حالع قا

  فآمن لليرون منمم ول لت من اليوااايين ورلت الدلوة عسير في هدوء ملي أن وصل ملي مسامؤ يموو عسالوايكي

 .بنجاح الهشا ة في بيريلا فساقمم حقدهم ملي بيريلا إلنا ة الش ب اد بولس و،يال

 ولس ملي ميناء للوي شواطئ الهلور وأازلووه فوي بقي ،يال وعي وناوس في بيريلا هبين ا أخ  ال ؤمنين اليوااايين ب

 .غ ،يال وعي وناوس الللا  ب  هنان،فينلا لاات مبجملا ملي أنينا وبين ا هو يدلوهم أوصاهم مبال

 

  (12-36:35أع( )أنينــــــــــــــــــــــــــا) 

  عقوووؤ للوووي خلوووي  ،وووالوايت ه

زاخوورة بال عابوود واآللموولا الوننيوولا  

 يوس هاشبمرت باضلروبوي واآل

 .باغوس

  لااوووت أنينوووا فوووي للوووت الوقوووت

معموود اضوب واللك وولا والفلسووفلا 

والفوون الروائووي ال سوورحي ولووان 

يأعي مليما ألوف مون طوالب العلوم 

والفلسفلا مون ،وائر أقووا  العوالم 

لينملووووووا مووووون ينوووووابيؤ فلسوووووفبما 

 .وللومما

  وبين ا بولس فوي أنينوا ينبوور

،ووويال وعي ونووواوس هنوووا  نوووائرة 

همل  أي واحبووووودت  وحووووولا فيووووو  

فأخوو  . ال دينوولا م لوووءة باضصوونا 

يناقر اليموو وال بعهودين هلل فوي 

ال ج ؤ هومون يرواوفمم لول يوو  

 .في ،و  ال دينلا

  فقابلوووولا قووووو  موووون الفال،ووووفلا

وهووووووم أعهوووووواع ( : اضبيقووووووو يين)

( أبيقو وس)الفيلسوف اليواااي 
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( 1:35:لووو3[ )ضانووا غوودا ،وون وت فلنألوول ولنشوورب :]   هوهووم القووائلون ب وو هب اللوو ة العاجلوولا . :12ولوود لووا  

 .ل ا يؤمنون ببعدو اآللملا ( :::31أل)ه

 جد صدفلا أو أنر حاونلا وث يلبا  ملي قوة أللي من   عسي ره  .العالم لندهم أوجد افس  أو و 

  أمووا الجسوود والووروح ينبميووان ملووي ث شووئ هواضبيقووو ي اللووق ث يضووورب لشووئ وث يمووبم بشووئ مث بموودوء افسوو  ه

 !!. ضللع هو الليوان في ا عياح  لنفس  وغرائزه وغايب  العو ي أن ي  بؤ افس  وا ولج  ا

  ولود فوي .  مؤ،وس ال و هب الرواقوي( زينوون)وهوم أعهواع ( : الورواقيين)وقابل بولس قو  فخر من الفال،فلا وهوم

 [ .ما ا العير مؤ الوهيعلا:] عا يخ مجموي في جزيرة قهرىهوصاحب القوي ال أنو  

 يين ب قاوملا الشر من حولمم ويؤمنون بأن ه  وح أو لقول العوالم والعلوم بلود لاعو  هوو ليوان افسوي يمبم الرواق

  .لاقل هأوجد لل شئ بنفس  ويجريما لبنبمي ملي افس 

 ال اوة لندهم مبلدة بالروح أو باضلوهيلا. 

 أما ه لندهم لم يصلق الوهيعلا ولكن  يدبرها فقن. 

 وت لبعوو وي برما ه في افس أما النفس فمي ماوة علبر  بال . 

  وألوم ملل لألخال  لند الرواقيين هو فضيللا ماكا  ال ات وفضيللا لد  البأنر حيش ث يبأنر باثافعاي الهشوري وث

 .بب يير الوروف واللواوث

  ويهور   الرجل اللكيم يعير وفق ما يقهل  لقللا وه ا هو الك اي لند الرواقي فمو يلكم بنفس  اضمو  ل لوت أللوي

 .افس  في لو ب  لال 

  فالرواقيلا مد ،لا الكهرياء والبأل !! فليس ما يلب الرواقي أللر من أن عدلوه للصالى. 

 ؤ بولس هؤثء الفال،فلا يبلاو ون في ا بينمم فاببدأ ينشر ععالي   بينمم ، . 

 اويمم بآلملا غريهلااخبلفت اآل اء حوي حديش بولس معمم هفا،بمزأ الهعض من لالم  والهعض البقد أا  ين. 

  وهوو أقود  مجوالس أنينوا وألرقموا شومرة وهوو مكوان لسو اع ( ف يووس بواغوس)أخ  الفال،فلا بولس ملوي مجلوس

وقف بولس في ه ا ال جلس بين العل اء وطوالهي العلوم إللوالن موا لديو  مون ف اء وععواليم . أصلاب الفلسفات الجديدة

 .وللت ليعد هم لقهوي لالم فهدأ حديل  معمم م بدحا  أوث  عدينمم . جديدة

   بوب لليو ( اإللو  ال جمووي)قد ج ب اور بولس وهو يووف بوين مو اب  اضونوان مو ب  قوائم فوي محودو الورقوات ل 

اا  لان في أنينا  جل حلوت بو  اوائقلا شوديدة ولكون حودث أن جواوزه الصوور : ولم ا ال  ب  قرلا يرويما ال ؤ خون 

ضنيني أن ملما  حي ا عدخل في اضمر وأاق ه ولكن  لم يعورف ا،وم اإللو  الو ي ولهرت لن  الضائقلا فألبقد ه ا الرجل ا
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 ".اإلل  ال جموي"فقا  ه ا الرجل بهناء م ب  واقر للي   . أ،دي ملي  ال عروف

  ضانوي لنوت أجبواز : "اعص  بولس ه ه القرلا وه ا ال  ب  ليكون مودخل لو  فوي البهشوير بورب ال جود ملودنا ميواهم

ما ال ي عبقوا  وااوبم عجملواو  هو ا ااوا أاواوي . واعكم هوجدت أيضا م بلا مكبوب للي  اإلل  ال جمويوأاور ملي معهو

 (.2:-1:35:أع" )اإلل  ال ي خلق العالم ولل ما في  ه ا هو  ب الس اء واض و. لكم ب 

  لو ي صوا  في وا وهوو أحود ألضواء ال جلوس ا( ويواا،ويوس اض يوبواغي)لان حراو أنينا ومن ال ين قهلوا اإلي ان

 .وقللا فخرون( وما يس)بعد أ،قفا ضنينا هوامرأة ا، ما 

 

  (33-:3:3أع( )لو الــــــــــــوس)

  لاصوووو لا أخائيوووولا ولمووووا مينوووواءان

ويوول ( 5:36 و)في الشر  (لنصريا)

فووي ال وورب ويقووؤ (ليصيووو )لوول ف،وويا ه

بووالقرب موون ايواليووا هفكووان لمووا مكااوولا 

 .،يا،يلا وعجا يلا هاملا

 ألهر ج الولا مون  ا ت لو الوس

ل وووووا . اليمووووووو وبموووووا مج وووووؤ اوووووصم

اشوووووووووووبمرت بروووووووووووناللا السوووووووووووجاو  

للووووورت فيموووووا الوننيووووولا ( 2::3لوووووو3)

( :3:::لووو3)ه( 1:6لووو3)واإلباحيوولا 

ه ألبشووووووووف فنوووووووووا  ،ووووووووو  الللوووووووووم 

ووووووولا اللوووووووالم ( :5:3:لوووووووو3) هومنر 

فووووي البشووووافات ( :3::3أع)غوووواليون 

 .لو الوس اللديللا

  غوواو  بووولس أنينووا ملووي لو الوووس

ميال حيش أقا  في بيت  مسيرة خ سين

( بريسكال)وزوجب  ( أليال  ) جل ا،   

وي ووو لر لنووو  فوووي ،وووفر اضل ووواي ااووو  

لان قد جواء مون وقوت ( بنوي الجنس)

قريووووووب موووووون ايواليووووووا ضن القيروووووور 

 . للوويوس أمر ج يؤ اليموو بالرحيل لن  وميلا ولان يع ل برناللا الصيا 

 وأموا لوااوا يقواومون . مووو واليواواايين مهشورا با،وم ال سوي أما بولس فكان يصوب في مج ؤ اليمووو ويجواوي الي

ومكووم للووي "وقوواي لمووم (. 53:31أع)ه( :32:3مووت)ويعا اووون ويجوودفون افووض نيابوو  لوصوويلا ال سووي  لبالميوو ه 

 (.:6:3أع" )من اآلن ألهب ملي اضمم. أاا برئ.   و،كم

 وألبنوق ( عويوس يو،وبس)هلل ها،و    فأابقل من هنان ملي بيت مالصق لل ج وؤ يسوكن   جول غيور يموووي مبعهود

 .ال سيليلا للي يد بولس

   قابل بوولس مقاومولا لنيفولا مون يمووو لو الووس وخروصوا  ثعصواله مقورا  مالصوقا  ل ج عموم وعوقوؤ مونمم ال ود

ث عصوف بول عكلوم وث عسوكت ضاوي أاوا معوت وث يقوؤ بوت أحود "ولكن ه رمر لهولس في   يا بالليل وقاي ل  . لعاوعمم

 (.:3-:1:3أع" )ضن لي شعها  لليرا  في ه ه ال دينلا. يتليؤل

 فأقا  بولس في لو الوس ،نلا و،بلا أشمر يعل م لل لا ه بينمم. 

  قوا  اليمووو بونفس . وهي عقؤ جنوب اليواوان همرلزهوا اإلوا ي فوي لو الووس( أخائيلا)يبولع ( غاليون)ول ا لان

ومل ". من ه ا يسب يل الناس أن يعهدوا ه بصالف الناموس:"ين واحدة للي بولس هوأعوا ب  ملي لر،ي الوثيلا قائل

لو لان خهلا أو رل ا  ويا أيموا اليمووو لكنوت بواللق قود احب لوبكم :"لان بولس مزمعا  أن يفب  فاه قاي غاليون لليموو 

". لم ه اضموو  ولكن ملا لان مسأللا لن لل لا هوأ، اء ه واامو،كم ه فبهررون اابم ضاي لست أشاء أن ألون قاايا

 ئيس ال ج ؤ هواربوه قدا  الكر،وي هولوم يموم غواليون ( ،و،باايس)فأخ  ج يؤ اليوااايين . فوروهم من الكر،ي

 (.35-:3::3أع)شئ من للت 

  ( :::-:3::3أع)ناللا ملي أفسس في طريق العووة 

  بعد موا حلوق  أ،و  ضن (النصري)،افر بولس ملي ميناء .  غب بولس في العووة ملي أو شليم للضو  ليد الفر
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 .وزوجب ( أليال  )لان للي  ا   حيش ا،بقل ،فينلا شراليلا ولهب مع  

 (لنصريا ) وهوو مون ال ووااي المامولا البوي لموا اعرواثت " لصوريس"هو ميناء لو الوس ها،   اآلن فوي اليواوان

بلور ميجولا هولموا اقووو  بلريلا في خووط عجا يلا لال يلا مؤ أفسس واإل،كند يلا وأاواليولا وعسوالوايكي ولول مووااي

 .، كت با، ما ومن ه ا ال يناء ا،بقل بولس الر،وي ،فينلا مبجما ملي ،و يا

 وخول بوولس لعاوعو  مج وؤ اليمووو هنوان ليودلوهم ملوي . ميال  حبع وصولت ملوي أفسوس :5:قوعت السفينلا حوالي

كنو  لوان موبعجال للضوو  ليود اإلي ان ل ا رمرت ملهلا اضفسسيين لهولس في مللواحمم لليو  أن يهقوي معموم زمااوا ل

 .الفر  في أو شليم ولكن  ولدهم بالعووة مرة أخري

  لند ه ا اللد عنبمي  حللا بوولس الر،ووي اللاايولا بعود أن اواوي بر،واللا اإلاجيول فوي مودن ف،ويا واليواوان وغورس

بدأ منموا  حلبو  اللاايولا  ولكن  لم ي كش طويال في أو شليم بل لاو ملي أاواليلا ال دينلا البي. ب و  الكنيسلا اضولي بما

 .ألف ميل برا وبلرا :1ليلبقي بأحهائ  القدامع بعد غيهلا ا،ب رت حوالي نالث ،نوات قوؤ خاللما أللر من 

 

  (:3::35-:1:3:أع( ) :5-52) حللا القديس بولس الر،وي اللالللا 

 

  أوث  ملي مدن ف،يا الر رو: 

 

 (مدن غالطيــــلا وفريجيـــــلا)

 

 ووووي الوريوووق الهوووري ملوووي اجبووواز بوووولس الر،

الكنوووائس البوووي ،وووهق أن أ،سوووما قهووول للوووت فوووي 

مقاطعووات فريجيوولا وغالطيوولا وهووي لنووائس و بوولا 

ولسبرة وأيقوايلا وأاواليلا بيسيديلا ولان غورو 

الر،وي في زيا ة لل مدينلا أن يشدو البالميو  فوي 

 .اإلي ان

 

 

 ( 31أع( )  56-51)،نلا ( مرحللا أولي)الرحللا اللالللا                                                                   

  لوووووووووم ينسوووووووووي بوووووووووولس ولووووووووودة ضهووووووووول أفسوووووووووس لنووووووووود زيا عووووووووو  العاجلووووووووولا لموووووووووم لل ووووووووورة اضولوووووووووع                                             .                              

ول لت اعص  أقرر طريوق مؤويوا بو  ملوي مدينولا أفسوس 

أج ؤ ال ؤ خون أن ". أزمير الكهير"فيدخلما من باب 

 . 52الر،وي لهب ملي أفسس في لا  

 

 (23-3:31أع( )أفســـــــــــــــــــــس)

 

  ععبهوور فووي العروور الر،ووولع موون ألهوور موودن العووالم

وهي لاص لا ف،يا الرو رو هالو ي بناهوا أحود لو واء 

ل ووا ععبهوور موون أشوومر " أاوود ولليس اضنينووي"أنينووا  

 .ملبقي الشعوب واللضا اتال دن البجا يلا فمي 

  لاات أفسس مكبولا باضبنيلا الضص لا والفص لا البي

لااووت عبفوواخر بمووا أنينووا منمووا مسوورح ال دينوولا الضووصم 

هال لعووب أو اإل،ووباو حيووش لااووت عبج موور ال دينوولا للمووا 

لبري اضلعاب البي لاات عدلو لموا مون أقاصوي اض و 

وهووي (  اآللموولا أ طوواميس)هموون ألوووم اضبنيوولا هيكوول 

 .ولان ي ري من ال يناء من للي ب عد يبألق بهريق ال  ههات ( ويااا)روفلا با،م مع

 

 

 (31أع( )  56-52)،نلا ( أنناء مقامب  في أفسس)الرحللا اللالللا                                                         
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  الوو ات والشوومواتهولان يعبهوور أحوود  والفضوويات ولااووت العهوواوة فووي هوو ا الميكوول م بزجوولا بأل وواي ،وولريلا وأعهوواع

لجائووب الوودايا السووهؤ هاا لووت معووالم هوو ا الميكوول باابشووا  ال سوويليلا وقوود ا،ووبصدمت بقايووا أل دعوو  الرخاميوولا لأل وودة 

 .با،ونهوي ببرليا( فجيا صوفيا)لكنيسلا 
 

 س ـــــــــــــوز أفســلنـــــ: 

  لها ة لن نالنلا هيالل علوي هيالل ، اويلا ولباب: 

 3.  القديس يوحنا الر،وي للي جهل بريونقهر. 

 :. قهر عي وناوس أوي أ،قف لليما بعد بولس الر،وي ليي افس الجهل. 

 1. أصعد جسدها للي يد مالئكلا  .قهر القديسلا مريم الع  اء أ  النو  حيش عرلب  لنا فا غا و 

 2.  شرو  ش سما وموو لا غروبموا أما الكباب فمو ماجيل القديس يوحنا ال ي لبه  عنس  ا لمواء أفسس همسبقهال

 .أياما  وأ،ابيعا  وشمو ا  و ب ا ،نينا ملي أن أل ل 

   السونلا البوي البلوي فيموا ايورون لورل اإلمهراطو يولا )   52وقد أقا  بولس الر،وي في أفسس مون خريوف ،ون

 .  55حبع  بيؤ ،ن  ( الروماايلا

 هت واحود خوالي لووعو  مون الرحلولا اللاايولا لاات زيا ة بوولس اضولوي ملوي أفسوس قرويرة لوم عبجواوز أللور مون ،و

الل ين جاءوا مع  من لو الوس فوي زيا عو  اضولوي ضفسوس ( بريسكال)و( أليال)هولكن الع ل ال ي بدأه بولس أل ل  

 .وا،ب را يع الن ويهشران في ال دينلا

  ال ع دان قهل أن وهو يمووي من اإل،كند يلا لرف ال سيليلا ل ا ألالما يوحنا ( أبولوس)ولان أيضا في أفسس

عكب وول حواونمووا ب وووت وقياموولا  ب ال جوود هولووان يعل ووم فووي ال ج ووؤ اليمووووي فووي أفسووس ب علوماعوو  الناقروولا لوون 

فعنودما ( :5:3:أع" )وهو صا  بالروح يبكلم ويعلم ببدقيق ما يصب  بالرب لا فا مع وويلا يوحنا فقن. "ال سيليلا

هوولا وشورحا لو  الر،وواللا الكاملولا ل وا عسوول اها مون بوولس الر،وووي ،و ؤ ألويال وبريسوكال ببعالي وو  الناقرولا أخو اه ب ل

بل البعليم الرلي  وأصه  عل ي ا  غيو ا  من عالمي  ال سي   ُ  .فق 

   لأواة لصلوق  وح البصريوب واثاقسوا  بوين أهول لو الووس ( أبولوس)ولكن من ووالي اض،ف أن يسب ل اضشرا

 .اقس ت الكنيسلا ملي خرابفأببداوا يعقدون ال قا اات بين بولس وأبولوس وا

  قنعووا  فووي مووا يصووب  "بوودأ القووديس بووولس لعاوعوو  بوودخوي مج ووؤ اليموووو ولووان يجاهوود موودة نالنوولا أشوومر م لاجووا  وم 

ل . هولكن قوما منمم قست قلوبمم فأشاحوا بوجوهمم لن  وفخرين فمنوا ب  وقهلوه( 31::أع" )ب لكوت ه ل لت فض 

 .مج ؤ اليموو الر،وي أن يعزي الج اللا ال ؤمنلا من

 "ف نلو  الورب قود ة حبوع لوان يوؤعي لون ( 33:31أع" )ولان الرب يضوؤ للوي يودي بوولس قووات غيور ال عبواوة

 . جسده ب ناويل أو مآز  ملي ال راي فبزوي لنمم اضمراو وعصر  اض واح الشريرة

  بيونمم ،وهعلا أبنواءلاات العجائب البي عجري للي يد بولس لما أنر للوي افووس ال شوعولين والسولرة ولوان مون    

فل ا  أوا  حل ب   وح اجس قلدوا بولس وطلهوا من  الصرو  با،م الرب . وهو  جل يمووي  ئيس لمنلا( لسكاوا ) 

أما يسوع فأاا ألرف  وبولس أاا الل   وأما اابم ف ن أابم ؟ : "يسوع فأجاب الروح الشرير ال ي ب لت اإلاسان وقاي 

بوو  الووروح الشوورير وغلووهمم وقوووي للوويمم حبووع هربوووا موون للووت الهيووت لووراه  فونووب للوويمم اإلاسووان الوو ي لووان" 

 .ومجروحين

   ( :23-1:31:أع)نو ة وي بريوس وصنــ اع الفضلا -

  لان لميكل أ طاميس شمرة خاصلا ه ولان يلبفل الرومان واليواان واآل،يويون بعيده السنوي في شمر مايو من

لهالو لالحبفاي بالعيد هولان من لاوة العابدين أن يهبالوا ا وال  مرو رة لل لا  هولان يأعي اآلثف من ج يؤ أالاء ا

من هيكل أ طاميس ولاات عرنؤ ه ه الميالل من الفضلا ول لت لوان صوناع وصوياغ الفضولا فوي أفسوس ينوالون  بلوا  

ي ألالموا ولان قد ، ؤ شوي ا لون الر،واللا البو( وي بريوس)هلان زليم ه ه الرناللا يدلي . وفيرا  من ه ه الرناللا

بولس في أفسس للي مدي ،نبين وشاهد السلرة وال شعولين يلرقون لبهمم فوي ،واحلا ال دينولا ويعلنوون مي واامم 

فصشي وي بريوس من اياع صنالب  فج ؤ الرناع . بالر،اللا الجديدة البي عدلو أن البي  عرنؤ باضياوي ليست فلملا

لوالوة للوي مهااولا لودينمم فموا  القوو  وخرجووا ملوي  والفعللا واخهرهم أن  ،واللا بوولس ،ووف علورممم مون  زقموم

 (.لوي لا هي أ طاميس اضفسسيين)الورقات غااهين وعج مر لدو لهير في الساحات والورقات وأخ وا يررخون 

   من لوان وي بريووس والروناع : "وهو بعد والوي ال دينولا مهاشورة لبمدئولا الشوعب قوائال لموم ( لاعب ال دينلا)فصر

ة للوي أحود فبقوا  أيوا  للقضواء هوان لنوبم عولهوون مون جمولا أموو  أخوري فأاولا يقضوي فوي ملفول ال ين مع  لمم ولوو

" ضانا في خور أن الالم من أجل فبن  ه ا اليو  وليس لل لا ي كننا من أجلما أن اقد  حسابا  لن ه ا البج وؤ. شرلي

 (.:2-31::1أع)
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 وراح اض،ويرين وعفرقووا لائودا لول واحود مونمم ملوي  ولان لكال  الكاعب أنره في ملاوة القو  ملوي ولويمم فوأطلقوا،

 .ل ل 

 (:3-:::3أع( )عـــــــــــــــــــــــــرواس)

 

   ول ا اط وأن بوولس مون هودوء الشوعب قور  أن ي واو

 ( .بالو اليواان)أفسس ملي مكدوايلا وأخائيلا 

  وو ع بووولس عالميوو ه فووي أفسووس لاههووا ملووي عوورواس

ليأعي  بالصهر اليقين  هولان يبوقؤ أن يلبقي ببيوس هنان

لووون حووواي الكنيسووولا فوووي لو الووووس قهووول أن يووو هب ملوووي 

مكدوايووولا ولكووون عووويوس أبووووأ فوووي قدومووو  بسوووهب عوووأخر 

 .السفينلا فقابللا بولس في ا بعد في فيلهي

 

 (1-:::3أع) (  56)،نلا ( مرحللا اللاايلا)الرحللا اللالللا                                                                      

 

   ( ::3-:::5أع)مقاملا شاب من ال وت 

 

   وفووي ليلوولا  حوويلمم موون عوورواس بين ووا لووان البالميوو

مجب عين ليكسروا الصهز في شرللا مقد،لا ولوان ال كوان 

ت مروابي  لليورة فوي لها ة لن لل يلا لما طاقوات ه ولااو

 .وال كان مزوحم جدا   العليلا

  نبروف ولان بولس يعوظ القوو  وأطول اللوديش ملوي م

لوان ( أفبيصوس)الليل هولان بين ال جب عين شاب يدلي 

جالسا  للي الواقلا فأنقل جفنيلا النعاس فقن للي اض و 

 .من الوابق اللالش ملي أ،فل ميبا  

 (36: 3:-:::1أع( )  55)،نلا ( مرحللا اللالللا)الرحللا اللالللا                                                  

 "وأعوا بالفبي حيا  وععزوا ععزيلا ( ::::3أع!" )ووقؤ للي  وألبنق  قائال  ث عضوربوا ضن افس  في  فنزي بولس

 .ليست بقليللا ولاو بولس ملي العل يلا ليسبك ل طقوس العشاء ال قدس

  البي عهعد حوالي لشورين مويال  جنووب (أ،وس)ولند بزوغ الفجر امض بولس ووو ع ال سيليين في عرواس ملي

 .عرواس

  

   ( ::1-:::35أع)خوهلا الوواع 

  ألوم ميناء للي الساحل ال ربي آل،يا الر رو جنوب أفسوس بقيوت لودة ( ميناء ميليبس)لندما وصلت السفينلا

 .أقسسأ،اقفلا  أيا  لبفري  شلنبما فل ا للم بولس للت أ ،ل  ،وث  ملي أفسس يسبقد  ملي  قاوة الكنيسلا

  ويدخل بيونكم لئواب خاطفو  ث عشوفق للوي الرليولا : " وخالصوب  هنان للي الشاطئ علدث معموم خوواب  وحوي،

في لل شئ أ يبكم أا  هك ا ينه ي . ل لت ا،مروا مب لرين ماي نالث ،نين ليال  واما ا  لم أفبر أن أا   بدموع لل واحد

 ."م هوط هو العواء أللر من اضخ : أاكم عبعهون وععضدون الضعفاء مب لرين لل ات الرب يسوع أا  قاي 

  بعد ه ه الكل ات جلا بولس للي  لهبي  وصلي أماممم وبكوا لليرا  ووقعوا للي لنق  يقه لوا  مبوجعين وث،وي ا

 .    من الكل لا البي قالما أامم لن يروا وجم  ناايلا

 

 ان ـــــدن اليواـــــي مـــــــناايا  مل: 

  (فـيـلـهـــــــــــــــــي)

 ه ر ملي ايابوليس ومنما ملي فيلهي حيوش عقابول موؤ أحهوا ه  الو ين مون بيونمم بعد أن بقي بولس أياما في عرو اس ل 

ليديا بائعلا اض جوان وأهل بيبما والسجان ولائلب  وهنان البقي ببويوس فو أاو  لون أحوواي لو الووس ولوان الصهور 

ي ولا وشووقمم الشوديد مفرحا في ج لب  ف عوم أهلما أرمروا البوبولا وأطوالوا وصوايا الر،ووي وأرموروا ملهوبمم العو

غيور أن قلوولا مون أهوول اللقود والبلووزب موون أصول يمووووي افبصوروا بنسووهمم العهرااوي واعم وووا الر،وووي . ل جي و  ملوويمم

 .باعمامات باطللا هدفما الهلهللا
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  (لو الـــــــــــــــوس)

 ا وقور  بعود للوت بقي الر،وي في لو الوس نالنلا أشمر وفي خالي علوت ال ودة ولوظ لليورا و ب وا زا  أنينوا خاللمو

 (.::::أع")اجباز في علت النواحي وولومم بكال  للير"ال هاب ملي أو شليم 

  وهوي ،ويدة أ ملولا عصود  فوي لنيسولا ( فيهوي)بين ا لان الر،ووي يبميوأ للرحيول مون لو الووس ملوي أو شوليم لااوت

لا بموا فوأغبنم بوولس هو ه ععد افسما للسفر ملي  وميلا لقضاء مم لا خاص( للي ال يناء الشرقي لكو الوس )لنصريا 

ل وا أ او أن يواو  لل وؤمنين جووهر ال سويليلا بمودف . الفرصلا ليسل ما  ،اللا ملوي الج الولا ال سويليلا فوي  وميولا

 .عنقيلا الفكر ال سيلي من البموو

  ألبز  بولس أن ي او  لو الوس ملي أو شليم  ب ا ليقري فيما ليد الفرو  ويل ول معو  ملااوات ج عموا لفقوراء

ت أاهواء هو ه ال وؤامرة (. :::36أع)اليموويلا  ور  ولكن مج وللا مون اليمووو اللاقودين عوآمروا لقبلو  فوي السوفينلا هو، 

بل غيوروا خوولا السوفر وبودث  مون . الداي لا حبع بل ت فلان  فاق  فأولزوا ملي  أن يعدي لن السفر في الللولا اضخيرة

مورة أخوري هوأاضوم ( القديس لوقا الهشير)بل بولس مؤ أن يبجموا جنوبا  ملي الهلر اعجموا ش اث  ملي فيلهي حبع عقا

بولس ملي  فاق  ال ين لان ،يسافر معمم ملي أو شليم وبقي الرفا  هنان ،وهعلا أيوا  قهول أن عقلوؤ بموم السوفينلا ملوي 

 .،و يا

 

 ( :32-3::3أع)م ـــــناللا  ملي أو شلي 

 

  وااووورت السوفينلا أن عنبمووي  حلبمووا فووي ( بسميليوو)ا،وبك لت الهعلوولا  حلبمووا ملوي أو شووليم فأقلعووت السووفينلا مون

فأاورت الهعللا ملي النوزوي وعرواوف وجووو ،وفينلا أخوري مبجمولا . وهي ميناء ج يل في ليكيلا عجاه  ووس( باعرا)

 . حيش مكلت الهعللا مدة أ،هوع بما( ميناء صو )ملي 

 (* صو )وبسواعين هوفيموا  مدينلا يقؤ جزء منموا للوي جزيورة يفرولما لون السواحل مضويق وعنبشور بموا حروون

 .عقابل بولس مؤ ال سيليين هنان والبي ح  ع  من ال هاب ملي أو شليم خوفا للي  من ال صاطر وحقد اليموو للي 

  وهوي ( قيروريلا)ومكلووا هنوان يوموا  واحودا  نوم وصولوا ملوي ( ببول وايس)ومن صو  أبلورت الهعلولا الكرازيولا ملوي

 .لاص لا فلسوين السيا،يلا في للت الوقت

 ( لكا( )ايسببول ) واحدي مودن ،وهن فشوير ( 13:3قض)حاليا  هي مدينلا قدي لا من  أيا  حكم القضاة في م،رائيل

هلما صيت لهير من  العرو  الو،وي فمي من ال لوات الكهورو فوي اللوروب الروليهيلا البوي أ،و وها با،وم القوديس 

اوص لا هوحين وا زا هوا بوولس الر،ووي  حيش بنوا فيما قاللوا  وحروواا  بلريولا( ألرا)أي " ،ان جان والر: "يوحنا 

اسهلا ضحد ملون الهوالسلا هولاات في أيا  بوولس الر،ووي احودي ال ودن الروماايولا اللوائزة ( ببول ايس)لاات عس ي 

باخ لا لجهل الكرمل  .للي اللكم الكولواي وهي م 

 ميوول ا،ووبفااوس وخلوووا بيووت فيلووهس ال هشوور فووي قيرووريلا وهووو أحوود الش امسوولا السووهعلا الوو ين اخبووا هم الر،وول وز

وعنهوأ لون ( 33:::أع)وقود ،وهق للوره فوي ( أغوابوس النهوي)الشميد هوبين ا بولس و فاق  في ايافب  أقهول للويمم 

 .الجوع العويم ال ي ،يلل بأو شليم 

  من أو شليم وأخ  ال نوقلا البي لان بولس ي نوق بما حقوي  فو  نياب  ولقد أحد طرفيموا ( أغابوس النهي)جاء

الرجل ال ي ل  ه ه ال نوقلا ،يربو  اليموو في :ه ا يقول  الروح القدس: "ورف اآلخر حوي يده قائال  حوي قدم  وال

فل وا ،و ؤ اللااورون هو ه النهووة بااووماو بوولس فوي أو شوليم ( 3::33أع" )أو شليم ويسل وا  ملي أيودي اضموم

وا للي  في وموع أن يهقي وث ينولق ملي أو شليم ولكون بوولس أجوابمم  موالا عفعلوون عهكوون وعكسورون قلهوي : "ألل 

فل وا وجودوا ( 3::31أع" )ضاي مسبعد لويس أن أ  بون فقون بول أن أمووت أيضوا  فوي أو شوليم ضجول أ،وم الورب يسووع

 ".لبكن مشي لا الرب"مصرا ه للي ال هاب قاي لوقا و فاق  

 

 (6:-3::35أع)بولس في أو شليــــــــــم 

  فوي أو شوليم وال شوايخ بهوولس ولوان يلودنمم بكول موا فعلو  ه بوين اضموم اجب ؤ يعقوب الر،وي أ،قف الكنيسولا

 . بوا،ولا خدمب  هولان للديل  أنر ل يق في افو،مم وأخ وا ي جدون الرب

  لوان لليورون فوي لنيسولا أو شوليم غيوو ين للنواموس هوقود أخهورهم ال عل وون ال سويليون ال وائلون ملوي العواوات

 .ل ؤمنون ملي مه اي فرائض أمبمم اليموويلااليموويلا بأن بولس ،ا  اليموو ا

  فولب شيوا  لنيسلا أو شليم من بولس أن يجري أما  ليوامم ل وال  يودفؤ لنو  هو ه البم ولا فوأخهروه بوأن هنوان

أ بع   جاي لليمم ا   للوي وشوت أن يوفوـ وه فولهووا منو  الو هاب معموم ملوي الميكول ويبومور حسوب شوريعلا مو،وي 
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 .مم فيعلم الج يؤ أن بولس مازاي حافوا  للناموسوينفق لليمم ليللقوا   و،

  وافق بولس صاحب مهدأ أن يره  لليمووي ليمووي ولليواااي ليواااي في ،هيل أن يرب  الج يوؤ لل سوي  للوي

 .عنفي   غهبمم هوقد ا،بوي لنده م ا ،  ه ه الوقوس أو لد  م ا ،بما ضي اا  بعد  افعما

 

 (16-3::5:أع)القهض للي بولس 

 الكاهن يو  الوفاء بالن   بعد ،هعلا أيوا  هولنودما حول يوو  الوفواء افوـ   بوولس الوقووس اليموويولا و،وا  بوين  حدو

الج اهير اللجا  ال ين أعوا ملي أو شليم من لول الهقواع هولوان بوين اللجوا  اليمووو السوائرين مج ولولا مون اليمووو 

وا الشوعب لليو  وأمسوكوا بو  وجوروه خوا   الميكول القاومين من أفسس وال ين لااوا يعرفون بولس فل وا  أوه أهواج

وهم يبم واو  بأاو  يوداس الميكول وأوخول يواواايين غربواء ملوي الميكول هولكون اللوا س الروموااي الواقوف فوو  بور  

الو ي يسورع برجالو  إلطفواء الشو ب والقوهض للوي ال بج مورين وأمور ( أميور الكبيهولا)ال راقهلا اقل الصهر ،ريعا  ملي 

 .ي يدي بولس و بوممبواؤ القيوو ف

 

 (:::5:-3::15أع)وفاع بولس لن افس  

  ااوا  جول : "فقواي بوولس " أعس   لي بكل ولا معوت؟: "ول ا قا ب بولس أن يدخل ال عسكر البفت قائد الجند وقاي

 ".يمووي طر،و،ي من ليليكيلا وألب س منت أن عألن لي أن أللم الشعب

  ومون نوم . خاصولا أن الشوعب هوائ  ويريود قبلو (لوويووس ليسوياسل)يبعجب من  القائود الروموااي ! الب اس غريب

وقف بولس فو  الد جات ويداه مربوطبان واببدأ يكل مم بالعهراايولا ليوف أاو  لوان يموويوا غيوو ا  وعل يو ا  ل  اثئيول 

 ألهر معل ي الناموس ولان يضومد الوريق ال سيلي نم  وي لمم الر يا وليف علوي ملي ملهلا ال سوي  وولووة ه

خو  ملول هو ا مون اض و ضاو  ث : "ل  ليره   ،وث  لألمم ولند ، اع ه ه الج لولا هوا  اليمووو وأخو وا يرورخون 

 .فأمر أمير الكبيهلا أن يأخ وا بولس ملي ال عسكر ويضربوه حبع يعبرف بجري ب " يجوز أن يعير

 العواموو وعأهوب الجنووو اابووا ا  ،ا  الجنوو بولس ملوي القلعولا ملوي مكوان الجلود وخلعووا لنو  نيابو  و بوووه ملوي

 ".أيجوز لكم أن عجلدوا ماسااا   وماايا  غير ملكو  للي  ؟: "أوامر القائد لضرب  حبع يعبرف ومل بهولس يقوي 

  ئيس لمنلا اليموو يولوب منو  ( حناايا)فل ا عألد قائد الكبيهلا من صد  قوي بولس أمر ب طالق  وبعش بر،اللا ملي 

 .جلسمم في مكان خا   حر  الميكل و،يلضر هو ليس ؤ البمم ال وجملا ملع بولسأن يقي وا اجب الا  ب 

 

 

 (33-1::3-::::1أع)بولس أما  ال ج ؤ اليمووي 

   أيما اضخوة الرجواي ااوع بكول او ير صوال  قود لشوت ه : "ل ا فبلت الجلسلا بدأ بولس لالم  بلقلا وهدوء قائال

. اء ال جلووس ينب ووون ملووي حووزبين مصبلفووين يعوواوي أحووده ا اآلخوورولووان بووولس قوود لوورف أن ألضوو". ملووع هوو ا اليووو  

فرئيس الكمنلا وحزب  هم الردوقيون ال ين ث يؤمنون بقياملا اضافس بعد موت اضجساو وث يؤمنون بوجوو ال الئكولا 

او أن فووأ . أموا اللووزب اآلخور وهووم الفريسوويون الو ين يؤمنووون أن اضافووس ث عملوت ولكنمووا عليووا بعود ال وووت. واض واح

" أيما اإلخوة ااا فريسي ابن فريسي هللي  جاء قيامولا اضمووات أاوا أ حوالم: "يسب يل حزب الفريسيون فررا قائال  

 .ول ا قاي ه ه العها ة نا ت مجاوللا من اللزبين

  لسنا اجد شي ا   ويا  في ه ا اإلاسان ومن لان  وح أو مالن قد لل    فال الا بن ه:"قاي حزب الفريسيين". 

  اا  ح اقلا وه يان:"أما الردوقيون فراحوا قائلين." 

  خشووي اضميوور ليسووياس أن ينوواي بووولس ألي فووأمر  جالوو  أن يأخوو وه ملووي القلعوولا بعوود أن عألوود ااوو  لوويس هنووان أي

 .اعمامات اد بولس يلالم لليما القااون الرومااي

 
 

 (  15-1:::3أع ) س ــــل بولـــــلا لقبــــحيل

 ين من مبعرهي اليموو ا  وا للي أافسمم او  ا  أن ث يبو وقوا طعاموا  أو شورابا  قهول أن يقضووا اعفق أللر من أ بع

فقد لجأوا ملي حيللا واي لا فاعفقوا مؤ   ،اء الكمنولا وشويوا الشوعب أن يلب سووا مون أميور الكبيهولا . لهي حياة بولس

ل ل أم  .اممم بولس يمجم للي ال بآمرون ويقبلوهبان بأمر ب لاوة البلقيق مؤ بولس في وجوو   ،اء الكمنلا ف لا م 

  وصلت أخهوا  هو ه الليلولا ملوي ابون أخوت بوولس الو ي أ،ورع ب قابلولا بوولس نوم مقابلولا اضميور ليصهروه وا ب كيودة

) اليموو فأمر اضمير بضرو ة اقل بولس ملي قيرريلا علوت حرا،ولا مشودوة وعوم للوت لويال  وأ ،ول معموم  ،واللا ملوي 

 . والي قيرريلا( فيلكس 
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 ول ملال ولا بوولس حبوع يجوئ ال شوبكين لليو  مون أو شوليم وقوا  بلجوزه فوي قرور ب عد قوراءة الووالي الر،واللا أج 

 .هيرووس القائم للي الهلر للين ملال ب 
 

 (5:-2::3أع)ملال لا بولس أما  فيلكس الوالي في قيرريلا 

 يوا  ئويس الكمنولا ومعو  بعد خ سلا أيا  من وصووي بوولس ملوي قيروريلا هيفود مليموا ال شوبكون وللوي  أ،ومم حناا

قد ا،بعان بو   ئويس الكمنولا لصهرعو  فوي القوااون الروموااي ( عرعلس)مج وللا من شيوا السنمد يم وملامع يدلي 

 .وحبع يسبويؤ منهات البم لا للي بولس

  حاوي ال لامي أن يقنؤ فيلكس الوالي أن بولس مبم ا  ليس بسهب ويني فقن بل أا  يمي   الشعب وأا  ،هب خوور

 :وأعمم بولس بلالث عمم هي ضمن العا  للي ا

 .مفسدا  وممي   فبنلا بين ج يؤ اليموو ال ين في ال سكوالا -3 

 .ِمقدا  شيعلا الناصريين  -: 

 .يفسد الميكل -1 

  ا،ووبدلي عوورعلس شووموو زو  أحضوورهم معوو  موون أو شووليم و اعم وووا بووولس اعمامووات باطلوولا فووألن الوووالي لهووولس

كر بوولس البم ولا اضولوي واللاللولا بين وا البورف باللاايولا ااو  مسويلي وأن حضوو ه ملوي بالكال  للدفاع لون افسو  فوأا

 .أو شليم ليس منا ة للفبن أو عدايس الميكل ل ا يدلون ولكن  حضر ليرنؤ صدقلا ضمب 

 يلكوم بهوراءة بوولس وللوت حبوع يورب   مأيقن فيلكس أن بوولس لويس مشواغها  أو مليورا  للفوبن وبوالرغم مون للوت لو

يموو و ئيس الكمنلا فأمر ببأجيل القضيلا بلجلا لد  وجووو ليسوياس أميور لبيهولا أو شوليم وابقوي بوولس فوي  اي ال

 .السجن ال ي امبد ملي ،نبين لاملبين

   وهي ( و و،ال)ا،بدلي فيلكس الوالي بولس مرة أخري ملع فل  غير  ، ي في مجلس الس اع ومع  زوجب

فكسرت الشريعلا اليموويلا وعرلت زوجما اليمووي وعزوجت من أم وي امرأة يموويلا اضصل وا،بواع فيلكس ي ويما 

 .غريب لن وينما مث ماما بقيت يموويلا للي وين فبائما

 أنووا ت هوو ه . ل ووا ألن فوويلكس الوووالي لهووولس أن يووبكلم لووان حديلوو  لوون ملكوووت ه ولوون الهوور وقضووا ه العوواوي

اقي اللديش فولوب مون بوولس أن يبوقوف لون الكوال  ال واولات الرلب في افس فيلكس فلم يسبوؤ اث،ب اع ملي ب

 ".الهب ومبي حرلت للي وقت أ،بدليت:"وقاي ل  

  حاوي الوالي اخ   شوة من بولس ل دة ،نبين ولكن  لوم يسوبويؤ البوأنير للوي بوولس حبوع جواء للووالي ا،وبدلاء

لس حريب  حبع يرب   اا من  وميلا لبلقيق مع  في شكاوو قدمت اده من اليموو فبرن قيرريلا وون أن ي ن  بو

 .اليموو أيضا  

  ـي ن واليا  للي اليموويلا خلفا  لفيلكس ال ي بدأ حك لا بزيا ة أو شليم فقابللا  ئيس الكمنولا ( بو ليوس فسبوس)ل 

واليموو في أو شليم وحاولوا مقناع الوالي أن يلضر مليمم بولس ليلك وا للي  ولكن فسبوس الوالي لوم يجوهمم ملوي 

 .م اا  مزمؤ العووة ملي قيرريلا ليفل  اضمر بنفس  هنانطلهمم وقاي لم
 

 ( :3-5::3أع) لال لا أما  فسبوس ال

  لندما لاو الوالي فسبوس ملي قيرريلا أمر بعقد جلسولا ملك ولا لله وت فوي قضويلا بوولس وحضورها لودو لهيور مون

 .اليموو

   ي موا أخووأت بشوئ ملوي اواموس ماو: "وقف بولس يودافؤ لون افسو  وافوي الوبمم ال وجمولا مليو  مون اليمووو قوائال

هولكوون فسووبوس الوووالي شووأن غيوورة موون وثه الرومووان فووي اليموويوولا الوو ين " اليموووو وث ملووي الميكوول وث ملووي قيروور

أما بولس فلجوأ ملوع " أعشأ أن عرعد ملي أو شليم لب لالم هنان؟"فقاي لهولس .  يريدون أن يكسهوا  اي أم  اليموو

ااي ال ي ل  يرفؤ ولواه ملع ملك لا لليا أما  قيرر فوي  وميولا فوافقو  الووالي للوي حق  في ا،بصدا  اثمبياز الروم

 . فؤ ولواه ملع قيرر
 

 (5:-5::31أع)بولس أما  أغريهاس 

  بقي الر،وي بضعلا أيا  في قيرريلا قهل الرحيل ملي  وميلا وفع علت الفبرة قد  مليما أغريهاس اللوااي ملوت محودو

 .ولعلم ا حضرا لقيرريلا لبقديم البمن لا والصضوع للوالي الرومااي الجديد(. برايكي)الوثيات اليموويلا ومع  أخب  

  أ او فسبوس أن يسبرشد برأي أغريهاس اليمووي في أمر بولس لعل  يكبشف بعض النقاط البي عفيده في البقرير

 .ال ي ،يرفق  ملع قيرر

 طووراء لل لووت أغريهوواس نووم ا،ووبك ل خوابوو  البفووت أغريهوواس و،وو   لهووولس أن يووبكلم الوو ي بوودأ حديلوو  بكل ووات اإل

ف ال وجووين بالسيد ال سي  أللر منما للدفاع لن افسو  فكوان ( 6:ى)ال  لو  في  ال ي ا،ب ل  بولس فرصلا ليعر 
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 .بولس لر،وي أمين يريد أن يوصل  ،الب  ملع لل ماسان

  لوو لوم يكون  فوؤ ولوواه ملوع اابمي اثجب واع ولوان قورا  أغريهواس لفسوبوس ااو  لوان ي كون أن يولوق مون اض،ور

 .قيرر

  لاو بولس ملع ،جن  فوي اابووا  عرحيلو  أي  وميولا ل لال بو  أموا  ايورون قيرور  وموا هولبوب الووالي فسوبوس

 .عقرير  فق  ملع الهالط الرومااي في صال  بولس

 
 ( :5:ه::أع( )65-:6) لا حللا القديس بولس الر،وي اضخيرة ملع  ومي 

 

 ( 5:أع)ااكسا  السفينلا 

    ول ا ا،بقر الرأي أن يسافر الر،وي بولس ملوع

الهلر في ايواليا هو،ل وا بولس وبعض ال سجواين 

فرلهووا ،وفينلا ( يوليوس)ملي اابن قائد مائلا ا،   

،وائرة ملوع شوواطئ ف،ويا ه وصولب بوولس فوي هو ه 

وهوو ( وقا الوهيوبل)و ( أ،برخس ال قدواي)الرحللا 

 .آلأحد السهعين  ،و

 

 

 

 

  (35: ::-5:أع( )  :6-51)يلا ،نلا الرحللا ملي  وم                                                                  
 

وقد أرمر قائد ال ائولا لوفولا للوي بوولس وألن يو هب ملوي أصودقائ  فوي صويدا ليلرول ( صيدا)فوصلوا بالسفينلا ملع 

فوجد قائود ال ائولا ،وفينلا مون اإل،وكند يلا مسوافرة ملوع في ليكيلا ( ميرا)أبلروا وازلوا ملي ميناء  للي لنايلا منمم نم

 (.6-5::3أع. )ايواليا فأصعدهم مليما 

 جعلما الرومان لاص لا اإلقليم وهو ألوم وأهوم ال ووااي للوي شوواطئ ف،ويا الرو رو وج يوؤ ،وفن (ميرا) ميناء

 ها هوو بلو اء الشوواطئالشلن البي عقوو  مون اإل،وكند يلا حاملولا الق و  ملوي  وموا عر،ووا فوي ال ينواء ضن خون ،وير

 . فينيقيلا ملع ف،يا الر رو

   في اثعجاه ال ربوي مون ميورا ولكون الريواح منعوبمم ( ليند س)،ا ت بمم السفينلا لدة أيا  حبع اقبربوا من مدينلا

بوالقرب مون ( ال رافوئ اضمينولا)أو ( ال وااي الرالللا)من النزوي فيما فواصلوا ،يرهم حبع وصلوا ملي مكان يس ي 

هوهنا اه   بولس ملوي خوور السوفر فوي الهلور فوي هو ا الوقوت وخسوا ة لهيورة ث عقبرور للوي السوفينلا ( ث،يلا)مدينلا 

وح ولبما بل للي اض واح أيضا  هوار  بعد  اإلبلا  من لريت ولكن قائد ال ائلا اقبنؤ بكال   بان السوفينلا أللور مون 

( فيونكس)م أن يرحلوا لن  هللوي أمول أن يرولوا ملوي لال  بولس هولان ال يناء غير صال  لفرل الشباء فرأي أللره

فل وا اسو ت  يو  خفيفولا هورنووا أاموم اوالوا مولوهمم فرفعووا . وهو ميناء في جزيرة لريت فيقضون فرل الشباء في 

 .نا ت واربت السفينلا( أو ولليدون)ال ر،اة و،ا وا ب لالاة شاطئ  ليريت هولكن  يلا  شرقيلا لاصفلا يقاي لما 

 صفلا في اليو  اللااي فأخ وا يرمون الل وللا فوي الهلور هومورت أيوا  لليورة لوم يوروا فيموا الشو س وث اشبدت العا

 (.::-5::5أع)النجو  والعاصفلا لم عزي للي شدعما حبع قوعوا لل أمل لمم في النجاة 

  مون هو ه أيموا الرجواي لوان يجوب أن عسو عوا ملوي  هفوال عهلوروا مون لريوت فبسول وا : وقف بولس بينمم وقواي لموم

فأاو  . اضخوا  والصسائر للي ماي أولولم اآلن ملي اثط  نان ضاما ث عكون خسا ة افس واحد مونكم موا خوال السوفينلا

ث عصف يا بولس فأا  ثبد لت أن ع لل بين يدي قيرر هوقد وهب ه لوت : "قد وقف بي في ه ه الليللا مالن وقاي لي 

جاي ضاي أ من باهلل وبوأن اضموو  ،وبجري ل وا قواي لوي مث ااو  ثبود أن اقوؤ فاط  نوا أيما الر" ج يؤ ال سافرين معت

 (.6:-5::3:أع)للي جزيرة 

  ل ا لان النما  ا،بهااوا خليجا  لو  شواطئ فأ عوائوا أن يودفعوا مليو  السوفينلا من أمكون واعجمووا الوو الشواطئ ولكون

 .مقد   السفينلا غرز في  ولهش ث يبلرن

 اضموا  فأ عأي الجند أن يقبلووا ال سواجين لو ال ي سوه  أحود مونمم فيمورب هولكون قائود  أما مؤخرها فبفكت من شدة

ال ائلا أ او أن ينق  بولس فأمر القاو ين للي السهاحلا أن يلقوا بأافسمم قهل غيرهم في الهلر فيعهروا ملوي الهور للوي 

 (.22-5::5:أع)ي الهر ،ال ين أن يبهعمم اآلخرون مما للي الواح ومما للي حوا  السفينلا فوصلوا ج يعا  مل
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 ( :3-:::3أع( )مليولا)يرة مالولا في جز

  هبالجملا الش اليلا ( لم لراا  32مت طوث  ه::)وهي جزيرة في الهلر ال بو،ن ( مالولا)وصل الرلاب ملي جزيرة

بوين  فيقوؤ(5::23أع)الشرقيلا يوجد جرف ااكسرت في  السفينلا وال كان ال ي شوووا فيو  السوفينلا يسو ي الهلورين 

هؤثء الهرابرة أوقدوا اا ا  وألرموا النوازلين ملوي . هوه ه الجزيرة بما ج ؤ من الهرابرة ( ،ل وابا)الشاطئ وجزيرة 

جزيرعمم فأخ  بولس يدو  يج ؤ قضهان اضلشاب ليلقيما في النا  وبين ا هو يفعول للوت مل بوأفعع عصور  مون اللميوب 

ما بولس فنفض اضفعع ملي النا  ولم ي س  ار  فقاي الهرابرة لن  أاو  وعنشب في يده فأ ععب الهرابرة من ال نورهأ

 .ال 

  ال ي ا،بضاف الرلاب وقد  لمم اإللرا  واللفاوة ولان والودة مريضوا  مروابا  ( بوبليوس)لان ا،م زليم الجزيرة

 .  فشفاه هطلب أن يزو ه ف هب ملي  وولا ملي ه أن يهرئ  فواؤ يده للي ولسبل ي شديدة  هفل ا للم ب

  وأهول ( بوبليووس)ولان الو ين بموم أموراو فوي الجزيورة يوأعون ويشوفون وبمو ه الو،ويللا  و بوولس الج يول ملوي

 .جزيرع 

 

 ( 35-:::33أع)ــــــــا بولس يدخل  ومـــ

  بعد نالنلا أشمر قضاها بولس واض،ري والقائد الرومااي في جزيورة مالوولا ا،وبقلوا ،وفينلا مروريلا لوان طريقموا

ب ت في الجزيرة فنزلوا ملي  ملي وأحسن موائنما ( ،يسليا)وعقؤ في الجملا الشرقيلا من ( ،رالو،ا) وما ولاات فد ش 

لوم لون :3ن ور جنووب غورب ايواليوا يهعود (  ي يوون)ولان مرلزا  عجا يا  هومكلوا نالنلا أيوا  نوم أبلورت السوفينلا ملوي 

وهوو ( بوطيوولي)حيش  ،ت السوفينلا فوي مينواء ( اابولي)مسنيلا في ،يسليا ومكلوا فيما يو  واحد ومنما ملي خلي  

 .محدو موااي  وما القدي لا قرب اابولي واشبمرت ب عابدها الوننيلا

   قضي بولس ومن مع  ،هعلا أيا  في بوطيولي ومنما وخل بولس واض،ري ال ين مع  ملي  وما ،يرا  للي اضقدا

ليي  وميلا للبرحيب بهولس ه وهك ا وخل  ،وي اضمم  وميولا حيش وفد مسي( بو عا لابينا)من أحد أبوابما وهو باب 

 .وهو في قيوو وأغالي ل ا ولدة  ب ال جد ولل ف 

 

 ( :6-51( )13-:::36أع)،جن بـــــــــــولس اضوي 

  في  وما ،ل م قائد ال ائلا اض،ري ملوي قائود معسوكر  وميولا وألن لهوولس أن يقويم فوي منوزي ا،وبأجره موؤ الجنودي

 .ر، ال ي لان يل

  البقي بولس لعاوع  بزل اء اليموو ملاوث  عهرير افس  في  فؤ ولواه أما  هي   وننيلا اد شعه  و  ،اء شعه .

فأجاب  هؤثء أا  لم يرلمم شيء اده من اليموويلا ولم يصهرهم أحد بشئ  وئ ولكنمم أ اووا أن يسو عوا شوي ا  مون 

 .ععالي   لن ال سي 

   وي صبم ،فر اضل اي لن قول: 

 " وأقا  بولس ،نبين لاملبين فوي بيوت ا،وبأجره لنفسو  ولوان يقهول ج يوؤ الو ين يودخلون مليو  لوا زا  ب لكووت ه

 (.13-::::1أع" )ومعل ا  بأمر الرب يسوع بكل مجاهرة بل مااؤ

 

 أمووا بوواقي حيوواة  ،وووي اضمووم عووم البشووافما موون البل يلووات البووي جوواءت فووي  ،ووالب  البووي لبهمووا بعوود هوو ا البووا يخ .

( أللي نودس)اإلاافلا ملي مراو  أخري من عا يخ الكنيسلا في لررها اضوي وم لرات اآلباء اضولوين ملول مو لرات ب

القوديس )و( يهوسايو،و)و. عل ي  بولس الر،وي ال ي للر ا،   في  ،اللا فيلهي وال ي صا  في ا بعد أ،قف  وميلا

 (.يوحنا لههي الفم

 دو اليو  ال ي عقر  في  ، اع قض يلا بولس بعود بقوا ه أللور مون ،ونبين فوي  وميولا هوبعود فلو  القضويلا أخيرا  ح 

براءع  هوأمر ببجريوده مون السال،ول بعود أن قيدعو  أ بعولا ( ايرون)و، اع الشموو وو ا،لا لل شكايلا للي ِحدة قر  

قا ه ،نوات لامللا اننبين في قيرريلا واننبين في  وميلا هوا،بواع الر،وي أن يسبك ل  حالع  وون قيد ويفبقد أصود

 .بدون حا س

 

 ملي أ،هاايـــــــــــــــــا 

  لرز  ،وي اضمم بلري  في  وما لألم يين نم اعج  ملي ال رب حيش لرز في أ،هاايا البي لان مشوقا  لل هاب مليما

ويعبقد بعوض ال وؤ خين أن الر،ووي ااولوق غربوا  ( جيروينوس)والقديس ( يوحنا لههي الفم)وقد شمد ب لت القديس 

 .  بريوااياحبع جز
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 ـت ــملي جزيرة لريــ

  قا  الر،وي بعد للت برحللا ملي جزيرة لريت وفي  حلب  ملي  وميلا ااورت السفينلا البي أقلت بوولس واض،وري

أن عر،و في ميناء الجزيرة ال ي يدلي ال وااي اللسنلا وللت قهل أن ععرف بمم الرياح ه ولم ا بعد أن أ طلق بولس 

ولمود ملوي عل يو ه . يت محدو الهلدان البي زا ها بولس ولكنو  لوم يسوبوؤ الهقواء فيموا لليورا  من أ،ره لاات جزيرة لر

 .ال ي أقام  أ،قفا  لليما  لايلا الج الات ال سيليلا في مدن الجزيرة( عيوس)

 

 اطئ ف،يا الر رو وبالو اليواان ملي شو

  الو اليواوان ل وا هوو مواو  مون ومنموا ملوي بو( ميليوبس وعورواس)لهب الر،وي ملي مدن شواطئ ف،يا الرو رو

وفووي خووالي هوو ه الرحلوولا لبووب  ،ووالبين ملووي أ،ووقفين موون عالميوو ه ه ووا . لبهمووا فووي علووت الفبوورة خووالي الر،ووائل البووي

 ".الر،ائل الرلويلا"ععرف با،م ( عيوس)و ( عي وناوس)

 

  ومــــــــــــــــــــا  قـحريـــــــ

  قوود ( اعووأغريها)و فووي السووابعلا لشوور موون ل وورة ولااووت أموو  لوورل اإلمهراطو يوولا الروماايوولا وهوو( ايوورون)البلووي

بعد أن طل قت والده هوبعد ،ت ،نوات مات اإلمهراطو  مس وما  بيود زوجبو  ( للوويوس)عزوجت اإلمهراطو  السابق 

ولي نووت ابنمووا ايوورون ممهراطووو ا الوو ي عوحشووت أخلقوو  وأصووه  موون أشوور اضبوواطرة الوو ين عربعوووا للووي لوورل  ومووا 

 ".امرأة من ط يان اإلمهراطو  أا  لم يِسلم  جل وث: "اا  هومن للرة شره قاي لن  ال ؤ خون وأللرهم ط يا

  ا،وبيقظ النوائ ون فوي  وميولا للوي لميوب النيوران البوي ا،وب رت 62في اليو  البا،ؤ لشر من شمر يوليو ،نلا  

ء هوفي ه ه الفبورة لوم يكون ايورون مشبعللا ،بلا أيا  بلياليما فدمرت ال نازي واض،وا  والميالل وحبع قرو  اضغنيا

لم ا ا،بقر في ألهان الشعب أن اإلمهراطو  افس  و اء حريق . في  وميلا ولم يبص  أي موقف ميجابي إلخ او النيران

ه ه ال دينلا وبدأت ه ه الفكرة عنبشر في أالاء اإلمهراطو يلا فأحس اإلمهراطو  أن موقف  أصه  حرجا  هولكي ينفوي 

اع أن ال سيليين هم ال ين أحرقوا ال دينولا بالبهوا هم طائفولا غيور مواليولا لودولبمم فموم ث يعهودوا البم لا لن افس  أل

 .فلملا اإلمهراطو  الوننيلا

  لااي  ال سيليين صنوفا  من القسوة والعو ابات وهوم أبريواء مون هو ه الجري ولا وأصوه  مجورو اثاب واء لل سويليلا

ملي وا  القضاء في  وميلا بهالغ لالب اد بوولس ولعول هو ا ال  صهور  لل لا لافيلا لل وت هخالي علت العاصفلا عقد  خهرا  

ا،كند  النلاس أرمر لي شرو ا  لليرة : " ال ي قاي لن  بولس في  ،الب  اللاايلا لبي وناوس ( ا،كند  النلاس)هو

رور هولوم ولاات من اثعمامات اض،ا،يلا ال وجملا لهولس اإل،واءة ملوي قي( 32:2عي:" )ليجازه الرب حسب أل ال  

  اضمور بالهلوش لون بوولس والقوهض ديكن بولس في علت الفبرة في  وميلا فكان يهشور بوين مودن ف،ويا واليواوان فرو

 .للي  وعم عرحيل  ملي  وما ل لال ب 

 

 (  65-66)ملال لا بولس في  ومــــــــا 

 

القي بولس في ،جن ايق وأووع في حجرة  طهلا منصفضلا لن 

عبرووالد منمووا الووروائ  الكريموولا ،ووو  اض و اننووي لشوور قوودما  

هولووم يسوو   لوو  ب قابلوولا أحوود اإل أن لوودو ال سوويليين لووان قوود قوول  

أيضا  في  وميولا بسوهب اإلاووماو العنيوف لموم ه ولوم يوب كن مون 

( لوقووا الوهيووب)مقابلوولا بووولس فووي السووجن ،وووي افوور قليوول موونمم 

الو ي خواطر بلياعو  فوي ،وهيل افبقواو بوولس فوي ( أايسيفو س)و

 .ال ي صا  في ا بعد أوي أ،قف لروميلا( لينس)ا  السجن وأيض

 

 

 

 

 (  51-55)ملال لا بولس الر،وي                                                                                   
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 اع  ،الــــــــــــــلا الـــــــــوو

 لاللووي قوود اوقوت م"لوي ال وووت ث ملالوولا لوم يكوون يعورف بووولس مبووي يلوين وقووت ملال بو  ولكوون أيقوون أاو  صووائر م

 ".حضر

   66لبب بولس الر،وي  ،الب  اللاايلا ملي عل ي ه عي وناوس قهل ا،بشماوه بيو  واحد أي لا  . 

 

 (  65)قديس بولــــــــــــــس ا،بشماو ال

  كوم أعمم  ،ووي اضموم بالصيااولا العو وي واللوو ة للوي اووم الدولولا وأوي.    65عأجلت القضيلا حبع صيف ااموا هوح 

 .ل ا لان مبوقعا  بقوؤ  أ،لا بلد السيف للي  

  قوؤ  أ،لاجاء يو  عنفي  اللكم وبين ا لان القديس في طريق  مؤ السي اف ال كل ف ببنفي  اللكم ملي ملللا 

  البقت ب  محدو الشابات من أقرباء ايرون ولاات قود فمنوت " اللالنلا ينابيؤ"خا   أ،وا  ال دينلا في مكان يدلي

سي  بسهب لرازة بولس ورلوت عسوير معو  وهوي باليولا حبوع مكوان عنفيو  اللكوم هأموا بوولس فعزاهوا وطلوب منموا بال 

ال ي لان للي  أ،ما فألوب  مياه في اللاي فلوف بوولس وجمو  نوم أمرهوا بوالعووة ملوي بيبموا وا فو  " ال نديل"القناع 

لنيسولا با،وم القوديس اإل،بشماوشوي د فوي مكوان     ل وا65أبيوب لوا   5حكم وااي القديس العوويم ملليول الشوماوة يوو  

 .بولس وقا  بهنائما اإلمهراطو  قسونوين

  لند لووة السي اف ملي ال لت قابلب  الشابلا البي لاات عسير معمم فسوألب  لون القوديس فأخهرهوا السوي اف ااو  موات

ه ور أمامموا بنفسو  هوو وبوورس و أ،  ملفوف بقنالما فاادهشت الفباة جدا واعم ت السوي اف بالكو ب وأخهرعو  ااو  ل  

يرعديان نيواب ملوليولا وللوي  أ،ويم ا عاجوان مرصوعان بوال لئ وقود ااولموا القوديس بوولس قنالموا وأرمورت القنواع 

قوعت  قابم ا هم أيضا  فوي مكوان ا،بشوماو بوولس  للسي اف ال ي ععجب وفمن هو والجنوو ال ين مع  ب سي  بولس و 

 .ل الشماوةالكا ز العويم واالوا ج يعا  مللي

 أخيرا  قد  الر،وي حياع  ن نا  ل لهلا مصلر .  حقا  لقد لان بولس لا زا  في حياع  وحبع بعد ا،بشماوه . 
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 / ،ائلـــــــــــــــــــ  /
 

 مقدملا لاملا لن  ،ائل القديس بولس الر،وي :- 

  وعجوئ 5:كااوا  مبو،ووا  بوين أ،وفا  العمود الجديود ايعلبل م  ،اللا32للقديس بولس الر،وي

فووي عرعيووب أ،ووفا  العموود الجديوود بعوود ،ووفر أل وواي الر،وول هوللووي للووت فبشوو ل ال سوواحلا موون السووفر 

 .الساوس ملي السفر العاشر لشر من أ،فا  العمد الجديد

  هل ا ععوي الكنيسلا مكااولا هامولا لر،وائل   مصلاح ::3عش ل  ،ائل القديس بولس الر،وي

ورا  ضه يبما في البعليم فواؤ فباء الكنيسلا أن ي قرأ فروال  مون  ،وائل القوديس بوولس فوي القوداس ا

اإللمي باإلاافلا ملي قراءة أجزاء من الر،ائل لجزء من الوقس الكنسي لعديد من اض،ورا  الكنسويلا 

 .و،ر الزيجلا ه وحبع أيضا  في صلوات الجناز ملل ،ر ال ع وويلا ه،ر مسللا ال راي ه

 

 

 عا يخ لبابلا الر،ائـــــــــــل :- 

  ععبهر  ،ائل القديس بوولس الر،ووي أوي أ،وفا  العمود الجديود مون حيوش عوا يخ لباببموا ففوي

،نلا من القياملا لم يكون لودي الكنيسولا اضولوي مون لبابنوا ال قودس ،ووي 35  أي بعد حوالي :5،نلا 

 .العمد القديم فقن

 (  :5-53)،نلا أي بين ،نلا ( 35-32)ح بين وقد لبب القديس بولس  ،ائل  في فبرة عبراو

 (. 65-66)حبع 

  وقد قهلت الكنيسلا اضولي ه ه الر،وائل البوي بوين أيودينا منو  عا يصموا ال هكور لأ،وفا  مقد،ولا

لم عواؤ  ،ائل القوديس بوولس فوي الكبواب ال قودس حسوب . موحي بما من ه والبرفت بقااوايبما

 .لج الات البي ل بهت مليممعا يخ لباببما بل حسب طولما والبها  ا

 

 

 أ،لوب لبابلا الر،ائـــــــــــــل 

ح لت  ،ائل القديس بولس مطا ا  موحدا  ب ،بلناء الر،اللا ملوي العهوراايين وي كون علصوي  هو ا اض،ولوب فوي النقواط 

 :الباليلا 

 :ا،م الرا،ل . 3

 :غالها  ما يعوي الر،وي إل،   لقها  ينا،ب مواوع الر،اللا وغايبما ملل 

 (.الر،اللا ملي  وميلا)بولس لهد يسوع ال سي  هال دلو  ،وث  + 

 (.الر،اللا ملي فلي ون)بولس أ،ير يسوع ال سي  + 

 (.الر،اللا ملي غالطيلا)بولس  ،وي ث من الناس وث ب اسان بل بيسوع ال سي  + 

 

 

 :ا،م ال ر،ل ملي  . :

 :اوع الكبابلا وعل ل عشجيعا  لمم ملل أيضا  يعوي الر،وي لقها  أو ، ات لل ر،ل مليمم عنا،ب مو

 .ملي ج يؤ القديسين في ال سي  يسوع ال ين في فيلهي+ 

 .ملي عيوس اثبن الرري  حسب اإلي ان+ 

 .ملي القديسين ال ين في أفسس وال ؤمنين في ال سي  يسوع+ 

 

البـــــاب 

 الخامس
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 :الهرللا الر،وليلا . 1

 :لا منا،هلا وليست مجرو لل لا ناببلا يكبهما ملل أيضا  لان يقد  الر،وي الهرللا الر،وليلا في لل  ،اللا بوريق

 (.الر،اللا اضولي ملي عي وناوس)اع لا لكم و،ال  من ه أبينا وال سي  يسوع  بنا + 

 

 

 :مقدملا عشجيعيلا . 2

ع يز الر،وي في  ،ائل  أا  لان وائ ا  يهدأ بالبشجيؤ حبع ي كن لل ر،ل مليمم أن يبقهلوا الر،اللا بفرح باعسواع قلوب 

 .لم يكن يهدأ بعرو ال شالل والسلهياته و

 

 :مواوع الر،اللا . 5

يعرو بعد للت الر،وي ال شالل والسلهيات أو السهب ال ي لبهت من أجل  الر،اللا هوع يزت  ،ائل القديس بالناحيلا 

 .العل يلا مؤ ميجاو الللوي للسلهيات ورمر الصن الروحي واالا  في  ،ائل القديس

 

 : ارائ  ووصايا  ،وليلا. 6

احبوت في الجزء اضخير من الر،اللا للي ارائ  ووصايا لان يقدمما الر،ووي ملوي ل ر،ول ملويمم فوي الجوزء اضخيور 

 .من الر،اللا

 

 :الصاع لا . 5

 .يش ل ولاء الر،وي ملي ال ر،ل مليمم

 

 عقسيــــــــــــم الر،ائـــــــــــــــل :- 

 :أوث   حسب زمن لباببما 

  

 (. 5:)       ي عسالوايكي  الر،اللا اضولي مل. 3

 (. 5:)       الر،اللا اللاايلا ملي عسالوايكي  . :

 (. 51)     الر،اللا ملي غالطيلا               . 1

 (. 56)    الر،اللا اضولي ملي لو الوس     . 2

 (. 55)         الر،اللا اللاايلا ملي لو الوس. 5

 (. 55)                     الر،اللا ملي  وميلا. 6

 الر،اللا ملي فيلهي                . 5

 ( 61-63)   الر،اللا ملي لولو،ي. :

 الر،اللا ملي أفسس              . 1

 الر،اللا ملي فلي ون. :3

 (. 62)  الر،اللا اضولي ملي عي وناوس    . 33

 (. 62)الر،اللا ملي عيوس                   . :3

 (. 66)وس    الر،اللا اللاايلا ملي عي ونا.   31

 

 

 :ناايا   حسب مض واما 

 -:الر،ائل اضولي . 3

 . الر،اللا اضولي واللاايلا ملي عسالوايكي

 .مرما  أمجاو القياملا:  هدفما

 

- : الر،ائل الكهرو. :

 .الر،ائل اضولي واللاايلا ملي لو الوس هغالطيلا ه وميلا

 . مرما  اللياة الجديدة في ال سي :  هدفما
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  -: ،ائل اض،ر. 1

 .الر،ائل ملي أفسس هفيلهي هلولو،ي هفلي ون

 .ال سي  يبجلع و،ن اضلم:  هدفما

 

- : الر،ائل الرلويلا. 2

 .الر،ائل اضولي واللاايلا ملي عي وناوس هعيوس

 ععال  الرلايلا والبنويم الكنسي:  هدفما

  

- : الر،اللا ملي العهراايين.5

 .مرما  ل ل ال سي  الكفا ي:  هدفما

 

 

 قديس بولس الر،ويفضائل ال
 

للقديس بولس الر،وي فضائل لليرة  وحيلا هشصريلا وقياويولا عهورز قودوة  وحيولا وشصرويلا يلبو ي بموا ال ؤمنوون 

 .لاملا  والصدا  خاصلا  

 

  بووب لنوو  فووي وول بمووا  ،وووي ال سووي  ل ووا اسووبقيما م ووا ل  موون أهووم الفضووائل البووي عج  

 :الكباب ال قدس 
 

  ال يــــــــــرة ال قد،ـــــــــلا:  
  ال يرة ال قد،لا هي حرا ة عشبعل في القلب والروح والجسد هع لرن اإلاسان للع ل واوروب مون النشواط الفكوري

 .والهداي للوصوي ملي هدف خاى أو لا 

  قد عبسامي ال يرة لند بعض الناس وعبلوي ملي غيرة للي الدين والقيم الروحيلا مون أجول ه وللوي هو ا الووراز

هه ه ال يرة البي وفعب  في باوئ اضمر ملوي ملا ببو  للديااولا ال سويليلا ومقاومبموا ملوي أن لاات غيرة القديس بولس 

رمر ل  ال سي  في طريق  ملي ومشق هولاات ه ه الر يلا اقولا البلوي في حياع  هو بدأت ال يرة والل اس ال لبمهلا 

ي ملي واليلا ومهشر بدين ال سيليلا  .البي ااومد بما ال سيليلا علو 

   نووا  غضووه  فيوو  لنوودما  أي ال دينوولا م لوووءة باضصوونا "ال سوويليلا ااوو  لنوودما لهووب ملووي أنينووا موون غيرعوو "

فأاي أغوا  للويكم غيورة ه ضاوي خوهوبكم لرجول واحود وهوو ال سوي  "هوأيضا  ما يقول  ضهل لو الوس ( 36:35أع)

 (.2::5أع" )هضقدمكم ملي  ل  اء طاهرة

 

  اإلخــــــــــــــــــــالى: 
  بولس الر،وي باإلخالى هلم يكن خهيلا  حبع في ااوماوه لل سي  وال سويليين وما وا لوان مودفولا  بوروح يب يز

 .اإلخالى لدياالا اآلباء ولان يمدف ملي الصير العا  طاهر القرد والنيلا

  ااي ضاو  حسوهني أمينوا  فودلااي ملوي خدمبو  هأ"يقوي في  ،الب  لبي وناوس اوا أشكر ال سي  يسوع  بنا ال ي قوو 

ح ووت ضانووي لنووت أفعوول للووت بجموول فووي لوود  مي ووان " الوو ي لنووت في ووا مضووي مجوودفا  ومضووومدا  ومفبريووا  ولكننووي   

 (.31-3::3عي3)

  ف ووا أاوا اإل أصوو ر الر،ول وث أحسوب افسووي أهوال  لون ا ولووي  ،ووث  ضاووي "ويقووي فوي  ،ووالب  اضولوي لكو الووس

 (.1:35لو3" )ااومدت لنيسلا ه

 فا،ومروا مبو لرين ماوي ...ضاي لم أ خر أن أخهرلم بكول مشوي لا ه"يوا الكمنلا من أفسس وفي ميليبس يقوي لش

 (.:::5:ه13أع" )نالث ،نين ليال  واما ا  لم أفبر لن أن أا   بدموع لل واحد
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  النــــــــــزاهــــــــــــــــلا: 
  صودومين فوي صوالل  أو لينواي مونمم شوي ا  لقد لان بولس الر،وي ملال  أللي للنزاهلا فلم يسب ل صلب  بالناس وال

 .فكاات خدمب  ا ول  الصدملا النزيملا البي اعجمت بالب ا  ملي خير ال صدومين. في مقابل خدمب 

  وموا نقلوت ...فمل أخوأت حين ح لت مليكم مجااا  بشا ة ه وألللت افسي لبرعفعووا ااوبم ؟ "يقوي ضهل لو الوس

" وهكوو ا حرصووت أن ث أنقوول لليووت فووي شووئ و،ووأحرى أيضووا  ...أاووا بيوونكم للووي أحوود موونكم حووين لااووت بووي حاجوولا و

 (.:3-5:33لو:)

  وث . ه شواهد. فلم انوق بكل لا ع لق قن ل ا ععل وون وث أاو راا ط عوا   "ويقوي في  ،الب  ملي أهل عسالوايكي

لر،ول لل سوي  هبول لنوا  طلهنا ال جد من الناس هوث مونكم وث مون غيورلم هموؤ أاو  لوان مون حقنوا أن اكوون فوي وقوا 

 (.5-::5عس3" )مبرفقين في ا بينكم ل ا علبضن ال راؤ أوثوها 
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 /الحياة المسيحية في عصر بولس الرسول /
- :الفصــل األول 

 قوة المسيحية الروحية ومظاهرها
 

  ظهرت المسيحية علي مسرح الحياة ديانة فائقة ،تدعو لحياة جديدة روحيةة مممية ة عةل الحيةاة الة ريةة وا د يةة

إنها حياة خالدة تبدأ  مجديد القلب وتصة  إلةي ..  ،  ونها حياة القداسة والسالم ،وحياة الشركة مع هللا واإلتحاد  ه

هذه الحياة تمسك  ذمام أعماق اإلنسان ،وتعمقه مل سلطان الخطية وتحضره في وحدة حية .. ذروتها في القيامة 

ومل هذه ا عماق هي تعم  كقةوة مطهرةرة مجةددة ،ومة مةة ل ة   ةدرات اإلنسةان وعوا ةةه .. مع هللا في المسيح 

 ...اره ،   وحمى الجسد تحوله إلي هي   للروح القدس وإرادته وأف 

  ومن كلمته وروحه الذي يعمل في أسرار الكنيسة المقدسة ،يتدفق .. فالحياة المسيحية هي إقتداء بحياة المسيح
 .سيل لم يتوقف من القوة المقدسة علي األفراد واألسرات والشعوب نحو عشرين قرناً من الزمان

  
 

 ية الروحيةمظاهر قوة المسيح
 

 -:رد ـــــــة والفـــــالمسيحي( 1)
  والثورة الروحية وا د ية والة رية ال بيرة المي أحدثمها في . إن خطة المسيحية في اإلصالح تبدأ دائماً مل الداخ

 .العالم كانت  دايمها في الةةس البشرية

 لقةد ... تحوية  ا سةرة ثةم المجممةع ال بيةر فهدف المسيحية ا ول في أن يمغير الةرد ،وعل  ريقه تقوم  عملها في

 .ن رت المسيحية إلي الةرد علي أنه نواة ا سرة ونواة المجممع المحلي ،   ونواة العالم ال بير

 ومل ثم اهممت  حياته وتجديدها وجعلت مةه الرفعة المي رفعت  ها العالم القديم إلي سمو الةضيلة. 

 لي درجةة مةل القداسةة والةضةيلة ،كانةت حيةاتهم اليوميةة ةةركة حيةة مةع و د ارتةع الرس  والمسيحيون ا وائ  إ

المسيح و دموا  سيرتهم نماذج مل فضائ  لم ت ل معروفة فةي كمالهةا  بة  المسةيحية ،كاإلتضةاب ومحبةة القريةب 

 .لقد عاةوا حياة ال مال ،وكانوا نوراً للعالم وملحاً ا رض.. ومحبة ا عداء 

 

- :رأة ـــة والمـــــالمسيحي( 2)
  لقةد رفعةت المسةيحية المةرأة مةل مرتبمهةا ... لم ي ةل تةيثير المسةيحية  اصةراً علةي الرجةال ، ة  تعةداه إلةي الةسةاء

الذليلة المي كانت عليها في اليهودية والوثةية إلةي م انةة مممةاذة ذات أهميةة فيصةبحت وارثةة لةةةس الخلة  مةع 

" ذكةر وال أنثةي  ن ةم جميعةاً واحةد فةي المسةيح يسةوب ليس يهودي وال يوناني لةيس عبةد وال حةر لةيس. "الرج 

 (.3:82غ )

 ويمث  العذراء مريم أم مخلصةا نقطة المحول في تاريخ المرأة حيث  ورك ك  جةسها ،وأذيلت عةها للعةة والعار ..

 . ال تحةظنري فيها مثال ا نثى المسيحية في الطهارة والر ة والبسا ة والمواضع والطاعة ال املة والمسليم هلل 

 مةل  يةةهل .. كما يقدم لةا اإلنجي  مجموعةة كبيةرة مةل الملميةذات والمحبةات ،الةمةةل حةول الةرس وخلةت أسةما هل

مريم ذوجة كلو ا وسالومي أم يعقةوس ويوحةةا ،ومةريم ومرثةا ،ومةريم المجدليةة  ،والمةرأة الخا  ةة المةي غسةلت 

اف إليهل  عض الةساء الةبيالت الالتةي خةدمل ا ةل يض...  دمي الرس يسوب  دموب تو مها ومسحمها  شعر رأسها

وكانةت هةةاك نسةاء كثيةرات "البشر  عوا ةهل وأمةوالهل مةدة حياتةه  الجسةد المةي عاةةها فةي فقةر علةي ا رض 

 (.22835مت" )ية رن مل  عيد وهل  د تبعل يسوب مل الجلي  يخدمةه

 الباب السادس
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- :المسيحية والزواج واألسرة ( 3)
  فهي تحةرم تعةدد ال وجةات . انمها وحريمها الحقيقية ،غيررت و دست حياة ا سرة كلهاالمسيحية  رفعها المرأة لم

 .وتعمبر ال واج الواحد هو الوضع اإللهي السليم

  و ةد أكةد القةديس ( 28:5مت" )ي ون االثةان جسداً واحداً "لقد رفعت المسيحية ال واج إلي مرتبة السر المقدس،

كةذلك يجةب غلةي الرجةال "والمرأة في سر ال واج  اتحاد المسيح   ةيسةمه  ولس هذه الحقيقة وةبره اتحاد الرج  

فينةه لةم يةبغض أحةد جسةده  ةق  ة  يقويةه وير يةه ،كمةا .مل يحب امرأته يحب نةسةه. أن يحبوا نساءهم كيجسادهم

مةل أجة  هةذا يمةرك الرجة  أ ةاه وأمةه ويلمصة  .  نةةا أضةاء جسةمه مةل لحمةه ومةل ع امةه. الرس أيضةاً لل ةيسةة

-3:82أف" )هةذا السةر ع ةيم ول ةةةي أنةا أ ةول مةل نحةو المسةيح وال ةيسةة. رأته وي ون االثةان جسداً واحداً  ام

22.) 

  (.::31،38أب)اللذان عاونا القديس  ولس في خدممه ال راذية ( أكيال و ريس ال)ومثال ذلك في العصر الرسولى 

 

- :ط ــــــزواج المختلـــال( 4)
  هتهوا الكنيسوة منوذ عاورها الرسوولص ويقاود بوه أن يكوون أحود الوزو ين مسويحياً هوو مون المشواكل التوي وا و

. حيث تؤمن الزو ة بالمسيحية مثالً وال يؤمن ر لها وقد يحدث العكس( وثني أو يهودي)واآلخر غير مسيحي 
يور وتبعاً لذلك فكر الطرف المتنّاور أن يتحلول مون ربواط الزو يوة ظنواً منوه أنوه أاوبح فوي ويوو غيور الهوي وغ

 ...مقدس
  لكن الكنيسة اّرحت باستمرار هذا الزواج المختلط القائم فعال ًواعتبرته مقدساً ومن ناحية أخري لم تاّرح بأن

 .يبدأ أحد أعيائها المؤمنين عالقة زو ية  ديدة بزواج مختلط
 وابووه فكووان  ..أثيوورت هووذم المشووكلة فووي كنيسووة كورنثوووس وأرسوول المؤمنووون إلووي القووديس بووولس يطلبووون رأيووه

إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة  وهي تريي أن تسكن معه فال :"بالنسبة للزواج القائم والسابق علي اإليمان  
ألن الر ل غير مؤمن مقودس . والمرأة التي لها ر ل غير مؤمن وهو يرتيي أن يسكن معها فال تتركه. يتركها

." أموووا اآلن فهوووم مقدسوووون. الدكم ن سوووونوإال فوووأو. فوووي المووورأة ،والمووورأة غيووور المؤمنوووة مقدسوووة فوووي الر ووول
 (.14-12:1كو1)
  المورأة :"أما بالنسبة لعالقة زو ية  ديدة لزواج مختلط فقد نهي عنه الرسوول بوولس فوي نفوس المويوو وقوال

." ولكون إن موات ر لهوا فهوي حورة لكوي تتوزوج بمون تريود فوي الورب فقوط. مرتبطة بالناموس موادام ر لهوا حيواً 
 (.1::3كو1)
  تعني أن يكون مسيحياً ،وهكذا اارت الكنيسة علي هذا التشريو منذ عارها الرسولص( في الرب فقط)وعبارة. 

 

- : ل ــــة والتبتـــالمسيحي( 5)
  منذ عار الرسل ،ظهرت رغبة ُملحة لدي المسيحيين لحياة التبتل ،وملكت عليهم شهوة عارمة لهذا اللوون مون

يهم كلمات السيد المسويح عون التبتول وسوموهم الروحوي الوذي  علهوم وقد أيرم هذم الشهوة المقدسة ف...الحياة
لقد أظهر السيد المسيح سمو البتولية وقدسيتها ورفعها إلوي در وة العطيوة ..فوق ال سد ،وزهدهم في العالميات

لويس ال ميوو : فقوال لهوم !إن كان هوذا أمور الر ول موو المورأة فوال يوافوق أن يتوزوج : قال له تالميذم "الروحية 
يقبلووون هووذا الكووالم بوول الووذين أُعطووي لهووم ،ألنووه يو وود خاووّيان ولوودوا هكووذا موون بطووون أمهوواتهم ويو وود خاووّيان 

"  مووون اسوووتطاق أن يقبووول فليقبووول. خاووواهم النووواس ويو ووود خاوووّيان خاووووا أنفسوووهم أل ووول ملكووووت السوووماوات
 ( .12-:11:1مت)
 يتزو ووون بوول يكونووون كمالئكووة   فووي وأويووح أنهووا تشووبه بحيوواة المالئكووة ألنهووم فووي القيامووة ال ُيزو ووون وال 

 ( .31:22مت" )السماء
  أما القديس بولس فتحدث عن البتولية حديثاً فياياً بّين فيه سموها وبركاتها بول لقود رّوج لهوا وتمنوي لوو اوار

فأريوود أن تكونوووا بووال زواج غيوور  -يفعوول أحسوون جموون زّوج فحسووناً يفعوول وموون ال يتووزو."ال ميووو مثلووه بتوووليين
" وج يهوووتم فيموووا للووورب كيوووف يريوووي الووورب وأموووا المتوووزوج فيهوووتم فيموووا للعوووالم كيوووف يريوووي امرأتوووهالمتوووز
 ( .33-1:،32،3كو1)
  ًومو ه الحماس الشوديد للسومو عون ال سود لوم تقتاور علوي مون لوم يتزو ووا بول تعوّدتهم إلوي المتوزو ين أييوا

لس إلووي التوودخل ليوونظم مويوووق األموور الووذي دعووا القووديس بووو( الووزواج الروحووي )وعوورف فووي تلووك الفتوورة باسووم 
لويس للمورأة . ليوف الر ل المرأة حقها الوا ب وكذلك المرأة أييا الر ل"المعاشرات الزو ية بين المتزو ين 
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أحدكم اآلخر إال  بال يسل. وكذلك الر ل  أيياً ليس له تسلط علي  سدم بل للمرأة. تسلط علي  سدها بل الر ل
تتفرغووا للاووم والاوالة ،ثوم ت تمعووا أييواً معواً لكوي ال ي وربكم الشويطان أن يكون علي موافقة إلي حين لكي 

 ( .5-3:1كو1" )لسبب عدم نزاهتكم
 كما تدخلت الكنيسة ومنعت هذا النوق من الزواج لما نتج عنه من أخطاء وانحرافات. 
  فوي معاملوة المتبتلوين وقد أفاض آباء الكنيسة األوائل في مدح البتولية وتم يدها وأظهرت الكنيسة تقديرها لهوا

مموا يويوح شورف ..وأماكن  لوسهم فوي الكنيسوة فرتبوت أن ي لسووا فوي الاوفوف األولوي قبول بقيوة الموؤمنين
 .التبتل والعفة في كنيسة الرسل 

 

- :و ــــة والم تمــــالمسيحي( 6)
  يونووان  –ن رومووا –أمووم  –يهووود ] لقوود أقامووت الووروح القوميووة قووديماً حوووا ز يووخمة بووين الشووعوب المختلفووة– 

حتص كانوا كالغرباء بالنسبة بعيهم البعض حتص  اءت المسويحية تزيول هوذم الحووا ز  ميعواً وتعلّوم أن [ برابرة
 (.26:11اق" )انو من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون علي كل و ه األرض"  

 وقادتهم في الطريق نحو التمودين  كما تغلغلت المسيحية في حياة الناس المدنية واال تماعية بفيليتها وأدبياتها
.. هي ال تقدم شكالً معيناً للحكم بل تمتنو عن كل التدخالت الخاطئوة فوي الشوئون السياسوية الدنيويوة .. الحقيقي 

هي تستطيو أن تحيا في أي نظام من أنظمة الحكم كما تعلن وا بات الحكام والرعيوة وال تقور الحكوم اإلسوتبدادي 
 .نظام واللياقة والعدل واإلنسانية والسالموالفويوي وتميل نحو ال

  قلباً واحوداً ونفسواً واحودة"إن روح المسيحية روح مسكونية  امعة حيث كان المسيحيون في كنيسة أورشليم "
 (.32:4أق)
  لقود أرسول مسويحيو كنوائس بوولس األمميوون الفقووراء فوي اليونوان ومقدونيوة إحسواناتهم لليهوود المتناورين فووي

 .برهنوا علي عرفانهم باإلن يل وشركته التي قبلوها من الكنيسة األم بأورشليمأورشليم وهكذا 

] ] ] ] ] ] 

 
 الفصــــــل الثانــــــي

 

 / الكنيسة والرعاية في عار بولس الرسول /
   

- : الخــــــــــــدام: أوالً 
 

- : الرســـــــــــــــــــــــــــــل (1)
 

  كنيسة األولي أطلق علي تالميذ المسيح الذين اختارهم ،لكنه أطلق ت اوزاً في ال( رسول)علي الرغم من أن لقب
كما ذكر ابفرودتس انه رسوول ". رسولي الكنائس"يتكلم عن ( ،:23كو 2) القديس بولس في ... علي آخرين 

للخودام  ولم تعرف اليهوديوة هوذا اللقوب بالنسوبة( ... 25:2في )الفيلبيين وكان قد حمل إليه تقدمه كنيسة فيلبي 
م وكان رسل المسيح يتمتعون بمكانة كبيرة بين المؤمنين حتص أن القوديس بوولس 11حتص خراب أورشليم سنه 
وقود اسوتمد هوذم (. 6:2توس 1" )موو إننوا قوادرون أن نكوون فوي وقوار كرسول المسويح :"يقول ألهل تسالونيكي 

هم بهوا   لتأييود رسوالتهم وإلحسواس المكانة من ويعهم كرسل المسيح ،واألعمال واآليات العظيموة التوي خاو
حتص ال أقوول لوك انوك موديون لوي بنفسوك : "هكذا يكتب بولس إلي فليمون : المؤمنين إنهم مدينون لهم بحياتهم 

 (.1::1فل " )أيياً 

- : األنبيـــــــــــــــــــاء( 2)
 عاور الورب يسووق ورسوله بزموان  كانت الفكرة الشائعة أن األنبياء قد بطول ظهوورهم فوي الديانوة اليهوديوة قبول

وكانوت حنوة اييواً نبيوة ( 26:1لوو )فيوحنا المعمدان كوان نبيواً : لكن العهد ال ديد يثبت خطأ هذم الفكرة . طويل
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) والنبوووي اغوووابوس ( 1:13أق ) أنبيووواء كنيسوووة أنطاكيوووة : ومووون األنبيووواء فوووي كنيسوووة الرسووول (. 36:2لوووو )
 (. 12::أق)والعذارى األربو بنات فيلبس المبشر ( 32:15أق)ويهوذا وسيال ( 11،11:21:،2أق
  وهكذا لم تكن النبوة في الكنيسة المسيحية حدثاً  ديداً في ظهورها المبكر واعتبرت ظاهرة تتمشوي موو مثيلتهوا

وحينموا كوان يعتورف بهوم كأنبيواء . في اليهودية المعاارة حيث حاز األنبياء شوهرة كبيورة باعتبوارهم اووت  
 .يتمتعون بسلطة مطلقة في كرازتهم ووعظهم وناائحهمحقيقيين ،كن 

 

- : المعلمــــــــــــــــــون( 3)
  كان للمعلمين اليهود مكانة كبيرة  داً حيث طالبوا ألنفسهم باحترام كامل من تالميذهم ،يفوق احترامهم لوالديهم

 [.يحترمان المعلم إن احترام المعلم يفوق احترام األب الن االبن واألب كليهما ] فقالوا : 
  يحبون المتكوأ األول فوي الووالئم والم والس األولوي فوي الم وامو :"األمر الذي وبخهم عليه السيد المسيح بقوله

 (.1،6:23مت " )والتحيات في األسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي 
 كوان "م النواموس أنوه تحولت هذم المطالبة كرامة فعلية من  انب الشعب اليهوودي حيوث قيول عون غماالئيول معلو

 (.34:5أق" )مكرماً عند  ميو الشعب
  المفروية علي الشعب بل ( الكرامة الفريسية)وقد نالت خدمة التعليم في المسيحية كرامة عظيمة ،لكنها ليست

يكفي خدمة التعليم فوي المسويحية شورفاً أن السويد المسويح نفسوه ... الكرامة النابعة عن الحب والبذل واإلتياق 
وليحسب الكهنة :"ويشير القديس بولس الرسول إلي كرامة المعلمين بقوله لتيموثاوس ( .. المعلم) ُيدعي كان 

 (.11:5تي1" )الذين يحسنون التدبير أهالً لكرامة مياعفة وال سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم
 
 

- : خدمة النســـــــــــاء: ثانياً 
 ن م ال الخدمة الدينية ،حيث نظر معلمو اليهوود فوي ذلوك العاور إلوي المورأة المرأة في اليهودية كانت بمعزل ع

 .نظرة احتقار ،لكن المسيحية رفعت من قدر المرأة
  قودمت موريم أم يوحنوا الملقوب مورقس بيتهوا فوي : لقد شاركت المرأة في حياة الكنيسة وخدمتها ومن أمثلوة ذلوك

 (.12:12أق)أورشليم ليكون أول كنيسة مسيحية في العالم 
  وهناك كانت النساء المؤمنات والعوذراء الطواهرة موريم يوواظبن علوي الاوالة موو الرسول ،منتظورين موعود اآلب

 (.14:1أق)
 و( ::36أق)التي كانت ممتلئة أعماالً االحة وإحسانات للفقراء واألرامل ( طابيثا)وأيياً 

 

  ( تريفوسا)و ( تريفينا)و ( 3،2:4في)إلن يل اللتين  اهدتا معه في ا( سنتيخي)و ( أفودية)يذكر بولس الرسول
التوي اوارت مسواعدة لكثيورين ( فيبوي)و( 12،6:16رو)المحبوبوة ( برسويس)كما يوذكر .... التاعبتين في الرب

 (.2،1:16رو)
 
 

- : الشمـــــــــاســــــــات( 1)
  أواوي إلويكم "أهول روميوة أول ذكر في العهد ال ديد عن دياكونية المرأة في رسالة القديس بولس الرسول إلي

كمووا يشووير بووولس الرسووول إلووي اووفات ( 1:16رو" )بأختنووا فيبووي التووي هووي خادمووة الكنيسووة التووي فووي كنخريووا
 (.11:3تي1")كذلك ي ب أن تكون ذوات وقار غير ثالبات ااحيات أمينات في كل شئ : "الشماسة وهي 

 ا بافة عامة ،كموا نّاوت علوي ذلوك قووانين أما الخدمة التي كانت الشمامسة مختاة بها هي خدمة بنات  نسه
 .الرسل

  كانووت تقوووم علووي المووداخل المؤديووة إلووي القسووم المخاوو  للنسوواء فووي مكووان العبووادة ،وكووان موون أعمالهووا الهامووة
 .مساعدة الكاهن في عماد النساء ، وكان األسقف يرسلها إلفتقاد النساء خااة في بيوت غير المؤمنين

 ة الشمامسة في الن  التالي وقد أ ملت قوانين الرسل خدم: 
  [ علي استعداد لحمل رسوائل ( الشماس والشماسة)والشمامسة فلتكن ااحية في العناية بالنساء ويكون كالهما

 [السفر ، وللخدمة 
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  شماسة كنيسة كنخريا هوي التوي حملوت رسوالة القوديس بوولس الرسوول إلوي أهول ( فيبي)وفي تقليد قديم قيل أن
 .في كورنثوسرومية بعد أن كتبها 

  وقد اشترطت قووانين الرسول أن تكوون الشماسوة عوذراء طواهرة أو علوي األقول أرملوة سوبق لهوا االرتبواط بزي وة
 .واحدة 

 وال تويوو عليهوا األيودي كموا . ونالحظ أن رتبة الشماسة في الكنيسة ليست در ة كهنوتية ،فال كهنووت للنسواء
ويقووول . سووقف ويتلووو عليهووا اووالة وردت فووي قوووانين الرسووللكنهووا تقووام موون األ. فووي حالووة الرسووامات الكهنوتيووة

 .أن وظيفة الشماسة في الكنائس الشرقية إستمرت حتص نهاية القرن الحادي عشر( شاف)المؤرخ 
 

- : األرامــــــــــــــــــــــــل( 2)
  يووام إذ تكوواثر وفووي تلووك األ: "أول مووا نقوورأ عوون األراموول فووي الكنيسووة المسوويحية مووا ورد فووي سووفر أعمووال الرسوول

(. 1:6أق" )التالميذ حدث تزمر من اليونانيين علي العبرانيين أن أراملهم كن يغفلن عونهن فوي الخدموة اليوميوة
 (.:::41،3أق)ثم نقرأ عنهن في قاة طابيثا 

 وإزاء . لكن سرعان ما تزايد عدد األرامل حتص أن بولس الرسول يعطي إهتماماً خاااً لهن في رسائله الرعوية
إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن : "د األعباء المادية علي الكنيسة بسبب مساعدتها لألرامل قال تزاي

 (.16:5تي1" )وال يثقل علي الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل
 نتفعوين لقد شكلت األرامل طغمة خااة داخل الكنيسة ،لهن عمول ورسوالة وهكوذا نقلوتهن الكنيسوة مون ويوو الم

وهذا ال يعني أن الكنيسوة تخلوت عون إعوالتهن والعنايوة ... الذين يتقايون مساعدات مادية إلي ويو الخادمات 
 .بهن

  أشار القديس بولس الرسول إلي شروط خااة لعيوية طغمة األرامل في الكنيسة الالئي سّيوكل إلويهن خودمات
مشوهود لهوا فوي أعموال . سونة ،امورأة ر ول واحود 61لتكتتب أرملوة إن لوم يكون عمرهوا أقول مون : "معينة وهي 
أن تكن قد رّبت األوالد ،أيافت الغرباء ،غسلت أر ل القديسين ،ساعدت المتيايقين ،إتبعوت كول عمول . االحة
 (.11-5::تي1" )أما األرامل الحدثات فأرفيهن ألنهن متي بطرن علي المسيح يردن أن يتزو ن. االح

 

 هن إلي نوعين في عملهن وخدمت لينقسم األرام: 
   سونة ال تفوارق  4،أرملوة نحوو "التوي وهوي ( حنة بنوت فنوئيول)نوق منقطو للاالة ومالزمة للكنيسة تشبهاً بـ

 (.31:2لو" )الهيكل عابدة بأاوام وطلبات ليالً ونهاراً 
  نوق كان يخدم بين المريي ويحث الشابات علي حياة الطهارة ويبشر بين غير المؤمنات. 
 معلمات الاوالح ، لكوي يناوحن الحودثات: "واية القديس بولس لتلميذة تيطس عن الع ائز وهذا يتمشص مو "

 (. 4،3:2تي)

] ] ] ] ] ] 
 الفصل الثالث 

 /عار بولس الرسول ميادين الرعاية في  /
 

- :الرعاية اال تماعية  -:أوالً 
والمنكووبين واألرامول واأليتوام فوي وتعني كل أعمال الرحمة التي خات بهوا الكنيسوة األولوص أعيواءها مون الفقوراء 

وقد استمدت الكنيسة األولص مشاعر العطف علص الفقراء مون كلموات رب الم ود ... شتص اور عوزهم واحتيا اتهم 
 .وحياته ال سدية علص األرض , يسوق نفسه 

 

- :نظرة الكنيسة للفقراء  (1)
  وال حتوص , ليس له بيت يأوى إليه , اً في العالم فقير(  5:1رؤ ) عاش السيد المسيح وهو رئيس ملوك األرض

وفوتح , وقد أظهر بتارفاته حنواً بالغاً علص الفقراء ... وال يمتلك ثوبين (  ،:21مت ) مويو يسند فيه رأسه 
 .حينما أظهرها في اورة مشرقة قوية قادرة أن توال إلص الم د , بكلماته وأمثلته عن الرحمة كنوز األغنياء 

http://coptic-treasures.com



 23 

  وُكرموا بعد أن  علهم المسيح اخوته واعتبر من يانو بهم من أعمال الرحموة كأنهوا قودمت وهكذا ُرفو الفقراء
 .إليه 

  فيوذكر لنوا مون , ويقدم لنا سفر أعمال الرسل البرهان العملي علص ايموان أعيواء الكنيسوة األولوص بعمول الرحموة
أق ) اء برنابا الرسول وحنانيا وسفيرة ومن بينهم يس ل لنا أسم... باعوا حقوالً وبيوتاً وقدموا أثمانها للكنيسة 

 ( . :3:  ::36أق ) كما يذكر اسم طابيثا التي اهتمت بالفقراء وعلص األخ  باألرامل ( .  2:5 – 34: 4
 

- :التنظيم المالي والرعوي في كنيسة الرسل  (2)
الموؤمنين يومواً فيووم  إن الم تمو المسيحي األول كان معظم أعيائه من العناار الفقيرة الكادحوة وموو ازديواد عودد

 ...وأابحت الحا ة ماسة إلص تنظيم رعوي للفقراء باإليافة إلص تنظيم مالي ... أخذت مسئوليات الكنيسة تتزايد 
  

  التنظيم الرعوي: -
الخدموة " أقامت الكنيسة األولص السعة شمامسة كهيئة مسئولة عن خدمة الموائود وهوو ااوطالح يعنوي 

 .نيسة في الفترة المبكرة  داً تقدم و بات طعام يومية لفقراء المؤمنينوكانت الك" .  ةاال تماعي
 

  التنظيم المالي: -
هذم الحياة ( .  34:4أق " ) لم يكن فيها أحد محتا اً " الغرض منه أن يحيا كل فرد في ال ماعة حياة كريمة 

 ( . 32:4أق " ) كان عندهم كل شئ مشترك " الكريمة  اءت نتي ة للحياة المشتركة 
 

  تتميز االشتراكية المسيحية األولص بما يلي: -
- :لم تكن إ بارية  -1
 ( .14:1غل " ) لكي ال يكون خيرك كأنه علص سبيل االيطرار بل علص سبيل االختيار " 
 

- :ال تعني الت رد التام من كل شئ  -2
 ( . 12:12أق ) عات الكنيسة فمريم أم يوحنا الملقب مرقس استمرت تمتلك بيتاً في أورشليم كانت تعقد فيه ا تما

 

- :هذم االشتراكية كانت وليدة مفهوم روحي  ديد ونتي ة عمل النعمة في القلب  -3
 ( . 5:12رو " ) كل واحد لآلخر , هكذا عن الكثيرين  سد واحد في المسيح وأعياء بعياً لبعض " 
 

- :ثانياً الرعاية األدبية والروحية 
  

- :الحياة األدبية  (1)
 كان عليهوا أن تسوهر دائمواً  –يحية الناشئة وهي محاطة بكل غوايات الوثنية وشرورها ومفاسدها الكنيسة المس

 ( . 13:16كو  1" ) تقووا . كونوا ر االً . اثبتوا في اإليمان . اسهروا " 

 وتعكس لنا بعض رسائل القديس بولس اوراً لفساد العالم الوثني القديم و إشارات إلص أن العالم كان أقوى مون 
أحوب العوالم " ومون أمثلوتهم ديمواس الوذي ... بعض حديثي اإليمان واسوتطاق أن يسوتردهم ويطوويهم فوي ل  وه 

 ( . 11:4تي  2" ) الحاير 

  خاوام , عوداوة, سوحر , عبوادة األوثوان " كانت المعركة التي خايتها الكنيسة يود كول أنوواق الفسواد الخلقوي ,
لكنهوا تركوزت ( .  5::1غول " ) بطر وأمثال هوذم , سكر , قتل , حسد , بدعة , شقاق , تحزب , سخط , غيرة 

التوي , (  21-:1: 15أق ) االمتناق عون الزنوا هوو أحود قورارت م موو أورشوليم  نباألكثر يد خطايا ال سد فكا
 ( . 5::1غل " ) دعارة , ن اسة , عهارة , أعمال ال سد ظاهرة التي هي زنص " قال عنها بولس الرسول 

 موا كوان يمكون أن تحدثوه هوذم الخطايوا , ذير القديس بولس المستمر من الوقوق في خطايا ال سد ويكشف لنا تح
وكانووت الكنيسووة ال تتسوواهل مووو . نتي ووة اسووتعدادهم الخطيوور لالرتووداد إلووص غوايووة الخطيووة , فووي نفوووس الووبعض 
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ل الخلقووي والوودعارة أنهووا لووو سوومحت بوواالنحال, األعيوواء الدنسوويين الووذين فووي وسووطها ألنهووا كانووت توودرك تماموواً 
 .فسيتالشص و ودها 

  لوم (  5-3: 5كوو  1) فالعقوبة القاسية التي أوقعها القديس بولس علص الشاب الزاني بالمحوارم فوي كورنثووس
 . مرتكبي هذم الخطايا الشنيعة , فقد كانت الكنيسة تطرد وتقطو من شركتها . تكن حادثة فريدة 

 بها خدام أمناء ورعواة ملتهبوون مون أمثوال بوولس الرسوول وغيورم مون  وبفيل  هود الكرازة والخدمة التي قام
نموت أدبيوات المسويحيين وروحيواتهم فوي ذلوك العاور إلوص , الكارزين ومؤزارة روح   وعمله في المخودومين 

 .در ة كبيرة من الطهارة والتقوى والقداسة 

  وكووان لووذلك أثوور عظوويم فووي انتشووار اإليمووان  .واتسوومت المسوويحية الكنسووية األولووص بكوول  مووال خليقووة   ال ديوودة
 .حينما رأوا أناساً قديسين , فقد أحب العالم القداسة وأمن بأفيليتها ... باورة مذهلة 

 
- :السلطان الكنسي  (2)

  كان البد لها من سلطان عال يرعص كيانها ويحفظوه ويودبر أمورهوا الداخليوة , هذم الكنيسة التي اقتناها   بدمه
الوذي قوال لرسوله القديسوين . وقد انتقل هذا السلطان إليها من الرب نفسه " سلطان الكنيسة" سميه هذا ما ن... 

فوواذهبوا وتلمووذوا  ميووو األمووم . ُدفووو إلووّي كوول سوولطان فووي السووماء وعلووص األرض " قبوول اووعودم إلووص السووماء 
وهاأنوا معكوم كول . ه وعلمووهم أن يحفظووا  ميوو موا أواويتكم بو. وعمدوهم باسم اآلب واالبون والوروح القودس 

 ( . 21-،1: ،2مت " ) األيام إلص انقياء الدهر 

  وإن لم يسمو من الكنيسوة فلويكن عنودك كوالوثني والعشوار " وقد تقلد الرسل هذا السلطان أيياً حينما قال لهم .
حلوالً الحق أقول لكم كل ما تربطونه علص األرض يكون مربوطاً في السماء وكل ما تحلونه علص األرض يكون م

الوذي يسومو مونكم " بل قد  عل الرب اوت الكنيسوة كاووت   نفسوه ( ...  11,،1: ،1مت " ) في السماء 
 ( . 16:11لو " ) يسمو مني 

  وقوود اسووتخدمت كنيسووة الرسوول هووذا السوولطان اإللهووي المعطووي لهووا كسووياج للحفوواظ علووص حيوواة المووؤمنين الروحيووة
 .ل ما يتال بنظام الكنيسة وعبادتها واألدبية و ولاون اإليمان األرثوذكسي وك

  فونني وإن افتخورت شويئاً أكثور بسولطاننا الوذي أعطانوا إيوام " تكلم القديس بولس عون هوذا السولطان اإللهوي فقوال
 (. ،,:: 11كو  2" ) الرب لبنيانكم ال لهدمكم ال أخ ل لئال أظهر كأني أخيفكم بالرسائل 

  ًلكي ال أستعمل  زمواً وأنوا حايور حسوب السولطان الوذي أعطواني ايوام  لذلك أكتب بهذا وأنا غائب: " وقال أييا
 ( . 11:13كو  2) للبنيان ال للهدم , الرب 

 

  أمثلة لسلطان الكنيسة: -
- :المحافظة علص حياة المؤمنين الروحية واألدبية  -1

 ( . 5-3: 5كو  1) الذي ارتكب الزنا بالمحارم في كورنثوس  بموقف القديس بولس إزاء الشا 

  قد سوبقت . هذم المرة الثالثة أتي الكم علص فم شاهدين وثالثة تقوم كل كلمة : " يكتب بولس لكنيسة كورنثوس
فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاير المرة الثانية وأنا غائب اآلن أكتب للذين أخطأوا من قبل ول ميو الباقين إني 

 ( . 2,1: 13كو  2" ) إذا  ئت أيياً ال أشفق 
 

- :لص اإليمان األرثوذكسي الحفاظ ع -2
  ولكن إن بشورناكم نحون أو موالك مون السوماء بغيور موا بشورناكم فلويكن " ما قاله بولس الرسول لكنيسة غالطية

 ( . 1:،غل " ) أناثيماً 

 الوذين مونهم هيمينوايس واالسوكندر اللوذان أسولمتهما " تعليمواً خاطئواً  نما قاله بوولس الرسوول عون الوذين يعلموو
 ( . 21:1تي  1" ) يؤدبا حتص ال ي دفا للشيطان لكي 

- :المحافظة علص نظام الكنيسة وعبادتها  -3
  كمووا دعووا الوورب كوول واحوود هكووذا ليسوولك وهكووذا أنووا آموور فووي  ميووو : " مووا قالووه معلمنووا بووولس لكنيسووة كورنثوووس

هوذم وال ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخاوام فلويس لنوا نحون عوادة مثول ( ... "  11:1كو  1" ) الكنائس 
 ( . 16:11كو  1" ) لكنائس   
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  ثم نوايكم أيهوا األخووة باسوم ربنوا يسووق المسويح أن تت نبووا كول أخ يسوك بوال ترتيوب : " يقول للتسالونيكيين
وإن كان أحد ال يطيو كالمنا بالرسالة فسموا هذا وال تخالطوم لكي يخ ول ... منا  مالذي أخذ دوليس حسب التقلي

 ( . 14,6: 3تس  2" ) 
  

- :التأديبات الكنسية  (3)
  مارسووت كنيسووة الرسوول سوولطانها المعطووص لهووا موون   لبنيووان نفوووس أعيووائها فأوقعووت علووص بعووض المنحوورفين

وهوذم ... والخطاة بعض تأديبات خااة بقاود تقوويمهم فوي الفيويلة وتهوذيب نفوسوهم وتودريبهم علوص التقووى 
 .وحدم  حنسان فالخطية ال يكفر عنها سوى دم المسيالتأديبات ليست قااااً أو عقاباً يكفر عن خطية اإل

 ال ديود وقووانين الرسول أن هوذم التأديبوات الكنسوية كانوت تتسوم بوروح المحبوة والحنوو  دونالحظ في كتابات العهو
 ( . 11:13,  11::كو  2) والرحمة وطول الروح وتستهدف بالفعل بنيان المؤمنين ال هدمهم 

  من الرب يسوق الوذي أظهور مولء الحنوان والحوب والشوفقة فوي معاملتوه للخطواة فالكنيسة قد تسلمت هذم الروح
 ...وفي اقتيادهم إلص التوبة 

  فالشاب الذي ارتكب خطية زنا بالمحارم في كورنثوس بعد أن قدم ثموار توبتوه كتوب معلمنوا بوولس إلوص الكنيسوة
عكس تسامحونه بالحري وتعزونوه لوئال مثل هذا يكفيه هذا القاا  الذي من األكثرين حتص تكونوا بال: " يقول 

 ( . ،-6: 2كو  2" ) لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة . ُيبتلو مثل هذا من الحزن الُمفرط 

  فسوموا هوذا وال تخوالطوم لكوي . إن كوان أحود ال يطيوو كالمنوا بالرسوالة : " ويكتب إلوص كنيسوة تسوالونيكي يقوول
 ( . 14:3تس  2" )  ولكن ال تحسبوم كعدو بل انذروم كأخ. يخ ل م

  فالتأديبات الكنسية تتدرج وتتفاوت في نوعها حسب الخطأ الذي ارتكبه الشخ  وأقاص عقوبة كانت هي الفرز
 ...لكن حتص في هذم الحالة كان الهدف هو أن يخ ل الخاطئ ويحس بما ارتكبه ... من الكنيسة 

 

- :ثالثاً الرعاية والتعليم 
 زاً في الرعاية في حياة الكنيسة األولص كان التعليم يمثل قطاعاً متمي. 

  فقد كانت واوية الورب لرسوله قبيول اوعودم أن يوذهبوا ويتلموذوا  ميوو األموم ويعمودوهم ويعلمووهم أن يحفظووا
هووذا " ... بالووذهاب والتعلوويم و أعطوواهم سوولطاناً  موقبوول أن يووأمره(  21-،1: ،2مووت )  ميووو مووا أواووي بووه 

وموهبة التعليم هي إحدى مواهب . بل للذين أُعطي لهم . لكل إنسان أن ُيعلم  ليس. السلطان هو سلطان التعليم 
 .الروح القدس 

  فوالمؤمنون ال ودد كوانوا فوي حا وة إلوص ثبوات فوي . احتا ت الكنيسة األولص إلص التعلويم أكثور مون أي زموان آخور
إلوص معرفوة عقليوة عقيديوة عون هوذم وكوانوا فوي حا وة , اإليمان مقابل أعدائهم الذين كانوا يثيرون عليهم أتعاباً 

 .بها  قالديانة ال ديدة وعن كل ما يتعل
 

  أن يكوون اوالحاً للتعلويم " اهتم الرسل بالتعليم و علوم مون الشوروط األساسوية الختيوار السوقف "  
 -( :وهناك ثالثة أنواق من التعليم ) 

 
 ( . Kerygma) نوق يخت  بتبشير غير المؤمنين وهو ما يسمص ( 1)
 ( . Didache) نوق يخت  بتعليم الموعوظين قبل العماد وهو ما يسمص ( 2) 
نوق يخت  بتعليم المؤمنين أنفسهم وكان يهدف إلص الحث علوص الثبوات فوي اإليموان والفيويلة وهوو موا يعورف ( 3)

 ( . 32:15,  22:14أق ( )  Paraklesis) باسم 
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 الفصل الرابع 

 /عصر بولس الرسول  في"  ةالعبادة الكنسي /
 

  الكنيســـــة المسيحيـــــــة: -
    كول مون ال يسومو  منهوا ( ...  15:3توي  1) عمود الحق وقاعدتوه , الكنيسة في المفهوم الرسولي هي بيت

فنني أغار عليكم غيرة   ألني خطبتكم لر ل واحد " وهي عروس المسيح (  ،11:1مت ) فهو كوثني وعشار
 ( . 2:11كو  2" ) فيفة للمسيح ألقدم عذراء ع

  لبولس " هذم النعم ننالها بممارسة األسرار الكنسية فال خال  خارج الكنيسة والرب يسوق نفسه بعد أن ظهر
 ( . :أق ) إلص حنانيا الرسول الذي عمدم  –قرب دمشق لم يخلاه بكلمة من فيه بل أحاله إلص الكنيسة " 
  مالكاً في رؤيا ظهر أمرم أن يرسل ويستدعي معلمنا بطرس مون يافوا وبعود الذي أرسل له   " كرنيليوس " و

 ( . 11أق ) أن بشرم ومدم هو وأهل بيته 
  موا لوم تكون , ما من أحود يقودر أن ي عول   أبواً لوه " ومن هنا قال القديس كبريانوس الشهيد عبارته المشهورة

 " .الكنيسة أمه 
 

  وانب العبادة في كنيسة الرسل :- 
 

- :ا تماعات العبادة ( 1)
  وقوود تأسسووت . منووذ البدايووة ا تمووو المسوويحيون فووي بيوووت خااووة للعبووادة و إقامووة عشوواء الوورب ووالئووم األغووابي

" وكوان أعيواء الكنيسوة مثول ... الكنيسة في يوم الخمسين في علية فوي منوزل موريم أم يوحنوا الملقوب بطورس 
" . رنثوس وبريسكال في أفسوس وفليموون فوي كولوسوي ليديا في فيلبي وياسون في تسالونيكي ويستس في كو

 ...قد فتحوا بيوتهم بفرح ال تماعات العبادة 
  لكون . قسم المؤمنوون أنفسوهم إلوص عودة م موعوات ت تموو فوي بيووت خااوة " روما " وفي المدن الكبرى مثل

 .الرسول بولس يخاطبها في رسالة كوحدة واحدة 
 

- :ي ــــم األغابــــــوالئ( 2)
 و بووة طعووام عاديووة يشووترك فيهووا كوول االخوووة المووؤمنين وكانووت األغووابي تعبيووراً عوون روح االخوووة المسوويحية  هووي

فقوود كووان ال ميووو ي لسووون إلووص مائوودة واحوودة ويتنوواولون طعاموواً واحووداً باوورف النظوور عوون المركووز ... الحقيقيووة 
أيياً بالاالة ويتخلل ذلك بعض الترانيم اال تماعي وال ام والثروة والثقافة وكانت تبدأ األغابي  بالاالة وتختم 

 .والتسابيح الروحية واستمرت حتص القرن الرابو الميالدي 
  وأاوبح لكول وقوت , ويبدو أن األغابي كانت مقترنة في بادئ األمر باالفخارستيا لكنها سرعان ما انفالت عنها

ة السولطات لهوم أثنواء إقامتهوا فوي معين منفال عن اآلخر ويحتفل المسيحيون باالفخارستيا خفية خشية مها م
 .في نفس الساعة تقريباً التي قام فيها الرب ناقياً أو اق الموت , ف ر األحد 

  ًوقد أشار العهد ال ديد إلص والئم األغابي مثال: -
 ( . 12:1يه " ) هؤالء اخور في والئمكم المحببة اانعين والئم معاً : " قال يهوذا الرسول ( 1)
 ( .13:2بط  2" ) اانعين والئم معكم : " ولس الرسول ما قاله ب( 2)

 

- :ـــالة ـــــــــــــــالاـــــ( 3)
  أخذت الاالة المسيحية اورة أخرى وروحواً أخور عون الاوالة المعروفوة والمسوتخدمة فوي اليهوديوة والوديانات

ستحقاقات الرب يسوق المسيح الوثنية األخرى إذ اارت ُتقدم في دالة البنين بثقة إلص عرش النعمة في  اسم وا
لس المووؤمنين أن ياوولوا بووال وقوود حووّث القووديس بووو. إلووص أب سووماوي و قوود اووولحت البشوورية معووه بموووت ابنووه 

 .انقطاق
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  لقد أكد الرسول علص يرورة الاالة ال ماعية وأهميتها حيث كانت العادة أن ياولي النواس إموا وقوفواً واأليودي
 . كوعاً علص الركبتين وإما س وداً والو ه إلص األرض وإما ر, مرفوعة قليالً نحو السماء 

  " وكوانوا (  2:،توي  1" )فأريد أن يالي الر وال فوي كول مكوان رافعوين أيوادي طواهرة بودون غيوب وال  ودال
وقود ُذكور هوذم األمور وأشوير إليوه ... وقد بدأت هذم العادة مو قيام المسيحية ... يت هون إلص الشرق في الاالة 

انين الرسل وكتابات اآلباء والمعلمين األوائل مثل اكليمنيس اإلسوكندري وترتليوانوس وغيرهموا اراحة في قو
 .علص أنه تقليد رسولي 

  لكون منفاولين عون بعيوهما وكوان الر وال , ياوليان فوي مكوان واحود معواً " الر وال والنسواء " وكان ال نسان
 ( . 11كو  1) بينما النساء يغطين رؤوسهن , يالون حاسري الرؤوس 

  (  13-:: 6موت ) كما استخدمت الاالة الربانية في الالوات احتراماً للنموذج الذي أعطوام ربنوا يسووق نفسوه
 .وأو بت تعاليم الرسل استخدامها علص المؤمنين ثالث مرات في اليوم 

 م موو وقد اسوتخدمت كنيسوة الرسول أييواً المزاميور فوي الاولوات ونقلوت الكنيسوة المسويحية هوذا النظوام عون ال
أيها االخوة متص ا تمعوتم " والرسول بولس في كالمه إلص مؤمني كورنثوس يؤيد استخدام المزامير . اليهودي 

 ( . 26:14كو  1" ) فكل واحد منكم له مزمور 
 

- :م ــــــــح والترانيــــــالتسابي( 4) 
  العهود القوديم وقود نقلتهوا   غالبواً موا اسوتخدمت فيهوا مزاميور... وهي اورة من اور الاوالة فوي قالوب شوعري

والرب نفسه استخدام التسبيح في العهد ال ديد حينما أسس سر االفخارستيا ... الكنيسة المسيحية عن اليهودية 
مكلموين بعيوكم بعيواً بمزاميور " والقديس بولس شو و الموؤمنين علوص ذلوك ( ...  26:14مر , 31:26مت ) 

 ( . 5::1أف " ) في قلوبكم للرب مترنمين ومرتلين , وتسابيح وأغاني روحية 
  أمدت األ يال التالية بالعديد منها مثل تسبحة المالئكوة . كما أيافت الكنيسة تسابيح وترانيم وتما يد وتبريكات

(  55-46: 1لو )  موتسبحة العذراء مري(  2::2لو ) وطلبة سمعان الشيخ (  14:2لو ) عند ميالد المخل  
 (. :1-،6: 1لو) وتسبحة زكريا الكاهن 

  

- :ة ــــــاد المسيحيـــــــــــاألعي( 5)
  ياووعب تحديوود األعيوواد المسوويحية التووي احتفلووت بهووا الكنيسووة فووي العاوور الرسووولي لكوون يبوودو أن معظووم األعيوواد

 –الفاح " المسيحية كانت تمويالً ألعياد يهودية فكما استبدلوا السبت باألحد هكذا عيدي العهد القديم الكبيرين 
 " .الخمسين " ليابحا عيدي القيامة والعنارة " ااد الح
 في سفر األعمال والرسائل  اوقد وردت إشارات كثيرة عنهم: -
  " لنه كان يسورق حتوص إذا , لن بولس عزم أن يت اوز أفسس في البحر لئال يعرض له أن يارف وقتاً في آسيا

 ( . 6:21أق " ) أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين 
  "إلوص تورواس حيوث اورفنا  مووافيناهم فوي خمسوة أيوا, أما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيلبي و

 ( . 6:21أق " ) سبعة أيام 
  " ( . 16:،كو  1" ) ولكنني أمكث في أفسس إلص يوم الخمسين 

 

- :ن ـــــص الراقديــالة علــــــــالا( 6)
 اً بالاووالة علووص الراقوودين فالعقيوودة المسوويحية الخااووة بقيامووة مارسووت الكنيسووة فووي عاوور الرسوول طقسوواً خااوو

الراقدين شو عت علوص االهتموام بأ سواد القديسوين والاوالة عنهوا ويور ح أن الطقوس ال نوائزي كوان يتوألف مون 
الوات عن نفس المنتقل وعظات فهي لم تكن م رد طقوس احتفالية بول مارسوتها الكنيسوة إيمانواً منهوا بنفعهوا 

 " .لحقهم توان أو تفريط كبشر " أنفس المتنقلين الذين عاشوا حياة مقدسة لكن  من أ ل راحة
  ( . ،:2أق ) فبعد موت استفانوس رئيس الشمامسة حمل ر ال أتقياء  سدم وعملوا عليه مناحة عظيمة 
  مليعطيه الرب أن ي د رحمة من الرب فوي ذلوك اليوو" " أنيسيفورس " كما يطلب القديس بولس الرحمة لنفس 

 ( . 1:،1تي  2" ) 
  فالاالة تفيد الراقدين الذين قيوا حياتهم في عيشة مقدسة مو الرب. 
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                -:الفصل الخامس 

 /البدع والهرطقات في عصر بولس الرسول /
 
 متنوعوة المسيحية كديانة ناشئة أخذت مكانها علص مسرح الحياة في العالم القديم وسط كثورة مون الوديانات ال

والتيووارات الفكريووة المتباينووة والفلسووفات المختلفووة التووي مهوودت للمسوويحية فووي بعووض النووواحي لكنهووا شووكلت 
اعوبة بالغة أمام الكنيسة المسيحية في نواحي  وهرية فظهرت االنحرافات الالهوتية والعقيية والهرطقات 

 .والتي أحدثت بلبلة فكرية أقلقت الكنيسة وأتعبتها 
 فكمووا قبلووتم المسوويح يسوووق الوورب متأاوولين " بووولس الرسووول المووؤمنين فووي كولوسووي قووائالً  فيحووذر القووديس

أنظووروا أن ال يكووون أحوود يسووبيكم . ومبنيووين فيووه وموطوودين فووي اإليمووان كمووا علمووتم متفايوولين فيووه بالشووكر 
 . ( ،-6: 2كو " ) حسب أركان العالم وليس حسب المسيح , بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس 

  ويمكن حارها في ثالث اوور أساسوية ... هرطقات العار الرسولي هو اور مشوهة للمعتقدات السلمية
 -:أخذت تت دد وتعاود الظهور علص مر العاور في تاريخ الكنيسة وهذم الاور الثالث هي 

 

 -:د التهـــــــــــوّ ( 1)
 ديم و إدماج المسيحية باليهوديوة بحيوث ويهدف أاحاب هذا االت ام إلص ربط أنفسهم بالناموس اليهودي الق

إنهم يعتبرون المسيح م رد نبي أو موسص الثاني وهم . يابح اإلن يل هو الناموس القديم محسناً أو مكمالً 
 .ينكرون طبيعته اإللهية 

  وحينموا أرسول رسوله فوي إرسواليات (  11:1يوو ) فالسيد المسيح بت سدم  اء أوالً إلص خااته مون اليهوود
وقبول اوعودم أواواهم أن يشوهدوا لوه فوي (  6:11موت ) ة أرسلهم إلص خراف بيت إسرائيل اليوالة تدريبي

وبذلك فبشورى الخوال  (  1:،أق ) أورشليم وكل اليهودية قبل أن يشهدوا له في السامرة وأقاص األرض 
 .قُدمت لليهود أوالً 

  ًوقود مارسووا ... مسويحيين باالسوم  وفوي ظواهرهم, ولكن هؤالء المسيحيون المتهودون في حقيقتهم يهوودا
ولوم يفهمووا المسويحية . وأتموا ناموس موسص األدبي والطقسوي واعتبوروم ملزمواً لهوم وأنوه الزم للخوال  

 .متحررة من الناموس القديم , علص أنها ديانة عامة مسكونية  ديدة 
  ً(  21:21أق " ) س غيووورين للنووامو" ويووذكر سووف أعمووال الرسوول أنووت الووذين آمنوووا موونهم كووانوا  ميعووا

حينئذ أخذ بوولس الر وال فوي الغود وتطهور معهوم ودخول " واألطفال كانوا يختتنون وتراعص طقوس التطهير 
 ( . 26:21أق " ) الهيكل مخبراً بكمال أيام التطهير إلص أن ُيقرب عن كل واحد منهم القربان 

 يوكوانوا كول يووم يواظبوون فو"  للهيكوقد شارك مسيحيو أورشليم في الالوات التي كانت تتلص يومياً في ا 
فقوال " وامتنعوا عن أكل األطعمة التي اعتبرت ن سة في العهد القديم (  46:2أق " ) الهيكل بنفس واحدة 
 ( . 14:11أق ) ألني لم أكل قط شيئاً ن ساً أو دنساً ! بطرس كالً يارب 

 كوة الورب وكووأنهم قود شوكلوا  ماعووة وهكوذا ظهور المسوويحيون األوائول علوص أنهووم يهوود غيوورون رافقووتهم بر
 .خااة داخل كيان إسرائيل 

- :ـة ـــالغنوسيـــــــ( 2)
  قام بعض األممين المنتارين وحاولوا االنفاال عن المايوي كليوة وقطوو أنفسوهم عنوه ويمكون تسومية هوذا

تؤمن باإليمان  وهي محاولة فلسفية دينية ال" الغنوسية " الهرطقة المتأممة أو " النوق من الهرطقة باسم 
األعمص بل تعتمد علص العقل والمعرفة ف علت العقل فوق اإليمان والفلسفة فوق الدين والفكر الخال  رقيبواً 

 .علص الوحي و يستطيو أن يرفض منه ما ال يقبله العقل 
  وإن كانووت الغنوسووية لووم تظهوور كهرطقووة فووي الكنيسووة تحموول هووذا االسووم إال فووي القوورن الثوواني لكوون  ووذورها
 .مبادئها وتعاليمها و دت في العار الرسولي خااة في رسائل كولوسي وتيموثاوس األولص وتيطس و
  وتتلخ  الغنوسية في أنها محاولة فليفية لتفسير و ود الشر بالقول باألثينية أي و وود أاولين للكائنوات ,

فيكوون " ال سود "  ةلموادأما خال  روح اإلنسان المحبوسوة فوي ا... الروح العلص والمادة أو الخير والشر 
إما بالتزام النسوكيات الاوارمة واالبتعواد عون كول موا هوو موادي بقودر اإلمكوان وإموا باالنغمواس فوي كلموا هوو 

أموا عقيودتهم فوي المسويح فهيأنوه خيوال منكورين ... شهواني زاعمين االنتاوار علوص الحوس باالنغمواس فيوه 
 .ناسوته 
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- :دة الوثنية المتهــــــوّ ( 3)
 بخااوة , والت معاارة لنشأة الكنيسوة المسويحية إلدمواج الديانوة اليهوديوة فوي الفلسوفة الوثنيوة و دت محا

فوي القورن " فيلوو " فلسفتي فيثاغورس وأفالطون وقد قام بهذم المحاوالت الفيلسوف اليهودي االسوكندري 
ا الخلويط الع يوب وأخوذ هوذ. األول الميالدي وبعض  ماعات المتعبودين مون الثيرابووت واألسوينيين وغيورهم 

 .يظهر في المسيحية باالسم المسيحي مكوناً إما يهودية مختلطة بالوثنية أو وثنية متهودة 
 الهرطقات الثالثة إنكار وايح للحق ال وهري في اإلن يل وهو ت سد ابون   مون ا ول خوال   يونالحظ ف

 .سيح العالم وال تعترف بأي اتحاد حقيقي بين الالهوت والناسوت في شخ  الم
 

  أشهر الهراطقة المبتدعين في العار الرسولي:- 
 

- :سيمـــــــون الساحــــــر  (1)
  يستعمل السحر ويدهش شوعب السوامرة قوائالً أنوه شوئ " ورد في سفر األعمال عن سيمون الساحر أنه كان

ثووم لمووا أتووص " ... وكووان ال ميووو يتبعونووه موون الاووغير إلووص الكبيوور قووائلين هووذا هووو قوووة   العظيمووة . عظوويم 
الرسوالن بطرس ويوحنا إلوص السوامرة ليمنحوا الوروح القودس للمعمودين ورأى سويمون الع ائوب التوي كانوت 

عليوه يودي  تأعطياني أنا أييواً هوذا السولطان حتوص أي مون ويوع" ت ري علص أيديهما قدم لهم دراهم قائالً 
للهالك ألنك ظننت أنك تقتني موهبة   لتكن فيتك معك : "فانتهرم بطرس قائالً له " . الروح القدس  ليقب

 ( . 21-:: ،أق " ) أمام   " ألن قلبك ليس مستقيماً . ليس لك نايب وال قرعة في هذا األمر . بدراهم 
  يذكرون سيمون علص أنوه  للكن التاريخ الكنسي والمعلمين األوائ... هذا كل ما  اء عن سيمون في اإلن يل

 " .يوسابيوس المؤرخ " بحسب تعبير " ل بدعة منشئ ك" رأس الهراطقة أو 
  الوذي كوان هوو اآلخور سوامرياً ويقوول أن " يوسوتينوس " أول من أمدنا بمعلومات عن هرطقوة سويمون هوو

وربوط بوه امورأة تودعص هيالنوة التوي ادعوص سويمون أن فكورة . معظم السامريين عبدوا سويمون كاإللوه األول 
وقال أييواً أن سويمون قوال بنلوه . ة هذم امرأة عاهرة تت ول معه ت سد منها وكانت هيالن Ennoiaاألول 

 .أنثص موازية له , منبثق من هذا اإلله األعلص  Ennoiaوبفكر   Subimissima Virtusذكر أعلص 
  وهذم خلقت المالئكة الذين خلقوا العالم وحبس هؤالء المالئكةEnnoia  ًفي  سم امرأة وأوقعوا بها حسدا

هذم هي هيالنة التي اارت زانية عاهرة في مدينة اور وهي ما عّبور  Ennoiaهانات وأن أنواعاً من اإل
 .عنها بالخروف اليال وأنه فداها وحررها 

 

- :األبيونيــــــــــة  (2)
  هي بدعة نادى بها م موعة من المسيحيين المتهودين وهذا االسم لم يظهر إال في  القورن الثواني المويالدي

الوذين أشوار " االخوة الكذبوة" فال شك أنهم خلفاء أولئك . بمبادئهم منذ عار الرسل  لكنهم كانوا مو ودين
والوذين اقلقووا سوالم الكنيسوة وخااوة فوي أنطاكيوة وغالطيوة (  4:2غل ,  26:11كو  2) إليهم بولس في 

 .وقاوموا قانونية رسوليته وتعقبوم من مدينة إلص أخرى 
  وتعني فقراء أو مساكين وهوذم التسومية غموا أطلقوهوا علوص " يبونيم إ" من العبرانية " إيبونيون " واالسم

أنفسووهم لينووالوا الطوووبص التووي أعطاهووا السوويد المسوويح للمسوواكين بووالروح وغمووا أطلقهووا علووص أنفسووهم لينووالوا 
الطوبص التي أعطاها السيد المسيح للمساكين بالروح وإما أطلقها المسيحيون عليهم ألنهوم فقوراء ومسواكين 

 .ارهم في أفك
 

  أما عن أفكارهم ومبادئهم فهم فريقان: -
- :فريـــــــق متزمـــــــت  -1
  يحفظ ناموس موسص حرفياً ويقدس السبت ويعتبر الختوان الزم للخوال  كموا أنكور الهووت المسويح وأزليتوه

 .وميالدم المع زي من العذراء مريم واالعتقاد في م ئيه الثاني أنه ملك ألفي 
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- :ــــدل فريــــق معتــــــ -2
  يحفظ ناموس العهد القديم لكنه ال يلزم بها ال ميو وال يتعاب يد مون يرفيوون حفظوه وكوان يحتفول بيووم

األحد وال يعترض علص آالم المسويح وموتوه وال ينكور والدة المسويح مون العوذراء ولكنوه يشوترك موو الفريوق  
 .المتزمت في إنكار الهوت المسيح وأزليته 

 

لألسينيين والغنوسيين تأثيرات وايحة علص أفكارهم  وهناك فريق ثالث كان -3
 .وات اهاتهم 

 

- :النيقوالويـــــــون  (3)
  األنطاكي أحود  لالدخي" نيقوالوس " يذكر المؤرخون والالهوتيون القدماء أن هؤالء النيقوالويون هم أتباق

 ( . 5:6أق ) الشمامسة السبعة 
 ثان وش عوا العبوادة الوثنيوة كموا اهتمووا بننكوارهم أن   هوو وقيل أن النيقوالويون أباحوا أكل ما يذبح لألو

كما ُنسب إليهم أنهم نادوا بمبدأ االختالط بالنساء . وبنسبتهم عمل الخلق إلص قوى أخرى , الذي خلق العالم 
مووذكرة فووي , األنبووا غريغوريوووس " فووي غيوور ارتبوواط الزو يووة وأنهووم كووانوا يعيشووون حيوواة خليعووة مسووتترة 

  ."المقارن لطلبة االكليريكية الالهوت 

] ] ] ] ] ] 
 

 
 

 

 /األسرار الكنسية في عصر بولس الرسول /
 
    ًبوه ينوال الموؤمن نعموة غيور منظوورة تحوت موادة أو , السر في الماطلح الكنسي يعني عموالً مقدسوا

 ووايعها من أ ل, والسيد المسيح هو مؤسس أسرار الكنيسة السبعة المعروفة . عالمات منظورة 
 .نفو المؤمنين وخيرهم الروحي 

   المسويحيين عون  زواألسرار الكنسوية بهوذا المفهووم ليسوت طقوسواً خار يوة أو مباشورات رمزيوة تميو
 .ولكنها بمثابة القنوات المواالة بين بحر الخال  وبين اإلنسان طالب الخال  . غيرهم 

   وقود (  15,14: 16يوو ) ا هوو يأخوذ مموا للمسويح ويعطينو.  روالروح القدس هو الفاعل فوي األسورا
 .آمنت الكنيسة منذ تأسيسها بهذم األسرار السبعة وباشرتها 

    ( . 1:4كو  1" ) فليحسبنا اإلنسان كخدام المسيح ووكالء أسرار   : " يقول القديس بولس 
 

  ًســـــر المعموديـــــة : أوال 
 

- :فاعلية سر المعمودية ( 1)
 

- :المعمودية يتم بها الخال   -1
   المعمودية ندخل ملكوت السموات وبهذا يكون الخال  عن طريق الخال  التي يمهد لها اإليمان ب. 
    " يوو " ) إن كان أحد ال يولد من الماء والوروح ال يقودر أن يودخل ملكووت   : الحق الحق أقول لك

5:3 . ) 

 الباب السابــــع
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    "وهم أن يحفظووا فاذهبوا وتلمذوا  ميوو األموم وعمودوهم باسوم اآلب واالبون والوروح القودس وعلمو
 ( . :21,1: ،2مت " )  ميو ما أوايتكم به 

    "  ( . 16:16مر " ) من آمن واعتمد خل 
    نالحووظ هنووا خطوووات التلمووذة باإليمووان واألعمووال عموواد وتعلوويم بكوول الواووايا فهنووا واووية المعموديووة

 " .معمودية اذهبوا وبشروا باإليمان بدون أن يذكر ال" يرورية للخال  فلو كان اإليمان فقط لقال 
    "توي " ) نحن بل بمقتيص رحمته خلانا بغسل الميالد الثاني وت ديد الوروح  اال بأعمال بر عملناه
3 :5,4 . ) 

 

- :بالمعمودية ننال الميالد الثاني من الماء والروح  -2
    إن كووان أحوود ال يولوود موون فوووق ال يقوودر أن يوورى : " وذلووك حسووب قووول السوويد المسوويح لنيقوديموووس

والروح يكون قد ولود مون فووق وهوذا  ءوهكذا اعتبر كل من ولد من الما( .  5:3يو " ) ملكوت   
 .هو الميالد الثاني 

    وقوال عون (  .  5:3توي " ) بمقتيوص رحمتوه خلاونا بغسول المويالد الثواني : " يقول القديس بولس
" ن غسول المواء واعتبور الرسوول أ( .  26:5أف " ) مطهراً إياها بغسل الماء بالكلموة : " الكنيسة 

 .هو غسل الميالد الثاني وهو غسل من الخطايا " بالمعمودية 
 

- :المعمودية هي غسل من الخطايا  -3
    لمواذا تتووانص ... أيها األخ شاول : " لشاول الطرسوسي بعد أن دعام الرب حنانيا  وذلك حسب قول

سه ليكون رسوالً لألمم و لقد دعام السيد المسيح بنف(  16:22أق " ) ؟ قم واعتمد واغسل خطاياك 
ومو ذلك تغفر خطايام بهوذا اللقواء (  16,15: :أق ) إناًء مختاراً يحمل اسمه ويتألم من أ ل اسمه 

 .إلص المعمودية لكي يغسل خطايام مو الرب وال بنيمانه وال ي عله رسوالً إنما يظل محتا اً 
    ل تبووررتم باسووم الوورب يسوووق لكوون اغتسوولتم بوول تقدسووتم بوو: " وبووولس نفسووه يقووول ألهوول كورنثوووس

 ( . 11:6كو 1" ) وبروح إلهنا 
    ال بأعمال بر عملناها نحن بل بمقتيص رحمته خلانا بغسل الميالد الثاني : " ويقول لتلميذم تيطس

 ( . 5:3تي " ) وت ديد الروح القدس 
 

- :المعمودية بها مغفرة الخطايا  -4
    نانو أيها األخوة أ ابهم القديس بطورس الرسوول وذلك أنه لما آمن اليهود يوم الخمسين قالوا ماذا

 ( . 2:،3أق " ) توبوا وليعتمد كل واحد منكم علص اسم يسوق المسيح لغفران الخطايا : " 
    ولو كان ايمان اليهود في ذلك اليوم كافيواً لمغفورة خطايواهم موا كوان الرسوول العظويم يطلوب مونهم أن

 .يعتمدوا لمغفرة الخطايا 
    "دق في يقين اإليمان مرشوشة قلوبنا من يمير شرير ومغتسلة أ سادنا بماء نقي لنتقدم بقلب اا

 ( . 22:11عب " ) 
 

- :المعمودية هي موت مو المسيح وقيامة معه  -5
    إذ موات , وقود بودأ طريوق الخوال  بوالموت ( .  23:6رو ") أ رة الخطية هي موت " يقول الكتاب

 .المسيح عنا وكان البد أن نموت مو المسيح 
   فدفننا معوه . اعتمدنا لموته , أم ت هلون أننا كل من اعتمد ليسوق المسيح : " قول بولس الرسول ي

 ( . 4,3: 6رو " ) بالمعمودية للموت 
    ( . ،-3: 6رو " ) فنن كنا قد متنا مو المسيح نؤمن أننا سنحيا معه " وأيياً يقول 
    ألنهوا ايموان بوالموت كوسويلة للحيواة . المعمودية إذن الزمة للخال  ألنها شركة فوي مووت المسويح

 .واعتراف بأن أ رة الخطية هي موت 
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- :في المعمودية عملية ت ديد  -6
    هكوذا نسولك نحون ... فدفنا معه بالمعموديوة للمووت حتوص كموا أقويم المسويح : " يقول بولس الرسول

 ( . 4:6رو " ) أيياً في  دة الحياة 
    إذ "  ةطبيعتنوا إذن تت ودد فوي المعموديو. لنوا بالمعموديوة هوذم التوي تمونح ... أي في الحيواة ال ديودة

: 3كوو " ) خلعتم اإلنسان العتيق مو أعماله ولبستم ال ديد الذي يت دد للمعرفة حسب اورة خالقه 
11,: . ) 

 

- :في المعمودية نلبس المسيح  -1
    " ( . 21:3غل " ) ألنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح 
    "تلوبس الخوال  الوذي وهبوه . تلبس ما فيه من بر يهبه لك كنتي ة للمعمودية " ... مسيح تلبس ال

 .تلبس الاورة اإللهية التي فقدناها بالخطية األولص . لك في المعمودية بدمه 
 

- :المعمودية هي عملية ختان روحية  -،
    في المعمودية انيمام لعيوية الكنيسة. 
   وبوه " العهد القديم وفي ذلك يقول الرسول عن السويد المسويح  المعمودية كان يرمز إليها الختان في

موودفونين معووه , أييوواً ختنووتم ختانوواً غيوور ماوونوق بيوود بخلووو  سووم خطايووا البشوور بختووان المسوويح 
 ( . 12,11: 2كو " ) بالمعمودية الذي فيها أيياً أقمتم بنيمان عمل   الذي أقامه من األموات 

 

  بين الختان والمعمودية: -
 .إشارة في المعمودية إلص الموت الكامل  -:الختان يقطو  زء من ال سد فيموت  في -1
 .كذلك الحياة ال ديدة التي أتت بالمعمودية كانت باستحقاق الدم الذي ُسفك عنا  -:في الختان يسيل دم  -2
فوي هكوذا المعمود ياوير عيوواً  -( : 1:11توك ) المختون يعتبر عيو في شعب   وفي  ماعوة الموؤمنين  -3

 .عيواً في  سد المسيح , الكنيسة في شعب   
ال يودخل (  5,3: 3يوو ) هكذا كل من ال يولد من الماء والوروح  -( : 14:11تك ) غير المختون كان يهلك  -4

 .ملكوت   
 .هكذا المعمودية الزمة للمغفرة ولعيوية  سد المسيح  -:الختان الزم ويروري بأمر إلهي  -5
 .ة ال تتكرر ألن المعمد ال يموت مو المسيح أكثر من مرة الختان يكون مرة واحد -6
 

- :أهمية المعمودية الهوتياً (2)
 
 " .في المعمودية " بدأ الخال  بالموت ( أ) 
 " .التوبة " يستمر الخال  بالموت عن الخطية ( ب)
 " .أي الموت ال سدي " يتم الخال  بالموت ( ت)

 

- :بدأ الخال  بالموت ( أ)
    بموت المسيح علص الاليب حيث دفو ثمن الخطية وهو الموت ولكن كيف يكون لوي أنوا  بدأ الخال

يكون عن طريق المعمودية ألنهوا شوركة مووت موو المسويح وفوي قيامتوه ... نايب في هذا الموت ؟ 
 " .أيياً 

    " ( . 1:3تي " ) ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبهاً بموته 
    "( . 14:21رؤ " ) قك الموت الثاني وهو العذاب األبدي فنن لم تدخل هذا الموت يلح 
    " ( . 5:6رو " ) قد ارنا متحدين معه بشبه موته 

 

- :يستمر الخال  بالموت ( ب)
   الموت المستمر عن الخطايا بالتوبة المستمرة  قوذلك عن طري. 
    "إذن ال ... سويح يسووق كذلك أنتم أيياً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحيواء إلوص   بالم

 ( . 12,11: 6رو  1" تملكن الخطية في  سدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته 
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    " ألننا نحن األحياء نسلم دائماً للموت من ا ل يسوق لكي تظهر حياة يسوق أيياً في  سدنا المائت
 ( . 11:4كو  2" ) 

    "( . ،:1رو " ) حياة بسبب البر إن كان المسيح فيكم فال سد ميت بسبب الخطية وأما الروح ف 
   معه في المعمودية أيياً نخل  بحياته  اكما نخل  بموته عندما متن. 
   بالمسيح كشفيو كفاري دائم وبحياة المسيح فينا بتسليمنا الكامل لمشيئته في حياتنا  أي نخل. 
    "لحون نخلو  ألنه إن كنا نحون أعوداء قود اوولحنا موو   بمووت ابنوه فبواألولص كثيوراً ونحون ماوا

 ( . 11:5رو " ) بحياته 
    "   ( 25:1عب ) إذ هو حي أيشفو فيهم يقدر أن يخل  أيياً إلص التمام الذين يتقدمون له إلص. 
    " ( . 25:2غل " ) مو المسيح ُالبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا فّي 

 

 -:يتم الخال  بالموت ( ج)
 .لموت عن شهوات العالم بالتوبة ويتم بموت ال سد يبدأ الخال  بالموت بالمعمودية ويستمر با 
 ( . 11:2رؤ" ) الحياة  لكن أميناً إلص الموت فسأعطيك إكلي" 
 ( . 1:13عب  1" أنظروا إلص نهاية سيرتهم " 
  
 

 -:طقـــــــس المعموديـــــــــة ( 3)
 
ان المعمود يوردد اويغة كو, كان يسبق طقس العمواد مباشورة  حود الشويطان و إعوالن التمسوك بالمسويح  -1

 " .قانون إيمان الرسل " معينة تتيمن العقائد اإليمانية األساسية تلك التي ُعرفت باسم 
ألنك إن اعترفت بفمك بالرب يسووق وآمنوت " فال هر باإليمان شرط أساسي كما يقول بولس الرسول      

 ( . 11::رو " ) بقلبك أن   أقامه من األموات خلات 
 .( : 5:4أف " ) احد إيمان واحد معمودية واحدة رب و"     
(  Hudor Zon) كما تشير إلص ذلك تعاليم الرسل والتعبير اليوناني " ماء  ار " كان العماد يتم في  -2

 .هكذا نفهم التشابه ال ميل بين المعمودية والماء ال اري " الماء المعطي للحياة " معنام الحرفي 
وكوان المعمود . معناها اوبغة وال يمكون أن توتم الاوبغة إال بوالتغطيس " ودية معم" كلمة  -:التغطيس  -3

 .اآلب واالبن والروح القدس , يغطس ثالث مرات في الماء علص اسم الثالوث القدوس 
 11:1مور ,  16:3موت " ) ن المواء فلما اعتمد يسوق اعد م" السيد المسيح نفسه اعتمد بالتغطيس     
فنوزل كالهموا إلوص المواء فيلوبس والخاوص فعمودم ولموا " ي الذي عمدم فيلبس وأيياً الخاص الحبش. (

 ( . ،3,:3: ،أق " ) اعد من الماء خطف روح الرب فيلبس 
كان يرسم بالزيت علص  بهة المعمد بعالمة الاليب وتويو عليه األيدي وكان يااحب العماد التراتيل  -4

ويوذكر كثيور . عمواد والحيواة ال ديودة فوي المسويح وهي مويوعة باورة تعب عن التعاليم المناسوبة لل
لوذلك يقوول اسوتيقظ " من العلماء أن رسالة بولس الرسول إلص أفسس تتيمن  زء من ترنيمة العماد 

 ( . 14:5أف  1" أيها النائم وقم من األموات فييئ لك المسيح 
 .وكانوا يرتدون الثياب البيياء إشارة إلص البراءة والفرح      

 

 للمعمودية في عار الرسل  أمثلة: -
 ( . ،:36أق " ) ماذا يمنو أن أعتمد : " الذي قال  الخاي الحبشي -1
اعتمد في الحوال هوو والوذين لوه "  " رحلة بولس الرسول الثانية " في رحلة بولس وسيال  -: س ان فيلبي -2

 ( . 33:16أق " ) أ معين 
الماء حتص ال  واب بطرس أترى يستطيو أحد أن يمنحينئذ أ " الذي اعتمد بعد إيمانه مباشرة  -: كرنيليوس -3

(  41,،4: 11أق  1" يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيياً وأمر أن يعتمدوا باسوم الورب 
. 
 ( . 15:16أق " ) اعتمدت هي وأهل بيتها " التي آمنت علص يد بولس الرسول  -: ليديا بائعة األر وان -4
أشكر   إنوي لوم أعمود أحوداً مونكم . أم باسم بولس اعتمدتم . ل بولس ُالب أل لكم هل انقسم المسيح ألع"  -5

 ( .  15-13: 1كو  1" ) إال كريسبس وغايس حتص ال يقول أحد أني عمدت باسمي 
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  ً(المسحة المقدسة ) " التثبيت " سر الميرون : ثانيا 
 

 لحيواة موو   ف تعتمود حياتنوا علوص ذراعنوا هو عطية الوروح القودس إذ تشوترك إرادتنوا موو الوروح القودس فوي ا
 .البشري لكن عملنا هو است ابة لعمل الروح القدس فينا 

 عن المعمودية وقد مارسته الكنيسة األولص بويو أيدي الرسل وبعد ذلك اار يتمم بمسوحة  لكما أنه سر منفا
 . "طيب " أو " دهن " ميرون كلمة يونانية قبطية معناها , الميرون المقدسة 

  " أق " ) فتقبلووا عطيوة الوروح القودس , توبوا وليعتمد كل واحد منكم علص اسم يسوق المسيح لغفوران الخطايوا
3،:2 . ) 

  " و أما المسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم وال حا وة بكوم إلوص أن يعلمكوم أحود بول كموا تعلمكوم هوذم المسوحة
 ( . 21,21: 2يو  1" ) عينها كل شئ وهي حق 

 

 ـــــــــــــــة أمثل: -
- :أهــــــــل السامـــــــــــــــرة  (1)
  "أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزال  ةولما سمو الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلم  

ين باسوم غير أنهوم كوانوا معتمود, ألنه لم يكن قد حل بعد علص أحد منهم . لوا الروح القدس باليا أل لهم لكي يق
 ( . 11-14: ،أق " ) الرب يسوق حينئذ ويعا األيادي عليهم فقبلوا الروح القدس 

 

- :أهــــــل أفســــــــــــــــس  (2)
  ولمووا أفهمهووم أن معموديووة يوحنووا كانووت للتوبووة فقووط . و وود بووولس مووؤمنين معتموودين بمعموديووة يوحنووا فقووط "

 ( . 6-1: :1أق " ) عليهم حل الروح القدس عليهم  ولما ويو بولس يديه. اعتمدوا باسم الرب يسوق 
  ولكن الذي يثبتنا معكم فوي المسويح وقود مسوحنا هوو   الوذي " وقد أشار بولس الرسول إلص سر التثبيت بقوله

 ( . 22,21: 1كو  2" ) ختمنا أيياً وأعطص عربون الروح في قلوبنا 
 وبووالروح القوودس نحيووا الحيوواة الالئقووة بنووا كبنووين وكووال  فالبمعموديووة نشووترك مووو المسوويح فووي موتووه وننووال البنوووة

 .األمرين الزم لخالانا 
 
 

  ًاإلفخارستياســــــر : ثالثا : -
  وكانوا يواظبون علص " " كسر الخبز " أسس السيد المسيح بنفسه هذا السر وقد مارسته كنيسة الرسل ودعته

 ( . 42:2أق " ) تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والالوات 
 

  نظرة كنيسة الرسل لالفخارستيا: -
بفعل الروح القودس  نفي هذا السر يتحوال رتمسكت كنيسة الرسل بما تسلمته من الرب من أن الخبز والخم -1

ألننوي تسولمت مون " وقود أكود القوديس بوولس هوذم العقيودة ... إلص  سد حقيقي ودم حقيقي لعمانوئيول إلهنوا 
خوذوا " خبوزاً وشوكر فكسور وقوال  1أخوذ, وق في الليلة التي أُسلم فيهوا أن الرب يس: الرب ما سلمتكم أيياً 

ر القووديس زكمووا حوو( .  24,23: 11كووو  1" ) لووذكري  اكلوووا هووذا هووو  سوودي المكسووور ل لكووم ااوونعوا هووذ
إذا أي من أكل من هوذا الخبوز وشورب كوأس الورب بودون : " بولس المتهاونين وكشف لهم حقيقة هذا السر 

 ( . 21:11كو  1" ) ماً في سد الرب ودمه استحقاق يكون م ر
: " قوال القوديس بوولس ... سر االفخارستيا هو شركة  سد المسيح ودمه و اتحواد بوه وموو بعيونا الوبعض  -2

. الخبز الذي نكسرم أليس هو شركة  سد المسيح . هي شركة دم المسيح  تكأس البركة التي نباركها أليس
 16و11: 11كوو  1" ) خبوز الواحود ألننا  ميعاً نشترك فوي ال, واحد  سد , فنننا نحن الكثيرين خبز واحد 

). 
" فووي طبيعتهووا و وهرهووا  بسور االفخارسووتيا ذكوورى عينيووة لموووت المسوويح وقيامتوه و امتووداد لذبيحووة الاوولي -3

 ( . 25:11كو  1, (  22::1لو " ) اانعوا هذا لذكري 
        ه وقيامتوه فوننكم كلموا أكلوتم هوذا الخبوز وشوربتم هوذم الكوأس وكلما قدمنا هذم الذبيحة نتذكر آالم الورب وموتو         

 .وهنا يعني استمرار هذم الذبيحة حتص م ئ الرب ( .  26:11كو  1" ) تخبرون بموت الرب إلص أن ي ئ 
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التناول من  سد الرب ودمه ذو بركات روحية كثيرة فهو يمنحنا غفرانواً للخطايوا وثباتواً فوي المسويح وحيواة  -4
مون يأكول  سودي ويشورب دموي فلوه حيواة أبديوة وأنوا . " وهو غذاء دائم ألرواحنوا وأنفسونا وأ سوادنا  ةأبدي

 ( . 54:6يو " ) أقيمه في اليوم األخير 
 ( . 56:6يو " ) من يأكل  سدي ويشرب دمي يثبت فّي وأنا فيه "          
 ( . 6:،5يو " ) من يأكل هذا الخبز يحيا إلص األبد "         
   
 

  ًسر التوبة واالعتراف  -:رابعا: -
  يخت  هذا السر بفاعلية الروح القدس في الخاطئ التائب الذي يقودم نداموة عون خطايوام التوي ارتكبهوا ويعتورف

 ...بها أمام كاهن   فينال الغفران بفعل الروح القدس الذي يستدعيه الكاهن في االة التحليل 

 كثيوورين موون الووذين آمنوووا كووانوا يووأتون مقوورين " ر سووفر األعمووال أن وقوود مارسووت كنيسووة الرسوول هووذا السوور فيووذك
 ( . :1:،1أق " ) ومخبرين بأفعالهم 

  " ( . 31:11أق " ) فاهلل اآلن يأمر  ميو الناس في كل مكان أن يتوبوا متغايياً عن أزمنة ال هل 
 

 

  خامساً ســـــر الزي ـــــــة: -
  بوه يتحود ... وثبتوه الورب يسووق ورفعوه إلوص مرتبوة السور المقودس الزواج ناموس مقودس أسسوه   منوذ البودء

 .الر ل والمرأة اتحاداً مقدساً بالروح القدس 

 أيهوا الر وال أحبووا نسواءكم كموا " قوال ... وقد دعا القديس بولس الزواج سوراً عظيمواً باتحواد المسويح بالكنيسوة
هوذا يتورك الر ول أبوام وأموه ويلتاوق  لمون أ و. ..أحب المسيح أيياً الكنيسة وأسلم نفسه أل لها لكوي يقدسوها 

: 5أف  1" هوذا سور عظويم ولكننوي أنوا أقوول مون نحوو المسويح والكنيسوة . بامرأته ويكون االثنان  سداً واحداً 
22-32 . ) 

  ولكون إن موات . المورأة مرتبطوة بالنواموس موا دام ر لهوا حيواً " ويقول معلمنوا بوولس أييواً لكنيسوة كورنثووس
 ( . 1::3كو  1" ) في الرب فقط , رة و لكي تتزوج بمن تريد ر لها فهي ح

  أي أنها كانت عمالً دينياً مقدساً في الكنيسة . فالزي ة منذ عار الرسل كانت ُتعقد باسم الرب. 
 
 

  ًســــــر الكهنـــــــوت : سادسا: -
 الروحيوة ويوتم بويوو اليود  سر الكهنوت هو السر الذي يعطي بعض الخدام السلطان لمباشورة الخودمات الكنسوية

 .وتعني ويو اليد " شرطونية " علص رأس المختار لهذم الدر ة ويسمص في اليونانية 
  وقد مارس اآلباء الرسل الخدمات الموكلوة إلويهم بهوذا السولطان الكهنووتي المعطوي لهوم بوالروح القودس وتممووا

 .األسرار و أقاموا أساقفة وقسوساً وشمامسة 
 حتص أكون خادماً ليسوق المسيح أل ول األموم " " يباشر الخدمة الكهنوتية " لس ذاته كاهناً لقد دعي القديس بو

 ( . 16:15رو " ) ليكون قربان األمم مقبوالً مقدساً بالروح القدس , و مباشراً الن يل   ككاهن 
  كموا هورون أييواً ال يأخذ أحد هذم الوظيفة بنفسه بل المدعو من  : " ويقول عن هذم الوظيفة الكهنوتية  ( "

 ( . 4:5عب
 

 أواًل الكهنوت دعوة و إرسالية
 

- :دعوة و إرسالية و اختيار من    (1)
  " ( . 2,1: :لو " ) وأرسلهم يكرزوا ... ودعا تالميذم االثنص عشر وأعطاهم قوة وسلطان 
  " السامرة و إلص أقاص األرض تكونوا لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية و( : االثنص عشر ) ثم قال لهم

 ( . 1:،أق " ) 
  " ( . 5:11مت " ) هؤالء االثنص عشر أرسلهم يسوق 
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- :الكهنوت والنفخة المقدسة  (2)
 ما عمله الرب حيث أعطص تالميذم بهذم النفخة سلطان الحل والربط  والنفخة المقدسة ه. 
  " ًا أرسلني اآلب أرسلكم أنوا ولموا قوال هوذا نفوخ سالم لكم كم: ففرح التالميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوق أييا

 ( . 22-21: 21يو " ) وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايام تغفر له ومن أمسكتم خطايام أمسكت 
  وظلت النفخة المقدسة تسلم من  يل إلص  يل وكان الرسل أيياً يمنحون الروح القدس فوي الرسوامة الكهنوتيوة

 " .بويو اليد أيياً 
 

- :الخالفة الرسولية للكهنوت  (3)
  فالكهنوت لعمل معين ورسالة معينة ليست في عهد الرسل فقط بول خلفوائهم أييواً وهوذا يتيوح مون قوول بوولس

احترزوا إذن ألنفسكم ول ميو الرعية التي أقوامكم الوروح القودس عليهوا أسواقفة : " الرسول إلص أساقفة أفسس 
 ( . 21:،2أق " ) لترعوا كنيسة   التي اقتناها بدمه 

  فبالرغم أن بولس الرسول هو الوذي " لترعو كنيسة  " فالروح القدس أقام خلفاء الرسل أي دعاهم وأرسلهم
 .أقامهم وأرسلهم إال أن الكتاب علص فم بولس الرسول يقول أن الروح القدس هو الذي أقامه 

 

- :الكهنوت وويو اليد ل ميو الرتب الكهنوتية  (4)
  "ا االخوة ر ال منكم مشهود لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم علص هذم الحا وة انتخبوا أيه ( "

 ( .3:6أق 
  وبووالرغم موون كوول هووذم المووؤهالت إال أنهووم لووم يتطوعوووا موون أنفسووهم بوول اختيووروا ثووم ويووعت اليوود علوويهم أي موون

 .اليروري أن يمروا علص القنوات الشرعية للكنيسة 
 ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة وويو أيودي الكهنوة : " ميذم تيموثاوس بولس لتل سويقول القدي

 ( . 14:4تي  1" ) 
  " ( . 6:1تي  2" ) فلهذا السبب تيرم أيياً موهبة   التي فيك بويو يدي 
  ( 3,2: 13أق . ) 
 
 

 ثانيًا الكهنوت جماعة مميزة بأعمال مميزة
 

- :أعطاهم سلطان الحل والربط  (1)
 الحوق أقوول لكوم ( "  ،1:،1موت ) ثوم لكول التالميوذ فوي (  16:،1مت  1أعطام للتالميذ في شخ  بطرس في

 " .وكلما تحلونه علص األرض يكون محلوالً في السماء  ءكلما تربطونه علص األرض يكون مربوطاً في السما
 له ومن أمسكتم خطايام أمسكت  خطايام غفرت ماقبلوا الروح القدس من غفرت: "  ةثم أعطاهم إيام بعد القيام "

 ( . 23,22: 21يو) 
 

- :أعطاهم سلطان التعليم والتعميد  (2)
  " وأواووانا أن نكوورز . لويس ل ميووو الشووعب بوول لشووهود سووبق   و انتخووبهم لنوا نحوون اللووذين أكلنووا وشووربنا معووه

 ( . 42,41: 11أق " ) للشعب ونشهد 
  " ( . 15:11رو " ) كيف يكرزون إن لم يرسلوا 
 

  -:سلطان ممارسة سر االفخارستيا و (3)
  "( . 22::1لو " ) عنكم اانعوا هذا لذكري  لهذا هو  سدي الذي يبذ 
  " كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح ؟ الخبز الذي نكسرم أليس هو شوركة  سود المسويح ؟

 ( . 15:11كو  1" ) 
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- :ولهم منح الروح القدس  (4)
  "حينئوذ ويوعا األيوادي علويهم ... اليا أل لهم لكي يقبلوا الوروح القودس  وحنا لما نزالأرسلوا إليهم بطرس وي

 ( . 11-14: ،أق " ) فقبلوا الروح القدس 
  "( . ،6:1أق " ) بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم  وولما وي 
  وهو غير ويو للرسامة الكهنوتية (  21,21: 2يو  1) وهذا هو سر المسحة. 
 

- :مل اإلرشاد والتدبير ولهم ع (5)
  "  ( . 1:13عب " )  اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة 
  " ً( . 11:13عب " ) أطيعوا مرشديكم و اخيعوا ألنهم يسهرون ل ل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا 
  "روهم  ميعواً فوي أن تعرفوا الذين يتعبون بيونكم ويودبرونكم فوي الورب وينوذرونكم وأن تعتبو ةنسألكم أيها االخو

 . ( 13,12: 5تس  1" )  ةالمحب
 
 

 وتـــــف الكهنـــــوظائ:  ثالثًا 
- :وكـــــــــــــالء  (1)
  " ً1" ) هكذا فليحسبنا اإلنسان كخدام المسيح ووكالء سرائر   ثم يسأل في الوكالء لكي يو د اإلنسوان أمينوا 

 ( . 2,1: 4كو 
 لكنيسة بولس هنا كوكيل سرائر   أي أسرار ا. 
  "وكيل   " الكهنوت " هنا األسقف (   1:1تي " )   ليكن األسقف بال لوم كوكيل هلل. 
 

- :سفـــــــــراء  (2)
  " إذن نسعص كسفراء للمسيح كأن   يعظ بنا نطلب عون المسويح  ...   كان في المسيح ماالح للعالم نفسه :

 ( . 21:5كو  2" ) تاالحوا مو   
  ماالحة بين   واإلنسان ثم توايل كلمة   لإلنسان فبولس يكلم أهل كورنثوس عن نفسه وهوو عمل السفير

 .والكهنة يعملون عمل سفراء في ماالحة اإلنسان و  وكأن   يعظ بهم 
 

- :رعــــــــــــاة  (3)
  " ( . 16,15: 21يو " ) ارعي غنمي ارعي خرافي : " قال السيد المسيح لبطرس 
  "احترزوا إذن لنفسكم ول ميو الرعية التوي أقوامكم الوروح القودس فيهوا : " لرسول قال ألساقفة أفسس بولس ا

 ( . 21:،2أق " ) لترعوا كنيسة   التي اقتناها بدمه 
  ( 25:2بط  1" ) راعي نفوسكم وأسقفها : " فيقول القديس بطرس عن الرب يسوق . 
 

- :معلميــــــــن  (4)
 علم بل الذين أُعطي لهمليس لكل أحد سلطان أن ي. 
  " ( . 12,11: 4أف ,  1:12رو " ) المعلم ففي التعليم أما 
 ( . 2:3تي  1" ) االحاً للتعليم : " ن يكون ومن شروط السقف أ 
  1:2تي  1" وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الاحيح : " يقول القديس بولس لتلميذم تيطس أسقف كريت . ) 
 ( . 2:4تي  2" ) عظ بكل أناة وتعليم . انتهر . وبخ : " ميذم تيموثاوس قول القديس بولس لتل 
 

- :مرشدون ومدبرون  (5)
    ( . 1:13عب ) أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة 
  " المدبرون حسناً فليحسبوا أهالً لكرامة مياعفة والسويما الوذين يتعبوون فوي الكلموة " القسوس " أما الشيوخ

 ( . 11:5 تي 1" ) والتعليم 
  " ثم نسألكم أيها االخوة أن تعرفوا بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيراً  داً فوي المحبوة "

 ( .13,12: 5تس  1) 
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- :كهنــــــــــــة  (6)
  ً( . 21:1عب " ) كاهن إلص األبد علص طقس ملكص اادق : " السيد المسيح كاهنا 
  ( . 11:5,  1:5,  14:4,  1:،,  26:1ب ع) وقيل أيياً أنه رئيس كهنة 
  ً(  16:1رو ) بولس دعي كاهنا 
 

  في الكتاب المقدس في التر مات المختلفة  (كهنة ) أمثلة علص تر مة: -
 

 
 م

 
 التر مة الكاثوليكية

 
 التر مة البروتستانية

 

 
1 

 
والكهنة الذين يقومون بعملهم قياماً حسناً 

 ( . 11:5تي  1) يستحقون كرامة مياعفة 

 
وأما الشيوخ المدبرون حسناً فليحبوا أهالً 

 ( . 11:5تي  1) لكرامة مياعفة 
 

 
2 

 
ال تقبل الشكوى علص كاهن إال بشهادة 

 ( . 5::1تي  1) شاهدين أو ثالثة 

 
ال تقبل شكاية علص شيخ إال علص شاهدين أو 

 ( . 5::1تي  1) ثالثة 
 

 
3 

 
مور تركتك في أقريطش لتتم فيها تنظيم األ
تي ) وتقيم كهنة في كل بلدة كما أوايتك 

5:1 . ) 
 

 
تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب األمور 
الناقاة وتقيم في كل مدينة شيوخاً كما 

 ( .5:1تي ) أوايتك 
 

 
4 

 
ال تهمل إلهية الروحية التي فيك فقد أويتها 

بالنبوة حين ويو  ماعة الكهنة أيديهم عليك 
 ( . 14:4تي  1 1

 
مل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة ال ته

 ( . 14:4تي  1) مو ويو أيدي المشيخة 
 

 
5 

 
فأرسل من ميلطس يستدعي شيوخ الكنيسة 

 ( . ،1:  11: 21أق ) في أفسس 

 
فأرسل إلص ميلطس يستدعي قسوس الكنيسة 

 ( . ،1: 11: 21أق ) في أفسس 
 

 
 تانت قس أو كاهن إلص شويخ عون عمود ألنهوم يحواربون الكهنووت في األمثلة السابقة عدى األخير يتر م البروتس

ألن أعلص رتبة عندهم هي الشيخ وهذا كما رأينا في الفوروق بوين التر موات منافيوة للحوق حتوص الون  اليونواني 

 . كاهن precbvteroc`والقبطي تتر م 

  يذكرهم علص أنهم أساقفة (  21:،2أق ) أما في المثل األخير فيتر م شيخ إلص قس عن عمد ألنه سبق ذلك في
فتكون النتي ة أن كلمة قسوس تساوي أساقفة وهذا خطأ ألن هنا قسوس غير شيوخ حيوث أحيانواً تشومل أسوقفاً 

 !! .أو قساً لكي يلغوا تحديد الرتبة ويقولوا شيخاً 
  ًلكن كلمة شيخ بمفردها تعني أسقفا. 
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 أمثلـــــــــــة :- 
 

ارعوا رعية   التي بينكم نظواراً ... رفيقهم والشاهد الالم المسيح . ا الشيخ أطلب الشيوخ الذين بينكم أن"  -1
 ( . 2,1: 5بط  1" ) 

وايح أن بطرس وهو شيخ أي أسقف يخاطب شويوخاً زمالئوه أي أسواقفة وأيواف إلوص ذلوك أنهوم رعواة وأييواً 
 . فنظاراً حيث كما قلنا ناظراً في اليوناني تعني أسق

 ( . 1:يو  2) ة المختارة إلص كيري" الشيخ "   -2
 
 

- :رابعًا درجات الكهنوت 
 
 األسقفية والقسيسية والشموسية : ي ثالث در ات وه. 
  (  1:1تي " ) وال محب للمال ... وال طامو بالربح القبيح . " ويشترط فيها  ميعاً القداسة والبعد عن الماديات 
 

- :األسقفيـــــــــة  (1)
  بوط  1" ) نكوم كخوراف يوالة لكونكم التلنوتن اآلن إلوص راعوي نفوسوكم وأسوقفها أل: " أطلقت علص السيد المسويح

احتوورزوا ألنفسووكم ول ميووو " فاألسووقفية توورتبط بالرعايووة (  11:11يووو )  حوالوورب هووو الراعووي الاووال( 25:2
 ( . 21:،2أق " ) الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة   التي اقتناها بدمه 

 وقد أقيم األسواقفة نوابواً عون الرسول ويوتم اختيوارهم . هو رئيس الكنيسة ومدبرها وراعيها ومعلمها  -: ألسقفا
 .باالنتخاب من الشعب 

 

  شــــــــروط األسقفيـــــــــة: -
 ( . 1:1تي " ) ي ب أن يكون األسقف بال لوم كوكيل   "  -1
" له شهادة حسنة من الذين هم من الخوارج "  –" تالف غير حديث اإليمان لئال ي"  –" االحاً للتعليم "  -2

 ( . 1-2: 3تي  1) 
" مالزماً للكلمة الاادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الاحيح ويووبخ المناقيوين "  -3

 ( . :-1تي ) 
 .قط وليس للشعب وحتص إن ماتت يلتزم بهذم الافة وذلك لألسقف ف( .  6-1تي " ) بعل امرأة واحدة "  -4
يدبر بيته حسناً وله أوالد في الخيوق بكل وقار وإنما إن كان ال يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة "  -5

 ( . 5,4: 3تي  1" )   
توي  1" ) وال محوب للموال , غير مدمن الخمر وال يّراب وال طامو بالربح القبيح بل حليماً غير مخااوم "  -6

3:3 . ) 
 

 ـة ملحوظـــــــ: -
وكان اإلنسان المتزوج في العار الرسولي ال ُيحرم من در ة األسقفية إذا ... حالياً األساقفة غير متزو ين 

في م مو نيقية  ولكن أل ل االهتمام بالخدمة وفيما هو للرب قررت الكنيسة في القرن الراب, فيه الشروط  تتوافر
 ( . 32:1كو  1" ) يما للرب كيف يريص الرب غير متزوج يهتم ف" م بأن يكون األسقف بتوالً  325
 

- :القسيسيــــــــــــة  (2)
انتخبا لهم قسوساً في كل كنيسة ثم اليا بأاوام " رسامة القسوس بويو اليد تسبقه الوات وأاوام 

 .رحلة بولس وبرنابا األولص ( .  23:14أق " ) واستودعاهم للرب الذين كانوا قد آمنوا به 
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 -:ف والقسيس الفرق بين األسق
- :األساقفة لهم حق إقامة القسوس  -1
  " ( . 22:5تي  1" ) وال تشترك في خطايا اآلخرين , ال تيو يدك علص أحد بالع لة 
  " ( . 5:1تي " ) تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب األمور الناقاة وتقيم في كل مدينة قسوساً كما أوايتك 
  تقيم " التر مة القبطية لكلمة: " -

  "Ovho `Ntekcemni `Nhan `Precbvteroc  " ًومعناها يرسم قسوسا. 

 

- :األسقف له الحق في محاكمة أو مكافأة القسوس  -2
  " ( . 5::1تي  1" ) ال تقبل شكاية علص كاهن إال علص شاهدين أو ثالثة 
  "1" ) والتعليم  ةأما القسوس المدبرون حسناً فليحسبوا أهالً لكرامة مياعفة والسيما الذين يتعبون في الكلم 

 ( . 11:5تي 
 

  مالحظـــــــــــة: -
وهي أعلص من القسيسية إذ " قم  " أي " Hvjovmenoc" في اليونانية والقبطية تأتي من " مدبر " كلمة 

 .هي در ة التدبير لكنها أعلص إدارياً وليس كهنوتياً أي في در ة الكهنوت 
 

- :ة يـــــســــــالشمو (3)
 (الشمامسووة) وتعنووي " ديوواكون " ويقابلهووا اللفووظ اليونوواني " خووادم دينووي " ربووة عوون السووريانية وتعنووي كلمووة مع

و اسووتخدمت فيمووا بعوود  دفعّبوور بهووا الرسوول عوون خدمووة الموائوو" تتاوول باالحتيا ووات ال سوودية " الحرفووي  صبووالمعن
 .للداللة علص معاني أوسو تشمل كل أنواق الخدمات الزمنية والروحية 

 و اسوتخدمت أييواً (  21موت  1" إن ابن اإلنسان لم يأت لُيخودم بول ليخودم " حينما قال  الم د بو استخدمها ر
ولكون سورعان موا خااوت هوذم (  31:1مور ) للتعبير عون الخدموة التوي كانوت النسواء يقودمنها للسويد المسويح 

بووولس  : "بخدمووة الدياكونيووة أو الشموسووية  ةهووي المعروفوو, الكلمووة للتعبيوور عوون خدمووة معينووة فووي الكنيسووة 
" وتيموثاوس عبدا يسوق المسيح إلص  ميو القديسين في المسيح يسوق الذين في فيلبي مو أساقفة وشمامسة 

 ( .1:1في ) 
 

  ( : 6أق ) وردت ذكر رسامتهم في -

- :واشترطت فيهم اشتراطات معينة 
 ( . 3:6أق ) أن يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة  -1

 ( . 6:6أق ) ليهم مو الاالة أن يقيمهم رسل بويو اليد ع -2

نسوومو عوون خدمووة الشمامسووة السووبعة (  6أق ) مثلمووا فووي . أن يباشووروا مسووئوليات معينووة فووي الكنيسووة  -3

 ( . 11,  9,  1: 6أق ) اال تماعية ولكن اسطفانوس كان يعمل بالكرازة والتعليم 

 

  ( : 1:1في ) في رسالة فيلبي ورد ذكر الشموسية مو السقفية -

- :يذكر افات الشماس (  13-8: 3تي 1) لة تيموثاوس األولص ثم في رسا
 ( . 12:3تي  1) بعل امرأة واحدة  -4

 ( . 12:3تي  1) مدبرين أوالدهم حسناً  -5

 ( . 13:3تي  1) حسنة وثقة كبيرة في اإليمان في المسيح  ةيقتنوا در  -6

 ( . 11:3تي  1 – 7:1تي  – 2:3تي  1) بال لوم  -7

 .مو رتبة األسقف (  7 – 5 – 4)  ونالحظ تشابه الافات رقم

] ] ] ] ] ] 
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 /العقائد المسيحية في عصر بولس الرسول /
 

 ةــائــــــد األساسيــــالعق : -
- :عقيدة الفداء والاليب  (1)

  عقيدة الةداء في المسيحية في العهد الجديد لها نةس المةهوم اليهةودي القةديم إنةه فةدانا ومةات عةةا علةى نحةو مةا

فالمسيح  قبوله الموت على الصليب جع  نةسةه  ةديالً ... يوان البرئ يذ ح ويموت نيا ة عل إنسان مذنب كان الح

الةرس وضةع " عل اإلنسان ونقلت عقو ة الخطيةة ومسة ولياتها المةي علةى اإلنسةان ووضةعت علةى رأس المسةيح 

 ( . 1822أش " ) عليه إثم جميعةا 

  ويؤكد ذلك بولس الرسول في قوله: -
غل " ) يح افتدانا من لعنة الناموس إذ اار لعنة أل لنا ألنه مكتوب ملعون كل من ُعلق علص خشبة المس"  -1

13:3 . ) 

 ( . 21:5كو  2" ) الذي لم يعرف خطية اار خطية أل لنا لناير نحن بر   فيه "  -2

 ( . 2:5أف " ) أسلم نفسه أل لنا قرباناً وذبيحة هلل رائحة طيبة "  -3

 ( . 31:1كو  1" ) يح يسوق الذي اار لنا حكمة من   وبراً وقداسة وفداء ومنه أنتم بالمس"  -4

  الذي فيه لةا الةداء  دمه غةةران الخطايةا " ويوضح  ولس الرسول فاعلية ذ يحة المسيح الةدائية ال ةارية فيقول

 ( . :8::كو ,  :58أف " ) حسب غةى نعممه 

  يوس وعجول     دم نةسةه دخة  مةرة واحةدة إلةى ا  ةداس فوجةد وليس  دم ت8 " ويبيل اسممرار فاعليمها فيقول

 ( . 385:عب " ) فداء أ دياً 

 

  يتال الاليب اتااالً وثيقاً بعقيدة الفداء: -
- :الاليب فخر المؤمن  -1
غل " ) و أما من  هتي فحاشا لي أن أفتخر إال باليب ربنا يسوق المسيح الذي به قد ُالب العالم لي وأنا للعالم " 

14:6 . ) 

- :الاليب قوة    -2
" نحن نكرز بالمسيح مالوباً ... وأما عندنا نحن المخلاين فهو قوة   , إن كلمة الاليب عند الهالكين  هالة " 
 ( . 23,  18كو  1) 

- :الاليب مويوق تطلو المؤمن الدائم  -3
 ( . 2:2كو  1" ) ألني لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إال يسوق المسيح و إيام مالوباً " 

 
 

- :عقيدة النعمة والخال   (2)
وال  مون  هوة   هما هبة م انية بال مقابل" من  انب   " النعمة والخال   .1

- : الناموس تتوقف علص أعمال
  اذ الجميةع .  نةه ال فةرق ... " يسةموي فةي ذلةك الةوثةي واليهةودي , فالبشر جميعاً ةملمهم الخطية ومل ت عليهم

 ( . 832,33 2رو " ) مجد هللا  أخطيوا وأعوذهم

  " ( . 3:82رو " )  ن  الةاموس معرفة الخطية .  نه  يعمال الةاموس ك  ذي جسد ال يمبرر أمامه 

 البـــاب الثامـــن
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  فم هةةر نعمةةة هللا ( .  5:,832 2رو " ) ةىةةةا كةة  فةةم ويصةةير كةة  العةةالم تحةةت  صةةا  مةةل هللا 8 " ونميجةةة لةةذلك

ه  الةةداء الةذي  يسةوب المسةيح الةذي  دمةه هللا كةةارة  اإليمةان  دمةه ممبةرريل مجانةاً  ةعممة" المخلصة المجانيةة 

 ( . :832,3 2رو " ) الصةح عل الخطايا السالةة  إمهال هللا   إلظهار  ره مل أج

 

وبقية استحقاقات الخال  مون سور معموديوة  النعمة الم انية نستحقها باإليمان .2

  المسوويح الفووادي فووي شووخ وسوور الميوورون وسوورالتوبة واإلعتووراف وسوورالتناول 
- :وعمله الخالاي

 ( . :,83 2رو ) "ه الةعمة المي نحل فيها مقيمونر ةا يسوب الذي  ه أيضاً  د صار لةا الدخول  اإليمان إلى هذ" .:

 ( . 25,24: 3رو " ) باإليمان بدمه ... متبررين م اناً بنعمته بالفداء الذي بيسوق المسيح "  .2

 ( . 83:أف " ) يمان  ن م  الةعمة مخلصون  اإل"  .2

 .ذكرت سابقا في األسرار االستحقاقاتباقي 
 

- :عقيدة موت المسيح وقيامته  (3)
نرى موت المسيح و ياممه يحم  حجر ال اوية فةي المعلةيم علةى , مةذ اليوم ا ول الذي تيسست فيه ال ةيسة المسيحية 

 ...أنها حقيقة حدثت تماماً لةبوات ا نبياء  ديماً 

                                                       الةذي أ امةه هللا نا ضةاً .  ييةدي أثمةة صةلبمموه و ملممةوه "   -8يوم تيسيس ال ةيسة يؤكد هذا ا مةر  ع ة  طرس( :)

 ( . 32,:83 3أب " ) أوجاب الموت 

 ( . :238أب )  كراذة فيلبس للخصي الحبشي الذي كان يقرأ مل أةعياء الةص  الخا   آالم المسيح( 3)

 ( . ::-:82 ::أب ) كراذة  طرس ل رنيليوس ( 2)

 ( . :2-:83 2:أب ) وأيضاً  ولس في المجمع  ينطاكية  يسيدية ( :)

... " مةل ال ةيسةة و بلةه كعقيةدة أساسةية , تسلم القديس  ةولس الرسةول المقليةد الخةا   مةوت المسةيح و ياممةه 

وأنةه , وأنةه دفةل . أن المسيح مات مل أج  خطايانةا حسةب ال مةب , أيضاً  ما  بلمه أنا لفينةي سلمت إلي م في ا و

 ( . 2,:8  2:كو  :" )  ام في اليوم الثالث حسب ال مب 

 ( . 82::في " )  عرفه و وة  ياممه وةركة آالمه ممشبهاً  موته " ويقول  ه  فيلبي 

       "الرا ةةدون  يسةةوب سيحضةةرهم هللا أيضةةاً معةةه  إن كةةةا نةةؤمل أن يسةةوب مةةات و ةةام ف ةةذلك8 " ويقةةول للمسةةالوني ييل 

 ( . :8::تس  :) 

 
 

- :عقيدة اإلله الواحد المثلث االقانيم ( 4)
 أمنت كنيسة الرسل باله واحد مثلث االقانيم والتثليث بحسب المفهوم الرسولص هو حقيقة دينية وليست فلسفية

- :في قاه البشارة -1
؛فاهلل األب هو الذي أرسل  برائيل المالك المبشر وبشرت العذراء بأنها ستحبل و تلود  تحددت االقانيم الثالثة اإللهية

 .( 35لوا ؛) ؛(  21؛ 1مت )والذي حبل في العذراء هو من الروح القدس (  32؛ 31:لوا )ابن العلي 
 

- : في البركة الرسولية -2
 :قولالتي ختم بها القديس بولس رسالته  الثانية إلي كنيسة كورنثوس ي

 ( 14؛ 13كو  2")وشركة الروح القدس مو  ميعكم ( األب)نعمه ربنا يسوق المسيح ومحبه   "
هللا روح  أرسة ا ةةا  إن ةمثةم  مةا 8 "وفي رسالمه إلي كةيسة غال ية يم لم عل مسحة الروح القةدس للمةؤمةيل فيقةول 

 .( 81 :غ  ")ا ةه إلي  لو  م 

 

- :العامة  ةعقيدة قيامة األ ساد و الدينون( 5)
  -:في الرسالة األولي لكورنثوس  -1
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يويح بولس الرسول عقيدة القيامة  مدلال عليها بأدلوة قويوة منحودرا مون الهرطقوة الوذين ينكورون القياموة ؛ م يبوا 
 : علي التساؤالت التي ثارت بشأنها 

فوان لوم تكون قياموه  ام مل ا مةواتل ل إن كان المسيح ي رذ  ه انه  " يقول قوم بينكم انه ليس قيامة أموات ؛ ف يف
ألنوه إن كوان .. أموات  فال يكون المسيح قد قام ؛ وان لوم يكون المسويح قود قوام فباطلوة كرازتنوا وباطول أييوا إيموانكم

ان ... انوتم بعود فوي خطايواكم.إيموانكموان لم يكن المسويح قود قوام فباطول . الموتص ال يقومون فال يكون المسيح قد قام
ولكون قود قوام المسويح مون األمووات واوار .الحياة فقط ر اء في المسيح ؛فنننا اشوقي  ميوو النواس  كان لنا في هذم
 (.21-12: 15كو 1)باكورة الراقدين 

  ويويح أييا أن قيامة األموات هي الدافو لكل القديسين الذين يقابلون األهوال من ا ل الرب: -
 "(.31-:2: 15كو1")أموت كل يوم..إني.لماذا نخاطر نحن في كل ساعة ..كان األموات إن 
 

- :في الرسالة الثانية لكورنثوس -2
" عووالمين أن الووذي أقووام يسوووق سوويقيمنا نحوون أييووا بيسوووق ويحيوورنا معووه:"يؤكوود بووولس الرسووول حقيقووة القيامووة 

 (.14: 4كو2)
 

 :فيلبص إليفي الرسالة  -3
 (.11: 3في")واتلعلي أبلغ إلي قيامة األم:"يعبر بولس أن قيامة األموات هي أملة 

 
 :في الرسالة الثانية لتيموثاوس -4
 (.11:2تي2")كنا قد متنا معه فسنحيا أييا معه إناادقة هي الكلمة أنه :"يقول

وقد أعلن بولس حقيقة الدينونة العامة وقيامة األ ساد في األريوس باغوس أمام الفالسفة األبيقووريين والورواقيين 
 :غريباسبذلك أمام الوالي فيلكس والملك أ وشهد" هدرينالسن"وأمام م لس اليهود األعلص 

"  األموواتمن  إقامة إذ إيماناً مقدما لل ميو ,ألنه أقام يوما هو فيه مزمو أن يدين المسكونة بالعدل بر ل قد عينة "
 ( .31: 11 أق)
 (.15: 24اق") مةواآلث األبرار, لألمواتانه سوف تكون قيامة :ينتظرونه  أيياً ما هم  فيولص ر اء باهلل "
 

- :عقيدة الهوت المسيح( 6)
 فويوراسوخا ان الورب يسووق المسويح هوو   الظواهر  أساسوياً اعتقوادا ,سيسها اعتقدت الكنيسة المسيحية منذ تأ 

وانه ابن   الوحيد ال نس وانه هو المخل  الوحيود ويتيوح ذلوك مون ,( اللوغوس)ال سد وانه هو   الكلمة 
        -:النقاط التالية 

 :كانت الكنيسة منذ البداية تقدم العبادة للرب يسوق  -1
 (.24: 1اق")هكذا الت الكنيسة فص عليه اهيون النتخاب خلفا ليهوذا االسخريوطص "   
 :بطرس في عظة يوم الخميس اقتبس من نبوءة يوئيل -2
 ( .21: 2اق)  –( 32:  2يؤ ")يخل  ( يالي باسم الرب يسوق )ويكون كل من يدعو باسوم الرب "   
 : استفانوس اول شهداء المسيحية فيما كانوا ير مونه كان  -3
 ( .:5: 1اق ") روحييدعو ويقول ايها الرب يسوق اقبل "  
 : وقال له ( بولس )فص قاة ايمان بولس التقص حنانيا بشاول  -4
 ( .  16:  22اق  ")قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب .  واالن لماذا  تتوانص "   
 :كتب بولس الص اهل كورنثوس  اله عنوانها  -5
 ( .2: 1اكو ")الص القديسين مو  ميو الذين يدعون باسم ربنا يسوق المسيح فص كل مكان "  
لم تكن الكنيسة الم اهدة علص االرض هص وحدها التص تقودم العبوادة للورب يسووق المسويح بول اشوتركت  -6

 :سواء فص السماء او علص االرض يقول معلمنا بولس عن الرب يسوق  معها فص ذلك كل الخالئق
 ( .6: 1عب ")متص ادخل البكر الص العالم ؛ يقول ولتس د له مال ئكه   "    

لذلك رفعه   اييا واعطام اسما فوق كل اسوم لكوص تبحثوو باسوم يسووق كول ركبوة ممون فوص "ويقول اييا 
 ( . 11؛:: 2فص ")رض السماء ومن علص االرض ومن تحت اال
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  تعتبر كتابات الرسل التص حواهوا كتواب العهود ال ديود شواهدا علوص الهووت المسويح فقود لقوب االبواء الرسول السويد
 -:المسيح بكل االلقاب االلهيه ؛ كما نسبوا اليه  ميو الافات االلهيه التص ال يلقب بها غير   

  

  -:االلقاب االلهية : اوال 
1-   : 
 (.  16:  3اتص ")و سر التقوى   ظهر فص ال سد عظيم ه"
 ( . ،:  1عب 1"واما عن االبن كرسيك يا   الص دهرالدهور "
  :اورة   غير المنظور  -2
 ( .  6:  2فص ") الذى اذ كان فص اورة اللعلم يحسب خلسة ان يكون معادالهلل "
 ( . 4:  4كو 2" ) المسيح الذى هو اورة   "
 : اله  -3
 ( .5:  :رو ") لمسيح الكائن علص الكل الها مباركا الص االبد ا"
 ( . ::  2كو ") فان فيه يحل كل ملء االهوت  سديا " 
 : رب  -4
 ( . 11:  2فص " ) ويعترف كل انسان ان يسوق المسيح هو رب لم د    االب " 
 ( .6:  ،اكوو ") ه   ميوو االشوياء ورب الوذى بو.االب الذى منه  ميو االشيا ء ونحن لوه : لكن لنا اله واحد " 

 يسوق المسيح: واحد 
 

 : الافات االلهية : ثانيا 
 :الخالق -1
 ( .  16:  1كو " ) مافص السموات وماعلص االرض ما يرى وما اليري : فانه فيه خلق الكل " 
 (.2:1عب ")ين كلمنا في هذم األيام األخيرة في أبنه الذي  عله وارثا لكل شي الذي به أييا عمل العامل"
 :أزلي ابدي -2
الوذي لوه ,الذي وحدم له عدم الموت ساكنا في نور اليدني منه الوذي لوم يورام احود مون النواس وال يقودر أن يورام"

 (.16:6اتي")الكرامة والقدرة األبدية 
هوي تبيود ولكون أنوت تبقوي ،وكلهوا ثووب تبلوي . وأنت يارب في البدء أسست األرض والسماوات هي عمل يديك"
 (.12-11: 1عب ")ولكن أنت أنت وسنوك لن تفني. كرداء تطويها فتتغيرو
 : قدوس -3
هيورودس وبويالطس البنطوي موو أموم وشوعوب ,ألنه بالحقيقة ا تموو علوص فتواك القودوس يسووق الوذي مسوحته "

 (.21:4اق")إسرائيل 
ام وسوار اعلوي مون قود انفاول عون الخطو,ألنه كان يليق بنوا رئويس كهنوة مثول هوذا قودوس وبوال شور وال دنوس "

 (.26:1عب")السماوات
 :الديان -4
 (.5:4كو1")أذا التحكموا في شي قبل الوقت حتص يأتي الرب الذي سينير خفايا الظالم ويظهر أثراء القلوب"
ألنووه البوود أننووا  ميعووا نظهوور أمووام كرسووي المسوويح لينووال كوول واحوود مووا كووان بال سوود بحسووب مووا اوونو خيوورا أم "
 (.11:5كو2")شرا
 : ر الخطاياغاف -5
 (.31:5اق")هذا رفعه   بيمينه رئيسا ومخلاا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا "
 (.43:11اق")له يشهد  ميو األنبياء أن كل من يؤمن به ينال بأسمه غفران الخطايا "
 :مخل  البشر وحدم -6
س بووووه ينبغووووي أن ألن لوووويس اسووووم أخوووور تحووووت السووووماء قوووود أعطووووي بووووين النووووا.لوووويس بأحوووود غيوووورم الخووووال "

 (.12:4اق")تخل 
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- :عقيدة الخال  بااليمان واالعمال ( 1)
   هوص وايوحة فوص كتابوات .عقيدة اساسية فوص كنيسوة الرسول ,ان لزوم االعمال الاالحة لخال  االنسان االبدى

 .العهد ال ديد واالباء الرسوليين 
 ملك اغريباس ولخ  اسلوبه الكرازى بقولهاشار القديس بولس الرسول الص قاة اهتدائه للمسيحية امام ال: -
اخبرت اوال الذين فص دمشق وفص اورشليم حتص  ميو كورة اليهودية ثم االمم ان يتوبوا وير عوا الوص   عواملين "

 ( .21: 26اق ")اعماال تليق بالتوبة 
  يطلبوون الم ود ,ح اموا الوذين باوبر فوص العمول الاوال.الوذى سوي ازى كول واحود حسوب اعمالوه : "وقال للرومان

 ( .1, 6: 2رو")والكرامة والبقاء فبالحياة االبدية 
  اريد ان تقرر هذم االمور لكص يهتم الذين امنوا باهلل ان يمارسووا اعمواال حسونة :"ويقول لتلميذة االسقف تيطس

 (.،: 3تص")فان هذم االمور هص الحسنة والنافعة للناس 
  يسوق ال الختان ينفوو شويئا وال الغرلوه بول االيموان العامول بالمحبوه النه فص المسيح :"ويقول الص اهل غالطيه "
 ( . 6:  5غل )
 

   االعمال و دورها فص الخال:- 
 

- :االعمال الشريرم تؤدى الص الهالك  -1
 ( . 32:  6رو ")ا رة الخطيه هص الموت +"
 ( .  ،: 1رو ") الن غيب   معلن من السماء علص  ميو ف ور الناس واثمهم +"
فووا ميتووو اعيوواء كووم التووص علووص االرض الووزن والن اسووه ،الهوووى ،الشووهوة الرديئووة ، الطمووو الووذى هووو عبووادة +"

 ( . 6، 5:  3كو ") االوثان ،المور التص من ا لها ياتص غيب   علص ابناء المعاية 
سويعاقبون بهوالك  معطيا نقمة للوذين اليعرفوون   والوذين اليطيعوون ان يول  ربنوا يسووق المسويح ،الوذين+" ...

 ( .  :، ،: 1تس  2")ابدى من و ه الرب 

  -: الدينونه حسب االعمال  -2
النه البد اننا  ميعا نظهر امام كرس المسيح لينال كل واحد ما كان بال سد مون ا ول موا اونو خيورا كوان ام +" 
 ( .  11:  5كو  2" ) شرا 
غيبا فص يوم الغيب واسوتعالن دينونوه   العوادل واكنك من ا ل قساوتك وقلبك الغير التائب تذخر لنفسك +" 

 (.  1-5: 2رو "  ) الذي سي ازى كل واحد حسب اعماله 
. فمون ال سود يحاود فسوادا ومون يوزرق . فان الذى يزرق االنسان ايام يحاود اييوا الن مون يوزرق ل سودة +" 

 ( .  ،، 1:  6غل " ) للروح فمن الروح يحاد حياة ابدية 

- : العمال الاالحة اهمية السلوك با -3
" ) اذن الشص من الدينونة االن علص الذين هم فص المسيح يسوق ، السالكين حسب ال سد بل حسب الوروح +" 
 ( .  1:  ،رو 
 ( .  25:  5غل " ) ان كنا نعيش بالروح فنسلك اييا حسب الروح +" 
 ( .  16:  5غل " ) اسلكوا بالروح وال تكملوا شهوة ال سد +"
 ( .  15:  5اف " ) كيف تسلكوا بالتدفيق الك هالء بل كحكماء  انظروا+" 

 
 

 (رى ــــــــــخــد أــــعقائ). ،
- : التقليد فص كنيسة الرسل ( 1)

هو كل تعليم وال الينا عن طريق التسليم الرسولص االبائص ، غيرالكالم الذى ترك لنا كتابة فص الكتاب :  التقليد

 .المقدس 
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انتقل شفويا ، وكذا كثيرا من التعاليم وانظمة العبادة لذلك تعتبر الكنيسة التقليد المادر الثانص فايماننا المسيحص 
وقوود اثبووت تاريخيووا ان التعلوويم المسوويحص فووص الفتوورة المبكوورة موون توواريخ .للتعلوويم المسوويحص بعوود الكتوواب المقوودس 

 .الكنيسة انتقل شفويا  قبل ان يكتب اى ان يل او رسالة 
ما وال الينا من الشريعة المكتوبة كان علص يد موسص النبص الذى عاش فص القرنين الخامس عشر لعل أقدم ***

 ..والرابو عشر قبل الميالد ولكن التقليد اقدم من هذا بكثير 
 
 

    بعض األمثلة السابقة للشريعة المكتوبة:- 
 

وشوورح (.4:3توك)ومون سوومانها ورد فوي سوفر التكوووين أن هبابيول الاووديق قودم قربانووا هلل مون أبكوار غنمووه ( 1)
 (.4:11عب " )بأيمان قدم هابيل ذبيحة أفيل من قايين:"القديس بولس هذا األمر بقوله 

ولم تكن في زمنه شريعة ,فمن أين عرف هابيل فكرة الذبيحة التي تقدم قربانا هلل؟ ومن أين آتام هذا األيمان :س
 مكتوبة؟

كول ذلوك قبول أن يكتوب موسوص النبوي , بونا آدم تسلمها من   نفسهال شك أنه تسلمها بالتقليد من أبيه آدم وأ:ج
 .قرن من الزمان 14عن الذبائح المحرقات ب

فمون أيون عورف ( 14:،1توك" )كاهن   العلوي"قيل عنه أنه , في قاة مقابلة أبينا إبراهيم لملكي اادق ( 2)
ي  عول أبورام يقودم العشوور لملكوي اوادق؟ هذا الكهنووت الوذي أتواح لملكوي اوادق أن يبوارك أبانوا إبوراهيم والوذ

 (.1,6:1عب )ويعتبر بهذا اكبر منه (21:14)
 .وفي ذلك الحين لم تكن هناك شريعة مكتوبة تشرح الكهنوت وعمله وكرامته ومباركته لآلخرين

 :وحتص في العهد ال ديد تم كتابة بعض معلومات عن العهد القديم أخذت بالتقليد (3)
كموا قواوم ينويس ويمبوريس موسوي "الوذين قاوموا موسوي النبوي فقوال الساحرين كر اسميبولس الرسول ذ: مثال
 (.3:،تي2")كذلك هؤالء أييا يقاومون الحق ,

بوولس الرسوول ولكون لعول . ونحن ال ن د هذين االسمين في أسفار موسي النبي وال في كول أسوفار العهود القوديم
 .عرف ذلك عن طريق التقليد 

 
    الرسلمن كتابات اآلباء أدلة التقليد الكنسي: 

 (.34:11كو2")وأما األمور الباقية فعندما أ ئ أرتبها:"يقول بولس الرسول إلي أهل كورنثوس    -1
   من ا ل هذا أتركتك في كريت لكي تكمل األمور الناق  وتقيم في كل:"ويقول لتلميذم تيطس أسقف كريت    -2
 (.5:1تي")مدينة قسوسا كما أوايتك           
 اودعة اناسا امناء ، يكونون ,وما سمعته مني بشهود كثيرين "ويقول لتلميذم تيموثاوس أسقف افسس   -3

 (.2:2تص 2")اكفاء ان يعلموا اخرين اييا      
 (.:: 4فص ")وما تعلمتموم وتسلمتموم وسمعتموم ورايتموم فص فهذا افعلوم :"ويقول ألهل فيلبص  -4
اذا ايهووا االخوووم وتمسووكوا بالتقاليوود التووص تعلمتموهووا سووواء بووالكالم ام  اثبتوووا:  "ويقووول ألهوول تسووالونيكص  -5

 ( .15: 2تس 2")برسالتنا 
النص تسلمت من الرب ما سلمتكم اييا ان الورب يسووق فوص الليلوة التوص اسولم :"ويقول عن سر االفخارستيا  -6

 (.23: 1كو1")فيها اخذ خبزا
التهوود فوص الكنيسوة كوان مقتيوبا  ودا الن اعتموادهم القرار الذى اادرم م مو اورشليم فص معال ة مشوكلة  -1

 ...  االكبر كان علص التبليغ والشرح الشفوى الذى كلفوا به برنابا وبولس وسيال 
وهما ,يهوذا وسيال ... راينا قد ارنا بنفس واحدم ان نختار ر لين ونرسلهما اليكم مو حبيبينا برنابا وبولس "

 (.21-25: 15اق ")يخبرانكم بنفس االمور شفاها 
 

 
   د ـــــــــــــد التقليــــــفوائ: -

. وما كنا لنعرفها ونميزها بغير هذا الطريوق ,بالتقليد عرفنا الكتاب المقدس نفسه ،فبالتعليم والت الينا كتب    -1
 .والم امو المقدسة  هص التص حددت لنا كتب العهد ال ديد 
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ولو ترك كول شوخ  لنفسوه يورى موا الوذى يفهموه .  يل الص  يل  سلمه.التقليد هو الذى حفظ لنا االيمان السليم  -2
الن الكتواب المقودس شوئ وطريقوة . لو دت شيو ومذاهب متعددة ال تربطهوا وحودة فوص االيموان ,من ايات الكتاب 
 .تفسيرم شئ اخر 

 .بالتقليد وال الينا كل تراث الكنيسة وكل نظمها وكل طقوسها  -3
قوديس يووم االحود ورشوم الاوليب وشوريعة الزو وة الواحودة  والاوالة علوص مثول ت,حفظ لنا بعض عقائد وتعواليم  -4

 .حفظ لنا عمل رتب الكهنوت ,الراقدين 
 

     شروط التقليد السليم:-  
 (.،: 1غل )ال يتعارض مو الكتاب المقدس  -1
 .ان يكون غير متعارض مو التقاليد الكنسية االخرى  -2
 .ان يكون مقبوال من الكنائس  -3
 

   لص حفظ التقاليد حث االباء الرسل ع:-  
 (.15: 2تس 2)اذن ايها االخوة تمسكوا بالتقليدات التص تسلمتموها سواء بالكالم ام برسالتنا  -1
 (.6: 3تس 2")ت نبوا كل اخ يسلك بال ترتيب وليس حسب التقليد الذى اخذم منا " -2
 (.2: 11كو 1")امدحكم علص انكم تذكروننص فص كل شئ وتحفظون التقليدات التص سلمتها اليكم  -3

فوص ( تقاليود)بودال مون كلموة ( تعواليم)ولالسف فان اخواتنا البروتستانت فص التر مة البيروتيوة للكتواب ويوعوا كلموة 
 .واستبقوا كلمة تقاليد فص كل ما يدل علص التقاليد الباطلة وترفيه الكنيسة المقدسة .االمور التص تؤيد فكرة التقاليد 

 
 

- :المواهب واأللسنة  ( 2) 
 

  ُالمواهوب الروحيوة التوي تحتا هوا أل ول نشور اإليموان  لكو, الخمسوين حت كنيسة الرسل منذ تأسيسوها فوي يوومنم
ولقد كانت هذم المواهب بمثابة ثيواب عرسوها الوذي تزينوت بوه وعودتها التوي ..ال ديد وت ديد العالم روحيا وأدبيا

مواهووب "ة فووي اليونانيووة باسووم اوومدت بهووا إزاء مقاومووات اليهووود والوووثنيين وتعوورف هووذم المواهووب الروحيوو
 .تميزا لها عن المواهب الفطرية الطبيعية"النعمة

  أنوووووواق مواهوووووب واحووووودة ولكووووون الوووووروح "وهوووووذم المواهوووووب الروحيوووووة طاقوووووات وظوووووواهر للوووووروح القووووودس
ولكنوه لكول واحود يعطوي اظهواز "فلكي تفي بحا وات الكنيسوة المتنوعوة ,تنوق المواهب  أما(..4:12كو1")واحد

تتمشووي موووو الفيوووائل  اولكنهووو, وهوووي فائقووة للطبيعوووة موون  هوووة ماوودرها( ...1: 12كووو 1") الووروح للمنفعوووة
 .وتقدسها لخدمة المسيح ,وتسمو بها وتنشطها ,وفي عملها تتبو قدرات اإلنسان العقلية واألدبية..الطبيعية

  ي هكوووذا دعاهوووا القوووديس بوووولس الرسوووول فووو..أي أنهوووا توهوووب أل ووول خدموووة اآلخووورين ,وهوووذم المواهوووب غيريوووة
 "منفعة  -أعمال-خدم("    1-4:12كو1)
وأنواق أعمال مو ودة ولكن   واحود الوذي يعمول الكول فوي الكول ولكنوه لكول .أنواق خدم مو ودة ولكن الرب واحد"

 ( .     1-4: 12كو 1")واحد يعطص اظهار الروح للمنفعة 
لسوت " ل االستئثار بهوا لفائدتوه الشخاوية او ال,وهكذا ينبغص اال يسعص اإلنسان وراء هذم المواهب من ا ل ذاتها  

 (. 11: 4فص ")بل اطلب الثمر المتكاثر لحسابكم ,انص اطلب العطية 
    لم تنفعهم المواهب ولم تخلاهم وفص ذلك يقول الورب .. وفقدوا الخال  وهلكوا ,كثيرون كانت لهم مواهب :

وباسومك ,وباسومك اخر نوا شوياطين ,انوا الويس باسومك تنب.يوارب يوارب :كثيرون سويقولون لوص فوص ذلوك اليووم "
 (.                                23, 22: 1مت ")اذهبوا عنص يا فاعلص االثم . فحينئذ اارخ لهم انص لم اعرفكم قط .انعنا قوات كثيرة 

اطلوب مون او .فاطلوب منوه ان يعطيوك اتيواعا لكوص يحموص هوذم الموهبوة ,اذا اعطاك   موهبة :" كما قال احد االباء
 " الرب ان ينزق هذم الموهبة منك

اعطيت شوكة فوص ,ولئال ارتفو من فرط االعالنات :"وقال بعدها .بولس الرسول نال من الرب مواهب كثيرة : مثال 
 (. 1: 12كو2")مالك الشيطان ليلطمنص لكص ال ارتفو .ال سد 
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   ةـــب الروحيـــواق المواهــان 
 

  -:موهبة الحكمة والعلم  -1
يقاد بالعلم تفسير كالم  ابينم, خال  اإلنسان لووسائ, ويقاد بالحكمة الذي يفسر بعمق وحكمة أسرار مقااد  

وآلخوور كووالم علووم بحسووب الووروح ..لواحوود يعطووي بووالروح كووالم حكمووة.."الحكمووة للمووؤمنين ليعرفوووا طريووق الخووال 
 (.14:،كو1")الواحد
 

  -:موهبة التعليم -2
وتعطص ااحبها قوة لشرح االسفار المقدسة بويوح لتعليم وتثقيف وبنيان ,عملص لموهبة العلم وتخت  باالهتمام ال

. ام خدمة ففص الخدمة.انبوة فبالنسبة الص االيمان .ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا ... "المؤمنين 
 (.1, 6: 12رو" )ام المعلم ففص التعليم

- :موهبة النبوة  -3
وتنحاور ..دون العورض والودليل المنطقوي ,وهي عادة تستخدم لغة اإللهامات العالية ..الموهبتين السابقتينوتتال ب

وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن  وعا عظيما كان عتيدا أن "رسالتها في التنبؤ بحوادث المستقبل 
 (.11:،2ق1")ياير علي  ميو المسكونة 
وأم واد ,وأعمواق الشور,(25:14كوو1)ومعاني األسفار المقدسة العميقوة وخفايوا القلووب ,وكشف مقااد   الخفية 

المعطواة لوك ,ال تهمول الموهبوة التوي فيوك "وأحيانا كانت ترشد لتعيين الوبعض للخدموة فوي الكنيسوة ,النعمة المخلاة
 (.14:4تص 1")بالنبوة حين ويو  ماعة الكهنة أيديهم عليك 

- :موهبة تمييز األرواح -4
 نبوي, كان البد من و ود هذم الموهبة كيابط ومرشد لموهبة النبوة للتمييز بين األنبياء الحقيقيين واألنبيواء الكذبوة

 "اآلخووورونفليوووتكلم اثنوووان أو ثالثوووة ولووويحكم ,أموووا األنبيووواء.. "اإللهوووام الحقيقوووي واالنفعوووال البشووورى أو الشووويطاني
 (.:1::2كو1)

- :موهبة التر مة -5
بووة األلسوون ذات فائوودة للمسووتمعين وتعطووي المتوور م القوودرة علووي تر مووة الاوولوات واألغوواني وتهوودف إلووي  عوول موه

فانوه لواحود يعطوي بوالروح .. أنواق مواهب مو ودة ولكن الوروح واحود .."الروحية من لغة الروح إلي لغة مفهومة
 (.4:12,،,11كو1")وآلخر تر مة ألسنة..كالم حكمة وآلخر أنواق ألسنة

  -:ال سديةموهبة الخدمة  -6
للرعايوة المنتظمووة فوي الكنيسووة وهوي تخووت  بكول اعمووال المحبوة والرحمووة ,"خدمووة الشمامسوة والشماسووات"خااوة

" اعوانووا"والقووديس بووولس يسوومص ااووحاب هووذم الموهبووة "...المريووص"و"رعايووة الفقووراء "المسوويحية وخااووة 
 ( .12:،2كو1)

      -:موهبة انو المع زات  -1
الرب للرسل ولبعض المؤمنين ليشفوا كل االموراض ال سودية ويخر ووا الشوياطين ويقيمووا وهص القوة التص منحها  

شواهدا   معهوم "الموتص وي روا ع ائب اخرى بااليمان وقووة الاوالة وويوو لاليودى باسوم الورب يسووق ولم ودم 
 (. 4:2عب")بايات وع ائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب ارادتة 

  -:ر موهبة التدبي -،
" تودابير "ذكرها القديس بولس باسوم ..سواء كانوا رسال او اساقفة او قسوسا ,للرعاة وذوى السلطان فص الكنيسة 

ال ول تكميول .. والبعض رعواة .. وهو اعطص البعض ان يكونوا رسال :" والص هذا التدبير فص الرعاية يشير بقوله ..
 (.  12,11:4اف ")لعمل الخدمة ,القديسين 

  -:كلم بالسنة الت -:
- :التكلم بالسنة  اال ومنشأ
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  فقود اعطوص الوروح القودس للرسول ان ,بدات هذم الموهبة كموهبة من مواهب الروح القدس فوص الكنيسوة االولوص
 .يبشروا بالسنة  ديدة 

  ويحكوص لنوا .وقد كان هدف الموهبة هو بنيان الكنيسوة ولويس م ورد احوداث تشوويش او نوعوا مون االسوتعراض
 :عمال عن طول الروح القدس فص يوم الخمسين سفر اال

   "وكان يهود ر ال . امتال ال ميو من الروح القدس وابتداوا يتكلمون بالسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا
فلموا اوار هوذا الاووت ا تموو ال مهوور وتحيوروا ألن كول .اتقياء من كل امة تحت السماء ساكنين فص اورشوليم 

فبهووت ال ميووو وتع بوووا قووائلين بعيووهم لووبعض اتوورى لوويس  ميووو هوووالء . لمووون بلغووتهم واحوود كووان يسوومعهم يتك
فرتيون وماديون وعيالميون والساكنون ما بين , المتكلمين  ليلين فكيف نسمو كل واحد منا لغته التص ولد فيها 

القيووروان  النهوورين واليهوديووة وكبدوكيووة وبنووتس واسوويا وفري يووة وبمفيليووة وماوور ونووواحص ليبيووا التووص نحووو
اق )            "نسمعهم يتكلمون بالسنتنا بعظائم   , كريتيون وعرب,والرومانيون المستوطنون يهود ودخالء 

2 :4-11.) 
   قد اراد الرب ان يو د البشر فاعطاهم ان يتكلموا بلغات  ديدة لكص يوحدهم عن طريق انتشار الكورازة باالن يول ل

 :ك لكص يتحقق ما قاله السيد لهم وذل.وتاير رعية واحدة لراق واحد 
 (.15:16مر " )اذهبوا الص العالم ا مو واكرزوا باالن يل للخليقة كلها "
  

  ااحاح االلسنة"والذى يمكن ان نسمية ( 14كو1)نالحظ النقاط االتية من دراسة: "- 
 

  -:التكلم بالسنة ليس للكل  -1
العول ال ميوو يتكلموون :"كل سوف يتكلمون بالسنة بل قوال القديس بولس الرسول عندما ذكر المواهب لم يذكر ان ال

(. 6:12رو ")ولنوا مواهوب مختلفوة بحسوب النعموة المعطواة لنوا ", ( 31:12كوو 1")العل ال ميو تر مون ,بالسنة 
 :ومن  هة التكلم بالسنة قال 

   " لك مواهب شفاء اعوان تدابير بعد ذ,ثالثا معلمين ثم قوات ,فويو   اناسا فص الكنيسة اوال رسال وثانيا انبياء
العول .العول ال ميوو ااوحاب قووات . العل ال ميوو معلموون . العل ال ميو انبياء .وانواق السنة العل ال ميو رسل 

 (.31-12:،2كو 1")العل ال ميو يتر مون ؟.العل ال ميو يتكلمون بالسنة .ال مبو مواهب شفاء 
   " كموا يشواء  بفوردملها يعملها الروح الواحود قسوما لكول واحود هذم ك.. انواق مواهب مو ودة لكن الروح واحد "       
 (. 11,4:12كو1)
    ففص عار الرسل لم يكن من اليرورى ان ينال كول موؤمن موهبوة الوتكلم بالسونة التوص لوم تكون عالموة يورورية

 .فقد يكون االنسان قديسا وال يتكلم بلسان .الثبات حلول الروح القدس فص االنسان 
   فص بداية ,وقد منح التكلم بالسنة فص عهد الرسل بوفرة شديدة .متص يعطص المواهب ولماذا يعطيها    يعرف

وفص ذلك يقول , ولكن االلسنة ليست الزمة لكل زمان .اذ كانت الزمة  دا فص ذلك الزمان , الكرازة من ا ل البنيان 
 (.13:،كو1")اما االلسنة فستنتهص :"الكتاب 

 

أما النبووة فلويس لغيور الموؤمنين بول للموؤمنين .للمؤمنين بل لغير المؤمنين اما االلسنة اية ال -2
- (:22:4كو1)

لقد منح   هذم اآلية للكنيسة في بدء العار ألرسولي أل ل انتشار الكرازة ولكي يال اإليمان إلي شعوب وأموم ال 
 .    يوم الخمسين فيبشروهم باأللسنة كما حدث في[.العبرية-اآلرامية]تعرف لغة اآلباء الرسل 

فنن كانت األلسنة  اءت في الكنيسة من ا ل غير الموؤمنين لكوي تاول الكورازة للعوالم كلوه فواآلن فوي الكنيسوة الكول 
 ..يؤمنون فلماذا األلسنة إذاً ؟وما فائدتها ؟

    فويل بينموا يقوو"ة آيوة لغيور الموؤمنين أن األلسون(:"22:4كوو1)والكالم هنا يبدو وكأنه متناقض فهوو يقوول فوي        
إن ا تمعت الكنيسة وكان ال ميو يتكلموون بألسونة ودخول عواميون أو غيور موؤمنين أفوال يقولوون (:"23:4كو1)

 "      أنكم تهذون
    ان هناك مواقوف تكوون فيهوا األلسونة تثبيتواً لغيور الموؤمنين ألن هنواك مع وزة قود :أن الرسول يريد أن يقول

ولغوات متعوددة وكثيورة وال ,ن كورونثوس دخل الكنيسة وسمو شوشرة نفترض أن واحد م:ولكنه عاد فقال .حدثت
يعرف أية لغة من هذم اللغات فكيف سيحكم أن هذم مع زة ؟فهو لن يستفيد شيئاً فيكون األفيل له أن يسمو عظة 

 . لكي يوبخ بالوعظ 
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 .وهكذا يتيح أن كالم بولس الرسول ليس فيه تناقض أو تياد
 

  -:أن لم يكن للبنيان, يشاالتكلم بألسنة يعتبر تشو -3
 (.14::كو1")فننكم تكونون تتكلمون في الهواء..هكذا انتم أييا أن لم تعطوا باللسان كالماً ُيفهم"
 (.11:14كو1")أكون عند المتكلم أع مياً والمتكلم أع مياً عندي,فنن كنت ال أعرف قوة اللغة"
 

   شـــــــروط التكلــــم بألسنــــة 
- :نة لبنيان الكنيسةأن تكون األلس( 1)

 (.26:14كو1")فليكن كل شيء للبنيان:"قال بولس الرسول 
    "هكوووذا انوووتم أييوووا إذ أنكوووم غيوووورون للمواهوووب الروحيوووة اطلبووووا أل ووول بنيوووان الكنيسوووة أن توووزدادوا:"وقوووال أييوووا 

 (.12: 14كو1)
    مون يوتكلم بلسوان يبنوص "ن ال( 5:14كوو1")من تنبا اعظم ممن يوتكلم بالسونة :"ومن ا ل بنيان الكنيسة ذكر أن

وقوود فيوول .وكانووت كلمووة التنبووؤ تعنووي قووديما ً للتعلوويم أييووا (4:14كووو1")وامووا موون يتنبووا فيبنووص الكنيسووة ,نفسووه 
 (.3:14كو1")يكلم الناس ببنيان ووعظ وتعزية,ألن من يتنبأ"الرسول هذا التنبؤ

 

 -:أساس لألسنة هو تر متها شرط( 2)
   "14" ) م ألنه إن كنت أاول بلسوان وروحوي تاولص وأموا ذهنوي فهوو بوال ثمورمن يتكلم بلسان فليال لكي يتر ,

13:14) 
 ةخااو, من الممكن أن يالص بوأي لغوة ويكوون متمتعواً .من الممكن أن يالص اإلنسان بروحه وعقله ال يفهم ما يقول

مة لكي يفهم بذهنه موا ولكن الرسول يطالبه بأن يطلب من   أن يمنحه موهبة التر . لو كان ممتلئاً بالروح القدس
 .    ياليه بروحه وينال بنياناً 

    وإال فونن باركوت بوالروح فالوذي يشوغل مكوان العوامص كيوف :"ويويح بولس الرسول كيفية المواهوب فيقوول
اشكر الهص انص اتكلم . عند شكرك ؟ النه اليعرف ماذا تقول فانك انت تشكر حسنا ولكن االخر اليبنص " امين"يقول 

من  ميعكم ولكن فص كنيسة اريد ان اتكلم خمس كلمات بذهنص لكص اعلم اخرين اييا اكثر مون عشورة  بالسنة اكثر
 (.:1-16:14كو1")االف كلمة بلسان 

 .فمن الوايح هنا انه اليريد كثرة استخدام االلسنة 
   " فلويكن .له تر موة, له اعالن,له لسان ,له تعليم ,فما هو اذا ايها االخوة متص ا تمعتم فكل واحد منكم له مزمور

ولكون .وبترتيب وليتور م واحود ,ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او علص االكثر ثالثة ثالثة .كل شئ للبنيان 
 (.،2-26:14كو1")ان لم يكن متر م فليامت فص الكنيسة وليكام نفسه و  
وان لم يو د من يتر م فحتص اللسان  "موهبة التر مة "يويح هنا ان الموهبة التص تحكم علص موهبة االلسن هص 

ولكن ليس فص وقت واحد ولن الواحد تلو ,وان و د متر م فليكن بترتيب يتكلمون اثنين او ثالثة ,الحقيقص فليسكت 
 .االخر 

    الفرق بين العار الرسولص والعاور التالية له 
فموا االحتيواج اذن الوص .لغوة  1511توب فوص لقد انتشر االن يل فص العالم كله والص يومنا هذا ن د الكتاب المقدس مك

 االلسنة ؟؟
وكيف كانوا سيعرفون السيد المسيح ما ,فص الكنيسةاالولص كانوا ي تمعون ولم يكن االن يل او الرسائل قد كتبت بعد 

 .لم يكن لديهم شئ 
سوتظل الكنيسوة ولكون هول ( 26:14كوو 1" )متص ا تمعتم فكل واحد له مزموور :" يقول لهم معلمنا بولس الرسول 

, لوه تر موة,له اعالن, له لسان,له تعليم :"فص ظالل العهد القديم ؟فقط فص المزامير ؟لذلك اكمل القديس بولس وقال 
 (.26:14كو1")فليكن كل شئ للبنيان

 .لذلك فلعدم و ود االنا يل والرسائل مكتوبة فص العار الرسولص قام الروح القدس باعطاء هذم المواهب 
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- :ة ــــــــــاعــــــــــشفال( 3)
  -:هناك نوعين من الشفاعة 

 :(شفاعة كفارية) شفاعة المسيح وهص -1
 (.5:2تص 1")الذى بذل نفسه فدية ال ل ال ميو ,االنسان يسوق السيح ,وسيط واحد بين   والناس "
 :(شفاعة توسلية )شفاعة القديسين وهص  -2
 (.6:،1اف ")وال لص لكص يعطص لص كالم عند افتتاح فمص,القديسين ال ل  ميو .. مالين بكل االة وطلبة "
   

- :اكرام العذراء ودوام بتوليتها ( 4)
   ولكوون هووذا اليتعووارض مووو قووول( اووالة السوواعة الثالثووة" )بالكرمووة الحقانيووة حاملووة عنقووود الحيوواة "تلقووب العووذراء  

 ( .1:15يو")انا الكرمة الحقيقية وابص الكرام : "المسيح 
 .هو الراس ونحن االعياء .السيد المسيح هو الكرمة ونحن االغاان اى انه االال ونحن كلنا منه ف

 "ابن   بالحقيقة ,اما العذراء فهص التص و د فيها عنقود الحياة 
  .هص الكرمة التص لم تشخ ولم يفلحها احد ما 

    السيد المسيح كثيرا ما يمنحنا بعض القابه:-  
ليرعوا كنيسوة :"كما اابح لقب الراعص خااا باالساقفة خلفاء الرسل (.11:11يو")عص انا هو الرا"يقول  -1

 ( .21:،2اق")  التص اقتناها بدمه 
وموو ذلوك فوان خلفواء ( 25:2بوط 1")هو راعص نفوسكم واسقفها :"قيل عن السيد المسيح انه هو االسقف  -2

 ( .1:1فص),(2:3تص 1)الرسل اقاموا من الروح القدس اساقفة 
 (. 6:5عب")كاهن الص االبد علص طقس ملكص اادق :" قيل عن السيد المسيح انه هو الكاهن  -3

            

- :ور ـــــــــــــــالبخ( 5)
 : من اهمية البخور انه كان يقدم فص م امر من ذهب  -1
 (.::4عب ")فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشص من كل  هة بالذهب "    
         كول مون يشوم البخوور يتوذكر ان حيواة االنسوان ينبغوص ان تكوون عطورة الرائحوة اموام,الرائحة الذكية البخور يمثل  -2
 (. 14,15:2كو 2")يظهر بنا رائحة معرفته فص كل مكان ","الننا رائحة المسيح الذكية "  
 

- :االت اة الص الشرق ( 6)
 (.11:1اق ")تص ان الم ئ الثانص سيكون من المشرق وكما اعد هكذا يا" 
  

- :االنوار والشموق (1)
 (.21:،اق")وكانت ماابيح كثيرة فص العلية التص كانوا م تمعين فيها " 
  
 

- :الهيكل والمذبح ( ،)
 (.11:13عب ")لنا مذبح ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه " 
 
  

- :الاور وااليقونات ( :)
اكم حتص ال تذعنوا للحق؟ انوتم الوذين اموام عيوونكم قود رسوم يسووق المسويح بيونكم ايها الغالطيون االغبياء من رق"  

 (. 1:3غل !" )مالوبا 

 
 
 
 
 ؛
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 -:اكرام الاليب ( 11)
 :الاليب مويو فخر وكرامة للرسل  -1

والقديس بولس الرسول يركز علص ( 36:2اق")يسوق الذى البتموم انتم :" القديس بطرس قال لليهود فص كرازة 
 ( .23:1كو 1")لكننا نحن نكرز بالمسيح مالوبا :" النقطة فيقول هذم 

الننص لم اعزم ان اعورف شويئا بيونكم اال يسووق المسويح وايوام :"ويعتبر الرسول ان الاليب  وهر المسيحية فيقول 
" وامووا موون  هتووص حاشووا لووص ان افتخوور اال باووليب ربنووا يسوووق المسوويح :"واييووا يقووول (. 2:2كووو1")ماوولوبا 

 ( .14:6غل)
 

 :فص رشمنا للاليب تبشر بموت الرب عنا حسب وايته  -2 
ونحون برشوم الاوليب نتوذكر (. 26:11كوو1)الص ان ي وئ ( الذى ال ل فدائنا)وهذم واية الرب لنا ان نبشر بموته 

 .نظل نتذكرم الص ان ي ئ ,موته كل حين 
 

                                                                      :               فص رشمنا للاليب نتذكر ان عقوبة الخطية موت  -3 
ولكن المسيح مات عنا علص الاوليب واعطانوا ( 5:2اف ")امواتا بالخطايا "كنا نحن .النه لوال ذلك ما مات المسيح 

 .يا ابتام اغفر لهم :وعلص الاليب اذ دفو الثمن قال لالب .الحياة 
  

 : نتذكر محبة   لنا  فص رشمنا للاليب -4
 (.5:،رو")واولحنا مو   بموت ابنه .. مات المسيح ال لنا ,الننا ونحن بعد خطاة " 
 

 :نحن نرشم الاليب النه يمنحنا القوة  -5 
ويقول اييا (. 14:6غل")وانا للعالم ,به الب العالم لص :" القديس بولس الرسول يشعر بقوة الاليب هذم فيقول  
 (.1:،1كو1")واما عندنا نحن المخلاين فهص قوة  . ة الاليب عند الهالكين  هالة ان كلم:" 

         

 :  نحن نرشم الاليب لناخذ بركته   -6
ولكن علص الاليب حمل الرب كل لعناتنا لكص يمنحنا بركة .كان العالم كله يقو تحت حكم اللعنة بالموت بسبب الخطية 

.  وكل نعم العهد ال ديد مستمدة من الاوليب ,وبركة العطية فص  سدم,اة ال ديدة النقية الماالحة مو   وبركة الحي
" فبوواالولص كثيوورا ونحوون ماووالحون نخلوو  بحياتووه . النووه ان كنووا ونحوون اعووداء قوود اووولحنا مووو   بموووت ابنووه "
 ( .11:5رو)

 :نحن نرشم الاليب لنتذكر الشركة التص لنا فيه  -1 
وقولوه ( . 21:2غول")فاحيوا ال انوا بول المسويح يحيوا فيوا . موو المسويح اولبت :"لس الرسول نتذكر قول القديس بو

 (.11:3فص")العرفه وقوة قيامته وشركة االمه متشبها بموته :" اييا 
  

 (. 12:13عب)فص الاليب نخرج اليه خارج المحلة حاملين عارم  -،
حاسوبا عوار المسويح غنوص اعظوم مون :" موسوص النبوص ونذكر فص ذلك موا قيول عون ..بنفس شعورنا فص اسبوق االالم 

 .وعار المسيح هو البه واالمه ( . 26:11عب" )خزائن مار 
  

 ] ] ] ] ] 
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- :يسوع المسيح ديان العالم  -1
  ربناااا يساااوع و أنيساااك وبأاااار مأماااوبين لااا  الساااماوا  و للاااو ح دياااان اليميااا  و للاااو وروا  وبااارار مأم اااين

 ( .32:12عب)
   (.2:3رو)الذي سييازي أل واحد حسب وعماله 
   ( .3:2أو1)لأن أل واحد سيأخذ ويرمه بحسب معبه 
  ( .13:11رو)أل واحد منا سيعط  عن نفسه حسابا هلل 
  ( .2:3رو)الذي سييازي أل واحد حسب وعماله 
   ألنه ال بد وننا يميعا نظهر ومام أرس  المسيح لينال أل واحد ما أان باليسد بحسب ما صن  خيرا أان وم شارا

 ( .1::1أو3)
 ( .1:1أو1)الذي سينير خفايا الظالم و يظهر وراء الق وب  لذا ال محأموا ل  ش ء قبل الوق  حمو يأم  الرب 
   و وما ونا  ل مااذا مادين وخاا  وو ونا  ويااا لمااذا مازدري بأخيا  ألنناا يميعاا ساور نقار وماام أرسا  المسايح

 ( .11::1رو)
  مااه ونااا وناشااد  لذا ومااام ح و الاارب يسااوع المساايح العميااد ون ياادين األحياااء و األمااوا  عنااد ظهااور  و م أو

 ( .1:1م 3)
  و وخيرا قد وا  ل  لأ يل البر الذي يهبه ل  ل  ذل  اليوم الرب الديان العادل و ليس ل  لقط بال ليميا  الاذين

 ( .3:1م 3)يحبون ظهور  وياا 
   الن الاارب نفسااه بهمااار بصااو  رةاايس مالةأااك و بااون ح سااور يناازل ماان السااماء و األمااوا  لاا  المساايح

 .( 12:1مس1)سيقومون ووالً 
 

 :ربنا يسوع المسيح مصدر النعمك والسالم. 3
 (32:11وع)الذي لما ومو و روى نعمك ح لر  و وعظ اليمي  ون يثبموا ل  الرب بعزم الق ب . 1
 (1:1مس1)نعمك لأم و سالم من ح وبينا و الرب يسوع المسيح . 3
 (12::3رو)،(33:1مس1)نعمك ربنا يسوع المسيح معأم . 2
 ،(1:1رو)، (2:1أاااااااااو1)و الااااااااارب يساااااااااوع المسااااااااايح وبينااااااااااساااااااااالم مااااااااان ح  نعماااااااااك لأااااااااام و. 1

 (2:1لل)،(3:1أو)،(3:1ل )،(3:1ور)،(3:1أو3)،(3:1مس3)
 (11::1أو1)بل نعمك ح الم  مع   ونالأن ال . 1
 (11:12أو3)آميننعمك ربنا يسوع المسيح و محبك ح و شرأك الرو  القدس م  يميعأم . 2
 (1:2ور)سب موهبك نعمك ح المعطاة ل  حسب لعل قوم  خادما له ح وناصر  . 1
 (13:2غل) آمين اإلخوة ويهانعمك ربنا يسوع المسيح م  روحأم . 3
 (11:3م )ألنه قد ظهر  نعمك ح المخ صك ليمي  الناس  .9
 (3:1م 1)نعمك و رحمك و سالم من ح وبينا و المسيح يسوع ربنا . :1
 

 -:القوة ربنا يسوع المسيح مانح .2
ألنا  حينماا وناا ااعير لحينةاذ وناا ... لأ  محل ع ا  قاوة المسايح   لبأل سرور المخر بالحري ل  ماعفام. 1

 (9:13،:1أو3)قوي 
 (1:1أو1)باسم ربنا يسوع المسيح لذ انمم و روح  ميممعون م  قوة ربنا يسوع المسيح . 3
 (2::3ار)بحسب القوة الم  معمل لينا . 2
 (33:9وع)يزداد قوة و يحير اليهود الساأنين ل  دمشن محققا ان هذا هو المسيح  وما شاول لأان. 1
 (11:1أو)ممقوين بأل قوة بحسب قدرة ميد  لأل صبر و طول وناة بفر  . 1
 (2::1ل )ألعرله و قوة قياممه و شرأك والمه ممشبها بمومه . 2
 (12:1ل )وسمطي  أل ش ء ل  المسيح الذي يقوين  . 1
 (39:1أو)لذي ألي ه امعب وياا مياهدا بحسب عم ه الذي يعمل ل  بقوة األمر ا. 3
 (11:1م 3)و لأن الرب وقر مع  و قوان  لأ  ممم ب  الأرازة و يسم  يمي  األمم لأنقذ  من لم األسد . 9
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 :ربنا يسوع المسيح له الميد .1

 (1:9رو)الأاةن ع و الأل للها مبارأا للو األبد ومين . 1
  الرب من أل عمال رديء و يخ صان  لم أوماه الساماوي الاذي لاه المياد للاو دهار الادهور وماين و سينقذن. 3

 (13:1م 3)
 (31:12رو)ح الحأيم وحد  بيسوع المسيح له الميد للو األبد ومين . 2
عظيم هو سر المقوى ح ظهر ل  اليسد مبرر لا  الارو  ماراءى لمالةأاك أارز باه باين األمام وومان باه لا  . 1

 (12:2م  1)الم رل  ل  الميد الع
ليأم أم ل  أل عمل صالح لمصنعوا مشيةمه عامال ليأم ما يرا  ومامه بيسوع المسيح الذي لاه المياد للاو . 1

 (31:12عب)ابد اآلبدين ومين 
 (22:11رو)الن منه و به و له أل األشياء له الميد للو األبد ومين . 2
 (1:1غل)الذي له الميد للو ابد اآلبدين ومين . 1
و م اا  الاادهور الااذي ال يفنااو و ال ياارى اإللااه الحأاايم وحااد  لااه الأرامااك و الميااد للااو دهاار الاادهور ومااين . 3

 (11:1م 1)
 

 :ربنا يسوع المسيح صور  ح غير المنظور .1
 (11:1أو)الذي هو صورة ح غير المنظور بأر أل خ يقك . 1
 (2:1عب)األشياء بأ مك قدرمه  الذي و هو بهاء ميد  و رسم يوهر  و حامل أل. 3
 (1::2أو1)و منه انمم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حأمك من ح و برا و قداسك و لداء.  2
 (2:3أو1)المسيح المذخر ليه يمي  أنوز الحأمك والع م . 1
 (2:3ل )الذي لذ أان ل  صورة ح لم يحسب خ سك ون يأون معادال هلل . 1
 (1:1أو3)ة ح المسيح الذي هو صور. 2
 

 :ربنا يسوع المسيح خالن اليمي . 2
ل  ونا اصغر يمي  القديساين وعطيا  هاذ  النعماك ون ابشار باين األمام بغناو المسايح الاذي ال يسمقصاو  و ونيار  (1

اليمي  ل  ما هو شرأك السر المأموم منذ الدهور ل  ح خاالن اليميا  بيساوع المسايح  لأا  يعارر اآلن عناد 
الطين ل  السماويا  بواسطك الأنيسك بحأمك ح الممنوعك حسب قصد الادهور الاذي صانعه لا  الرؤساء و الس

 (11-3:2ور)المسيح يسوع ربنا 
 (12:1أو)لانه ليه خ ن الأل ما ل  السماوا  و ما ع و األرض ما يرى و ما ال يرى  (3
 (3:1عب )اا عمل العالمين أ منا ل  هذ  األيام األخيرة ل  ابنه الذي يع ه وارثا لأل ش ء الذي به وي (2
 (22:11رو)الن منه و به و له أل األشياء له الميد للو األبد ومين  (1
 (1::1عب)و ون  يا رب ل  البدء وسس  األرض و السماوا  ه  عمل يدي   (1

 

 :ربنا يسوع المسيح مقدم له الصالة.1
 (31:3وع)يأون أل من يدعو باسم الرب يخ ص . 1
 (:13:1رو)غنيا ليمي  الذين يدعون به  الن رباً واحداً ل يمي . 3
 (:12:1رو)الن أل من يدعو باسم الرب يخ ص . 2
 (3:1أو1)يمي  الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح ل  أل مأان لهم و لنا . 1
من يهك هذا مارع  للو الرب ثالث مرا  ون يفارقن  لقال ل  مأفي  نعمما  ألن قاوم  لا  الااعر مأمال . 1

 (9،3:13أو3)
 

 :ربنا يسوع المسيح يع و لون أل شئ.3
لذ وقامه من األموا  و وي سه عن يمينه ل  السماويا  لون أل رياسك و س طان و قوة و سيادة و أل اسم . 1

 (1::31،3ور)يسمو ليس ل  هذا الدهر لقط بل ل  المسمقبل وياا 
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 (1::1ور)يمأل الأل   الذي نزل هو الذي صعد وياا لون يمي  السماوا  لأ. 3
ألنه ليه سر ون يحل أل الملء  و ون يصالح به الأل لنفسه عامال الص ح بدم ص يبه بواسطمه سواء أان ماا . 2

 (19:1،:3أو)ع و األرض وم ما ل  السماوا  
لذل  رلعه ح وياا و وعطا  اسما لون أل اسم لأ  ميثو باسم يسوع أل رأبك ممن ل  السماء و من ع او . 1

 (11-9:3ل )األرض و يعمرر أل لسان ون يسوع المسيح هو رب لميد ح اآلب  األرض و من مح 
 (1:9رو)منهم المسيح حسب اليسد الأاةن ع و الأل للها مبارأا للو األبد ومين . 1 
 

 :ربنا يسوع المسيح غالر الخطايا. 9
 (21:1وع) هذا رلعه ح بيمينه رةيسا و مخ صا ليعط  لسراةيل الموبك و غفران الخطايا. 1
لأانوا يريمون اسمفانوس و هو يدعو و يقول ويها الرب يساوع اقبال روحا  ثام يثاا ع او رأبمياه و صار  . 3

 (19:1،:2وع)بصو  عظيم يا رب ال مقم لهم هذ  الخطيك و لذ قال هذا رقد 
 (:12:1وع)له يشهد يمي  األنبياء لن أل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا . 2
يونهم أ  يريعوا من ظ ما  للو نور و من س طان الشيطان للو ح حمو ينالوا باأليمان ب  غفران لمفمح ع. 1

 (13:32وع)الخطايا و نصيبا م  المقدسين 
 (12:2أو)لن أان ألحد ع و وحد شأوى أما غفر لأم المسيح هأذا انمم وياا . 1

 

 :ربنا يسوع المسيح ميثو له أل رأبك.:1
 (31:11أو1)ه و يسيد هلل مناديا ون ح بالحقيقك ليأم هأذا يخر ع و ويه. 1
 (11:11رو)ألنه مأموب ونا ح  يقول الرب انه ل  سميثو أل رأبك و أل لسان سيحمد ح . 3
 (3::1ل )لأ  ميثو باسم يسوع أل رأبك ممن ل  السماء و من ع و األرض و من مح  األرض . 2
 (2:1عب)مسيد له أل مالةأك ح ممو ادخل البأر للو العالم يقول و ل. 1
 

 :ربنا يسوع المسيح وزل  قبل مأسيس العالم.11
 (1:1ور)أما اخمارنا ليه قبل مأسيس العالم لنأون قديسين و بال لوم قدامه ل  المحبك . 1
لاه  الذي وحد  له عدم المو  ساأنا ل  نور ال يدنو منه الذي لم ير  وحد من الناس و ال يقدر ون يرا  الاذي. 3

 (12:2م 1)الأرامك و القدرة األبديك 
ه  مبيد و لأان ونا  مبقاو و أ هاا أثاوب .و ون  يا رب ل  البدء وسس  األرض و السماوا  ه  عمل يدي  . 2

 (13-1::1عب)مب و  و أرداء مطويها لممغير و لأن ون  ون  و سنو  لن مفنو 
 

 :رربنا يسوع المسيح ثاب  ال يمغي.13 
 (13،11:1عب)أرداء مطويها لممغير و لأن ون  ون  و سنو  لن مفن  ... ون  مبقو ه  مبيد و لأن . 1
 (3:12عب)يسوع المسيح هو هو ومسا و اليوم و للو األبد .3
 

 :ربنا يسوع المسيح أ ّ  القدرة.12
 (12:2م 1)ه الأرامك و القدرة األبديك ومين ذي لال. 1
 (11:1أو)ممقوين بأل قوة بحسب قدرة ميد  . 3
 :األيمان بربنا يسوع المسيح. 11
 (12:3غل)آمنا نحن وياا بيسوع المسيح لنمبرر بإيمان يسوع ال بأعمال الناموس . 1
 (32:2غل)ألنأم يميعا وبناء ح باإليمان بالمسيح يسوع . 3
 (11:1ور)سمع  بإيمانأم بالرب يسوع و محبمأم نحو يمي  القديسين . 2
 (39:1ل )ح ال ون مؤمنوا به لقط بل وياا ون ممألموا ألي ه ألنه قد وهب لأم أليل المسي. 1
 (1:3أو)ناظرا مرميبأم و ممانك ليمانأم ل  المسيح . 1
 (9:2م 1)لهم سر األيمان بامير طاهر . 2
 (12:1م 3)ممس  بصورة الأالم الصحيح الذي سمعمه من  ل  اإليمان و المحبك الم  ل  المسيح يسوع . 1
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ليااك معاارر الأمااب المقدسااك القااادرة ون محأماا  ل خااالص باإليمااان الااذي لاا  المساايح يسااوع و اناا  منااذ الطفو. 3
 (11:2م 3)

لذ نع م ون اإلنسان ال يمبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن وياا بيسوع المسيح لنمبرر . 9
 (12:3غل)بإيمان يسوع 

مااان ليمااان اباان ح الااذي وحبناا  و اساا م نفسااه ألي اا  لمااا وحيااا  اآلن لاا  اليسااد لإنمااا وحيااا  لاا  األي. :1
 (3::3غل)
لأاان الأماااب وغ اان ع ااو الأاال محاا  الخطيااك ليعطاا  الموعااد ماان ليمااان يسااوع المساايح ل ااذين يؤمنااون . 11

 (33:2غل)
 (13:2ور)الذي به لنا يراءة و قدوم بإيمانه عن ثقك . 13
 (9:2ل )يح البر الذي من ح باإليمان ليس ل  بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المس. 12
 (1:1رو)وما الذي ال يعمل و لأن يؤمن بالذي يبرر الفاير لإيمانه يحسب له برا . 11
 (31:1رو)بل من اي نا نحن وياا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن وقام يسوع ربنا من األموا  . 11
 (22:9رو)أل من يؤمن به ال يخزى . 12
رحم  ليظهر يساوع المسايح لا  وناا ووالً أال ونااة مثااال ل عميادين ون يؤمناوا باه ل حيااة األبدياك  لأنن  لهذا. 11

 (12:1م  1)
 (3:2غل )وريد ون ومع م منأم هذا لقط وبأعمال الناموس وخذمم الرو  وم بخبر األيمان؟ . 13
مويااود و انااه ييااازي الااذين باادون ليمااان ال يمأاان لرااااؤ  ألنااه ييااب ون الااذي يااأم  للااّو ح يااؤمن بأنااه . 19

 (2:11عب)يط بونه 
 (11:2غل)الن البار باإليمان يحيا . :3
ور )ألنأم بالنعمك مخ صاون باإليماان و ذلا  لايس مانأم هاو عطياك ح  لايس مان وعماال أايال يفمخار احاد . 31

9،3:3) 
 

 :البر بربنا يسوع المسيح.11
 (9:2أو3)د خدمك البر ل  ميد لن أان  خدمك الدينونك ميدا لباألولو أثيرا مزي. 1
 (11:2م 3)وما ون  يا لنسان ح لاهرب من هذا و امب  البر و المقوى و األيمان .3
 (9:1عب)من شرأاة   وأثربزي  االبمهاج  لله من ايل ذل  مسح  ح  اإلثم وبغا البر و  وحبب . 2
 (31:1ور)الحن م بسوا اإلنسان اليديد المخ ون بحسب ح ل  البر و قداسك . 1
 (11:2ور)لاثبموا ممنطقين احقاءأم بالحن و البسين درع البر . 1
 (3::1رو)لن أان المسيح ليأم لاليسد مي  بسبب الخطيك و وما الرو  لحياة بسبب البر . 2
 (11:1ل )مم وءين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لميد ح و حمد  . 1
س بل بإيمان يسوع المسايح آمّناا نحان ويااا بيساوع المسايح لنمبارر بإيماان اإلنسان ال يمبرر بأعمال النامو. 3

 (12:3غل)يسوع 
 (31:1رو)الذي اس م من ايل خطايانا و وقيم أليل مبريرنا .9
و ليس أما بواحد قد وخطا هأذا العطيك الن الحأم من واحد ل دينونك و وماا الهباك لمان يارى خطاياا أثيارة . :1

 (12:1رو)ل مبرير 
لإذا أما بخطيك واحدة صار الحأم للو يمي  الناس ل دينونك هأذا ببر واحد صار  الهبك للو يميا  النااس . 11

 (13:1رو)لمبرير الحياة 
ألنه أما بمعصيك اإلنسان الواحد يعل الأثيرون خطاة هأذا ويااا بإطاعاك الواحاد ساييعل الأثيارون وبارارا . 13

 (19:1رو)
 (31:1رو)و  هأذا مم   النعمك بالبر ل حياة األبديك بيسوع المسيح ربنا حمو أما م أ  الخطيك ل  الم. 12
 (31:1أو3)ألنه يعل الذي لم يعرر خطيك ألي نا لنصير نحن بر ح ليه .11
 (31:3غل)لن أان بالناموس بر لالمسيح لذا ما  بال سبب . 11
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 :الفداء بربنا يسوع المسيح.11
 (1:1ور)ان الخطايا حسب غنو نعممه الذي ليه لنا الفداء بدمه غفر. 1
 (1::2ور)ال محزنوا رو  ح القدوس الذي به خمممم ليوم الفداء . 3
 (11:1أو)الذي لنا ليه الفداء بدمه غفران الخطايا . 2
 (31:2رو)ممبررين ميانا بنعممه بالفداء الذي بيسوع المسيح . 1
 (13:9عب)للو األقداس لويد لداء وبديا ليس بدم ميوس و عيول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة . 1
 (32:3رو)نةن ل  ونفسنا مموقعين المبن  لداء ويسادنا . 2
 (11:3م )الذي بذل نفسه ألي نا لأ  يفدينا من أل لثم . 1
 (32:1أو1)قد اشمريمم بثمن لال مصيروا عبيدا ل ناس . 3
 (2:3م 1) الذي بذل نفسه لديك أليل اليمي  الشهادة ل  ووقامها الخاصك. 9
 

 :المصالحك بربنا يسوع المسيح.12
 (13:1أو3)صالحنا لنفسه بيسوع المسيح و وعطانا خدمك المصالحك . 1
 (19:1أو1)وااعا لينا أ مك المصالحك . 3
 (1::3أو1)نسعو أسفراء عن المسيح أان ح يعظ بنا نط ب عن المسيح مصالحوا م  ح . 2
 (11:1رو)المسيح الذي ن نا به اآلن المصالحك نفمخر وياا باهلل بربنا يسوع . 1
 (11:11رو)لن أان رلاهم هو مصالحك العالم لماذا يأون لقمبالهم لال حياة من األموا  . 1
لن أنااا و نحاان وعااداء قااد صااولحنا ماا  ح بمااو  ابنااه لباااألولو أثياارا و نحاان مصااالحون نخ ااص بحيامااه . 2

 (1::1رو)
 الص ح بدم ص يبه بواسطمه سواء أان ماا ع او األرض وم ماا لا  الساماوا  ون يصالح به الأل لنفسه عامال. 1

 (1::3أو)
 (33،31:1أو)قد صالحأم اآلن ل  يسم بشريمه . 3
 (3:3ور)ألنأم بالنعمك مخ صون باإليمان و ذل  ليس منأم هو عطيك ح . 9

 

 :السالم بربنا يسوع المسيح.11
حفظ روحأم و نفسأم و يسدأم أام اك باال لاوم عناد ميا ء ربناا يساوع لله السالم نفسه يقدسأم بالممام و لم. 1

 (32:1مس1)المسيح 
 (12:2مس3)رب السالم نفسه يعطيأم السالم داةما من أل ويه الرب م  يميعأم . 3
 (11:12أو3)عيشوا بالسالم و اله المحبك و السالم سيأون معأم . 2
 (11:13عب)ها لن يرى وحد الرب امبعوا السالم م  اليمي  و القداسك الم  بدون. 1
 (12::3رو)اله السالم سيسحن الشيطان مح  وري أم سريعا نعمك ربنا يسوع المسيح معأم ومين . 1
 (1:1رو)لإذ قد مبررنا باإليمان لنا سالم م  ح بربنا يسوع المسيح . 2
 (11:2أو)و ليم   ل  ق وبأم سالم ح الذي لليه دعيمم ل  يسد واحد . 1
 

 :الثقك بربنا يسوع المسيح.13
 (1:2أو3)لنا ثقك مثل هذ  بالمسيح لدى ح . 1
 (:19:1عب)لأن لنا ثقك مثل هذ  بالمسيح لدى ح . 3
 (13:2ور)الذي به لنا يراءة و قدوم بإيمانه عن ثقك . 2
 (3:1لل)لن أان ل  بالمسيح ثقك أثيرة لن ومر  بما ي ين . 1
ألنفساااهم درياااك حسااانك و ثقاااك أثيااارة لااا  اإليماااان الاااذي بالمسااايح يساااوع  الاااذين مشمساااوا حسااانا يقمناااون. 1

 (12:2م 1)
 (1:11عب)و وما اإليمان لهو الثقك بما يريو و اإليقان بأمور ال مرى . 2
 (11:2عب)قد صرنا شرأاء المسيح ون ممسأنا ببداءة الثقك ثابمك للو النهايك . 1
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 :النعمك بربنا يسوع المسيح .19
 (11:11رو)  وهب  ل  من ح النعمك الم. 1
 (11:1رو)الذين ينالون ليض النعمك و عطيك البر سيم أون ل  الحياة بالواحد يسوع المسيح . 3
 (9:1م 3)النعمك الم  وعطي  لنا ل  المسيح يسوع قبل األزمنك األزليك . 2
 (1:1ور)و لأن لأل واحد منا وعطي  النعمك حسب قياس هبك المسيح . 1
 (2:13رو)نا مواهب مخم فك بحسب النعمك المعطاة لنا و لأن ل. 1
 (31:1رو)حمو أما م أ  الخطيك ل  المو  هأذا مم   النعمك بالبر ل حياة األبديك بيسوع المسيح ربنا . 2
ح الاذي هااو غناا  لاا  الرحمااك ماان اياال محبمااه الأثيارة الماا  وحبنااا بهااا و نحاان ومااوا  بالخطايااا وحيانااا ماا  . 1

 (1-1:3ور)ك انمم مخ صون و وقامنا معه و وي سنا معه ل  السماويا  ل  المسيح يسوع المسيح بالنعم
 

 :المبن  بربنا يسوع المسيح.:3
 (1:1ور)لذ سبن لعيننا ل مبن  بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيةمه . 1
 (11:3رو)أل الذين ينقادون برو  ح لأولة  هم وبناء ح . 3
 (1:1غل)لناموس لننال المبن  ليفمدي الذين مح  ا. 2
 (11:3رو)لذ لم مأخذوا رو  العبوديك وياا ل خور بل وخذمم رو  المبن  الذي به نصر  يا وبا اآلب . 1
 (32:3رو)نحن الذين لنا باأورة الرو  نحن ونفسنا وياا نةن ل  ونفسنا مموقعين المبن  لداء ويسادنا .  1
 (1:9رو)و الميد و العهود و األشمراع و العبادة و المواعيد الذين هم لسراةي يون و لهم المبن  . 2
 

 :الخالص بربنا يسوع المسيح.31
 (13:1وع)ليس بأحد غير  الخالص . 1
 (9:1مس1)الن ح لم ييع نا ل غاب بل القمناء الخالص بربنا يسوع المسيح . 3
 (3::1م 3)الخالص الذي ل  المسيح يسوع م  ميد ابدي . 2
 (9:1مس1)لم ييع نا ل غاب بل القمناء الخالص بربنا يسوع المسيح  الن ح. 1
 (9:1رو)ونحن ممبررون اآلن بدمه نخ ص به من الغاب . 1

 

 :المعزيك بربنا يسوع المسيح.33
 (1:1أو3)أما مأثر والم المسيح لينا أذل  بالمسيح مأثر معزيمنا وياا . 1
 (1:1أو3)وياا  أما انمم شرأاء ل  اآلالم أذل  ل  المعزيك. 3
 (1:11رو)ليعطأم اله الصبر و المعزيك ون مهمموا اهمماما واحدا ليما بينأم بحسب المسيح يسوع . 2
 (2:1أو3)مبار  ح وبو ربنا يسوع المسيح وبو الرولك و اله أل معزيك . 1
 (1:1لل)لنا لرحا أثيرا و معزيك بسبب محبم  . 1
 

 :النصرة بربنا يسوع المسيح.32
 (11:1رو)لأننا ل  هذ  يميعها يعظم انمصارنا بالذي وحبنا و . 1
 

 :ذبيحك ربنا يسوع المسيح. 31
 (3:1رو)ح بين محبمه لنا ألنه و نحن بعد خطاة ما  المسيح ألي نا . 1
 (23:3رو)الذي لم يشفن ع و ابنه بل بذله ألي نا ويمعين أير ال يهبنا وياا معه أل ش ء . 3
 (3:1ور)قربانا و ذبيحك هلل راةحك طيبك  اس م نفسه ألي نا. 2
 (1:1غل)الذي بذل نفسه أليل خطايانا لينقذنا من العالم الحاار الشرير .1 
 (2:11أو1)لإنن  س م  لليأم ل  األول ما قب مه ونا وياا ون المسيح ما  من ايل خطايانا حسب الأمب . 1
 (1:1أو1)لصحنا وياا المسيح قد ذبح ألي نا . 2
 (31:1ور)المسيح وياا الأنيسك و اس م نفسه ألي ها وحب . 1
 (3::3غل)ابن ح الذي وحبن  و اس م نفسه ألي   . 3
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 (2،1:3م  1)يسوع المسيح  الذي بذل نفسه لديك أليل اليمي  . 9
 (31:2رو)الذي قدمه ح أفارة باأليمان بدمه إلظهار بر  من ايل الصفح عن الخطايا السالفك بإمهال ح . :1
 (3:3ل )وا  نفسه و وطاع حمو المو  مو  الص يب . 11
 

 :قدسيك ربنا يسوع المسيح. 31
 (11:2وع)و لأن انمم ونأرمم القدوس البار و ط بمم ون يوهب لأم ريل قامل . 1
ألنه بالحقيقك ايمم  ع و لما  القدوس يسوع الذي مسحمه هيرودس و بايالطس البنطا  ما  ومام و شاعوب . 3

 (31:1عو)لسراةيل 
 (21:12وع)لذل  قال وياا ل  مزمور آخر لن مدع قدوس  يرى لسادا . 2
 (13:9عب)بدم نفسه دخل مرة واحدة للو األقداس لويد لداء وبديا . 1
دم المساايح الااذي باارو  وزلاا  قاادم نفسااه هلل بااال عيااب يطهاار اااماةرأم ماان وعمااال ميمااك لمخاادموا ح الحاا  . 1

 (11:9عب)
ل للو وقداس مصنوعك بيد وشبا  الحقيقيك بل للو السماء عينها ليظهر اآلن ومام ويه ح الن المسيح لم يدخ. 2

 (31:9عب)ألي نا 
 (:1::1عب)لبهذ  المشيةك نحن مقدسون بمقديم يسد يسوع المسيح مرة واحدة . 1
 (:19:1عب)لنا ويها اإلخوة ثقك بالدخول للو األقداس بدم يسوع . 3
نه يحسب مسمحقا من داس ابن ح و حسب دم العهد الاذي قادس باه دنساا و ازدرى لأم عقابا اشر مظنون ا. 9

 (:39:1عب)برو  النعمك 
 (13:12عب)لذل  يسوع وياا لأ  يقدس الشعب بدم نفسه مألم خارج الباب . :1
ألنه أان ي ين بنا رةيس أهنك مثل هذا قدوس بال شر و ال دنس قاد انفصال عان الخطااة و صاار وع او مان . 11

 (32:1عب )السماوا  
 

 :شرأك اآلم ربنا يسوع المسيح. 32
 (1:1أو3)ألنه أما مأثر آالم المسيح لينا أذل  بالمسيح مأثر معزيمنا وياا . 1
 (13:3رو)آالم الزمان الحاار ال مقاس بالميد العميد ون يسمع ن لينا .  3
 (13::1أو3) قا  أليل المسيح لذل  اسر بالاعفا  و الشماةم و الارورا  و االاطهادا  و الاي. 2
ل  أل ش ء نظهر ونفسنا أخدام ح ل  صابر أثيار لا  شاداةد لا  اارورا  لا  اايقا   لا  ااربا  لا  . 1

 (1،1:2أو3)سيون ل  ااطرابا  ل  ومعاب ل  وسهار ل  وصوام 
 (11:1أو3)الن خفك ايقمنا الوقميك منشئ لنا وأثر لأأثر ثقل ميد وبديا . 1
أاال شاا ء لأاان غياار مماااايقين ممحياارين لأاان غياار ياةسااين  ماااطهدين لأاان غياار ممااروأين مأمةبااين لاا  . 2

مطروحين لأن غير هالأين حام ين ل  اليسد أل حين لمامك الرب يسوع لأ  مظهر حياة يساوع ويااا لا  
 (:1-3:1أو3)يسدنا 

ر أما هو مأماوب من سيفص نا عن محبك المسيح وشدة وم اين وم ااطهاد وم يوع وم عري وم خطر وم سي. 1
لننا من وي   نما  أل النهار قد حسبنا مثل غنم ل ذبح  و لأننا ل  هذ  يميعها يعظم انمصارنا بالذي وحبنا 

 (21-21:3رو)
 (1:1أو3)عالمين ونأم أما انمم شرأاء ل  اآلالم أذل  ل  المعزيك وياا . 3
 (11:3رو)لن أنا نمألم معه لأ  نمميد وياا معه . 9
 

 :بنا يسوع المسيحميسد ر. 31
 (12:2م 1)باإليماع عظيم هو سر المقوى ح ظهر ل  اليسد . 1
 (3:12عب )يسوع المسيح هو هو ومسا و اليوم و للو األبد . 3
ألنه ما أان الناموس عايزا عنه ل  ما أان اعيفا باليسد لاهلل لذ ورسل ابنه ل  شبه يسد الخطيك و أليال . 2

 (2:3رو)د الخطيك دان الخطيك ل  اليس
 (1:1غل)و لأن لما ياء ملء الزمان ورسل ح ابنه مولودا من امروة مولودا مح  الناموس . 1
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صادقك ه  الأ مك و مسمحقك أال قباول ون المسايح يساوع يااء للاو العاالم لايخ ص الخطااة الاذين وولهام وناا . 1
 (11:1م 1)

 (9:3أو3)ر و هو غن  لأ  مسمغنوا انمم بفقر  لإنأم معرلون نعمك ربنا يسوع المسيح انه من وي أم المق. 2
الذي لذ أان ل  صورة ح لم يحسب خ سك ون يأون معادال هلل لأنه وخ و نفسه وخذا صورة عباد صااةرا لا  . 1

 (1:3ل )شبه الناس 
 

 :ولوهيك ربنا يسوع المسيح. 33
 (1:9رو)للو األبد ومين  و لهم األباء و منهم المسيح حسب اليسد الأاةن ع و الأل للها مبارأا. 1
 (12:3م )منمظرين الرياء المبار  و ظهور ميد ح العظيم و مخ صنا يسوع المسيح . 3
 (9:3أو)لانه ليه يحل أل ملء الالهو  يسديا . 2
 (1:9رو)الذي و لهم األباء و منهم المسيح حسب اليسد الأاةن ع و الأل للها مبارأا للو األبد ومين . 1
صورة ح لم يحسب خ سك ون يأون معادال هلل لأنه وخ و نفسه وخذا صورة عباد صااةرا لا  شابه  لذ أان ل . 1

الناس و لذ ويد ل  الهيةك أانسان وا  نفسه و وطاع حمو المو  مو  الص يب  لاذل  رلعاه ح ويااا و 
مان محا   وعطا  اسما لون أل اسم لأ  ميثو باسم يسوع أل رأبك ممن ل  السماء و مان ع او األرض و

 (:1-2:3ل )األرض 
 

 :المقدم لل  ح اآلب بربنا يسوع المسيح. 39
 (13:3ور)ألن به لنا أ ينا قدوما ل  رو  واحد للو اآلب . 1
 (12:3ور)اآلن ل  المسيح يسوع انمم الذين أنمم قبال بعيدين صرمم قريبين بدم المسيح . 3
 

 :المسيح الرب وابن ح. :2
 (9:1أو1)ي به دعيمم للو شرأك ابنه يسوع المسيح ربنا ومين هو ح الذ. 1
 (1:1رو)و معين ابن ح بقوة من يهك رو  القداسك بالقيامك من األموا  يسوع المسيح ربنا . 3
 (2:13أو1)ليس وحد يقدر ون يقول يسوع رب لال بالرو  القدس . 2
رب واحد يسوع المسيح الذي به يميا  األشاياء لأن لنا اله واحد اآلب الذي منه يمي  األشياء و نحن له و . 1

 (2:3أو1)و نحن به 
 (11:3ل )و يعمرر أل لسان ون يسوع المسيح هو رب لميد ح اآلب. 1
 (11:1عب)لإذ لنا رةيس أهنك عظيم قد ايماز السماوا  يسوع ابن ح ل نممس  باإلقرار . 2
 (9::3وع)بن ح و ل وق  يعل يأرز ل  الميام  بالمسيح ون هذا هو ا. 1
 (1:1أو3)لإننا لسنا نأرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا . 3
 (1:1ور)رب واحد ليمان واحد معموديك واحدة . 9
 (12:3مس3)و ربنا نفسه يسوع المسيح و ح وبونا الذي وحبنا و وعطانا عزاء وبديا . :1
 (22:3ع و)لن ح يعل يسوع هذا الذي ص بممو  انمم ربا و مسيحا . 11
الن ابن ح يسوع المسيح الذي أرز به بينأم بواسطمنا ونا و س وانس و ميموثاوس لم يأن نعم و ال بل قد . 13

 (19:1أو3)أان ليه نعم 
 (1:1عب)و وياا ونا وأون له وبا و هو يأون ل  ابنا . 12
 (2:3رو)يسد لاهلل لذ ورسل ابنه ل  شبه يسد الخطيك و أليل الخطيك دان الخطيك ل  ال. 11
 (23:3رو)الذي لم يشفن ع و ابنه بل بذله ألي نا ويمعين أير ال يهبنا وياا معه أل ش ء . 11
 (12:1أو)الذي ونقذنا من س طان الظ مك و نق نا للو م أو  ابن محبمه . 12
 (3:1عب)و وما عن االبن أرسي  يا ح للو دهر الدهور قايب اسمقامك قايب م أ  . 11
 (2:1ور)يد نعممه الم  انعم بها ع ينا ل  المحبوب لمد  م. 13
ح  بعااادما أ ااام األبااااء باألنبيااااء قاااديما باااأنواع و طااارن أثيااارة  أ مناااا لااا  هاااذ  األياااام األخيااارة لااا  ابناااه .19

 (3،1:1عب)
الن الااذين ساابن لعاارلهم ساابن لعياانهم ليأونااوا مشااابهين صااورة ابنااه ليأااون هااو بأاارا بااين لخااوة أثياارين . :3

 (39:3رو)
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 (2:1رو)عن ابنه الذي صار من نسل داود من يهك اليسد . 31
للو ون ننمه  يميعنا للو وحدانيك اإليمان و معرلك ابن ح للو لنسان أامل للو قيااس قاماك مالء المسايح . 33

 (12:1ور)
 (9::3وع)و ل وق  يعل يأرز ل  الميام  بالمسيح ون هذا هو ابن ح . 32

 
 : المسيح الرب الواحد. 21
 (1:13أو1)ونواع خدم مويودة و لأن الرب واحد . 1
 (2:3أو1)رب واحد يسوع المسيح الذي به يمي  األشياء و نحن به . 3
 (1،1:1ور)رياء دعومأم الواحد رب واحد ليمان واحد معموديك واحدة . 2

 

 :رو  المسيح وح اآلب واحد. 23
نحن له و رب واحد يسوع المسيح الذي به يمي  األشياء و  لأن لنا اله واحد اآلب الذي منه يمي  األشياء و.1

 ( 2:3أو1)نحن به 
وما انمم ل سمم ل  اليسد بل ل  الرو  لن أان رو  ح ساأنا ليأم و لأن لن أان احد ليس لاه رو  المسايح .3

  (9:3رو)لذل  ليس له
 

 :م أو  المسيح وح اآلب واحد. 22
 (1:1ور)م أو  المسيح وح .1
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 :الأنيسك يسد المسيح.1
 (13:13أو1)أل وعااء اليسد الواحد لذا أان  أثيرة ه  يسد واحد أذل  المسيح وياا  .1
 (:11:1أو1)لإننا نحن الأثيرين خبز واحد يسد واحد ألننا يميعنا نشمر  ل  الخبز الواحد  .3
 (1:13رو)يرين يسد واحد ل  المسيح و وعااء بعاا لبعض أل واحد لآلخر هأذا نحن الأث .2
 (1،2:1ور)ميمهدين ون محفظوا وحدانيك الرو  برباط السالم  يسد واحد و رو  واحد  .1
 (33:2غل)ليس يهودي و ال يونان  ليس عبد و ال حر ليس ذأر و ونثو ألنأم يميعا واحد ل  المسيح يسوع  .1
 (31:13أو1)و وعااؤ  ولرادا وما انمم ليسد المسيح  .2
 (1::2ور)ألننا وعااء يسمه من لحمه و من عظامه  .1
 (12:13أو1)ألننا يميعنا برو  واحد وياا اعممدنا للو يسد واحد  .3
 (9:3،:1أو)لانه ليه يحل أل ملء الالهو  يسديا و انمم مم وؤون ليه الذي هو راس أل رياسك و س طان  .9
للو ذا  الذي هو الاروس المسايح الاذي مناه أال اليساد مرأباا معاا و  صادقين ل  المحبك ننمو ل  أل ش ء .:1

مقمرناااا بماااؤازرة أااال مفصااال حساااب عمااال ع اااو قيااااس أااال يااازء يحصااال نماااو اليساااد لبنياناااه لااا  المحباااك 
 (12،11:1ور)

 

 :الأنيسك هيأل ح.3
ليهم و وساير بيانهم و وأاون ويك موالقك لهيأل ح م  األوثان لإنأم انمم هيأل ح الح  أما قال ح ون  ساسأن  .1

 (12:2أو3)لهم للها و هم يأونون ل  شعبا 
وما مع مون ونأم هيأل ح و رو  ح يسأن ليأم لن أان احد يفسد هيأال ح لسيفساد  ح الن هيأال ح مقادس  .3

 (11،12:2أو1)الذي انمم هو
 (31:3ور)الذي ليه انمم وياا مبنيون معا مسأنا هلل ل  الرو   .2
 (33:3ور)ليه أل البناء مرأبا معا ينمو هيأال مقدسا ل  الرب  الذي .1
 

 :المسيح روس الأنيسك.2
ه  يسد  ملء الذي يمال الأل لا    و اخا  أل ش ء مح  قدميه و ليا  يعل روسا لون أل ش ء ل أنيسك الم .1

 (32،33:1ور)الأل 
 (3::3ور) مبنيين ع و وساس الرسل و األنبياء و يسوع المسيح نفسه حير الزاويك .3
 (32:1ور)المسيح وياا راس الأنيسك و هو مخ ص اليسد  .2
الذي هو قبل أل ش ء و ليه يقوم الأل و هو راس اليسد الأنيسك الذي هو البداءة بأر من األموا  لأ  يأاون  .1

 (13،11:1أو)هو ممقدما ل  أل ش ء 
 

 :الرو  القدس ل  الأنيسك.1
 (11:3رو)وبناء ح  الن أل الذين ينقادون برو  ح لأؤلة  هم .1
وم لسمم مع مون ون يسدأم هو هيأل ل رو  القدس الذي لايأم الاذي لأام مان ح و لنأام لسامم ألنفساأم ألنأام قاد  .3

 (19:2،:3أو1)اشمريمم بثمن لميدوا ح ل  ويسادأم و ل  ورواحأم الم  ه  هلل 
 (31:1غل)لن أنا نعيش بالرو  ل نس   وياا بحسب الرو   .2
 (33،19:1مس1)اممنعوا عن أل شبه شر ... الرو ال مطفةوا  .1
لن أان رو  الذي وقام يسوع من األموا  ساأنا ليأم لالذي وقام المسيح من األماوا  سايحي  ويساادأم الماةماك  .1

 (11:3رو)وياا بروحه الساأن ليأم 
 (1::2ور)ال محزنوا رو  ح القدوس الذي به خمممم ليوم الفداء  .2
 (12:3رو)مومون و لأن لن أنمم بالرو  مميمون وعمال اليسد لسمحيون لن عشمم حسب اليسد لسم .1
 (2:3رو)اهممام اليسد هو مو  و لأن اهممام الرو  هو حياة و سالم  .3
 (3:3رو)الن ناموس رو  الحياة ل  المسيح يسوع قد اعمقن  من ناموس الخطيك و المو   .9

اأنا ليأم و لأن لن أاان احاد لايس لاه رو  المسايح لاذل  وما انمم ل سمم ل  اليسد بل ل  الرو  لن أان رو  ح س .3
 (9:3رو)ليس له 

لأاا  يعطاايأم بحسااب غنااو ميااد  ون مماياادوا بااالقوة بروحااه لاا  االنسااان الباااطن ليحاال المساايح باإليمااان لاا  ق ااوبأم  .2
 (11،12:2ور)
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 ــــــكمحـبــــــــــــــــــ: 
 (1:1رو)الرياء ال يخزي الن محبك ح قد انسأب  ل  ق وبنا بالرو  القدس المعطو لنا . 1
 (21:3رو)من سيفص نا عن محبك المسيح وشدة وم اين وم ااطهاد وم يوع وم عري وم خطر وم سير . 3
 (29:3رو)مسيح يسوع ربنا و ال ع و و ال عمن و ال خ يقك وخرى مقدر ون مفص نا عن محبك ح الم  ل  ال. 2
المحبك ل مأن بال رياء أونوا أارهين الشر م مصقين باالخير واديان بعااأم بعااا بالمحباك األخوياك مقادمين . 1

 (9:13،:1رو)بعاأم بعاا ل  الأرامك 
 (12::1رو)المحبك ال مصن  شرا ل قريب لالمحبك ه  مأميل الناموس . 1
مس   بعد حسب المحبك ال مه ا  بطعاما  ذلا  الاذي ماا  المسايح  لان أان وخو  بسبب طعام  يحزن ل س . 2

 (11:11رو)ألي ه 
 (1:3أو1)وما من يهك ما ذبح لألوثان لنع م ون ليميعنا ع ما الع م ينفخ و لأن المحبك مبن  . 1
لن أناا  ومأ اام بالساانك الناااس و المالةأااك و لأاان لاايس لاا  محبااك لقااد صاار  نحاسااا يطاان وو صاانياً ياارن . 3

 (1:12أو1)
لن أان  ل  نبوة و اع م يمي  األسرار و أل ع م و لن أان ل  أل اإليمان حمو انقل اليبال و لأن لايس لا  . 9

 ( 3:12أو1)محبك ل س  شيةا 
 (2:12أو1)و لن وطعم  أل وموال  و لن س م  يسدي حمو احمرن و لأن ليس ل  محبك لال انمف  شيةا . :1
محساد المحباك ال ممفااخر و ال منامفخ و ال مقابح و ال مط اب ماا لنفساها و ال  المحبك ممأنو و مرلن المحبك ال. 11

محمد و ال مظن السوء   و ال مفر  باإلثم بل مفر  بالحن و محممل أل ش ء و مصدن أل ش ء و مريو أل 
 (3-1:12أو1)ش ء و مصبر ع و أل ش ء المحبك ال مسقط وبدا  

 (12:12أو1)محبك هذ  الثالثك و لأن وعظمهن المحبك وما اآلن ليثب  اإليمان و الرياء و ال. 13
 (1:11أو1)امبعوا المحبك و لأن يدوا ل مواهب الروحيك و باألولو ون ممنبأوا . 12
 (11:12أو1)لمصر أل ومورأم ل  محبك . 11
عنادي  ألن  من حزن أثير و أآبك ق ب أمب  لليأم بدموع أثيرة ال لأ  محزنوا بل لأ  معرلوا المحبك الما . 11

 (1:3أو3)و ال سيما من نحوأم 
 (3:3أو3)لذل  اط ب ون ممأنوا له المحبك . 12
 (11:1أو3)عالمين ون الذي وقام الرب يسوع سيقيمنا نحن وياا بيسوع و يحارنا معأم . 11
 (2:2أو3)ل  طهارة ل  ع م ل  وناة ل  لطر ل  الرو  القدس ل  محبك بال رياء .13
أل ش ء ل  اإليمان و الأالم و الع م و أال ايمهااد و محبامأم لناا ليامأم مازدادون لا  لأن أما مزدادون ل  . 19

 (1:3أو3)هذ  النعمك وياا 
وخياارا ويهااا اإلخااوة الرحااوا وأم ااوا معاازوا اهممااوا اهممامااا واحاادا عيشااوا بالسااالم و الااه المحبااك و السااالم . :3

 (11:12أو3)سيأون معأم 
 (2:1غل)ينف  شيةا و ال الغرلك بل اإليمان العامل بالمحبك  ألنه ل  المسيح يسوع ال الخمان. 31
لإنأم لنما دعيمم ل حريك ويها اإلخوة غير انه ال مصيروا الحريك لرصك ل يساد بال بالمحباك اخادموا بعااأم . 33

 (12:1غل)بعاا 
 (1:1ور)أما اخمارنا ليه قبل مأسيس العالم لنأون قديسين و بال لوم قدامه ل  المحبك . 32
ليحل المسيح باإليمان ل  ق وبأم  و انمم ممأص ون و ممأسسون ل  المحبك حمو مسامطيعوا ون مادرأوا ما  . 31

 (13،11:2ور )يمي  القديسين ما هو العرض و الطول و العمن و الع و 
و انمم ممأص ون و ممأسسون ل  المحبك حمو مسمطيعوا ون مدرأوا م  يميا  القديساين ماا هاو العارض و . 31

ل و العمااان و الع اااو و معرلاااوا محباااك المسااايح الفاةقاااك المعرلاااك لأااا  ممم ةاااوا للاااو أااال مااالء ح الطاااو
 (19،13:2ور)
 (3:1ور)بأل مواا  و وداعك و بطول وناة محمم ين بعاأم بعاا ل  المحبك . 32
روس المسيح الذي منه أل اليسد مرأباا معاا بل صادقين ل  المحبك ننمو ل  أل ش ء للو ذا  الذي هو ال. 31

و مقمرنااا بمااؤازرة أاال مفصاال حسااب عماال ع ااو قياااس أاال ياازء يحصاال نمااو اليسااد لبنيانااه لاا  المحبااك 
 (12،11:1ور)
 (3:1ور)و اس أوا ل  المحبك أما وحبنا المسيح وياا و اس م نفسه ألي نا قربانا و ذبيحك هلل راةحك طيبك . 33
 (32:2ور)محبك بإيمان من ح اآلب و الرب يسوع المسيح  سالم ع و اإلخوة و. 39
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 (3:3ل )لممموا لرح  حمو مفمأروا لأرا واحدا و لأم محبك واحدة بنفس واحدة مفمأرين شيةا واحدا . :2
 (3:3أو)لأ  ممعزى ق وبهم مقمرنك ل  المحبك لأل غنو يقين الفهم لمعرلك سر ح اآلب و المسيح . 21
 (11:2أو)هذ  البسوا المحبك الم  ه  رباط الأمال  و ع و يمي . 23
ممااذأرين بااال انقطاااع عماال ويمااانأم و معااب محباامأم و صاابر رياااةأم ربنااا يسااوع المساايح ومااام ح و وبينااا . 22

 (2:1مس1)
 (13:2مس1)و الرب ينميأم و يزيدأم ل  المحبك بعاأم لبعض و ل يمي  أما نحن وياا لأم . 21
خويك لال حاياك لأام ون اأماب للايأم عنهاا ألنأام ونفساأم ممع ماون مان ح ون يحاب بعااأم و وما المحبك األ. 21

 (9:1مس1)بعاا 
و ومااا نحاان الااذين ماان نهااار ل نصااح البسااين درع اإليمااان و المحبااك و خااوذة هاا  رياااء الخااالص . 31. 22

 (3:1مس1)
 (12:1مس1)عاا و ون معمبروهم أثيرا يدا ل  المحبك من ايل عم هم سالموا بعاأم ب. 21
ينبغ  لنا ون نشأر ح أل حين من يهمأم ويها اإلخوة أما يحن الن ليمانأم ينماو أثيارا و محباك أال واحاد . 23

 (2:1مس3)منأم يميعا بعاأم لبعض مزداد 
 (1:2مس3)و الرب يهدي ق وبأم للو محبك ح و للو صبر المسيح . 29
 (11:1م 1)لمحبك الم  ل  المسيح يسوع و مفاا   نعمك ربنا يدا م  اإليمان و ا. :1
 (11:3م 1)و لأنها سمخ ص بوالدة األوالد ون ثبمن ل  اإليمان و المحبك و القداسك م  المعقل . 11
ال يسمهن احد بحداثم  بل أن قدوة ل مؤمنين ل  الأالم ل  المصرر ل  المحبك ل  الرو  ل  اإليماان لا  . 13

 (13:1م 1)الطهارة 
المال اصل لأل الشرور الاذي لذ ابمغاا  قاوم اا وا عان اإليماان و طعناوا ونفساهم بأويااع أثيارة الن محبك . 12

 (2::1م 1)
و وماا وناا  يااا لنسااان ح لاااهرب ماان هااذا و امبا  الباار و المقااوى و اإليمااان و المحبااك و الصاابر و الوداعااك . 11

 (11:2م 1)
 (1:1م 3)و النصح  الن ح لم يعطنا رو  الفشل بل رو  القوة و المحبك. 11
 (12:1م 3)ممس  بصورة الأالم الصحيح الذي سمعمه من  ل  اإليمان و المحبك الم  ل  المسيح يسوع . 12
وما الشهوا  الشبابيك لاهرب منها و امب  البر و اإليماان و المحباك و الساالم ما  الاذين يادعون الارب مان . 11

 (33:3م 3)ق ب نق  
 (3:3م )وي وقار ممعق ين وصحاء ل  اإليمان و المحبك و الصبر ون يأون األشيا  صاحين ذ. 13
من ايل المحباك اط اب باالحري لذ وناا لنساان هأاذا نظيار باولس الشايخ و اآلن وساير يساوع المسايح ويااا . 19

 (9:1لل)
 الن ح ليس بظالم حمو ينسو عم أم و معب المحبك الم  وظهرمموها نحو اسامه لذ قاد خادممم القديساين و. :1

 (2::1عب)مخدمونهم 
 (:31:1عب)و لنالحظ بعانا بعاا ل محريض ع و المحبك و األعمال الحسنك . 11
 (1:12عب)لمثب  المحبك األخويك . 13
وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هذ  ليس ناموس . 12

 (32،33:1غل)
 

 ـر لـــــــــــــــــــــــــ: 
 (21:11وع)لرحوا لسبب المعزيك  قرووهال ما . 1
 (13:13رو)لرحين ل  الرياء صابرين ل  الاين مواظبين ع و الصالة . 3
 (11:11رو)الن ليس م أو  ح وأال و شربا بل هو بر و سالم و لر  ل  الرو  القدس . 2
يياب ون الار  بهام واثقاا بيمايعأم ون  و أمب  لأم هذا عينه حمو لذا ية  ال يأون ل  حازن مان الاذين أاان. 1

 (2:3أو3)لرح  هو لر  يميعأم 
اآلن ونا الر  ال ألنأم حزنمم بل ألنأم حزنمم ل موبك ألنأم حزنمم بحسب مشايةك ح لأا  ال ممخساروا مناا لا  . 1

 (9:1أو3)ش ء 
 (12:1أو3)ونا الر  لذا ون  وثن بأم ل  أل ش ء . 2
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أم وا معزوا اهمموا اهمماما واحدا عيشوا بالسالم و اله المحباك و الساالم سايأون وخيرا ويها اإلخوة الرحوا و. 1
 (11:12أو3)معأم 

لماااذا غياار انااه ع ااو أاال ويااه سااواء أااان بع ااك وم بحاان ينااادى بالمساايح و بهااذا ونااا الاار  باال سااألر  وياااا . 3
 (13:1ل )

ر  معأام ويمعاين و بهاذا عيناه أوناوا ع و ذبيحك ليمانأم و خدممه اسار و الا وياالأنن  و لن أن  انسأب . 9
 (13،11:3ل )انمم مسرورين وياا و الرحوا مع  

 (39:3ل )لاقب و  ل  الرب بأل لر  و ليأن مث ه مأرما عندأم . :1
 (1:2ل )وخيرا يا لخوم  الرحوا ل  الرب أمابك هذ  األمور لليأم ليس  ع   ثقي ك و وما لأم له  مؤمن . 11
 (1:1ل )ل حين و وقول وياا الرحوا الرحوا ل  الرب أ. 13
ثم ون  لرح  بالرب يدا ألنأم اآلن قد وزهر وياا مرة اعمناؤأم ب  الذي أنمم معمنوناه و لأان لام مأان لأام . 12

 (1::1ل )لرصك 
 (11:1أو)ممقوين بأل قوة بحسب قدرة ميد  لأل صبر و طول وناة بفر  . 11
نقاةص شداةد المسيح ل  يسم  أليل يساد  الاذي هاو الأنيساك  الذي اآلن الر  ل  آالم  ألي أم و وأمل. 11

 (31:1أو)
ألنه وي شأر نسمطي  ون نعاوض للاو ح مان يهامأم عان أال الفار  الاذي نفار  باه مان وي أام قادام للهناا . 12

 (9:2مس1)
 (12:1مس1)الرحوا أل حين . 11
 (1::3لل)نعم ويها األ  ليأن ل  لر  ب  ل  الرب ور  وحشاة  ل  الرب . 13
وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول اناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هذ  ليس ناموس . 19

 (32،33:1غل)
 

 ســــــــــــــــــــالم: 
للو يمي  المويودين ل  روميك وحباء ح مدعوين قديساين نعماك لأام و ساالم مان ح وبيناا و الارب يساوع . 1

 (1:1رو)المسيح 
 (1:1رو)لإذ قد مبررنا باإليمان لنا سالم م  ح بربنا يسوع المسيح . 3
 (3::1رو)و ميد و أرامك و سالم لأل من يفعل الصال  اليهودي ووالً ثم اليونان  . 2
 (2:3رو)الن اهممام اليسد هو مو  و لأن اهممام الرو  هو حياة و سالم . 1
ا ويماال اقاادام المبشاارين بالسااالم المبشاارين بااالخيرا  و أياار يأاارزون لن لاام يرساا وا أمااا هااو مأمااوب ماا. 1

 (:11:1رو)
 (11:11رو)الن ليس م أو  ح وأال و شربا بل هو بر و سالم و لر  ل  الرو  القدس . 2
 (12:11رو)و ليمالأم اله الرياء أل سرور و سالم ل  اإليمان لمزدادوا ل  الرياء بقوة الرو  القدس .  1
 (22:11رو)يمعين ومين اله السالم معأم و. 3
 (12::3رو)و اله السالم سيسحن الشيطان مح  وري أم سريعا نعمك ربنا يسوع المسيح معأم ومين . 9
 (2:1أو1)نعمك لأم و سالم من ح وبينا و الرب يسوع المسيح . :1
لأن ح قد دعانا و لأن لن لارن غير المؤمن ل يفارن ليس األ  وو األخ  مسمعبدا ل  مثل هذ  األحوال و . 11

 (11:1أو1)ل  السالم 
 (22:11أو1)الن ح ليس اله مشويش بل اله سالم أما ل  يمي  أناةس القديسين . 13
نعماااااااااااااااااك لأااااااااااااااااام و ساااااااااااااااااالم مااااااااااااااااان ح وبيناااااااااااااااااا و الااااااااااااااااارب يساااااااااااااااااوع المسااااااااااااااااايح . 12

ل)،(2:1غال)،(1:1ما )،(3:1م 1)،(3:1ل )،(1:1مس3)،(1:1مس1)،(3:1أو)،(3:1ور)،(3:1أو3)
 (2:1ل
وخياارا ويهااا اإلخااوة الرحااوا وأم ااوا معاازوا اهممااوا اهممامااا واحاادا عيشااوا بالسااالم و الااه المحبااك و السااالم . 11

 (11:12أو3)سيأون معأم 
 (12:2غل)لأل الذين يس أون بحسب هذا القانون ع يهم سالم و رحمك و ع و لسراةيل ح . 11
 (2:1ور)ميمهدين ون محفظوا وحدانيك الرو  برباط السالم . 12
 (32:2ور)سالم ع و اإلخوة و محبك بإيمان من ح اآلب و الرب يسوع المسيح . 11
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 (11:2ور)و حاذين وري أم باسمعداد لنييل السالم . 13
 (1:1ل )و سالم ح الذي يفون أل عقل يحفظ ق وبأم و ولأارأم ل  المسيح يسوع . 19
 (9:1ل )لهذا الع وا و اله السالم يأون معأم  و ما مع مممو  و مس مممو  و سمعممو  و رويممو  ل . :3
 (11:2أو)و ليم   ل  ق وبأم سالم ح الذي لليه دعيمم ل  يسد واحد و أونوا شاأرين .  31
و اله السالم نفساه يقدساأم بالمماام و لامحفظ روحأام و نفساأم و يسادأم أام اك باال لاوم عناد ميا ء ربناا . 33

 (32:1مس1)يسوع المسيح 
نفساااه يساااوع المسااايح و ح وبوناااا الاااذي وحبناااا و وعطاناااا عااازاء وباااديا و ريااااء صاااالحا بالنعماااك  و ربناااا. 32

 (12:2مس3)
وما الشهوا  الشبابيك لاهرب منها و امب  البر و اإليماان و المحباك و الساالم ما  الاذين يادعون الارب مان . 31

 (33:3م 3)ق ب نق  
مالحظاين لاةال يخياب احاد مان   11* نها لان يارى احاد الاربامبعوا السالم م  اليمي  و القداساك الما  بادو. 31

 (11:13عب)نعمك 
 (12::3عب)و اله السالم الذي وقام من األموا  راع  الخرار العظيم ربنا يسوع بدم العهد األبدي . 32
وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هذ  ليس ناموس . 31

 (32،33:1غل)
 

 طـــــــــــــول وناة: 
 (11:1أو)ممقوين بأل قوة بحسب قدرة ميد  لأل صبر و طول وناة بفر  . 1
 (13:2أو) وناةلالبسوا أمخماري ح القديسين المحبوبين وحشاء رولا  و لطفا و موااعا و وداعك و طول . 3
ثاااال ل عمياادين ون يؤمناوا بااه ل حياااة األبديااك  لأننا  لهااذا رحماا  ليظهار يسااوع المساايح لا  ونااا ووال أاال ونااة م. 2

 (12:1م 1)
 (3:1م 3)وأرز بالأ مك اعأر ع و ذل  ل  وق  مناسب و غير مناسب وبخ انمهر عظ بأل وناة و مع يم . 1
 (2:2أو3)ل  طهارة ل  ع م ل  وناة ل  لطر ل  الرو  القدس ل  محبك بال رياء . 1
 (11:1أو)ل صبر و طول وناة بفر  ممقوين بأل قوة بحسب قدرة ميد  لأ. 2
 (1:3رو)وم مسمهين بغنو لطفه و لمهاله و طول ونامه غير عالم ون لطر ح لنما يقماد  للو الموبك . 1
 (13:2أو)لالبسوا أمخماري ح القديسين المحبوبين وحشاء رولا  و لطفا و موااعا و وداعك و طول وناة . 3
 (3:1ور)اة محمم ين بعاأم بعاا ل  المحبك بأل مواا  و وداعك و بطول ون. 9
وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هذ  ليس ناموس . :1

 (32،33:1غل)
وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هذ  ليس ناموس . 11

 (32،33:1غل)
 

 ــــــــــــــــــــــرلطـ: 
لهوذا لطر ح و صراممه وما الصرامك لع و الذين سقطوا و وما ال طر ل ا  ون ثبا  لا  ال طار و لال لأنا  . 1

 (33:11رو)وياا سمقط  
 (1:2م )و لأن حين ظهر لطر مخ صنا ح و لحسانه . 3
 (2:2أو3)رياء ل  طهارة ل  ع م ل  وناة ل  لطر ل  الرو  القدس ل  محبك بال . 2
 (1:3رو)وم مسمهين بغنو لطفه و لمهاله و طول ونامه غير عالم ون لطر ح لنما يقماد  للو الموبك . 1
 (13:2أو)لالبسوا أمخماري ح القديسين المحبوبين وحشاء رولا  و لطفا و موااعا و وداعك و طول وناة . 1
 (3:1ور)بعاا ل  المحبك بأل مواا  و وداعك و بطول وناة محمم ين بعاأم . 2
وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هاذ  لايس نااموس . 1

 (32،33:1غل)
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  صـــــــــــــــــــــال: 
 (9:1ور)الن ثمر الرو  هو ل  أل صال  و بر و حن . 1
ؤه أم للهنا ل دعوة و يأمل أل مسرة الصاال  و عمال األمر الذي ألي ه نص   وياا أل حين من يهمأم ون ي. 3

 (11:1مس3)اإليمان بقوة 
لان الحأام ليسوا خولا لألعمال الصالحك بل ل شريرة ولمرياد ون ال مخاار السا طان العال الصاال  ليأاون لا  . 2

 (2:12رو)مد  منه 
 (3::1ور)و ميد و أرامك و سالم لأل من يفعل الصال  اليهودي ووال ثم اليونان  . 1
 (2:3م )أذل  العياةز ل  سيرة م ين بالقداسك غير ثالبا  غير مسمعبدا  ل خمر الأثير مع ما  الصال  . 1
 (2:1لل)لأ  مأون شرأك ليمان  لعالك ل  معرلك أل الصال  الذي ليأم أليل المسيح يسوع . 2
ر اد ومثال هاذ  لايس نااموس وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معف. 1

 (32،33:1غل)
 

 ليمــــــــــــــــــان: 
و باإليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي منظرونه و معرلونه و اإليمان الذي بواسطمه وعطا  هذ  الصاحك وماام .1

 (12:2وع)يميعأم 
الأهناك يطيعاون اإليماان و أان  أ مك ح منمو و عدد المالميذ يمأاثر يادا لا  وورشا يم و يمهاور أثيار مان . 3

 (1:2وع)
يشاددان ونفاس المالميااذ و يعظاانهم ون يثبماوا لاا  اإليماان و انااه باايقا  أثيارة ينبغاا  ون نادخل م أااو  ح . 2

 (33:11وع)
 (31:11وع)و لما حارا و يمعا الأنيسك اخبرا بأل ما صن  ح معهما و انه لمح لألمم باب اإليمان .1
 (1:12وع)ل  اإليمان و مزداد ل  العدد أل يوم لأان  الأناةس ممشدد . 1
 (:31:3وع)شاهدا ل يهود و اليونانيين بالموبك للو ح و اإليمان الذي بربنا يسوع المسيح . 2
إلظهار بر  ل  الزمان الحاار ليأون بارا و يبرر من هو مان اإليماان بيساوع لاأين االلمخاار قاد انمفاو باأي . 1

 (31،32:2رو) بل بناموس اإليمان ناموس وبناموس األعمال أال
لانه ليس بالناموس أان الوعد إلبراهيم وو لنس ه ون يأون وارثا ل عالم بل ببر اإليمان ألنه ون أان الذين من . 3

الناموس هم ورثك لقد معطل اإليمان و بطل الوعد الن النااموس ينشائ غاابا لذ حياث لايس نااموس لايس 
 (11-12:1رو)وياا معد 

مبررنا باإليمان لنا سالم م  ح بربنا يسوع المسيح الذي به ويااا قاد صاار لناا الادخول باإليماان للاو  لإذ قد. 9
 (3،1:1رو)هذ  النعمك الم  نحن ليها مقيمون و نفمخر ع و رياء ميد ح 

 (:3:1رو)لأن ماذا يقول الأ مك قريبك من  ل  لم  و ل  ق ب  وي أ مك اإليمان الم  نأرز بها .:1
 (32:11رو)و هم ون لم يثبموا ل  عدم اإليمان سيطعمون الن ح قادر ون يطعمهم وياا .11
لان  وقول بالنعمك المعطاة ل  لأل من هو بينأم ون ال يرمة  لون ما ينبغ  ون يرمة  بل يرمة  للو المعقال . 13

 (2:13رو)أما قسم ح لأل واحد مقدارا من اإليمان 
ن وأاال ياادان الن ذلاا  لاايس ماان اإليمااان و أاال مااا لاايس ماان اإليمااان لهااو خطيااك و ومااا الااذي يرماااب لااا. 12

 (32:11رو)
 (12:11رو)و ليمالأم اله الرياء أل سرور و سالم ل  اإليمان لمزدادوا ل  الرياء بقوة الرو  القدس .  11
 (9:1أو1)ومين هو ح الذي به دعيمم للو شرأك ابنه يسوع المسيح ربنا .11
ل  نبوة و اع م يمي  األسرار و أل ع م و لن أان ل  أل اإليماان حماو انقال اليباال و لأان لايس لن أان  . 12

 ( 3:12أو1)ل  محبك ل س  شيةا 
 (12:12أو1)وما اآلن ليثب  اإليمان و الرياء و المحبك هذ  الثالثك و لأن وعظمهن المحبك . 11
 (12:12أو1)اسهروا اثبموا ل  اإليمان أونوا رياال مقووا . 13
لااإذ لنااا رو  اإليمااان عينااه حسااب المأمااوب آمناا  لااذل  مأ ماا  نحاان وياااا نااؤمن و لااذل  ناامأ م وياااا .  19

 (12:1أو3)
لأن أما مزدادون ل  أل ش ء ل  اإليمان و الأالم و الع م و أال ايمهااد و محبامأم لناا ليامأم مازدادون لا  . :3

 (1:3أو3)هذ  النعمك وياا 
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  اإليمان اممحنوا ونفسأم وم لسمم معرلون ونفسأم ون يسوع المسايح هاو لايأم ون يربوا ونفسأم هل انمم ل. 31
 (1:12أو3)لم مأونوا مرلواين 

م  المسيح ص ب  لأحيا ال ونا بل المسيح يحيا ل  لما وحيا  اآلن ل  اليسد لإنما وحياا  لا  اإليماان ليماان . 33
 (3::3غل)ابن ح الذي وحبن  و اس م نفسه ألي   

 (32:2غل)لأن قب ما ياء اإليمان أنا محروسين مح  الناموس مغ قا ع ينا للو اإليمان العميد ون يع ن  و. 32
 (1:1غل)لإننا بالرو  من اإليمان نموق  رياء بر . 31
 (2:1غل)ألنه ل  المسيح يسوع ال الخمان ينف  شيةا و ال الغرلك بل اإليمان العامل بالمحبك . 31
 (2::1غل)صك ل نعمل الخير ل يمي  و ال سيما ألهل اإليمان لإذا حسبما لنا لر. 32
ليحل المسيح باإليمان ل  ق وبأم  و انمم ممأص ون و ممأسسون ل  المحبك حمو مسامطيعوا ون مادرأوا ما  . 31

 (13،11:2ور )يمي  القديسين ما هو العرض و الطول و العمن و الع و 
ان و معرلك ابن ح للو لنسان أامل للو قيااس قاماك مالء المسايح للو ون ننمه  يميعنا للو وحدانيك اإليم. 33

 (12:1ور)
 (12:2ور)حام ين لون الأل مرس اإليمان الذي به مقدرون ون مطفةوا يمي  سهام الشرير الم مهبك . 39
 (32:2ور)سالم ع و اإلخوة و محبك بإيمان من ح اآلب و الرب يسوع المسيح . :2
 (1:1أو)بالمسيح يسوع و محبمأم ليمي  القديسين  لذ سمعنا ليمانأم. 21
لن ثبمم ع و اإليمان ممأسسين و راسخين و غير منمق ين عان ريااء اإلنييال الاذي سامعممو  المأاروز باه . 23

 (32:1أو)ل  أل الخ يقك الم  مح  السماء الذي صر  ونا بولس خادما له 
 (31:1ل )يعأم أليل مقدمأم و لرحأم ل  اإليمان لإذ ونا واثن بهذا اع م ون  امأث و وبقو م  يم.  22
 (1:3أو)ممأص ين و مبنيين ليه و موطدين ل  اإليمان أما ع ممم ممفاا ين ليه بالشأر . 21
ممااذأرين بااال انقطاااع عماال ويمااانأم و معااب محباامأم و صاابر رياااةأم ربنااا يسااوع المساايح ومااام ح و وبينااا . 21

 (2:1مس1)
 (3:1مس1)نهار ل نصح البسين درع اإليمان و المحبك و خوذة ه  رياء الخالص و وما نحن الذين من . 22
ينبغ  لنا ون نشأر ح أل حين من يهمأم ويها اإلخوة أما يحن الن ليمانأم ينماو أثيارا و محباك أال واحاد . 21

 (2:1مس3)منأم يميعا بعاأم لبعض مزداد 
ن ياؤه أم للهناا ل ادعوة و يأمال أال مسارة الصاال  و األمر الذي ألي ه نص   وياا أال حاين مان يهامأم و. 23

 (11:1مس3)عمل اإليمان بقوة 
 (11:1م 1)و مفاا   نعمك ربنا يدا م  اإليمان و المحبك الم  ل  المسيح يسوع . 29
 (19:1م 1)و ل  ليمان و امير صالح الذي لذ رلاه قوم انأسر  بهم السفينك من يهك اإليمان وياا . :1
 (11:3م 1)مخ ص بوالدة األوالد ون ثبمن ل  اإليمان و المحبك و القداسك م  المعقل و لأنها س. 11
 (9:2م 1)و لهم سر اإليمان بامير طاهر . 13
و لأن الرو  يقول صريحا انه ل  األزمناك األخيارة يرماد قاوم عان اإليماان ماابعين ورواحاا ماا ك و معااليم . 12

 (1:1م 1)شياطين 
  بل أن قدوة ل مؤمنين ل  الأالم ل  المصرر ل  المحبك ل  الرو  ل  اإليماان لا  ال يسمهن وحد بحداثم. 11

 (13:1م 1)الطهارة 
الن محبك المال اصل لأل الشرور الاذي لذ ابمغاا  قاوم اا وا عان اإليماان و طعناوا ونفساهم بأويااع أثيارة . 11

 (2::1م 1)
لمقااوى و اإليمااان و المحبااك و الصاابر و الوداعااك و وماا وناا  يااا لنسااان ح لاااهرب ماان هااذا و امبا  الباار و ا. 12

 (11:2م 1)
ياهد يهاد اإليمان الحسن و امس  بالحياة األبديك الم  لليها دعي  وياا و اعمرل  االعمرار الحسان وماام .11

 (13:2م 1)شهود أثيرين 
 (31:2م  1)الذي لذ مظاهر به قوم زاغوا من يهك اإليمان  . 13
عديم الرياء الذي لي  الذي سأن ووال ل  يدم  لوةيس و وم  للنيأا  و لأنا  ماوقن اناه لذ ومذأر اإليمان ال. 19

 (1:1م 3)لي  وياا 
 (1:1م 3)قد ياهد  اليهاد الحسن وأم   السع  حفظ  اإليمان . :1
 (12:1م 3)ممس  بصورة الأالم الصحيح الذي سمعمه من  ل  اإليمان و المحبك الم  ل  المسيح يسوع . 11
 (12:1م )  الشهادة صادقك ل هذا السبب وبخهم بصرامك لأ  يأونوا وصحاء ل  اإليمان هذ. 13
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وما الشهوا  الشبابيك لاهرب منها و امب  البر و اإليماان و المحباك و الساالم ما  الاذين يادعون الارب مان . 12
 (33:3م 3)ق ب نق  

 (3:3م )المحبك و الصبر  ون يأون األشيا  صاحين ذوي وقار ممعق ين وصحاء ل  اإليمان و. 11
 (3:1عب)أ منا ل  هذ  األيام األخيرة ل  ابنه الذي يع ه وارثا لأل ش ء الذي به وياا عمل العالمين . 11
 (19:2عب)لنرى ونهم لم يقدروا لن يدخ وا لعدم األيمان . 12
الموباك مان األعماال  لذل  و نحن مارأون أالم بداءة المسيح لنمقدم للو الأماال غيار واااعين ويااا وسااس. 11

 (1:2عب)الميمك و اإليمان باهلل 
لنمقاادم بق ااب صااادن لاا  يقااين اإليمااان مرشوشااك ق وبنااا ماان ااامير شاارير و مغمساا ك ويسااادنا بماااء نقاا  . 13

 (:33:1عب)
 (:32:1عب)لنممس  بإقرار الرياء راسخا الن الذي وعد هو ومين . 19
 (:23:1عب)ر به نفس  وما البار لباإليمان يحيا و لن ارمد ال مس. :2
باإليمان نو  لما ووح  لليه عن ومور لم مر بعد خار لبنو ل أا لخالص بيماه لباه دان العاالم و صاار وارثاا .21

 (1:11عب)ل بر الذي حسب األيمان 
ل  اإليمان ما  هؤالء ويمعون و هم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها و صدقوها و حيوها و اقاروا . 23

 (12:11عب)غرباء و نزالء ع و األرض بأنهم 
ناظرين للو رةيس اإليمان و مأم ه يسوع الذي من ايل السرور المواوع ومامه احممل الص يب مسمهينا .  22

 (3:13عب)بالخزي لي س ل  يمين عرش ح 
ناموس وما ثمر الرو  لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هذ  ليس . 21

 (32،33:1غل)
 

 وداعــــــــــــــك: 
 (31:1أو1)ماذا مريدون وبعصا آم  لليأم وم بالمحبك و رو  الوداعك .1
ثاام اط ااب للاايأم بوداعااك المساايح و ح مااه ونااا نفساا  بااولس الااذي لاا  الحااارة ذلياال بياانأم و ومااا لاا  الغيبااك . 3

 (:1:1أو3)لممياسر ع يأم 
ذ ل  زلك ما لأص حوا انامم الروحاانيين مثال هاذا بارو  الوداعاك نااظرا للاو ويها االخوة لن لنسبن لنسان لاخ. 2

 (1:2غل)نفس  لةال ميرب ون  وياا 
 (31:3م 3)مؤدبا بالوداعك المقاومين عسو ون يعطيهم ح موبك لمعرلك الحن .1
 (3:2م )مظهرين أل وداعك ليمي  الناس . 1
  الباار و المقااوى و اإليمااان و المحبااك و الصاابر و الوداعااك و ومااا وناا  يااا لنسااان ح لاااهرب ماان هااذا و امباا. 2

 (11:2م 1)
لالبساااوا أمخمااااري ح القديساااين المحباااوبين وحشااااء رولاااا  و لطفاااا و مواااااعا و وداعاااك و طاااول ونااااة . . 1

 (13:2أو)
 (3:1ور)بأل مواا  و وداعك و بطول وناة محمم ين بعاأم بعاا ل  المحبك . 3
حبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هاذ  لايس نااموس وما ثمر الرو  لهو م. 9

 (32،33:1غل)
 

 مــــــــــــعفـر: 
و بينما أان يمأ م عن البر و المعفر و الدينونك العميدة ون مأون ارمعب لاي أس و ويااب وماا اآلن لاذهاب و .  1

 (31:31وع)ممو حص   ع و وق  وسمدعي  
لهو محبك لر  سالم طول وناة لطر صال  ليمان وداعك معفر اد ومثال هاذ  لايس نااموس  وما ثمر الرو . 3

 (32،33:1غل)
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 فضـــــــــــــــــــــائل أخـــــــــــــري
 الريـــــــــــاء: 
 (32:3وع)لذل  سر ق ب  و مه ل لسان  حمو يسدي وياا سيسأن ع و رياء  (1
 (32:2وع)ع و رياء قيامك األموا  ونا وحاأم  (3
 (11:31وع)و ل  رياء باهلل ل  ما هم وياا ينمظرونه انه سور مأون قيامك لألموا  األبرار و األثمك  (2
و اآلن ونااا واقاار وحاااأم ع ااو رياااء الوعااد الااذي صااار ماان ح آلباةنااا الااذي وسااباطنا اإلثنااا عشاار يريااون نوالااه  (1

 (1،2:31وع)اليهود ويها الم   اغريباس عابدين باليهد ليال و نهارا لمن ايل هذا الرياء ونا وحاأم من 
 (13:1رو)لهو ع و خالر الرياء امن ع و الرياء لأ  يصير وبا ألمم أثيرة أما قيل هأذا يأون نس    (1
الذي به وياا قد صار لنا الدخول باإليمان للو هذ  النعمك الم  نحن ليها مقيمون و نفمخار ع او ريااء مياد ح  (2

 (3:1رو)
 (1:1رو)محبك ح قد انسأب  ل  ق وبنا بالرو  القدس المعطو لنا  الرياء ال يخزي الن (1
 (3::3رو)لذ وخاع  الخ يقك ل بطل ليس طوعا بل من ايل الذي وخاعها ع و الرياء  (3
 (31:3رو)ألننا بالرياء خ صنا و لأن الرياء المنظور ليس رياء الن ما ينظر  احد أير يريو  وياا  (9
 (13:13رو)اين مواظبين ع و الصالة لرحين ل  الرياء صابرين ل  ال (:1
 (2:11رو)الن المسيح وياا لم يرض نفسه بل أما هو مأموب معييرا  معيري  وقع  ع    (11
 (1:11رو)الن أل ما سبن لأمب أمب أليل مع يمنا حمو بالصبر و المعزيك بما ل  الأمب يأون لنا رياء  (13
 (12:11رو)وا ل  الرياء بقوة الرو  القدس و ليمالأم اله الرياء أل سرور و سالم ل  اإليمان لمزداد (12
وم يقول مط قاا مان اي ناا اناه مان اي ناا مأماوب ألناه ينبغا  ل حاراث ون يحارث ع او ريااء و ل ادارس ع او  (11

 (9::1أو1)الرياء ون يأون شريأا ل  رياةه 
 (12:12أو1)وما اآلن ليثب  اإليمان و الرياء و المحبك هذ  الثالثك و لأن وعظمهن المحبك  (11
أان لنا ل  هذ  الحياة لقط رياء لا  المسايح لإنناا وشاقو يميا  النااس و لأان اآلن قاد قاام المسايح مان  لن (12

 (19:11أو1)األموا  و صار باأورة الراقد 
 (13:2أو3)لإذ لنا رياء مثل هذا نسمعمل مياهرة أثيرة  (11
 (1:1غل)لإننا بالرو  من اإليمان نموق  رياء بر  (13
 (13:1ور)ما هو رياء دعومه و ما هو غنو ميد ميراثه ل  القديسين  مسمنيرة عيون وذهانأم لمع موا (19
 (1:1ور)يسد واحد و رو  واحد أما دعيمم وياا ل  رياء دعومأم الواحد  (:3
 (1:1أو)من ايل الرياء المواوع لأم ل  السماوا  الذي سمعمم به قبال ل  أ مك حن اإلنييل  (31
 (31:1أو)لسر ل  األمم الذي هو المسيح ليأم رياء الميد الذين وراد ح ون يعرلهم ما هو غنو ميد هذا ا (33
لن ثبمم ع و اإليمان ممأسسين و راسخين و غير منمق ين عن رياء اإلنييل الذي سمعممو  المأروز به لا   (32

 (32:1أو)أل الخ يقك الم  مح  السماء الذي صر  ونا بولس خادما له 
صاابر رياااةأم ربنااا يسااوع المساايح ومااام ح و وبينااا ممااذأرين بااال انقطاااع عماال ويمااانأم و معااب محباامأم و  (31
 (2:1مس1)
 (12:1مس1)ثم ال وريد ون ميه وا ويها اإلخوة من يهك الراقدين لأ  ال محزنوا أالباقين الذين ال رياء لهم  (31
 (3:1مس1)و وما نحن الذين من نهار ل نصح البسين درع اإليمان و المحبك و خوذة ه  رياء الخالص  (32
 (12:3مس3)وع المسيح و ح وبونا الذي وحبنا و وعطانا عزاء وبديا و رياء صالحا بالنعمك ربنا نفسه يس (31
 (3:1م )ع و رياء الحياة األبديك الم  وعد بها ح المنز  عن الأذب قبل األزمنك األزليك  (33
 (12:3م )منمظرين الرياء المبار  و ظهور ميد ح العظيم و مخ صنا يسوع المسيح  (39
 (1:2م )بررنا بنعممه نصير ورثك حسب رياء الحياة األبديك حمو لذا م (:2
 (2:2عب)و وما المسيح لأابن ع و بيمه و بيمه نحن لن ممسأنا بثقك الرياء و المخار  ثابمك للو النهايك  (21
 (11:2عب)و لأننا نشمه  ون أل واحد منأم يظهر هذا االيمهاد عينه ليقين الرياء للو النهايك  (23
المغيار ال يمأاان ون ح يأاذب ليهمااا مأاون لنااا معزياك قويااك نحان الااذين الميأناا لنمساا  حماو باأمرين عااديم   (22

 (13:2عب)بالرياء المواوع ومامنا 
 (19:1عب)لذ الناموس لم يأمل شيةا و لأن يصير لدخال رياء ولال به نقمرب للو ح  (21
 (:32:1عب)لنممس  بإقرار الرياء راسخا الن الذي وعد هو ومين  (21
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 ــــــــــاعاإلماــــ: 
 (:19:3وع)اخدم الرب بأل مواا  و دموع أثيرة و بميارب وصابمن  بمأايد اليهود . 1
ال شيةا بمحزب وو بعيب بل بمواا  حاسبين بعاأم البعض ولال مان ونفساهم ال منظاروا أال واحاد للاو ماا . 3

 (1،2:3ل )هو لنفسه بل أل واحد للو ما هو آلخرين وياا 
سد موااعنا ليأون ع و صورة يسد ميد  بحسب عمل اسمطاعمه ون يخا  لنفساه أال الذي سيغير شأل ي. 2

 (31:2ل )ش ء 
اعرر ون وماا  و اعارر ويااا ون وسمفاال لا  أال شا ء و لا  يميا  األشاياء قاد مادرب  ون اشاب  و ون . 1

 (13:1ل )ويوع و لن وسمفال و لن انقص 
المالةأك ممداخال ل  ما لام ينظار  منمفخاا بااطال مان قبال  ال يخسرأم احد اليعالك راغبا ل  المواا  و عبادة. 1

 (13:3أو)ذهنه اليسدي 
الماا  لهااا حأايااك حأمااك بعبااادة نال ااك و مواااا  و قهاار اليسااد لاايس بقيمااك مااا ماان يهااك لشااباع البشااريك . 2

 (32:3أو)
 (13:2أو)ل اناة لالبسوا أمخماري ح القديسين المحبوبين وحشاء رولا  و لطفا و موااعا و وداعك و طو. 1
 (3:1ور)بأل مواا  و وداعك و بطول اناة محمم ين بعاأم بعاا ل  المحبك . 3
 

 اإلحممــــــــال: 
لماااذا لن أااان ح و هااو يريااد ون يظهاار غااابه و يبااين قومااه احمماال بأناااة أثياارة ونيااك غاااب مهيااأة ل هااال  . 1

 (33:9رو)
ل ل  احممال نفس اآلالم الم  نمألم بها نحن وياا وو نمعازى لان أنا نمااين لأليل معزيمأم و خالصأم العام. 3

 (2:1أو3)لأليل معزيمأم و خالصأم 
من ويل هذا لذ لم احممل وياا ورس   لأ  اعرر ليمانأم لعل الميارب يأاون قاد ياربأم ليصاير معبناا بااطال . 2

 (1:2مس1)
 (3:1م 3)اشمر  ل  احممال المشقا  أليل اإلنييل بحسب قوة ح . 1
لهذا السبب احممل هذ  األمور ويااا لأننا  لسا  اخيال ألننا  عاالم بمان ومنا  و ماوقن اناه قاادر ون يحفاظ . 1

 (13:1م 3)وديعم  للو ذل  اليوم 
 (2:3مو3)لاشمر  ون  ل  احممال المشقا  أيندي صالح ليسوع المسيح . 2
 (9:3م 3) الذي ليه احممل المشقا  حمو القيود أمذنب لأن أ مك ح ال مقيد. 1
 (1:1م 3)و وما ون  لاصح ل  أل ش ء احممل المشقا  اعمل عمل المبشر ممم خدمم  . 3
ناظرين للو رةيس اإليمان و مأم ه يسوع الذي من ايل السرور المواوع ومامه احممال الصا يب مسامهينا .  9

مثل هذ  لةال مأ وا و بالخزي لي س ل  يمين عرش ح لمفأروا ل  الذي احممل من الخطاة مقاومك لنفسه 
 (2،3:13عب)مخوروا ل  نفوسأم 

 

 الطهــــــــــارة: 
 (:11:1وع)ما طهر  ح ال مدنسه ون  .  1    

 (9:11وع)و لم يميز بيننا و بينهم بش ء لذ طهر باأليمان ق وبهم . 3
 (2:2أو3)ل  طهارة ل  ع م ل  اناة ل  لطر ل  الرو  القدس ل  محبك بال رياء . 2
 (3::1مس1)نمم شهود و ح أير بطهارة و ببر و بال لوم أنا بينأم انمم المؤمنين ا. 1
 (3:1م 1)و العياةز أأمها  و الحدثا  أأخوا  بأل طهارة . 1
 (31:3م 3)لان طهر وحد نفسه من هذ  يأون لناء ل أرامك مقدسا نالعا ل سيد مسمعدا لأل عمل صالح . 2
 (11:3م )دينا من أل لثم و يطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا ل  وعمال حسنك الذي بذل نفسه ألي نا لأ  يف. 1
 (12:9عب)ألنه لن أان دم ثيران و ميوس و رماد عي ك مرشوش ع و المنيسين يقدس الو طهارة اليسد . 3
لأاام بااالحري يأااون دم المساايح الااذي باارو  وزلاا  قاادم نفسااه هلل بااال عيااب يطهاار اااماةرأم ماان وعمااال ميمااك . 9

 (.11:9عب)وا ح الح  لمخدم
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 مقدمة
 :الباب األول 

 "حياة بولس الرســول"
 نشأته..  الفصل األول
 ثقافته.. الفصل الثاني
 .إضطهادة للمسيحيين.. الفصل الثالث
 إهتداء شاول وتحوله.. الفصل الرابع

 .كرازته.. الفصل الخامس
 

 :الباب الثالث 
 "منهجـــــــــــــــــــــــــه"
 منهجه اإلنجيلي( 1)
 منهجه الالهوتي( 2)
 منهجه الكنسي( 3)
 منهجه الكرازي الرعوي( 4)
 منهجه الروحي( 5)

 
 :الباب الخامس 

 "رسائلـــــــــــــــــــــه"
 مقدمة عامة عن رسائله( 1)
 تاريخ كتابة الرسائل( 2)
 إسلوب كتابة الرسائل( 3)
 تقسيم الرسائل( 4)

  
 :الباب الثاني 

 "يتــــــــــــــــــهشخص"
 إتساع قلبه بالحب( 1)
 الرسولي شعوره بالسلطان( 2)
 فكره أتساع( 3)
 رجل اآلالم( 4)
 
 

 :الباب الرابع 
 "رحالتــــــه التبشيريـــــــة"
 الرحلة األولي( 1)
 [إلي آسيا الصغرى  –إلي جزيرة قبرص ] 
 الرحلة الثانية( 2)
 [أفسس  إلي –إلي اليونان  –إلي غالطية ] 
 الرحلة التبشيرية الثالثة( 3)
إلـي  –إلـي مـدن اليونـان  –إلي مدن آسيا الصغرى ] 

 [أورشليم 
 الرحلة األخيرة إلي رومــــا( 4)
إلــي  –ســجنه فــي رومــا ســنتين  –إنكســار الســفينة ] 

 –إلي آسـيا الصـغرى وبـالد اليونـان  –كريت وأسبانيا 
ستشهاده –حريق روما   [محاكمته وا 
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 :الباب السادس 
 "الحياة المسيحية في عصر بولس الرسول"

قــوة المســيحية الروحيــة وم اهرهــا فــي .. الفصــل األول
 عصر بولس الرسول

الكنيســة والرعايــة فــي عصــر بــولس .. الفصــل الثــاني
 الرسول

ـــث ـــولس .. الفصـــل الثال ـــي عصـــر ب ـــة ف ـــادين الرعاي مي
 الرسول

ـــع ـــو .. الفصـــل الراب ـــي عصـــر ب ـــادة الكنســـية ف لس العب
 الرسول

البـدع والهرطقـات فـي عصـر بـولس .. الفصل الخـامس
 الرسول

 :الباب الثامن 
 "العقائد المسيحية في عصر بولس الرسول"
 عقيدة الفداء والصليب( 1)
 عقيدة النعمة والخالص( 2)
 عقيدة موت المسيح وقيامته( 3)
 عقيدة اإلله الواحد المثلث األقانيم( 4)
 الدينونة العامةعقيدة قيامة األجساد و ( 5)
 عقيدة الهوت المسيح( 6)
 عقيدة الخالص باإليمان واألعمال( 7)
 عقائد أخري( 8)

 التقليد في كنيسة الرسل+ 
 المواهب واأللسنة+ 
 الشفاعة+ 
 إكرام العذراء ودوام بتوليتها+ 
 البخور+ 
 اإلتجاه للشرق+ 
 األنوار والشموع+ 
 الهيكل والمذبح+ 
 الصور واأليقونات+ 
 كرام الصليبإ+ 

 :الباب السابع  
 "األسرار الكنسية في عصر بولس الرسول"
 سر المعمودية( 1)
 (المسحة المقدسة)، ( التثبيت)سر الميرون ( 2)
 سر اإلفخارستيا( 3)
 سر التوبة واإلعتراف( 4)
 سر الزيجة( 5)
 سر الكهنوت( 6)
 

 

 

 

 

 :الباب التاسع 
ت بــولس ثمــار الــرو  فــي كتابــا,الكنيســة,ربنــا يســوع"

 "الرسول وسفر األعمال
ربنا يسوع المسيح فـي كتابـات بـولس .. الفصل األول

 الرسول وسفر األعمال
الكنيســـةفي كتابـــات بـــولس الرســـول ..الفصـــل الثـــاني
 وسفر األعمال
ثمــــار الــــرو  فــــي  كتابــــات بــــولس ..الفصــــل الثالــــث

 الرسول وسفر األعمال
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( شاكر باسليوس.طبعةالمتننيح د)قبطي ـــــاب المقـــــــــــــــــــــدسالكتــــــــــ( 1)
 .وعربي

 المقارن تالالهو( 2)
 لقداسة البابا  شنودة الثالث                                       

 

 (رسائله  -كرازته   -شخصيته )القديس بولس الرسول ( 3)
 . يـــــــوسورللمتنيــــح األنبــــــــا غريغ                                               

 

 الكنيســـــــــــة فـــــــي عصــــــــــــــــر الرســـــــــــــل( 4)
 .المتنيح األنبـا يوأنـس أسقـف الغربيـة                                              

 

 ـــول ومنهجــــــــــهالقديــــــــــس بولــــــــس الرســـــ( 5)
 ( .الروحي  -الكرازي   -الكنسي   -الالهوتي   -اإلنجيلي )     

 .تـــادرس يعقـــــوب ملطــــــي  القمص                                                                      
 

 رســــــــــــــــول األمـــــــــــــــــــــــــم ( 6)
 .مـــــــــــــــــــالك محــــــــــــــــارب . د                                                     

 

 الخالص في المفهــوم األرثوذكســــي(7)
 .القـــــس مكسيمـــــــوس صموئيـــــــل                                                     

 

 نــــــــــــــــــــــــــــوتالكــــــــــــــــه( 8)
 .القـــــس مكسيمـــــــوس صموئيـــــــل                                                     

 أبلـــغ الوسائـل إلى علـــم الرسائــــل( 9)
 .أبى إسحق بن أبي الفضل ابن العسال / لمؤتمن الدولة                                  

 نيافــــــــــة األنبـــــــا ديمتريــــــوس/ مراجعــــــــــة                                   
]]]]]] 

 المـــراجـــــــــــــــع
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