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متىإلنجيلقدمة

المتفقةالبشائر

هحهكاعثلكيثمعالمتفقةأللبشائرباسمولوقامرفسمتىاألولىبشائرالثالثتعرض

هذهمنبشارةفكلمغايرىمعناهمايونانيتينكلمتيقمنتتكوندألكطاعنكيوالكلمة

التطءاألجزابعضتوجدأنهومعالمستالسيدحياغفيعينهااألحداثلناتروقيالثالتالبشائر
متشابهةمادتهاانهطالثالثالبشائرهذهفيالغالبةالصفةلكناألخرىدونبشارةفيترد

ونقارنعمودفيبشارةتروجهاصلكتاألحداثنضعاداليسيرومنصتقأربداثاألحدوترتيب
قارناالبشائرفإذاهذهبينالعالقةعنخأوفكرةلدينانتتدضوبذالثاثاألتاالبشائررواياتبير

2اأ2ا4متىالثالثاجشائرافيإفاآابخمثالشاآلشلاولسسلص
مئالخدأنويمكقتئريئايخقاكاتأيمطنجافهذسـالثقكحدافيابهاا9قا634صمرق

فيفللتشابه2الا7لوقاد21أ2قر3دأصهمتىالمنكللوتشافاظقصةفياكخخا

مصدرمنمعلوماتهمموااستالثالثةالبشيرينأنفستنتحخعلنانجيثيدشدالثالثللبشائرايخات
ثمالماثبكأساسالثالثةعلاعتححدشاتاششاأنأواحوا

البشائرأقدم

برقسبشإرةبأناإلعتقادعالخمدنااسبائاحشاكأتنجدتدقيةبأكراألمردراسةنبدأإذ

مرشبشارةمنمستقاةلرقاوبشارةمتىبشارةفيالموجودةالمادةأنالمثتوبةالبشائرأقامهي
بشارةفيشهافقرة39ضداننسنطعشفقرف01ءإلىنمرقبشارةسيمتتويمكنلهىاخأساس

يخدرمرفبشارةفيالواردة01فىالىالفقراتمذهومنلوقابشارةفيفهافتهرة8اومتى

لوقا3وبثارمتىبشارغفيالمموجوداالفاتطفقراتأرنم

عددا6411لوقابشارةوفيذاعد601لممتىبشنارةرفيعدذا6آ1مرقبشمارذفي
الخمسةرمنفها023لوقاويوردمرقسئيالواردةاألعدادم06آتمصأخمرمتى6يور

يشارةكاوفي13يوردلوقاتجدمتىيذكرهاالالتيمرقفيالموجرثةعدقاوالحنمسي

رلوقامتىبشارقيمنكلفيواردةغيرعدفا2اإخدالمرقس

فثارةأيضاالكلمأتبلفحسبصوداغعالمأدةتوردلالبشائرأنبالمالحظةجديرمهـوومما
منهاالمائةفيث3تسخخدملوقاربشارةمرقسنجشلرذكلماتمنالمائةفيد1تستخدممتى

وفيمريستخدمهدلذياألحداثمجرىترتيبعلدةيتبعانلرقاىمانعفخمألهذا
أيةترتيبفيمعاكالهماجمتلفأناللبهماالترتيباهذفينهماواحدجتلفاألحيان

مرتجسنظاميتتاألقلاعلىمنهماواحدآنجدنجدائمأحلدثة
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مرقسبشارةنقيح

حقائقلكنلوقاوبشارةمتىبشارةمنلكلاختصارمرقمىبحمارةأناألذهانإلىيتبادروقد

نستخغأنلمناساخوإذالوقامتوبثارةبشارةمنأقدممرفسبشارةأنلناتظهرجمعينة
فإنمرقىبشارةألسلوبمحعنقيحبيدوانلوقاوبشارةمتىبشارةإنالقوليمكنالتعبيرهذا

الناقدىعيهدفطكذلكاألمريبدوقداألقلعلىأوالمسيحقوةمنيحدكأنهأحيائايظهرمرقس
التاليةاألمثلةمنالفكرةهذهتظهرأنويمكن

األولالمثال

قاكثشياطينوأخرجمختلفةبأمراضمرضىكانواكيرينفشفى43امرقس
شفاههالمرضىوجمهعبكلمةاألرواحفأخرح61متى
وشفاههمنهمواحدكلعليديهفوضع404لوقأ

الثايىالمثال

محيرينشفىتدكاناألنه381مرتس

جميغافشفاهمكثيرةجوعالونبعته1د21ش

الجميهوتشفىمنهتخرجكانتقوةألن661لوقا

تكوناللكجمايههإلىمرقسيوردهاالتىكثرينكلمةيحوالنولوقامتىنرىوهتا

السيحفدرةمحدوديةفكرةهناك

الئالثالمثال

إيمانهمعدممنبت3واحدةقوةوالهناكيصنعأنيقدوولو656مرقس

إيماخههلعدممحثيرةقواتهناكيصنعداولم83ا3متى

يسوعأنيذكرأنعنيحجممتىونرىالناصرةلوطنهيسعوعلزيارةوصفللروايتانهاتان
يسوعقوةبمحدوديةشبهههناكتكوناللكىاألسلوبويغيرقواتأيةيمثىأنيقدرلم

الرابعالمثال

مرفسفيالواردةاألحداثهذهيوردلمولوقامتىمنكالاننالحظ

القلوبهمغالظةعلىحزيئابغقسببلمحولهفنظرد3مرش

مختلإفقالواألنهمالسكوهخرجواأقرباؤهلمايىهال313مرق

اكتاظذلكيسعوعرأىإفلما41امرف

حيثمنيسوعشأنمنإقاللفيهايكونأنخشيةءاألجزاهدهيذكرالملوقاهـمتىرلعا

مه



1وغيظوحزنغضبمنإليهالبشريةاإلنفعاالتسبة

يسوعتعاليم

وأنهماعدفا9411علىتحتوىلوقاويشارةعددا8601علىتحتوىمتىبشارةأنذكرنا
مرقسيوردهمماكئرمادةولوقامتىقيأنمعناهوهذامرفساوردهمماعدذا258ذكريعيدان
تعاليمعلىمخنوىأنهانالحظمرقسفيتردالوالتطولوقامتىفيالورادةالمادةنذكروعندما
منالتعاليمروايةأخذالكنهمايسوعحياةفياألحداثروايةمرفمنآخذافكحيسوع
بتعاليممختصةوهذهلوقافينظيرهامعنتشابهمتىفيذاعد002أنذلكوقرينةآخرمصدر

يعنقدونالمقدسللكتابءعلماولكنالتعاليمهذهمنهاستقيايالذالمصدرنعرفالونحنيسوع
معناهايونانيةكلمةإلىيشيروهوكبحرفإليهويرمزونالمسيحتعاليميجمعكتابهناكات
رحدالمهال

المصدرمتهاوصارالعبريةباللغةركتبهايسوعأقوالجمعللذيهومتىإنيقولمنوهناك
يروىللذىهوألنهبالكثيرلمتىمدينونوخنيسوعتعاليمالبشائركتابمنهاستقىالذكلطاألول

يسوعحياةأحداثمرقلنايروىبيمايسوثتعاليممنكثيرمعالجبلعلىالعظةلنا

العشارمتى

عازاكانأنهونعرف9متىفيجاتدعوتهفإننفسهمتىعنالقليلنعرفونحن
وزنةلمتىكانتللغزدقماخدمةفييعملكانألنهاليهودمنجذامكروفاكانانهنستنتجولذلك
متىاماوالتعبيربالكتابةخبرةلديهموليستصيادلجنالتالميذمعظمكانبيماقلمههىواحدقأ
لكنهعاشىكلتركالجبايةمكانعلىيجلسوهويسوعدعاهوعمدماذلكفيخبيرافكان
يسوعتعالمعنروايتهليكنبالقلمهذاواستخدممعمحقلمهاخذ

اليهودإنجيل

تتميزماعلىيعةصنظرةنلقيأنالمناسبمننقرؤهاومخنمنىبشارةخاصياتنتنبعولكى
اليهودليقنعيهوديكتبهاللهودكتبتالبشارةهذهأنلنايظهبرماواولالبشارةهذهبه

فالئمومنيسوعشخصفيتحققتقدالقديمالعهدنبواتأنيبينانامتأأهدافأهمومن
يالنبىقيلمايتملكىوهيالبشارةفيمتكررةعبارةوتوجدالمسيىأوالمسياهويكونئلىبد

لنبوةتحقيقوإسمهيسوعفميالدمرة61البشارةهذهفيالعبارةهذهوردتفقدالقائل
يوسفوإقامةأاصد26األطفالوقنلاهع1ء2مصرإلىهربهكنملك11232

314353لنبوةتحقيقتعليمهفيلألمثاليسوعواستخدلم232الناصرةفيويسوع

الوحيلصدقوالاألحدلثلمحةأبداتتعرضاللبههاالثالثابشافىللقارذالعلميالحتصورةناتبينالدرلسةمذهإن1
سدلبدلهدللنكاملةصوراثالثكهـرالباتعطىثذالعلويمةبحكمحهئريالتدسحالرئنضكوالالقدسالروحمننها
عنلناصطياادالقدسالرحيدالىللصورةلدينالتكهنمغاالئركللىنخاجنحنلذلكمعينضزاويةصنعاكلنظر

بهاللشيرعربناثخص
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ثيابهعلماالخرعةءوإلقا729الفضةمنبثالثينوبيعهءإ23االمنصوردخولهكذلك

إعترائااليهودمنلتنتزعالقديمالعهدفيلنبواتتحقيقهذهكل7253الصليبعلىوهو
المسياهويسوعبأن

خاصةهودباليتىيهغأوأل

جوابكانيسوعمعونةتطلبالفينيقيةالمرأةجاعتوعندماقلبهإلىوعزيزقريبفتجديدهم

اإلثنطيسوعأرسلوعندما142هالضالةإسرائيلبيتخرافإلىإاليرسللمأنهعليهايسرع
156للسامريينمدينةإلىيدخلواوالأممطريقإلىيمضواالانلهمقالدعوتهلبثعشر

والمغاربالمشإرقمنينمحيمإنيسوعقولتذكربلأبذااألممتستبعدالرةاسساهذهأنأال
ومتى4241العالمتعمأنينبغطباإلنجيلالكرازةوأن811اللهملكوتإلىسيدخلون

كلهاللخليقةباإلنجيلليكرزواأجمعلمالعاإلىيذهبواأنالضالمينإلىيسوعأمريذكرالذيهو
جميعسنجتمعاألياممستقبلفيأنهيرىكألكنهفعألباليهوديهغمتىعنلقد8291

اللهملكوتفيمغاالشعوب

ننضلييأتلمإنهيسوعقولذكرفقدالنامرعللىنظرتهفيبجالعمامتىيهوديةوتظهر
يكسرواأنالناسنعلمأنينبغطوالتزوللنالناموسفينقطةأصغروإنليكملهبلالنامومى
إن2ا57والفريسينالكتبةبرعنيزيدأنينبغىالمسيحىبراذبلالناموس

المسيحىالنظامفيمكانالهويجدومجبهالناموسيعرفمتىبشارةكاتب

مولىكرييعلىقولهبدليلوالفريسينالكتبةلسلطةذكرهمنالرغمعلىمتىأنإال
يذكرلآلضه3123وافعلومافاحفظوهخفظوهأنلكمفالوامافكلوالفريسيونللكتبةجلس

21ا37األفاعىأوالدأنهملهمالمعمدانيوحنارصفذكرفقدضدهمالعنيفةاألقوال
عملإلىيسوثقودينسبودوأنهم911والخطاةالعشارينمعيأكلانهيسوععلىوتذمرهم
الكتبةخميرمنالتالميذوتحذير2141إلهالكهومؤامراتهم2142الشيطان

يميزونالوأنهم5131سيقلعغرسأنهملهميسوعتوتيذكرثم6121يينوالفريس
كلهالجذيدالعفدفيأصحايوجدوال213ءاألنبياقتلةوأنهم6131األزمطعالمات
ينونةوصمتىعارةبمنوالعسرينالثالثاألصحاحمثلوالفريسيينللكتبةدينونةعلىيمئوكط
يعحدوواليختودونألضييدينهمفهوأشخاصهمعلىبلمايعدمونهماعلىتنضباللهممتى

الهاورلمالقنيسةبموضوعخهغمتىبشارةثانيأ

تذكراضيارهيالكنيسةلفظتذكرالتطاألوابشائرالثالثبينالوحيدةالبشارةفهى
رعلىبطرسرانتدا3132أ6متىفيلبسفيصريةفيالعظيماعترافهبعدلبطرسالمسيحقول
التعبيرهذارلوقامرقيذكرالبينماعليهاتاتوىلنالجحيموأبوابكنيستطأبنىالصخرةهذه
ةبواهـالخالداتتسويةضرررةيذكرالذقيوحدهوهو22ا98الو87223ص

خيسةللفقلمنهميسمعلموإنأ71ا8الكنيسة



صتىجعلتجفيةطاعتظمتاشسعتقدسةالثنكانتمتىةبشاسكتابةقتفيألهيبدر

العباراتكحذديذكر

والديونآلاألخيرةباأليامخهغمتىثارةبثالثا

ءألحمححاا05أورينونةارععاماهايةركناثمافيمجيفعنالسيمبةدثمايأيرادفىلذلك
عالمرضههذافيالميحخطابعباسهابيتحدثالبشارفهذهمنوالعشرينالرابع

انعذارقيمثايا3ا24دزنات11مثلتذكرالنيالوحيدةالبشارةهىمتىبشارةأن
13ة3د2الجداالخراصومثل31ا20دوالجاهاالتالحثيمات

والديونةاألخيرةاءااألياباتتثسلاألمثالمذهك

التعليمبشارةهطمتىلشاردرابعأ

والتنسيقبالتنحامعرمتىكانوقديسوعتعاليممزمجموعةاولجمعمنىأتكيفرأيناقد
تمعموضوعصيسوتعليمصجمعهيستطيعماكلواحدنمكافييخمأذعاداتهصت

أقسامخمسةفيومنسققمامرتبةاللهملكوتعنالتعلجهمنمجموعاتالبشارةهذهفينرىولذلك

7هصالجبلعلىةالعظالملكرتدستور1

اصالملكوتقادةواجبات2

31صالملكوتامئال3

81محسالملكوتفيوالغفرانالعظمة4

4252صالملكوترءمجيد

علىتسهليكيفيةللتعاليمرتبقدفهووالتنظيمالجمعمجردمنأكزءبشيقمامىمأنإال
قدالطاعةتكنلمقتفييكتكانمتىانبالناعنيغيباالوينبغىغيبأحفظهاالناس
مثلفياليدتجطتكتبكانتألنامتباعدةاماكنفيومتناثرةقليلةالكحبوكانتعرفت
فيهذايودعانوتعايىيسوعفصةعنشيئايعرفأنيريدمنعلىيتعينكانالزمنهذا

ثياتثاءاألشياايرتبالذاكرذغمظواستظثارا1مهمةلتسهيامتىكالذللثداكرته
اسئلةثرثايسوبطريريخهاأنكرمراتثالثليوسثصسائلسثالثفهمأكسباعيات

بيالطسقدمها

32صفيوالفريسيينللكتبةويالتوسبع31صفيالملكوتعنامثالسبعةيذكروهو

إثباتالسلسلةهذهمنالقصدفانهذاعلىمثلخيرالبشارةبهايبدأالنطيسوعنسبوسلسلة
للداللةاألمجديةحروفتستخدمبلارقامتوجدالالعرانيةاللغةوفيداودنسلمنيسوعأن

العريةباللغةدودهطداودالسمالعرانيةوالحروفاألرقامعلى

رقماحرفكلتحتووضعنازوهـدصابهيالعريةالحروفترتيبأنعرفناوإذا
بالعبريةداودكلمةحروفومجموع6رقميساوىووحرف4رقميساوىدحرفكان
واحدةصفيءاألحمامنمجموعاتثالثعلىتحتوكاسبللنوسلسلةا4644دود
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طأا1تجدصا

المعلمإخيلهومنىفإنجياالنجيلحفظعلىالناسيعاودمتىنرماحعآل

الملكيسوعفكرةهىمتىبثهـارةفيالمسيطرةالكرةخامأ

داودالملكنسلمنانهعلىيبرهنالخسبسلسلةففيملكيسوأنليثبتيكتبإنه
و122هأخرىيشارةأىمنكرالبشارةهذهيتكرريداودإبنالاللقب1171

الظافروالدخول22اليهودملكالمولوديرواأنيطلبودجاعزاوالمجوساد13612

الملكلقبيسوعيقبلبيالطسوأمام11ا112الملكيسوععنتعبربكيفيةصوم
سبيلعلىهذاكانوإنرأسهفوقثودلالللملكعنوانهوضعالصليبعلىرحتىاا2مما

7273ءإلصتهزاا

ملكيةبلهجةيقولثمالناموسمنيقتبسكانيسوعأنمحىلنايذكرالجباعلىالعظةوفي

لمسلطانكلإلىدفعصراحةيسوعفالوقد51372438334اللكمفأقولأنارأماا
8281

بشارةخالليتمشىفيسوعملكاليكونولدمنصورةهىمتىيصورهاكمايسوعصورةإن
والقوةالملكلهأنلهموليعلنالمسيحيسوعربوبيةللناسيبينانمتىواهتمملكطءردافيمتى

والمجد
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األولألصحاح

الملكنسبسلسلة

71ا1متى

األنسابمنطويلةمجموعةفيهايذكرالتطالكيفيةهبهذبشارتهمتىيبدأأنغريبايبدوقد
بالنسبةوضرورياوشائقاطبيعيأأمرأكانلكنهالمعاصرلالنسانغريباهذابداإذالكنواألمماعأ
أصولهونقاوةالفردبنسبةيهتعونكانواألخهملليهود

ءاألسمامنالطويلةالمجموعةهذهعلىمتىويطلقاألنسابمبدراسةشغوفينجداليهودكانوقد
سجلإلىيشيرألنهاليهودعندمألوفاالتعبيرهفاكانوقدالمسيحيسوعميالدالكتأبلقب
المواليدبكتابيسمىماالقديمالعهدفينجدونحنلزمتإذاطفيفةتعليقاتمعدلفردأجداد
كتبوعندماااتكوينوسام01تكوينونوحأهتكوينآدممثلالمشهورينللرجاللبعض

وجدهاالتمانسبمعسلسلةبذكرابتدأهالشخصيةحياتهتاريخالشهيرالهوديالمؤرحيوسيفوس
كانوإذااألصلنقاوةعلىاليهودحرصاألمربهذااهتمامهفيالسببوكانالعامةالسجالتقي
وعضويتهيهوديتمعيفقدألنالشخصهذاتعرضاليهوديةعنكريبواحدأصلاليهوديأجدادفي

عليهكانإمرأقأمنتزوحوإذاهرونإلىينتسبأنهيثبتأنالكاهنعلىوكاناللهشعبفي
بعداللهعبادةتنظيميعيدأنأرادوعندماسابقةأجيالخسةإلىنسبهاسلسلةببيانيحتفظأن

دامنأنعزراسفرويذكرالناسأنسابتحقيقهوبهقامعملأهمعنالسبطمنالرجوع
وتسمىالجلعاديبرزالىبناتمنإمرأةأخذالذيبرزالىبنوهقوصبنوحبايابنوللكهنةبني

21626اعزراللكهنوتمنفرذلواتوجدفلمأنسابهمكتابةعلىفتشواءهوالباسمهم

مجتقروننقطأصلمنالذيناليهودوكانهدريمالسبواسطةتحفظاألنسابسجالتوكانت
هيرودسنظرفياألمرهذاأهميةندركأنونستطعأدومينصفكانألنهالكبيرهيرودس
أصألمنهأفقىأنهيثبتانيسعتطبعالأحدأأنحتىالرسميةالسجالتأتلفأنهنعرفعندما
بأناليهودتأثرمقدارنقدراننستطيعأنناإالاألهميةفليلنظرنافييبدوالتقديممذاكانوإذا
مإبراإلىيرجعيسوعنسب

استظهارهاالنايعلىالسهلمنتجعلبكيفيةمكتوبللسلسلةترتيبإنسابقاذكرناو

نسلديهتكوتأتكثيرينعلىيسيرأيكنولمالوفتذلكفيمعروفةتكنلمالطباعةألن
األنجديةفحريستخدمونكانوالذلكلألعدادارقامالعبريةاللغةنىتكنلموباليدمكتوبة
4رقهإلىرالدال3إتإلىرالجى2رقهإلىءوالبا1رقمإلىتشيرفاأللفاألرقأمعلىللداللة

الواالدالهيالحركاتعليهاتوضحروفثالثمنمكونةالعريةدلودوكلمة

هيالعإلريةفيداردصلمةفحروفلذلك6هوالواوورقم4هوالدالورفموالدال
46441
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جيأل41منهاكلئقسامثاللةإلىالدسيحنسبسدسدةالكاتبقسمللفكرةحفظيسهلدكي
الروحيةالدروسبعضنستقطالسلسلةههذدراسةومن

مراحلئثرإلىالتقسيمداللةأوأل

منوالثانيةداودإلىإبراهيممناألولىمراحلثالثإلىالمسيحنسبسلسلةمتىقسم
المسيحللىبابلسبطمنوالثالثةيابلسبطللماددود

هوالسبىوأنلليهودتاريخفيللذهبطالعصرعصرهيعتبرطالذاللكهوداودأننعلمونحن
لليهودلتاريخوالهزيمةوالمرارةاإلنحطاطعصر

حقائقثالثمراحلالثالثفييبينأنمتىأرادوكأنما

أنلإلنساناللهارادلقدكشبههصورتهعلىاللهخلقهفقدعطبماليكونولداالنسانأنا
وداودإبراهيمبينالفترةفياليهوديةاألمةأمجادبعضظهرتوقدمجيدايكون

الناستركفعندماالسبطإلىداودمنالفترةهذهوتمثلوأمجادهعظمتهفقداإلنسانأن2
الهزيمةمرارةذاقوااللهعبادة

لكنهاألسرمرارةيذوقونالناسيتركلماللهفإنمجدهاالنسانليستعيدءجاالمسيحأن3
آالمهبموسطفياليهودشعبكانلقدخطاياهممنشعبهيخلصالذيداودإبنءمجطلهمرتب

تحقيقاالمسيحءجاوهكناداودبنءمجطوينتظرونالذهبطدأودعصرإلىيتطلعونومحنتهم
وانتظاراتهمآلمالهم

الناسأحالمتحقيقثانيأ

يسوععنامرينبتوضيحقيءالجزهذا

راتالحقيقةهذهيذكرالجديدوالعهدالسلسلةهذهذكرتولهذاداودإبنأنهاألولاألمراا
3أل292أعمالالسيحيةالكنيسةفيسجلتعظةأولفيبطرسفيذكرهاكثيرقا

الرسائلوكاتب3اروميةالجسدأحسبداودنسلمنالمسيحيسرعأنبولرويذكر
األمواتمنأقيمقدداودنسلمنالمسيحيسوعأنيذكرواأنعلىمجثالرعوية

ثاودوذريةأصلأنايقولالمقامالمسيحيسمعالرؤياسفروكاتب38اتيموثاول
الجموعفالتاألخرساألعمىءشفافبعدمرارااللقببهذايخاطباإلنجيلقصةفييسو

إبنهايشفىانيسوعمنطلبتالتطالكنعانيةوالمرأة32ا2متىددإبنهوهذااحاأ
داودابايابالقوليسوعنادىواألعمى23اهمتىداردابناليابالقواخاطبته
داودابنبإعتبارهأورشليمإلىداخلرهويسوتتحرالجموع20313متى
1د29امتى
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إنهبالقوليسوعخاطبواالذينهموالجماهرللشعبعامةفإنهامةداللةاألمرلهذا
تاريحهمأنومعالختاراللهشعبأنهمأبداينسوالمومنتظراشعبالليهودكانلقدداودابنال

كانوالبههمالرومانمنمستعبدينكانواالوقتذلكفيأخهمومعطاالمآمنطويلةسلسلةكان
سيألاأليامأحدفيأنهالشعبعامةآمالكانتوقدمصيرهمعنلهيةاإلالمواعيدينتظروندائما
تحقيقايسوعءمجطكانوقدماعتبروهالذىالمجدإليليقودهمداودنسلمنسليلالعالمإلى

أحالمهمتحقيقيرونكانواألنهمبالفعلالحقيقةهذهيفهموالمالناسكاننوإالناسألحالم
أحالمأنالحقيقةلكنفيهايفكرونكانواالتطالسياسيةوالمطامعالماديءوالرخاوالزوةالقوةفي

حياتهوفيالمسيحيسوعشخصفيإالتتحققأنيمكنالوللعظمةوالرضىوالجمالالسالم
عاشهاالتي

رسالةتحققتففيهالنبواتتحقيقهويموعءمجطأنالحقيقةعلىأيضأينبرءلزاوهذا2
أقوالبدراسةكثيرأيالنانشغلوالبالنبواتيااإلهتمامقلةنحوننجهاأليامهذهفيونحنءاألنبيا
عظيمةأبديةحقيقةعلىتحتويالواقعفيالنبواتلكنالجديدالعهدفيغققتالتطالقديمالعهد

لمالعاهذايخالتقعوأحداثأخطةيدبراللهوأنقصدالمالعافيوأنونظاماخطةلمالعالهذاأنوهيما

محددوقصدلهدفاللهوضعهاإلهيةخطةوفقيسيرولكنهالمجهولإلىيتجهالالعالمهذاإن

النسبسلسلةفيالواردةءاألممابضىداللةثالثأ

المرأةيعتبرونكانوااليهودأنمعالنسبسلسلةفيءالنسابعضءأسمانرىأنالغريبمن
إمرأةأوعبدأأوأممياليسأنهعلىاللهيشكركانالصباحيةاليهوديصالةوفيالرجلممتلكاتمن

كثيرأتشرفالءاسماالنسبسلسلةفيمنىذكرهناللواليءالنساءأسماأنذلكمنواألغرب

7ا2يشوعالمشهورةأأريحازايةهطقراحاب

الربجماعةفيموايىوالعموفىيدخلالالشريعةوتقولجهودجمعوليستموابيةوراعوث
323تثنيةاألبدإلىالربجماعةفيأحدمنهميدخلالالعاشرالجيلحتى

83صتكوينفيبنفسهادبرتهامخزيةقصةلهاوثامار

وقاسيةنحجلةبطريقةأوريإزوجهامنداوداختطفهاالتطالمرأةهطسليمانأموبثشبع
1121صموئيل2

فامابهالمسينسبسلسلةفيليجعلهبالذاتءاألحماهذهيختارانمتىدعاالذيما
وعارخزىكا

بشارةعنتعبيرأالسلسلةهذهفيتكونأنالكاتبأرادفقدسامياعحكيماقصدأذللثفيإذ
المسيحيسوعفيالله

المسيحففي



سلسلةفيوجدتاأمميتانوهماوراعوثفراحاب1واألمماليهودبينالحواجزتحطمت1
اإلنجيلعموميةاإلنجيلبدايةفينرىإننايونافيوالجهوديليسالمسيحفيالسيحنسب
للجميعاللهمحبةوسمول

للنسبسلسلةفيءالنساءأحماذكرالعتاديكنفلموالرجلالمرأةبينالحواجزوتحطمت2
الرجاليقفاللهوأمامالقديماإلحتقارروحزاللقدالمسيحنسبسلسلةفيوجدتلكنها
اللهمقاصدفيالخاصمكانهملهممتساوينءوالنسا

اإللهيةالدعوةطريقفيالخطاةلدخولالبابفتحفقدوالخطافالقديسينبينالحواجزوتحطمت3
931متىللتوبةإلىخطاةبلأبرارأألدعوآتلمقالالذممطبذاكالمقدسة

دلدينقادةكانممنيخدمونهمنيجدقداللهإنبلالجميعتعانقاللهمحبةالبدايةمنذنرىهنا
فيهمالتفكيرمجردمنيقشعرونالرسميون

العالمإلىالخلصءمجي

18152قى

ومريميوسف

طالقهاأىإتخليتهاارادانهيذكرعينهللوقتوفيليوسفنحطوبةكانتمريمانالكتابيذ
تتضحأنويمكنإمرأتكمريمتأخذأنتخفاللهقالالحلمفيلهالمالكرسالةوفيسرأ
مراحلثالثعلىيغكاناليهوديالزواحأنعرفناإذااألمورهذهلنا

الطفولةسنفيعادةيتمهذاوكانلآلخرأحدهماوالفتاةالحثماببأنهياألولىالمرحلة1
وعلىبأنفسهمالشباناالختياريتركأنمنأخطرالزواجأناليهوداعتبرفقدالوالدينبواسطة
الخطيراألمرهذاوايرتبأنءاآلبا

لخطبوكانتالطفولةمشذضمالذيللوعدتأكيدوهيالحطبةمرحلةهطالثانيةالمرحلة2
وقدبالطالقإالفسخهايمكنوالبالزواجملزمةوهىبرضاهماوتتمالخطبانيكبرعندماتتم

لهالمخطوبةالرجلإمرأةتدعىللفتاةوكانتسنةمدةعادةتستيركانت

أبيهابيتالمرأةتفارقعندماالخطةمنسنةيعدعادةيتمالذيالزواجهياألخيرةالخطوة3
زوجالمعلتسبى

الروحمنحبلىوجدتعندمامباشرةالزواجتسبقالتيالمرحملةفيليوسفمخطوبةءمراكانبن
وأنهاالقدسالروحمنحبلىأنهالهليبينالمالكلهظهرلصرأتخليتهايوسفأرادوعندمااغدسا

خالصاللهالومعناهااليشوعللعبريةالكلمةهطيسوعوكلمةيسوعاسطهرستدعوإبناشتلد

لرربؤ01ءأبناكيرعالأعلجهلغظةالعربثطلقكماالروملثعرعلىإأةبرااغقةمااشاضنقكاحىيعلىداييئضقهالفضةألسا
72



آثامهكلمنإسرائيليفدىوهوالمرخمقالوقديمأوخالصهبالرءفداينتظرونكانوااليود
0318مورمز

العذراوالميالد

القدميالروحمنحبلىوجدت8عددفيءالجزهذانيالحقيقةهذهدلبشيرىميردد

القدسالروحمنهوفيهابهحبلدلذياألن02عددرفي

المسيحالسيدحياةءأثنأفيحتىإنكارالبعضحاولالذممطكطالعذرالميالدحقيقةيؤكدهذا

يظهرتأكيدماولكنإثباتماإلىالحقيقةهذهخناجوالالفريسيينجماعةمثلاألرضعلىنفسه
يأقىمما

مريمفقالت4353الوتاوني8102امتىاإلتجيلذكرهاالتطالواضحةالتبرات1

يحلالقديالروحلهاوقالالمالكفأجابرجالأعرفلستوأناهذانيالصكيفللمالك
اللهإبنيدعىمنكالمولودالقدوسايضافلذلكتظللكللعلىوفوةعليك

عمانوئيلاحمهويدعونابناوتلدتحبلءالعذراالهوذاالقائلةللمبوةقيقالعذراويالميالدبن2

تتزوخلماضطاالفتاةإلىتشيرهناالعدراعداوكلمة

فيللناسيشككالقرانأنومعمثألالقرآنكشهادةالحقيقةلهذهالمسيحينغيرشهادة13
العذراويالميالدحقيقةينكراللكنهباللهالمسيحمساواة

المباركةءالعذراوفداسةالمسيحقداسةمعتتنافيتائجعليهتنرتبالحقيقةهذهإنكارإن

رسالتهوسموالمسيحبطهارةالمومنالعقليقبلهأنيمكنالوهذا

الخطةجدشبهفيالمسيحءجافقدالالهوقىالتفكيرفيهامةحقيقةالعذراوىالميالدبن5

حيثمنالبشرسائرعلىينطيقماعليهينطبقأنيمكنالوبهذابشرزرعمنيولدلملكنه
أمهاتهمبهمحبلتربالخطيةصورواباإلثمأنهم

للقديالروحمن

مجردعلىتفكيرنايقتصرأنيجبالالقدسالروحمنالمسيحمولدفينقكرعندماأنناإال
رسالةعلىوانطبافهالقدسالروحمنالتعبرهذاداللةفينفكرأنينبغىبلالعذراوىالميالد

القدسالروحلمعنىالهوديالفهمءضوفيوشخصيتهالمسيح

علطفيماشرحهايمكنوعملهللقدسللروحعناليهوديةقالفكرة

وهورسائلهماألنبيديعطىالذيفهوللبشراإللهيالحقيقدمالذيهوالقدمىالروح1
يقدمالذيالوحيدالشخصهوالمسيحيكونذلكوعلىيفعلونماذااللهرجاليعلمذيال

الحالةنرىفيهوالذيلللهشخصيةلنايظهرالذيالوحيدثمخصالأنهبمعنىللبشراإللهطالحق

للثرحاألصلىالنصالىلثرجممنلفافةىالعذرالميالدعنءيلزهذا
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أماالظاللضوطهاباهتةاللهعاالسفكرةكانتالمسيحءجيأنقبلااللهيريداللنى
اللهمحبةنرىيسوعفى9ا4يوحمنااآلبأىافقدرآفيدامنيقولأنءاستطافقدءلسو ا

للعالىقبلمناتظهرجفيهبرحمتهوشفقنه

علىالبشريعينايضأإنهبل4فحسبللبشردللهحقيقدمالالقديرالرأتسودالياعتقد2

أعميتالناسعيونألنللحقالبشرعيونيفتعإذأفالمسيحيسمعرنهأويرونهعندماالحقتمييز
ويسرعوشهواتهمبخطاياهمأظلمتوعيونهموعقوطممالضاللإلىحجمتعثوقادهمبخهلهم

إلىتنظرتجعلناأمامناالمسيحيفتحهاالتىاآلفاقإنالحقنرىأننستطيحخىعيوننايفتح
فلوبنافيالمسيحيسكنأنقبللهانظرتماعنآلمختلثبكيفيةءاألشيا

مارسقدروحهطريقعنفإنهالحلقبعمليةالقدسالروحعملبارتباطاليهوداعتقدوقد3

الخاليةالحرلةاألرضفصارتالمياوجهعلىيرثاللهروحكانءالبدفنسكخالقعملهالله
كلفيهوبنسصةالسمواتصنعتباساصلمةبالمرنمقالوقد2اتكوينمنسقأجميألعالمآ

كلمةواليونانيةالعريةاللغتينفيوروحوريمنسمةوكلمة336مزمورجنودها

حدةأو

40103مزموالاألرضوجهوتجددفتخلقروحكالترسل

ت33أيوبأحيتنيالقديرونسمةصنعنطاللهالروح

والخلقءحيالماللهقوةلمالعاإلىدخلتإذأيسوعففىالحياةومعصلمالعاخالقهوفالروح
الفنحنحياةالموتمنجعلتللتيالقوةنفسهاللهقوةالعالمإلىدخلتيسوعفي
حياتنايسوصمادخلإذاإالفعألءأحيانكون

حزقيالسفروفيالحياةاعادةبلفحسبالخلقعملليسالروحبعملاليهودربطكذلكهـ

العظابمهذهفيالحياةدبتكيفلناويصفاليابسةظاماباىالمالوادىصورةالنبيلنايرسم
روحافيكمادخلهأنفاالعظاملهذهالربالسيدقالهكذااللهقوليسمعوحهـواليابسة
6د73حزقيالالربأناإنىوتعلمونفشحيونروحافيكمواجعلفتحيون

موتنيبالخطيةأمواتاالناسيكونعندماالقدسالروحمنالمولودالمسيحلعملصورةهذه
فيالقوىهذهإلىثانيةالحيلةيعيدانيقدريالذهواللهروحإنوالقلبوالنفسالعقل

العالماهنوحياةوخلقصناعةليعيدالروحاهنهبقوةالعالمإلىالمسيحءجاوقداإلنسان

المعجزيالميالدبفكرةفقطيكتفيأنيقصدالالقدسالروحمالمسيحميالديذكرإذمتىإن
الهويبيهتللبشراإللهطالحقيعلتالذييسوعإلىأفكارنايوجهانأيضايريدلكنهالعذراولمج

االلمهـىالحقهذاتمييزعلىالقدرةالبشرلعيونيعطىويسوعالبشرمناللهيريدوماذااللههومن
ألنهفقدوهاالذينجميعإلىالحياةتعيدالتيالقوةوموالبشربينالخالقةالقوةهويسوع

القدسالروحمنمولود
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الثانيألصحاخ

مسيحالالدمثان

2او2متى

كانتوقدأورشلبجنوبأميالستةخرتبعدصغيردقريةوهيلحيبيتفييسودا
وسطكانتأنهاالتسميههدهفيسروالالخبزبيتلحمداليتطحةمعنىالإفراتةيقدتأتدعى
مزرماديةهضبةعلىتقعكانتوقدالجبليةاليهوديةآراضىمعظمخاألفعلىخححيبةباقعة

ليكوثقمتانترتفعافضبةجانبيرعلىالبحرسطعفوققدم0052خوترتفالجيرقيالحجر
الججالرسطكمسرمنظرها

فبرهأعلىعمودأهناكوأقامراحيليعقوبدفافهناكتارجيةبلدةلحمربيت
ومن2راعوثبوعزمنتزوحتعمدماراعوثعاشتوضماك302كا847ين

بيتفإزالكاوفوثاألردنوابعبرمواببالدترىانتستطيعراعوثكانتلحمبيت
ءمايشربانداوداشتاقوالتي6117121026حمموثيلددلممديةكانتلحم
رحبعامحصنبعدوفيما324151صموئيل3التاللعلىطريدأهاربأكانعندمابئرهامه

وكانواداودباسماليودأذهانيترتبطدائمأكاتتالبلدةولكن116أخبار2لحمبيت
أفراتهلحميابيتأنتواماميخانبواتفيوعدهحمسبلشعبهاللهيرسلهمخلصأمهاينتظرون

ومخارجهإسرائيلعلىمتسلطأيكونالذيلييخرجفمنكيهوذاألوفبيهةتكوفيأنحسغيرةأنتش
3ميخاهاألزلأياممنذالقديممنذ

التصويرهذاانإالصغيربيتبجوارءفنافيمذودأنهالميالدمكانيصورواانالناستعودوقد

كانوالذيام50عامحواليعاشالذيالشهيديوستينوسفإنتماماصحيحغيريكونقد
بيتبيوتأحدفيمغارةأوكهففيولديسوعأنكتاالتهفييذكرلحمبيتقربموطنه

التاللسفوحعلىتقامفلسطينفيالبيوتألنصحيحاكالمهيكونوفدالجبكعلىالتيلحم
الحيواناقصلتربيةمكاناالكهوفأوالمغاراتتستخدمانيمكندلبيتوخلفوالجبالى

طويألزمنأالكثيروناعتيرهوقدللرومانيةالميالدكنيسةفوتبنيتكهفاآلنلحمبيتوفي

هذهيزيلأنحاولأنههارديانالرومافياالميراطورأيامفيحدثوقديسوعميالدمكانأنه
الرومانيةالدولةصارتعندمالكنادونيسلإللهوثنياميكألالمكانذلكفوقفبنيالذكرى
هناكعظيمةكنيسةقسططينوهومسيحيإمبراطورأولبنىالرابعالقرنبدايةفيمسبحية

الركبعلىزحفاإالدخولهايمكنالأنهحتىمنخقضبابهاأنالكنيسةتلكزوارويقول

كئابةوحولهنجمأرضيتهوفيفضبامصباحا53يضيثهصغيركهفالكنيسةتللثمذبحوتحت
للعذراعامريممنالمسبحيسوعولدهنابالالتينيةفورةمح

مكانهوالمكانهذانءوسواآللبهامعكهننيولدأرضناإلىلبدربجلماعن



دلكنيسةءبنايكونأنالجميلمنولكنهالطنيقللىنصلاننستطبعلنفإنناالأمالقعليلميالد
علىراكعاإاليسوعالطفلميالدمكانللىيقنربأنانألسكستطيعالمجيثالكيفيمبهذه

واتضاعخشوعفيركبتيه

الشرقءوال

تايع2وا2متى

لهإطاعةواءالوالفروضليقدمواثرقطالمقءحكماءجالحمبيتفييسوعولدعندما
المتهورللؤرخهرودوتسويذكرترجتهايصعبكلمةوهيبالمجوالرجألءهؤالسمىو

علىالثورةوحاودواالفارسيةاإلمبردطوريةمنءجزوهممادمحيقباثلإحدىلاألفيعنوالنهم
ومنفشلتمحاولهمولكناالدىالسلطانوفرضطالفارصللنفوذمنللتخلصاإلمبراطورية

ولةالدفيولصبحواللكهنةمنقييلةوصارواللسياسيوللطموحالنشاطعنامتنعواالوقتذلك
ذبيحةتقدمتكنولللفرملوكيعلمونوكانوااليهوددولةفيللالويونعدكماالفارسية

وقداسةحكمةرجالصارواوهكذاليوسأحدحضوردونالفرسبالدفي

وتفسيربالمستقبلءباإلنبااشهرواكماالطبيعيةوالعلوموللطبللفلسفةفيلبوسبرعوقد
والرجموالسحرالطالعةءقراعلىيدلفصارالمجولفظاستخدامانحلىبعدوفيمااألحالم
الحقيقةعنحثونلءوأتقياءحكماالمجوسءهؤالعناألصلفينولكبالغيب

يستطبعونأضهمفاعتقدوااإلنسانطبحياةوعالقتهبالفلكيؤمنونجميعأالناسكانللزمانقديموفي
اإلنسانيولدالذيالنجمنوعيحددهومستقبلهاإلنسانمصوأنللنجوممنللمستقبليعرفواأن
ءاألشياكزفهىبنظامدوراتهاتدورالنجومقإناإلعتقادهذافيعذرهملهموكانبرجهلي

غرعالالمعنجمئضلأنحدثفإذاالكونفيطالطبيعالتنسيقتمثلوهطعالمنافيانتظاما
حدثقدىعاغيرشيئاأنعلىنظرههفيدليألهذاكانانتظار

بعضأنالمؤرخونويذكرالمجوسأولثكراهالذىءالضىالالمعالنجمهومانعلمالونحن
ظاهرةحدثتمق2هـعاموفيمق7ماق01عامعاديةغيربكيفيةظهرتوللشهحبالنجوم
للنجمظهرميزوريالمصرىالشهرمنيومأولوفيالسنواتتلكففيعاديوغرفلكية

الميزورىكلمةأذعلمناوإذاعاديغيربلمعانءوأضاالشممثرقفيننيسريوس
ولدفدعليماملكاأنالمجوسءهؤالفكركيفندوكأننسنطيعأميرمولدمعناها

ولثنوليدملكعنليفتشواالمشرقطمنالرحالالرجالءهؤالمثليشدأنغريبايبدووتجد
ملكنحلمإلىوشوثتطلعفيكلهالعإلمنيسوعمولدوقتفيأنهعلمناإذايزولالعجب
لبوتيرنيرسومنهيؤيدرنهاكثيرونمحمبوقدالخقيقةهذهللرومانالمورخونعبرفوقد
ويوسيقوسوتاسيتوسفسباسيانحياةكابهنيممكثمالن

فيحدوثهادلسهلمنحقيقةلكنهااجميلةأسطورةليستمهدمأفيبعيحللمالمجوسزيارةإن
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ينتظرونالناسوكانينتظرهأملإلىيتطعلموالعالمالعاهذاإلىيسوخجلفاقدالقديمالعهدذلك
عصرهميؤسسواأنيسنطيعوالنأنهداللناستبينوقدالبثرفلوبيمألكانإليهوللشوقالله

فكانتمهدمأعنداألرضأطرافتجمعتلمالعاإلىيسوعأقماوعنداللهبدوذالذهبط
لمالعاعلىيسوعلسيادة4األولىالعالمةهيهذه

الماكرالملك

239متى

عنيبحثونالشرقمنواءجاالذينالمجوسعناألخبارهيرودسمسامعإدوصلتعندما
أنيسمعملكأييضظربأنطبيعياهذاوكاذاضطربداليهودعلىملكأليكونولدطفل
جهودينصفكانألنهذلكمضاعفأكانهيرودسلضطرابلكنعرشهليحتلولدفدطفأل

الحروبطفيللرومانونفعهمقدرتهأظهروقدعروقهفيمجرياألدومطالدموكانأدومىونصف
عأموفيمق74سنةحاكمأوغيئبهوثقوالذلكفلسطينفياألهليةالحروبخاصة

والعتباراتالكبيرهيرودسدعىوقدطويألزمناالسلطةيشتهيوكانملكلقبنالمق04
األمنيحفظاناستطاعالذيفلسطينفيالوحيدالحامكانفقداللقبهذايستحقكانكثيرة

فييكلالهبنيفقدكبإرقأعمرانيةمشروعاتصاحبوكانالمضطربةالبالدتلكفيوالسالم
وقتوفياألزماتاوقاتفيالشحبعنالضرائبخففإذكريمأيكونأنيمكنوكانأورشليم
الموتمنالشعبلينقذقمحأليشترىباعهاسبيكةإلىالذهبىطبقهحولمق52عامالمجاعة
جوعا

وكأشهوالشكوكالهواجعكئيركانفقدشخصيتهفياإلتزانالممايفتقركانهيرودسلكن

وكانالعمربهتقدمماكليحتملالبشعحدإلىتتزايدأخذتالتىفيهالضعفنقطةهىهذه
السببلهذاقتلوفدتروربالقتلهأوأمامهمنأزالهسلطانهفيينافسهفردأيفيشكداخلهإذا

وأرستبولسالكسندرهماخريناوإبنيهةانتيباتراكبرابنهقتلكماواالكسندوأمهامريامزوجته
قصرهفيإبناتكونأنمنهيرودسحطرةفيخنزيراتكونأنخيرقيصرأوغسصعنهقالوفد

بهارتبالتطالكيفيةمنالمجنونةللقاسيةوطايعتهالرجلهذاوحشيةمنصورةنتبينولعلنا

اعتكفءاالنتهاعلىقاربتقدأيامهأنوعرفالسبعينسنبلغفعندماموتهحالةفياألمور
صدرثمملفقةبتهموحبسهمأورشليمأشرافمنجاعةعلىبالقبضوأمرالجميلةأريحامدينةفي

أنيعلمبأنهاالجراىهذاعللوقدفيهاهويموتللتمااللحطةفيءالسجناءهؤاليقتلأنأمرا
حالأيعلىستذرفثموعاانليتأكدالترتيبهذادبرفقدلذلكموتالعندكيهلمحلنأحدا
يموتعندما

طفلميالدعنيسمععندماالرجلهذامثلبهيشعرأنيمكنماندركلناآلننستطبع
تعرتكانتالمدينةألنمعهأورشليممدينةواضطربتهيرودساضطربلقدملكاليكون
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هيرودستعرفأورشليممدينةكانتللطفللههلكمرودسالملكيتخنماأنيمكنالتطلخطوات
عتدهلفبرذلكفعلردتنتظروهخوفأترتعشوكانت

وكانوالشريعةللمقدصةالكنبءفقهاهمالكمبةوكانوالكتبةللكهنةءرؤساهرودسدعا

فيمحصورةكانتللوظيفةوهذهالكهنةرئيسوظيفةيشغلونكانواالذينجيعالكهنةءرؤسا
ليسألهمللفقهءوعلماللكهنةطبقاتأرفييرودسدعالذلكاالرستقراطيةالعائالتمنقليلعدد
فيهييولدالسيحأنالمقدسةالكتبتنصالذيالمكانعن

بيتنيسيولداللهمسيحبأنتفيدوالتط2ميخاهفيالورادةااليةلهءهزألاقتبسوفد

الطفلعنبالتدفيقحثوالأنوأوصاهمنجهأ11زمانمهموتحققالمجوسهيرودسفاستدعىلحم
الصبيقتلهىتنملكهالتيالوحيدةالرغبةكانتببيمالهويسجديذهبأنيدسأنهمدعيأللوليد

يسوعمنثالثةمواقفأحدينخذونالناسنرىاننسنظيعونحن

الطقلأنهيرودسخشىلقدهرودسشخصفيمتمثألونراهوالكراهيةءالعداموقفا
خملههيعندهاألولىالرغبةكانتولذلكوسلطانمعمركزهوفيحياتهفيسيتدخلالصغير

إنهمحياتهمفييندخليرونهألنهميسوعتجاهالعدالقالموقفهذايتخذونالناسمنوكثيرون
منهالتخلصيدونلكلذطريقههمعترضايقفيسوعونسوهواهمعلىيعيشواأنيريدون
يدهسكمايحيافإنهالمسيحأماأهوائهوفقحياتهتكونأنيريدإنسانكلشأنوهذا

لهإرادنهوأخضعلهحياتهكرسقدألنهمجياأنالمسيح
ماعبادتهفيمنشغلينظلوافإنهموالكتبةالكهنةءرؤسافيمتمثألونراهالمباالةعدمموقف2

عنيقراونكانواللتفاتايسوعيعيروالموالنأموسيةالرسميةمناقشاتهموفيالهيكلفيالطقسية
لجابةأجابوههيرودسسألهمعندمالكنبشوقينتظرونهكانواأنهموالمفروضكثيرأالسيا

نيكلهاحياتهمقضواالذيذاكعنليبحثواإرادتهمأوالعولطفهمتتحركأندونصحيحة

121اليمراأدلطريقعابريياجميعإليكمأماالقديمدلبطءنداعليهمأيصدقانتظاره

واإلكرامالعبادةموقف3

أليبدوالهداياهماممنالمسيحيسوعأقدلمعندوضعوافقدالمجوسجماعةفيمتمثألونراه
بالحبمغمورأبالعجبمهوتاساجداينحنأنمنالسيحيسوعفياللهمحبةيذوقإنسان
باممجيدناطقأ

المسيحهدايا

2921متى

للتجمقيادةتجيلشاعرىأسلوبفيمتىمفولحمبيتللىطريقهمالمجوسوجدهكذا
عظيمأفرحأوفرحواالنجملعانرأوالحمبيتفيوهنالةلهم

روليهقهناكبشأتهاألساطرواالرواياتوتعددتالمجبرسبقصةكثيرااألفكارانشغلتوقد
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القلوبألصحابيمكنهناكيزالومالحمبيتبئرفيسقطالمجوسأرشدأنبعدالنجمإنقول
الجميلةبالروايةالخيالإنشغالالقصصهذهأمثالنينرىأنناعلىيروهانالنقية

معظمأنإالمجوسياعشرإثنىكانواإنهمقائلفمنالمجوسعدديعرفواأنللعضحاول
الجديدوالعهدليسعوعفدموهاالتيالهدايامنالثالنةاألنواعإلىاستنادأثألنةإنهمتقولءاآلرا
روايةفهناكوأوصافاءأحماإلمتنسبالختلفةالرواياتلكنأسماعموالعددهملنايذكرال
طليقثعرللأشيبعجوزاكانملكيورإنوقيلوبلشاصروملكيور4كاسبارهطأحماعصمأن

دللبانهديةقدمالذكطوهوالذقنحليقشابأكانوكاسباردلذهبهديةقدمالذيوهواللحية
المرهديةقدمالذيوهوحديثأهلحيتأطلقالقامتقصيركانوبلشاصر

ووظيفتهيسوعلعملرمورأالشراحفيهارأىفقدنفسهاالهدايااما

يتقدماحديكنلماليونانيقعبارثيادولةفيأنهسنيكاذكروقدالملكهديةهوفالذهبا
يسوعولدوفدهللملوكالمناسبةالهديةفهولذلكالمعادنملكوالذهبهديةدونالملكإلى

إنناصليبمنلكنعرشمنالالناسفلوبعلىيمللثبالقوفالبطبيملكلكتهملكاليكون

فقبلوالخضرعبالطاعةنواجههملكأنهدائمأنذكربلللندالندمقابلةيسوعنقابلال
لهنخضعأنيجبوأحباعهأصدقاعهنكونأن

ءأمايفتأتهي3صاحىتارظيغةالبخررفيءيستخدكاتفقدالكاحيححديةهوراللبان2

عوحنطفالاالقنطركتاباقيرمعناحاهعهـدأحىتينيةااباداكاهنوكلمةاللهإلىالطربقالناس

يدخلوا3للناسلةالضفتفاقدلسهفعلهماهذااللهالناسليناالتنطرةيشىالذى يءهـهـهـ

اللهمحضرإلى

يسوءجاوقدالموفأجسادلتحنيطيستخدفهوالموتمصيرهإلنساتهديةهووالمر3

يوتالعالمإلى

صبيايسوفيباظهرليسوصورةثكلثحإهلثالثهنتهولمانالشهيرساماسارسموقد
إلىيتطلعيسبقفقدالغروبإلىتميلالثصرالناصرقمافيالنجارحانوتأماميقف

تتطلربعيدمنصليبولشعلىالخلفيالحأئطعلىيقعبظلهإذاشيديهويمدالغاربةالشمحمى

الحقبلةاطأساةمالخوفعينافيمخماركأنهاالصليبظلترىإذوتجزعالمنظرمذاإلىمريم

1للبشرالموتحنىحياتهوليعطاالناسعىوتالعالمإلىيسوعءجالقد

الحقيقىالملكأنهأنبأتالمسيحمهدعندقدمتوقدوالمرواللبانالذهبالهداياهذهإن
اليشرومخلصالكاملالكهنةئيرا

الصليىعلىوموتهنجيقهللنقعدكالملهلىميالبرادةخنأعلننقدالجأيافيحياأإا11حمليةا



مدرإلىلهروب

23151متى

واألحالمالرؤىطريقعنرسائلهللماسسلهـاللهأنيعتقدونالماضىالزمانفيللناسعنا

مصرإلىليهربحلمطريقعنهرودسمنيحنويوسفنرىفإننالذلك

األحالمأنونفهمالناحيةهذهمناألحالمأميةعلىكثيرانعلقاللطاضرالوقتفيونحن
الروحإرشادفيلناأنذلكرسائلهإلبالغلللهمعنايستخدمهاالتطالصحيحةالوسيلةليست
الماضىالزمانفيللنايالنسبةاألحالمأهميةمننقللأنينبغيالأنناإالمعينخرالقدس

صادفهمكلمااليهجهربواأناليهودتعودللذىالطيعيالمكانهيمصركانتولقد2
مدينةإنقيلحتياليهودمنكبيرةجاليةمصرفيمدينةكلفيتكونتولذلكاضطهادات

األياممنيومفييهوديمليوننحوبهاكاناإلسكندرية

الذيالمكانوعنمصرإلىالسيحءمجطعندةمتعدوحكاياتأخباراالقصصاولقداروت3
بصحتهانجزمأننستطبعوالويوسفوطفلهامريمبحل

علىءواإلستيالهقتاوأرادتمصرإلىالطريقالهاجمتهماللصوصمنعصابةإنقيلفقد

ئيبأبويهأوبهيلحقأنورفضالصغيرالطفلإلىنظرءهؤالأحدأنإالالبسيطةممتلكاتهم
فاذكررحمتئطإلىفهااحتجتماساعةتءجاإذاللصغرالطفلأيهاقائألإليهونظرضرر

اللصهووإنهديماسكاناللصذلكاسمإنويقالافعلتهماتنسوالاللحظةهذه

منكثيراتعبوامصرإلىللرحلةءأثناأنهتذكرأخرىوفصةالصليبعلىبعدفيمأتابالذى
األرضيغطيانوالجليدوالردسأقارالردوكانالجبالأحدفيمغارةفيفاستراحواالسفر
حتىالمغارةبابعلىخيوطهينسجفابتدأالصغيرلللخدمةيوديأنأرلدعنكبوتاإنويقال
أرسلهمالذينالجنودمنجماعةالوفتذلكفيمرتأنوحدثدكمأممرفكانتأغلقها

اختبأقدأحديكونلئالالمغارقأداخليبحثواأنالجنودوأراداألطفالقتلأوامرلينفذواهيرودس
البيضاعمادبليدذراتوعليهاالمغارقابابتسدالعنكبوتخيوطرأىعندماقاثدهملكنفيها

المغارفيدخللمأحداأنتأكد

ءالبيضاالرفيعةوالخيوطباألوراقالميالدشجرةيزينوذللناسأنفيالسرهوهذاإنويقال

المغارفبابعلىالعنكبوتخيوطعلىالثلجذراتللىإشارةالالمعة

ماشخصيقدمهاخدمةأىأنترينافإنهاالأمفعألحدثتالقصصهذهكانتءوسوا

والعرفانللذكرمننصيبهاتنالسوفبلالنسيانططيفيتبقطالليسوع

ابنطدعوتمصرمنالقائلةللنبوةإتماممصرإلىالهروبأنبذكرهءالجزهذامتىويخنتم4
هويسوعأذعلىيدللأنبهايمكنهءأجزاأيةعنالضديمالعهدفيحثلأنهمتىفيعادةوهذه
واالشارةبهامقصودأالمسيحيكنلىوقتهافيكانتوإنحتىحرفياءاألجزاهذهويطبقالمسيا
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ابنطدعوتمصرومنأحببتهغالمأإسرائيلكانعندماهـاللهيقواعندماألأهويثاإنا
موسىأياممصرأرضنيالعبوديةمنائيلإصلشعباللهإلقاذهإلىهسااألصليةاإشارةرا

المسيححياةعلىيطيقهاالقديرالعهدفينصوصعنالبحثفيالدائممتىأصلوبهوهذاأسكش
بثارتهمتىلهمكتبللذياليهودمقنعايكونفقداضامقنعأهذاييدررإت

األطفالكل

26181متى

حكمههيرودسابتدأوقدشكموضعيكونأحدترحمألالتىهيرودسطبيعةقبألذكرنا1
ويحكىأوالدهمنواثنينوأمهازوجحهقثلثملليهودمجأمعأعلىوهوللحدريمءئكلضابقتل
انوأمراورشليمءنبالمنكبيرأعددأالسجننىوضعاإلنهامحاعلىحيانهقاربتعندماأنهعنه

جنازةتكونأنفأرلدعليهتحزنلنالناسأذيعلمكانألنهفيهاهويموتالتياللحظةفييقتلوا
موفعقبالمدينةبيوتمعظمفي

المولودالطفلبمكانيخبروهأندونالمجوسبسقرعلمعندمايغتاظأنالطبيعطمنكانلذلك3
ذلكأنيضمنلكطدونفماسنتينابنمنلحمبيتفياألطفالجميعبقتلوأمرفأرسل

األطفالءهؤالمنالوليدللطفل

للمسيحالمستبدينمقاومةضحيةراحواالذينءالشهداأواثلهماألطفالءهؤالكان

كذاالاه3اإرميامنالقديمالعهدنصوصأحدإلىبأإلشارةأبضاءالجزهذامتىويختتم3
انتريدوالأوالدهاعلىتتكىراحيلكثيروعويلءبكانوحللرامةفيسمعصوتلربقال

بموجوديغليسواألنهمتتعزى

وفيالسبيإلىطريقهفيوهواليهوديالشعبصورةهيهناإرمياحمهاسللتيوالصعورة

ويصور012اصملحمبيتفربراحيلفيهدفنتالنىالمكاذوهطبالرامضيمرونطريقهم
غريبةأرضللىوالمسبىالمنهزماليهوديالشعبتبكيقبرهافيراحيلإرميا

المسيحميالدقصةفيالجديدةالصورةتناسبليجعلهاالنصوصهذهأيضايستخدممتىولكن
وحباته

صرانإلىالرد

29132متى

أرخيالوسفتولىأوالدممنئالنةللىوصيتهبحسبمملكتهانقسمتهعودسماتعندما1

األردنءوراللواقعءالجزحكمفيلبوتولىالجليلحكمانتيباسودسهصوتولىللحودتحكم
لذلكالشعبأشردفمنآالفثالئةبقتلحكمهاستهلقاسياحثمالرخيالوسوكن
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الناصرةمدينةفيالجليلفياإلقامةيوسفضل

قدكانلومماوأوسعأبعدافاقإلىصباهمنيتطلعيسوعجعلتكبيرقامديةوالناصرة2
األبيضدلبحرمياهفيرىللغربإلىيتطلعأنيستطيعللناصرةتاللفمنللهوديةفيترلى
منالعظيمالطريقيرىأنيمكنهكانالجنوبوإلىاألرضأقاصيإلىالذاهبةالسفنعبابهاتمحر
عندمايوسفعبرهالذيالطريقوهواألجناسمختلفمنوالتجارالقوافلتعبرهمصرإلىدمشق

طريقايرىكانللشرقونحوحروبهفياكراإلسكندرعبرهوالذيمصرإلىوأخذعبدأييع
الشرقيةالرومانيةالدولةللدانإلىيتجهآخر

الفسيحاللهعالملترىتتفضحيسوعالصبطأنظاركانتوهكذا

للنبوةوهذهناصريأسيدعىإنهداتقولنبوةإلىباإلشارةايضاءالجزهذامتىويختتم3
مدينةوحتىالمعنىبهذاالقديمالعهدفيايةتوجدالألنهذلككبيرةبصعوبةالمفسرينتواجه

للقدصمالعهدفياإلطالقعلىمذكورةغيرنفسسهاالناصرة

مافترةفياليهودبعضاعتقادإلىيشيرأنهالبعضويعتقدالمشكلةهلهنكافحليوجدولم

دائماكانوااألقدمنالثتابأنيقولاآلخرودلبعضناصريأسيدعىالمسياأنالعهدينبين

يشيرمتىوأنالكتابةأساليبفيودلكنايةوالطباقالجناسمئلاللفظيةالمحسناتبإستخداممغرمين

ذلكأصولهمنغمنوينبتيسىجذعمنقضيبوبخرج19ااءإشعيافيللراردةااليةإلى
الناصريالغصنسيدعطإنهناصركلمةهىالعرىاألصلفيغصنكلمةألذ

العامتةالسنون

وخدمنهالمعمدانيوحنابظهورالثاكاألصحاحويبدأالناصرقافيباإلقامةالثالطاألصحاحيتهى
تقريباسنة82نحوفترةاألصحاحننجينفكأنعمرهمنالثالثينفيذاكإذيسوعوكان

المدةهذهطواليعمليسوعكانوماذافيهاحدثمافاشيثاالكتابعنهايذكرال

الرجولتإلىالشبابطإلىالصباإلىالطفولةمنؤينتقلالمدةهذهخالليمويسوعكانا

باللهمؤمنتقطبيتفي

صغريعدويسوعماتيوسفأنويبدواكبراإلبنباعتبارهواجبهيؤدىيسوعوكان2
للناصرفيللنجارةدكانفيويعملاألسرقاشئونرعايةيسوعيتولىأنالطبيعيمنوكان

وضرورىهامءثىوهذاقااألصتحوبواجبهقاملقد

للتيللعطيمةللخدمةالروحواالستعدادوالصالقهالتأملفيكبيراوقتأيسوعقضىلقد3
للبشراختباراتجغفيليجوزاليدوىالعمليمارسأنمنيمنعهلمهذالكنبهايقومكان

هأنواعهماختالفعلللناسمنءالعمالمعيتعاملونكيفالجسدإلعالةالمالعلىيحصلونكبف
للناسءهوالاختباراتنييجوزانعليهفكانالناسليساعديسوعءجالقد

للفرنسيقهالثورةعهدفيحدثتالذيعشرالسادسلويمىروجةأنطوانيتمارىعنبحكى
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يجدونهفالخبزايريدونبزالخيطلبرنإنهملهافقيلومظاهراتهمدلناسثورةسرعنضسلتأضها
وحاجاتبمشاعرتحسلمألنهاذلكأأبسكوتأدأ9يأكلونالفلماخبزأيخدواإذافقعالت

اختباراتهمواخترالناسمععاشفقديسوعأمااالس

للعملفيلألمانةبدايةهذافكانبأمانةالبسيطالعمليؤديالسنينهذهفييسوعكانلقد4
العظبا

الكثيرفيأيضأأمينالقليلفياألمجت

الكثيرفيأمينايكونانيقدرالالقليلفيأمينأيكونالالذي

ومصيرنامستقبلنانحددالبسيطقاليوميةأعمالناءأداطريقةفيإننا
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الثالثألصحاح

المعمدانيوحناظهور

6ا3متى

يعثعروناليهودكلنالزمنذلكففطاللهلصوتءمفاجىإعالنمثلالمعمدانيوحناظهوركان

واحدنبييظهرأندوذسنةأربعمائةنحومضتوقدباألنبياىبعديكلمهميعدلماللهألنبحزن
يتكلمالنبوةصوتعادالمعمدانيوحنافيلكنصامتاالنبوةصوتكانالقرونهذهوطيلة

المعمدانيوحنارسالةتتميزكانتبملذا

بزواجاخطأفدهيرودعىكانفإذاخوفأووجلبالوجدحيثماالشريوبخيوحماكانا
قدالرسميونالدينقادةوهموالفريسيونالصدوقيونكانوإذيوحناوبخهفقدشرعطغير

الشعبجاهركانتوإذاذطثعلىيؤنبهمأنفييترددفلمالشكليةالرسميةالطقوسفيغرقوا

ءسواوبخالشريوحناوجدحيثمانقصاتهميوحناكشففقدباللهتشعرأندونتحياالعادى

وكالرجللظالمفيءيضكالنوركانلقدالشعبجماهيرأمللدينرجالأمالدولةرجالمننث
البالدلتغمراللهأرسلها

أبداإنسانمشاعريخدعثلمومنالمريضةللعيونبالنسبةكالنورالحقإنديوجنفالوفد

لكنينبغىمماكزالناسمشاعرعلىرصأنالكنيسةمخاولماومحثيرأخيرايأبدأيصنعلم
صارمتوبيخإلىالرقةتتحولأنينبغيفيهاأوقاتأهناك

توبيخمجرديوحنارسإلةتكنفلمالبرطريقإلىيسرعواأذعلىالناسيوحناحثقد2
الناسيوبخكانفيهالذيالوقتففطاألخالقيةاللهمقاييسنحوإيجابيةدعوةكانتبلسلبط
ووضعالشروبخفقدالساميةالحياةمنجديدنوعإلىيدعوهمكانوحياتهمأعمالهمألجل
خههلبيفايفعلوهأنينبغطالماللنإستعلمبأنتنشغلأحياناوالكشيسةللخيرصورةالناسءأما
المسيحيالمقياسسبحيعملوهأنينبغىبماخبرهمأن

سنواتقضىقدكانأنبعدءالصحرافيالناسإلىخرحفقداللهمنيوحناءجاولقد3
يرسالةيأتلمإنهناضجأسملحأقوياالحلبةإلىقفزبأنأحدهموصفهرقدودلنأهبالرحدةي
اللهعندمنبلعندهم

الخطيةيوبخصوتاأوفحمشطالشريكشفنورأيكنفلمكيرهإلىيشيريوحناكانولقد4
المسياقبلسيأقىإيلياأناليهوداعتقدرقداآلقيلذاثالطريقليعداللهمنعالمةكاذبلفضط

25مالخىابايومءمجيقبلالنبيإيلياإليكمأرسلهأنذامالخطنبوةعلىمستندين
آملوكإيخليامظهرووهذاحقويهعلىجلدمنومنطقةاإلبلوبرمنءردايلبسكانقد

صريواعدواالريةفيمحسارداحموتالنبيءإشعيامبنبوةيوحناظهورمتىيربط18
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043ءإشعياإللهناسيألالقفرفيقوموالرب

ذلكفيالطرقعنشيئأعلمناإذاإالواضحةتكونالالنبوفهذهلناترسمهاالتيوالصورة
فديمشرفيمثلوهناكوأصعبهااألمورأشقمنيعنبرانحتلفضالطرقفيالسفركانفقدالزمان
ينصحونالناسكانلذلكوالسفروالجوعالمرضوهطللشقاعحاالتثالثالصناكيقول
الناسويودعأسرتهيعولماويتركعندمماالتياألماناتويعيدديونهيسددأنالسفرقبلالمسفر
مضمونةغيركانتللسفرعافبةألن

الطرقمنقليلعددسوىهناكيكنولمالسفرتاطرةكانلذلكممهدقماالطرقتكنلم
اورشليمإلىالمؤديةالطرقبعضرربتصهيدأمرسليمانالملكأنيوصفوسويروىصناعياالممهدة
حكومتهعظمةوليظهراورشليميزورونالذينالحجاجعلىالطريقلبسهلالسوداعاالبازلتبحجارة
أرادإذاللملكخصيصاتعدكانتألنهاالملكطريقتسمىكانتالطرقهذهثلوماوثرا
الملكطريقليعدواللناسإلىترسلالرسائلكانتمكالتأيإلىالملكيصلأنوقبلبرحلةالقيام

أنظارتوجيهيطلبالأنوواعظمعلمكلعلىينبغطلذلكاشططريقيعديوحناكان
اللهجاللإلىبلومهارتهذكائهوإلىنفسهإلىالناس

وإشارةالبرإلىالناسعويدوصوتأالشروريكشفنورأكانألنهنبيأيوحناالناساعتبرولقد
اللهإلمالناسنظرنوجه

التالميذفهحينئذنأرادواماكلبهعملوابليعرفومالموءجاقدإيلياإنلكمأقولولكنى
31اا7متىالمعملماندهيوحناعنلهمقالأنه

1المعمدانيوحنامعمودية

للتوبةمعموديةيوححامعموديةكانتقديعمدثميبشركانألنهالمعمداذبلقبيوحناحمط
بمايوحنامعموديةداللةنصفانويمكنيعمدثموعزمأتعهدأثملكترافأيطلبكانإذ

الشرفعلعنكفواعينيأماممنأفعالكمشرإعزلواتنقوااغتسلوا9قديماءإشعياذكره
16171ءإشعياالمظلومأنصقواالحقأطلبواالخيرفعلتعلموا

نسلاليهوديعمدأنأراديوحنالكىسمدونالهوديةفييقبلونعندمماءالدخالاألممأوكان
العملهذاكانوقدإبراهيمنسلومنيهودأنهملمجرديغترواوالتجطاياهمليعترفواإبراهيم

يوحنامعموديةكانتكاألميعاملواأنرفضواألنهموالناموسيينالفريسينسخطموضوع
اللهبررأنهالمسيحاعتبرهيوحنامناعنصدمنفكلفيهبروجودوبعدماإلنسانبخطةاعترلفأ

بمعوديةمعتحديناللهبرروأوالعشارونسمعواإذالشعبوجميع793035لوقافييقوللذلك

منهمعتيدينغيرأنفسهمجهةمناللهمشورةفرفضواوالناموسوينالفريسعيونوأمايوحنا

ليوحناقالوالذلكالناسيعمدونسوفوإيلياالمسياأنيعتقدوناليهوبركانولقد

الممربمنالرعآإلىإفافةءالجزهذا1



حنادلةأإ11وةإيلياالالمحسلمستكنتإنتعحدبالكدافما52ايوحنا يومعحوسبيهـ

الررنجلرلترتبصاألفتىإكداثتيأخهيزقيطانمداتباعتبارهاالمسييةمعمودعنتختلف

تعليمهفيناقحآاعنبرضدرقياإلسأبلرسأنبدليلالمسيحيةللمعموديةمساويةتعتبروالالقدس

القدسالركشيثااشأحايعلمالىاو2ه81أعمالفقطيوحنامعموديةعارفأكانألنه
9134أعمال

المعمدانيوحنارسالة

3721قى

الزاعيةبالصورمليئةالفاقردهذهعدآعيدأنرلىالمعمدانيوخارسإلةفي

عيدالو1

أتطثاآلفالغخبمنخهربرأفادوردفيفيينرالحدالنعريسينيصورهنافيوحنا

تصورتإحدىالتصويرهذافينرى

العحلضمجافةأعاببياالمناقىبعحشءدلححراففيءالصحراطبيعةمناألولىالصورة
كلماالجافةاألغابححددكمافيتمتدفتلبالحهـحراىفينارتشتعلأحياناالحرارقوشدة

تكأدالتيالنارمنححاربةخرقياوالعقارباألفاعىممجموعاتالنيرانأمامترىالنارامتدت
فيهاتسكنكانتالتىاألعشابعالتأتي

وكليورأفارتجابريةوأرانبفئراندلزرعوسطفيءختبيالحصادوقتمنالثانيةالصورة

هذهكلتسرولذلكخاليآالحقلويقىالمزروعاتيحصدوالكيبالمناجلالحصادونويأتى
الهروبفيوالحشراتالحيوانات

حقميقيةتوبةعننانجأليسمعمودينهإلىمجيئهمإذوالصدوقينللفريسيينيقوليوحناوكأنما
تليةأطارأنعوافليحفصألدلتوبةيريدونكانواإذاوإنهمعليهماآلقىالغضبمنخوفاولكن
بالتوبة

وغرابتهداللتهالتحذيروطمذاإبراهيمنسلمناخهمعلىاعتمادهمجدوىيعدميوحنايحنوهمثم
الهودينظرفي

لهالهوديواننسلهلكلكافوأنهلهممحسوبإبراهيمبرانيعتقدونأليهودكانفقد
التعاليممكبيرةمجموعةكونواوقدالشخصيرهالإبراهيمبربسبباالخرىالحياةفيءرجا

تصلإبراهيمفضائلبسببوأنهاآلقالعالمفينصيبلهماليهودكلأنمنهااألساسهذاعلى
الثريعةعلىالحصولمنموسىئمكنإبراهيموبسبباألمطاروتسقطموانيهاإلىبسالمالسفن
ذلكوغير

الفاسدالجيلوأنالماضطذكرياتعلىيعيشواأنيمكنالأنهملهمييينهنايوحنانرىلذلك
أبيهصالحلهيشفعالالشريرواإلبنأجدادهحسناتتخلصهال
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فيالمزارعيتطلعالموسمايةففىأخرىبكيفيةلكنلصاداصورةإلىيوحنايعودثم3
وهكذااألرضتضعففالليقطعهاجيدأثمرأتصغالالتطاألشجارليرىحقلهأوبستانه
وضعتقدالفأسبأنوالصدوفينالفريسيينلجماعةالمعمدانيوحنامنصاثوأللوعيدنرى
يصيرالنياإلنسانإذالنارفيوتلقىتقطعجيدأثمرأتصنعالشجرةفكلالحثجرأصلعلى
شكبالالدينونةمختيقعإخوتهخدمةوفياللهخدمةفينافعغير

الوعد2

بشعبيةويتمتعشهرتهقمةفيكانلقدغيرهإلىيشيريوحناكانالوعديأتىللوعيدبعد

حذاكلهيخملأنأهألليسنفسهيعنإلرانهحتىمنعيأعظماآلقيبأنيعنرفلكتهساحقة
للمسيحعبدآحتىيكوناذيستحقالإنهيقوليوحنافكأنالعبدوظيفةكانءالحذاوحمل

ونارالقدسبالروحسيعمدهماآلقىذلكانفهوالوعدأما

يقولاللهحزقيالحملقداللهروحيأقىفيهالذيالوقتإلىباإلشاراتحافلىاليهودوتاريخ
وأجعلكمداخلكمفيروحيوأجعلداخبكمفيجديدةروحأواجعلجديدأقلبأوأعطيكم
فيكمروحطواجعل6362729حزفيالبهاوتعملونأحكاميوتحفظونفرائضطفيتسلكون

يقولائيلإسبيتعلىروحطسكبتأللىبعدعنهموجهيأحجبلوال7341حزقيألفتحيون
اليابةعلىوسيوألالعطشانعلىءمااسكبالألفىقائالءإشعياوتحبأ9392حزفيالالربم

ذلكبعدويكونوئيليويقول443ءإشعياذرينكعلىوبركتىتسلكعلىروحىاسكب

رؤفشسبابكمويرىأحالماشيوخكمويحلموبناتكمينومفيتنبألركلعلىروحىأسكبافى
282يوئيل

لمعنىاليوددهمفيفلنفكرالسؤالهذاإجابةأردناذاعملههوومااللهعطيةهطماإذأ
لليهوديتكلموكانيهودياكانيوحناألناللهروح

الحياةنسمةأواعفححامعناهاأنكماالروحومعناهاداروحهيبالعبريةروحالكلمة1
حياةنسمةيبعثالذيهواللهحورشالحأةموعدهواليهوديالفهمفيالروحفموعدلذلل

فيهتدبجديدةجاةألذمتعبأخامألبعديكوذوالفينتعقاإلنسانفيالله

داللةوالرخالعاصفةالقويةالرثاإيرتشوهىرجأيضامعناهاالعريةداروحوكلمة2
حرشيدخلوعندماالقوةروحهواللهفروحالمراكبوتسيراألشجارتقلعألنهاالقوةعلى
ويختمليواجههأنجهدهفييكنأمايواجهأنويسنطيعقوةضعفهيتبدلاإلنسانفيالله
نصرةقوةاإفشلهفيتحوليعيلهأنمقدورهفييكنلمماويعملإحتمالهوسعهفييكنلمما

المياوجهعلىيرفاللهروحكاذفقدالخلقبعمليةمرتبطدليهوديالفهمفياللهوروح3

خلقأاإلنسانيحلقانيستطيعاللهروحهكذامنظمعالمإلىوالخرابالقوضىتحولتثم
اللهمعينسجمونظاماتمسيقأوخرابهاحياتهفوضىمنويخرججديدأ

اكتشافوكلللبشراللهحقيعلنالذيفهوخاصعمللهاليهوبالفهمفياللهوروح4
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اإلنسانيجعلللررحأنكماالمعرفةمصدرهواللهفروحلذلكالروحعطايامنهوديد

للظالموكشاوةالجهلسحابةويزيلالعيونيقنحفهويسمعهأويراهعندمااللهحقيميزأنقادرأ
البشرقلوبمن

العالمإلىاآلتىالمسيحبعملمرتبطاباعتبارهيوحناعنهيتحدثكانالذيالوعدهوهذا
القدسبالروحليعمد

بوعيدمرتبطوعدك

يدهقيرفشهللذي5يقولصمونارللقدسبالروحيعمدأنهتىاآلذلكعنيوحنايتحدث
صورتينفيالنارنرىوهناتطفأالبنارفيحرفهالتبنوأماالخزنإلىقمحهويجمعبيدرهوسينقي
الوعيدتطفأالالنىوالنارالوعدهيالروحنلىالوعيدوصورةالوعدصورة

التاليةاألفكارنرىوفيهاالروحنارفهطللوعدنارأما

وهكذااألمينءالميناإلىالمسافرةالسفنوتهديءنضيفالنارواإلضاعةاإلنارةفكرةا
وحماناملجأناهوالذياللهإلىتهديناوبالمشحالمسيحيخاالروحنار

اللهخوالحببعاطفةاإلنساذقلبيلهبالحياقافيالمسيحيحلفعندماءالدففكرة2

ءوالدفالحرارةديانةهيوالمسيحيةالناسونحو

وعندمااألصيالالحقيقطءوإبقاوالزاالضارإبادةمعناهوالتطهيرالنطهيرفكرة3
تعملءاألشجاكلألنضروريةلكخهامؤلمقحبإختباراتربماالشريحرقلحإنهحياتناالمسيحيدخل
اللهنرىأننستطيفلوبناتتطهروإذللخيرمعأ

واماالخزنفيالقمحقيجمعالتبنعنالقمحفصلعمليةصورةفيفنراهاالوعيدناراما
بالنارفيحرقالتبن

هناكلينرفضهاونقبلهأنإمامصيروتقريرفصلعمليةحتماينضمنالمسيحءمجيإن
عنبعضهاتتمحزوالنالربالرفضقرارأفعألاتخذناقدنكوذقرارآنتخذلموإذاوسط

القرارهذااكاذمنمهربوالالمسيحيسوغءإزاتتخذهالذيالقرارينوعبعف

ءالندا4

كانتقد32متىداتوبواالواحدةدعوةويتلخصدعوتهكلفيالمعمدانيوحناءنداكان

لذلكهامرقداباإلخيلوامنوادانوبوايقولكانألنهكرازتهفينفسهيسوخدعوةهذه
وياثحيرهالملكءنداهيداتمابالتولةالمقصودهوماندرسأنالضرورىمنكان

السامعينانواثقينكانافقدلمعناهالثرحأيدونالتوبةداكلمةويوحنايسوخاسنخدموقد
معناهاريفهمونيعرفوذ

للتوبةالوداالمفهوثوفما
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يقولأحدهمكتبوقدباللهوعالقتهمالدينطإيمانهمفيجوهرياامراالهودعندالتوبةانت
أبدأيحرمالالحقيقطوالتائبرضاهواستعادةاللهغفرأنلنوالالالزمالوحيدالشرطهيالنوبةإ

التائبخطايامجانأيغفراللهأناليهوثهـبالدينفياألساسيةالتعاليمومناإللهىوالرضىالغفرانمن

التوبةهيعطبحةللعالمءشفاتجلبفإنهاالتوبةهطعظيمةاليهودمعلموالربيونوفال

المجدعريقإلىتصلألنها

منكانتالتوبةولكنعامبألفطالماديةالخليقةقبلخلقالنماموسأنالربينتعاليممنوكان
الهيكلالمجيدلللهعرشالجحيمالفردوسالتوبتوهطالناموسقبلخلقتالتطالستةءاألشيا

ولكنأمتارعدةمسافةالىفيصلسهمايطققداإلنسانإنقالواوقدالمسياواسمالسماوكما
لللهعريقحتىتصلالتوبة

الخاطئينيتبعالشرالحكمةفأجابتءالخاططعقابهوماسئلتالحكمةإنقالواوقد
تموتهطءتخطىالتىالنفسفأجابتعينهالسؤالهذاالنبوةوسئلت2أ31أمثال

عنهللتكفيرعليهفيرضىالمحرقةرأسعلىيدهيضعفأجابالناموسوسئل4احزقياله
فتحيواأطلبولمطمنكملطلبماذاياأبنالطكفارتهوينللبتبفقالاللهوسئل4ااالويين

للتوبةطريقهواللهالىالوحيدالعودةطريقعنليهوديفبالنسبة

يعودأوجعهـومعناهاشوبهوعبرافيفعلمنالتوبةوالمترجةالمستخدمةالعريةوللكلمة

عنالرجوعهطفالتوبةيتوبوتابمنفرلعةوهطيثوبوثابالعربيةالكلمةومقا

لإلصالحوثورةالحياةفيسلوكهوتغيراللهنحواإلنسانإتجاهتغييرهطاللهللىودلتحولالشر

الجماعةاوالفردفيوالخلقيالدينط

ءالخاططيتركأنبقولهالتوبةيعرفللوسطىالقرونفيلليهودءالعلماأحدوهوميمونوابن

طريقهالشريرليتركمكتوبهوكماإليهايعودلنأنهصادقبعزمويقررأفكارموينزعخطيته
فيرحمهالربرروليتبأفكارهاحامورجل

لصولفيوالواردللتوبةالمسيحيالتعريفيقبلأنيمكنهالعهوديإنالمفكريغأحدويقول
فيالتوبةتعريفألنذلكالمسحيحفيوهمفقطكلمتانمنهحذفتإذاالوستمنسترىااليمان
هواإليمانأصول

اللهرحمةيدركأنبعدتعالىاللهإلىءالخاططيرحعبهاخالصبةنعمةهيللحياةالتوبة

جديدةطعةاللهيطيعأنثابتاعزمأويعزمإياهاكارهأعليهاحزينأخطبتمويتركالمسيهفي
ذلكفيويجتهد

حزقيالفيقولاللهيلىوللعودةالخطبةعنالرجوععنمرارايتحدثالمقدسوالكتاب
طريقهعنالشريرجعسبأنبلالشريربموتأسالإفىالربللسيديقولأناحطلهمقل05

هوشعوفياا32حزقيالائيلإسيابيتتموتونفلماذاالرديئةطرقكمعنارجعواارجعواومجيا
للربطإلىوارجعواكالمأمعكمخذوابإثمكتعزتقدألنكإلهكالربالىائيلياإصارجع
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2او31هوشع

اللهإلىالشرمنالعودةفهطأدبيتمطأليباليهودعندللتوبةأنبوضوحلنايظهرتقدممما
عتدماالناسعندمفهوماتجاهفييسيريوحناكانلقداألفعالفيالمماثلبالنغيرذللثوتأكيد
بالتوبةتليقالروصنعاللتوبةطالبهم

تقولصالةالهوديالمجمعفيترفعكانتالتىالجميلةالصلواتجمتمن

مثريعتكإلىاآلبايههاأرجعنا

حدمتكإلىالملكأيهاقربناأ

محضركيكاملةتوبةفياحضرنا

طبالنوبةتسرمنياياربأنتمبارك

شارحاهودالمعلمطأحدكتبالحيافيحقيقطبتغييرتتأكدأنمجبكانالتوبةهذهأنإال
أنهمأعمالهمرأىإنهبلصرمهمأومسوحهمرأىاللهانيذكرلمإنهفقال301يونان
الرديئةطرقهمعنرجعوا

يتوبوناللكنهميخطونعندماذبيحةيحضرونالذينءكاألغنياتكونواالاليهودمعلمووقال
التطالخطايابينومنمقبولةغيرستكونتوبتهفابئيتوبممءسيخطىإنهإنسانقالفإذا

جديدمنلططاياويرتكبونكثيرايتوبونوالذينيتوبوالكييخطئونالذينخطيةعندههاتفغرال
لوحنىنجسايظلفإنهيديييخانجسءبشىيمسكإنسانكانإذابقولهمذلكفسرواوفد

لتطهيكفىءللمامنقليألفإنيديهمنالنجسءللشىألقىإذاأماالعالمبحاركلفييديهغل
يديه

71او6اءإشعيافيوجدوهاوقدالتسماالتوبةقواعددعوهعمااليهودمعلموتحدثوقد

أطلبوارالحفعلتعلمواالشرفعلعنكقواعينيأمأممنلفعالكمثرإعزلواقواتناغتسلوا
األرملةعنحاموالليتيمإقضواالمظلومانصقواالحق

أصابنىءسوفأيأخطأتقدتقلالفائالسيراخإبنيكتبالقانونيقعغيراليهودكتاباتوفي
والخطيضعلىخطيةلتزيدالمغفورقاالخطيةقبلمنخوفبالتكنالاألنافطويلالربفإن

الالخطاعلىيحلوسخطهوالغضبالرحمةعندهفإنخطاياىكثرةفيغفرعطبمةرحمتهتقل

يومإلىيوممنتنباطأوالالربالىالتوبةتؤخر

يصومالذىاإلنسانكذلكغسلهنفعهفماذالمسهثمالميتلممناغتسلمنيقولكما

اللضاعهنفعهوماذالصالتهيستجيبمنيفعلهايعودثمخطايامأعن

يعتقدكاالحياةدطحقيقيتغيرهىبلعاطفيحزنمجردليستالتوبةأنالهوداعتقدلقد
فياالستمرارفيلللهرحمةاستغاللمنيجزعونتماماكلسيحييناليعهودكانوقدهللمسيحيون

لططيةعصل
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فيالصارمةاألخالقيةالمطاليبجانبفاليالتوبةللىدليهودكطنظرةهطفقطتلكتكنم
مشجعةأخرىجوانبهناككانتنظرته

يستحمأنانسانألىيمكنكالبحرتعبيرهمحدعلىفهطالمنالقرييةدائمأالتوبةكانتفقد
والالدولهعلىمفتوحالتوبةبأبلكنالصالفأبوابفيهاتغلقاوقاتوهناكوقتأىفيفيه

يغلقهأنإلنسانيمكن

وبنابراهيمبيندارإنهيقولونحديثاليهوديرويهاالتيالقصصومنجداضروريةواقوبة

أنأردتوإنيحتملأنيستطيعالفالعالمالصارمالعدلطبقتإنإنكللهإبراهيمقالللله
هذهوباباللهرحمةدونيستمرأنيستطيعالفالعالميرضىالالصارمفالعدلالعالمتحفط
ضروريةفالتوبةلذلكالوجودفىإنسانبقطلماعدلهأجرىلللهأنولوالتوبةهوالرحمة
مطاليبهعنيتنازلاللهلتجعل

ممتدةلللهفيديتوبمأنيمكنهوحياقانفساإلنسانفيدامفماالحياقهمدىتستمروالتوبة
يوهايبنسمعانللرثطوقالالعدالةقبضةمنالتاثبلنختطفالسماويةالمركبةأجنحةتحت

مكتوبألنهشحطعأكليفسدفإنهنهايتهافيللبروتنكرحياتهأيامكلبارأإنسانعاشإذا
حياتهأيامسأصشرإنسانكانوإذا3321حزقيالمعصيتهيومفيينجيهالالبلىبرإن
ثرهعنرجوعهيومقيبشرهريعالوللشريرمكتوبألنهيقبلهاللهفإننهايتهافيوتاب
3321قيالحز

علىاليعازرالمعلمقالفقداليهودعلمهكذامنهاالخفيةحتىللتوبةيقبلتجعلهاللهورحمة

معهيتصالحأنالزمانمنفنرةبعدويريدعلناآخرإنسانيسبعندمالمالعااسلومقتضى
كانواالذيناستدعإذهبيصرامعىتتصالحأنوتريدعلنأإلىأسأتإنكاآلخرلهيقول

علنااللهعلىتجدففقدهكذاليعاللهلكنمعلثأتصاطوأنابلىتلثءإساوفتحاضرين
فقطبينهبينكاجهإتبتإذايقبلكالقدوسولكنالسوقفي

فقطاللهأمامإالخجلهمركموتيذكرأثمنيخجاالذمميالرجللذلكتتسعاللهرحمةإن

يغوقالذتهووهذالكنهفقطيغفرالخعلهرحمتهولبرإلهاباعتبإرهينسىالوالله
التائبخطيةينسىتصورنا

إثمغفرتا78ميخاميراثهلبقيةالذنبعوصافحاالثمكافرمتلكإلههومن

نسىأيضااتترجمغفرالمترجمةوالكلمة83مزمورهخطيتهمكلسترتشعبك
تماماطينساللهلكنالبشريتساعقد

بقدرإرجعلهويقولالتأئبمعالطريقمنتصففييلتقطاللهإناليهودردكهماأجملىومن

ابنهءللقاحبهفيركضالذياآلبفعلهلماصورةنرىوهناطماأللتقىوسآقيتستطيعما
الراضدالشاردللضال



اإلمكانبقدراإلعاعاتمننعويضهيمكماتعويضينبغيكانالرحمةهذهكلذكرمع
الخطيةيعملأنالفرصةلديهتكونالذيهوالحقبقىوالناثالغفرانيطلبأنءالمسىعلىوكان
يعملهاالولكنهثأنيةاخرىمرةعينها

الصالحإنللغريبللقولهذاتعايهمبينوجدحتىاإلنسانيقأبالعالفاتاليهودمعلمواهتموقد
صديقأقرباثهتجاهوليءدلسماتجاهوالصالحصالحصديقبالحقيقةهوأقربائهوتجاهءالسماتجاه
الناستجاهوليءالسماتجاهوالثريرعارديءخاطىالماسوتجاهءالسماتجاهوالشريرطثرد

رديئاخاطئاليعى

غيرهيقودمناناعتبروالذلكنظرهمفيهامأأمرأالخسارةزالضررتعويضكانولقد
االخرينإلىانتقلتحطيتهأنإذخطأمايصلحأنيستطيعالألنهالخطاقأشرهوالخطيةإلى

حدهايمكنالبحيثفيمبالتأثير

العهدفيالتعليمهذانرىونحنبالخطيةاالعترافيضرورةاليهودعلمالخارةتعويضومع
مثلوتكرارأمرارأللقديم

بخطيتهافلتقرالنفستلكأذنبتفقداإلنسانخطاياجميعمنشيئأإمرأةاورجلعملإذا
7و6عددهعملتهللتي

8231أمثاليرحمويتركهابهايقرومنينجحالخطاياهيكتممن

خطيتطاثامرفعتوأنتبذنبىللربأعترفقلتإثميكتموالبخطينطلكأعترف
235مورمز

المحاكمةيستحقللذيفهويخطيتهيعترفوالءيخطيلمإنهيقولمنأننرى253إرمياوفي

بالخطبةباإلعترافالتواضعتتطلبالحقيقيةفالنوفي

انينبغىااليقولوتدليهودمعلموكانفقدالناسمنأحدعلىمستحيلةالتوبةتكنولم

واللهويحباللهفيليثقبلالتوبةفرصةعليهفاتتفدضرورهلكرةأنهنفسهفيإنسانيظن

أورشليمإلىغريبةالهةواحفرللبعلعبدفقدالملكمنسىهواألمرلهذاللصارخوالمثلسيقبله
ناموهناكأشورإلىأسيرأأخذثجهنومواديفيمولوخإلىاألطفالمنلريةذبائحوقدم
إلىئانيةمرةوأحضرهعصالحمعودللهضيقهفياللهإلىصلىثمبالسالسلمقيداالشوكعلى

أنمنسىفعلممملكتهإلىأورشليمإلىوردهتضرعهوحمعلهواصتجابإليهوصلىأورشليم
3331أخبار2اللههوالرب

اللهقدرةدائرةخارجإنسانثمةوليإليهليعيدهويؤدبهاإلنسانيهددفدلللهإن

فإنواحدأيومأولوصادقةتربةرائيلجماعةصنابإذاأنهيعتقدوندليهودكانوأخيرأ

هذاكانوربماالعالملفادىلللهإرسالتؤخرالتيهلىالناسفلوبقساوةفإنسيأقيالمسيا
رسالتهييؤدرهوالمعمدانيوحنافكرفياالعتقاد



منعودةألنهاالمسيساإليمانفيهيبماليهوديقالديانةفيأساسيةعقيدةالتوبةكاتتقد
نحياهاأناللهيريدنأالتطالحياةنحواللهإلىالخطية

يسوعمعمودية

33171متى

كانفقديعمدهأنراغبايكنولميوحنادهشمنهدليعتيوحناإلىيسوعءجاعندما
العكسوليسيسوعإلىيحتاجالذيحوأنهيوحنااعتقاد

لقديسوعمعموديةفهمفيصعوبةمجدونوهماإلنجيلقصةفييفكرونالناسبدأأنومنذ
نعتقدهمانعتقدكناإذاولكنناخطاياهملهموتغفرليتوبواالمعموثيةإلىالناسيدعويوحناكان

للخطايامغفرةإلىيحناجالفهوخطيفبالاللهوحملاللهإبنأنهيسوعثخصفيفعأل

الخطاةمنواحدايسوعيكنلموبخطاياهمالشاعرينللخطاةيوحنامعموديةكانتلقد

ونحنإلحاحهموتحتوأخوتهأمهليرضليعتمدجليسوعإناألولنالكتاببعضقال
اإلتجياروايةشرحءبدمنذالناسحيرتيسوعمعموديةأنعلىيدلهذاوإنماالرأجمداهدانرىال

يوحنامنليعتمديسوعذهبفلماذا

دكانوفيالبيتفيالبسيطةالواجباتبأمانةيعمل4عامأتالتيئمدةاالعرةقييسوعظل1
المنتظربعملهمتزايدبشعوريخسوكانانتظارمفيعالمأأذيدرككاذتالوقفللثوطيلةللنجار

الصفرساعةحتىيسوانتظروفدالبدايةنقطةاختيارحكمةعلىيتوقفمئروعأيونجاح
ءجاقدالوقتأنأدركالميداذنييظهريوحنارأىوعندما

يبىلىاليهودممبأتهووحيوىبسيطواحدسبصهناككذلكاألمرهذاكانولماذا2

الذيءالدخالعلىفقطيطبقونهاكانوالكهمالمعموديةيعرفوذاليهودكانأبدايعمدأنيقبل
الخصيةاأفسدتهالذيالدخياأتنظرهىفيعيأطبكانوقدأخرىأديانماليهوديةيدخلودت

اغتارالشعبمإبراهءأبنامنواحدأأنأبدأيقبليبرلماليهوديلكنالمعصرديةإلىيحتاج
كذلكالهيعنقدألاليهوديلكناللهعنالمنفصلينللخطاةالمعموديةكانتالمعموديةإلىيحتاح

قبلمنيخدثلىهامأتاريخيأحدثأممهليعتمدوايوحناإلىداصهومنكثيرينخروخعذلذلك

نجاتجخطاياهميخسوتالناسرجدإذيسواختارهاالضالبدايةنقطةهذهكانت

أرادالقداللهصيبحثوثالذيبالناسنفسهربطمعموديتهوفيتبلمنيشعروالمكماالله

ليخلصخمءجاالذينالناسذلكفيثايوحنأميعتمدأن

بهالذقيالحبيبابنلىكرحذاللغايةءحاصوتالمعموديةوقتيسوعطعهالذيوالصوت
الذقيعبدقيداحرذا27مزموإبنيأنتداالقديمالعهدمناقتباسيزمنمكوذوعورتس
المسياإلىيشيرانهاليوديعرفمزمرملاألهاإلقتباس245ءإضعيانفسىبهصر
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35ءإشعيافياكتملوالوصفلمالمتأالعبدوصفالثانيواإلقتباساللهسلهسيرالذيالقويلملك

طريقهوأمامهالذيالطريقوأناللهمختارهوأنهليؤكدالمعموديةفييسوعءجالذلك
صليبعلىسيكونعرشهلكنملكأجعلهاللهأنيسوععرفاللحظةتلكفقطالصليب

المتألمةالمحبةهوجديدنوعمنسالحطريقعنسيأتىالنصرهذالكننصرالهأعداللهوأن
يحققأنبواسطهيمكشهالذيالوحيدوالطريقمهمتهيسوعأماماللهوضعاللحظةتلكفي
المهمةهذه

ءلشرعلىللعوبمقإلضافاتننضيفيةنط

لمافااآلنالكلمةذهلنهبماآلناحمحيسوعلهقالا
خطيةيعرفلمأنهمعالخطبقعجسدشبهأخذإذاإلتضاعحالةفيكانيسوعألنذلكأ

ألجلناخطيةصار

تكريسبهاالناسليعلناللهاستخدمهاالتطاألداةكانتالوقتذلكفييوحنامعموديةألنب
للهنفوسهم

خدمتهفلكبعدليبدأالجمهوراماميسوعفيهظهرالتياألولىالفرصةكانتالمعموديةألنح
العلنية

ذلكالبركلنكملانبنايليقهكذااألنهفهوللمعموديةيسوعأوردهالذيالسببأما2
كإنسافالناموسبريكملأنعليهكانوقدالناموستحتمولودأءجاكإنسانالمسيحألن

البشرعنونائبا

بخطاياهميعترفونءالمامنصاعدونوهمالناسكانءالمامنللوفتصعديسوعاعتمدلما3

ءالمامنحاألصعدلذلكبهايعترفخطايالهتكنلميسوعلكن

الزماقمنللحظةالجلدءوراظهرباهرانورأإنالبعضقاللهالسمواتانفتحتثم4
خدمتهءبدفيالمسيحلتشجيعهذاكلكانوقدالنجومءورامارأىيسوعإناالخرالبعضوقال

ولكنامامناءالسمابابتقفلالخطيةألنرسالتهوحماعاتباعهعلىالبشرولتشجيعلهاريةا
لناءالسماتفتحبالمسيح

حمامةمثلالقدسالروحنزولداللة

الجموعراتهوربما01أمرقسالمسيحوراه43و33ايوحناالمنظرهذايوحناراى
لمالعابدايةفيوهنا2اتكوينالمياهوجهعلىيرتاللهروحكانالقديملمالعابدايةفيا

61وا2أاإشعيلالمسيحعلىيستقرالروحترىالجديد

للبشرمواهبأعطاهفالروخالكنيسةرأسالمسيحكان2
وعدمالسالمرمزألنهالحمامشكلالشكلفيكونجسميةهيئةمنللروحبلالكانإفا3

الضرر
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غصننوحإلىحملتالتطالعالمويصابالسالودلبعيديندلقرييينليبشرالمسيحءجاقد
للغضببعدواألزدهلىالرضىرمزللزيتون

141االويينذبيحةتقدمالتطالوحيدالطائرهيالحمامةكانت4

فياألبرصتطهيرضريعةففيالقدسالروحعملنتيجةالجديدةالحياةإلىتشيروالحمامةهـ
والنجاسةوالموتالعاربعدالجديدةوالحياةرالقيامةالموتإلىإشارةوتطيرالدمفينغصوالثانية

للهالمسيحبوةاللهإعالن

داسررتبهالذيالحبيبابميهوهداداقائألالسمواتمنوصوت
األقدسدلتالوثنرىوهنا

لهبنوتهالمسيارساليةيعلم3ـمجدفياآلب
معموديتههـإتضاعهفياألبن

تهكحلولهاا برهـفيوحص



الرابعألصحإح

اإلمتحانزمن

41متى

ميالدهبقصةمعناابتدأيسوعحباةقصةاستعراضفيفخطوةوةخطالبشيرمتىبناينتقل
الذيالحبيبابناهوهذاالمسيحشخصعنالعطيماللهإعالنرأيناالمعموديةوفيمعموديتهثم
طبيعةللناسليظهرءجالقدالعملبدايةساعةدقتقدأنهالمسيحعلمهنارتسبه
الصليبإلىيصلأنمنهيقتضطعملهوكاناللهجانبإلىليكسبهمبلومحبتمالله

هذهتنفيذكيفيةفييقكرماعانسفإنهإنسانطقلبمارغبةامتلكتإذاأنهالمعروفومن

أسلوبأىإذاالسبيلكيفاللهإلىويقودهمالبشرليخلصرغبةالمسيحامتلكتهناللرغبة
المضحيةللصبورةالمحبةأوالباهرةاآلياتأووالسلطانالقوةأسلوبهوهليتبعهأنعليه
البريةفييسوعتجربةتءجاالجوهذايخا

شيئاندرسأنبنايجدرالفنرقهذهفييسوعفيهاجازالتطالتجاربانواعفينتأملأنوقبل
وظروفهاحفهاوالتجاربهذهطبيعةعن

التجربةهدف1

فيوالركتةالغوايةمعنىالاالمتحاناليونافياألصلفيتعنيإليجربهناالمترجمةالكلمة

وحدثابراهيمامتحانفصةفيكاثلةأخرىصورةنرىالقديمالعهدوفيالشرعلىءاإلغرا
ا22تكوينابراهيمامتحناللهأناألمورهذهبغد

يقومأنإليليساللهسمحالمسيحتجربةوفياالمتحانبعمليةاللهاقأابراهيمقصةفيانهصحيح
إسقاطالتجاربجمهذهيقصدلماللهأنودضحايكونأنيخبالحالتينفيلكناالمتحانبعملية
ألننالناعقابانعتبرهاأالينبغياللهأمامنايضعهاتجربةفأيةإذأامتحانمجردبلالسيحأوابراهيم
الليقوينالللهبهايسمحاإلمتحاناتأواضجارباإنننتصرأننستطيالألنناامتيازابلبشر

لننهزهـالفيهاولننتصرليضعفنا

مكانما2

منمنبسطعنعبارةهط005الميتالبحررشلىأبجتالوافعةالبريةفيالتجربةهذهكانت

القاحلةالرمليةاألراضى

رسالتهلتحقيقالوسائلافضافيحددشليتأماالريةفيفليألينعزلأيسوتفصدوقد
قبلليتأملنفسهإلىاإنساتايخلرأتالمناسبرمناألحايبدأهاأتعليهكاذالتيالعطبمة
التجربةشلالعربيةإلىحددذهبعندماالرسرابولفعاهكسذاخطيرجلياعملكل

البثرييزانجتمحفيأيعنأتكرتقدكماالوحدقافيتكونأن ممكم

اد



زمانها3

وللوفتمرقسويذكرالمعموديةبعدحاألتجاءالتجربةأنيظهرواأنالثالتةالبشروناهتم
اإلنسانحيأةفيعطيماختباركلبعدأنهلنايؤكدهذا121مرقسالبريقإلىالروحأخرجه

شجاعةفينراهفإنناإيلياقصةفيلذلكصورةنرىأنويمكنناللخطريعرضهفعلرديأقى

وقد4ا817أملوكالكرملجبلعلىويهزمهمالبعلءأنبياءوحديواجهنادرينيمانو
العجبومنإيلياحياةفهددتإيزابلأثارالبعلءأنبياقتلولكنإليليارائعااختباراهذاكان
نمااملوكسبعببرإلىويذهبنفسهلينقذإيزابلأمامجهربالشجاعالنبطذلكنرىأن
4ا9املوكنفسىخذياربقائالالرببخاطبنراهبل

تجاربفإنالنجاحعندحنرينفكونأنفعلينافعلرديعقبهأنبدالطمعاختباركل
الفشلتجاربمنكزتكونقدالنجاح

التجربةمظهر4

جسميةبهيئةللمسيحظهرإبليأنإىخارجطختباركائمتالتجاربهذهأنالبعضاعتقد
وفكرهوقلبهالمسيحنفسمعصراعفيدخلإبليعىأناألرجحلكنمسموعبصوتوحدثه

توجدالبأنهرأيهمعلىيستدلونالرأىهذاوأصحابعنيفأروحيااصرلكانتالتجربةأنأي
مدهاوجالعالمممالكنهاترىأنيمكنالمنطقةتلكفيجبال

أنهلدرجةنقسياصراعأإبليسمعيصارعأحيانأاالنسانفإنالتجربةأهميةمنيقللالهذا
توجدتزالالبألمانياوارتبورجبقلعةلوثرمأرتنغرفةفيإنهويقالأمامهإبليسيرىيكاد
يحاربهوهوالشيظانوجهفيلوئرمارتنألقاهامحبرةعننتجتالجدارعلىالحبرمنكبيرةبقعة

ويربه

المسحيحفيهاجربالتطالوحيدةالمرةهطتكنلمالتجاربهذهأننالحظأنينبغطأنهكما
عنويبعدهيثنيهأنبطرسحاولعندمافيلبسفيصريةفيمرةالشيطانجربهفقدالشيطانمن

البريةفيإبليإلىوجههاالتيعينهابالكلماتبالرسيجيبالمسيحنرىونحنالصليبطريقاتخاذ

ثبتمالذينأنتملتالميذهقالالمسيححياةختاموقرب6132متىياشيطانعنيماإذهب

جثسيمافىصراعمنأشدصراعالتاريخفيهناكيكنولم2282لوفاكاتجاريىفيمعي
22الوقاالصليبطريقعنيثنيهانأيضأأرادالذيالمجربمعيجاهديسوعكانعندما

منبمأمنإننافيهنقولأننستطبيعوقتهناكوليسإبليسمعدائمصراعءالمرحياةإن
بةالتجر

التجاربنوع5

شخصإاليواجههأنيمكنالنوعمنوجدناهاهناالمذكورةللثالثالتجاربفيتأملناإذا
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أزشيمالخبزأالحجارةتحويلتجربةإنالقوىهفهيحوزأنهويعلمخارققيقوىلهمتاز
الالهيكلجناحعلىمنوالهبوطخبزاالحجارةمجولأنفعأليقدرشخصإلىإالتوجه

التيالخاصةالقوىطريقعنجربالمسيحأنأيالقوىحارقشخصإالبهيقومأنيمكن
الممتازةمواهبناطريقعنلناإبليستجاربتكونماكثإرأأنناإلىيشيروهذايمتلكهاكان

أصحابكروماوللدساشالشرفيمذكاعيستخدموأأنحربواالذينءاألذكياكزوما
والتحبردلسيادةفيسلطاتهميستخدمواأنجربواالذينالقويةوالشخصياتالمراكز

التجربةمولضعنفسهافهيفيناللقوةونواحطنقطدائمانراقبانعليناينبغي

التجاربلهذهمعرفتنامصدرفيقليألنفكرأنبنايجدرللتجاربعلىالمالحظاتهذهخنامفي

فكتموهاللتالميذحضورفيكانتواحاديثهاألخرىأعمالهإنوحدهيسوعكانلقد
نقتربأنبناجديرلذلكلتالميذهرراهاللذيهونقسهبسوعأنشكفالالتجاربقصةأما
ضدصراعهعنالروحيةاختباراتهفييثركماأنيريدهنايسوعإنواحترامةبرهبرؤيتهاإلى

الثرفوى

تألمقدهوفيماأنهلنايؤكدأيضالكنهسيجربهمشكالالشيطانإنللناسيقولإن
المجربينيعينانيقدرمجربأ

األولىالتجربة

424متى

خبزأالحجارةهذهتصيرأنفقلاللهإبنكنتاإلنخبزإلىالحجارةتحويلتجربةوهى
اللهإبنكنتإنوالتشكيكبالنحديابتدأت

جائعاكانفقدالخبزإلىالجسديةالمسيححاجةإبليسفيهااستخدمصم

توحطوهيالخبزبأرغفةتكونماأشبههطالتىءالبيضاالستديرةبالحجارةممتلئةالريةكانت
جانببنالتجربةهذهفينرىونحنيسوعللىالتحربةبهذه

هيهذهعملهيسوعرفضماوهذاأنانيةألغراضالممتازةقواهيسوعيستخدمأن1
أستفيداذيمكنمافاانفسهمويسألواذاقىلنفعوقدراتهمملكاضهميستخدمواأنللكثيرينتجربة
الموهبقبهذهللغيرأخدمأنيمكننيكيفمنبدالالموهبةهذهمن

استخدامهيدونسفالجميألوتااللهيعطعهمالبعضالتجربةهذهفييقعونالناسمنآ
االنسانتجعلللتياالنانيةفيهولنطرولكنمواهبمعمناإلنسانينتفعأنعيباليسبأجرإال

أنووفضالذيكالطبيبللغيرلظروفتقديرأونظردونفحسبنفسهلنفعمواهبهيستغل
أجردونعاجلةحالةيسعف

أنهيعلمالمسيحعنلقدالناسمنوللشعبيةالتقدهـلكسبللمادةاستخدامتجربةوهب
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للهالناسبهايكتسبالتىالوسائلفييفكركاذالبريةوفيلمسيا

اللهنحوالبشرقلوبوتتحولحقيقةإلىالحلميتحولكيف

بلالدياتكثيرأإهتمامايهتمونفالناسالناجحةدلوسائلهذهإحدلىالمادممبالخبزإعطاؤهمكاذ

أالالعملهذالتبريربمحاوالتمصحوبأشديدااءإغرااجسرىإبليحديثفيكانوربما
أنهلشعبهاللهيقلألمالبريةفيالمنلشعبهاللهيعطألمنجعينهحذاعمااللهبأنالتاريخيشهد
عندماالحلمهذاتحقيقيررماالقديمالعهدنبواتفياجساتأكنراءالسمامزخبزأعليهمسيمطر
المسيحأرادلوا94ءإشعيايعطثمونواليجوعونالإنهمانجيدالعمرءأبناعءإشعيايقول
العملهذايبررمادلتاريخمنلوجدخبزأللناسيعطىأذ

يكونذلكفإنمزدوجخطأتسابهميلةكوةمعجزيبكيفيةللناسالماديالخبزتقديمولكن
ليقدمالمسيحيأتلمومنهيغنمونهماءورايجرونسوفأنهمإذيتبعومهلكيللناسدارشوفبمثابة
الناسأغرىأنهفلواألخذحياةالالبذلحياةإلىالناسليدعوءجاإنهصليبابلإكليألللناس

فالهاالتياالحقائقلكلإنكارأهذالكانبالماديات

المرضعالحمحاولةدونالمرضرمطجبعالأشبهيصيرالمادلمجاالحبزالناسءإعطاأنكما
نتساعلانهوبلمعجزيةبكيفيةخبزالهمتقدمأنهوالعالحوليسحقاجياعالئرإنذاته
البعضألنجياعهمهلتدبرهمعدمأوإهمالهمأوكبائهمبسببجياعهمهلجياعهملماذا

نبحثأنهوالحقيقيالعالحإنينبغطمماأقليملكوناآلخروالبعضينبغطمماكزيملكون
تشبعهأنيمكنالالقلبفيجوعفهناكالكلوفوقالبشرنفوسفيلتجدهالجوعصببعن

يعلمهأناللهأرادالذيعالدرسعنتعبرالتطبالكلماتالمجربيسوعأجابلذلكالماديات
يعلمكلكىاباؤكعرفهوالتعرفهتكنلمالذيللنوأطعمكوأجاعكفأذلكءالبريةفيلشعبه

83تثنيةاإلنسانيحياالربفممنيخرجمابكلبلاإلنسانطيحياوحدهبالخبزليسأنه

اللهعلىالكاملاإلعمادطريقهوالحقيقطالشبععلىللحصولالوحيدالطريقإن

الثأيةالتجربة

57متى

ينةالماإبالرؤيايسوأخذإذأخرفزاريةمنالكرةفأعاداألولىالتجربةفيالمجربفشل
األقد054خوكانالجانبهذاارتفأندلظنواغلبكلاجناحعلىوأوففهالمقدسة
البوتخملالكهنةأحدصباحصيقفكانالهيكلسطحوعلىالجبلفوفمبنيأعنالهيكل
فاماذاحانقدالصباحذبيحةموعدأنالناسليناديالصباحتبإشيرتلوحعندمابميليضرب

مالخىيقلألميتبعونهئمومنالناسليهرالهيكلءفناإلىبنفسهويلقطهناكيسوعيقفال
والتسعونالحاديالمزموريذكرألما3مالخيتطلبوالذيالسيدهيكلهإليبغتةويأتى
نججرءتصدلئالجملزنكاأليدىعلىطرقككلفييحفظوكلكيبكمالئكتهيوصطألنه

191121مورمزرجلك
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أسلوبالعصوركلفيبهيأتواأنللكذبةءالمسحاحاولالذياألسلوبهوهذاكنقد

يستطيعواحدةبكلمةأتووعدهمالناسفادثوداسويدعطأحدهمإنقيللقدالباهرةالمعجزات
أسوارخارجأخرج1283يأعمالفيالمذكورالمصرىوالرجلفسميناألردننهريشطرأن

أحدهمحاولوقدأورشليمأسوارسيهدمواحدةيكلمةأنهووعدهمرجلآالفأربعةأورشليم

المحاولةهذهبسببوهلكءالهوافييطيرأنالمجوسىحمعانهـويدعى

يسوعأماوفشلواباهرةمعجزاتإجرلءحاولواانبيااوءمسحاأخهمادعواالذينجميعإن
يفعلهالفلماذافعألذلكيفعلأنيستطيعفإنه

يكونالبراققيالمظاهرالبشريجتذبأنحاوللوفإنهإبليسلدعوةالخضوعرفضيسوعلكن
ذلكبعديصيرثممرقأأولفيوبرلقاخالبأيكونالباهرالعملألنذلكفاشألطريقااتخذقد

تتزايدياهرةأعمالءإجرايواصلأنالناسبإعجابيحتفظأنأرادإذاءالمروعلىعاديأشيئا

محالةالفاشلإنجيلالعواطفإثارةعلىىالموساإلنجيلإنفيومأيومأ

قوةبهاتستخدمللتطالكيفيةليستهذهأنوهوالدعوقأهذهلرفضاخرسببأهناكانكما

علىيسوعبهأجابماوهذاإلهكهالربتجربواالللربيقول661للنثنيةسفروفيالله

ويتوقعيالخطريهددموقففينفسهاالنسانيضعأنالواجبمنليسأنههذاومعنىالشيطان
منهيطلبالولكنهلهءالوالسبيلفيلفاطرةاإلنسانمنيطلبقداللهإنمنهينجيهاللهأن

اآلياتعلىيعتمدالذياإليمانأنعنفضألذاتهويعظمالشخصىمقامهليرفعالخاطرة
ءإجراليستالمخلصةاللهقدرةإنبرهانعنيبحثشكهوبلإيمانابالحقيقةليسوالعجائب

خاللهدوعأفيبهانثقحقيقةهطبلوللتجاربطتباراتاإلخعليهويجرياإلنسانبهيعبث

اليوميةحياتنا

الثالثةالتجربة

4811متى

يسوعءجالقدوالثانيةاألولىالتجربةفيفشلهبعدآخرطريقمنيسوعإبليسهاجم
يسوعاستمعثمومجدهااألرضوممالكلمللعاصورةإبليعىأمامهوضعلذلكلمالعاليخلص

فأعطيكسألنىدلخنارهاللهيقلألمألعايأممالكأعطبكوأنالىاسجدالتجربةصوتإلى

28مزمورلكملكأاألرضوأقاصىميرائااألمم

مطاليبعنقليألالمسيحيتنازلأنالعالمومعمعهيتفقالمسيحأنهوإبليسأرادهماإن
جميعاللناسفيتبعهفيهاالمشكوكاألمورأوالشرورمعمتساهألقليألعينيهيغمضوأنالله
مشابهةطريقعنلمالعالربحوالدعوةالتقهقرطريقعنللتقدمالدعوةهطالتجربةهذهكانتلقد

لقدا3تثنيقتعبدوإياهتتقطإلهكالربوصريحاواضحأكانيسوعجوابلكنلمالعا
مستوىإلىتنزلالالمسيحيةإنالشرمعباإلتفاقللشرجهزمأنيمكنالأنهيعلميسوعكان
مستواهاإلىالعالمترفعولبههاالعالم

أساسيكونأالصمملقدليتبعوهالناسيغرىأالصمملقدقرارهيسوعاتخذوهكذا
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يعدنأنبلالشيطانأوالشرمعصدحايعقديالصممدقددلياهرةواألعمالاإلئارةسالته
ورفعتهاوكمالهاحموهافيلللهمطاليب

الصليباختارأنهالقرلرهذامعنىوعن

والمجدوالغلبةالتصرةأيضامعناهكانالصليبلكن

للخدمةيخرجيسوع

2161متى

فتركالجهاريةخدمتهءببدإيذاناهيرودسليدأسلمقدالمعمدانيوحنابأنيسوعحماعكان
عنتعبيراالخطوةهذهكانتوفدلخدمتهمركزأإياهامتخذاكفرناحومفيفسكنوأقىرةالنا

لهوطنأأخرىمدينةمنواتخذوطنهتركإذحياتهفيحدثتالتطاالنتقالحركة

ءلزاهوالجليلىكانلقديفعلمافايعلمكانخدمتهليبداالجليلإلىيسوعذهبوعندما
بالدالغربوفيالجليلمجرالشرقوياسوريقكانتالشرقيالشمالوفيفلسطينمنالشمالى

خصبةكانتأرضهألنفلكبالسكانمزدحمأكانأنهإالليلالجمساحةصغرورغمللفينيقين
فلسطينمنالجنولىءالجزوهطاليهوديةأرضبعكس

أهلأنبلفحسبالسكانوازدحاماألرضخصوبةفياليهوديةعننحتلفاالجليليكنأو

يؤديالذممماواالندفاعبالشجاعةينميزونكانوالقدأيضاأخرىبصفاتيتميزونكانواالجليل
األخرةالظاهرةهذهولعلالجديدةاألفكارلقبولبالتفتحيتميزونكانواأخهمكاأحياناالشجارإلى

التاليةالحقائقإلىترجع

لتلكالكاملواإلسمدائرةومعناهاجليلالعبريةالكلمةمنمأخوذالجليلدالفطإن1

والسوريونالغربيخاالفينيقيوناالصمممنبدائرةمحاطةكانتألنهاذللثاألممجليلهوالمنطقة
هوالجليلإقليمكانفقدلذلكالسامرإقليمهناككانالجنوبفيوحتىوالشرقالشمالفي

اليهوديةغيرباألممونأثرأاتصاألكزكانالذيفلسطينبالدمندلوحيدءالجز

منالبحرطريقفهناكالجليلخاللتمروقتئذالعالمفيالعظيمةالرئيسيةالطرقكانت2

منفردةمعزولةاليهوديةكانتلقدفارسبالدإلىالمؤدىالثرقوطريقوافريقيةمصرإلىدمق

إلىتقوداليهوديةإنقيلوقدكذلكيكونأنيمكنالالجليللكنأجنبطتأتيركلعنبعيدة
مكادكلإلىيقودالجليلبيماىشىال

جازواأوهاجموهماكثيرأالنزاةألنذلكتاريخهفيأثرالجغرافيالجليللموقعكانولقد3
امتلكعدماوزبولونونفتاليأشيرأسباطنصيبمنالمنطقةتلككانتاألصلوفيخاللهمن

األرضسكانطردفيكامألنجاحاتنجحلماألسباطهذهولكن9إيشواألرضرائيلجوتإا
الختلفةلألجناسمسرحأكاذتاريخهبدايةمنذالجليلاذترىوهكذاتالكشعانيماألصليذا

إحتلهالميالدقبلالثامنالقرنوفيذططأعقبتالتيالكمإرةاتالغزعفىفضألهذامتزجةالم
الميالدقبلالثافيالقرنإلىاألجانبحكمتحتراستمرأشوربالدإلىالسكاتسبرايوتاألشوس



أورشليمفيوسكنواالجليلبينبعضءجاوعزرانحمياقيادةتحتالسبطمنايهودرجعوعندما
عودتهوعندبالدههأحدودإلىالجلبلمنالسورينالمكالىسمعانطردمق461سنةوفي

الجليليينمنتبقيماأورشليمإلىمعهأخذ

وأخذلليهوديةاألمةلصالحالجليلغزومكنثلططأرستبولىأعادمق401سنةوفي
إرادتهمرغميهوداليصيرهمالجليلسكانكليختن

تتقبلأنالممكنمنكانبالدفيالجهاريخدمتهيسوعفيهبداالذيالحقلنرىوهكذا
فلسيطنفيآخرءجزأيمنكزالجديدةرسالته

يستخدمهالكىالقديمالعهدفينصوصعندائماقيفتقبلمنأفرناكمامتىعادةوحسب
ليشر912ءإشعبافيرردمايقتبسهنانراهلذلكالمسيححياةفيحادثةكلعنكنبوات

يسوعبدعوةفهاأثرقالذيءوالضوونفتالمزبودونأرضيخاالمسيحخدمةللىجها

البشيرالكارريسؤع

471متى

يسوعابتدأالزمانذلكمنيسوعبهاأقالتطالةالرسخالصةواحدةعبارةفيمتىيذكر
السمواتملكوتاقتربفدألنهتوبواويقوليكرز

الذيطالمخاكاوالنذيرأوالبشيركالميصففعلمناليونانبفيهناالمستخدمةوالكلمة
تصفللكلمةهذهالملكمنمباشرةرسالةيحملالذيالرجلهوفالكارزالملكرسالةيعلن
وكرازتناوعداكلفيتكونأنيجبالتطالصفاتهذهيسوعكرازةمميزاتمنشيئالنا

ليقوليأتلموهورسالتهفيشكوكهناكفليستالتأكيدنبرةيحملالكارزصوت1
تخبرفىالهـجوتهللفيلسوفقالوقدفيهاجدلالبرسالةءجالقدالمحتملومنولعلربمالنا
يقينكعنتخبرنيأنكأريلإننىبهاءملطعقالفإنشكوككعن

نفسههوءبشيغيرهيقنعانيشثطيعالاإلنسأنألنالمؤكدةالحقائقإعالنهطوالكرازة
منهمتأكدفي

الملكشريعةللناسأمامويضعالملكعايتكلمإنهالسلطاذنإرةيحملالكارزوصوت2
الملكوقراراتالملكوقانون

الوالواعظالملكهومصدرهاإننفسهالكارزغيرمصدرمنتنبعالكارزورسالة3
يسوعكانلفددلناسإلىاللهصوتينقلبلالشخصيةأفكارهعنيعبروالنفسهمنيعظ

اللهوبكالماللهبصوتيتكلم
الذاتيةطرقهمعنيتحولواانالناسيناثيىيسوعكانللتوبةدعوةيسوعرسالةاحتوتولقد
وهذاالدعوةهذهءالسماإلىسإجهوكحااألرضعنعيونهميرفعواأنلللهإلىويتجهوا

تدخللقدالزمانلتغزواألبديةتءجالقداتنربقدكالقاللهملكألنضرورياكانءالندا



الجافبيتخذأناإلنسانعلىالضرورىمنكانلذلكالمسبحشخصفياألرضليأسرلله
الصحيحاإلتجاهيتجهوأنالصحيح

الصيادينيدعويسوع

48122متى

بطرسأبصرعندماالجلنلبحرعندماشيايسوعكانوقدالجليلمظاهرأهمالجليلبحركان
يلتقيمرةأولكانتهذهاننظنأنيجبوالليتبعوهودعاهمويوحنايعقوبصموأندواوس

يوحناإنجيلمننعلمونحنمعهموتحدثبهموالتقيسبقانهبدفالالرجالءبهؤاليسوعفيها
لهمالمسيحدعوةكانتالمرقاهنهلكنالمعمدانيوحناتالميذمنكانوابعضهمأن153

وتبعوهـءشىكلفتركواوقاطعقطحاسمة

أوغزيرعلمعلىيكونوالمالمسيحلدعوةهدفأاألشخاصءهؤالكانلماذانتساعلونحن
نظرةحسبالذينالبسطاعالعمالمنجماعةكانوالقدطائلةثروةأووسلطاننفوذأصحاب

مستقبلبدونالبشر

المسيحلدعوةهدفأكانواالعاديينالناسءهؤالولكن

تعلمأنتبقولهالشابعليهفردلهتليمذاليكونفيقيراشابأيدعوأنأرادسقرلطئنفيل
قدمتأنكترىأنتهاسقراطلهفقالنفسطإالأعطيهءثىعنديليىرفقانىياسقراط

الوجودفيءشىاكنلى

المسبحأرادهماوهذانفوسهمإاللهميكنلمالصيادينءهؤالعننقولانيمكنهكذا

يكونأنينبغطلماصالحأمثألفيهليرىالسمكصيادعملفيينأملانللبعضيحلوأنهإال
الناسصيادعليه

كانفإنحاالطعمالسمكةتمسكأنإلىأناةبطولينتظرصبورأيكوذأنيجبفالصياد1

وينتظرالكلمةيلقطأنعليهالناسوصياديصطادكيفيعرهـمانادرأفإنهالصبرنافدقلقا
القلوبفيلللهروحعملبصبر

الصيدمحاوالتيعاودأنعليهبليعاصيفشلفالمثابرأيكونأنيجبوالصياد2

ومعلمواعظكلوهكذاكثيرةمرات

وهكذاباألخطارءملطمتسعوالبحرصغيرفالقاربشجاعأيكونأنيجبوالصياد3
وإفداهـشجاعةإلىخناخالحقإعالنأنيعرفاللهكلمةحامل

روهكذاللصيدالمناسبةفالظرشالوقتيختارإذحكيمآيثونانيجبوالصياد2

صمةحإلىختاجالنفوس

مؤالسمكيخعأنكافيظلهحتىاهظهوردفإتاألنظارعيختقىانعليدهوالحصيادكص



الطعمناول

المسيحلهميقدمأنينبغىبلللناسنفسهتقديميخاواالأنعلحكيمخادمكاوهكذا
الشدأساليب

43252تى

للبذدرجيدامعدةالجيلكانتكيفرأيناوقدالجليلفيرسالتهتبدأأناختارقديسوعكان
هيهودصحياةفيالنظمأهممنالمجمعءنظاكانالمجامعفيحملنهبدايةيسوعاختارالجليلوفي
تسكنكانتحيمالكنأورشليمفيواحدهيكاهناككانوالهيكلالمجمعبينفرقهناكوكان
ولمالذبائعتقديمفييتركزالهيكلهدفوكانمجمعهناككاناليهودمنصغيرةولوجماعة

الدينيةالشعبيهالجامعةبمثابةالمجمعكاذالتعليمهوالمجمعهدكانبيماتعليمأوكرازةفيهيكن

فالمكأننقديمهاأوثتهامناقيريددينيةأفكارأيةماإنسانعندكانتافابئالوقتذلكفيللناس
المجمعهولذلكالمناسب

وكانتفيهتعليمهيقدملكىجديدمعلملكلالفرصةنعلىأنانجمعفيالعبادةنظاموكان

ءأجزاثالثةمنتتكونالمجمعفيالعبادة

الحاضرونوكانواألنبياجالناموسمناتءقراالثافيءوالجزصلواتعنعبارةاألولءالجز
العمآهذهيلقيأنمقررايكنلموالعظةأوالخطبةهوالثالثءوالجزاتءالقرافييشنركون
علىلرفالمجمعرئيعوكاناألمرلهذاخاصةوظيفةهناكتكنفلمبالذاتمعينشخص
رصالةلديهثخصوأىدلعظةيلقيأنممتاززائرألىالفرصةءإعطايمكنثمويرأسهاالعبادة
وهكذابالكالملهيسمحاألمرلهذاصاعأنهالمجمعرثياقتنعفإذابإلقائهايتطوعانيمكن
عنألنهالمجمعفيتعليمهيسوعبدأوقديسوعأماممفتوحةفيهوالتحدثالمجمعأبوابكانت
الخطابوبعدأمامهمفتوحاإليهمللحديثللبابوكانعصرهفيتديناالناسكرهناكمجد
لتوصيلمثاليامكاناالمجمعكانلذلكواألسئلةوالمناقشةللحديثفرصةهناككانتالعظةاو

الناسإلىالجيدةالتعاليم

عملهءأنباذلتأنكرابةاللذلكأيضأالمرضىيشغىكانبلفقطيعظيسوعيكنلم
يديهعلىشفاغوينالواوهسوليسمعوماوصوبحدبصمنالناسءوجا

دمشقمدينةوسطهاوفيوثرقامماألتمتدكبيرةمقاطعةوهىسوريةمنالناسءجاوقد
حاكماكانأبجاييدعىملكأأنوهويوسيبيدسرواهماعنهاتروىالنيالقصصأجلومن
يقوليسوعإلىفكتبمريضاكاناديسالمدينة

سمعتتحيةأورشليمبلدةفيظهرالذيالممتازالخلصيسوعإلىأديساآحاابجار
العميانتجعلإنكعنكيقالوأتهأعشابوالءدوادونبهاتقومالتيءالفاعملياتوعنعنك

ياألمراضللمرضىوتشفىللشريرقااألرواحوتخبرجالرصوتطهرثونيموالعرجيبصرون
الموتىوتقيمالمزمنة
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إماشخصينأحدأنكوهطنتيجةللىأصلأنتواسعنأءاألشياهذهكلحمعت
أنراجيأإليكبكتلذلكاللهإبنأنكأواألشياعأهذهلتصنعءالسمامننزلتلللهأنك

ويتآمرونعليكيشتكوناليهودأنحمعتوقدبهأصبتالذىالمرضمنلتشغينيتحضر
اإلثنيننحنلناتتسعراثعةعطيمةلكنهاصغيرةمدينةعنديوأناضدكبالشر

عنمكتوبألنهترانىأندونكطآمنتألنكلكطولىفائألعليهرديسوعإنقيلوقد
حضوريطلبكعناماويخلصونسيؤمنونيروننيلمالذينبيماىيؤمتونالأتهموروننيللذين
صعوديبعدرلكنأرسلنيالذيإلىأرفعوبعدهاألجلهاأرسلتالتياألموركمللنفينبغى
الحياقمعكومنويعطيكمرضكليشقطتالميذممطمنواحدالكسأرسل

صحةعلىدليليوجدالكانوإنأبجاروشفىأديساإلىفعبتدلوسأنللقصةوتروى

واشتاقوايسوععنسمعواالبعيدقسوريامنالناسأنكيففكرقأتعطينالكنهاللقصةهفه
يعطيالذممطءوالضفاوالمعونةالركاتإلىمقلوبهمن

منهاالناسءوجاالهوديةكلفييسوعأخباروانتشرتالجليلمنشكوالأناسءجاكما
مستقلةيونانيةمدنعشربينفيدراليإتحادوهىمدنطوالعشراألردنعبرومن

إليهأيضاواءجااألممأنبليسوعإلىوحدهميأتوالماليهودأنالبالدهذهءأحمالناوتبين
يسوعإلىتحضرأناألرضأطرافابتدأتوهكذا

حياتهفييسوعنشاطنواحطلنايلخصءجزالهنا

اكيدةالحقائقإعالذهطالكرازةأندرسناوقدييشرأيباإلنجيليكرزءجالقدا
ممكنأيكنلمالذياللهحقلهمليعلنءجاالناسلجهعلىليتغلبيسوعءجافقدلذلك

الحقيقيةاللهصورةللناسويظهروالتخمينالظنلينىءجالقدبأنفسهمإليهيصلواأن

حمقائقإعالنهىالكردزةأنوالتعليمالكرازةبينوالفرقالمجامعفييعلميسوعءجاوقد2

علىلينغلبيسوعءجالقدوداللتهاالحقائقهذهمعافيثرحفهوالتعليمأماللناقشةتقبلال
الحقيقةيعلماوتفسيرمءيسيولكنهالحقيعرفمنفهناكالناسعندالموجردالفهمءصو

الصحيحةللديانةالصحيحالمعنيللناسليقدميسوعءجالقدخاطئةنتائجمهاويستخلص

البشراالمعلىيتغلبلكيءجاالشفاعىإلىحأجةفيهممنيشفىيسوعءجاوقد3
تتجسدالالمثاليةفالصورةأفعالإلىالكلماتحوابلفقطبالكلماتالحقللناسبأنيكتففلم

بهاءفاالنطءودلشفاالرحمةأعمالفييسوعتعليمتجسدلقدأعمالفىإال
البشرجهللهزمكارزأيسوعءجالقد

البشرعندالفهمءسومعلمألهزمءجا

البشراالمليهزمشافيأءجا

هكذانكونأنينبغطونحن



الخامسألصحاح

الجبلعلىالعظة

512مى

مقدمة

التجاربوفيالجهاريةخدمتهليبدأأتتقدالساعةأنيتبيرأيناهيسبرعمعموديةقصةفي
التياألساليبفرفضرسالتهتتفيذأسلوبليقرريفكروهوإبليسمعيصارعرأيناهالريقعفي

والنقاوةبالتضحيةالسيحخدمةتنميزأنيريدكانالدياللهمشيئةتخالفألنهاإبليممأمامهعرضها

الصليبإلىنؤدىالتى

يقدمالسيدنرىالجبلعلىدلعظةوفيتالميذهيختاريسوعابتدأكيفذلكيعدرأيناوقد
تالميذهإلىاألولىتعايى

يؤيدممالتالميذمأالمسيحدلسيداختياربعدحاالالجبلعلىالعظةمنءاجزاالبشيرلوقاويقدم
للتالميذونكليفتدريبخطابتكونأنبالعظةالمقصوداناالعتقاد

أطلقمنومهمالمسيحيةدستورأحماهامنالناسفمنكثيربألقابالعظةهذهلقبتوقد

تحتويأنهاعلىالجميعاتفقوقدقالعرخطابأحماهامنومنهمللملكوتاألعظمالعهدعليها
الختارينبتالميذهالخاصةالدائرةفيالمسيحتعاليمزبدةعلى

اإليمانخالصة

واحدةمناسبةفيالمسيحالسيدألقاهاواحدةعظةكأنهاالجبلعلىالعظةعننتحدثونحن

العظةهذهبأناإلعتقادإلىيدعوسببمنكزفهناكذلحثغيرالحقيقةأنالمرجحمنلكن
ممتلئةالعظةفإنالمسيحألقاهاالتطالولكلظلكلخالصةهطوبفاواحدةعظةمنكرهي

السامعينلحاجةبالنسبةواحدقمرةالمسيحالسيديلقيهاانمنأطوليجعلهااممالعميقةبالمعافي

روايةفيالعظةمتىيقدمبينماأنهنالحظأنناكمامرألوليسمعونهاالتطمعانيهافيمليأيتأملواان
عددا701فيمتىيقدمهاكمافالعظةإنجيلهمنمتفرقةءأجزافييقدمهالوقافإنمنتايعةواحدة
منعددآ43أنكما6024لوقاإنجيلفيعددأ92نجدوالسبعةالمائةاألعدادهذهمن
نظيرالالعظةمنمتىذكرهمماعددا74ولوقاإنجيلمنمتفرقةءأجزافينراهادلعظةمعالى

لوقاإنجيلفيلها

متىفيبالنوروتشبيههم435ا4لوقاوفي3ا5متىفيبالملحالمؤمنينتشبيهفمثأل
6171لوقا581متىفيتزولالالناموسمنواحدةنقطةإنوالقول861ولوقا551

المعقولإليواألقربلوقاإنجيلفيمتفرقةنراهامتىإنجيلفيمتتابعةءاجزاأنبتبينهذاومن
ووزعالواحدةالموعظةاخذلوقاأنإالواحدمجموعةفىالمسيحتعاليميجمعانأرادمتىأن

16



التطالمسيحلتعاليمخالصةهىالعظةهذهأنهوفاألرجحلذللثإنجيلهأصحاحاتعلهاعا
لتالميذهعلمهأ

للعظةمقتقديم

ففتحتالميذهـإليهتقدمجلىفلماالجبلإلىصعدالجموعرأىداولماالعظةلتقديممتىيقول
العظةهذهداللةعلىخاصانورأنرىالتقديمهذارفيفائألوعلمهمفاه

نظرفيالرحميالتعليمعلىدليألكانجالسوالمعلموالنعليمجلسعندمايعلميسوعبدأ11
القديمفياألسانذةأنأياألستاذيةكرمىعنأالجامعاتفينسمعالتقليدهذاومناليهودالربيين
عندلكنواقفونوهمأحياناهمتعايلقونالهودمعلموكانوقدجالسونوهميعلمونكانوا

المسيحيةنيداللتهلهمركزيارحميأتعليمايقدمهناوالمسيحيجلسونكانوااللهلكلحةالرسميالشرح

العبارةفهذهالكالمإلىإشارةمجردليسالتعبيروهذاوعلمهمفامفتحأنهمتىيذكرثم12
مزدوجمعنىكلتدلدليونانيةاللغةفي

خاصووقارخاصةقيمةذيكالمإلىاالفارةقبلتستخدمإنهاأ

تدلهناوهىفكرهيمألوماقلبهفيبمايتحدثالمتكلمانعنللتعبرتستخدموهىب

السماويةالتعاليمهرجوعنللتالميذليكشففمهفتحثمقلبفتحيسوعأنعلى

اليونانيةاللغةأنإالالماضىصيعةفيعلمهموالفعلقائأللموعلمهمفاهفتحمنىقالب
الىوهطواألخرىالتامالماضىعلىتدلولهثاروهطأإحدلللماضىصيغتانبها
وكانوفمهقلبهفتحيسوعأنالعبارةتترجمأنويمكنالمتكررالماضىعلىتحلولممكلكملم

قائأليعلمهمدائمأ

فييجولكانعماتعبيروهاالرحميةالمسيحتعاليمإنهانظنمماأعظمالجبلعلىالعظةإن
معلمااألرضعلىقضاهاالئىالفترةفيالمسيحتعاليمخالصةوهطقلبيويشغلالمسيحخاطر

العظمىالغبطة

طوبى

غنيةالكلمةهذهطوثطبكلمةمنهاواحدةكلتبدأتطويباتبتسعالجبلعلىللعظةتبدأ
وللركةالغبالةحالةتصفولكنهااألفرادأوالقردسينالهامعينةبركةتصفالفهىبمعانيها

والتعجبوالتقديراإلعجابمنمزيمعلىيدلتعبيرإنهااألفرادأولثكبهايتمتعالتطوالسععادة
للفردالتطياللبركةيالسعادةيالغبطةهومعناهاإلىتعبيروأقربالسعيدةللحالة

ليستوهيللمطوبنمرتقبةبسعادةمستقبلةامالعنتعبيراستليذأالتالويباتإن
ستليللمسيحىالتيالبركةإنعليهاهمالتيبالحالةتهنئةولبههالهممقبلةبركةعنتنبؤات
تعبيرأليستإنهاالحياةهذهفيهناوكائنةاآلنكاتنةبركةإنهااخرمجيدلعألممؤجلةبركة
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دخلهقدشععنتعبرإنهابعدفيماإليهسيدخلأوالمستقبلنيالمسيحاسينالهءطثن
اتمدوإكليلكمالهاإلىستصلوالبركةالغبطةهذهأنصحيحفعألنالهوقدفعألالمسيحط

اآلنجمهانتمتعحاضرةحقيقةأيضالبههااللهبمحضراآلقىالعالمفي

منكلويالغبطةالمسيحأتباعويالفرحيحيالمسيالسعادةقاثأليعبرصوتالتطويباتإن

وفاديارباالمسيحعرف

المسيحيةالحياةيمآلنوبهجةفرحأيشعتعبيرإنها

لوصفعادةاستخدتالكلمةوهذهمكاريوكلمةهططولىالمترحمةاليونانيةوالكلمة

جزيرةيصفواأنقديمااليونانيونتعودوقداآللهةفرحتشبهوبهجةفرحالمسيحيةوفياآللهة
يستطيعواإلتسانوغنيقأوخصبةجميلةةجزهـاأتهاعتقدواألنهمذلكالمطوبةةسالجزبأغاقبرص

واألزهارالناخحيثمنللسعادةأسبابكلفيهاألنحدودهايتخطىأندونسعيدةحياةيحياأن
للطبيعيةوالراردوللعادنوللفاكهة

والتىالداخلمنالنابعةوالغبطآلالسعادةحالةعلىندلمكاريومطوبكلمةأذا

العاديةاإلنسانيةالسعادةعنالسعادةهذهإختالفنرىوهناخارجيةمصادرعلىتعتمدال

تمنحفالظروفالحياقأفيتحدثالتيوالتغييراتالخارجيةالظروفعلىتعتمداإلنسانفسعادة
مننابعةألنهاالحياقأبظروفتتأثرالالمسيحسعادةلكنأخرىأحياناوتمنعهاأحياناالسعادة
تتحدثالتطويباتإن6122كايوحنامنكمفرحكمأحدينزعواللتالميذهالمسيحقالوقدداخله
للحزنيمكنالالذيالفرحآالمناوسطعناييحثللذيللفرحعنالعظمىالغبطةعن

ءطلشيمكنوالللدموعوسطرقيشللذمحطالفرحمنهيننقصأويمسهأنواأللموالحسارة
ينزعهأنالموتأوالحياةفي

ميزانفيتغييرأإنيضيعهاأنالسهولةبنفسويمكنهأفراحهعلىيحصلأنيمكنالعالمإن
يعطيهالذيدلوفتيالفرحينزعأنيمكنالطقفيتقلباحتىأوالصحةفيتدهوراأوالروق
معأنسفيالدامممسيرهمنينغالذيبهينطقالالذيالفرحذلكيمتلكللسيحلكنالعالم
المباركمحضرهوفيربه

مراعيدليستوهطمنتظرةلسعادةوآماألأمانىليستأنهافيكامنالتطويباتجمالإن
يرعهاذالعالمفيءلشىيمكنالمقيموفرحدائمةبركةهتافإنهامستقبلةبأمجاد

المسافيةسعافى

53قى

بالقول3والسعاالغبعلةعنحديثهالمسيحيبدأأنغريبأسلوبلعله

اصاالكالىاأااحلسكنالهـإكاـباين5المسادأبلفظيقصعدماذابالروللحسعافيطوكط
ا1



العرانيةمنقريبةلهجةوهياآلراميةباللغةيتحدثكانللمسيحولكناليونانيقهباللغةكتوب
الكلمةلمعنىعميقفهمعلىحصلنااللغتينهاتينفيالمسماكيئكلمةمعنىفيتأملناوإذا

الذىالشخصتصفاألولىللكلمةوالمسكنترالفقرحالةعلىللداللةكلمتاناليونانيةاللغةففى
بالكاديكفيهماإالالحياةضروراتمنلديهليسطوالذالكفافخبزعلىليحصلومجاهديعمل

تصفإنهاالكاملالفقرعلىتدلوهطالثانيقالكملةهىالنصهذافيالمستعملةالكلمةلكن

تمامأالمعدمالشحخصشيثابملكالالذيالشخص

مسكينلفظيستخدماآلراميكلاللغةوفيالتطويببهذاالمسيحقصدمندهشتنايزيدهذا
متدرجةمعابئأربعةفيالققرحالةلوصف

العادىالفقرعلىللداللةأوألاستخدمتفقد1

عونوبالسلطةوبالتأثيرباليصبحفقرمأبسبباإلنسانأنعلىليدلالمعنيتطورصم2
مركزوبال

الحقمهضومدائمأفهومركزبالألنهالشخصهذامثلأنعلىليدلالمعنىتطورئم3
الناسمنومضطهدمظلوم

أرضيسندلهليسإذالذكطاإلنسانكليدلمسكينكلمةمعنىأصبحوأخيرا4
اللهفيالتامءورجاالكاملةثقتهيضعفإنه

المزاميرسفرفيمسكيئكلمةاستخدامفيواضحأنراهالذيالمعنىهووهذا

436مزمورخلصهضيقاتهكلمناستمعهوالربصرحالمسكينهذا

اللهمنمحبوبفهولذلكاللهعلىرجاعهيلقطالذيالرجلبالمسكينيقصدالمزاميرفسفر
لديهوعزيز

981مزموريخيبالالبائسينءرجأاألبلهإلىالمسكيئينسىالألنه

ا3مزمورهسالبهمنوالباشوالفقيرمنهاقوىهوممنالمسكيئالمنقذمتلكمناليارب

8601مزموردااللهياللمسأكنبجودكهيأت

274مزمورالظالمويسحقالبأئسينبنىيخلصالشعبلمساكينيقضى

70114مزمورالذلمنالمسكيذويعلط

23151مزمورخبزأأشبعمساكيخها

حالةوهوللكلمةالعبرافيوالمعنىالكاملالفقرحالةوهوالكسلمقاليونافيالمعنىآخذنافإذا
الروحمافقرهلهتبينالذيالشخصيالسعادةيكونهناالمعنىفإذاللهعلىالكلىواالعتمادالتواضع
اللهفيالكاملةثقتهرضعرلذلكالكسامل



روابطهأنإذخاصلختبرفييجوزسوفحالتموحقيقةيتبينعندماالشخصهذامثلن

ورجاؤهعونههووحدهاللهأنيعليمألنهتزداىسوفباللهوروابطهتنفصهأسوفءياألشيا
لهبالنسيةءشىكلهولللهوأنشيئاتعنىالالعالمهذاأشياءبأنلليقيئالىسيصلإنهوفوته

حالةيمتدحلموالمسيحجميألشيئاليسفالفقرجميلءطشبأنهالققرتصفىالاآليةهذهإن
إنوصحتهمقواهمويفقدونجوعاويتضورونقذرقاكواخفيالناسيعيشبسببهاالتطللفقر
الفقرهوالمسيحيمتدحهالذىالفقرينالناسحياةمنالمظاهرهذهمثلإزالةهواإلتجيلهدف

لللهإلىيلجأونولذلكالروحيةالحيلةمقوماتيمتلكونالبأنهمالناسإحساسهوالروحط
وفوتهملمعونتهم

السمواتملكوتيعططالروحطالفقرحالةإلىوصلالذيهذالمثلإنهيقولالمسيحإن
ذلكيكونكيف

ءالسماهكمامشيئتكلتكنملكوتكليأتقائليننصلىأنألمسحيحيعلمناالربانيةالصالةفي
األضعلىكذلك

مشيئةفيهتجرىالذيالمجتمعهواللهملكوتإنالمعنىفهمناالطلبتينهاتينبينربطنافإذا

رعايافقطهماللهمشيئةيعملونالذينأنمعناهوهذاءللسمافيهطكمااألرضعلىالله
كامل11وجهلناعجزنالناتبينإذاإالاللهمشيئةنعملأننستطبعالونحناللهملكوت
الثقةأساسهافالطاعةاللهفيالتامةثقتنانضعثمومنوحدناالحياةنواجهأناستطاعتناوعدم

تعلموافقدلكولنهاللهبدونالكاملعجزهمتبينواألنهمبالروحالمسافييمتلكهلللهوملكوت
والطاعةالثقة

دلكاملةتقتهوضعلذلكللتامعجزهلهتبينالذيالشخصيالسعادةإذاالمسيحفولفمعنى
ملكوتفيمودطنأتجعلهالتىالكاملةالطاعةللهيقدمأنيستطبعوحدهاالكيفيةبهذهألنهاللهفي

كامواتلسا

الحزافىسعادة

45متى

األعزاىالموتىعلىوالنواحالحزنعنللتعبيركلمةأقوىيستخدمالكنابنرىاآليةهذهفي
يعقوبحزذلرصفاليونانيقبالملغةالقديمللعهدالسبعينيةالترجمةفيالمستخدمالتعبيرعينهوهو

قهطكثيرقاأيلمأابنهعلىوناح7343تكوينماتقديوسفالمحبوبإينهأناعتقدعندما
المآقيإلىالدموعيجلبللذيوالحزنإخفاؤمأيمكنوالالقلبيجرحالذيالحزنتصف

001للحزافىطولىيقولأيضاالمسيحنرىهنا

معانبثالثةتفسيرهوبمكنالقولهذاللفسرونفسرقد
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بركتلطزنيكونأنويمكنللكلمةالحرفيلرالتقسأىالفعلطدطزنإلىجماإلشارةوأل
فكثهونوشفقتهلللهتعزيةيناهـأنهكماوأصدقائناإخوتناوحنانعطفلنايكشفأنيستطبعألفه
يكلونوالمبكيقيةلللهرحمةوعظمأصدقائههعواطفعمقزنظروففياكتشفواالتاسمن

قبلمنيعرفونها

لطزنأوقاتفيلكنقمأاإلختباراسطحعلىنعيشقدطبيعياسرأتسيراألمورتكوقعندما
جديدقأقوةنفوسنايلىفستدخلالصحيحةيالكيفيةالحزننقبلكناوإذااالختبارعمقالينصل

جديدجمالويغمرها

وأحزانهاالبشريةاالنمألجللطزنهوهنابالحزنالمقصودأنالبعضويفسرثانيأ

أنريدناالاللهلكنالعالمفيالتطءاألشياعناإلتسانانفصالرأينااألولالتطويبفي
التعاطففهوجميلطشلمالعافيهناككانولذالمللعاهذافيالذينواألشخاصاألفرادعنننفصل

آالمألجليحزنونالذينالناسءهؤالأمثالإنالمختلفةالظروففيبينهموالمشاركةاألفرادبين
مجهادهمألنهمسيتعزونشكالاإلنسانيةآالمتخفيفسبيلفيويعملونغيرهممعويتألمونالبشر

اإلنسانيةآالممنسيخففوناللهومعونة

الخطيةألجلالحزنهوطاألسايمالمعنىلكنذاكأوللتفسيرهذاعلىالمعنىيشتملوفدثالثا
يمكنوالتوبواهطللمسيحاألولىللرسالةكانتلقدالذاتياالستحقاقعدموألجلالشخصية
فيكثيرايفكرالعاديةحياةيعيشقداإلنسانإنخطاياهغلىيحزنلممايتوبأنإلنسان
هذاويتوبفيحزنخطيتهشناعةأماملوجهوجهايوقفهحياتهطريقفيمأشيئألكناثامه
صليبعلىوتحطمهوتسمرهحياتنافيشعأجملتأخذقدالخطبةفابئفيناالصليبيعملهما

الحزنمنءنمتلطأنناشكالخطايانافظاعةنتبيئوعندماخطايانالنرىعيوننايفتحوالصديب

عليهاويحزنخطاياهيرىالذممطاإلنسانذلكويالسعادةبالخطيياإلحساستبدأالمسيحيةإن
قلبهفينكسرالصليبيرىاإلنسانهذاإنالمسيحويسوعدللهضدفعلهماعلىفلبهويكسر

والغفرانالخالصطريقيرىثم

المنسحققلبهاللهفيقبلالتوبةاختبارفييجتازألنهىيتعزالذيهواإلنسانهذامثلإن
تحتقرماالاللهياالمنسحقالقلبمنكسرفروحهطاللهذبائحمقبولةذبيحةوالمنكسر

1571مورمز

الذياإلنسانيالسعادةمعناهافااليةلذلكالخالوبهجةالغفرانفرحإلىالطريقهومذا

اللهفرحيجدسوفالحزنهذاخاللفهاالشخصيةخطاياهوألجللمالعأآالمألجلقلبهينكسر
ةءالودعاسعادة

ههمتى

اعمقمناليونانيةاللغةفيلكنهاوالخضوعواالستسالمالخموعتعنىاعةللوأنالبعفيظن



معناهالطلكلمات

يضعأنهأسلوبهكنفقدالوداعةعنيهعراثنهيرالاليوناقالفيلسوفأرسطوتحدثولقد
الكرملكنرذيلهوللتقترررذيلةاإلسراففحثألرذيلةكالهماطرفينبينوسطأباعتبارهاالفضيلة
فضيلةوهوالرذيلتينبينوسط

الوداعةفكأتماللمباالةعدموللثانيةالغضبإحداهمأرذيلتينبينوسطاللوثلعةأرسطوويضع
طولىبالقولاآليةتفسكلأحدهمحاولوفدللغضبوانعدامالشديدالغضببينالوسطهط

للناسبغرالوقتفيأبدايغضبوالالمناسبالوقتفيدائمايغضبالذممطلإلنسان

عامأقانونأنضعأنفيمكنناالمناسبكيروللوقتللغضبالمناسبالوقتعنتساعلناولذا
صعلىينبعىالغضبمنالنوعفهنهـايصيبناشخصىضررأوةءإساالجلنغضبالأنوهو

فالغضبشباالنجرتلحغالتطاإلساعاتألجلنغضبأنللممكنمنولكنعنهاإلقالعمتسيحي
العالمإصالحفيفعللةطاقةيكونأنيمكناألناقغيرالغضبولكنخطيةاألنافي

الحيواناتلوصفتستخدمفهطاليونانيةاللغةفياخرمعنىلهاودعاعالمترجةالكلمةلكن

الحيواناتلنكلىتدلإنهاإليهاتصدرالتطاألوامرطاعةعلىفتدربأليفةفتصيرتروضالتي
معنىيكونالداللةبهذهالمعنىهذاأخذناوإذامروضهاوضبطوسيطرةسلطانتحتئصبحتقد

اآلية

تمامأالمضبوطلإلنانأوودولفعهغرائزهكلويروضيضبطأناستطاعطالذللرجلطولى

لذلكتمأمابنفسهنفسهيضبطلنلإلنسانالممكنغيرمنأنهنتبينالمعنىهذافينفكروطالما
ألنتاذلكودولفعهغرائزهكلعلىويتسلطحياتهيضبطاللهيجعلالذىللشخصهنافالسعابة

الحقيقيسالمنانجدمشيئتهعملوفيالتامةحريتنانرىاللهخدمةفي

الحالةعلىتدلأنهاللقلبالمتواضعتعنىفهيالمغافىمنآخرجانبلهاءودعاكلمةلكن
الخطوةألنشيئايتعلمأنإلنسانيمكنالللتواضعوبدونالنفسمنءللكبرياأثركلتزيلالتط

يعرفأنهيظنشخصايعلمأنمعلميستطبعوالبجهلهاإلنسانلكلترافهيالتعلمفياألولمما
شنمكل

الشعورهىالحقيقيةالمحبةبدايةألنحقيقيةمحبةهناكتكونأنيمكنالللنواضعوبدون
االستحقاقبعدم

اإلنسانباعترافدألللصحيحنىللتدألنحقيقيتدينهناكيكونأنيمكنالالتولضعوبدون
اللهإلىالدائمةوحاجتهبضعفه

الغفرلنلدبحاجتهوشاعرأللتعلمقابألاإلنسانتجعلللتيالتولضعحالةتصفإذافالودلكلة
االيةمعنىيكونأنيمكنلذلكاللهنحوللصحيحالوحيداإلتجاهتصفإنها

وحاجتهوضعفيحهلهعارفايجعلهماللتواضعمنلديهالذيللرجلطولى
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أناستطاعواالذينهمءالعظمااذيشهدالتارخاألرفيرثودالذينهمءالودعاءحؤأل

وأماالعظيمالقائدموسىيصفالعددوسقرودوافعهموميولهمرغرائزهيمنفوسهقيصموايتح
ودلكتاب213عدداألرضوجهعلىينالذاالسجميعمممرجداحليمافكانىموالرجا

فقعدالمناسبالوقتفييغضبرجألكاناممنهالخانعالمستسلهصورةفيموصىلنايظهر
23ات6أمثالمدينةيأخذفىخيرروحهمالكإنيقولاألمثالسفركاتب

وسكرغضبثورةفيألنهحياتعهحطماكبراالسكندرفيالصفةهذدوجودءعدإت
يتحكمأنيستطعلمماغيرهيقودأنيستطيعالإنساناإتفقتلهلهمديقخونجربةألقى

نفسهعلىسلطانذايكونأنيستطيعأذإلىاآلخرينسلطاذختيسقىراإلنساننفسممافي

التىالوداعةهذهعالسيحصلوضبطهاللهسدطاذختتمامانفسهيضعالدياإلنسانممن
يقصدمأالمسيحكانالذيالعميقالمعنىعننعبرواحدةكلمةتوجدالوقداألرضيرثتجعله

والتواضعوللرتةودللطفالوداعةيقصدولعله

الوقتفيدائمايغضبالذياإلنسانيالسعادةيكونأنيمكنالتطويبلهذاالمعنىولعل
ألنوعواطفهودوافعهغرائزهكليضبطالذيمناسبغيرقتفيأبدايغضبوالطالمنا

وحاجتهوضعفهخهلهعارفاخعلهماالنواضعكألهالذكطاإلنساناللهسلطانختنفسهاحياته
للناسبينوملكللبشربينأميراإلنسانهذامثاألذ

الجائعةالروسعادة

56متى

درايةلناتكونأنبدونماشخصيقولهاالتىللكلماتالكاملالمعنىنفهمأننستطيعالإنتا

الحقيقيمدلولهاللكلمةتعطىإنهاالحديثوقتالناسنجياةترتبطالتييالظروف

الجوعمعنىنعرفأندونمعناهعمقالىنصحلأننستطبعالالنطويبهذانتأملوعندما
القديمتراألزمنةتلكفيللناسبالنسبةالعطشو

عدمهوأفكارناإلىيتبادرالذيالجوعمعنىفإنقوالعطالجوععناليومنتحدثفعندما
عننتحدثوعندمااألفرادمنفردحياةمنائنتناووجبةفقصاوكلملةوجبةعلىالحصول

غليلهبهيروىءماكوبعلىيتلهفاإلنسانيجعلالذيللعادىالظمأفينفكرالعطش

تأملناإذاإالوالعطحثالجوعمعنىتمامأندركالالعشرينالقرنفياالننحياونحنلكننا
الكلماتهذهالميحفيهانطقالتيللقديمضالعصورتلكفيالناسأحوالفي

وخاللاألسبوعفيمرةاللحممنقليأليتناولبالكادكانفلسطينبالدفىالعاملفالثصخص
جوعأالموتحافةعلدائمأكانبللحياتهالكافياألوديجديكادالاألسبوع

صحراوسطفيكانلكنهالباردءالمامنهفيتدفقالصنبوريفتحونفلسطينفيالناسكنلمو
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لمسىمنلسانهيبردلكيالعاصفةوالرياحالالفحةالحرارةوسطفيءالمامنقليلعلىتلهف
ةرالحرا

الوجباتببنللفارغةبالمعدةلمجساسمجرديكونالمقديمأالناساختبرهماكماوالعطقفالجوع
إحتراقأالعطشوكانالحياقانحوتلهفألوعاكانءالمامنبقليلعاديظمأءإروافيرغبةأو
الرفيالرغبةمقدارعنيسألهاإلنساقللقلبتحدهوإنماالتطريبهذافكأنماالظمأشدةم

الموتعلىأوشكالذياإلنسانشوقفيهاتعادلالتطدلدرجةإلىأشواقهتصلهلوالصالح
ءالماإلىالظمأمنالمحترقورغبةالطعامإلىجوعأ

متطلعةجارفةأشواقأوليستعاديةرغبةرغبتهملكنوللصالحالرفييرغبونكثيرينإذ
الوجودفيءلثيأيمنكزالرإلى

فيلكننامطالياعظممنبرهبةشعرناالعبارقاهذهتحتويهاالتطالمعاليفيفكرناكلماإننا
الذيدلضخصأنعلىيدلالتطويبمدلولفأذواالطمئنانءالعزامنبكثيرنشعرنفسهالوقت
يشتاقالديالشخصولكنهالبرهذاإلىوصلفديكونأنرىالضرمنليالبركةينال
نالهالماففلىالرحالةإلىوصلواللذينوالسعمادةالبركةكانتفلووجوارحهقلبهبكلإليه
سقطاتهرغماميةالحالحياةوإلىالبرإلىيشتاقالذياإلنسمانذلكينالهاةالسعالكنقطأحد

وضعفاته

اللهمنعلقداألمنيةهذهيحققأنيستطعلمولكنهللربهيكأليبنطأنداوداثتاقلقد
أحسنتقدإلحمىبيناتبنطأنقلبكفيكانأنهأجلمنلهأقالاللهلكنعهدممافيإتمامها
881ملوكافلبلثفيبكونه

ويعطشيجوعفيهوراغبأمشتافأبقيلكنهوالصالحالبرإلىيصلأناإلنسانيستطعلمفلو
البركةمنمحرمالفإنهإليه

اللغةبقواعداإللمامدونفهمهاإلىالوصوايمكنوالالعتارقاهذهختويهاواحدةفكرةبقيت
دقةبكلعلهاتدلالتىالمعافيتحددألفعالهامعيةحاالتتستخدماليونانيةاللغةفإناليونانية
أنبمعنىنأنأد7حمحألنأنعالجزثيقهتبينحالةبمواالجوعتمفالتياألفعاليعقبعادة
يستخدمالالعبارةهذهفيلكنءالمامنءطشإلىقيعطؤالطعاممنءطشإلىجموعاإلنسان
ولالنأحثللكهـءالكليةعلىتدلءاألسمامناخرىحالةيستخدمولكنهالحالةهذهالمقدسللكتاب

للربعضإلىالللبركلإلىوالعطاكأللجياعطوهـهناالرجودالمعنىفكأنمام

صلدقأطاهراأميناماإنسانيكونفقدللبرمنءبشىيكتفونإنهمالناسيفعلهالماهذا

يتأئرالللناسلمشكالتمفتوحكيرقلبهيكونبيماهذمهبحالتهويكتفطأعمالهكلفيحريصا
جزفىبرللرهذامثلإنبأحوالهم

فيهنجداللكنناالعاونةنيوالرغبةبالحبقلبهيمتالإنسانأفنجدالعكسيكونأنويمكن
أخرىإنسانهةضمفات
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دائمانظلأىالركلللىنشتاقأنبلالجزئىبالرنكتفطالأنيعلمناالتطويبهذان
العبارمعنىويكونالرإلىمشتاقين

والذيالطعامإلمجوعايموتيكادالذيممااشتياقالكاملالبرإلىيشتاقالذياإلنسانيالسعادة
حقأيشبعسوتاالنسانهذامثلألنالماىإلىاعطثجهلكيكاد

الكاملةالشفقةسعادة

57متى

العهدمواضعكلفينراهعظيممبدأعلىتحتوىظاهرهاحسبتبدوكماحتىالعبارفهذهإن
ويقولالغفرانلننالمتسامحيننكونأنيجببأنناتوكيدفيعلينايلحالجديدفالعهدالجديد
نهايةفيالمسيحالسيدويقول231يعقوبرحمقيعمللملمىرحمةبالهوالحكمألنيعقوب
زالتهألخيهواحدكلقلوبكممنتتركوالمإنبكميفعلالسماوىالىفهكذاالمديونيئمثل
نغفركماذنوبنالناواغفرهـالقائلةالطلبةلنايوضحمانقرأالربانيةالصالةختاموبعد8153متى
وإنالسماوأبومأيضالكميغفرزالتهمللناسغفرتمإنفإنهإليناللمذنبينايضأنحن
6214151متىزالتكهأيضاأبوملكميغفرالزالتهمللناستغفروالم

اللغةفيذاتهاالكلمةبمعنىونقارصهااليونافاأصلهافيرحماعهالكلمةإمعنىفينتأملوعندما
مذهلةعجيبةحقائقنكتشفالتطويبات50هالمسيحالسيدبهانطقالتطوهماواآلراميةالعرية
هناالرحمةمعنىعن

العاديةالشفقةمجردوالفحسبضيقفيهممنعلىالعطفتعنيالالتعبيرهذافيفالرحمة
بعينيهاألمورليرىالغيرفيهيقفالذيعينهالمكانفينفسهاإلنسانوضعهومعناهاولكن
معناهاهناالرحمةلكنانفعالأوعاطفةمجردليستفهطبعقلهويفكرسمأباجساومجس

ذاتهاأخيهظروففيفعألمشترككأنهاإلنسانيحسأن

الناسمنغيرهمحياةإلىيدخلونالإنهمبعدعلىومنظاهريايشفقونالنإسمنكئيرينإذ
بإحساساتهمويحسوابمشاعرهمليشعروا

أمامناالحياةوجهلتغيرذلكفعلنالو

أمامناالذيالشخصلحالةالمناسبةبالكيفيةفعألءلطفانكونكيفنعرفبذلكإننا1
كامألتصوراظروفهمنتصورلمألننامتاعهممنتزيدهبكيفيةالناسعلىنشفقةكثيرفمرات
8324الوقااففطواللطفالرحمةمعنىلنايبينرائعامثألالقدسالكتابفيبن

هذاإلىيسوعفيهاءجاالئىالظروفنلمسأننستطيعومرثامريمبيتإلىالمسيحدخولقصة
الحياةإرهاقوسطوالتأملالراحقفترةهوإليهحيحتامأصوكانيبأقىالصليبكانلقذالبيت

أنأرادتلذللثلديهاوأعزهمالضيوفأحمىكانفقدالمسيحتحبمرثاكانتوفدرتوترها



ولعلوالمواقدالطصوأوافيالكثيرةاألطباقوسطنفسهافشغلتعطبمةطيبةوجبهلهقدم
تقسومرثاكانتلقدينثدهاكانالتطالراحةللمسيحيحققلمالطيبةالنيةرغمالعملهذا

تقهمأنأستطاعتفقدمريمأماولطفهاحبهاعنفيهتعبرأنأرادتالذيالوقتفيالمسيحعلى
واالسماعءالهدولملىيحتافيكانلقدكالمتسمعقدميهعندفجلستللفعليةالمسيححاجة

طالذياألسلوبوليسنحنبأسلوبناونرحمهمالناسعلىنشفقكثيرةمراتفينحنوهكذا
فعألإليههميحتاجون

الغيرمكانفيأنفسناوضعناأننالوفعألتتضاعفشفقتناإن

األسبابفهمنالوإننأالكيفيتربهذهعليناأسهلكونإياهمواحتمالناللغكلغفرانناإنالحق2
والغفرانللرحمةاستعداداكنرصرنامعيناتصرفاويتصرفمعينبشكليفكرءالمرتجعلالتط

إذاإالشطءكلنعرفلنلكنناطثيثكللغفرناطءكلعرفنالويقولفرنسىمثلومناك

مكانهفيأنفسعناواضعيناآلخرالشخصأعماقإلىلندخلجاهدنا

دخلالمسيحفياللهإنالمسيحيسوعربناشخصفيحقااللهفعلهماهذاإن3
إنسانيةبعيناإلنساناللهرأىالسيحففيإنسانجسدلنفسهواتخذالناسحياةإلىفعال
البشرشفكروفكرالبشربإحساساتوأح

لالنسانيرقحنونفؤاده

األحزانقدجربإنسانألنه

إنسانيقىحياةفعأللنفسهاتخذألنهاالنسانيةالحياةهيمايعلماللهإن

اإلنسانيحالمسيسوعشخصفيأتاناإذاللهرحمةهالعظمطفالرحمةلذلك

عنإنعزلناإنفإنناأيضأالرحمةهذهينالونالذينهمالرحمةهفهمثلظهرونالذينإن
بهداضهغكناإذاأمابنامبالنغيرويصبحونعناينعزلونسوفلنمبالغيروأمسيناالناس

بناباإلهمامقلوجهمتتجاوبفسوف

االنسافيلبانبمنصحيحةالحقيقةهذهإن

فيباللهشبيهأيصيرالرحمةهذهمثليظهرطالذفإناإللهيالجانبمنفحتأيضاوهى
والرحمةالغفرانفينالرحمتمع

لذاالتطويبمعنىإن

يرييجعلةحدإلىالناسمنغيرهظروففيفعليااشتراكايشتركالذياإلنسانيالسعادة5
معهسيعيلوذالغيرأنسيجدذلكفعلإنفإئهبإحساساتهداويحسبأفكأرهمويفكرمأبعيونه
االمسيحيسوعشخصفيمعنااللهفعلهماهوهذاأنوسيعرفبعينهءللشيهذا



النقيالقلبعادة

58متى

نفسهويمتحنوكأمليففأنينبغيللتعبيرهذايقرأمنلن

الكثيرتضيفمتعددقأمعافيوذاتكثيرقامواضعفيتستعملءأنقياالمترجةاليونانيةللكلمةلن
الروحيفلحياتنابالنسبةالعبارةهذهلمعنىفهمناالي

غسلهابعدالمالبسلوصفوتستخدمالنظلفةتعنطفهي1
والحائفينءالجبنامنالجيشوتطهرالتبنعنالقمحلفصلوتستخدمالنقاوقاتعنيوهي2
للجهادالمستعدينوخير

غيرالمعدنبالماعأوانحلوطغيراللبنلوصوتستخدماالختالولعدمتعنيوهي3
للمغشوثى

الختلطقغيروالدوافعالغشوشةغيرالنياتألصحابطولىالعبارةنترجمأنيمكنلذلك

مختلظةدوافعبدونصالحاعمالنعملأنالنادرمنأننالوجدنانفوسناأعماقفحصناولو
شيئاالغرضهذاعدةمسافيالرغبةمعقلوبناأعماقفيفلعلظمعلغرضشيئأندفعفعندما
والتقديرنتلقاللذيللشكرللسرورمنشحلءمعذواتناعنوالرضىنفوسناإبهاحفيالرغبةمن
العملهذاتيجةننالهالذي

فيأنفمناواعترنااألبطالنظرةنفوسناإلىنظرنأفربماالتضحيةأعمالمنعمألعملناوإذا
ءألشهدامصاف

رائعةقويةعظةفدمألنهنفسهعنءالرضاخطرمنتمامامتحرراليسالوعاظأخلصحثى

أاليورائعةالعظةكانتلقدهمنهقويةعظةإلىاستمعأنبعدبنيانليوحناتمعينالمسأحدفال
المنبردزجاتنازلوأناعينهاافكرةبهذهأذنيفيالشيطمانهمسلقدبينانيوحناعليهفرد

الخدمةلغرضنعملنحنهلدفيقافحصانفوسنانفحصأنمنايتطلبالتطويبهذاإن
نقومالتيالخدمةهلذواتناإظهارنريدأنناأوانانيةغيرخدمتنادوافعهلاألجرألنوالأو
دوافعهالكنيسةإلىحضورناهلوتقديرامركزألننالأوالمسيحألجلنقدمهاالكنيسقآفيبها

رغبتناإلىمردهاالمقدسللكتابتناءقراهلعليهنعودناواجبإتمامأواللهمعءاللقافيالرغبة

المقدسالكتابنقرأألننااآلخرينعوامتيازايالتقويإحساسالننألأواللهمعالشركةني

واحدبدافععمألنعملمانادراأننالناليكشفضرورىلكنهعسيرءالئاالمتحانهذابن
غيرنحتللى

اللهيرونأياللهيعاينونالذينهمالقلبءأنقيابن
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معرفتفينتعمئأننستطبعمابقدراللهنرىننا

يسكلقدالعادىواإلنشانالعادىاإلنساننطرةعنتختلفللنجوملىللفلكيلمالعافنطرة

لكنالحارجطشكلهأإالنهايدركفالللريةواألزهارواألعشابللنباتاتىسوالطريقحني

والخصائصواألشكالباألنواعمليئأكبيراعالمأفيهايرىأنيستطيعالنباقطلمعا

القلوبوأصحابلللهيرونالنقيةللقلوبفأصحابنراهأننستطيعمالنايحددالقباتجاهإن
اللهيرواأنيستطبعونالوالشهواتمأاإلنسانيةبالرغباتالختلطةنقيتوالغير

الحياةفياللهنرىإننا

ءالسمافيهناكاللهونرى

التطويبهذافمعنى

اللهيرىأنيستطعاالنسانهذامثلفإنونياتهدوافعهتصفوالذياإلنسانيالسعادة

البشربينالولمحقسعاد

5009متى

وأالضطراباتالقالقلمنالحياةخلوعلىللداللةدليونانيةدللغةفيسالمكلمةتسنخدم

فحسبسلبيامعنىتحملالالتطويباتهنهالمسيحبهانطقالتطواآلراميةالعبريةاللغةفيلبهها
عندالنحيةفهيلذلكويبهجهاالنسانيسعدماكلتعنطإنهاأيضاإيجابيامعنىتحملولكنها
ولكننافحسبوقلقمتاعبباليحياأننقصدالاسالمإلنساننقولفعندماالشرثأهل

المقدسللكتابفيسالكلمةأتحملهالذيالمعنىهووهذاافيأنواعبكليتمتعأننقصد

بقدرللسإلميحبلمنليستفالسعادةهالسالملصانعيطولىيقولالمسيحنرىهناونحن

فيالسالمتصنعبكيفيةيتصرفوناللبههمالسالميخبونرأنافهناكالسالميصنعكهيما
لمالمظامنكثيرعنعيونهمويغمضونإيجابيةمواجهةالمتاعبيواجهوذالالناسفبعفرانهاية

سالماتكونالوالتفكيرالحياةفيالسلبيةلهذهاالئيةالنتيجةلكنوالقالقللالضطراياتتجنبا

االضطرابمنمزيدابل

ولكنهواألزماتالمولففمواجهةتجنبمنينشأالالمقدسالكتابيباركهالذيفالسالم
سلبيااألمورويقبلعينيمهيغمضلمنليستوالسعادةالبركةإنعيهاوللتغلبمواجهتهامنينشأ

ءشثطأممطصناعةفالسالمحياتهوأسلوبتفكيرهفيإيجابيايكونلمنولكنهاالمتاعبمنخوفأ
صلبوفيوالصراعللجهادنتيجةإالاألحيانطبعضفيللسالميأتىالوقدجهدإلىيحتاج
السالمسبيلفيواأللمللصراعمثالكبرالمحيح

معنىيكونوبذلكعامةاالنسانيةنيالعملبأنههناالمقصودالسالمالبعضفسروقد
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التفسيرلكنمعاجميعاالبشرلحياةافضلمكانالمللعاليجعلوايعملونالذينيالسعادةلتطويب
أواليأقىالسالمصنعإنيقولونفهمروصتفسيرالمقدسالكحابءوعلماالكنيسةءآلباللقديم

يربحالذيوالشخصوالشرانيبينمعركةإنسانكلفلبففىوضميرهاإلنسانقلبفي
للهكلهقلبهويجعللنفسهسالمأيصنعانيجانبفيالمعركةهذه

بهيقسروناليهودءعلماكاذالذىالمعنىهويقصدالمسيحكانالذيالمرجحالمعنىأنإال
للناسبينالمودةوحسنالصحيحةالعالقةإيجادهواإلنساذبهيقومعملأعظمأنوهوالسالم

يوجدونمكانكلفيونكدمرارةخميرةيعتبررناناساكفهنالمسيحيقصدهكانماهذامعأ
الناسءهؤالوأمثالالخصاميصنعونإخهموالمتاعبالمشاجراتتحدثيوجدوذوحيثمافيم

نفسهإبليسعمليعملونوهممجتمعكلفيوجودرنم

واناسالخصوماتوتذوبالممثاجراتخهربيذهبونحيماالتاسمنأخرصنفوهناك

اللهعمليعملونالناسءهؤالإدالمرارةأنواعكلتزيلحالوةويفيضوذالجروحيعالجون
اللهعمليعملاسالبينيوفقوالذيإبليحرعمليعملالناسبينيفرقفالذي

العبرانيةاللغةتعودتوتد6يدعوناللهءأبناألنهمالسالملصانعيطولىالميحإقاللهقا
مجردأاحمأإليهاوتضيفابناللفظةتسنخدمأنمعينةبصفةناإنساتصفصأنأرادتإذا

ألنه463أعمالالوعظابنإنهبرناباعنقيلوفدداالسالمابنيسمونهلمالمسافالشخص
مثلبعمليقومونأنهمبمعنىاللهءابناأنهملقبواالسالمصانعيفإنلذلكمشهوراواعظاكاذ
إلههراللهألناللهبهيقومبالذبالعمليقوماآلخرينبينيوفقالذيفاإلنساناللهعمل
31هتسالونيكى3111كورنثوس2وللسالمأالمحبةإلهأ33اهروميةللسال

يقومونفإنهمالناسبينيوفقوذالذينيتذوقهاالتىأياللسمعادةالعبارهذهمعنىيكونإذأ
اللهعملمثلبعمل

المسيحألجلالمئألمينسعادة

أو

ءبالدماالملطخالطرشبركة

50121متى

عماصراحةالناسكشفلذلكيسولربناالبارزةالصفاتمنواألمانةالصراحةكانت

ليجعلءجابليسيرةسهلةالحياةليجعليأتلمإنهلهتالميذأيصيرونعندمألهمسيحدث
ءعظماالناس

المسيحيونالقاهادلتىوالمتاعباالالممقداريتصورواأنالقرنهذاءابناعلىالسهلموليس

الحياةجوانبمنجانبكلفيالصعوباتواجهتهملقداألولون
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يطلبفيهاظروفاأحيانأيواجهكانمنهمءفالبتاالصعوباتاعترضتهماليوميةأعمالهمففى

منهيطلبكانبالما3وصانععملهفيفقدالعملعنيمتنعوكانوثنياهيكأليبنيأنمنه
ومصامنجزعأويفقديرفضالمسيحيإحساسهءإزاوكانالوثنيينللكهنةمالبمىيصنعأنأحيانا
اكيهانحماستهموكانتالصعوباتمذهأمشاليومكليواجهونالمسيحيونكانلقدرزقه

للحسيحبوالئهممساسافيهيرونعملأييرفضونتجعلهمالمسيس

وكيفىأفعلداماذالهوفالالنوعهذامنبمثعكلةترتليانوسإلىءجارجألإنقيلوقد
داتعيشأنينبغيداوهلقائألترتليانوسعليهفردإذاأعيعق

ذأتهاالحياةيختارواأنقبلللمسيحءالواليختارونالمسيحيونكانلقد

تقإموالحفالتالوالئماكلبكانتلقدأيضاالصعوباتاعترضتهماالجتماعيةحياتهموفي2
إليهايدعونوالئمبهاويقيمونذبائحهممنءأجزيأخذونالوثنيونوكاناألوثانهياكلفي

األوثانمائدةأنهااعتبلىعلىأصدقائهم

يكونوافلمضدهاوالوقوفاألوثانمناهضةعلىيصرونالوقتذلكفيالمسيحيونوكان
عيةاالبئالناسحياةعنصلواانفوهكذاالوالئمهذهإلماالذهابيقبلون

عنحمااألسرقأفيتبدأالمتاعبكانتفقدالكثيرالصعوباتواجهواالعائليةحياتهموفي3
أبوابأمامهوتغلقأسرتهمنيطردالمسيسالشخصكانماوكئيرامسيحياأفرادهاأحديصير
فافقسمتسيفابلسالمأالاألرضعلىلتلقيالمسيحيةتجالقديوأصدقاأهلهبيوت

وأخوتهأهلهمنكرللمسيححبهوعمليافعألييينأناإلنسانعلىوكانبعضهاعلىالعائالت
وأوالدهوزوجته

المسيحيونكأنقديوصفالللذيواإلضطهادالتعذيبدرجةإلىالمتاعبوصلتولقد
الذياألسلوبمنأهوناألسلوبجهذاالموتوكانءأحيايحرقونأوالجائعةلألسوديطرحون

قصرهحديقةبهمءليضيفيهمالنارويشعلوالزيتأبالقمايقيلفهمكانعندمانيروناستخدمه

عليهميسكباوقزقهمالصيدكالبهمءورارسلوالمفترسةالحيواناتجلوديلبسهمأو
لقدأجسادهميخاءاألجزاأدقعلىاالحمرارلدرجةالمحمىالنحاسيضعأوالمصهورالرصاص

لقدمهمأماالنارفيويلقونهاأجسادهممنءأجزايقطعونوأحياناعيونهبميقلعونأحياناكانوا
المصيرهوهذالكنفهاالتفكيرمجردعنداألبدأننهاتقشعرباساليبتعذيبهمفييتفننونكانوا
للمسيحأميناعايقإذايتوقعهأنالمسيسعلىكانالذي

مضطهدينالمسيحيونكانلماذا

كانوقدوسخريتهمالناسلنقديتعرضجديدطءلثوكلجديدفديانةالمسيحيةكانتا

المسيحيينعنعذبةشائعاتيشيعوناليهودمنخاصةمححيرونص

فاتهموهمدمهويشربونربهمجسدياكلودطإنهمونيقولالمسيحيينيسمعونكانوافقدأ
الوقتذلكوفيويأكلونهاسبوعكلطفأليذبحونانهمعنهموأشاعواالبشريةلحومبأكل
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الفريضةهذهءإجراجفرواأذالمسيحينلغيرمصرحايكنا

كانالتيالمقدسةدلسالمقبلةتفسيرواءوأسااألسبوعيةالمحبةةوفهمالناسءأساقدب
بعضأبعضهمبهايقبلونالمسيحيون

وأنافنربتقدلمالعانهإيةإذيقولونكانواألنهموذلكثوريونأنهميحيينالماتهمواقدبر
الثورنارسيشعلوذالمسيحينبأنذلكيفسروذأعداؤهمفأخذباالرسيحترثلمالعا

منكثيرينأنالحظواألنهمالعائليفللعالقاتأواصريتقطبعتثممكانواالمسيحيمأند
المسيحينغيرأهلهممعللعائليةعالقاتهمانقطعتفدالمعيحين

الدولةهيالوقتذلكفيالحاكمةللدولةكانتسياسيالالضطهادالثأنيالسببوكان2
والتقاليداألمزجةاختالفومعتقريبايومئذالمعروفلمالعاكلعلىسلطافهافرضتالتىالرومانبذ
الناسيوحدءشحطوجودمنالبدكانالدولةهذهخكمهاكانتالتىالبالدفيوالعادات

البادقاهذهعلىالناسوافقوقدروماروحأونفسهاروماالهةعبادةهوأوألءالشىهفاوكان
القراصنةمنوالبحاراللصوجممنالطرقبنطهيروالسالماألملمممحققتالرومانيةالدولةألن

األحوالاستقرارعلىوساعدت

علىيضفونالناسوأخذنفسهاإلمبراطورشخصفيوتمثلتتطورتروماعبادةولكن

حتىشجعومابعدفيمألكناإلتجامهذاوففاألبأطرةبعضحاولوقدإلهيةصفاتاالمبرلطور
ويقولوناإلمبراطورصورةأماميبخرواأنالناسعلىوكانيأإجبلىأمرااإلمبراطورعبادةصارت
كانواألنهميعملوهأنيرفضونالمسيحيونكانماوهذابذلكشهادةويتالونلللههوقيصر
لهإاليسجدونواللربهمءبألواليدينون

الدينيةاالجماعاتوكانتالقانونعلىخارجينالمسبحييناليونانيةالدولةاعتبرتلذلك

القانونعلىخارجينلجماعةسياسيةاجتماعاتالدولةنظريلطةفيتعتبرللمسبحيين

اآلالفقاسىءالوالهذاوألجلفيصرفوقالمسيحرفعواأضهمهيالمسيحيينجريمةكانتلقد
واالضطهادالتعذيبصنوفجميعالمسيحيينمن

وسعادةبركةالعذابهذايكونكبف

للمباشرالحاضرءوراماإلىينظرالذيلكنسعادةبأنهالعذابهذايوصفأنأغريدوقد

ءبالدماالملطخالطريقهذاامجاديرىأنيستطيعاألعماقالينافذةوبصيرةدراكلمتفتحبعقل
لكمطوفىقولهفيالمسيححكصةويعرف

هورينالمشءالشهدابينمنالمسيحليسوعالفردءوالإلعالنفرصةاالضطهاداتكانتا

وهناكالرومافيآالحادرإليالجموعجرتههذاالرسوليوحناوتلمبذناحمكلأسقفبوليكاربوس
وثمانينستأالحالدبجوابهبوليكاربوسفردءيموتأولقيصرالعبادةيقدمأنإماالفرصفعلهأعطيت

فأخذوهوغلصيملكيعلىاآلنأجدففكبفئرامعىيصنعلموالمسيحفيهاخدمتعامأ
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الحييبربناأبورالقداالربااألدلصالهنهقدمجسدمهالنارتلتهمأنرقبلليحرقوممااال

وفن4اليوملهناأهألرحسبتتيأنعيلىتعطغكألجلدآشكركذاططعرفتتابهواالتىوالمبارك
كاعةلسا

الوكألجلضيقيضتضحيةفااقنعةحياخبملوايختبلمالمسيحيينمننىكثرإن
نظرنلفيالمسيحيةلقيمةبكلالندهرللتقمحيهيقيادنااستعلإنلربهم

األنبياءفيهسارالنيعينهكلالطريقيخألالسيرهوالسيحقالدالبرألجلواأللم2
إيمانهألجليتألمومنكلاألبالطريققيالمشاركههو4للرألجلفاأللموللشهداعهيسونوالغد

وللغديسينءاألنبياطريىفيأسيرإنىيقولأنيسنطيع

عظيمةمناصبهيشهدفالنيعطبمةمناسبهقيمعثحلوكةاإلضطهادالضيىلواقي3

ثراماففخللدةلحظةالمسيحاياسبيكالشهلدةةإنفبهايثتركمنبالحريفكمينساهاال

يقفزالخروومعناهالليونانيهخق111فياثااوكلمهوتهللواافرحواإالمسيحيقوللذلكالخلود

الفرحمن

بالحريةنتمتعاألنفنحنمبعدهعلىالطريقيسهلألدواإلضطهدللضيتداإلنسانواحمال
وعرفهمبدمائههاالحزيةهذهلثرواأناستعداداعككانوافبلناءالشهداألنعبادتنافي

سهلناللمسيجشنهادتناوبثباتوففناكلماأيضاونحقلناالطريثفتحواإنهمودموعهم
بعدنايأتونللذينالطريق

نحئمكأتداإلنسددعيدكانفإفأوحيدأاإلخمطهلحتيحئمتإنسدلىيوجدالفإنهوأخيرأد
ففوالسلنيهللمباثكلمألنجخحبهالموتأوزممموالتعيءالهزأواألصدفأىفقدانأوالماديالخسلرة

وميشخقصبمالننوخإذاخروقتتبفأإليهأقزبسيكوننفسهيسوعألنوحيدأيبقىت
وسطفيموثفيئرجاكثالثةنلتىألمالمللثسأذإضطهاتأوضيقحدثكلماتتكررؤعبدنغو
يتمشونمحلولينرجالأربعةناظرأنأهاوقالفأجابالملئطأيهاصحيحالجوابوكانالنارأ

اآللهقابابنضبيهالرابعومنظرضرزبهموماالنإررصطلب

نفسبالمسيحمعوصحبةرفقةأعذبإلىالطريقهواإليمانألنجلاأللمإن

االضطهادمنمفرالأنهنحسبلماذانتساعلالختاموفي

وللمجتمعلألمةضميرأتكونانلهابداللللهيريدهالذيبالعنيالكنيسةأنهووالجواب
توبخهأنالكنيسةفعلىالشريوجدوحيثماتمتدحهأنللكنبسةفعلىوالخرالصالحيوجدحيثما

واجبمنليسولعلهلهمالمقلقللضيرهذاصوتايسكتواأنسيحاولونالناسأنبدوال
دينونةستكوننفسهاللصامتةحباتهلكناويديقلمحتقدأوءاألخطاعنحثلأنللمسيحيالفرد

لهكرامتهممنيسلملنفهولذلكالمسيحيةبالفضاثلتعتصمالالتياآلخريغعلى

قدأخرىأخطارهناكولكنللموتلخطراآلنيعرضناللمسيحوالعناأنلدتملمنوليس
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الحبءبمبادياعتصمناإذاراإلحتقاروالسبءللهزنتعرضفقدالوالىهذابسببلهاتعرض

اليوميةأعمالهفيالتامةاألمانةحياةعلىيصرالذيالمسيحيلمالعايضطهدوفدالمسيسوالغفران

وإذالهيعيشواأناستعدادعلىهمالذينإلىمجتاجإنهشهودإلمطيحتاجيزالالوالمسيح
ويبقىموجوداالمسيسالصراعيبقىالحاالتهذهصوفيألجلهيموتواأناألمرتطلب
ظاهرأالمعأاأللممجد

األرضملح

531متى

مثلالرومانأمثالوفيإلهيأشيئااليرناناعتبرهفقدالقدماىعندكبيرتقديرللحلحكان
قائألتالميذهإلىالمسيحتحدثوعندماوالشمسالملحمننفعاكرهناكلبسيقولشائع
ئالثبصفاتالناسأذهأنفيمرتبطاالملحكاناألرضملحأنغ

ولقدبذلكيوحطكاناألبيضولونهوبويقهلمعانهأنشكوالالنقاوفرمزعنفالملح1
كانوقدوالشمسالبحروهيءاألشياأنقىمنناتجألنهاألشياىأنقىالملحأنالروماناعتقد
لآللهةقربانايقدمالملح

فينعيعالذيالعالممظاهرمنوإنوالطهارفالنقاوةفيمثأليكونأنيجبوالمسيح
الحطوالضميرواالجتهاداألمانةمقاييسانحطتفقدواآلداباألخالقمستوياتانخفاض

المسيحيإنومعامالثهوحديثهحياتهفيالمقاييمىهذهيرفعأنالمسيحيعلىلكنواألخالق
العالممندنسبالنفسهيحفظأنعليهينبغىلكنالعالممننقسعهيسحبأنيستطيعال

72ايعقوب

الحقيقةهذهعنبلوتاركعبروقدللفسادمناألطعمةلحفظيستخدمالقديممنذالملحكان2

الملحلكنيفسدلذاتهتركوإذاميتجسممنميتءجزهواللحمإنقالإذغريبةبكيفية
المبتدالجسفيتدخلجديدةكروحبذلكفهوالقسادمنويمنعهطازجأيحقظه

أناسفهناكوالشرالفسادطردبطايعيتميزأنفعليهطللحيكونالمسيحأنعلىكانوإذا
صحبتهمفيالشرعمليسهلأشخاصأهناكأنكمارفقتهمفيصالحيننكونأنيسهل

الفساهـمنالعالميحقظأنواجبهأنبمعنىملحالمسيحط

النضتمجهملحدونفالطعامللطعامومذاقأطعمايعطىأنهالملحخاصياتأعطملكنب
ومستساغةمقبولةالحياةتجعلإنهاالطعامبالنسبةعللحللحياةبالننسبةالمسيحيةوهكذا

حديثوفيلذةوبالطعمبالالحياةتجعلالمسيحيةأنيتصورونالناسأنالمأساةولكن
شاكيايقولالمسيحيينعنيوليانوساإلمبراطور
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شاحبةصفرلىووجناتغائرقاعهينالهمإنللسنيجينهؤالءحياةفيملياتأملتثل
األرضوتقدمبهاليستمتعواعيونهميفتحونفالعليهمللثيمعىوتشرقطموحباليعبشونإنهم
يموتواحتىيتألمواأنهيأشواقهمكللنيليهايتطلعونفالغناهاإليهم

ءاألديالحدقالوقدطعمهاالحياةمنتسلبكأنهاللبعضبالنسبةالمسيحيةتظهرهكذأ

الذينالدبنرجالبعضأنلوالالدينيتالخدمةسدكللىأنضمأنيمكنكانمرةالمشهورين
للموقوالقبوراكفانيجهزونالذينحانوتيقكأنهمويظهرونيتصرفونكانواعرفتهم

يتبغىقلقعالموسلىوفيواألملوالسرورللفرحنورحياتهمنيشعأنينبغىالسيحيإن
لطياةجهجةمنممتلئأقىيأنالمسيسعلىباألحزانمغمورعالمونيئابتاالمسيحىيكونأن

يظهرالتطالمرلتكروماالمسيحيقعيظلمونمابوامحعبوسهطالمسيحيةأنيظنونوالذين
حيثماحهاوأفراالحياةطعميظهرأنالمسيحطفواجبجنازةفيحزينكإنسانالمسيحىفيها

يكون

إالءلشطيصلحالفإنهدملوحتمعوفقدالملحفسدإنفائألحديثهالمسيحالسيديواصلثج
للناسمنويداسخارجأيطرحألن

فإذاالكولرثبدايةهوالنفعفقدانإندائمأالجديدللعهدددهاهـالتيالحقيقةهىهنه
طغاالمصائبإلىطريقهفييكونفسوفكمسيححيلتهمنللقصدمودياالمسيحييكنلم
نكونشكبالفإننافيمءوالصفالبهجةوإشاعةالقسادمنوحفطهالعالمنقاوةألجلنعمللم

ومناعبءشقامصدر

أيضأالهوديةاتقاليداسشخدمينغرييقعبيهفيةاأليةهذهاألولونالمسيحيوناستخدموقد
إلىثانيةةميعودثماليهوديقأعنبعيدايضلالذياليهوديآنالقودمجامععادةمنكانفقد

يدوسواأنالناسويدعوالملجمعبابأمامتائبايرقيأنالمجمعيقبلهأنفبلعليهبدالاإليمانط
وأخذتالعادةهذهاألماكنبعضفياألولىالمسيحيةالكنيسةأخذتوقدداخلونوهمعليه

تقبلهأنفبلمنهتطلببأنلهتأديياالكنيسةمنيطردالذيللسيحمعالطريقةهنهتمارس
للذيالملحأنعلىدوسواقائألالداخليئويدعوالكنيسةيابعنديرتمىأنثانيذالكنيسة
ملوحتهفقد

العالمنور

4151همتى

نعتبكطمةهناالمسيحىيصفالمسيحألنالمسبحالفردللىيقدمأنيمكنءئناأعظمهذا
المسيحيطلبعندمالذلكه9يوحناالعالمنورفأناالعالمفيدمتمافالعندمانقسهبها

مثلهبكونواأنمنهميطلبفهوالعالمنوريكونواأنللتالميذمن

يصفونكانوافقدودالعندمعروفأتعبيرايستخدمكانالتعبيرهذايسوعاصتخدموعندما
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والكيفيةائيلإسمصباحبأتهعتدممللشهورالمعلميلقبونوكانواللخمهنوربأنهاورشليم
كانفقدأيضأالمسيحاستخدمهالذىاألصلوتأمامناقوضحالتعبرهذااليهودبهااستخدمالتي
منيشعالذيفالنوراللههاءأضافأورشليمنورأنفسهمنيجعلالاإلنسانأنيعلموناليهود
النورينتجأنمنهيطلبالإذالمسيحيمعيأللهكذااللهمىمستعارالفردآوالشعب

فييحالمسوجودمنيأتىإنماالعالمالمسيحطبهءيضالذيفالنورالمسبحنوريعكسلنبل
القلب

يقصدكانماذاالعايانورأنتمللتالميذيحالمسقالوحن

للناسيظهرأكهوللنورمنفالهدإن1

الثقابأعواداستخداميكنلمووالفتيلبالزيتءتضاالتيالمصاييحيستخدمونالناسكأ
كانلذلكءينطفطعندماالنورإشعالإعادةالسهلمنيكنلملذلكالوقتذلكفيفعروفأ
بعضفييتسببلئالمكيالتحتيضعونهبلالمصباحيطفئونالمنازلهمتركواأذاالناس

واقلبالنارةعلىركاذاالخسائر

المكيالتحتيوضعأنوليللناسءيضأنالسراجمنطألساس01القصدلكن

المسيحيةاسمهطءثيبرجدالهـمرةأحدهمقالوقدللنايتظهرأنمنهاالمقصودالمسيحيقهكنا
الخفاطعلىتتغلبالمسيحيةأنأويحيالملمجطمءالخفاأنفإماالخفية

فالمسيحيةفحسبالكنيسةداخلفيوليسالناسلجميعاإلنسانمسعيحيةتظهرأكإذابدفال
بصورةالمسيحيةتظهرأنينبغطالعكسعلمابلمنهافائدةالالكنيسةأعتابعندتأثيرهايقفالتط

معامالتنافيتظهرإنهاالمسيحيقتظهرأنيجبأياوقأتداالعافيالعادينثناطنايأوضح
الذياألسلوبوفيالمطعمعاملكالطبةفيأسلوبناوفياببقاللصبيمعاملتناكيفيةفيالعادي
أسوبنافيوألعابنامالهيناوفيإمرتهمتحتنشتغلومنإمرتناتحتيشتغلونمنمعبهنتعامل

ؤهانقيالتىالكتبوفيالكالمفي

الدراسقعوحجرةوالمكتبوالمتجرالمصنعفي1الكلمةبمعنىمسيحيأيكوبئأنجمبفللسيحط
تمامأالكنيسةفييكونكااأللعابءوفناوالمطبخالطبيبوعيادة

العالمنورأنغقاألبلالكنيسةنورلنتميقلالمسيحإن

النوروبدونالبحإرفيالسفنلهدايةيستخدمفالمنارواإلرشادايةالهدالنورأهدافمن2
الطريقءيضطإنهالمسيحيعمليكونهكذاالطريقءيضىالنوراإلنسانلجتعثرالثوارعفي
اآلخرينأمامومثاألقدوةالمسيحىنصيأنالضرورىفمناآلخريئأمام

عمأليعملواأنوشكعلىأنفسهميجحونموقففيالناسمنجماعةيقفأنيحدثوفد
الإنهبشجاعةيقولأنيستطيعمسيحشخصالجماعةفيكاذفإذاالحلىالفميريرضال

أيضاهميمتنعوالكطشجاعةينالونسوفزهغكثيرينفإنالعمافذافيينثشزكأذيشتطيع



ليستكثيرونوهناكالشرعناالمتناعوفيلنيرعملفيقائدايكونأنهطالمسيحطوظيفةن
سارواويقودهميشجعهممنوجدوالذالبههمالحأجانبفييقفواأناألدييةالشجاعةملديه
يجدهانفأنالمسيحيجاعةفييجدهالمفإنتهديمأنوارإلىمحتاجالعالمإنالحقطريقفي

ولجبوهذاالخطرمكامنمنيحنوناإنهسوالتحذلإلنذلرأحيانايستخدموالنور3
لوالةالحهذهإلىأصلكنتيمايقولأحدهمسماعمنالنفعىعلىأشقفليمىأيضأالمسيحي
والثورةوالدينونةالغضببروحيكونالوالتحذيرالتوبيخأنإالويوبخنطيحذرنيإنساناوجدت
والعطفالحببروحبلوالتجرج

اللهسبيلفياإلشراق

561تى

أمريننرىوهنا

والصالحالحسنبمعنىكلمتاناليونانيةاللغةوفيالحسنةأعمالناترىأنيجبالناسإنا

فحسبطبيعتهفيليسلطسنتصفالثانيةوالكلمةطبيعتهفيالحالتصفاألولىالكلمة
المسيحأعمالإنالعبارهذهفيالثانيةالكلمةللسيحالسيداستخدموقدوجاذبيتهجمالهفيبل
أنالمؤسفومنوجذابةجميلةتكونأنبلفحسبطبيعتهافيصالحةتكونأنينبغطال
وصالحللنفورإلىيدعوصالحفهناكوالجموبالبرودينسمأحياناالمسيحيةفيصالحايسمونهما

مشرفةجذابةتكونأنينبغطالمسيحوأعمالجذاب

لتجذبهابلنحنإلينااألنظارلتجذبالجذابةتكونأنينبغيهذمأالحسنةوأعمالنا2
اللهالمما

األنظارجذبهدفهالذيالمسرحىالصالحنظهرأنمنيمنعناهناالمسيحالسيدحديثإن
إلينا

المتحمحلىالشباببعضفيهايشترككانللتطالمؤتمراتأحدمرةيحضركانموديإنقيل
قابلواالمبكرالصباحوفيللصالقأحلقةفيكاملةليلةالشبانءهؤالقضىاللياليإحدىوفيدينيا
الليلنقضىكناأنناتالحظأنتستطيعأاللهفقالوايفعلونكانواعماوسألهممودىمستر
أبنالطياقائالبرفقموديفأجابهمربتامعكناألنناتلمعوجوهناأنترىأالالصالفالكله
األنظابىيجنبوالذيبهتحسياللهالصالحإنيإمهكانوجههأنيعرفيكنلمموصىإن
المسبحىالصالحهوليسذاتهإلى

أنيحاولواليفعلهأنربهأعانهفيمابلهويفعلهقدفيمايفكرأنينبغىالالمسيحإن
والتقديروالشكرالمدجفييفكرونالناسدامومااللهنحويوجههابلشخصهإلىالعيونيجذب

الحقةالمسيحيةالحياةنحودلصحيحالطريقفيبعديبدأوالمفإنهميعيلونماألجلينالونهالذي

18



والناموسسوع

57102متى

جملىالعظةفيالكالمبهذاالمسيحيتحدثأنغرييأيبدووهلةألولالققرةهذهةءقراعند
الرسولبولسفابئذلكومعتزولالالتىالنامريصفةالمسيحيؤكدالعباراتهنهففيالجبل
أنناكماالمسيحإلىانهىالناموسأنبمعتى4ارومبةالسيحهطالناموسغايةألنيقول

غسليراعييكنفلمالبهودنظرفيالتاموسيكسرنراهأنالمسيححياةدراسةمننستطيع
الناموسمنءأجزاعتيروهالذكطاليهوديالتقليدرهواأليدى

ئدمالمسيحإنبلاليهودعندذلكيمنعالناموسأنمعالسبتفيالمرضىيسوعشفىوقد
الناموسعنيتحدثهناالمسيحنجدفإنناذلكومعالناموسيكسرأنهبإعتباروضلبالمحاكمةإلى

مقدساالناموسيسوعحسبفقدوالفريسيونالكتبةاليهيصلأنيستطيعالواحترامبتوقير
الناموسمندةواحنقطةأوواحدحرفيزرلالواألرضءالسماتزولأنيدأنهحتى

لليهودإنجيلهيكتبوهومتىإنقالراالبعضإنحتىالناسدهشةالقولهذااثارولقد

يحملهناالكالمفإنالرأىهذاعلىنوافقاللكننااليهودليقنععندهمنللكالمهذاأضاف
ىمنالمسيحبقصدهماوسنرىءالسيحنبرات

الناموسكلمةمعانيأ

معانأربعةمنواحداونيقصكانواالناموعنيضحدثوناليهودكانعندما

العضالوصاياعلىللداللةالناموسكلمةاستخدموافقدأ

فهطالقديمالعهدفياألولىالخممسةاألسفارعلىللداللةعينهاالكلمةاستخدمواوقدب
الشريعةأوالناموسعلىوتحتوىاألسفارأهمعندهم

أسفارأيصمعندكلهالمقدسالكتابلوصفءواألنبياالناموسالتعبيراستخدمواوقدج
القديمالعهد

واإليضاحاتالشروحأيالكتبةموسولعلىللداللةالنامولىكلمةاستخدمواانهمكماد
الشريعةالكتبةبهاوضحطالتعالشفو

شريعةيقصحونالناموسعنيتحدثونعندمااليهودأغلبكاناألرضعلىالمسيححياةوإبان

بشدةالرسولبولسيسوععارضهاالتىوالقوانينالشريعةوهيهذمأالكتبة
الكبيثريعة2

مبادكانتتضمنهاالتطالتعاليموأغلبالمخددةوالنظمالشرائعمنقليألنجدالقديمالعهدقي
الظروففياللهإرشادتحتالشخصيةحياتهفيويطبقهابههاويسثرشداالنسانيأخذهاعامة

هاممبدأإلىتشيرالوصاياهذهمنوصيةكلولكنمحددةشرائعليستالعشرودلوصاياالختلفة
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حياتهبهاينظمطالنالقوانينمنهويستنبطاإلنسانتخذه

الموجودةالعامةالمبادلمجيعتبروالمالشريعقأهذهتلقطبعدالتأخرةللعصورفياليهودأنإال
ريعةالشفييكونأنينبغيباإلنسانتمرماالتللدقيقةالحاالتمنحالةكلانحسبوالقدكافيةبها
أنبدفألالناموسفيقاطعاوضوحاواضحةغيرماحالةكانتفإذامنهاوموففعليهارد

إنسانلكلالحياةينطمقانونانستخرجأنيمكنالناموسمنأنهاعتقدوالذلكفيهمنضمنةتكون
الذينالكتبةباسمدعيتالتطالجماعةظهرتلذلكاإلنسانيواجههخاصموقفولكل

منعددةآالفاالقديهاالعهدفيالتطالعامةالمباديمنواستنبطواوالشرحلالجتهادحياتهمخصصوا
واألحكامالقوانينمن

ذلكعلىقليلةأمثلةنوردأنونستطيع

ماعمألفيهيعملالأنعليهاإلنسانأدطالسبتلحفظالناموسيقدمهاالتطالمبادلمجمن
المقصوديشرحونأبتدأواثمالعملهومالواءفتساالمبدأهذايشرحواأنأرادواالناموسيينلثن

هومافتسالحواعادوالكنهمعمألهذايعنبرللسبتيومحمألاالنسانحملإذافمثألبالعمل
وزنيضارعالنكماالطعامهوالحملإنفقالواالحملهومايشرحالكتبةناموسوابتدأالحمل
واحدقأمرةشربهيمكنللذيواللبنقدحأوكأسفييمنزجأنيكفطالذيوالخمريابسةتينة

والورقالجسمأعضلمنواحدعضولدهنالكافيوالزيتجرحعلىلوضعهالكافيوالعسل
الكالممنحرفينلكتابةيكفطالذيوالحبرواحدبيتعندببايةإنذارلكتابةيكقطالذي

مايناقشونلهاعدلدالساعاتقضواوهكذاللكنابةريشةتكونانتصلحطالتوالقصبة
المالبسانعحكانرإذاالسبتيومآخرإلىصاتممزمصباحاينقاأتالإلنساقيخاكاتاإث

لإلنسانخلكانماوإذاالسبتأيوإبرةمالبسهفييخماكاتإذاالناموسعلىمتعديأيخسب
صناعيةبأسنانيحرجأنلإلنسانيخوزكاذرإذاالسبتايوآخرإلىصانممنمصباحأيناقاا

نظرفيالناموسباتلقددلسبتءيوطفلهيخماأنالإلنسانمصرحأكاتماإذاالبتءير
التافهةءااألحاالئرانيئالشرائهذسصبصمجموعةصتبةال

يكتبياتاإنالكتبةقالالكتابةميمااكنالبتيومعماألتعتبركانتخابةال
خبرلعتينأوراحدةبلغةءسوااليسرىأراتنىبيددءسرااألنجديةامتحرصالسبتءير

بالحبرءسواوعىدونحرفينيكتبللذيكذلكءيخطىفإنهنوعينامنأوواحدنوعمن
متجاورينحائطينعلىحرفينيكتبالذيكذلكباقياأثرايتركالذيءالطالمننوعبأيأو
ترابغلىيكتبالذيأمامخطئايعتبرمعأفراعهمايمكنبحيثمتقابلتينصفحتينعلىأو

يكتبكانبذاكذلكءيخطىالفإنهباقياأثرايتركالءشىأيعلىأوالرمالعلىأواألرض
أخرىصفحةعلآخروحرفاصقحةعلىحرفاأوالبيتحائطعلىوحرفأاألرضعلىحرفأ
خطيةيرتكبالفإنهمعافراحممايمكنالبحيثللكتابمن

كانتإذاءالشفاهومالكنالسبتيومبهمسموحغيرعمألتعتبرالمريضءشفأومحاولة
والحلقواألنفاالذنأمراضفيخاصةالسبتيومبهمسموحءالشفافإنخطريهددهاالخياة
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يساعدشحهءعملينبغطوالفقطءتسوأنمنالمريفحالةتمنحالتيالخطواتاخاذبثرطشل
يومجرحعالضماداتوضعفيمكنبهمسموحغيرعمأليعتبراالىالمريحالةضعى

أءدوابدونلكنللسبتيومالملتهبةاألذنفيالقطنمحشوةرضعويمكغمرهيبدرنالسبت

الناسيسيرأنينبغيناموساالقوانينهذهويعتبرونياالتقاأثثيشرحونالبععةكانحكذا
وتحديدهاشرحهافيويتوسعوندواألحكامالشرائعهذهيضعونالذيهههاحضبةاكاذولقدعليه
وامتنعواالثرائعهذهالتباعحياتهمخصحوافقدتالمعتزلأرالمتفصليىئيلماالفريسييئجماعةأما
الجاةفيعادقيأخرفاعمالكاع

بالروايةشفويالونهايتددلماسركانالزممتمناطويلةمدةمكضوبةالشراث3هذكأتار

المشنلالملخصهذاويسمىرراجعومطاملخحعأاليودكتبالميالدبعدالتأفالقرثفيلك

صفحاتهاعددويبلغالمومحنموعاتنىنحتليمقالةشينشثالثفيجضوفهرطعطثنا

تعرفمختلفةبثروحالمشنل5يثرحونذلكبعددليهودعلملابندمأثمحمفحه008خوتوبةالم
ردلنسخهمجلدئعشرإثنىفيتقعالتلمودصترشليميةاألرالنسخةءالهالده4التلمودباسم

مجلدأستينتبالالتلمودمالبابليةا

آالفحفظلثاللهخحمةأنريعتبرونالمسيححياةهوفيالودمنالمدتقونركاتوقد

ومصيروموتحياةموضوعالرائغهنهحفظواعتبرواواتباعياوالنواليهالراخمنمتعددة
طأبد

النامرسلينقضيالمإنهقالعندماالمسيحقصدهمايكنلمالمعنىبهذاالناموسهذا

يبهسركاننفسهالمسيحفإنمنهحرفأونقطةتزولأنقبلتزوالنواألرضهءالسماوأن
الرسولنبولانكاومكنأديديوعدالوضعيةااإلنسانيهلعثراتحهذه

لتأموسارو3

الناموسلينقضيأتلمإنهفاللقكالناموسعنتحدثعندماإذآيقصديسوعكانماذا
المتواترةللكثرةالنواميسءورافإنللناموسالحققيالمعنىليوضحجلأنهذلكومعنىليكملهبل
إدراكهااواءوأساثصحيفهماوالفريسيونالكتةيفهمهالممامةحقيقةهناككانتالكتبقععن

عليهينبغىعرفهاومتىاللهإرادةعنحثلأناإلنساناجبأنهيالعظمالحقيقةهذه
اللهإرادةلمعرفةواالجتهادالبحثنيمحقينوالفريسيونالكتبةكانلقدلطاعأحياتهيكرسئن

مشيئةأنظنححاأنهمفيهوقعواالذىالخطأوجهلكنلطاعتهاتهمحياتكريعىفامحقينوكانوا
ههىبأنقسهمهاوضعيالتىوالشرائعالقوانينمنالهائلةالمجموعةطاعةقيتنحصرالله

انعافيهومالبكملهدللمسيحتيجاتوالناموسءوراتكمنالنيالحقيقيةءالمباديهيما
ليظهرطايسوعجلللتيلطقيقية

معناهاأننتبيقأننستطيغفايناناموككلأصاسميالتيالعثراالوعاالىنظرناإفاواننا
لشوكلمةءوراعمنكله
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واحتراماللهويوملللهواسماللهبتوفرتنادىإضهاالللتوقيباألحرىأودااالحترامكلمةي
اإلنسانامواحتراآلخركأسمعةواحتراموالحقالشخصيةامواحتروالممتلكاتماوالحيافالوالدين

العشرالوصاياءورامننراهاالنيالمبادكهىهذهالشريرةالرغباتعليهتنسلطالحتىلذاتم

لنالروحهذهفبدوننفوسناواحتراماآلخرينواحتراماللهتوقيرهوالعشرالوصايااساسإن
ناموسهناكيكون

ءجالقداآلخرينونحواللهنحواتجاهاتناتكونكيفالحياقفيعمليأليريناالمسيحءجاولقد
هواالحتراماهذيكنلموالواجباالحترامولآلخرينالواجبالتوقرللهنقدمكيفليعلمنا

الطقسيةالالمحبةويطلبللذبيحةالالرحمةيطلباللهإنالصغيرةاألحكاممنهائلةموعةمجطاعة

استجابتهمفيتظهربليتجنبوهاأنالناسعلىينبغيالتيالنواهيمنمجموعةفيتظهرالالمحبةهذه
لمقتضياتهاولقاحياتهموتشكيلالمحبةلدلكلطاإليجابية

اإلنسانبينالعالقةأساسإنهيزولأديمكنالالعشرللوصايااساسأنراهالذيالتوقيرهذاإذ
اإلنسانواحيهاإلنسانوبينوربه

واإلنجيلالناموس4

فيمانوجزهاالعريضةالمبادلمجءبعضيتضسواإلنجيلالناموسبينالعالقةعالمسيححديثإن

يلى

ننظرالأنينبغىفإنهوالحاضرالماضىبيناالستمرارمننوعاهناكأنيقصديسوعإنا
الماضىوليدالحاضرإنوالحاضرالماضىبينمعركةكأنهاالحياةإلى

تفكركانالعناأشدبريطانيامنهاعانتالتىالثانيةالعالميةالحربفيدنكركهزيمةبعدأ
وقدالريطانيقعالقولتاصابتالتطالكارثةهذهبسببيلومونهمعمنالبحثنحومتجهااسالن
ونسنونلكنالماضىفيالقيادةيتولونكانوامنبعضإلىاالتهامبأصبعيشيرواأنالبعضحاول

نتبينسوفوالحاضرالماضىبينمشاجرةإبتدانانالقالحينحكيماقوألللناسفالنشرشل
المستقبلفقدنافدأننا

لطربينالفرقالناسيعرفأنبدالكاناإلنجيلليأقىالناموسيكونأنبدالكاناذا

عنقاصرونواخهمللناموسمطاليبيوفرواانعنزهمالبشريتبينانالبدوكانودلشر
استحقاقهموعدموحقارتهمبخطاياهمالناسيشعرأنبدالكاناللهءإرضا

الوقتفيلكنذلكفيعقينيكونونوأحيانألالضىعللللومءإلقاللىميالونالناسإن
هيهناالمسيحرحمهاالتيوللصورةللماضىمدينونالحاضرفيبأنهميعترفواأنينبغيعينه
دخلنالقدويكملأساشهعلىنييانبلمنمهينتقصأوالماضىينسىأنالاإلنسانطواجبأن
تعبناعلىآخرونليدخلأيضأتحننتعبأنفيجبناآلخرتعبعلى

يقوكققدسهلةديانةالمسيحيةأنيطنواأنمنأالناالمسيحيحذرالصددهذاوفيب
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وواجباتهممسئولياتهمانللبعضيتصوروفدءنشافلنعمللذلكالناموسمنحررنالمسي
كانفماذاوالفريمسيينالكتبةبرعالالمسيحينبريزيدأنيطدبهناالمسيحدكنانتهتقد

ومنالناموسمطالبءإرضافيهمرغبكانوالفريسينتبةللكحياةءوراالدافعإنبذلكيقصد

التطالتفصيليةالدفيقةالشرائعكلبإطاعةالناموسمطالبيوفيأنلإلنسانيمكندلنظريةالناحية
علتىفليحهناكالناموسيطلبهماكللتممملقداإلنسانيقولذلكوعندالناموسأوردها

أنهطالمسيحرغبةإنالمحبةيكونأنفينبغطالمسيحينحياةءوراالدافعأماآخرثأراجب
يمكنالالمحبةمطاليبءوإرضاتوصفالفائقةمحبةأحبهللذقيللهالعظيمبالجميلعرفانميظهر
لوالحياقطولخدمةفدمناولوأنهنحسفإنناقلوبناكلمنأحببناإنفنحننظرياولوإتمامه

الطبيعةمجالفيطءمكلفإنالكفايةفيهمانقدملمنكونفإنناوللنجوموالقمرالشمعىقدمنا
حدودبالالمحبةفخدمةللمحبةبالنسبةبسيطأشيئأيحسب

جميلعرفانيظهرالمسيسلكنحدودوللناموساللهناموسءإرضايريداليهوديكانلقد
األبدوفيالزمانفيلهاحدودالالمحبةومطاليبالمحبق

أوغسطبنوسقالوقديمأاللهناموسوليساللهمحبةالناسأماموضعأنههويسوعفعلهماإن
نتبيئعندمالكنشثتإماوافعلاللهأحببواحدعبارةنيإيجازهايمكنالمسيحيةالجاةإن

أعظمهووهذاالمحبةهذهمغنتجاوبأنتكونالقصوىحياتنارغبةفإناللهأحبناكيففعأل
إنهناموسأييتطلبهمماجداكواإلنسانمنيتطبللذيالعملألنهكلهالعالمفيعمل

كلهاالحياةينطلب

والجديدالقديمبين

1284لألعدادمقدمة

جديداروحيامعنىالقديمللناموسوليعطىليكملهبلالناموسلينقضاليسوعءجالقد

وقبلالجديدالعهدفيالتعاليمأهممنتعليمأنرى4حهـ512متىفيالواردةالنصوصوفي
سلطانوهماهناالمسيحتعاليمفيأميريننالحظأنبنامجدربالتقصيلءالجزهذافقراتندرسأن

األقعالبهيقيسالمسيحكانالذيالجديدوالمقياسالتعليمفيالسيح

التعليمليالمسيحسلطانأوأل

كانولقدبهيتحدثأويستخدمهانآخرإنسانيحلدأويفكرلمبسلطانالمسيحتحدثلقد

قدمهالذيالتعليموبعدخدمتهبدايةفقطإليهاستمعواالذينجيعدهشةمصدرالسلطانهذا
كمنيعلمهمكانألنهتعليمهمنوافإليهاستمعواالذينعنقيلناحومكفرفيالمجمعفي
22امرقسكالكتبةوليسسلطانله

للكلماتبهذهالجبلعلىالعظةعنروايتهمتىويختم

سلطانلهكمنيعلمهمكانألنهتعليمهمنالجموعبهتتاألقوالهذهيسوعكملفلما
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78292متىكالكتبةوليس

سمعوهين11اذانفيييدوالساطانبهذاالمسيحتعليمكانكيفنتصورانعليناالعسيرومن

علماؤهمقالوقداليهودنظرفيالقداسةمطلقالناموسكانفقدعجيباأمراكانإنهاليهودمن
أنكرإذاإنهقالواإنهمبلاألخرممالحياةفينصيبلهليسالسماىمنالناموسينكرالذيإن

دينونةتحتيقعفإنهاللهإلىوليسموسىإلىونشهاالناموسفيفقطواحدةعبارةقدسيةإنسان

قيلأنهحمعميقوليسوعأنمراتخمسمنكرءالجزهذافىنرىفإنناذلكومع
إليويضيفويشرحيوضحأنخاصاسلطانألنفسهيتخذبهوكأنمالكمفأقولأناوأما

يبررأنيسرعيحاولولمهاتغييمكنوالتتغيرالالتطلللهكلمةللهودحسبهالذىالناموس
لرأيمبرراتعنيبحثأندونيتكلهأنحقلهمنبسلطانتحدثولكنهيقولهما

بالقولكالمهميستهلونالقديمفيءاألنبياكانلقدقبلمنكهذاشيئاممعقدأحديكنولم
بهذاكلمهماللهبأنيقولونهمايبررونوكأنماالربطيقولهكذاأوالربقالهكذا

أحديكنولماوكذكذايقولتعليمهناكبالقولحديثهميبدأونوالكتبةاليهودالربيونوكان

تعاليممنويقتبسالشريعةفيويررهيؤيدهعمايبحثاندونمعينبتعليميتحدثأنيجرؤنهم
لملكمفأقولأناوأماقالإنماأبدأهذايفعللميسوعلكنويؤيدهذلكيررماءالقدما

بهذاتكلملقدنفسهيبررالمسيحسلطانإنأبداهذايفعلأنيمكنالعاديأشخصاإن

يتكلمأنهيحسأندونمخلصأالمسيحكالمإلىيستمعأنإنسانيسنطيعوالاللهإبنألنه
اللهوبسلطاناللهبكالم

الجديدالمقياسثانيأ

مذهلةكانتالناسأماموضعهاالتطالمقاييسإنبلالمدهمشوحدههويسوعسلطانيكنلمو
ولكنللعقابوالمستحقالمذنبهووحدهالقاتليعتبرالاللهنظرفيإنهالمسيحقاللقدأيضا
فيوتبقىتجولأذةنجسلرغبةيسمحالذيواإلفساذالعقابيستحقأخيهعلىيغضبالذى
الناسعقوتتمكنلمجديدأشيئأالتعليمهذاكانلقديزفيللذيكذلكمذنبوقلبهخاطره

القتايتمنىالأذعليهينبغىولكنيقنلالأنبريئااإلنسانيكونلكطكافيأفليستتبينهأن
فياشحكمأنينبغىأيضانفسهاالرغبةلكناللهءإلرضاكافياالزنئعدموليس

كاتلقدأحدأيضربأثفكرةأبدأتراودهلممنامنلكنحياتنافيإنسانأنضربلمفربما
بأنناضفىنألأتيائفيااألعماتعاداألفكارأنهوالمسيحقدمهالذيالجديدالمقياس

مقاييساعيختلفالمقياصرهذامعينةافعافينفكرالأنيريدناإنهبلماخطبةنرتكبال
الناسيديناألنسات5ثريرآشيئآيعمالمكانإذاصالحأاإلنسانيعتبرفالعالموالعاالناس
الناليةالحقائقنخبجتالجديدالمقياسهذاومنونواياهمأفكارهمحسب

الصحيحةاضظرذاهىالمسينظرةأتلوجدناوجوهرهاعمقهافيالحقيقةإلىلونظرنا1

يهدفإنساتامذءجزناكماحدإلىإنساتفلكاالحقيقىاألمانطريقهوالمسيجبطريقألن
رتدهداخليةفوفإثدلكاإنساتادامماالشرإلمهيهدفاإلنسانفياخرءوجزالخيرإلى
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عنهيمتغأنيدعوهوصوتوالممنوعالمحرميعملأنيدعوهصوتوهناكالدولمعلىحياتهي
لألوامريخضعمطبعءهاديأحدهاجوادانيقودهاالنفسأفالطوناليونافاالفيلسوفشبهوقد

حياتهمركبةيقودأناإلنسانوعلىالعاطفةهووالثانيللعقلهواألولثائرجاعجولدوللثافي
وتتغلبالعاطفةفيهاتنطلقالتطالمراتكثرماولكنالعاطفةعلللتغلبللعقليستخدملكى
علىالتامةالسيطرةهوالحقيقفاألمانأمانيوجدفالالصراعهذاهناكدامماإفاالعقلعلى
الشريرةغبةلل

الرغباتعلىبلفحسبالظاهرةاألفعالعلىيعتمدالاالنسانصالحمقياسكانإذا2
ائرسيعرفالذيهووحدهاللهألنالناسكأيدأنيستطيعالنيهووحدهفاللهوللنياقط
دينونةأماميقفواأنويستطيعونوكاملةصالحةالظاهرةأعمالهمتبدوأنامىهناكيكونفقدالناس

الكلىونحنبرالقلوبفاحصاللهدينونةأماميققواأنيستطيعوناللكنهمللبمئبر
الخطبةفيساقطونالبشرنحنجميعناانهيالحتميةالنتيجةفإنكفلكاألمركانولذا13
حياةالظاهرمجسباإلنسانعايقولووحتىاللهدينونةأمامبريئايقفأنإنسانيستطبعوال

فكراأنأوشريراعمأليشتهلمقلبهإنيقولأنيستطبعغلوقاواجدكيرفأنتكاملةأخاليت
مايومابالهكليخطرلممحرمأ

ميتمأإنهاالنسأنيقولأنإالاللهيرضططريقيوجدالالداخلطالكمالعنالبحثوفي
فطيحياالمسيحبلأناالفأحياصلبتالمسيحمعبولسقالهماوهذافيهيحياالسيحوأن

202غالطية

يستطبعوحدهالذيالمسيحالماجميعأويحفعنااإلنسانفيءكبرياكليقتلالجديدالمقياسهذاإن
أمامناهووضعهالذيللقياسألىنجصلأقيقدرناأن

عنهالمالضب

51222متى

تقتلاليقوإلالقديمالناموسفإنالمسيحيقدمهالذيالجديدللمقياساألولالمثلنرىهنا
يعتقدوناليهودكانوقدممنوعالناسعلىبالغضحتىأنهينلهناالمسيحلكن231خروج

وهناكالقريةمحكمةأوالقريةمجلسفيالحكميستوجبمافهناكالذنوبشطحاألحكامبتدرح
والحرمانالقطعمثلذللثمنكزيستوجبماوهناكالسنهدريمأيالمجمعأمامالنطريستوجبما

ليبيناليهودلدىالمألوفالنظامهذايستخدمهناالمسيحنرىونحناليهودحماعةمنالنهالط

عليهاوالحكمالغضبخطيةفيالتدرجلهم

القلببالمسعقرالضبأوأل

العقوبةنفسوهيالحكممستوجبيكوقباطألأخيهعلىيغضبمنكلإنالمسيحيقول
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األصليةالنسخفيموجودةغيرباطألكلمةإنالشراحويقولالقاتلعلىاليهوديقررهالتط
سبببدونأويسببءسواإطالقأالغضببعدميوصهماالمسيحوكأنماالمشهورقأ

لشتعالعنتعبروهطنوموساألولىالكلةالغضبعنللتعبيركلمناناليونانيةاللغةوفي

وهطالثانيةالكلمةأمايعاسءىوينمريعاينفجرالذيالغضبوتصفالهشيمفيالنار
قلبنيالمتأصلالكامنللغضبتصفوهطاورجطكلمةفهيالنصهذافيهناالمستخدمة
دائماويراعيهقلبهفياالنسانيحتضنهالذيالغضباإلنسان

محكمةفيالحكميكوناليهودنظاموفيالحكممستوجبإنهالمسيحعنهيقولالغضبهذا
كانتإذاسبعةرمن51منأقلللقريةسكانكانإذاشيوخثالئةمنتشكونوهطالقريق
الشريعةهذهتنفيذهنايقصدالوللمسيحالكبرةالمدنياشيخاوعشرينثالثةومنكبرالبلدة
يحيلونالناسكانإذاأنهيقصدبلالمحاكمقإلىباطألأخيهعلىيغضبمنصبإحالةحرفيا
لللهنظرفيكذلكيعتبريغضبالذيفإنالمحاكمةللىالقاتل

يصنعالاإلنسانغضبألنالرسوليعقوبقالالغضبعنينىعامةالمقدسوالكتاب
الغضبعنهميطرحواأنكولوسىأهلمنالرسولبولسويطب02ايعقوباللهبر

38كولوعئالقبيحوالكالموللتجديفوالخبثوالسخط

الغضبيحدثعضدماإنهشيشرونفالفقدالغضبعلىيشجعالالوثنياألدلمطللتفكيروحتى
جنونللغضبإنالفيلسوفسنيكأقالوقدمعقوألأوصحيحاشيئااإلنسانيعملأنيمكنال

قصير

ألحعقارانيأثا

مستوجبيكونرقاألخيهفالدومنفيقولالغضبشرورمنثانيةدرجةإلىالمسيحينتقلثم
نبرةأصألوهطهطكماترجمةالفيمكتوبةفهيلذلكترجمتهايمكنالرقاوكلمةالمجمع
ايهالهيقولوكأنهاإلنساذذلكيحتقررقاإلنسانيقولوالذياإلحتقارعلىتدلصوتية
االحتقارعةتعبيرفهطالعقلفارغأواألبله

استاذماعندمنراجعأكانإنهنقولاليعازربنحمعاناحمهاليهودمعلمياحدعنقصةهناك
عليهيردلملليهودممبالمعلملكنيحييهالخلقةقبيحإنسانأفقابلوصالحهوعلمهبنفسهفخوروهو
عليهفردوالقبحالدمامةهفهعلىبلدتكءأبناكلهلأقبحكمارقالهقالبلالتحية
خليقتهأنكيفخلقنيالذيلذاكوتقولتذهبانيمكنكولكنأعلممالماداهذاقائالالرجل
القدربهذاقبيحة

ذميمةخطيةاآلخرينإحتقارإن

دلسنهدريممجمعويقصدالمجمعمسنوجبيكونرقاألخيهقالمنإنالمسيحيقوللذلك
إفاأنهللناسيبينأنأرادلكنهحرفياذلكيقصدعيسويكنولماليهودمجامعاعلىهوالذي
أردأاآلخريناحتقارفإذرديئاالقلبفيابكنونالغضبكان
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للغنىعنأوخطيرفروهوالكرياعماعنينتجقدفهومسيحغيرعملاالخريناحتقار
بجهلهدائمايشعرالحقيقىلمالعالكنوالمعرفةالعلمنتيجةأوردلمجءءشىبالروةوالتفاخروالروة
ممقودتءطثألجلهالمسيحماتإنساناحتقارإنالمعرفؤإلىوحاجته

اآلخرينمحعةمنالحطثالئا

الغبطهوواألحمقجهنمنارمستوجبيكونأحمقياقألومنبقولهحديثهالمسيحيوالىثم
الجاهلقالا41مزمورفيعنهقيلالذيالجاهلهووأخالقيألدبياءغبابلعقلياغباغليس

شرورهـعلىيحاسبهإلههناكيكنلملوويتمنىشريرةحياةيحياالجاهلأنإيإلهليسقلبهلط
قالواذاواألخالقيةاألدبيةالحياةعلىبلالعقليةالمقدرةعلىالحكمبهايقصدالأحمقفكلمة
حمعتهإلىءفيسطمستهترةحياةيحياأنهيقصدفهواحمقياالخرأحد

كلهسبقمماكزعقابامستحقااآلخرينحمعةإلىاإلسدةالعملهذاالمسيحويعتبر

جهنمنارمسمتوجبفهو

العهدفيكثيرةنصوصفيووردتاليهوداستخدمهاوقدتاريخلهاكلمةجهنهأ5وكلمة
الجديد

ه21ولوقا74و54و34ومرقس325133و819و0182و339203همتى

36ويعقوب

الجحيمإلىبهارمزوقدالمستعرفالنارعلىللداللةتستخدموهي

لدينةغربجنوبفيوابروهوهنومابنواديإلىيشيراليهودييخالتلىفيالكلمةوأصل

مولوخأومولكالوثنيلإللهالنازعبادةالملكآحازفيهابتدأالذيانابأنهاشتهروقداورشليم
أوفدوهو823الثانياأليامسفرفيعنهوفيلكذبائحويحرقوناألطفاللهيقدمكانالذي

المصلحالملكيوشياءجاوعندمااألمالرجاساتحسببالناربنيهوأحرقهنومابنواديفي
ملعونامكاناهنومابنواثييكونأنامراألوثانعبادةوزقفى

3201ملوك2لمولكالنارفيإبنتهأوإبنهأحديعبراللكىهنومابنوددىفيالتىتوفهوضس

واألوساخالقاذوراتفيهتلقىالذكبالمكانهوهنومابنوادكبأصبحانذلكنتيجةمنوكاذ
فيهتشتعلالناركانتلذلكالقمامقمحرقةححارأنهأيهناكوتحرقأورشليممدينةوفضالت

صورةصارلذكقتلهالصعبمنالدودمننوعفيهوظهركثيفمظلمادخانريسودهدائمأ
944مرقستطفأأالوالناريموتالدودهمحيثالمسيحعنهوقالللجحيمرمزية

لذلكوتحرقطالنافعةوغرالقذرةءاألشياتلقىحيتللعنةرمزأهنومابنواديصارلقد
الجحيمهىالتيالمدامرةاللةقوةعلىللداللةداإجهنماالسماستخدم
وهكذاوكرامهملسمعتهمقتلهواآلخرينحمعةتشويهأنيؤكداغولابهذاالمسيحوكأنما

لكمأقوللكنطالحكممستوجبيكونيقنلمإنءللقدماقيللقدلليهوديقوذأنيريد



أيضاالدينونةتستحقللثرورةفالرغباتفقطللقاتلعلىتقعالالدينونةن
ردكطأمراإلنسانقلبفيالكامنفالغضب

أردأالكالمأوباإلشأرةاآلخرينواحتقار

األردأاألمرهواالخرينسمعةوتشويه

قلبهفيقاتأليعتبراألمورهذهفيفعلبالغضبقلبهءيمتلطالنياالنسعانإن

تخطبهيمكنالالذيالحاجز

53242متى

أخطأفإذاالكالمابهذيسوعإليهمتحدثالذينلدىعروفاشيئاوللذبائحالقرابينكانت
هذهإصالحإلىسبيألوالقربانالذبيحةكانتلذلكاللهوبينبينهعالقةالخطيتهعاقتإنسان
وإعادخهاالعالقة

التكفرهووالتقدماتبالذبائحالمقصودأننالحظأننستطيعوالذبائحالتقدماتشريعةوفي
هذاونالحظالنفسضبطمنخاليةبنزوةمدفوعاأوسهوأاالنسانفيهايقعللتطالخطاياعن
الالوببنسفرفي

دةواحوعملتعملهاينبغطالللتىللربمناهطجميعمنءشىفيسهوانفسأخطأتإذا
وألهواعملهاينبغطالالتطالربمناهطجميعمنواحدةوعملواإسرائيلجماعةكلسهاوإنمنها
إنح4023122الوينأإلههالربمناهطجميعمنواحدةبسهووعملرئيسأخطأوإن
والتقدماتالذبائحعنهاتكفرالسهويةفطايااهذه

نافعةالذبيحةتكونأنيمكنفالآلخرينحقوقاأواخرشخصاتمسالخطيةكانتإذاأما
للذيالضارالعملنتائجعالحمحاولةعلىتشتملوتوبةوندامةلكلترافيصحبهالمماللتكفير
اإلنسانعحله

منلختصبأومسلوبأأوأمانةاووديعةصاحبهوجحدبالربخيانةوخانأحدأخطأن
برأسهيعوفكاذباعليهحلفماكلاوسلبهللذيالمسلوبيردوأذنبأخطأفإذاصاحبه
ال6الويينألبذبيحةالربإلىويأتىخمسهعليهويزيد

يعرفونكانوااليهودولكناألمةكلخطاياعنللتكفيرمخصصاالعهـمالكفارةيومكانوقد
أخيهمعاإلنسانيصطلحلممافعالةتكونأنيمكنالالعظيمالكفارةيومفيالذبائحأنيقينا

واإلنساناإلنسانبينالجفوةتعابملمماعالجهايمكنالواللهاإلنسانسبالجفوةإنوقريبه
مادسلمماتنفمالالذبيحةفإنارتبههاسرقةعنخطيةذبيحةيقدمإنسانكانفإذأأوأل
الهيكلخارجوتحرقنجسةتعتبرالذبيحةفإندسلمالمسلوبأناكنشفإذاأماأوألسرقه
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الكاهنإلىيحضرهابلبنفسهالذبيحةيقدهالفاإلنساذالحالةهذهيصورأنالمسيحأرادكذا
مثلاألروقةممجموعةفيجازفديكونالهيكلإلىخمالثحضوروعندعنهنيابةايقدمها
غيريدخلهأنيمكنالالذيدلكهنةرواقإلىليصلالرجالىورواثالنساىورواقاألممرواق
القربانأوالذبيحةيعطىأناستعدادعلىطويلصففيدورهفيالعابديقفوهكذالكهنة

وهناكعنهتنوبالتطالذبيحةعلىويحملهابخطاياهليعحرفدلذبيحةرأسعلىويداهللكاهن
أخيهوبينبينهالذيءفصاايتذكر

أوألأخيهوبينينهالجفوةليصلحيسرعأنفعليطمقبولةفبيحنهتكونأذأرادفإذا

تخطيهيمكنالالذيالحاجزاناألساسيةالحقيقةهنهعنوقرةحبوضوالمسيحعإرلقد
لنايغفراللهأننتوقعأننستطبعالمعأعالقتنانصلحلمفمابعضمعبعضناعالقتناهو

خطايانا

غتبقىكثيرةصلواتأنفيالسببهووهذااللهوبينبيننايقفالذكبالحاجزهووهذا
مستجابة

وكهفيالسالماصنع

55262متى

قبلبدايهامنالمشكالتيعالجواأذالناسيوصىفهوعميةنصيحةيقدمالمسيحنرىوهنا
المستقبلنيممزمشكالتوتشبتتراعأن

معايتراضياأنيوصيهماوهوالحكمتوقاعةإلىطريقهمافيخصمينصورةلنايصورويسوع

علمنهمالواحدالمتاعبوتحدثمجرامأسميأخذالقانونفإنوإالالمحاكمققاعةإلىيصالأنقبل
األقل

الوقتنيلنابالنسبةةغرلصورةالمحاكمةإلىمعاطريقهحافيالخصمينصورةتبدووقد
القديمالزمانذلكفيمألوفةكانتلكنهأالحاضر

أخذوخصمهبتالبيبفصمايمسكبأنيقضينظامهناككاناليونافيالقانونظلففط
7طرهاوموجودفلكنهانادرقاالنظامبهذافهاالعمليجوزالتيالظروفكانتوقدالمحكمةإلى
دونالجنسيةانتحالأوالمالبصرفةأوالخطفأوبالسرقةالتلبىمثلبالجريمةالتلبسحالةفي
لنسصخصمينترىأنيمكنكانالعادةلهذهونتيجةعفودونالمنفىمنالعودةاوحا
المحكمةإلىطريقهمافييونانيةمدينةفيمعأ

مستحيألالموقفذلكمثليكنولمالههوديةالشريعةءضوفيأيضايتكلميسوعكانوربما
األخالفلسإلىسيوفيهأنهيذكرألنهدينحالةعنيتكلمأنهوالواضحاليهودىالقانونظلفي
منوكلنةللمدأوالقريةفيالمحلالسيوخجملعبمعرفةتسوىالحاالتهذهامئالكانتوقد
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فابهمدنىمنهمااحدأأذظهرفإذاصمةالمحإلىطريقهمافيمعاخصمثىترىد

اجبمكانقدد859ت31الوقاالحامايتهرشفيلوقاويدعوهصمةالمحشرطيإلىيسلم

يوفيهحتىالمذنبسجنؤالديندفعمنتتأكدأنالمحكمة

أمريأحدالمسيحنصيحتعنطأنويمكن

يعأسيعابملمإذاالخالفاودالجرةأنيعلمنااالختبارألنعمليةنصيحةتكونفقد1
الخالفانتقلماوكثيرأةالمراتولدفالمرارةأسوأالعالقاتوتصيراإلنسانأعماقفييرسبفإنه
خطيرةافقساماتوجوددلكنتيجةوكاناألجيالتعاقبعالأصرتيهماأفرادإلىشخصينمن

بدايةفيلخطأبااإلعتراهـؤاالعتذارنعمةنالاألطرافمنواحدأأنولوالمجتمعأوالكنيسةي
يتطلبكاذإذحتىضرورواجبيعأصالنزاعححمإنكيرةشروراالطرفانلتجنباألمر
فيالموقفىلعالجضروريةحطوةهذهلكنبالخطأاالعترافأولالعتذارالتواضعمنشيئأما

زمبعدمسنعصياعالجهمجعلالخالفعلىاإلصرارلكاالحاالتأغلب

ىتنلئالالحياقافرصةفيالناسمعالخالفاتتسويةواجبناأنيسوعقصديكونوقد2

خطاياعنيكفرالكفارةيومانيعتقدوذاليهودكاذوفدالجميعقاضطاللهاماموتقفالحياة
البعضبعضهمضدالناسخطاياعنيكفراللكنهاللهضداالس

تتفاقمأنقبلالمشكالتوحلوقةفيللسالمصنعهىالنتيجةوخالصة

المحرمةالرغبة

57282متى

تزناليقولالناموسكانفقديسوعوضعهالذيالجديدالمقياسمناخرنموذجهدا

بالموتالطرفيهايعاتجاكانأنهحتىشنيعاأمراالخطيةهذهبعترللناموسوكان0241خروج
أيضأالفكربلنفسهالفعلبدينونةيكتفىالالجديدالمماسلكن201االويين

الدينونةأنيبيناليونلفطالنصإنبلاإلنسانعندالطبيعيةالجريزةعنيتحدثالهناالمسيحإن
وتوقظهاللرغبةهذهفيهتئيربحيثنظرتهتكوناناوالشهوقابدافعإمرأةإلىينظرمنعلىهنا

تالوالذلكالمحرمقحغبةللتثيربكيفيةيحدثقدالعيناستخدامأنالقديممنذلليهودعرفوقد

الخطيتخدامهماوالقلبالعينوإنالشيطانحماسرةهماواليدللعينإنأمثالهمفي

منهارمقهالرغباتهذهاإلنسانفيتثيرقدكئيرةءاشيااننرىبالتجاربءملطعالموفي

الشيطانيسنخدمهاقدالسلععناالعالناتبعضإنبلواأللعابوالصورالكتبمنأنواع
منويحنوانرغبقعهذهليحركعينيهيستخدممنيحذرالسيحيسوعوربناالرغبةهنهإلئارة
ييحثقدالنجسالقلبصاحبلكنللطاهرطاهرءشيكلإناألشباعهذهمثلفيمتعةيجد
نفسفيمحرمةرغباتيحركمافيهليجدالمناظرمنمنظرأىفي
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الجراحيلعالخ

59253متى

لفعلهايعريناأوالخطبةلنايسببماببترصضأحاعالجأجراحيأيطلبيسرنرىمنا

هويونافيأصلمنلكلمةقباإللتقاتجديرةالعترةأبمعنىهنااطستخدمةاكطمةرا

هذهففطالفخفيالطعمفيهايمبتالتيالعصامعناهاكلمةممشتقةهي3عمالمثةه

هالكهافيأداةتكونوبذلكالفخأوالمصيدةدخولعلىالحيواناتءإلكراالطعبءيوفالعصا
صورتانالكلمةهذهءوورااإلنسانهالكفييتسببمأكلتعنيامملمةافكأ

إنسانطريقفيممتدحبلأوبهليصطدمإنسمانطريقفيبخأحجرصورةلىاألهالصوإة
بهكالإليقا

يراهافالواألغصانالقشببعضبعنايةومغطاةاألرضفيحفرةصورةالثانيةرالصورة
الحفرةفيفيستثلىعليهاأقدامهويضعاإلنسان

هالكهإلىويؤديويخدعهاإلنسانيصيدالذيءالشطهطالعرةإن

الكالمتطبيقيقصدالأنهشكالالعثرةلنايسببماكلنقطعأنبالقولسيحالميقصدماذا
اإلنسانجسمفيمحددمعينءبجزمتعلقةليستالشريرقوالرغباتالرديئةالعأداتألنحرفيا

حرفيةوليستمعنويةءأشياهذهوكلوالتصوروالقلبالعقلمننابعةهىبل

يفترضوكأنماالحرمةالممنوعةواألفكارالرغباتعنالحديثبعدمباشرةتأقىالفقرةهذهإن
واألفكارالرغباتمنأنقسناونحررنتخلصأننستطيعكيفقائألحديثهدبعسألهأحدأأنالسيح
دونهاالبابنغلقأنالصعبومنإرادتنادونتفاجئنااألفكارهذهأنهوالواقعالنقيةفي

الناسيتخذهاالتيالمواقفبعضفينفكرأنيمكنالسوالهذاعناالجابةفينفكربذونحن
الشريرةاألفكارهذهحيال

يجلسونأناسفهناكاألمورهذهفيالتفكيرعدمعلىللستمراالصرلرالمراقفهذهبينومن

عقلىمنالفكرهذاطردعلطعزمتءللشطهذاأعملالانعزمتقائلينوورددون

عنهنبتعدأننريدفيماتفكيرناتركزالكالمهذاثررناكلمانهأيعلمنااإلختبارلكن

األولىالكنيسةعصورفيبدأتالتيالرهبنةحركةهوالموقفلهذاالتاريخفيالواضحوالنموذح
ليتعبدواالصحارىفيصوامعفاختارواالشريرلمبالعاعالقتهميقطعواأنأرادواالرهبانءهؤالفإن
الشريرةاألفكارصراعمنينجوالمولكنهمفئها

مصلياصائماعزلةفيسنةوثالثينخمساقضلىإنهالرهبانأبأنطونيوسالقديسعنقيلفقد
يحاولكانالشيطاننحياتهتاريخفيوفيلبالصراعمليئةسنواتكانتلكهاجسدممعذبا
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للليالىإحديفيلهظهرتإهرأةصورةإتخذالشيطانإنوفيلالعالمومطامعبزوتهيذكرهن
الصراعمنينجلموهكذالتسقطهخليعةبحركات

هناكإذاعليهانتغلبفكيفيدهافيوقديمنعهاالالشرورةاألفكارإليقاففالصراعإذا
طريقان

النشاطمنءنتملطأنهوقأللشرهـللرغباتلهزيمةاألمثلللطريقإنالمسيحطالعملهواألول
ءشاآلخرفينفكرأنلليناندخلأناالفكارهذهلمثلوقتهناكيكونالحتىالمسيحيقيوالخدمة
نفوسنافيتفكرأنننسىمجيثكثيرأ

اإلنشغالهوالشرهـالفكرلهزيمةاكيدقالطربقالصالحةباألفكارعقولنانمألأنهروالثاني

صالحبفكر

لنمدهااآلثمةأيديناصوللناسوالرنالحذملىفيعيوننالنستخدمضرةاجموفأنقلعبهذا
اآلخرينألجلوالجهادبالتضحية

ينفصمالالذيالرباط

51323متى

هناكيكنفلممحددمحسوسأمرعلىيدهيضعكانالزواحنظامعنالمسيحتحدثعنلما
لدفيهاالمسيحيةجاتالشاأليامتلكمثلباإليخارمهدداالزواجفيهكانالتاريخفيوقت
المجتمعتهددكانتالعاثليةالعالقاشفيخطرةمرحلةيشهدلمالعاكانالوقتذلكففيلمالعا

وللرومانيةواليونانيةاليهوديةالنظمهىاألئدةالنظمكانتدلزمانذلكوفيواإلنهيارباإلنحالل
الزواحنظامفيقليألنتأملأنعليناينبغىالزواجعناثسيحفيهاتحدثالتيالظروفنعلمولكط
والروماذواليوناناليهودعند

اليهودعندالزواخ1

يعتبرالزواحعنفقدمموالمبأديالمثلأحمىمننظريأيراهاللزواجاليهوديةالمثلفيلالمتأإن
األركوامألواوكزواروالاللهلوصيةإتمامابهيقومأناإلنسانعلىينبغىمقدسأواجبا
لدراسةالتفرغوهوواحدلعذرإالمقبوأليكنلمتأخيرماأوالزواجعناإلمتناثفإذلذلك

مشئةوعارضلمالعافياللهصورةمنأنقصأنهيعتبرالزواجفيإنسانقصروإذااإللهيةالشريعة
ووصاياهالله

فاحذرواأعلنفداللهصوتألنللطالقيكرهاليهودممطكانالمبادصههذهمقتضىوعلى
وقد161ه2مالخىالرباقالالطالقيكرهألنهبابهشبإمرأةأحديعدرواللروحكم

علىاألناةطويلاللهإنقولهممثلالصددهذافيجميلةوحكمأمثالالهودالربينعندن
عبادةأوقتلخطيةيرتكبأنمنيموتأنلليهوديخيرالعفافعدمخطيةإالخطيةكل



شبابهإمرأةإنسلنيطلقعندمادموعايفيضنفسهالمذبحندزناأوئصنام

كلبعيدأالعملطالتطبيقكاناليهودعندالرائعةالمثالياتهذهمنالرغمعلىأنهالمؤسفلكن
فيتعتبرالمرأةوكانتهاويضشفاعلىالزوجيةالعالقاتكانتفقدالنظريةءالمباديعناليعد
سلطانتحتتصيرأنفىأبيهاسلطانتحتتظلوكانتشخصيقعأولرادةبالشيئااليهوحىنظر

سببألكطزوجتهيطلقأنيستطيعالرجلوكاناإلطالقعلىشرعيةحقوقبدونزوجها
يمكنفالالرجلأمااإرابدونأوبإرادتهاءسواتطليقهأيمكنالمرأةإنالربيينتدوسقللوقد

فقطبإرادتهإالتطليقه

تقولا2التثنيةسفرففىالناموستفسيرأسلهوااليهودانالظاهرةهذهنيالسرولعل
طكالشعيبفيهاوجدالنهعينيهفينعمةتجدلمقإنبهاوتزوجإمرأةرجلئخذإذاالشريعة
بيتهمنوأطلقهايدهاإلىودفعهطالقكنابلهاكتب

ليكناالزوجفيهيقولطالقكتابمجردكانتإذللغايفسهلةالطالقاتءإجراوكانت
تريديآخرتتزوجطأنيمكنكحتىوتحريركبظالقكالكتابهذاصدرمنطأقهكعلومأ

الورقيغوهكذاالشهودمناثنينامامالمكتوبهذالزوجتهيقدمثم

هذهتفسيرفياختلفتفقدطكلضعيبفيهأوجدعبارةحوليدورالتفسيرمحوركانوقد
التضييقإلىتميلوكانتسمعىمدرسةأحداهمااليهوديةللتفاسالرالمشهورتانالمدرستانالعبارة

حتىإنهقالواوقدفقطالعفةفقدانيكونأنينبغىالعيبهذاإنأنصارهاتالوقدوالتدقيتى
تزنلمدامتماطالفهايإررالهذافإنآخالمزوجةمثلشريرةالمرأةكانتإدا

سببأنقالواأنهمحتىللغايةمتحررةكانتوفدهليلمدرسةفهطالثانيةالمدرعةأما
بزيادةالطعامطهىأفسدتإذاإعرأتهيطلقأنيستطيعفاإلنسانالمرأةفيعيبايكونأنيمكن
إذاأوالخارجفيالرجالمعتحدثتأومغطاةكيربرأسالشارعإلىخرجتإذاأوفيهالملح

قالوابعضهمإنبلالشجاركثيرةكانتإذاأوحضورفيزوجهاوالدىعنءبالسوتحدثت
زوجتهمنجاذبيةفىأخرىإمرأةوجدإذاإمرأتهيطلقأنيستطيعجلدلىإذ

عندقبوألكزكانتلذلكالشرورقاإلنسانيةالطبيعةمعتتفقالفريقهذاءآراكانتوقد
الطالقعنالمسيحقيهاتحدثيالتالظروفنرىوهكدااضأسا

اليونانعندالزواج2

فيالعالقاتعنشيئأندرسأنبداللذلكفلسطيئحدودتتخطىأنالمسيحيةعلىكاذ
أيضارالرومازاليونافيانجتمعفيسرةال

الزوجيةالعالقاتيهددكانماوأعظبمواحتقارإقاللنظرةالمرأةإلىينظراليونانيالمجتمكات
وقدللتعجبيدعوالعادياأمرالليونانينبالنسبةكانتجيةالزالجاةرظلعالذاتأثو

إلنجابوالزوجاتلمساكنهنوالمحظياتوالسرارىللمتعةالغوافيلناإتقائالمستينوسدكتب
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ءالمباديإلىدخلتاليونانيةالمبادكطءهذهإنبلبأمانةالمنزلشئونورعايةالشرعيينألطفال
عادياشيئأاالبحسباءالمباديهذهعنيدافعالمشهورالخطببشيشرونوكانفأفسدتهاالرومانية

فأمألو

المحترمةالسيدةمنيتطلباليونافيكانفقدعاديغيرأمراالزواجإلىاليوناننظرةكانتوقد
الرجألهوجودأماكننيطعامهاتتناولوالالشارعفيوحدهاتظهرالبحيثعزلةفيتحياأن
ويعطىالكاملةاألخالقيآلالنقاوةزوجتهمنيتطلباليونالطالزوجوكانعىابئنشاطلهايكنلمو

المنزليةلألغراضضرورةالزواجيعتبروناليونانيونكانلقداألخالقكسرفيالحرياتكللنفسه
يوجدوملزوجتكمنكزالخطيرقأموركعلىتأتمنهمنيوجدلالقالنفسهسقراطوحتى
هىإالمعهالحديثيندرمن

كانتفقدكورنثوسفيأفروديتهيكلفيشاذموقفنشأأنالنظرقاهذهننيجةمنكان
إنحتىءمساكلكورنموسشوارعيمألنوكنالمقدسءللبغايحترفنكنكاهنةألفهناك
كاكورتئوسإلىرحلةنفقاتيتحملأنإنسانكليستطيعاليقولكانحينذاكشائعأمثأل

غريبأيكنأوالحبإلهةألفروديتثانيأهيكألاليونانيونبنىيجمعنهكنللذيالمالومن
البغاعإيراداتمنهيكأليبنواأننظرهميخا

الظاهرة5تقاليدمنكانالذياليونانيةاإلجتماعيةالحياةفيواإلنحاللالسقوطمقدارنرىوهكذا
الزواجخارجالجنسيةالعالقات

شاهدينأمامزوجتهالرجليطلقأنيكفىبذقالطريقفيعقباتأيةهناكتكنولم
الصدافمؤخريعطهاثم

للعائليةوالعالفاتاألخالقعنالساميةهاتعافيهلتنشرالمسيحيةتءجاالذيالجوهوهذا
المسيحية

الرومانعندالزواج3

سالردإلىالحسنمذتطورألنهمأساقأيعتبرالرومانعندالزواجفيالعالقاتتطوروتاريخ
بالنةالبيتكاناألسرلربالسلطانوكاناألسرقأهوالرومانيالمجتمعأساسكانفلقدفاألردأ
محتقراأمراءالبغاكانلذلكاإلجماعيقيالحياةفيهامادوراتلعبالزوجةوكانتعماشىأهدأللرومان
جدأنادرأأمراكانالطالقوكذلكونحجأل

ماإرهاغزوااليونانلكنسياسيأاليرنارغزواالذينهمللرومانأنومعاليونانتأثيردخلثم
ءنساعنالفيلسوفاسينتحدثوقدعلزواجشائعأأمرأصايالطالقلذلكواجماعيافكريأ
كانواالذينامبالحكالالتاريخيميزنكنبعضهنإنقيلحتىكثيرةمراراويطلقنيتزوجنكن

ذاكمنطالقهنأوهذامنزراجهنبوقتبلالمشهورةثبالحوامأويحكمون

سنينخمسفيمراتثمانيتزوجتأنهاإمرأةعنوقيل
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بوعدتربطهاإلنسانلمة

53373متى

يعرفونهاالناسكانالتيالتعاليمإلىيسوعفيهاأشارالتيالكثرةالمراتالجبلعلالموعظةيميزمما
لمالعااالنوأقوالهمهمتعاومنالصدقبقولفائقأإهتمامأيهتموناليهودمعلموكانفقدقبلمن
فييقفواأنيمكنالأشخاصأربعةهـأيضأوالسالموالصدقللعدالةأمورثالثةعلىيثبت
يغرهاثمكلمةيعططمنوأيضأالمذمةومسيعوالكذابماوالمرايالمشهبزممطهـأاللهمحضر
المجامالتأنحتىمطلوبالصدقأنالتفسيرفيعىمدرسةنادتوقداألصنامكعأبدشرير
المئظرقبيحةكانتذاجميلةإنهالعروسالقولمثلجائزقغيراالجتماعيةالحياةفيالعادية

قالتفقدحفطأوبقسممصحوباالكالمكانإذايتزايدالصدقعلىاليهودإصراروكان
7ة2باطألكاخروحباسمهينطقمنءيبرالالربألنباطألإلهكالربباسمتنداالالوصية
قسماأفسمأونذرارجلنذرذاالنقرأالعددسفروفيالكاذبدالحلفمنوتحذرتهيفهذه

وفي32عدديفعلفمهمنخرجماكلحسبكالمهينقضفالبالقسمتفسهيلزمأن
عليكفتكونمنكيطلبهإلهكالربألنوفاعهتوخرفالإلهكللربنذرأنذرتداالالتثنية

321232كاتثنيةوإعملإحفظشقتيكمنخرحماخطية

يرضىأنيمكنالالحلفمننوعانهناككانتاألرضعلىالمسيحالسيدحياةزمنفيلكن
سليممبدأأيعما

يستدعطالحيثيحلفونالناسكانمافكثيرأواسحتهارلجاستخفافالحلفهواألولدلنوعأ
ذلكغيرالمماورأيمهوحياقيبعبارةكالمهمالناسيستهلأنالشائعمنوأصبححلقااألمر
وقاراوتفكيربدونشفاههمعلىالمقدسةءواألشياالمقدسةءاألحمايستخدمونالناسكانوهكذا
الحالةهذهعلىالهودالربيونثاروقد

يجبنوعنوعينإلىاألقسامالهودقسمفقدواقلصللمرارغةالحلفهوالثافيالنوعب
اللهاسمعلىيشتملالذيفالحلفمنهيتخلصأنلإلنسانيمكنونوعاإلنسانبهيرتبطأن

بقسمهيبرالأنفيمكنهاللهاسميؤكرأندونمجلفأناإلنساناستطاعإذاأمابءالوفامجب
أوءبالسماأوبرأسهبحلفكانالقسمءبوفامرتبطايكوناللكىاإلنسانانالنتيجةوكانت
ءورامنالفكرةوكانتواقسامهمبعهودهمالحنثفيالناستفننوهكذابأورشليمأواألرف
أمامعامالتنافيفريكأمعنااللهنعتبرفإننااللهاسمذاكرينحلفناإذاانناهواإلعتقادهذا
بمعامالتنالهدخلاليكوناللهفإذضمعدنذكرأإذا

معامالتناكلفيلناشويكأيكونأنمناللهنبعدأننستطبعالأننايبينأنيسوأرادولقد
اإلنسانورأساللهمدينةوأورشليمقدميهءموطيواألرضعرشهءالسمامكازكافيفالله
حياةكلإنءسوداأوءبيضامنهاواحدةشعرةمجعاأنيستطيعالألنهلهحرأمتاعأليست
معناموجوداللهفابئنذكرمهلمأماللهاسمذكرناءسوافإنناولذلكللهمفكاإلنساذ
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الحياةنقسمأننستطبعالفنحنأبديمبدأهويعلنهأنيسوعأرادالذىللمبدأهوذا
إحداهمااختانلناتكونأنيتبغطالونحنبمعللهدخلالواخرلللهفيهيتدخلقسمقسمينإلي

للسلوكبمقباسيننحياأنيمكنوالالمصنعأوالحقلأوالمكبفيللعملواألخرىللتدين
للعملواآلخرللكنيسةأحدهما

كلفيموجودإنهاآلخرءالجزمننطردهثمحياتنأمنءجزإلىاللهندعوأننستطيعالإننا
يعرفإنهبلفحسببأفواهناننطقهاالتطالكلماتيسمعالإنهنشاطهانولحىكلوفيالحباة

يسمعبلفدسباحمهعلىتشتملالتطالعباراتعلىلمتمامهيقصرالوهوبأفكارنايدورما
مقدسقعتكونأنينبغيووعودناعباراتنافكلأبدامعامالتناعننبعدهأنيمكنوالعبارقكل
اللهحضرةفيجميعهابهأننطقألننا

الحلفءإنتها

ذلكمنكروليسالأونعمبلحلفبالكالمنايكونأنالمسيحبوصيةءالجزهذايحتتم

إنبلصدقهلتأكيدقسمأوحلفإلىاإلنسانفيهيحتاحالالذيالمثاليالموففهوهذا
قالوقدضروريأوالزمغرالحلفيصيروهكذادقهتؤكدالتطهطذاتهاشخصيته
يتطلبونفالكالمفييثقونالناستجعلحياةيحياأنالمسيحعلىإناإلسكندريكليمندس

حاجةدونتربطهالتيهاإلنسانكلمةفيهتكونالذيهوالمثالمطفالمجتمعحلفأأوقسمامنه
حلفإلى

حتىاالطالقعلىبقسمينطقأناإلنسانيمنعهذاالمسيححديثهلسوالإلىنأقوهنا
مثالالمحكمةقاعةفي

دليهودمنجماعةوهم3طكثالاألسينيونمنهمإطالقاالقسمعنالناسبعضامتنعلقد
أىتحتقسمبأيءاإلدالورفضوامسيحيقعطائفةوهمعدكااثالكمويكرزفريقومنهم
ظرف

المناسباتبعضفيالرسولبولعرإنويقولناإلصرارهذابمثلالموقفهذايتخذالالبعضلكن

كورنثوسإلىاتلمعديكمإشفاقأأنينفسىعالاللهأستشهدودكنيمرةقالفقدحدفص
أفىاللهقدامهوذابليهمبهممتبوالذيقالغالطيةأهلإلىرصالتهوفي32اكورنثوس2

باللهيستحلفوهانيعترضلمنقسهيسوبنفيلوقد2اةغالطيةفيهممذبستل

أنتهللناتقواأنليابأللهأصتحلفلثلهوقالالكهنةرئيسفأجاب623646متىفي

فلتانتيسوعلهقالاللهإبنالمسيح

أحدتعنطأنيمكنالعبارةهذهإنالثعريرمنفهوثملكعلىزددوماالقولمعنىفماإذن
ينأمر

عنناخةرةللضرشهذهفإناالنسانيحلفأنالضروركطمنكانإذاأنههواألولالمعنىأ

ضرورةهناككانتلمامحتمألكذبهجعلاإلنسانفيضرهناكيكنلمفلواإلنسانفيالذىالثر
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لمعافينحياألنناالمناسبالصبعضفيالناساستحالفالضرورىمنأنههوالثافيالمعنىب
للحلفضرورةتكوناللللهملكوتعالمهوالذيالكاملالعالمففىشرير

مؤكدكالمهصدقفإنأبدآالحلفإلىيحتاجالللصاعاإلنسانأنهوالمسيحيقولهماإن
وأنخطاقهاليسرأنعليدلإنمافهاالحلفتستدعطظروفوجودلكنذاتهاشخصيتهمن

حتىصالحةصادقةحياةتحياأنمنايتطلبهذاالمسيحوقولشريرعالمفيهنحياالذممهالعالم
ءالملطالعالمهذامننصدحأننحاولأنمنايتطبكماديصدقونانحدفأنمناالناسيتطدبال

اإلمكانقدرالحلفتتطلبالتطالمناسباتمناإلقالليمكنحتىوالكذببالزيف

بالمثلالمعاملةمبدأ

583قى

لمبادكطءأساساتتخذالتطالمسيحاقوالأهممنتعتبرالقولهذاتعقبالتطالعباراتإن
الناسمنالغيرحياةعنالمسيحيةالحياةتميزفهيالمسيحياألخالق

قانونوهوبسنوسنبعينعينوهوالعالمفيقأنونأقدمبذكرءالجزهناالسيددأول

منبابلحكمالذيحمورالىقوانينهطجداقديمةقوانينفييظهرالمبدأوهذابالمثلالمعاملة

الميالدقبل5822222سنة

ةالقوانينهذهنصوصومنالفقيرأووالعاملالنبيلاإلنسانبينتميزحموراكطقوانينكانتوقد

قطعفيتسببوإذاعبنهتقلعأنبدفالنبيلإنسانعينفقدانفيماشخصببتسإذا

اطرافأحدقطعأوعينقلعفيتسببإذاأماأطرافهأحدقطعفيجبنبيلإنساذأطرافأحد
تخلعنبيلإنسانأسنانأحدخلعفيتسببوإفاالفضةمىوزنةيدفعأنفعليهفقيرشخص
الفضةمنوزنةثلثفيدفعفقرإنسانأسنانأحدخلعفيتسببإذاأماأسنانهإحدى

الضررمرتكبعلىالعقوبةتوقيعهرالقانونهذأوأساس

األقلعلىمراتثالثمذكورأفنراهالقدصمالعهدتعاليممنءأجزالقانونهذصاروقد

وكيابرجلورجلبيدويدابسنوسنأبعينوعينابنفسنفساتعطىأذيةحصلتوإن

2ه1232خروحبرضورضأبجرحوجرحايكط

بسنوسنبعينوعينبكسركسربهيقعلهكذافعلفكماعيبأقريبهفيإنسانأحدثوإذا

42912الويينفيهيحدثكذلكاإلنسإنفيعيباأحدثكما

2اا9تثنيةبرجلرجلبيديدبسنسنبعينعينبنفحىنفسعينكالتشفق



اذرفبلءالدماوصفكاللقتاميالينالناسكانعندماالقديمالعهديثراثمنهذهانت
أمورعدةنالحظأنبنامجدرالقديمالعهدإلىالنقدبتوجيهنبدأ

فإنالرحمةبدايةالحقفيهيبلقاصيةهمجيةضريعةليستبالمتلالمعاملةشريعةإنأوأل
يهأقددلناسكاذفقدالترعنداالنتقاميةالنزعاتمنالحدهوالشريعتهذهمناألساسالقصد

أخرىفبيدةمنآلخرأذىيسببمافبيدةمنفردأأقمجدثوعندماالقبلباددنظامفييعيشون
اإلنتقاموكاناألخرىالقبيلةأفرادكلملينتقموايخرجوذإليهاءالفساللقبيلةأفرادكلفإن

للحدجاعتبللثإلالمعاملةصريعةفإنلذلكإنتقاماالقتلمنبأقلالمنتقحونيرضىالإدشنيعأ
منارتبكلمامماثالعقابأوحدهءالمسيالشخصبعقابءواجمتفااإلنتقاميةالنزعاتهذهمن
للرحمةبدايةكانتبلهمجيةاووحشيةتكنلمللشريعةفهذهجرم

كانتباإليهأمدمنعلىالعقوبةتوفعفيالحقللفردتعطىتكنلمالشريعةهذهإنثانيأ
كانقضيةكلأنكيفنرىااها9صرالتتنيةوفيالعدالةتحقيقفيللقضاةدليألالشريعة

الشهودويسمعواالقضاةيفحصهااذبدال

تطييقإناليهودءعلماقالفقدحرفيادائمأتنفذتكنلمالزمانبمرورالشريعةهذهإذثالثا
سليمةعححبحةنخلعأوتالفةكيربأخرىنالفةعينمساواةيقتضىاألحيانيعضفيالشريعة
كانواوقدللنعويضالنقديةالديةنظاميضعونابتدأواثمومنسليمةغيرأخرلىمنبدأل

ويقدرونالسوقطفيسيباععبدكأنهالمصابالشخصيعتبرونأوأحيانأالتعويضيصاعفوذ
قواننيضعرنابتدأواوهكذاالفرقيدنحكلأنالمذنبمنويطلبونوبعدهااإلصابةفبلسعره
ذلكغيرإلىالوقتضياعأواإلهانةأواأللمفيمةلتقدير

القديمدلعهدففيالقديمالعهدفياألخالفيةءالمباديكلهطليستبالمثلالمعاملةضريعةإنرابعا
مثلالرحمةتعاليممنوامجادقبسات

81ا9الويينالربأناكنفسكقريبكتحببلشعبكءأبناعلىتحقدوالتنتقمال

5212أمثالءمافاسقهعطشوإنخبزأفأطعمهعدوكجاعنال

4292أمثالعملهمثلاإلنسانعلىأردبهئفعلهكذالميفعلكماتقلاال

أيضابالرحمةءملطالقديمالعهداننرىوهكذا

االنتقاممنوالحدالرحمةهواألسامطوهدفهالقديمةالشرائعأساسهوبالمثلالمعاملةفقأنونإذا
منكثيرفيحرفيأينفذيكنولمءوالقضاةالحكاملجماعةلكنيطيقهأنللفردمتروكايكنولم

والمقابلةالثأرمبدأألنالقانونذلكمبدامحاالمسيحفإنهذاكلمنالرغمعلىلكناألحيان
القيودطريقهفيووضعناحددناهمهماالمسيحبذالحياةفيلهمكانالبالمثل
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بالمثلالمعاملةمبدأءنها

5931متى

فيفلناثماألنتقاممنالحدهدفهكانبالمثلالمعاملةمبدأأنكيفالسابقءالجزفيدرسنا

المحدودلالنتقامالقديمالقانونهذاليستبدلالمسيحءجاالمبدأهذممحوجلهـتالمسيحيةدذالختا

ذكروقدبالمثلالمثلمقابلةوعدموالغيظالغلإزالةجوهرهجديدأروحاتحملروحيةبشريعة

العمليةالحياةفيوتطبيقهالجديدالمسيحالروحلهذابهماذجحاالتأوأمخلةثالثةالمسيحالسيد
الهدففقدناالحرفيقعبالنظرةفهمهاوأسأناساذجةنظرةإليهاونظرناافاذخهذهأخذنالوركل

السيحيقصدهاللنطالمعافيحكمةنتفهمأنواجبنافمنلذلكمهااألسامصثلى

قولهفياألولافوذجأوردالشرتقاومواالوهوإاألساييالمبدأالمسيحوضعأنبعد1
علىاللطماتمجردبالطبعيقصدالوهوايضالهاآلخرلهفحولاأليمنخدكعلىلطمكمنالبل

استطاعلمااأليمنخدهعلىإنساناليضربالنيايدهيستخدمأنأرادعاديأإنساناأنفلوالوجه
األيمنخدهعلىاآلخريضربأنيسنطبعوهوقؤتهااللطمةتفقدبكبفيةيدهعوجإذاإالذلك
مضاعقااحتقاراتعتبراليدبظهرلللطمةكانتاليهودالربينناموسوحسبيدمبظهرضربهإذا
مضاعفأاحتقاراماإنسانإليكوجهإذاحتىيقولأنالمسيحأرادفكأنمااليدبكفاللطمةعن
يتعرضأناإلطالقعلىيحدثالأومحثيرأيحدثالوربماعليمتحنقأوبالمثلتعاملهانيبغطال

المعنويةاللطماتمنأخرىأنواعمنتخلوالالحياةلكنوجههعلىلطمةيمالفيهلموففصاإلنسان
كانبسيطاالشريقاومواالأنالمسيحيينريوصويسوعإساأوسبأوتحقيراوءهزمن
خمروشريبشرمكولإنهعنهقيلفقدكثيرقااتالساءنفسهيسوعرضتعوفدبالغأام

نسبوقدمشابهتهمإليهينسبونبذلكوكأنهموالزوافيللعشارينومحباصديقااعتبروهوقد
اتهموهمقدبلالبشرلحوميأكلونوأنهمالحرائقإشعاليتعمدونأنهماألولينالسيحيينإلى

المحبفهةويسمىكانماعلتحتوىكانتعبادتهمألنواإلباحيةوالفجوراألخالقبانحطاط
مكروهاسيكونأنهحذروهوالمظلومينءالفقراعنالدفاعءلواكأداشافنسبراللوردحملوعندما

ولبرفورسابتدأوعندماالوزاركرسىإلىللوصوليستطيعلنوأنهإليهاينتمطالتيالطبقةمن
ممكنةمذمةكلأعداؤهعنهأشاعالعبيدلتحريرحملته

دعوةفييغفلكأنمتعمدةغيرأومتعمدةةءإساالمشحطيصادفانيمكنمجالكلوفي
جارحةنقدكلماتاليهتوجهأوبهجديرهوالذىأولهللناسبالكانيعططالأوحفلقإلى

بالاإلساعةيقبلأنسيدهمنتعلغلقدةءإساكلتماماينسىأنينبغطالحقيقطوالمسيح
حالبأيةءاإلسارديحاولالوأنحنقأوغضب

ثوبكويأخذيخاصمكأنأرادومنفيقولالثافيافوذجإلىالمسيحالسيدينتقلثم2
نبحثأنعلينابلحرفيةنظرةالحديثيلىننظرأنينبغيالأيصاوهناأيضاءالردالهفاترك
نعكانالذيالقميصيليتشيرهناثوبالمترجمةوالكلمةالعبارهذهءوراالكامنالمبدأعن
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ثصبمتلكعادةالناعىلفقركنوقدغبابهتحتأوردائهتحتاإلنسانويلبسهللقطامنأدة
النهارفيئيابهفوقتديهاساإلنسانكانللتىالثقيلةالعباعةفهوءالرداأماثوباقميصمن

صاحبهأوأخيهثوبيرتهنأنيستطبعاإلنسانأناليهودشريعةفيكانوقدالليلفيبهاويتذثر
الشريعةتقولإذعباعتهأيهردايأخذأنيستطيعاللكنهمثأللدينءوفا

غروبلىفيالخارجطءالرداأيعباعةمعناهاالعريةوللكلمةصاحبكثوبارتهنتاالن
ة226272خروجيناممأذافيلجلدهثوبههوغطاؤهـوحدهألنهلهتردهالشمس

لفاصمةفيمنهيأخذهأنلغيرهيمكنوالرداعيسترجعأناإلنسانحقمنممنفقدإذا
أخذمفيحقلهالنىثوبكويأخذيخأصمكأنأرادمنيقولهنايسوعولكنالمحاكمةأو

بسيبيتشاجرأنينبغيالالمسيحيأنذلكومعنىفيحقلهليسالذيءالرداأيضأفأترك
ويلجأونوامتيازاضيحقوقهمبسيبويتخاصمونيتشاجروندائماأناسفهناكالشرعيةحقوقه
يوجدللكنائسفيحتىأنهلهيؤسفوكافيهأحقالهمأنشعرواإذااألمورأتفهألجلءللقضا
علىتعلبأدنىأحسوالوالدنيأونويثكلوحقوقهمبإمتيازاتهميطالبوندائماذلكمثلأناس

الحقيقطفالمسيححموهانيالمسيحيةيفهموالمءهؤالأمثالإنواختصاصاتهموحقوفهممراكزهم
المسيحىإنبامتيازاتهيهغمماربمسئولياتهويهتيواجباتيخاتقكيرهبقدرحقوقهفييفكرال

كانمهماوامتبازاتهحقوقهأجلمنيدافعللذيأماالسالمسبيلفيكئيرةأحيانأحقوقهينسى
المسيحطريقعنيعيدفهوخارجهاأوالكنيسةفيالثمن

6شينمعهفاذهبواحدأميألسخركومنفيقولالثالثالفوذجإليالسيدينتقلثم3

تسخيرحقلهمعنالسلطانأصحابألنمحتلبلدصوردهطالعبارةهذهترحمهاالتىوالصورة
متنوعةأعمالفياآلخرين

مسيرةمرحلةكلطولمراحلالماالمسافاتبتقسيميقضيللبريدنظامهناككانالفرسوعند

واستبدالهاالخيولوإطعاموالراحةالطعاملتناولمكاناالبريدساعطيجدالرحلةنهايةوعندواحديوم
أنحقهمنكانفقدالمرحلةنهايةفيالضرورياتهذهيجدلمالساعطأنحدثإذالكنء

األحيانبعضفيعنهعوضاللرسائلوليحملبلوالشرابالمامليعطبهالمواطنينأحديسخر

فياألهالىيسخرونالمحتلونالجنودكانفقدالمحتلةالبالدكلفيسائدأالسخرةنظاموكان
السخرةسيفوكانالرومانىاالحتاللتحتاليهودوكانقاسيةشنيعةوبكيفيةاألعمالكل

ويطلبرأسهعلىيقفرومانياجنديايرىبأنمهددادليهوديكانوقتأيففطعليهممسلظا
سخروهحينالقيروافيحمعاذمعحدثماوهذاماعمأللهيعملأنالسالحتهديدتحتمنه
يسوعصليبيحملأن

تسيرأنسخركاحداأنافترضيقولفهوالسيحكالمنقهمأننستطعالنورهذافي

ناقمضجروأشاالمسافةهذهمغهتذهبالواحدميلمسافةشيئالهلتحملأوإلرشادهمعه
راضىوأنتميلينمعهاذهببلحاقد

301



ألنكحريتئطتثتتالثافيبالميللكنكعبوديتكتثبتاألولبالميلأنكأحدهمقالكماو
نحتاراراضياذهبت

أخهالطريةفىفكربلءتشاكماتعملأنكالحريةمعنىفيتفكراليقولالسيحوكأن
مسروراإعطهمعقولىوغرثقيألكانلوحتىمايعملتكلفوعندمااآلخرينلخدمةامتياز

للغيركخدمة

األشياتلعملطريقانفهناك

للعملهذاتكرهأنكعلىتدلبكيقيةكثروليىمنكيطلبماتعملأنهواألولالطريغ
مضفياعلىبهوتقوم

كانمماكلرالعملتتقنإنكحتىمبتسماراضيأمنكيطلبماتعملأنهوالثاقوالطريق
منكالمطلوبمنممزتعملأنمستعداوتكونمتوقعا

المسيحبيعرفلممضضعلىإنسانبمعاونةيقوموالذيالضجروالخادمالمهملالعاملإن
كانلوحنىاآلخرينيساعدمايعملبلفقطيريدهمايعملانينبغىالفالمسيحىحموهافي

وللذوقلللياقةمنخالياالمساعدةطلب

الثالثالقواعدهذهالسيحللسيديضعوهكذا

حقوقمعلىاإلصرارسبيلفييتشاحنأنينبغيوالبمثلهااإلساعةدسانينبغطالالمسيسإن
ناالخرخدمةفيدائمانفسهيضعأنعليهبلءيشاماليعملحرأنهيفكرأنينبغطوال

إليهنصلأندائمانععىنإليتناالمقياسهذاعنابعدناما

الكريمءالعطا

52متى

والحقيقةمنايقنرضأنأرادمننردالوأنيسألنامننعطيأنبالوصيةءالجزهذايختتم
وردماعلىمبنيةوميوالجمالالسمومنرفيعةدرجةللىوصلتءللعطااليهوديةالشريعةأن
ا71ا5التثنيةسفريخا

فالإلهكالربيعطيكللتطأرضكفيأبوابلثأحدفيإخوتكمنأحدفقيرفيككانن11
احترزإليهيحتاجمامقداروافرضهلهيدكافتحبلالفقأخيكعنيدكتقبضوالقلبكتقس
بأخيككعيءوتسوءاإلبراسنةالسابعةالسنةفربتقدقائأللئيمكالمفلبكمعيكونأنمن

تعطيهعندماقلبكءيسووالأعلىخطيةعليكفتكونالربإلىعليكفيصرختعطهوالللفقير
تفقدالألتهيدكإليهتمتدماوجمغأعمالككلفيإلهكالربيباركلثاألمرهذابسببألنه

تثنيةأرضكفيوالفقيرالمسكينألخيكيدكافتحفائألأوصيكأنالذلكاألرضمنءالفقرا
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االنسانوتوصىالديونكلمنءاإلبرايصيرفيهاالتطالسابعةالسنةإلىهناتشيرالشريعة
ويفقدالدينآيلغىأنخشيةالسابعةالسنةهذهموعدقرببسببأحدإقراضعنيعتذرالأن
أقرضهما

مباديميخمسةووضعوااآلياصمأهذهأساسعلهءالعطاعنهمتعااليهودالربيونوضعوقد
للعطاغ

إنسانرفصوإذااألصنامعابدمثليعتبرءالعطايرفضفمنءالعطاعناالمتناعينبغيال1
لهيقدمهأنرفضممنالماليسألفيهالذممماالبوميأتىفقديعطىأن

تقدمبأنتوصطشيةالسفرثريعةإنلهتعطىلمننفعذاتالعطيةتكونأنينبغط2
ينيغطبلفحسبالرمقيحفظمابتقديمنكتفطالبأنذلكفسرواوقدإليهيحناجمالالنسان

فبلعليهيعيقكانالذيبالمستوىيحنفظأنعلىاإلستطاعةقدريساعدهمالالنساننقدمأن
وهويفتقرالذىاالبنإنقالاليهودءعلماكبارأحدوهوليلالإنقيللذلكيفنقرأن

وقدأمامهيجرىوعبدأليركبحصانابلفحسبالطعاماللهيقدمأنينبغىنبيلةأسرةمن
أماموجرىالعبدمثلوعملبنفسههليلفقامعبدايجدأنمرةعليهتعذرأنهالمؤرخوذذكر
النبيلاالبن

باكربلفحسبذاتهالققريزيلأنينبغطالءالعطاأنالتعليمهذاءوراالجميلةوالفكرة
الفقرعنينتجالذيبالذلالشعوريزيلأن

مذافياليهودءعلماتوسعولقدأحديدرىأندونءالخفافيءالعظايكونأنطينبغ3
الوالذيعطاياهيتلقىللذيمنالمعطافيهيعرفالالذيهوءالعطأانواعأحمىإنفقالوا
الناسإليهيأقىالهيكلفيمامكانهناككانوقدلهأعطاهاالذيمنالعطيةالمتلقىفيهيعرف
ولدفعيفتقروندلذينلمساعدةأيضاءالخفافيتوزعالعطاياهذهوكانتعطاياهمليقدمواسرا

الزواجيسنطعنالبدونهاوالتطتفتقرالتىالكريمةالعائالتلبناتاألمهار

ذواتهملمدحؤمامركزلنوالأوللدعايةأصحابهايقدمهاالتطالعطايايبغضوناليهودكانولقد

العطايايتلقوذمنطبيعةنجسبالعطيةلتقديمالمناسبةالكيفيةاسئخدامعلىاليهودجرىوقد4

سبيلعلىلهتقدماألموالكانتبالفقروتظاهرلهماأخفىإنهحتىبخيألماإنسانكانفإذا

أننجرخيشعرماإنسانكاذإذالكنقرضانهاعلىتركتهمنبعدفيماتوخذلكنهاالعطية

تحتاخربمابنطيالهويقولإليهيذهبالمعطأناليهوديالريطاسماعيلأفتىفقدالمساعهقايسأل
أعطاهفدكانوإنذلكبعدبالماليطالبهاللكنهكرامتهلهويحفظالمالويعطيهمنىقرضإلى

العطبةسبيلعلىالواقعفيلكنهالقرضسبيلعلىظاهر

يظهراذاألفلعلىفعليهشيئايقدمأنيستطبعالإنساذكاناإفاإنهاليهودءعلماقالوقد
وحنانهشفقته
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قليسللهءعطاألنهمقدسوواجبلمتيازءالعطاأنيعتبروناليهودعلملكانوأخيرا5
يعتبرذلكألنعنهاالعتذلريمكنالواجبهوإنمانسانلبالنسبةاختياريأأمرألفقيرءللعطا
لذلك9171أمثاليجازيممعروفهوعنللرببقرضللفقيريرحممنذاتهللهرفضأ
ءللسمامنرحمةينتطرالالناسحمسالومنالسماىترحمهالناسحمسمنإنقالوا

حدالهاللناموسيعينلمدلتطالقليدةالفضائلإحدىهطالشفقةأنللىاليهودءعلماأشارولقد
لهمنقدملمنمرلكالةأوتمييزدوننعطىأنالتعاليمههذيؤكدوهوللمسيحقصدهلولكن

عطاياناتكونأنيينغبىاللذلكمتلقيهاعلىالعطيةتأثيرالعطاىفيالعناصرأهممنأنسكال
األفضلمنلكنضرراتنقلبالحالةهذهفيالعطيةألنطالخموأوللكسلعلىالغيرلتشجيع

تحاطرأنمنبالققرالمتظاهرينالمحتالينالشحاذينمنمجموعةإلىمساعدةتقدمأنعينهالوقتفي
المساعدإلىفعأليحتاجكاننهمواحدمعاونةبعدم

يعرفونالمجعلهمألنهجميلوهذاوغيرهاللكنائسفيالرلجمعياتكطاياهميقدمونالبعضإن
المعاونةعنيغنىالهذالكنلطفافيمساعدتهمفتكونمعاونتهمإليهتصلالذيالشخص

اللزومعندحاجةفيهملمنالشخصية

المسيحيةالمحبة

53484متى

هذامونتفيوراليهوديالعالموصفوقدالمسيحيةللمحبةوصفأبلغنرىاآلياتهذهفي
اآلياتمنمجموعةتوجدالأنهوالحقالجبلعلىالموعلىفيواألشهرللركزىءالجزابأنهءالجز
المسيحيةتصففهطاآلياتهذهمنكثرالجديدالعهدفيالمسيحيةالمحبةألمبمركزةصورةتحمل

الكالمهذاقالالمسيحالسيدأنيعرفونالكنائمىأبوابأقدامهمتطألمالذينوحتىالعاملة
المحبةمعنىنرىاآلياتهذهوفيحياتهمفيالوصاياهذهيطبقونالألنهمالسيحيينويدينون
المسيحيةالمحبةودافعالسيحية

المسيحيذاعبةمعنىأوأل

منفعأليطلبهوماالمسيحقصدهاالتطالمعافيفهمغاولأنبدالالجزهذاندرسعندما
الذىفمامدلولهابوضوحندركأنفعليناللعباراتهذهوفقغياانأردناإذاألنناذلكأتباعه

أعدائنابمحبةالمسيحيعنيه

أخرىلغةإلىالترجمةإنحتىبألفاظهاغنيةالجديدالعهدبهاكتبالتياليونانيةاللغةإن
المعافىعلىظالألتلقيقد

المحبةعنتعبركنماتأربعاليرنانيةاللغةرفي

محبةتصفوهطكمكهالعائليةوالعالقاتاألسرةمحيطفيالمحبةعلىتدلكلمةفهناكأ



المحبةعلىلتدلوفليمونأفالطونتعبراتفيالكلمةهذهوردتوقدألببهرالطفللطفلهألب
المجالهذافيالمستخدمةدلكلمةليستلكنهاالعائلية

بالعواطفشتعلةمحبةعنتعبروهيهثاةلقتالرجلحبتصفكلمةوهناكب

تتدخلالجنيمادلعواملألذدلعربيةاللغةفيالهيامأوالعشقكلمةإلىأقربوهطاإلنفعاالت
إالاإلطالقعلىمثرالتعبيرفيوليالهائلالشوقبأنهالحبهذاسوفوكليسويصففيها

للشهوةفكرةتصفصارتحتىالكلمةهدهادتخددمتطوروقدالبشريةالمحبةتصفالكملةأن

اإلطالقعلىالجديدالعهدفيالتعبيرهذاذكريردولمالحبمنكو

ءاألصدقاتصصوهاناعحوالتقديرامحبةعواطصأعمقعنللتعبيركلمةوهناك

ليستلبههاالصادقةالحارةوالعاطفةاإلعزازالعبارةهذهتعنىوفدالفردإلىالمقربينءواألحبا
النصهذافيالمستخدمةالكلمة

للتغلبيمكنالالتىاألريجةومعناهامميعههيهناالمستخدمةالكلمةفإنوأخيرأد
يقهرالالذيوالسالمعليها

أوالصررمنلناصببومهماالنمعاملتهكانتمهمافإنهالمعنىبهذاإنسانانحبكنافإذا

نعاملهبلقلوبناتغزوضدهللمرارةأبدأنسمحالفإنناالفعلأوبالكالمإليناءاساومهماالحزن
دائماهفيونسعىيتهيالوبسالميقهرالباجسان

االياتهذهفيالمسيحالسيدقصدعنشيئأنفهمأننستطيعالمتنوعةالمعافيهذهمن

عائالتناوأفرادناءأقربابهانحبالتيالمشاعربمفسناءأعدانحبأنمنايطلبأفهوا
المحبةمنآخرنوعهذاألنصحيحأوليسممكناليىذلكفإن

نسعىأندونيأتيناعاطفيأمرألعزائنامحبتناإنوتلكالمحبةهذهبيئإذاالفرقفما2

منبلفقلىقلوبنامنناتجةليستفأبهاألعدائنامحبتناأماالقلبعواطفمنينبغبلإليه
بإرلدتناإليهنسعىثهـطءالعدائنانقدمهاأنالمسيحمناينطلبالنيالمحبةهذهإنأيضاإرادتنا
عملالمسيحيةلدبةإنغريزياطبيعياشعورابهانشعرالتيءالعدامشاعرعلىإنتصارإنهاوبنياتنا

يوادةإخهاإليناويسيئونيضايقونناللذينأولئكوخدمةمسالمةعلىتصميمفهطاإلراثةأعمالمن
ددبمنلدنوعهذاللىنصلأننستطيعالالواقعفيونحنلديهميخلالومنيحبوننااللمنالمحبة
الذيالسالميدلنصلفيناالطييعيةوالغضبةالمرمشاعرعلىنتعلبأنعلىالمسيحيعيننالمما

الناسلجميعيقهرال

قاألمولممعليتصرفونالناسنتركأنعلكثيرأتشجعناالالمسيحيةالمحبةهذهولعل3

ولحمايئهخلقلتقويميعاقبهأنهالبنهحبهمظاهرمنإنبلئاىكمايعمليتركهاللطفلهالمحب

التأديعيمننوععلتشتملأنهاإذهواممعلىنتركهمأنمعنداىليالناسفمسالمةنفسهمن
اآلخرينمسأعدةبلالسخصياإلنتقامدافعهيكونأنلمحنغيالالتأديبهذالكنوالعقالب
اخطائهممنللتخلص
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الشخصيةللعالقاتأساساليكونالمبدأهذاوضعالمسيحالسيدأنندركأنبدوال
وللنهيالدوليةللعالقاتأساساليكونالمشحتعاليممنالفقرةهذهاستخداميحاولونكثرنىإن
يتجهلكنهاألمورهذهيشملوإنالمسيححديثولكنالدويهبينوالمنمازعاتالحروبعن
السهلمناليويةحياتنافيمعهمنتعاملللذينياألفرادالشخصيةالفرديةعالقاتنايلىوأساسأأوأل
وخصأمومرارةحقدكلهاالشخصيةحياتناتكونياالحروبءوإلغاالدولبينبالمسالمةنتغنىأن

اآلياتهذهرددناوكلماالفرديةالعالقاتهوالوصيةلهذهطاألسامالهدفأننذكرأنبدفال
شخصيايقصدنطالمسيحالسيدإنفردكلفيقولوئفرادكأشخاصتخاطبناأنههانذكرأنعلينا
الحديثابهذا

للمسبحنعمةفإنالمسيحطإاليطبقهاأنيمكنالالوصيةهذهأننالحظأنوينبغى5

الشخصيةعالقاتهفيتقهرالالتيوالمسالمةتتهىالطالتاألرمجيةهذلإلنسانتعطيالتيهىوحدها
المرارةعواملوتتبخرحياتنافيالمحبةهذتنتععققلوبنافيالمسبحيسكنفعندمااآلخرينمع

الحقيقةلكنكامألالعالملصارلببلعلىللعظةتعاليمبحسبالناسعايقلونهقيلولقدولطقد
المسيحمنونعمةمعونةدونطءالبادهذهحسبالحياةدأيأنماإلنسانيمكنالأنههط
وصاياهغفظأنليعينناالمسيحيسوعللىنحتاجإننا

بأنتكتفيالالوصيةهذهأننذكرأنينبغياألمورأهممنهذاولعلوأخيرا6
إيجابيننكونأنتوصينأإنهابلعليهمنحقدأندونلنايشاؤونمايقعلونالناسنتركأنتعلمنا

إلنسانيمكنوالإلينايسيئونالذينألجلونصلطونحسنونباركنحبأنهولهمشيئاونعصل
بأنيجربالذىوبالشخصبنفسهاإلنسانيتقدمفعندماعديهحاقداوييقىآخرألجليصلطأن

البعضبعضنانكرهأننستطيعالفنحنماطءشيحدثوأنبدالالنعمةعرسأماميكرهه

الذينأولئكألجلنصلىأنهطوالمرارقاالحقدعلىللتغلبوسيلةئضنبناللهمحضرفي
نكرههمأننخشى

المسيحيةالمحبةدلقعثانيأ

منايتطلبجعلهالذيالسببلنرىنتقدموهناالمسيحيةبالمحبةالميحبقصدهمارأينالقد

يمكنالالذيواإلحسانيقهرالالذىوالسالمالمحبة5فلناتكونانالمسيحيريدلمافافلك
باللهشبيهااإلنسانيجعلالذيهوالحبهذافإنوواضحبسيطللسببإنعليهالتغلب

ثرقيفاللهينتهيالالذيءبالسخايتسمالذىالعالمفياللهعملإلىالمسيحدلسيدأشارلقد
هلمراليهودالمعلمينأحدقالولقدوالظألمنالصالحينعلىويمطرواألشرلراألبرارعلىسه

الشسىأنأوللشريرحقلعلىالنزولعنوامتنعالصالححقلعلىهطلالمطرأنمرةالحظت

للجميهصاعاللهإنالمؤمنينغراأليثراربالدعنوامتنعتللمزمنيناألبراربالدعلىثرقتأ

أنللعبرانينعبورعنداألحمرالبحرفيللممرينجيشهالكعنقديمةجهوديةأسطورةوفي

عملإنوأسىبحزنلهمقالاللهلكنالمصرينغرقعندالحمدأناشيدتنشدابتدأتالمالئكة

منمخلوقأيبهالكتسرالاللهمجبةإنأماميتنشدونوأنغالبحرنيهلكقديدى
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فتشبعيدكتفتحينهفيطعامهمتعطموأنتتترجىإياكدلكلأعينالمرنمتالوقدائعه
حتىالناسجيعنحوالعاماإلحساناللهمننرىإننا161ه541مزموررضىحىكل

قلبهوكسرواضريعتهخالفواالذين

اللغةوفيدلسماواتفيالذيأبيناءأبنانكونلكىأعدائنانحأنينبغىأنناالمسيويذكر
قالتبالمسالمةابساناتصفأناللغةأرادتإذالكنللصفاتمحنيرأاستخدامانرىالالعبرية
فإنوهكذابالوعظشهيراكانألنه5دللوعطابنإنهبرناباعنوقيلالسالمابن9إنهعنه
اللهمثانكرثلكىالمحبةهذهلناتكونأذيريدالسيحإنباللهيتشبونالذينهمدللهءأبما

كاملهوالسمواتفيالذيأبأمأنكماكاملينأنتمفكونوابقولهءالجزهذاالمسيحيختتم

كاللهكامأليكوذأنإلسازيستطيعالإنهالبعفوقالالتساؤلمنكتيرأالعبارةهذهأثارتوقد
المستحيلمناالسيديطلبفكيف

الكمالإلىتثعيرالاسضهناالمستخدمةالكلمةأننجداليونانيةللغةثواسننافيلكننا

الجامعيالتعليممرحلةأنهىالذيفاإلنساننسبيكالإلىتشيرهالكالمطلقالفلسفىالمعخوى
وأنسبممملتعتيرالعيبمنتخلوالتىوالذبيحةالمبندلمجكإلىبالنسبةالتعليمكملأفيعتبر
كاملوالكلمةمنهالمقصودالهدفيناسبكانإذاكامأليكونءفالشىألجلهالمعدةللغرض
اللهأرسلهأجلهماالذيالهدفيحققكانبذاكامأليكونفاالنسانالهدفخقيقمعناهاهنا
لمالعاإلى

علىاإلنساننعملفالاللهأنالخليقةقصةلناتذكرالعالمفياإلنسانهاللهخلقعندما
63اتكوينكشهاصورتنا

يقهرالالذيوالجوداإلحسانهذااللهصفاتومنباللهشبيهأليكوناإلنسانلللهخلقلقد
الناسلخيريسعىاللهفإنالناسعملفمهماالجميعنحوصافهوالخليقةكلخو

أنقراتمثطللمشحيخاقالالتيوهيوالطحقىالزراجفيميةالالمجةمباكيعنالمسيحفياخدثللنيالةسهده

لشابفأواحدأجمأاإلتانويكونبإمراتهوببصقونمهاباهالرجلبتركهدااجلمواتىدكرأحلفهماءالدمىحلتالدش
انانكفرفهالاللهجمعهفالذىواحدجدبلاثينلعد

كها9تىصاهكذايكنلمىالبمنولكلننهآتطلقواانلكمافنتلوبكمتسرةأجلشسىبدص

نجيلمنرعئالتاسعلألصحاحاثوفيالعانليةوالعالقةالزواجعنالمسيحيةالمباثيفياألملالالمتلفيصنودئفناومع
نجهالجاةنوعصقائنسبئالذىمعإلالسيحيادخلهاايىهالنقابعصفانوردنهنااالمى
وسدةوامراةويحدرجلفيافمأارتباطأالرواجبكونأنفصداللهانا

لألموركلفيبلفقطجديأإكاداليىراطياةكاحيجعيئملكلىاتحادالزواجفياإلتحادن2

مواإلمالرعايةأنواعلكلمجاأليعطيالركةابتادبذااالحاسإن3

لعلةلالللطحقيحوزالثنهالعمالمبحيوالمبدأقلوبهمقسوةألحلللهودموأعطامانائيةلصضريعةطحقلن4

مقالزنا

بلهاالالشللبحيةالرتقبلحتىةالنصهذهكلىواللهيتزوجأنتيكلهاائعررهذثندرأنلليحىعلىإن5

ثالمتدجماا9شلهمأعطيالنسلللكالمهذاشلرنالجيعلسلمجميع
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افيوحبوالجودالسماحةبهذهمتصفةالعالمفياإلنسانجاةتكونعندمافابهلكون
اإلنسمانيكونوهكذااللهمجياةشبيهةتكوناإلنسانحياةفإنضجروبالتفحيةيطجمي
الجديدالعهدلغةفيكامأل

الناسكملهوالبشرفيجهدهأقصىيعملالذياإلنسانإش

للهمشابهنناطريقعنيتماإلنسانيةمعافيأحمىتحقيقأنلناتوكدالمقدسالكتابتعاليمإن
عملوامهماإليهمواإلحسانالبشرنحوينتهىالالذيالحبهذاهواللهثبهجعلناالذياألمر
اللهيحبكاونحباللهيغفركافنغقرالمسيحياالكمأمعنىنتعلمبذلكفإننا

511



سالسللىألصحاح

المسيحيةالحياةليالثوابوازع

السادساألصحاحمن181لالعدادمقدمة

مأهوهامأسؤاألنواجهمتىبشارةمنالسادساألصحاحمناألولىاألعدلدتدرسعندما
لللهأنءالجزهذافيمردتثالثددهـدلسيحدلسيدلنالمسيحيةالحياةفيدلثوابوازعمكان

يجازيكهودأبوكضاهاسالتيبالكيفيةريدهاالعطالخدمةلهيقدمونللذينويكافيسيجازي
هذادراسةقبلوندرصهلنتأملهقليألنقفأنمنايقتضىللسوالهذااناكه46عالنية

بالتفصيلاألصحاح

صالحيننكونأنينبغطفنحنالمسبحيةلطياةفيللثوابلورعمكانالإنهيقالماكثكال
وكثيروننفسهاثولبوالفضيلةمكافأقكبرهونقسهفافيمكافأقألطرغبةالنفسهللصالح
المسيحيةالحياةمنيزولأنينبغيالثوابوازعمبدأإناقالو

ءالسماأفراحوأحرقءبالماجهنمنيرلنأطفأأنهلويتمنىكانقديماالقديسينأحدانقيلوقد
للخيرالخريفعلرنبلعقابمنخوفأوثوابفيطمعدونالصالحللناسيصنعحتىبالنار
ذاته

لقديسوعلدىكانتالتىالنطرةليستلكنهاساميةرائعةظاهرهافيللنظرةهذهوتبدو
بهاقامإذاوالضوموالصالةللصدقةفإنالجزهذافيمراتثالثالثوابذكرأنهكيفارأين

تعليمفيهنقرأيالذالوحيدالمكانهوهذاوليسثوابمنلهابدالالصحيحباألسلوباإلنسان
ألنوخهللواإفرحواأجلهمنواإلضطهادالتعييريحتملونللذينيقولفهوالثوابعنالمسيح
ملكأسالصغارءهوالأحدسقىمنيقولوهو521متىالسمواتفيعظيم2أجر
ينالللوزناتمثلوفي0124متىأجرمأيضيعالإنهلكمأقولفالحقتلميذباسمفقطبارد
حسبوالعقابالثوابعننقرأاألخيرةالدينونةمثلوفي3ا24همتىأجرهاألمينللعبد
4ء3ا2همتىظروفهمفيالبشرحباتمعاتجاو

كزيرناوتفكأنفسنانظهرئذمنفلتحذرودلعقابالثوابعنيتحدثالمسيحكانفقدإذا
التاليةالحقائقعنفضألهذاالمسيحمنروحانية

وبالعقيمايعتبرماتيجةإلىيودىالعملأيأنالحياةفيالواضحةالقواعدمنإنه1
المسيحيةللحياةتكنلمومامعنىبالصالحايكوذهدفإلىيؤديالللذىفالصالحمعنى

باألسلوبيومذومنمعنىبالاألغلبفيتصيرفإنهابتحقيقهااإلنسانيسعدوأهدافأغراض
نفسهللصالحإالاطصالحنتاثتوجدالبأنهيعتقدانيمكنالالمسيحيةوالمولكليدالمسيحي
الحياةفياألخيرةالكلمةللظلمنعطىفكأنناالدينمنوالعقابللثولبكلمحوناانإننا2
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اللإننقولفكأنناواحدةرالشروالرجلللصاعللرجلنهايةبأننعتقدأنالمعقولمنليس
أنكرناإنإنناالصالحإلىيدعومايوجدالكأنهأوأشراراأوصالحينالناسعاثىلذاجهتمال

لتعطىضروريةوالعقابءلبزافكرةإنومحبتهاللهعدالةننكرفكأنناوالعقابالثوابفكرة
وطعمأمعنىللحياة

ءالجزاأوالثوابماهيةقيقليألنتأملثمللثوابالمسيحيةالفكرةعنشيئاهناوسنلوس
المسيح

الثوابعنالمسيحيةالفكرةأوأل

هذهنالحظأناإلتجاههذافينفكروغنعلينالكنوالعقاببالثوابنؤمنفالمسيحيةإذا
رموألا

إتجاهيختلفهذاوفيالماديالثوابفييفكريكنلمالثوابعنيسوعتحدثعندماا
المادممبءبالرخاهمرتبطةالقديمالعهدفيالصالحفكرةكانتفقدالقديمالعهدإتجاهعنالمسيح
ثروتهوتضاعفتأوالدموكومحصولهوزادحقولهتواخصبماشخصاءالرخائصابفإذا
أيوبدسفرعقدةهذهكانتولقدصاعإنسانأنهعلىبرهانأهذاكان

أصابهماكلبأنليقنعوهإليهاصدقاؤهءوجاوالخسائروالمصائبالتجاربأيوبأصابتفعندما
بينهمالحوارداروهكذابشدفالحقيقةهذهينكرايوبكانلخطاياهنتيجةءجا

وقال47أيوبالمستقيمونأبيدوأينبرلمجوهوهللثمنأذكرإيمافيالتأليفازفالفقد
86ايوببركمسكنويسلمإليكيتنبهاآلنفإنهمستقيمأزكياأنتكنتدنالشوحطبلدد
ويفتحيتكلماللهياليتولكعينيثفيباروأنازكطتعليمطتقولإذالنعمأنيصوفروقال
46ااأيوبإثمكمنبأقليغرمكاللهأنفتعلمالحكمةخفياتلكويعلنمعكشفخيه

جنبإلىجنبايسيرانالماديءوالرخاالصالحأنالسائدةللفكرةليناقضكتبأيوبفسفرإذا
شختوقدفتىكنتأيضأالمرنميقولالمزاميرففطالقديمدلعهدفيكثيرةءأجزامنتتضحوالتط

الفجانبكعنيسقط2ه73مزمووخبزأتلتصلهذريةوالعنهتخلىصديقأأرلمو
ياربأنتقلتألنكاألشرارمجازاةوترىتنظربعينيكإنمايقربالإليكيمينكعنوربوات
971مزمورأخيمتكمنضربةتدنووالشريالقيكالمسكنكالعلىجعلتملجأى

العكسعلىبلالماديءبالرخاتالميذهيعدلمفهويسوعمنمثلهايصدرلمااألقواهذه
عنالمسيحيةفالفكرةإذأوموتاواضطهاداتونخاربضيقاتلصادفونصوفبأنهموعدهه
الماديءالجزاأوءبالرخاترتبطالالثواب

دائمايبحثونالذيننصيبمنتكونألالعظموالمكافأةأننالحطأنجهإنناغ3
كسبتجعلهالرنجهذهفانالمكافأفعندائمايبحثماإنساذكانإذاألنهذلكالمكسافأةصت

مشلولةالحيرعملفيحركتهفتكونعليمعينالهللذيءالجزامقالر5يعملهعماكاحساب
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خاطئةزاويةمنالحياةوإلىلللهإلىينظرألنهعنهييحثالذيءالجزايفقد

أوقاضيوللىنظرتهاللهللىينطريستحقهالذكطءالجزاحسابدائمايحسبالذىفالشخص
والمدينوللدائنوالخسائراألرباحنظاميحكمهاتجاريةفانونيةنظرةالحياةإلىوينظرحاسبقحالة
اآلنأطالبوأنااألعمالمنالقدرهذاعملتلقدقائالحسابورفةلللهإلىيقدمدائمأفهو

بمكافأقي

ماشخصاأحببناإنفنحنيالمحبةالبالقانونالحياةتعاملأنهاالنظرةهذهفيالرئيساوالخطأ
ذدكومعلديناماأغالدهنقدمأناستعدادعلىنكونفنحنأنأنيقيوبالبتودضععميقةمحبة
تقكرعلىيخطرطءثآخرفإنمديونينأنفسنانعتبرنحبهلمنقدمنامهماإننافليألذلكنظن
حبمنقدمهماعلىيستحقهاطالتوالمكافأةءالجزافيليفكيرهوالحقيقطالمحب

ألفلهاويحسبالمكافأةعنيبحثمنإنفيهاالظاهرالتناقضرغمالواقعةالحقيقةهطهذه
الشخصهذامكافأقأأييستحقانهيعتقدوألالمحبةدافعهيكونالذيفاكأماينالهاالحسالب

المكافأفينالالذيهو

المسيحيءالجزاهوماثانيأ

الثوأبانواعإذاهطفماإليهيسعىمنينالهوالماديأجسدياالمسيحليسءالجزاكانإذا
المسيحيةالحياةفينجدهاالتطالمكافأةأو

يدركمنأنوهيجوهريةحفيقةنذكرأنبدالالمسيحيالثوابماهيةعننتحدثأنقبل
المسيحىءالجزايعتبرالالجسديالتفكيرفصاحبروحياتفكيرهيكونأنبدالالمسيحيءالجزا

اإلطالقعلىثواباأومكافأة

روللسالمسيحوطاعةللصوابفعملبالرضااإلحساسهيالمسيحيينالهامكافأةوأولا
مركزهءالمريفقدفقداألخرتنتائجهكانتمهمالإلنسانبالرضااالحساسيجلبطريقهحفي
دلناسمحبةفقدانأوالموتاوالسجنإلىالحالعةهذهتقودهوقدللمسيحطاعتهسبيلفيثروتهأو

ءاألشياكليفوثالشعورهذابالرضاداخلىشعورعلىمجصلذلككلرغملكنهوالوحدف
القناعةهذهإذللعالمكافيمثلهيوجدفالبمالىيقدرالللشعورهذافإنمعأمجتمعةاألخرى

لياةاتاحهط

هواةءاألصدقامنجاعةفيعضواكانأنههربرتجورخواحمهإءللشعراأحدعنحكط
رجدرنموسيقيةإفرقةاوركستراشبهفيالموسيقيةاالتهمعلىليعزفوالمجمعونوكانواالموسيقي

كبيرةسعادةالهوايةهذهفي

األوحالمنحفرةفيسافطةعربةوجدعندماالجماعةهذهإلىطريقهفيكاناأليامأحدوفي
واستغرثدلوحامذإخراجهافيالعربةصاحبيساعدوايتدأالموسيقيقالتههربرتجورجفترك
عزفكانأنبعدبلباألوحالمالبسهاتسختوفدالجماعةإلىبعدهبفطويألوقتأذلك
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انتهىقدلوسيقى

لكنينعموقالهفابتسمالموسيقىحماعفاتكلقدلهقالواتأخيرهسببلهمذصوول
ألنهالداخليةنفسمهسعادةبذلكيقصدوكانالليلمنتصففيوالموسيقىاألغافيإلىمأستمع

مسيحيبعملقام

الخاصعملهتركالحربخاللأفهبانكلتراالجراحينكباراحدقصةويجودفرىويذكرأ

وأجسادوجوهلعالجوفنهوقتهكلوخصصىالعامفيجنيهآالفعشرةعلبهيدركانللذي

طموحكهوماقائألوينجودفرىسألهوقدوحروقبهروحالحربأصابتهمالذينللطيارين
آالفالعشرةفإنضالحاطبيباكونأنأريدبالقولفأجابهياماكالعملهذاءورامن
منبعمليقوموهوبهيحسكانالذيالنفسطبالرضىقورنتإذاشيئاتساوىتكنلمجنيه
وفنهجهدهكلمستخدماالتضحيةأعمال

والروحطالنفسيالعالمفيلكناألغنىهوأخيهمنكرقرثأيملكمنالمابالعالمففط
بالمالنشتريهأنيمكنوالبلبمالتقدرالثروةالرضايعتبر

تحملالءالجزاعنالمسيحيةالفكرةإنكوعملهطالمسيسينالهاالتىالثانيةالمكافأة3
ففطالمطاليبمنومزيدالجهدمنمزيدإلىتؤديإخهابلوالكسلوالسكونالراحةطياتهافي

التىمسئولياتهمنيزيادةكانتءاألمناالعبيدمكأفاةأننرى3ا24هصتىالوزناتمثل

إليهمأسندت

موفورءالذكامتوفدطألبااألستاذيرىفعندماالحقيقةهذهيؤيدماالعمليةاختباراتنافيولعل

ودرساعلمايزدادلكطغيرهمنكثربأعماليكلفهبلواجباتهمنيعفيهالالنشاط

يستريحونإنهمأهلهيتوفعهاالشالعالممكافأةفإنالعالمءجزاعنيختلفالمسيحيةءجزاإن
أجرهممنيزيدأنيريدمنعلىمتجددةمسئولياتاللهيضعالمسيحيةفيمابيعملبال

لإلنسانبالنسبةاللهرؤيافيالتفكيرمجردإناللهرؤياهطالمسيحينالهاالتطالثالثةالمكافأة3
الذاتيةطريقفياإلنسانسارفكلمابهجةالوإنزعاجافرحأالرعبالهتسببالمؤمنغيرالعالمط

حتىإتساعأاللهوبنبينهالفجوةتزدادوهكذافشيثاشيئااللهعنبعيدأينحرففإنهواألنانية
يسلكأنأرادالذيللشخصبالنسبةلكنيتحاشاهـأنويريديخافهلهبالنسبةغريبااللهيصير

يوماللهقربايزدادفإنهأيامهكلوالصالحالخرنحوويسعىيطيعهأنعزمقددامفمااللهمع
ومجيدبهينطقالفرحيخابلخوفبالالمجيداللهمحضرإلىيتقلالنهايةنيإنهحتىيومبعد

والخلودالحياةفيبلالوجودفيءجزاأعظمهوهذا

خاطئةبدوافعصالحةأعمال

61متى

الحياةعليهاتقومالتىاألعيدةيعتبرونهاثالثةدلهودعندالعمليةالدينيةالحياةأركانكانت
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االمرهذافيمعهميختلفانالمسيحالسيديحاوللمووالصوموالصالقأللصدقةوهطلصالحة
بدولفعمسوقيئالجليلةالجميلةاألعمالهذهيعملونالناسكانماكثراأنههوأزعجهمالكن

خاطئة

المسيححذرهملذلكخاطئةبدوافعولكنالثالئضاألعمالبهذهيقومونفعألالناسكانوقد

فإننفوسهههإلىدلدحوجذبذواتهمتمجيدبدافعالصالحةاألعمالبهذهيقومونكانوالذاأنهم
الفقيرمساعدةفيركبةالفقرعلىماإنسانيتصدقوقدفيمتهاأغلبستفقداألعمالهذه

منينالهالذيويالمدحللفقيرمنينالهالذيبالشكرينعمولكىكرمهمقدارللناسليبينانما

الناسإليموجهةبلاللهلدمتجهةليستصالنهأنتبدىبطريقةماإنسانيصلطوقداآلخرين
لمنفعةالماإنسانيصوموفدللجميعظاهربشكلوتدينهتفواهإلظهارمحاولةصالتهفتكون

النفسضبطعلىقدرتهللعالمليظهروبكااللهأمامليتذللوالروحه

عمقامنوليزيدالبشرمدحلينالللصالحةاألعماليعملفداالنسانإنالقولوخالصة
صالحهمقدارللعالموليظهر

ثالثالسيدذكرفقدالجزاعأواألجرمننوعأينالاألعمالمنالنوعهذاأنالسيحرأيوقد
وكلمة62561متىأجرههاستوفواقدإنهملكمأقولالحقالعبارةهذهمرات

يسوعإنذلكبعدأجرلهمتبقفلمبالكاملأجرهمنالوافدأنهمعلىتدلناإنمااستوفوا
الناسإعجابعلىتحصلونفسوفكرمكملتظهرواصدقاتكمقدمتمإذاللناسيقولأنيريد

بكيفيةصليتموإذابالكاملأجرآهوهذهعليهتحصلونسوفللذيللوحيدءالشطهوهذالكن
ستحصلونماكلهووهذابالتقوىللناسبينتشتهرونفسوفالناسأمام3تقوابهاتظهرون

علىوالقدرةوللزهدبالتقوىالناسأمامالظهوربدأفعصمتموإذابالكاملأجرآهوهذاعليه
بالكاملأجرمهوهذافقطستنالونهمافهذاالنفسضبط

وتقديرللعالممكافأةعلىالحصولهوالوحيدهدفكمكاذإذاأنههناالمسيحقولمعنىإن
يستطيعالذياألجرإذاتنتظروافالاألجرمنالنوعهذاعلىستحصلونأنكمشكفالالناس
يعطيهأنوحدهالله

وينركمتقلبتزائلةزمنيةأجرةينالماإنسانكانإذادلنظرقصرعلىيدلمؤسفألمروإنه
يزولالالذياألبديالسماوياألجرفرصة

للصدقةالصحيحالدافع

624مئىأ

كلمةأنذلكعلىالدالئلاقوىومنالمقدسةالدينيةالواجباتمناليودعندالصدقةكانت
لحتقدوفدللصدقةيصنعالذيهوالصديقفكأنماواحدأصلمنالصدي5وكلمةالصدفة
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السالفةخطاياهعنويكفراللهمنخاصةبركةلالنسانيعطالصدقةتقديمأناليهودعض

الذهباكتنازمنخيرالصدفةدفعأن218الفانونيةغيراألسفارأحدوهوطوبيتسفرويا
الخطاياكلوتطهرللموتمناإلنسانتنقذفهط

يضعونالناسكانلذلكالذبائحكليقدمممنئكلظمدفةيعطىمنالربينأمثالومن

الصدقةأنالمسيحتعليممعمتفقااليهودتعليمكانوقدللصألحقساألعمالمناألولىالمرتبةفيللصدقة
الصدفةوأنموسىمنأعظمءالخفافييتصدقمنإنقالوافقدالظهورلحبتكونلنينبغىال

ذهبتأينإلىيعلمالومعطيهاتهءجاأينمنيعلمالمتلقيهاكانلذاالموتمناإلنسانتنقذ

يرىفاليتصدقأنيريدعندماخلفهالنقوديلقطكانإنهلنالرببأحدعنقيلوقدصدقته
يأخذهامن

العاداتبينومنوتخجلهشيئالهتقدمأنمنإلنسانطءيشتقديمعدماألفضلمنإنهقيلوقد
التكفيرفيالراغبونكان6الصامتحجرةاحمهاحجرةعاليحتوىكانأنهالهيكلفيالجميلة

بعدوافتقرواالدهرعليهمانقلبالذينالناسفيأتيفهاالنقودويتركونإليهايأتونخطاياهمعن
األموالهذهمنمساعدةوينالونغنى

صدقاتهمالناسيرىبأنيهتمونماكثيرأفكانواالتعاليمهذهوفقيسروالمللناسولكن
ءللفقراعطاياتجمعنتكاالمجتمعفيالدينيةالخدمةءوأثناالغيرمعاونةمنكزلفواتهممجداوأرادوا
يدفعونمامقداراالخرونيرىبأنجهتمونللناسوكان

فقالالروايةهذهالمؤرخيئأحدروىوقد

وكانظمأهمليرووايشتروتهاالناسوكاناألحيانبعضنادرةللبالدتلكفيالمياهكانت
جميألصوتهيكبرنساقياءأالماباعةأحديختارفإنهاصالحعمأليعملأنالناسأحدأرادإذا

صاحبويتبعهالسوقإلىالسقافيذهبماالعطشانقإلهويقولءالماقربةثمنلهويدفع

غطمثانكلفيأقالعطيةهفهمنابربواتعالواالعطاشأيهاهلموامنادياالسقاويصرخالمعروف

لتشربأعطيتكفقدباركنطالقولهذاليشربيألمطمنكلولللمعروفصاحبويوجهليشرب
الحالةهذهليصفالمرالىكلمةالجديدالعهدويستخدمالمسيحعنهينهىالذيالنوعهوهذا

لينالواتمثيليةفراعملمنيجعلونالناسءهؤالأمثالإنممثلاليونانيةاللغةفيالكلمةومعتى

أنفسهممجد

ءالعطادوافع

3والصدقةءالعطاعمليةءوراالكامنةالدوافعهيما

لكنهذلكيريدألنهيعططالفهوالواجببشعورمدفوعاءالعطانياإلنسانيكونقد1
إنماالعالمنطءالفقراوجودأنالناسبعضيعتقدوربماذلكإلىيدفعهالواجببإحساسيشعر
منأنهيشعراإلنسانأنهوالدافعهذافيالبارزوالعيبعليهميتصلقواأنالفرصةلهمليعدط
لملكنهكثإرأقدمإنهالناسءهؤالأحدعنقيلولقدإليهميتمدقعمنتختلفأخرىطينة
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ذاتهيقدمابدأكن

إعالنبدوزتالتصدثعمليةكانتفإذاوالتقديرالكرامةفيحبااإلنسانيعطىوقد2
لمإذاءالعطاعنيمتغأويحزنقدهذاوملاإلطالقعلىيعطىالفربماللناسعندوذيوع
ليعينيعططالإنهذاتهلمجدبلاللهلمجديعطىالإنهعطبنهبسببومدحاوتقديرأشكرأيلق

الرفيعةوالمكانةبالسلطانوإحساسههءكبرياليرضيبلىالققير

يتخلصانيستطيعالإنهيعطيأنإاليستطيعالبالمحبةالفياضفلبهألنيعطيمنوهناك3
لهميعطيمنحالكانتمهمامجتاجمنكلنحومسئولينهمن

أثيستطيعيبرلمفإنهفلبهإلىسقرداجوازكانوسالبإنالنوعهذامنرجلعنقيل
إمرأةفوجدبيتهإلىراجعاكادالليافيإحدىوفيالساعحةلهوفدمإالحاجةفيإنسانأيري

حالةأشنعبلغتإمرأةأنهااكتشفوهناكبيتهإلىفنقلهاالحركةتستطيعالالشارعرصيفصعلى
الكتيرعليهاوأنفقممكنةعنايةكللهاقدمذلكمنالرعمعلىلكنهوالمرضوللفقرالرذيلةمن

التطالحثسكوكسرىهذاعيلهنتيجةيحصدلموللفضيلةطريقإلىيهديهاأنوحاولمالهمن

وقدوالرتهةدلعطففيقلبهءندايلبىاسنمرذلكمعلكنههوأخالقهجهةمنالناسساورت
بيتهءيمتليلماذاسألوهفلماالغيرعلىللعطصعندهمايبذلظللكنهافتقرالرجلهداإنقيل

ينبغىأحديعاونهمفلنأنااوعانهمالمإذاالأجالبأالعطفيستحقونالوبمنالمسافيءبهؤال

حالتهمبسببنفقدهمالان

اللهمحبةمننابعألنهيسنحقاللمابالحليفيضفلبمنالنابعالحقيقىءالعطاهوهذا

ألصدقائهبوليصفهإذنفسمالمسيحشخصفينراهاءالعطامنالنوعلهذاالكاملةللصورةإن
لكطغنطوهوافتقرأجلكممنإنهالمسيحيسوعربنانعمةتعرفونفإنكمقأئألكورنثوسفي

8كورنثوس2بفقرمهأنتمتستغنوا

للذاقيوالرءبالكبريامرتبطةفحسببالواجبإحساسعنناتجةتكونانينبغىالعطاياناإن

القلبفيضمنتكونأنينبغىبلالناسمنوالنقديرءوالثناللمدححبناإليهايدفعناأنينبغطوال
الصحيحءالعطاهوفهذانقسهالميحأعطاناكمانفوسنانعطىأنينبغىالمحب

الصلواتليعوب

658متىأ

لليهوديةالديانةلمترتفقدإليهاالسعوبسائرنظرةمنىأالصالةإلىاليهودنطرةكانت

كلمنأعطمللصالةلندلربيونوفالدلدينيةالواجباتسدمفيللدرجاتأرقىمنالصالةأن
بيتهيحيطأصتهمعيصلىمنندللعائليةللصالةعنالجميلةامثالهمبينومنللصالحةاألعمال
اليومطيلةيصلواانيستطيعونالألنهميأسقودقللحودمعلمووكانالحديدمنأقوىبسياج
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علىمقتصرةتكنلمءاألخطاهذهولعلالصالقأفياليهودعاداتإلىزحفتءأخطاتمةش
نتيجةءاألخطاهذهتكنفلمباحاإئالصالةاهتمامأيهتيمجتمعكللهايتعرفولكناليودصالة
خاطئاطريقااتخذلكنهوتكريحماسنتيجةكانتباللصالةأإهما

دلطقسيةإلىالصالةانحدرتقد1

يومياالصلواتمننوعينيكررأناليهوديعلىكان

تبدأالتطالكلمةوهطإسمعهطعبريةكلماتمنمشتقولسمهاور3سحمالشمعاهواألولى
سمعالواشهاللها517314وعدد2ا1131و649تثنيةفيالواردةالصالةبها

واحدربإلهناالرباثياإصيا

معلموذكروقدالمساجفيواخرىالصباحفيمرةاألفوالهذهيكرراتاليهودممبعلىركات
األبيضمناألزرقاللونييزءللضوينبثقحالمامعاأالثداهذهاإلنسانيرددأنينبغىأنهاليهود

يقفأناليهودىعلىفيجبالصلواتهذهترديدموعدءجافإذاءالسانيتكرارهايبنغيكا

وتقديروفارفييرددونهادلبعضكانوقدليرددهادلعملأوالبيتأوالشارعفيءسوايكوذحيما
الساميةلمعانيهاتقديردونتمتمةأوهمهمةيرددوتهاأصبحواينفيل

وكانتصالقعشرةثمافيمنتتكونألنهإشرةثهونىعشرقاالمافيهااالثاتيةالصالة

لكنهاعشرقاتسعبعدفيماالصلواتهذهصارتوقدالمجتمعفيالعبادةمنهاماءاجزتزالوال
ورائعةقصيرةكانتالصلواتهذهوأغلبالقديمباسمهااحتقظت

تقوالمثألالخامسةفالصالة

المدحلكالحقيقيةبالتوبةإليلثأرجعنايامليكناخدمتكللىأرجعناابانايايثريعتكإلىأرجعنا
توبتناتقبلألنكبنايلى

تقولعشرةالثانيةوالصالة

أحسنالمعلمينوباقيائيلإسشعبكوشيوخوالمتواضعينللسشقيمينياربرحمتكلتظهر

القلبكلمنيتوكلونللذينحسناءجزاواعطجميعاوإلينابينناالساكنينءواألتقياءالغربإإلى
ألنكياربناوالمدحءالثنالكرجاؤنايخزىفالاآلقالعالمفيمعهمنصيبناليكوناسمكعلى
ءاألمناءرجا

ورددهاأناليوديعلىوكانالمكتوبةالصلواتأجملمنعشرةالثمالطصالةأنترىأنتوها
الغالبيةلكنوتقديريتأمليصلونهاءاألتقيااليهودكانومصماغوظهرأصباحاالبومفيمراتثالث
طقسيأمرمجردصارتحتىلهاملخصايرددونصارواالبعضإذبلفهمباليتمتموخهاكانوا
وعيبالالناسيردده

نقعالنناذلكفيالهودننتقدأالينبغىلكنالظاهرقالهذهنأسفكناوإنالمسيحيونطونحن
أحياناللصلواتمنوغيرهاالمائدةعلىالصالةأوالربانيةالصالةنرثدعندماعينهالخطأفي
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لهتوجدالماظرفهناكيكنفلملفتلفتللمناسباتمتعددةصلولتللهودكانت

وللنارللنورإلشراقوصلواتطعاموجبةكلقبلصلواتهناككانتمكتوبةخاصةصالة

أئاثايبتخداموعندللسارقأاألخبارتلقطوعندواألنهأروللبحرالجديدالهاللولرؤيةوالبرق
الحياةتكونأنكلهاللصلواتهذهمنالهدفوكانمغادرتهاأومامدينةدخولوعندجديد
يهغلليهوديفكانالرسميوالمظهريةالطقسللتتجهابتدأتللصالةلكناللهمحضرفيداثما
وحذرواالخطرلهذاالمعلمودطتنبهوقدمعانيهافيتأملدونللناسبللوقتفيللمناسبةالصالةبترديد
فييصلىأناإلنسانعلىولنصالفيعتبرالفقطكواجبالصالةترديدإنوقالوامنهالناس
فييقعاللكييومصجديدةصالةيكتباليعازرللرثطكانوقدلللهرحمةراجياتواضع
الطقسيةخطأ

اثالثةاالساعةهطالصالةأوقاتفكانتللصالقأمحددةمولكلهدءاألتقيااليهودوضعوقد3
وللثالثةظهرأععثروالثانيةصباحآالسابعةالساعةامممالليهوديالتوقيتحسبوالتاسعةوالسادسة

لصلطالمواعيدهذهفيكانأيمايتوقفأنلليهوديعلىوكانالحالىتوقيتناحسبدلظهربعد

وحدهمليسوااليهودأننرىونحنللهحقيقياذكراوليستشكلياءإجراالصالةصارتوهكذا
ففسهاالصالةمنكزالصالةبمواقيتيهتيالذيالطقسالنطامهذافيوقعواالذين

كانتإذاإالتستجالطالالصالةإنقالبعضهمأنالهودفيهاوقعالتيءاألخطاومن4
التالميذكانوفدالصالساعاتفيالهيكلللىيذهبونالناسكانلذلكمعدأوالهيكلفي

بطرسوصعدا3أعمالفينقرافنحنالمسيحيقالكنيسةءبدفيعينهللتفكيرهذايفكرون
التاسعةالصالةساعةفيالهيكلإلىمعاوحناو

المقدسةاألماكنبعضعلىمقتصرةاللهعبادةأنيظنونللناسأناإلتجاهذاخطركانوقد
فقالوالططرهذااليهودالمعلمينبعضرأىوقداللههيكلكلهااألرضأنوينسونقحسب

ففطتستيطعوالموإنحقولكمففىتقدروالموإنمدينتكممجامعنيصلواإلصراثيلاللهيقول
فراشكمفيمتأمديئفاصمتواتقدروالموإنمخادعكمفيفصلواتقدروالمولنمنازلكم
النظامهذايسنخدمونالذينالناسمنيلالنظامأوالمبدأمنليسيحدثالخطألكن

الصالةهطالمسشجابةددصالةوأنالتقوممعلىدليلالصالةلطالةأنالهودظنوقد5
لهيسضجيباللهفإناللهبابأمامطويألاإلنسانوقفإذاانهلكلتقدواألفهمذلكللطويلة
يستطيعوافلنالصالةطالوامهماإنهيبقولهمذلكخالفالناستعليماليهودمعلحوحاولوقد
تسابيحهيخبربكلمنللرببجبروتيتكلممنيقول6012المزموروأناللهبأعماليخبرواأن
السمواتفيدللهألناللهقدامكالمنطقإلىقلبكيسرعوالفمكتستعجلالقالالخكيموأن
يظنوناليهوداستمرفقدذللثومع52جامعةألةقليكلماتكلتكنفلذلكاألرضعلىوأنت
ذلكيعتقدونيحينالمسبعضنرالوالالتقوىدليلالبليغةالطويلةللصالةأن

عندماالقديمفينالشرفكعادةصلواتهمفيالعباراتبعضتكراراليهوداستخدموقد6
التنويمتشبهحالةإلىتقودههمجيثالمراتومئاتعشراتواحبكلمةأوجملةيكررونكانوا



البعلءأنبياأنكيف8162األولالملوكسفرفينقرأونحنالنفسيللذهولأولمغناطيسي
أجبنابعلكاسقائلكامليوممدةيصرخون

عظيمةساعتينأمدةيهتفونكانواأفهمأفسسفيالجمععننقرأ3ا9األعمالسفروفي

ساعأتحىأوهوكلمةالذكبرحلقاتفيالمسلمونإخوانناويردداألفسسييهناأرطاميسهى
بعينههذايعملونالهودكانوقدالروحطاإلستغراقأوالغيبوبةيشبهماإلييصلواأنإلىمتوالية

أنحتىويكررونهاواحدةصالةفياللهأوصافمنعددكبرددونهـكانواكماالشمعافي
بالكيفيةالناساهتموهكذامقدمتهاقللهفةعشرةستعلىتحتوىكانتللصلواتإحدى

تمامأالصالةقيمةفضاعتنفسهابالصمالةاألهتماممنكرصلواتهمبهاددونسللتط

الناسمنيروالكىيصلونكانواالناسبعضأنهوالمسيحذكرهللذياألخيرالخطأ7
مرفوعواقفأيصلىكانفاليهوديسهألأمراالمباهاةتجعلاليهودعتدالصالةطريقةكانتوقد

بعدوالثالثةظهراعشرةوالئانيةصباحاالتاسعةالصالةمواعيدوكانتالرأسمنحناليدين

يدبرأنءالمرعلىدلسهلمنفكانالمواعيدهذهفييصلطأنعديهكانهودممطالوجدوأينماالظهر
العدياالدرجةعالأوالكبريالشوارعأحدزاويةعلىأومزدحممكانفيالصالةوقصوجوده
الناسحذروااليهودمعلمطأنومعللناسيظهرلكطتمثيليةمسرحيةبطريقةيصلطثمدبمعلسلم
اليهوديالصالةنظاملكنصلواتهتستجابواللمالعاعلىغضبايجلبالمرايإنفقالواءالريامن
كبرياهـالقلبفيكانإذاالنظاهرعلىيشجعكان

للصالفأساسيتينقاعدتنالمسيحوضعوقد

للهوليسللناسصالتهميقدمونالناسكانفقدللهتقدمأنينبغطالصالةإذاألولىالقاعدة
فدمهاصالةأبلغكانتدإنهابقولهءاألعضاأحدبهانطقبليغةصالةمرةالوعاظأحدوصف
مدينتنأأكنيسةلجحهورماشخص

باللهاإلتصالفيرغبتهممنممزالسامعيىجمهورفيليؤثروايصلونكثيرينإن

أوجمهوريةصالةنتءسوااللهفيإالاإلنسانفايقكرالالحىهطالحقيقيةالصالةإن
فردية

كزيجيبناأناستعدادولديهمحبةإلههولهنصلىالذيدللهأذنذكرأذينبغيالثاتيةالقاعدة

يقاصاالتياللهوعطايانسألهأنقبلإليهنحتاجمايعلمإنهنصلياناستعدادمننحنلدينامما
نزعجهأوننملقهإلهإلىنتقدمالإنناوسخاجبرضىيعطيهاهوبلإنتزاعامنهننتزعهااللنا

السماويأبيناإلىنأقىإننايعطيأنيرغبمإلىنتقدمإنناصلواتنأاستجابةعلىنرغمهأو
لتكنواحدةعبارةشفاهناوعلىقلوبنافيالركبةولمحةاللهإلىنأتىأذيكفىذلكنعلهـحيز

مشيئتك



التلميذيرفعهاالتىلصالة

6951متى

التطالعامةالحقائقبعضنالحظأنبنايجدوللربانيةالصالةهذهفيبالتفصيلنتأملأنوقبل

نذكرهاأنينبغط

علىالعظةفييدمجهاومتىلتالميذهـالمسيحالسيدعلمهايثثطكلقبلالصالففهذها

عندمالطلبهمإجابةلنالمينهعلمهايسوعأنيذكرولوقاتالميذمأإلىالمسيححديثوهيالجبل
يرفعهاأنيستطيعالصالةإذافهياااالوقانصلىأنعلمناياربالتالمذأحدقال

للمسيحوخصصهاحياتهسلمالذيذلكإالمعانعهافاهماددهاسأنيقدرالهىالمسيحتلميذإال
حقيقيضهصالةتكونالالربانهالصالةفإنالعائلةصالةوليستاألطفالصالةليستفهي

تالميذدائرةفيدخلإذاإالذلكيعلمأنألحديمكنواليقولملفايعلميقدمهامنكانإذاإال

المسيح

تتعلقاألولىالثالثفالطلباتالريانيفللصالةفيالطلباتترتيبنالحظأنيمكنناثم2
ينالاللهأقنرىوهكذاحياتناوضروراتباحتيباتناتتعلقالتاليةالثالثوالطلباتوبمجدمبالله

األمورتكونأنيمكنالفانهورغباتناوحاجاتناأنفسنااننعودأنيمكنناوبعداألولالمكان
الخضاعمحاولةتكونأنيجبالالصالةإنالصحيحالكانللهيعطلمماللصحيحمكانهافي

اللهلمشيئةإرادتناإلخضاعمحاولةدائماهطبللرغباتنالللهادة

فهووثيقاارتباطأببعضبعضهمرتبطبحأجاتنايتصلالذيالصالةمنالثافيءوالجز3
اإلنسانفيهيحياالذيللزمنبمجاالتويربطهااألساسيةالثالثاإلنسانحاجاتيعاج

عرثىأمامالحاضرحاجاتيضعوهكذاالحياقلقيامضرورةهوالذىللخبزطلبأوألفهو
الله

التجربةفيللعونطلبثمللغافرونعمتهاللهمحضرفيالماضىيضعوبذلكللغفرانطلبثم
اللهيديبينالمستقبلفيضع

اللهنعمةعرلقأمامستقبلولوللماضىلطاضرنضعأنننتعلمالمقتضبةالثالثالطلباتهذهفي

تألطصالةإنهابلاللهمحضرفيكلهاحياتنانضعبأنتكتفطالالصالةهذهانكما4
توجهالطلبةهذهفإناألرضيةحياتنالحفظالخبزنطبعندماونحنحياتناإلىبالكليةبالله

اللهإلىأفكارناتتجهالغفراذنسألوعندماكلهالياةاوحافظالخالقاآلباللهإلىأفكارنا

أفكارناتتجهالمقبلةالتجاربعنالعوننسألوعندماوفادينامخلصناالمسيحيسوعاإلبن
طريقناوحانظوالمرشدوالمنيروالمقويالمعزيالقدسالروحاللهإلى
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ليقدمهاوالمستقبلوالماضىلطاضرفيحياتنايحملللصالةمنالثاقءالجزهذانرىهكذ
بكمالهاللهالىبجملتهاحياتنانقدمفنحنالقدسوالروحواإلبىاالباللهأمام

السماويةبا

609متى

الكلمةفهذهالجسيحلاليماننحتصرانقدمفكأننااللهيهالنصفاأبكلمةنستخدمحين
الحياةهذهعالتاتتقررص

المنظورغيربالعالمعالقتناتقررفهطأ

الوثنينلعقولوالطمأنينةبالراحةاسإحسأعظمتقدمالوثنيةالبالددفيالمسيحيةدعاةيحدثنا

فلكلكئيرةبآلهةيعتقدونالوثنينألنذلكفقطواحدإلهيوجدأنهلهمتؤكدألنهاوقلوبهم
بعضعلىبعضهمويغضبويتنافسونيتصارعوناآللهةءوهؤالإلهجبلشجرةأومجرىأوضهر

أناإلنسانعلينبغطوعواطفهماآللهةمناالزدحامهذاوسطوفياآلخرمنأحدهمويغار
الجميعءإرضاءالمريستطيعانوهيهاتأحدهملغضبفريسةصاروإالجميعهماآللهةيرضط
اآللهةمنوفزعرعبفيدائماكانتالوثنينحياةفإنلذلك

المستمرلخوفهمسببأكانتبالعكعبلوإطمئنانهمالناعىلراحةمصدرأالديانةتصرلمو
مألعمحكسىبروميثيوسوهواآللهةأحدعنمعروفةأسطورةاليونانيةاألساطرومن
ولكنوالراحةالبهجةمنخاليةحياتهمكانتلذلكللناريعرفونيكونوالمالناسإنتقول

اآللهةكبيرووسثزيوسلكنءالسمامنللناسعطيةالناروأعطاهمعليهمأشفقبروميثيوير
صخرةلطبسلسلةوربطهبروميثيوسوأمسكالهبةهذهنالواالناسألنضديدأغضباكفسب

وسلطبالليلالردومنبالنهاروالظمأالحرارةمنالعذابذاقحيثاألدرياتيكطالبحروسطقي
فيمزقهالنسرويعودثانيةمرةينموالكبدوكانبروميثيوسكبدلمجزتنسرازيوس

فكرةكانتلقدالبشريساعدأنيريدذياللاللهيحدثعماالناسلفكرةصورةهيهذه
فيهيفكرطءشوآخرواإلنتقاموالغفببالغرةحياتهمءوتمتلييتنازعونإنهمااللهقيعنأجشرا

المنظورغيرالعالمإلىالوثنيننظرةكانتوهكذاللبشرمعارنةهواآللهة

علىيسيطرالذياإللهأنيعرفعندمااإلنسانبهيحسالذياالحساسواعذبأجملفما
محبةفيبالطمأنينةنسعدلكنناتقممنغيورغاضبإلهأمامونرتعقنرتعدإنناداابهوإالعألم
اآلب

المنظورالعالممععالقتناتقررأبوكلمة2

فهناكءبالعدايتسموالمكانالزمانعالمبهنحياالذيلمالعاأننفكرأقالسهلم
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للخطرتعرضناخالفناهاإذاالتالكونفيالصارمةللقوانينوهناكالحياقافيللتغيروهناكلمرض

متقلبغيوراساخراإلهانجدالبمتاعبهالعالمهذاءوراأنتأكدناإذالكنوالموتاأللموهناك
لكننامتعبأمطمانراهأنناومعتتغيرالمنظورلمالعاإلىنظرتنافإنالمحباآلباللهبلاألطوار
أنفعلمعندماعيونناتقروسوفوالتعبالظالمهذاءوراكامنةاللهمحبةأننعلمألننانحتمله
مكانهلأللمولكنمتعبأمرمثألباأللمفاإلحساسلراحننااللتدويبناهوإنماالعالمهنمانظام

الفإنهاإلطالقعلىباأللميشعرالأنهبحيثشاذاتكوينهكانماإنساناأنفلواللهخطةفي
إحساسهناكيكنلمولولغيرهمشكلةويكونمعلخطريسهدفالواقعفيبلسعيدايكون
األلمإنهندرأندونبناوتفنكأجسادنائبتسرىاألمرلضوكانتمرضىأنناعرفنالماباأللم
تفاديهأوتجنبهلنحاولبنامحدقخطرمنبهااللهيحذرناالتيالخطرإشارةهو

عالخعنأنقرولذلكلنايالعدليتسملمعافينعيشالأنناأدركنالناكأباللهإلىنظرناإذاإننا

فيهنحياالذيالمنظورالعالممع

لنماسمنغرنامععالقتناتقررأبوكلمة3

الذيألىنقولأنتعلمناالللربانيةالصالةإنالناسلجميعأبفهوأبااللهكانفإذا
المتكلمإلىإثارةنرىالللربانيةالصالةكلوفيالسمواتفيالذيأبانابلالسمواتفي

ريستيدلهاناأفكلىقاموسمناألنانيةكلماتحوالمسبيحءجالقدالمجموعإلىبلالواحد
للذاتيةأبعادعلىتحتويأباناكلمةإنمعينفردعلىتقتصرالاللهأبوةإنالجماعةبكلمة

البشرأخوةأساسهطاللهفأبوة

أنفسنامععالفتناتقررأبوكلمة4

أردأوأنهوعيوبهحقارتهيعرفإنهويكرههانفسهاإلنسانفيهايمتقرالحياةفيأوقاتفهناك
اأمنكثراستحقاقهعدميدركأنيستطيعنفسهواإلنساذاألرضعلىيزحفءثىأيمن

طولىأو6لنفوسنأاحتقارنايعالجونللذينططوالتطويماتإلىأحدهمأضافوقداخرشخص
تطمللتطالمشاعرهذهغمرةففطتمامااللهيعملهماوهذالنفوسنااحترامناإلينايعيدونللذين
الالنهائيةبرحمتهوإننالممامهموضوعفإننابنايهتممنعدمناوإدطأنهاللهيذكرنانفوسنافيها
الملوكلملكءوأبناالملكطالنسلمننعتبر

نفسهباللهعالقتناتقررألبهوكلمة5

هذهتجعلولكنهاجاللهجلاللهمقاممنتنقصالإخهاوجاللهوقدرتهاللهقوةتزيلالإنها
إليهاإلضرابعلىنقدرمجيثمناقريبينالجاللوهذاالقدرة

لتالعادمألوفوحمسبالحربفيانتصررومانياإمبراطوراأنذكرقديمةرومانيةقصةفي
والغناممماالسالبهءووراروماشوارعوسطمعموكبفييسيرأنعليهكانالزمأذلكفي

لهيهتفونبالناسالطرقاتوامتألتجنودمأمعالموكبذلكاإلمبراطورقوسارىسوافي
وفىالموكبمناالقنرلبمنللمتزاحمةالجموعيمنعونالطريقجانبطعلىالجنودوكانويحبونه
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لقتربوعتدماالصغيروطفلهااإلمبراطورةعليهاجلستمنصةينتالرئيسيةالشولرعحد

فأمسكأبيهمركبةإلىليصالالجنودصفيخترقأنوأرددالصغيرالطقلقفزالمنصةمنالموكب

للمركبقعفيالذيهومنتعرفهليابنيهكذاتعملأنتستطيعاللهاوقالالجنودأحدبه
يكونقدلهوفالالصغيرالصبيفضحكمركبتهنحوتجرىأنينبغيوالاإلمبراطورإنه

أناأألىولكنهأنتإمبراطورك

أباناندعوهإننااللنحوالمسيحيشعورهوهذا

وهذهالسمواتفيالذيلكنهفحسبأباناليساللهلكنأباناكلمةفيتأملنالقد
عطيمةحقائقإليناتحملألنهااألهميةغايةفيالكلمة

اللهبقداسةتذكرناإنها11

أساسأفنجعلهاالوقارمنخاليةعاطفيةرخيصةنظرةاللهأبوةإلىننظرأنالسهلمنأنهفلك

الذنوبيغفرلللهإناللهعناحدهمقالوفدرخيصةديانتناونصيرالحياففيالكبرللتساهل
لكنناالعذرهذالنأيكونأنالممكنمنلكانفحسبأبونااللهإذقلناأننالووظيفتههذه

للقداسةجانبههاإلىولكنالمحبةهناكالسمواتقيالننيابوناإنهنقوا

فقدأببكلمةاللهوصففيالحرصكلحريصأكانالمسيحالسيدأننالحظولعلنا
الضيقةتالميذهدائرةفيذلكوكانفقطمراتستمرقسإنجبلفيالتعبيرهذااسنخدم

يستطيعونمنمعإالاللهلوصفيستخدمهايكنفلمللمسيحنظرفيفدشهاأب5لكلمةنكا
يغمضمتساهألأباليفاللهبوقارالتعبيرهذانستخدمأناجباكاأفضلذلكقيمايقدروااذ

المحبةفيهوإجاللوخوفوتوقيرباحترامإليهننظرلذلكوخطاياهمزالدهءأخطاعنعتيه
معاوالقداسة

اللهبقوةتذكرناالكماتوهذه2

نقفلكنتاإنسانانحبفقدوالخيبهالفشلمشاعرمنكتيرانجداإلنسانيةالمحبةاختبارأتففي
قدرتنالعدمنساعدمأننستطبعالإذااأليديمكتوفي

عندمالكنناالحقيقةهفهاختبرواقدءاآلبامنوكثيرونعاجزشدتهارغمالمحتةتكونوقد

ألنفسنانقولونحنالقدرقأمعجنبإلىجنباالمحيةنضعفإنناالسمواتفيالذيأبانانقرل
قوتهتسندهااللهمحبةإننافيدائمأاللهيسنخدمهالذلكالدوامعلىمحبتهتوجههااللهقوةإذ

الخيمةأوالفشلمنشيئاالمحةهذهتعاوالامالد وليى

اللهقوةنذكرثمومحبتهاللهقداسةنذكرنحنالسمواتليالذيأبانافأئليننصلىعندما
الدوأمعلىيخرنامحبةفيدائمأتعملالتط
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اللةاسمقديس

69متى

وماذاتمأمأتعنىماذالونءيتسافكثرونلمعانيهاتفسرأالطلباتأصعبمنالطلبةهذهلعل
تتطلب

ورنأكطفعلمنشتقةليتقدسالمترجةفالكلمةالكلماقمىمعافيفيلوألنتأملأنعليناإن

مقدسأباعتبارهصكلاوشخصمعدلةهوالفعلومعنىثطمقدوهطبصفةمتصل
اآلخرينعنومختلفمنفصلالمقدسفاإلنسأناآلخرينعننحتلفمقدسكلمةومعنى
سائرعنيختلفلغرضمخصصألنهمقدسوللمذبحاألبنيؤسائرعمختلفألنهمقدسوالهيكل
منفصلألنهمقدسوالكاهناألخرهـاأليامعنمخنلفألنهمقإلسالربويومالعاديةاألغراض

عنفريدابحسبانهاللهالسمومعاملتنانظرتنالتكنالطلبةهذهمعنىفيكونالناسمنغيرهعن
ءاألحماسائر

علىنطلقهالذىاللفظتعنطالاسهكلمةالعريةاللغةففىاخرشيكانضيفأنويمكننا
نعرفمابقدراإلنسانوشخصيةوخلقطبيعةيلىتشيراسهكلمةلنبلفحسسبالشخص

للمزلميركاتبيقولهاالكلمةالقديمللعهداستخدامنيبوضوحالحقيقةهننرىأنويمكننا
هذهأنوطبيعىياربطالبيكتتركلمألنكإسمكالعارفونعليكويتكل01مزمورفي

طبيعةيعرفونالذينإلىبلعليهفيتكلونييوما5هوالرباسمأنيعرفونمنإلىششيرالاالية
فاسمنحنلمابالخيلءومؤالبالمركباتءهؤالأيضامرخمالويقولعليهيتكلونلذلكفاتهوالله

يذكرالمرنملكنوالمأدقأالقوةعلىيتكلونالبعضأنتعشوهذه027مزمورنذكرإلهناالرب
واالطمئنانالئقةينالوبذلكاللهصفات

يلىبأعناالطلبةهذهمعنىأنندركاسهوكلمةيتقدسلكلمةالفهمهذاءضوفي

وطبيعتوصفاتكبشخصكيليقفريدامكاناحياتنافيلنعطلشخصك

اللهنكرمأنمنأالمطلوبيكونكلماتأوكلمةفيللمطلوبللعحلهذانجملأنأردناوإذا
مناتتطبفماذااللهتبجيلإلىتدعوللطلبةفهذهونعظمهونبجلهونوقره

نوقرئننستطعالونحنلوألهبوجينؤمنأنبغطينللالئقالوقاراللهنعطىلكىا
ومحاوالتئدلةللمقدسالكتابفيتوجدالألنهيدهشالحديثوالعقلبوجودهانؤمنالسخصية
مسلمحقيقةوالبديهةبدصهياأمرااللهوجوديعتبرللقدسالكتابألنذلكاللهوجودإلثبات

لمالمقدصةأألسفارومحبةالحقائقمنغرهاإثباتفيتستخدملكنهاإثباتإلىتحتاحالبها
ولوحياتهمفيلجظةكلاللهوجوديختبرونكانواألخهماللهوجودعلىالتدليلبلزوميشعروا
قيهيفتقرالدلنبيعينهللسببلللهدوجودبرهانللىيحتاجالاإلنسانلنلقالواسأالهمقدكنا
يومصباللهيلتقطوهكذايومكلوزوجتهبابنهيلتقطفهوزوجتهأوابنهوجودإثباتللى
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فإذفيهنحيايالنهالعإلممننبدأأنفيمكنناعقليأاللهوجودنتبتأنحاولناإذاأننااى
والنظامالترتيبهذاوضعالكونفيعظيمعقلوجوديثبتادعالمنافيالموجودينردلترتيبالنظام

رأىقديكنلموهواألرضترابفيساعةفوجدالطريقفييسيركاذرجألأذلنفرض
وفيمعدنيغالفمنتتكونأنهاويرىالساعةيلتقطإنههيمايعلموالقبلمالساعات
ءاألشياهذهجيعأنيرىصموللزنبركللكريمةواألحجارواألذرعالعجالتمنمجموعةداخلها
الرجلهذايقولأنيمكنفماذادقيقبنظامتسيرالساعةعقاربوانمعينلنظامطبقاتتحرك
بمحضاألرضأطرافمنواجتمعتبعضعلىبعضهاتانعءواألشياالمعادنهذهإنيقواهل

هناكانهوالمعقولالتفكيرإنبلكالالدقيقللنظامهذاوفقلنسيرنفسهاونظمتالصدفة

وضعهالذيالعقلوجوديفترضالنظامإنالساعةهذهمتهاوصنعءاألشياهذهجمعماشخصأ
وحركةدقيقبخظامتشرقفالشمسدقيقبنظاميسيرضخمأجهازأفنرلهلمالعاإلىننظرونحن
نعترفأنمضطرينأنفسنانجدإنناحتىونظامترتيبفيتسيرالتعاقبةوالفصولوالجزرالمد

يدفعناعليهانراهالتطبالصورةلمالعاوجودإذلمالعافيالنظامهذاوضعمنوجردبضرورة
ملحدايكونأنالفلكءعلمامنلملعاأبدأيمكنإالاحدهمقالوكااللهبوجوداالعتقادإلى

الحياةيخلقانعنعاجزاإلنسانأنلعرفنافيساالجدفقةالحياةوإلىنفوسناإلىنظرناأننولو
التفكيرإلىالنهايةفيالوصولمنبدفالوأجدددناوالديناإلىاووجودنحياتنانسبناأنناولو

اللهبوجوداليقينإلىنعودوهكذاالبداجمفيالحياةهذهأوجدفيمن

المليئةوالسمولتقيناالكائناألخالفيالقانونإنكانتعمأنوئيلالفيلسوفقالوكما

اللهإإلىحتماتقودنافوقنابالنجوم

شيئانعرفأنعلينابلاللهلتوقيرلقيادتناحدهوكافياليساللهبوجوداليقينلكن2
اليونانطالهةإلىووقارباحترامينظرأنمثأللإلنسانيمكنفالنحترمهلكطوصفاتهاللهطبيعةعن

والخالعةوالفسادالشرالهةإنومؤمراتهموحبهموبغضهمومخاصماتهمحروبهمعنيقرأعندما

والعدالةالقداسةوهطألساسيةئالثاصفاتاللهصفاتفينريلكنناتبجيألتنالأنيمكنال
راماهذاإلىتدعوصفاتهوألنموجوألنهاللهنكرمنحنوالمحبة

يقدمالولكنهومحبوعادلقدوسبأنهعقليأويقتنعاللهبوجودماانسانيؤمنوفد3
باللهمستمرووعيدامممإحساساإلنسانعنديكونانللضروريمنألنهذلكالالئقالوقارلله

أبداتنساهوالثائمااللهبوجودنحسحياةونحياباللهءممتلىعالمفينحياأننامعناهلللهفإكرام

مقدسةنسيهاللتياألماكناوللكنيسةفيوجودناأوقاتعلىيقتصرانالوالوعطاإلحساسوهذا
فيللسوقوفيالشارعوفيالمتجرفيوقتكلوفيمكاقكلفيعلينايسيطربلشطفح
مكانكل

يعضفيشديدفهوبمتقلإحساسباللهإحساسهمأنهيالناسمنكبركددعندوالمشكلة

الديبماإلحساسمعناماوللتوقكلاالحترامإنغرهافيمنعدموهواألماكنبعفىوفيالظروف
اللهمجضور
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والخضوعاللهطاعةوهوذكرعلللسابقللعناصرإلىياإلضافةللتوقرفياخرعنصرطبق
الحقاالحترامإننطيعهاللكنضامجضورمأونشعرصفاتونعرفاللهبوجودنعتقدفقدله

يتقدسكيفالسؤالعلىإجابةاإليمانقانونفيلوثرقالوقدالخضوعإلهامضافأالمعرفةهو
بيننااللهاسم

وئفعالناالعقليةعقيدتناتكونأنذلكومعنىحقةمسيحيةوعقيدتناحياتناتصيرعندماقال

لللهإلرادةتماماخاضعةالعملية

اسمكليتقدسالطلبةهذهنرفععندماهذافلنذكر

اللهوميئةاللهملكوت

611متى

شيوعاكرتعبريوجدوالالجديدالعهدبههايتميزالتطللتعابيرمنلللهمدكوتدلتعبرلن
معناهـندركأنالضرورىفمنلذلكالسيسواألدبوالعظاتالصلواتفيمنه

ظهورولوالسيحالسيدرسالةفيمركزيامكانااحتلاللهملكوتعنالتعليملنللولضحمن
اللهمدكوتيبشارةيكرزدبديلللىأتىبأنهمرذىيصفهالتاريخمسرحعلىالمسيحللسيد
إنهلهمفقالعليهالتزلمكأنهايالملكوتالبشارةنفسهالمسيحالسيدوصفوقدا4امرقس
83امرق434لوقاأأرسلتلهذاألفياللهبملكوتأيضااألخرللمدنأبشرأنلميفبغي

81الواللهبملكوتوييشريكرزوقريةمدينةفييسيركانبأتاالمسيحنشاطيصفولوقا
اللهأملكوتهوقما

عندتحدثالمسيحأننرىفإنناالمحرالحقائقبعضنواجهالعبارقأهذهمعنىفينتأملعندما
إبراهيمإنوقالالماضىفيموجوداشيثاباعتبارهعنهتحدثفقدنحتلفةطرقبئالثالملكوت

تاريخلهلللكوتفكأنما11ومتى3182الوقااللهملكوتفيءاألنبياوكلويعقوبسحقال
الماضىفي

يينكمأوداخلكملللهملكوتإنلتالميذهفالفقدالحاضرفيشيئأباعنبارهعنهتحدثثم
أندلناسعقمفقدللمستقبلشيثاهباعتبلىعنهتحدثثمحاضرةحقيقةإذأفهو2ا71الوقا
الملكوتهذاءمجيألجليصلوا

عينهالوقتفيوالمستقبلوالحاضرالماضىنيلذاالملبهوتيكونكيف

مميزاتفمنالريانيةالصالةمنمعاالمرتبطتينالطلبتينهاتينفياؤلللتلهذاحألنجدإننا
فينتجهدلعبريةفاللغةالتقابلأوالمطابقةالمسمىاألسلوباستخعدامككرةللعبرىاألسلوب
أوتشرحهاثممرةالعبارةفتذكرمتطابقأومتقابلبأسلوبمرتينالحقيقةذكرإلىأسلوبها
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ءالجزنرىعندماللمزاموسفرفيبككرةاألسلوبهذانرىأنونستطيعاخرىبعبارةفسرها
مثلمنهاألولءللجزوشارحأمتقابألللعددمنللثافي

61مزمورأأشحيدوجدالضيقاتفيعوناوقوةملجألناالله

647مزيعقولباإلهملجأنامعناالجنودرب

يوردفيالراتياهلمدبضنيخضرمراعفيشنميعوزنيفاليرلالرب

3312رمومز

معاالطلبتينوقرأناالربانيقالصالةمنالطبئينهأتيئعلىالفكرهذاطبقناإذاونحن

األرضعلىكذلكءالسمافيكمامشيئتكقكنملكوتكليأت

معنىفنفهمقبلهاالتيالطلبةوتضرحوتطابقتقابلمهماالثانيةالطلبةأننرىأننستطبع
لللهملكوت

هذهفيهتغالذيبالكمالاألرضعلىاللهمشيئةفيهتتمطللذالمجتمعهواللهملكوتإن
ءالسمافيللمشيئة

فيوالمستقبلوالحاضرالماضىفيأنهوكيفالملكوتطلحقيقةتفسيرانرىأننستطيغهنا
ملكوتدائرةضمنكانتمامااللهمشيئةيفعلكانلالضىيخالتلىفيإنسانأيفإنعينهالوقت
هذاأنحيثولكناللهملكوتدائرةضمنهواللهمشيئةيفعلالحاضرفيشخصوكلالله

كالفإنلذلكتماماكاملةاللهمشيئةبتنفيذفيهالناسجميعيقومالذىالمكانهوليسالعالم
ألجلهونصلىللسنقبلقينترقبهأمأليعتبرالملكوت

الملكوتهذاأننرىأننستطبعونحناللهمشيئةنطيعأنهواللكوتفينكونأنومعنى
الواقعفيإنهحدقأعالمنافردبكليتصلطءشهوبلوالبالدواألممبالشعوبيختصشيئأليس
وقلبىإرادتيخضوعيتطلبالملكوتفهذابالمجتمعالنفسهبالشخصإتصاألاألمورممثر

اللهلمشيئةبالخضوعشخصياقرارأمناكليتخذعندمأيأقىالملكوتهذاوحياقي

المشهورةصالتهميصلونالصينيوناطسيحيونكاذلقد

يارببالقولعينهاألسلوبنستخدمأننستطبعونحنيىمبتدئاكنيستكأخهضيارب
لمشيئةإرادتناإلخضاعالصالةهمااللهملكوتإتيانألجلفالصالةلمجأمبتدئاملكوتكليأت
الله

لكنمشيئتكلتكنهطالعالمفيكلماتأهماللهإرادةطاعةهوالعالمفيءشياهمإن
آخرإلىشخصمنكثيرااخنالفأيختلفللكلماتهذهاستخدام

اردثإنهبالهزيمةوإحساساستسالمفيمشيئتلظلتكنماإنساذيقولأنفييكن1
يقولهاوربماغيرهايقولأنيسعتطبعالإنهالواقعاألمرأماموقفألنهبليقولهاأنيريدألنهال
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يفكرألنهالعبارةهذهيقولقدالحياةقوانيئمعاندةمنفائدةالوأنهمنهأقوىلللهأنيشعرأنه

ذلئتغرشيثأليعمأنيستطبعالألنهاللهمشهئةيقبلفهومنهمفرالاالذلللهساطانفي

يولدةإلىينطرمنهناكواإلمتعاضءاإلستيابنبرةمشيئتلطلتكنمأانسانيقولوقد2

مقاومتهيستطبعالطقوكعدولكنهلهعدواللهأنيشعرمنوهناكتدوسهحديديةكأقدامالله
وعندماوحيدأماتبيتهوفنإنقيلوقدوحنقوغيظوضيقامتعاضفيولكنمشيكتميقبللذلك

ءالسماإلهوجهفيبهمايلوحكأنهمضمومتانيديهوقبضتاشفتيهعلىيعضرأوهجسدهوجدوا

مهماورضىفرحلييقولهاتامةوثقةكاملةمحبةفيمشيئتلثالتكنإنسانيقولوفد3

بهذامشيئتكلتكنويقولالموقفهذايتخذأنالمسيحىعلىيسهلأنوينبغطاألحوللكانت
لللهمحبةومناللهحكمةمنواثقألنهذلكاألسلوبمه

خبرافنستشيرماشيئأنصلحأوءبنانبنطأننريدأحيأناإننااللهحكمةمنواثقفهوأ
فأنتنافعأتراهمايصنعلهونقولوتوجيهاتهبحكمهنرضىنحنوعادةاألمورلبعضويوجهنا
تضللناأنأبدايمكنالارثاداتهوالحياقاخبيرهواللهإناألمووهذهفيخبير

مشيئتلعاالتكنيقولأنعليهيسهللللهبحكمةومعترفاشاكراشعصاإلنسانيقبلوعندما

األعمىبالقدرأواألطواربإلمتقدبأومنابإليسخرنؤمناللفنااللهبمحبةيثقوهوب
الجامد

كيفأجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلمالنيبولسقالوكمامحبةاسمهبإلهنومنإننا
فيويشكالصليبإلىينظرأنإنسانيستطيعال8023روميةشهكألكلمعهأيضاجهبناال

مشيثتكلتكننقولأنعلينايسهللللهبمحبةنعتقدوعندمااللهمحبة

اليوميخبزنا

611متى

الظاهرمعناهاكانوإنأنهالواقعلكنالطلبةهذهمعنىعلىاخنالفالالبعفأنهيظنقد

الطلبةلهذهالمعافيمنمتباينةأنواعأقدمواللشراحمنكتيرينلكنإيضاحإلىيحتاجالالبسيط

العانيمختلففيقليألالتأملفيضيراللكنالمباشرمعناهافينتأملأناألفضلمنأنهورغم

األيةهذهإلىالمفسروننسبهاالنط

الربانيةالصالةكانتقدبلالربافيءالعشافيالخبزهوهنايالخبزالمقصودإنقيلفقدأ

لذلكللعبادفالقديمةالنظمفيذلكنالحظكماالربافيءالعشابخدمةاألولىالعصورمنذمرتبطة

الجلوسكدننالهادلتىباالمتيازاتيومكليمتعناأناللهمنتطلبهناالصالةانالبعضظن

921



روحطءبغذالتتغذىالربماثدةلى

ألجلالطلبةهذهفتكوناللهكلمةمنالروحطالطعامبهيقصدالحبزإنآيضاقيلوقدب
وقلباعقأللإلنسانءغذاحقاهيالتياللهكلمةفيالمتضمنةالصحيحةوالعقيدةللصحيحللتعليم

روحاو

نفسهوصففقدنفسهدلمسيحالسيدشخصللىيشيرالخبزإنالشراحبعضقالوقدج
كلالمسيحشخصمنفشبعأنللصالةتكونوبلك63353يوحناالحياقاخبزبأت

الحطالخبزبالمسيحونتقوكطفنبتهجيوم

والذياليهومقهومفيالسمواتملكوتخبزهوهتأإليهالمشارالخبزأنالبعضرأىوقدد

فقداه41الوقاالسموالتأملكوتفيخبزأيأصلمنطولىبقولهمرةأحدهمإليهأشار
ةوتقامالجديدالعصرفجرويشرقالمسيايأقىمأعندبأنهراسخاإعتقلدايعتقدوناليهودكان
لوياثانوبهيموثمنللمأخوذوالسمكلللحممنطعامهمويكوناللهمختلرويجلسحيثالمسيا
المرفوعةالصالةتكونوبذلكبشعبهاللهفيهحبهـإحتفاألالولةهذهتكونوكأنماقتلهنابعد

اللهلشعبالمسياةوفيمكانأاإلنسانيجدأنهط

هذهنرفضأالينيغطلكنللطلبةالمباشرالمعنىإلىونميلالشروحهذهمعنتفقالأنناومع
للنافعةالروحيةالمدلوالتبعضعلىتحتويفهطتماماالمعاق

كفافناالمترجمةأاليونانيةالكلمةمعنىبغموضتزدادللطلبةهذهتفسيرصعوبةولعل

أنالمعروفمنكانقريبعهدوحتىاإلنكليزيةاللغةقييوميامترجمةوهىحففكمكمه
واعتقدبذلكأوريجانوسعلموقداليونانيةاللغةصفيالموضعهذاغيرفيأبداتردلمالكلحةهذه
بالضبطمعناهامعرفةالممكنمنيكنلملذلكللبشرممىاختراعمنالكلمةأن

إمرأةأرادتالسوقمنبطلباتقائمةالبرديأوراقإحدىعلىوجدتقريبعهدمنذلكن

نتلقدكفافنانكمعامنالكلمةهذهالقائمةهذهعلىووجدتتشتريهاأنالقديمفي
نرىأننستطيعءالضوهذافيالتاليلليومالطعاممنإليهتحتاجبماللمراةمذكرةللقائمةهذه
التالياليوملطإليهانحتاحالتيءاألشيايعطيناأناللهمنتطلبالربانيةالصالةمنالطلبةهذهأن
منيعودونعندماوللرجالالمدرسةمنيعودونعندمااألطفالطعاميعطبناأناللهإفىءدعاهي

اليومعليهانجلسعندماخاويةمائدتناتكونالبأنطلبةوهطللعمل

فيومايوماالضروريةحاجاتناتتضمنأنهاعلىالمباشرالمعنىبهذاالطلبةهذهإليننظروعندما

الطلبةهذهخاللنافعةحقائقنرىأننستطيع

فقدالحقيقةهذهحياتهفيالمسيحالسيدأظهرولقدبأجسادناجهخماللهأنتخبرنافهطا
مسافةتبعوهقدرآهمعندمايالناسواهتمجوعهمويشبعالناسأمراضيشفىطويألوقتأقضى
للجسدطعاممعهميكنولمءخالموضعإلىطويلة

ليسالجسدشأنمنيحقرأوينقصتعليموأىبأجسادنامهتماللهأننتذكرأنالخيرمنإنه
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نفسهاللهأننذكرحيماالبشريةأجسادناإلىاللهنظرةندركأننستطبعونحنصحيحأعليما
خالصهوبلفقلىالنفخالصليسلطالصإنالبشرىسدالجهذااتخذالمسيحشخصفي

المسيحيةإليهتهدفماهوهذاوالروحوالعقلالجسدخالصكامل

ونقلقنهغأندونبيوميومافنحيااليومطخبزناألجلنصلأننعلمناالطلبةوهذه2
ألمجهولالبعيدالستقبلبأمور

أعطاهعندماالمنقصةإلىبذاكرتهيعودكانالصالةهذهتالميذهيعلموهوالمسيحالسيدولعل

أرسلعندمأالريةفيجميعايهلكونكادوافقد2اا61خروجالريةفيإصرائيللبنطالله
الحاليةللحاجاتيكفطمامنهيجمعواأنوهوواحدبشرطءالسمامنالذيالحبزالمناللهلهم
بطعاميكتفواأنعليهمكانويتعفنيفسدفإنهواختزنوهينبغامماكزمنهجمعواولوفقط

اليوفوتخلقلليومخلقالذيألنيوممفييومكلنصيباليهودمعلمطأحدقالوكمااليوم

تعفيناالطلبةفهذهاإليمانفليليعتبرغدأآكلماذاويسألاليومطعاميلكمنآخروقال

باللهالثقةيتعلموالمالذينحياةبهتتميزللذيالقلقمن

طعامنااللهمنننالبأنناتعترففهيالمناسبمكانهلللهءإعطاتتضمنالطلبةوهذه3

البذرةيحللأنالعالميستطبعتنموبذرةيخترعأنمنماعالميتمكنلملذحباتنااخفظالالزم
كلإنأبدأتنموأنكيماوياتركيباصناعيامركبةلبذرةيمكناللكناألساسيةصرهاعإلى

لللهمنمباشرةعطيةوطعلمنااللهمنتأقيالحيةساتالكا

الصالةهذهماإنسانصلىفلوبمفعولهاالصالةتأقىكيففذةبحكمةنذكرناالطلبةوهذه4

تذكرناالطلبةهذهإنجوعايموتفسوفيديهبينالخبزاللهينزلأنمنتظراخدألتجلس

لتتحققأيضآنعملأنينبغطنصلطعندماوإنناجنماإلىجنبامعايسيرانوالجملالصالةان
ويسقيهايزرجمهاأناإلنسانعلىولكنحقآاللهمنتأتيالحيةالبذرةإنصلواتنا

قالالحقيققعهذهعنالمبالغةمنطءثفيليعبرالقصةهذهأحدهمقصوقد

الحجارةمنوتنقيتهااألرضهذهإصالحفيكبيرأجهدابذلوقدأرضفيحصةلرجلكان
األزهارأجلفيهازرعأنأخيرأأمكنحتىالتربةخصوبةوزياثةالضارقأالحشاثشواستئصال

فقالاألرضمنحصتهعلىوأطلعهءاألتقياالرجالأحديزورهكاناأليامأحدوفيوالخضروات

منالقطعةهذهمثلفيالجمالهذاكليجعلأنيستطيعلللهأنبديعاهذاأليسالتقيالرجل
هذهترىأنينبغطكانبذلهالذيالمضنىالجهديذكروهواألرضصاحبفاجابه3األرض
أفقطللهمتروكةكانتعندمااألرض

عندماونحنميتةأعمالبدوناإليمانهثلفالصالةاإلنسانبجهديرتبطأنطينبغلللهجودان

وأنهشيئانعملأننقدرالاللهبدونإنناأسأسيتينبحقبفتيننعترفاللهللىالطلبةهذهنرفع
ألنجلناشيئايعملأنلللهيقدرالوتعاونناناجهدىبدون

131



علمنابلاليومخبزأعطنىداقائليننصلىأنيعلمنالمالمسيحالسيداننالحظأنعلينااخيرأ
منوفرةلمالعاففىاتهوخمواردقلةفيليسدالعالممشكلةإناليومدأعطناتنقولأن

البنمناألطنانمئاتيحرفوذالرلزيلوفطتسعوالبالغاللالخازنتفيضأمريكاوفيالخرات
للصالةهذهإذنوريعهاءسوفيلكناالمراردفلةفيليستالمشكلةإنالبحرقييلقونهااوالفائض
نحننشتركعندماإجايتهافيدللهنعارنأذنستطيعصالةإنهاصلواتنافيئنانييننكوذأالتعلحنا

اليوميخبزناملهيعطيتاسئصالةليستفهيالحيأومقوماتالمواردفيمناحظاأفلهممنمع
أيضالليرميخبزنافيآخرينالنشاركلكيبلفحسب

واإللهىالبشرىالغفران

6214151متى

ذنوبنالنااغفرال

أمرينمنيتحققأنعليهوصدقبإخالصدلطلبةهذهاإلنساذيرفعأنقبل

الصالفهذهإلىللفعليةحاجتهاألولاألمر

الصالةهذهيرفعهوبيمايعملماالثانيواألمر

بالخطيإحساسلديهيكونأنينبغطالريانيةالصالةمنالطلبةهذهاإلنسانيرفعأنفقبل
عليهميطلقأذفضونسفالناسعصرناالالمرغوبةأوالشائعةالكلياتمنليستالخطيةوكلمةإ

للناسأنالمعثكلضجوهرألنذلكاألساسهذاعلىيعاملواأنأوللجحيممستحقونخطاةأنهم
وللزناةوالقتلةوالسكيرينانلصوصأنعلىيتفقونإنهمفطبةاعنصحيحةغيرفكرةلديهم

محترمذحياةيعيشونهمبلالصفاتهذهفيهمظيستهكذاليسواهملكنهمالخطأقأهموأمثالهم

فهملذلككمجرمينالصحففيأسماؤهمتعلنأوالجونيدخلواأولمحثمةيتعرضواولم
ءبهمللخطيةعالفةوالبالخطةلهمعالقةالبأنهيشعرون

اتكاخعيستخدمالجديدالعهدإنالجديدالعهدفينفهمهاكماخطبقهكلمةمعنيفما
الخطيةلوصفيونانية

إصآبةعدمالحرفيومعناهاعطكهطشيوعاالكلماتيهنروهطاألولىالكلمة1
فاإلنساننكونأنيمكنوكمانكونانمجبكمانكونأنفينفشلأنهطالخطيةفكأنماالهدف
لمفإذاوللتقدموالخدمةللعملرائعةإمكانياتطاقتهوفيوسلوكهلحيلتهساميةأهدافأمامه

اإلمكاناتيستخدمأناإلنسانيستطعلموإفاحياتهفياألهدافهذهمجققأناإلنسانيستطع
جيعاعليناتنطيقالحالةهذهأننرىاننستطيعهذاوفيالهدفأخطأقديكونطاقتهفيالتي
نافعاينمومنمناولبسيكونأنينبغىكماصالحةزوجةأوصاعزوجهومنمنافلش
وإمكاناتهطاقاتهكلمستنفدايعملمنمناىوليعيكونانيجبكمانافعةابنةأر

231



حياتهفيللكاملالهدفإلىووصلعملهينبغىماكلعملأنهيتحىأنمناأحدجرؤل

المعنىبهذاءخاططمنافكلإذأ

التعديمالالحرفيومعناهاعثنلعطثثكلمةهطخطيةتترجممالتيالثانيةوالكلمة2
الخلىهذانتعدىفيهاالتيالمراتكزوماوالشرافيبينيفصلالذكطالخطتعديهيفالخطية
التشويهأوالسكوتأوبالكالمالحقبتغييرأوالزهيدةاألمورفياألمانةبعدماحيانأ

واألنانيةالتضحيةبينوالخثونةاللطفبينالفاصلالخطأبدانتعدألمأنفسنانسألأنويمكننا
ليأنهنتبيناإلتجاماهذافينفكروعندمااحيانأالذوقمنخاليأوقاسرعملمنايصدرألم
ءيخططلمإنهيقولأنيستطيعمنفينا

أواإلنزالقالحرفيومعناهاعمميلكلمةهيخطبةتترجملتيالثالثةالكلمة3
إرادتدونوذللثبالجليدمغطىأوموحلطرينيخايسيروهوفدماهتنزلققدفاإلنسانالزلل

علىسيطرننانفقدعندماوالكالمبالعملفيهاننزلقالشالمراتممزومادلمعديعكسعلى
لسيلنانتحفظالعندمالهذامعرضإنسأنكلإناألعصابأواللسان

القانودفأنحالفةالحرفيومعناهامحةسمذكلمةهيخطبةتترجمالتىالرابعةالكلمة4
يحالفأنلغرائزهإنسياقهفيمعرضواإلنسانالشريعمللكنهالخيريعرفالنىاإلنسانخطبةإنها

يخالفوهـأناألحيانبعضفيينمنونالقانونيخالفونالالذينوحتىعملهالمحظورويرتكبالقانون

يكسرأنامرةيتمنلمإنسانأنجداللكنناالعشرالوصايايكسرلمماإنساناأنجدألنفترضوقد
الوصاياهذه

هناالمستخدمةالكلحةوهىككطصكحكلمةهطخطبةتترجمالتطالخامسةالكلمة5
أنماإنسانيستطيعوالبالواجبءالوفاعدمهووالحينديغومعناهاالريانيةالصالةفي

رالبثبينموجودغررالكمالمنالنوعفهذااللهونحوالناسنحوكلهاواجباتهأوفيإنهيقول

إنسانكلفيهيشتركعاممرضأنهانرىالمعاقبهذهااللخطبقكلمةإلىننظرعندمالذلك

حمقايحتاجإنسانكلإنجخاطياللهأماملكنهالناسأمامومبررامحترمأاإلنسانيكونفقد
ذنوبنالناإغقرالطلبةهذهيرددأن

يفعلهممايتحققأنعليهالصالقاهذهإلىالفعليةحاجتهمنيتحققأناإلنسانعلىأنهوكما

الصالهذهيرفعوهو

واغفرقائليننصلىأنناذلكلناإرهابأالربانيةالصالةطلباتكنرتكونتكادالطلبةهذهإن

نغقرالذيبالقدرذنوبنالنالغفرهوالحرفيوالمعنىإليناللمذنبنأيضآنحننغفركماذنوبنالنا

يسوعكالمبذكرالمعنىهذامتىيكرر4151عدديوفياليناالمذنبينذنوبأيضأنحنبه
لنااللهيغفراللآلخريننغفرلموإنلنااللهيغفرلآلخرينغفرناإنأنهوهوجداالواضح

شجارأوتلمئملمثغرةثمةهناكوكانالصالةهذهصليناإذاأنناتملمأللواضحفمنلذلك
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إننافلناوإذاذنوبنالنايغفرالأناللهمننطلبطفكأنناالناسمنكيرناويينبينناينتهم
اللهصمننطلبفنحنالطلبةهذهورفعناكازالتهالفالنةاوإساعنهلفالننغفرأننستطيعلن
اإللهطفالغفرانيتجزأكاالواحدالسالممثلالغفرانإنأحدهمفالوقدالمعاملةنفسيعأملناأن

لبعضبعضناغفراننانفصلأنيمكنوالوثيقاارتباطاباآلخراأحدمرتبطانالبشريوالغفران
اآلخرعلىأحدهماويعتمدمتصالناوكلنااللهكفرانعن

بعضفيالطلبةهذهنرددأنجرؤنالماشفاهناعلىالطلبةهذهتءجاكلماهذاتذكرنالو
حياناأل

تنتهيعادةوكانتيوميالعائلتهصالةيعقدكانانهستيفنسونطلويسداروبرتعنيروى
فقامتالحجرةوتركركوعهمنقامالربانيةالصالةءأثنافياأليامأحدوفيالربانيةبالصالة
ماذالهوقالتطارلمجحلهحدثقديكونأنخشيةصحتهعلىمنرعجةهءورامسرعةزوجته
لليومالربانيةللصالةأصلىأناهأللستإنىشعرتطإننفأجابحدث

أمورنانصلحلموماالربانيةالصالةيصلىأنأهألليسصافحغيرقلبذيشخعهكلإنه
اللهمعنصلحهاأننسخطيعالأرألرفقائناالناسمع

األمورةهذهلناتكونأنيجبالغافرروحاللنايكونولكها
الشخصيعملهتصرفكليفسرسببمنبدفالاآلخريننفهمكيفنتعلمأنينبغط1
ينظركانوإذاضيقاأوقلقايعانىفربماالطباعحادأواألدبعنمتجاوزأأوناقماكانفإذا
أومشوهةأخباروصلتهأوصحيحافهمأيفهمنالمفربماثققهإنعدامأوكراهيةأوشكفيإلينا
التطالبيئةأوالوراثةضحيةهالشخصهذاكانوربماوأقوالناأعمالناعنأوعناصحيحةغير

مشكلتهوتكونللناسمعيتعاملانعليهالعسيرمنتجعلاألصليةطباعهكانتوربمافيهاعاش
األمورنتفهمأننحاولعندمالنابالنسبةاسهليكونالغفرانإنالغيرمععالقاتههيالدا
عليهموغكماآلخرينندينأنلنقوسنانسمحأنقبل

فليسإليناالوجهةاتءباإلسمااإلحساسونعاودنتذكردمنافمانحسىكيفنتعلمأنيبغي
الفاللطالناريخفيبنالحقتالتىةاإلسانهـننسىلنإننانقوإلمافكثيرأسنغفرأننافيأملثمةهناك
ألالفالنيالمكانويا

ذاكرتناعلىالحوادثتطعإنهابلمستحيألالنسيانتجعلألنهاجداخطيرةاألقوالهذهإنا

وضعهكتابعلىوتعليقاملخصامرةكتبالنجأندروالكبيراالسكتلندياألديبانيحكى
ثالثةوبعدوالسباببالمرارةءملطقاهـءعنيفبهجومءثيالناللكاتبعديهفردءاناشكاتب
وروبرتالرويتالشاعرهماأصدقائهمناثنينمعمجلسالنجاالسكتلندياألديبكانئكلوام

أرىلألديبفقالسهالشابللكاتبكتابأيقرأالنجأنبريدجزفالحظبريدجز
لدهشتهولكنمعيباتصيإزاعكتصرفالذيالجميلالتاكرالشابلذلكآخركتاباتقرأأنك

قائألاألمرهذايصفبريدجزقاللذلكتماماالموضوعذلكنسىقدأندروالنجهـانلنتب
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وأروعأسمىكانالنسيانلكنالشمخصذللثعظمةعلىدليألالغفرانكانلقد

المطهرالمسيحروحمثلننساهاأنمجبللتطالقديمةالمرارةمنذاكرتنايطهرأنيستطيعماوليس

نحوإتجاهإنهاالمسيحيةالمحبةمعنىقبلمندرسنالقدنحبكيفنتعلمأنعليناينبغي3

فعلوامهمالآلخرينخيرأحمىعنالبحثإنهأصهزمالالذيواإلحسانيقهرالالذيالعطف

المتجسدةالمحبةوهوالسيحيدخللمسالناتكونلنالمحبةهذهلنامعاملمكانتومهمابنا

الدعولهنقدملمماإلينايأقىلنوالمسيحوحياتنافلوبنافي

يمكنالالذيالغفرانثرطهوفهذالآلخريننحننغفرأنينبغيلللهمنالغفرانننالفلكي
نتممهأنتعينناأنالمسيحفوةلغير

علهاواإلنتصارالتجربة

ا631متى

التجرلةمعنىا

كلمةانالناسممزعندالمفهومفإنثريرفكلمةنعتبرهااذانناالتجربةكلمةتطرقعندما

اليونانياألصلفينراهاكمايجربطكلمةبيماوالفسادالشريعملأناإلنسانيغرىمعنأهايجربم
امتحانولكقرالشلعملاإلنسانءإكراليعىالكتاالكلمةمعنىيمونوبذلكيمتحظمعناها

مقدارليرىإبراهيميمتحغأنزاداللهأننقرأالقديمالعهدوفيالخدمؤعلىوقدرتهوأمانتهقوته
نفسهطالكتاباستخدمهاالتيوللكلمةذبيحةإسحقابنهيقدمأنمنهطلبعندماطاعته
221تكوينامتحنالعربيةأالترجمةفيترجمتوقدجربكلمة

بالقولتبدأأنهانرىالمسيحتجاربقصةنقرأوعندما

كلمةأنفهمناأننافلوا4متىإبليسمنليجربالروحمنالريةإلىيسوعلصعدثم

المسيحءإغرامحاولةفيضريكاالقدسالروحيجعلهذافإنالشربعملءاإلغرامعناهاهنايجرب
الخطيةلعملالناسقيادةمنهكزاالمتحانهوتجربةلكملةالصحيحالمعنىإنالشرلعبل

بلإسقاطناليعالتجاربقصدإنالتجاربعنثمينةحقيقةندركأننستطيعالمعنىبهذا
قانصالحتجعلناأنبلخطامتجعلناأنليسالتجربةهدفإنأفضلاناسانكونأنهدفها

ئقوىللتجربةمننخرجأنهوالمطلوببلأالمقصوهوهذاليعىلكناالمتحانفيونفشلنسقط
أنالناسورغبالذيفالمعدنلإلنسانيةمجدهطبللإلنسانيةعقابأالتجربةفليستوأنقى

أنالمتوقعمن7كزاالختباراتمنفاسيةلمجموعةيخضعونهضخههندسمشروعفييستخدموه
كبوااسحدامايستخدمهأنيدسإنسانكلاللهيمتحنهكذاصالحبتهالمتحانفعأللهايتعرض

خدمتهفي
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الرمر

لمللعاهذفيةشرهـقوةعنأيضايتحدثالمقدسالعتابلكنالتجربةعنصحيحهذاصأنومع
ولكنهفسللرالقوةتلكمصدريناقعثالفهولذالمثنظريةتأمالتكتابالمقدسالكتابوليسى
فليعىالشرورمنبلالشرمننجاةتطلبالالربانيةالصالةمنالطلبةوهذهفحسبوجودهايؤكد
اللهمعارضةفيعاملةشخصيةفوةلكنهمعنويةقوةمجردالقدسالكضابمفهومفيللشر

فكلمةاالهتمامتسترعىالمقدسداسكشابفيالتنيطانفكرةبهامرتاضاالتطوراتولعل
لإلشارةالكلمةهذهاستخدمتماركثيراامقاوأوعدوأوخحسممعناهاالعبريةاللغةفيشيطان

كثيرةعباراتالقديمالعهدفيعشيطاهواإلنسانفعدوالعنىجهذاالبشرمنأشخاكرإلى
فمثألممقاخصمكاعدهالعربيةباللغةونرجتيالعبريةشيطانكلمةفيهااستخدمت
صموئيلفيووردتالحربفيملمعدوأيكوذأنخافواإذداودلوصفىالفلسطبنيوذاسنخدمها

الحرلبهفيشيطانالنايكونااألكليةاللغةفيالحربفيعدوألنايكوناأل12األول
املوكشرحادثةخصنهـاجدفالءورجاسالمأاعطاهطهاأذسليمانأعلنقد

شرحادثةهشيطانيوجداالاألححليةاوالكلمة4د

صموئيل2مقلزأمترجمةللكلمةتءجالهضيطاذصرويةبنأبيشايأنددااعتبروقد

مقاأوعدوأوخصمعناهاشيطاذكلمةأننرىالنصوضهذهصلىوفي
للشيطانةكلموأصبحتماإفسانأيشتكىالذيالععوتعنىالكلمةفأصبحتالمعنىتطورثم
أصبحولكنهاألرضفيالنايريصغصفأصبحالكلمةمعنىتطورثمرمنالمشتكىتعني
فيدلدينونةبرناخضمنهذهظيفتهالسماعوفياإلنسانيشتكىأنهدليهوداعخقدمالكايصف
يومذاتوكانالبثرضدمثتكسيااللهءأبناتبمعدودأالثيطاننرى6أوبأيوفيءالسما
رسطهمفيأيضأالشطانءوجاالربأمامثلوالللهبنوءجاأن

الشكايةوإعدادااختالقاليبلكاالشكايةتقديممجردإلىاليشيرالكلمةمعنىاصبحثم
اإلنسانضد

طعنه515ديابولوسيونانيةكلمةمنمشتقةكلمةوهيإبليسهوآخراسميطانوللحت
القوةوهواإلنسانضدوالمفترىالواشيهوإبليسالشيطانوأصبحثىالواأوصهالمقتر5ومعناها
وضداإلنسانضدءشىكلرمزهواثيطانفاالبشريةوتهلكاللهمقاصدلتعطلخرجتالتى
المحطمةانحربةالقوههذهمنلننجونصلىأنيعلمناويسوعالله

للتأملمجردالقدسالكتابهدففليسللقوفهذهأصللنايشرحالبلكتابأنذكرنوكما
ليجدإنساناستيقظإذاصمأحدقالوقدالقوةهذهنقاومأنيعلمنالكنهفلسفيقنظرياتني

ليهتبأوالبيوتفيالحرائقمصادرعنكتاباليقرأطكرسعلىيجلعىفالمنزلهفيمشنعلةالنار

631



تعيإلنقاذللنارهذهإخمادمحاولةهويعملهعملأولإناألمرهناعنقاأل

ولكنهللشريرفالقوةمصدرعنالتأمالتفيوقتايضبعالالمقدسالكتابأننركطهكذا
معناوجودهالمزكدالشرهذاضدلنحاربيعدنا

التجربةمداخل3

يكوناندونالغزودألأنيستطيعالللعدولكنالتجاربلهجومدائماتتعرضحياتناإن
نتحصنفإننامنهاالحذرأخذناذاتأتيناأينومنالتجربةمداخلهطفمامنهيدخلجسررأسله

عبيهالالنتضاركبرفرصةلناصارتمنهالتدخانيحتملالتطاألماكنعرفناوإذاضدها

فهناكنعاشرهمالذينءواألصدقاالصحبةمثلعناخارجاشيئاالتجربةمدخليكونفدا
ييمتأثيرهماخرونيوجديمامعهموهوردمحءعملىفياإلنسانيفكرأنيصعبأشخاص
اإلنسانعلىبالتجاربءمليعألموفيصحبتهمفيوهوالشرلعمليتثجعأناإلنسانعلىويسهل

مهاجمتفيأقلفرصةللتجاربليكونفيهيحياالذيالمجتمعونوعأصدقائهاختيارنييدققأن

التجاربمنوهذهعليناويعطفونيحبونناممنتأتيناقدالتجاربأنأيضاالمؤسفومن2

لكنبنااإلضرارفيمطلقايفكرونواليحبونناالذينمنتأتيناإخهانحاربهاأنعلينايصعبالني
أنماإنسانيشعرفقداللهلدعوةاإلنسانإستجابةدونحائألفيققونضيقايكونرؤياهمأفق
العالميالمستقبلوتركللمخاطرةويدعوهوالمالبالمركزالنضحيةمنهيتطلبمعيزلعمليدعوهالله

يعملونوهمغرضهعنوإرجاعههمتهتثبيمحاولةفيبحبونهالذينيتضانرالحالةهذهيالمضموذ

تفكيرهمحسبإسعادهفيوالرغبةالحببدافعذلك

واءجاهءأقربافإن63امتىبينهأهلاالنسانءواعداقالىالذيليسوعحدثمأهذا
ومستقبلهحياتهيضيعأنهلهمبدافقد412مرقسمختلإنهقائلينبيتهإلىويعيدوهيسكوهمرة

خاللمنتأتيناالقاسيةالتجارببعضإنيرقفوهأنحاولوالذلكللسخريةنفسهويعرض
محبيناأصولت

خاصةالمولففيعضفيأحيانأنراهأسلوببهاللتجربةتأتيناالنيالغريبةرثداومن3
وقدالمعاصيارتكابفيغيرهمنبردعةكريظهرأذيدساالنساننرىفيهالشبابجمت

فقالاعترافاتهفياالختبارهذامنشيئاأوغسطينوسللقديسذكر

بشرورهميفتخرونأحمعهمعندمافكنتفجورامنهمأقلكونأنأريدالنظرالطبينكنت
جعلتلذلكبهاالفتخاربلذةبلفحسبنفسهالشربلذةالألستمتعمنهمأسوأكونأذأريد

أقولكنتمعيناشراأرتكباكنتوإذاغيركبمنأقلكوناللكطكنمماأسوأنفسى
رفقالىيحتقرفياللكطارتكبتهإنني

منخبرةاقليظهروااللكيالعاداتأوالثروربعضفيانغمسواالذينالناسممزوما
بهمأصحا
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يوجدلمفإذاأيضاداخلنامنتأقيإنهابلفقطخارجنامنتأتيناالالتجربةلكن

ومنضعفنقطةمناكلفيلكنتغلبناأنتستطيعلنالتجربةفإنللتجربقاتستهويهءشىفينا
آلخرإنسانمنتختلفبالتجربةللنأثرالقابلةالضعيفةوالنقطةهجومهاالتجربةتبدأالنقطةهذه

ماشخصفيتوثرالالتطوالتجربةآخرإنسانايهزالقدماإنسانعلىقاسيةتجربةيعتبرفما
اخرلشخصبالنسبةمقاومتهايمكنالتجربةتكونقد

عندمانقطةفيفهناكحذرعلىيكنلمماتحطمهأنيمكنضعفنقطةإنسانكلفقط
شهوةأوعاطفةالحياةيشقطأنيمكنالطباعفيزللالصدعويوجدالثلمةتوجدإنسانكل
تجعلالطييعطتكويننافيروغةوقطأيفيحياتنافياالتزانرباطتقصمبحيثقويةكريزةأو

حذرعلىونكوننتنبهأنينبغيلذلكآخرإنساناصهددماإنسانأيسعدما

نقطةأقويمنبلفينانقطةأضعفمنالأحيانأالخربةتأتيناأنالغريبومن

فلنحذرايضاكانفعلهأنيمكنالالذيءطالشهوهذاعنهنقولأنتعودناماأفرهناككانفإذا
اعتقدالتطالمواضعمنءاألعدااقتحمهاالتيالحصينةالقالعبقصصءمليوالناريخفيهنقعلئال

يعطيءطشمنوماالكافيةالحراسةعليهايضعوافلموقوقأحصانةاألماكنكثرأنهاصحابها
فينانقطةأضعفمندائماحذرعلىفلنكنبالنفسالثقةفيالمبالغةمثلسانحةفرصةالتجربة
حذرعلىدائمألنكنأيضأنقطةأقوىومن

التجاربمواجهة

التجاربهذهضدنفوسناعنندافعكيف

بعضهمعليهاقترحخطرفينحمياحياةكانتفعندماالنفساحترامهطاألولىالوسيلة1
يههربمثلطأرجلكانجوابهلكنالخطريزولأنإلىالهيكلفينفسهعلىويغلقالعمليتركان

1ا6نحمياأدخلالفيحياالهيكليدخلمثليوم

ذكرياتهمعيحيافهونفسهمنيهربأنيستطبعاللكنهكثيرقأمورمناإلنسانيهربفقد
تطاقاللهبالنسبةالحياةتصيرلذاتهاحترامهفقدوإذا

للشرفلمنافلكنهنافعاأمرايعملأنمرةنصحوهاصدقاعأنجأرفيلدالرئيسعنمجكى
أنبدوالسيعرفجارفبلدالرئيسدالكنجوابهفكانفعلتمأنكماإنسانيعرفلنلهوقيل

معهانام

ويدافعكاكهذاشيئايفعلمتلطرجلهليقولأنيمكنهتجربةماإنسانيواجهعندما
النفساحضرامطريقعن

بالتراثيستهيئأناإلنسانعلىالعسيرمنفليسالمرعيةودلتقاليدالعرفالثانيةالوسيلة2

إنهأئيناطسياأعظمبركليعىعنقيلولقدأجيالعدةحصيلةهووالذيفيهيوجدالني
تخاطبأثينيأنكيابركليسأذكرقائأللنفسهيهمسكانأثينابرلماننيليخطبيذهبكانعندما
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األثينويينأمنلعة

وإلىأسرةوإلىمدرسةوإلىبلدإلىننتميفنحنالحياقافيعطيمةقوةوالتراثالعرفقوةإن

منهءجزنحنالذقيالعظيمالتراثنخونأنالهنمنرليسإليهننتمطفيمايؤثرنفعلهوماكنيسة

كانإذاءيخطىانهاإنسانيرضيفقدمونجيحبوننامنإلىالنظرهيالثالثةالوعميلة3
وأنهميحلمناأللمتسببسوفخطيتهبأنأحرإذالكضهخطيئتهوزرسيتحملوحدههو
يواجهبهاقوةيجدقدفإنهالحياقألهميريدالذينأحباؤهمعهيغرقفسوفحياتمسفينةأغرقإذا

بةالتجر

للقصةهذهريتشاردزلوراالكانبةروتولقد

الجارقالويجربهيغريهبجانبهالشريرجارهوجلسغليونمعيدخنبيتهبابقربرجلجلمى

يصيبكبسيطاعمألوتعملاحوالكتحصنبهاوسيلةوعنديالعملعنوشعطلفقيررجلأنت

األعمالمنشرفأأقلليلكنهالمثاليبالمعنىشريفايكنلمالعملهذاوإنالكثيرالمالمنه
لنعقدمعطتعالتمرالفرصةهذهتركتإذاتندمسوفمحترموندأشخاصيومكلبهايقومالتي
طفلهاتحملالبيتمنزوجتهخرجتالوقتذلكونييصغىالرجلوكانالعملوتتسلمإتفاقأ

ركبتيميعلىوأجلسهطقلهالرجلوحملماعملمنتتهىريماأبيهذراعوأودعتهيديهابينالصغير
نفسلطمنونفسلحمكمنلحمأناويقولأباهبعينيهيخاطبوكأنهأبيهإلىالطفلونظر
إلىالرجلنظرثماقداملثبعداقدامىوسنأتيالطريقفيصرأيىيافهياسأتبعكتقوكقحيما

ثانيةمرةتأتوالالرجلأيهاعنطإذهبوقالجاره

أنتذكرإذالكنالثمنسيدفعهوكانإفاخطيتعيثمنيدفعأنمستعدااإلنسانيكونقد
النجربةضدحصانةلديهسنكونلديمعزيزقلبتكسرسوفخطبته

بلكتابطفيشخصيةليىيسوعإنالمسيحيسوعربناحضورهيالرابعةالوسيلة4

بجانبكيسوعأنفجأةوجدتإذاتعملماذاغيرنانسألماكثيرأإنناحاضرةحيةشخصيةهو
المسيحيسوعأنهوالسيحيةأساسلكنبيتكفيضيفيسوعأنلوتعيشكنتكيف
نجعلأنعليناوجبلذلكمنهمفرالالذيالموجودإنهبيتطكلفيضيفوهوفعألنابجو

لنظرهتروقكلهاالحياة

معناالدائمالمسيحيسوعحضورنذكرعندماالتجاربضدكثيرأنتحصنوإننا

الربانيةاةالصلخاتمة

ب631متى

وتتفقللصالقطبيعيةخاتمةوهيالربانيةللصالةكخاتمةالعبارةهذهالقديمةالنسخبعضتذكر

نفسهاالصالةفيالورادةالطلباتمع
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ملكوتكليأتالطلبةيقابلفالمطث

مشيثلثلتكنالطلبةتقابلوالقوق

احمكليتقدسالطلبةيقابلوالمجد

القلوبوعلىالعالمعلىاللهسلطانإلىيشيرالملك

للسلطانهذاتنفيذعلىالقدرةإلىتشيرالقوق

السلطانهذااستخدامنتيجةإلىيشيرالمجدد

نقولوعندماالملوكملكالنهوإكراماخشوعفيإليهنأقىالمطئألكألدتللهنقولعندما
نقولوعندمانفتكرأونطلبمماجدأفىيعطناأنقادرأنهواثقيننأذالقوقالكألنله
كإلهنمجدهإذودلطاعةالسجودلهونقدملهإرادتناخضعالمجدلكألنله

يسوعربنالالبناآلبأعطاهقدفالملكالمباركاألقدسالثالوثسجودنامنقدالخاتمةهذهفي
لئملكااألرضوأقاصيميراثااألممفأعطيكإسالنطاألربابوربالملوكملكالمسيح

28رمومز

القدسالروححلمتيقوةستنالونالكنكملتالميذهالمسيحعنهفالالذيدلقدسللروحوالقوة
8ااعمالعايك

احمممجدللربقدمواوعزأمجدأللربقدموااللهءأبناياللربقدمرااآلبللهوالمجد
9212رمومز

ورولالفملكهوحدمماللهإالمعاتجتمعأنيمكنالالثالثةاألوصافهذهاألبدإلى
بالقولالمرنمخاطبهاخريأخذهالومجدهدائمقعكاملةوقوته

وسنوكهووأنتتبقىوأنتتبيدهطيديكعملهيوالسمواتاألرضاسستيذممن
2010215272مورمزفدوركادررإلىوذكركجالسالدهرفإلىياربأنتاماهيتنلن

اسموهيطلبناهـمالكلوترديدلطلباتناتوكيدفيااسنجممعناهاعبريةكلمةإآمين

بأنوتأكيداتناصلواستجابةضمانوهو341رؤيااألمندافهونفسهالمسيحيسولربنا
اإللهيقالعربلغتقدصلواتنا

الصومعنحديث

66181متى

فيالمسيحبونفيصومالدينيةالحياةمنأساسياجزعأهذايومناإلىالثرثفيالصوميعتبر
سينةوبقواعدمختلفةمناسبات
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السيدزمننيالهودموقففينتأملأنبنايجدوالصومإلىالمسيحللسيدنكلرةندوسلكي
النطرهثمصومتعنبمافيهانقعأنمنيسوعيحنوناللتطواألخطارالصوممناألرضعلىللمسيح

أالصوميلىالصحيحة

ايهودعندالعوما

ففيالكفارةيومومهوالمسيحالسبدزمننيلليهودعندالوحيداإلجباريالصومكان

6113لناالولنفوسملينللواءالمساللىالصباحمنيصومواأناليهودعلىكاناليومذلك
دهنأواالصتحمامأوالربأوحلىامحظورالكفارةيومفيأنهاليهوديالكتبةقانوننصوقد

هذهيحفطوالكطتدرمجيأاليومذلكفييصومواأنعلىأطفالهمنسيدراليهودوكانإالرأس
يكبرونعندماالفريضة

مناسباتفييصومونكانواأنهمإالاليومهذاسوىإجباريصوماليهودعلىيكنلمأنهومع
وفاةحدوثعندالخمروشربلللحمثلىعنيمتنعونمنهمالحزاقكانفقدمتنوعةشخصية

كتبفيقيلفقدماذنبعنللتكفيريصومونالبعضوكانالدفنوقتإلىالموتوقتمن

يأكلولمخمرأيثربفلميوسفأخيهبيعفياشتراكهبسببسنواتسبعصامرأوبينإناليهود
يهوذالنوقيلألخيهكراهيتعنللتكفيرعامينمدةعينهللسببنفسهذللسمعونوإندما

الخمروثرباللحمبأكلنفسهيمتعالمتأخرةسنإلىظلثامارمعخطبتهعنتوبتهيظهرلكي

خطاياهمعنيمتنعوالكيالداخلطوحزشهمدتوبتهمإظهارأاليهودعندالصومكانلقد

جيعصامفقدلألمةفوميةجماعيةنوبةلليهودعندالصومكاناألخرىاألحيانبعضوفي

يصومالشععجطجغصموئيلوجعل5262قضاةبنيامينمعاألهليةالحربكارثةبعدالشعب
اعتزافايصومأنالشعبمننحمياوطلب76اصموئيلالبعلعبادةءوراوذهبواضلوألنهم

اللهأمامالجماعةلتوبةمظهراالصومنرىوهكذا9نحميابخطأياهم

نهاراأربعينالجبلعلىموسىصامفقدااللهيةلإلعالناتإعداداللصومكانأخرىأحيانوفي
صامنفسهوربنا93دانيالالربمنتظرادانيالوصامااحهـ425خروحليلةوأربعين
القوىتكونالجسدنخضعفعندماصحيحامبدأهذاكانوقد43متىالتجربةصراعمنتظرا
اننبأهاكزالروحية

للخطرالمحصولويتعرضينقطعالمطركانعندمافمثألاللهإلىإلتجأغأحياناالصوموكان
باللهاستغأثةعامبصوميناديكاذ

الناسأذهانفيكانتثالثةدوافعلليمردهاليهودعندومالصكاندلقولوخالصة

ألنهوالسذاتجعبالبدائيةيتميزالدافعهذاولعلالصاممملللهانتباهلجذبمحاولةالصرمكانأ
بالصومنفسهيذللالذيالشخصإلىاللهانتباهإثارةبهيقصد

لكنوللصلولقمأبالكالمتتمللتوبةكانتحقيقيةللتوبةانعلىللتدليلمحاولةالصومعنب
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دلصوممنالقصدينحرفاذفيهناالخطرنرىأنالسهلومنحقيقةأخهايظهركانلصوم
عليهابرهاناالللتوبفبديألليصير

فقطنفوسهمألجلالكلهااألمةألجليصومونالبعضكانفقدنيابياالصومبعضكانج
يقومواأنيستطبعونالللعاديينللناسإننفوسهمفييقولونءاألتقياالمكرسينجماعةعنوكأنما
للتعبديههذانحنفسنقوملذلكالدنيويةأعمالهمفيمحنيرامنشغلونإنهموالتللالعملهذابمثل

اآلخرينعندالتقوىفيالنقصلموزانةاإلضافي

الصومعناليهودأفكارهذهكانت

أخطار2

أخطارعلىمنطويةكانتالصومممارسةأنإالالصوثإلىالمثاليةالساميةالنظرةهذهمنوبالرغم
اإلنسانيتعمدوبذلكالتقوىنياالمنيازعلىدليألالصوماعتباركانخطروكبرمهامفرال

يتعبدلكطالجسدعلىتسلطهمقدارلهمويظهرالناسأمامتقواهيستعرضلكىيصومأن
فعأللله

يستخدمالذيبالصوميرضطالالمسيحإنعنهرضائهعدمأعلنومامنهالمسيححنوماهذا
والتدينللتقوىمعرضأ

هطنفسهااأليامهذهكانتوقدوالخميساإلثنينأيامهطللصومالخصصةاليهودأيامكانت
سوقفيوخاصةوالقرىالمدنأسواقفيالناسمنكبيرعددالريفمنيتجمعحيماالسوقأيام

عددأليجدوااآلخرينأمامتقواهماستعراضياللراغبينمناسبةفرصةهذهكاتوقدأورشليم
مدهونغيربشعرويسيرونوجوههميغيرونكانواإنهمبلأمامهمتدينهمليظهرواالناسمنكبر

ولمالعبادةمانوعأهذايكنلمصومهممالحظةالناسيفوتاللكىمرتبةكيروبمالبس
التدينروحتنافيالتيوالمباهاةبغيضةروحيةءلكبريامظهرأكانبلاإلطالقعلىاتضاعفيهيكن

الحقيقط

تماماالمسيحفعلكماالصومفياإلتجاههذاعنيرضىكانماحكيمجهوديمعلمايولعل
اإلنسانإنالشهيرةاليهوديةاألمثالبينومنفيمةبالدلصوملمجردالصومأنالجميععرففقد

يفعلهلملكنهبهيتمتعانيمكخهكانجميللثهكلعنالدينونةيومفيحسابأسيعطي

مجموعةوسطمسافرأإنفقالالصومعنالخاطثةالفكرةعنتعبرفصةالشراحأحدذكروقد
الكهنةأحدمعتقابلولهألكلدنعأكلماهدامباامريكافيالمعروفةالصخريةالجبالمن

هذهبينالياحلةهذهبمثليقومالكاهنذلكألنتعجبوقدالجبالهذهوسطفيالكاثوليك

فاخابهأهناتبحثغتمفسألهالسنفيمتقدموهوومهاويهاومزدلقهاوالصخورالمرتفعات
تأخرتلكنكقائألالمسافرعليهفردالعالمأفيالذممطالجمالعنأبحثإفىإللعجوزالكاهن

معظمقضىأنهفيوتتلخصقصتهالكاهنعلبهفقصالعمرفيتقدتقدألنلثالبحثفي
رأىمرضهوخاللخطيرامرضأمرضثمصومعتهخارجابدأيخرجلموالديرفيلقريباحياته
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إلىألنقلكفائألالمالكعليهفردداجئتلماذافسآلهيرمجوارسيقفىمالككانفقدؤيا

لمالعاإنالمالكفقالإليهسأذهبالذيجيلمكانهووهلالعجوزالكاهنفسألهوطنئما
والحقولاألشجارسوىالعالمذلكمنشيئايرلمأنهالكاهنفتذكرأيضاألجميلشركهالذي

أخشىالمالكفأجابهسأتركهالذيالعابرهذامنشيئارلمولكميللمالكفقالبالديرالمحيطة
المالكيرجوواخذالكاهنفاضطربأيضالماإليهستحضالذياالعافيكثيرأجماألترىلنأنك
منيملكهماوكلالنتينيقضىأنفقررطلبتهواستجيبتاألرضفيأخريتينسننينيمهلهأن
بالجمالءملىعالمحقاحقاإنهالالصاهنوقالللعالمفيالذىالجمالعنالبحثفيمال

التقوىالستعراضوحرمانهاالنفمىتعذيبمنهالمقصودكانإذاالصومفيدينيةمزاياتوجدالإنه

أعطانااللهفإنيرفضهاواللمالعافيالتيوللركاتالجماليقبلأناإلنسانواجبفإنوالقداسة
للتمتعبغنىشحكل

المحيحالصوممزايا3

نوعيوجدالأنهتعنطالكلماتهلكنالصوممنالصحيحكيرالنوعانتقدالمسيحأنومع
توكدكثيرةأسبابوهناكيمارسهأنمسيحكلعلىيجبنافعاصوماهناكإنالصوممنمفيد

كبيرةبركةالحقيقطالصومأنلنا

الناعمةدطياةعلىنتعودتجعلنايكيفيةيعيشونمنافكثيرونودلصحةللجسدمفيدفالصوم1

يأكلأنمنبدأليأكللكييعيشفيهاحالةإلىاإلنسانيصلأنالممكنومنالمترهلةالرخوة
عادةيفعلونمماكثريصومواأنوجسدياصحيأللكثيرينافيمنلذلكيعيشلكي

ولرغباتهلذاتهعبدايصيرأناإلنسانعلىالسهلمننفسهاإلنسانلتدريبمفيدوالصوم2
باإلنسانيحسنالحالةهذهوفيتحقيقهايمكنهداممارغبةلنفسهيرفضأنيستطيعالحالةإلىفيصل

ركباتهيجعلأنعنيمتنعفيهأسبوعكلمنوقتأيخصصوأنالنفضبطعلىذاتهيدربأن
ميولهوفينفسهفيللتحكمعلىيتدربوبذلكعليهتتسلط

الطعامفيعاثاتعليهمتسيطرفكثيرونللعاداتعبيدانكونأنمنيحفظناوالصوم3
أنيمكنهمالعليهمسلطانأالعاداتهذهفتصيرعليهامغلباليستطيعونالوالمكيفاتوالشراب
علممتسلطةضرورةتصيرعارضةمتعةتكونأنبعدأنهاحتىإليهانفوسهموتتوقيوقفوها
نكونأنفبملالعاداتهذهقيودمنيتخلصأنعلىالحاالتهذهمثلفياإلنسانيعينوالصوم

لهاسادةنصيرلمسراتناعبيدا

صلرتأناسفهناكحياتنافيالكمالياتبعضعننستغنطأنعلىقدرتنالنايحفظوالصوم4
يحسونفإنهموإالاألمورمنركثإلىيحتاجونوأصبحواملحقضرورةلهمبالنسبةالكماليات
عنداإلستقالليةالشخصيةنموتعظلءاألشيامنكبيرةمجموعةعلىاإلعمادمنالحالةهذهءبالشقا
ويسنطيعالكماليأتهذهبعضعنيستغنيأنعلىاإلنسانتعاونالصوموبعفأنواعاإلنسان

وأعرفأتضعأنأعرففيهأنابمامكتفيأكونأنتعلمتقدالرسولبولسمعيقولأن
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أستفضلوأنأجوعوأنأشبعأنتدربتقدءاألشياجميعوفيءضىكلفيأستفضلأنيضا
41121فيلبيأنقهاوأن

بهانستمتعنادرةمحدودةبكيفيةالمسراتتأتينافعندماءلألشياتقدبراترداديجعلناوالصوم15

والمتعةبالسعادةنشعركناومايتبلدبهاإحساسنافإنوالمسراتالمتعأنواعتكثرعندمالكنكر
ورناسويجعلوالشرابللطعامتقديرأيزيدنافالصومعهانستغنطالضرورةيصيرنتناولهعندما

متجددابه

الصومانتقديسوعأنومعالعاباإلنسانحياةعنبعيدأشيئااأليامهذهفيالصومأصبحلقد
الناسحياةمنالصوميستبعدأنأبدايقصدلملكنهوبرهمتقواهمإظهإرالناسبهيقصدالذي
لناقيودااألرضهذهبركاتتكوناللكطوحاجاتناظروفناحسبالصومنمارسأذانيفمن

الحقيقيالكنز

69112متى

يشترىاإلنسانكانءفسواءبقااكرءاألشيااإلنسانيختارأنالعاديةالحياةفيالحكمةتقتض
السريعةالباليةءاألشياءشرايتجنبعادةاإلنسانفإناألثاثمنقطعةأوبسماطاأوسيارةأوسترة
طويألزمناييقىمتينأشيئايضترىأنعلىويحرصالتلفط

ءبقااكرءاألشيافياهتمامنانركزأنيوصينافإنهاآلياتدهذهفيالمسيحيقصدهماهذأ

الضائعةالكنوز

فلسطيئفيالروةمصادرمنمتخذأللضياعالمعرضةالكنوزصورةالمسيحالسيدلنايصور
أمامنايضعهاالتيللصورةأساسا

فياإلنسانثروةكانتلقدالسوسيفسدهاالتيءاألشيااكتنازنتجنبأنيوصينافهوأ
غيركسباينالأنأليشعخادمجيحزيأرادفعندماالثمينةالغاليةالثيابمنتتكونقديماالرشق
ومن23هملوك2ثيابوحلتيفضةوزنةطلبفإنهسيدمشفاهأنبعدنعمانمنمشررع
النفيحىالشنعاريءالرداذلككاناللهوصيةويخالفءليخطيعاخانأغرتالتطاألمور
السوسفإنءاألشياهذهعلىقلبهاإلنسانيضعأنالجهلمنأنههطلقيقةالكن2ا7يشوع

المقتنياتهذهلمثلءبقافالهاقيموتفقدجمالهافيضيعأختزانهاعندالثيابهذهتفسدالعثةأو

صدأالمترجمةأاليونانيةوالكلمةالصدأيفسدهاالتطءاألشيااكثنازنتجنبأنيوصيناوهوب
المسيحالسيدأنالظنوأغلبفقطءالجزهذافيإالصدأتترجملموالتاكلالحرفيأمعناها
والسوسالفئرانتأقوهناككبيرقأونحازنأجرانفيءالقدماكعادةالحبوبمأاختزانإلىيشير

المقتنياتهذهلمثلدوامفالالحبوبهذهوتأكلالحشراتوسائر
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اغلبكانتفقدويسرقوهاالسارقونينقبأنيمكنالتيالكنوزنتجبأنيوصيناوهوجه
الخارجمناإلنسانيعودأنيحدثكانماوكثيرأالمحروفوالطوببالطينتبنىفلسطينفيالبيوث
بقدفالمالهأوذهبمناكتنزهماقواوصدلبيشصحوائطأحدنقبوافددللصوصأنليجد
اللصوصلهجوميتعرضلكنز

والمقتنياتالسرلتهنأنواعثالثةنحوقلوبنانوجهأنمنالمسيحالسيديحذرناوهكذا

فيسيبلىالعالمفىءرداأجلفإنقديمةسترةمثلتبلىللتيالمسردتهواألولالنوع1
منهانالكلمااإلنسانفإنزوايألهاالجسديةالمسراتوكلنأكلهلماوالعثةكلنهءسواالنهاية

تأثرهاقوةتفقدالتيكالجرعةتصيروهكذاعينيالساراألثرنفسهفيتحدثلكطالمزيدإلىاحتاح
تنعدمأنإلىتدريجيأقبمتهاتتناقصءأشيافيلذتهاإلنسانيجدأنالجهلومنتدريجيا

تأكلهاالخزنفيكالحبوبفهيلذتهاالزمنيمحوأنيمكنالتىالمسراتهوالثافيالنوع2
العمرفياإلنسانتقدمكلماحماجاذبيتهاتفقدالمغمنأنواعفهناكفشيئاشيئاوالحشراتالفيران
علىقدبهيضعأنمندإلنسانجدوىفالدذدكالعقلطللنضوجأوالجسدقدرةلفبعفءسوا

يفنهاأنللزمنيمكنالدلتىءاألشيافيصرورهيجدأنينبغطبلللسنونتمحوهاالتطالمباهج

ضمانالهكذاالماديةءاألشياوكلتسرقأنيمكنالتيالمسراتهوالثالثللنوع3
وضعفإذاالرمالمنأساسعلىسعادتهيينطفإنهلسعادتموأساسااإلنسانجعلهاولومنهاألي

والرجلتعياشقيايحيافإنهالروفبهذهذهبماحدثكممالمنيملكهمافيأملهاإلنسان
تتحكمالللتطاألشيلعلىتهتأنيمكنالالتطاألشياءعلىسعادتهصرحيبنىالذيهوالحكيم
ءالزمانوظروفالخياةتغيراتفيها

ومقتنياتهاالزائلفلطياةمسراتفيأملهويضعاألرضعلىكنوزالنفسهيكنزالذياإلنسانإن
األبدإلىبافيمهاطءضوالاالديقعءلألشيادوامفالالكنوزهذهيفقدألنمعرضالمادية

ءالسماليالتيالكنوز

عنمابهليعنىللسيحللسيداستخدمهوقداليهودعندمألوفاءالسمافيكنوزالتعبيركان
لطصوصوجهعلىشأمربهيقصدونكانوالذاليهودعندمفهوما

لطلهكنوزاتصراألرضعلىاإلنسانيعملهاالتيوالشفقةللرحمةأعمالإنقالوااألول
يهودئااراألديابيتيمونوبازلللكاعهأممىملكعنمشهورةقصةلديهموكانتللسماج
لقدقائلينأخوتهلهفأرسلشديدجوعسنةفيءللفقراعلىوكنوزهثروتهوزعإنهعنهوقيل
قاثألعليهمفردوئروتهثروتكضيعتلكنكآباؤهمجعهماإلىوأضافوهاالكنوزآباؤكجع
فياختزنوهالقدللسماعاكنوزاجمعتفقدأناأمالألرضالكنوزوأجدلدىآبالطجعلقد
لقدللبشريدإليهتصلالمكانفيكنوزيوضعتفقدأناأمااإلنسانطيدتحكمهمكان
لهذالغيرممجمعوهاوجمعتهالنفوسهمجمعوهاالنفوسفيكنوزاوجمعتالمالمنكنوراجمعوا
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اآلقيللعالموجقهالعالم

يكوناآلخرينعلىنوزعهوماضائعألنفسناتختزنهماأنلليهودءوعلماالمسيحيؤكدوهكذا
السماجفيكنزألنا

والمرضىءبالفقراالكنيسةاهتمتفقدنشأتهاعندالمسيحيةالكنيسةشعارهذاصاروفد
الرومانيةالسلطاتاقتحمتاالضطهادأياموفيأحدبهميهغأومنلهممعينألومنلزاتىوا

لورنتيوسالشماسرومافيقائدوسأليحقظونهاانهمأشعدلتيدلكنوزعنمجثامسيحيةكنيسة
يعولونهمكانواالذينواأليتاماألراملإلىالشماسفأشارللفورعالالكنوزمكانأرئقاثأل

الكنيسةامنتفقدالكنيسةكنوزهمءهؤاللهوقالبهميهتمونكانراالذينءوالفقردوالمرضى
تنفقهماوتربحبهتحتفظماتخسربأنهادائمأ

لمالعامنطلبفعندماوخلقءالمرشخصيةإلىءالسماكنزبالتعبيرالجهودأشاروقدالثافي
الإنهفالخدماتهعنمضاعفأاجراوينالرثنيةمدينةفييسكنأنقسمةبنيوضيلليهود
والفضةمعهيأخذلناإلنسانانطالقساعةفيألنهذلكالشريعةبيتفيإالمكانفييسكن
الصالحةوأعمالهخلقهاألبديةإلىيصحبهماإذبلكريمةأحجاراوالذهبأ

كنزهعظمالذاقطهذهلتهذيبجاهدوكلماعذاإالللعالمهذامنيأخذلناإلنسانإن
ويلسماا

فإذاقلبهيكونفهناكاإلنسانكنزيكونحيثإنهالحفيقةهذهبذكرءالجزهذااليدويختتم
ءبشطيباليولناألرضفيسيكوناهتمامهفكلاألرضفيموجودااإلنسانبهيعتزماكلكان
نظرهفيلءسيتضالمالعاهذامتاعفإناألبديةعلىدائمأاإلنسانعينكانتوإذالمالعااهذيضرفي

لكنهناقماضجرالمالعايتركفإنهاألرضياتفيوالفائدةالقيمةكلأناالنسأنسبحولو
اللهإلىسيمضىألنهمبجاالعالميتركفإنهاآلخرالعالمإلىبأفكارهاتجهلو

أهميةأندائمايكرركانلكنهقيمةوبالتافهالعالمهذاأنيعلمناأذيقصدلميسوعإن
علىمرحلةهوبلالحياقنهايةليسالعالمهذاإنإليهيؤديفيمابلذاففيليستالعاهذا

إليالدوامعاليتطلعأنعديهبلفيهوماالعالمهذافيقدبهيضعأالاإلنسانعللذلكالطريق
العالمهذاءوراما

الجسدسراجالعين

62232متى

فكماالجسدنافذةباعتبارهاالعينإلىنظرناإذابوضوحالعباراتهذهفكرةندركأنيمكن
تتشكلوهكذاوحالتهزجاجهالونحسبويتشكلللنافذقاطريقعنالمكانيدخلءالضوأن

اركانهاومأللطجرةغامراءالضودخلنظيفةصافيةالنافذةكانتفإذاعيوننابحسبحياتنا
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فكميةالمكانيغرفاليعطلهماسبجدءالضوفإنملطخةفذرةمعتمةللنافذةكانتإذاما

ءللضوخاللهامنيمرالتيالنافذةحالةعلىتتوقالحجرةللىيدخلالذيءالضو

اناإلنسقلبإلىتدخلالتطللنوركميةفانحياتنالنايصورأنالمسيحالسيديريدهكذا
إنلجسدنافذةأوالجسدسراجهطالعيئألنللعينللروحبةالحالةعلىتتوقفوكيانهونفسه

رؤيتناوتشوهعيونناتعمىأمورفهناكلناالتطالعيننوععلىتنوقفاالخرينإلىنظرتنا

اعيوتتظلمكيف

وتقدورهاإلنسانحكميفسدطءشيوجدواللألموررؤيتنايشوهانوالتحيزفالتعصبا

علىينبغكمامعقولصحيحتقديرللىيصلأنعناإلنسانيعوقفهوالتعصبمثللألمور

جميعولعلداللتهاالدرلكالحقائقرؤيةعناالنسانعينيعميوهويفعلأنإنسانكل
التعصببسببمبرربالللمقاومةهدفاكانتتقرلعأالجديدةتشافاتا

أنعليهعنسللتخدفيالكلوروفورممادةفواثدسيمبسوقجيمسالسراكتشفعندما
الدينرجالبعضقالوقدعصرهـفيوالدينيةالطبيةالهيئاتمنوالتعصبالنقدمنعاصقةيواجه

ءالسمالناموستحدهوبفأاألطفالوالدةعمليةعندءالنساأوجاعتخفيفإن

ءمباديعلىمؤسسةتصرفاتناأنمنلنتأكددقيقافحصأنفوسنانفحصأنالضروريلمنإنه
المظلمةعينالمتعصبةفالعيئوالمنطقالعقلعنالبعيدالتعصببدافعمدفوعةوليستسليمة

بوضوحترىأنتستطيع

عطبلمأسلةفيللغرةصارخامثألشكسبيرويعطيناءلألشيارؤيتناتشوهوالغيرة2
حباأحبتهالتطديدمومنوتزوجبطوليةأعمالبعدةيشترأناستطاعالمراكشىعطيلفإن
وتخطىلكاسيوترقيةعطبلأعطىالبندقيةلجيثقائداوباعتبارهإخالصأيمالهوأخلصتجما
فييدخللكيالحقائقويشوهالموامراتيدبرفأخذبالغيرفياجوقلبفاشتعلالترقيزليياجو
صدقإلثياتاألدلةيلفقأنواستطاعضدهـمعأيتآمرلنوديدمونةكاسيوأنفيالشكعطبلروع
تحوالالغرةلنللوفيةزوجتهديدمونةفتلحتىعطيلبعقللعيتالغيرةأنحتىالشكوكهذه

الغيرةصخرةعلىتحطمواجمنوكوالمنطقالعقلمنخاليةوحشيةطبيعةإلىاإلنسانيةللطييعة
العيرةبسببحبلهاانقطعصداقاتمنوآاثمةعالقاتأنهاعلىالبريئةالتصرفاتتصورالتى
لطقعنللعيونتعميالتط

قادرغيرفيجعلهاإلنسانفيمزدوجاتأثرايوثرفهوللحقائرؤيتنايشوهوالغرور3
لكلتقدفإذاهمكمااآلخرينيرىأنعنعاجزايصيرالوقتنفسوفيحقيقهاعلىنقسهيرىأن
كانتوإذاجهالتهيتبيئأنأبدايقدرلنوللتعقلالحكمةمنفائقةدرجةعلىأنهنفسهفيءالمر

نقسهيقارنوعندمارذائلهيرىأنيستطيعقلنفحسبالشخصيةفضائلهلرؤيةمفتوحتينعيناه

هوعيوبهيرىوالاآلخرينعيوبفيرىجانبيفيتكونبلهايصلللتطالنتيجةأنبدفالبغيره
وهكذانفسهيصلحانيستطيعالوبالتاليالذاتيالنقددرجةإلىيصلانيمكنالللغرورإن
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ظالمأواآلخريننفسهبهيريمطللذيمهالنورصير

تالبسيطةالعيئ

ظالماالنورتجعلمعينةورذيلةبالنورالعينتمألمعينةفضيلةءلبزاهذفيالسيدويذكر
األقوالطهذهمعنىفماالشريرةالعينهيوالرذيلةالبسيطةألعينهطوللفضيلة
بمعنىومشتقاتهاهيالكتابيةالنصوصبعضفياستخدمتبسيطةالمترجمةاليونانيةالكلمةإن
عينهاالكلمةمنمشتقةاتاليةااآلياتثاوالكلماتسخية

ءايعقوبيعيروالءبسخأالجميعيعطىللذيالله

318روميةفبسخاعهالمعططأماا

931كورنثوس2وللجميمثمالتوزيعءسخا

السخيةالعينهطالبسيطةفالعينإفأ

التقتيرمعنطالجديدالعهدوفيالسبعينيةالترجمةفيتعنيشريرقاالمترجمةاليونانيةوالكلمة
قائأللئيمكالمقلبكمعيكونأنمناحترز9اهتثنيةتقرأعندمأمعناهاويظهروللتذمر

الربإلىعليكفيصرختعطبهوالالفقيربأخيكعبنكءوتسوءاإلبراسنةالسابعةللسنةقربتقد
خطيقعليكفضكون

عندمادلفقيراألخإقراضعنهنايتحدثالتثنيةسفرإنالحالةهذهفيالعينءشحوهوما
فهيالديونكلتلغىكانتالسابعةالسنةتأقعندمااليهودنظامحسبلكنحاجةفييكون
األبوابعلىالسابعةللسنةكانتإذامأألأخاهيقرضاذمنالحذراإلنسانيترددوربمأءاإلبراسنة

الشريرمهالعينمعنىهووهذاللعينءسوالكتابيسميهماهذاالنقودعليهتضيعأنخشية
مأطالتشتهوالشريرةعينذيخبزتأكلالالحكيميقوللذلكالمتذمرةالبخيلةالعن
لبخلهتأكلهالقمةعليناصيعدالذيذلكعندنأكلالأنيوصيناالحكيمفكأنما326أمثال

8222أمثاللغنيةاإيعجاالشريرةالعيئذوأيضأالحكيميقولوتذمرهـ

اجخيلةاوالنظرةالحياقأأمامناءيتضءاألشيااإةالسخيالنظرةإنلنايقولالمسيحللسيدوكأنما
مظلمةحياتناتجعاللريرةالمتذمرة

ويشعرونالعيوبعنيبحثونعادةالناسرإثاالخرينعلىحكمنافيءأسخيانكونأذفعليناأ

فيهانرىالتىالمراتممثروماعليهموجكسرنوعيوبهمالناسءأخطايرددونعندماخبيثةيبهجة
أخطرالسمعةقتلولعاوالتشنيعبالرثرةءاألبرياصيرةويتناولونشايفنجانحوليجلسوذالناس
لتجنبفيمماأسوأفيالتفكرمنبدألالناسفيماافضلعبحثناأننالوذاتهالقتلمن

النفوسوتجرحالقلوبتكسرالتيطالماممنكثيراالعالم

الحبمبفيضتنظرالسخيةأوالبسيطةفالعيئأفعالنافيءأسخيانكونأنوعليناب

وتدبيراالمهلتخفيفعملياعطفاعلموتعطفظروفهموتقدراآلخرينعلىوالشفقة
لنانورأأعينناتصيرإذبوضوحالنالونرىفعندئذإعوازهه
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جيراننائونفوسنامعنحياأننستطيعالفإنناومتذمرفمقترةةسشرعيونناكانتلذاما

مغلقاسعادتهداومننجاحهممنيغارلآلخرينالحسددلغماإنسانكنفإذانفسهاللهمعأو
اقناعةواوالسالمللسعادةمنيحرمفوالضيقبللرارةءتمتليحياتهفإنكأاآلخرحاجاتءيزاقلبه

نفسهمعيحياأنيستطيعالإنه

الروحلكنالخطايامنكوةتسحروالمحبةمعهالتعامليحبونواللبميعيكرههللشخصوهذا
ومهمايحبونهمنفهناكبالعيوبمليئأالكريماإلنسانكانفمهماالفضائلمنكثكالتفسدالمتذمرة

ءللناسمعيحياأنيستطبعالإنهيمقتونهللناسفإنيالفضائلمتزيناالمتذمرللبخيلكان

لهمااثنينبيهاضركةهناكتكونالأنهوطبيعىاللهمنءوصخاكرمأكرهومنوليس

اوسخاوجودأحبايفيضللذياللهبينشركةهناكتكرنأنإذايمكنفالمتناقضةمتنأفرةمبادلمجء
يةوالكرلوللتذمربالنقتيرفلبهتجمدقدإنسانوبينوغفراناوعطفا

تعيتاالسخيةالعينبينماظالمأفيناالذيالنورفتجعلءلألشيارؤيتناتشوهالمتذمرةالعيئإن

اللهينظركماتنظرالتيهطوفحدهاألخهاواضحةرؤيةنرىأنعلى

والمالالله

642تى

للواحدالسيدحياة

معنىنتفهمولكطيمتلكانهالثنينعبدأيكونأنألحديمكنالاألولىللعبارةالحرفيوالمعنى
الزمانذلكفيالعبيدنظامعنشيئانذكرأنالضروريمنالعبارة

أوشيئايعتبركانبللشخصهحقوقذاشخصايعتبرالنظامذلكظلفىالعبديكنفلم
إنيقتلهأويطردهأويضربهأويييعهأنفيمكنهيشاىكمابهيفعلأنسيدهيستطيععاملةأداة

القوانينإنلسيدهملكاكانبللهملكاالعبدوفتيكنولمآخرشطءكأيالعبديمتلكالسيد
وقتهفيءيشامايعملحراالعامليكونبعدهاللعملمعدودةساعاتلإلنسانتحددلطديثة

السعاثةمنكزسعادةعملهساعاتخارجيمارسهاالتطهوايتهفياإلنسانيجداألحيانبعضوفي
القيثارةعلىالعزفيمارسأوكاتباأوموظفأاإلنسانيعملفقداألصلىعملهفيمجدهاالتط

الحياةفيالحقيقيةمتعتهالموسيقىفيومجدفراغهأوقاتفي

صاحبهاوسيدهيملكهاوقتهمنلحظةوكلثقيقةفكللنفسهماوفتايملكيكنفلمالعبدأما

جلباللهعالقننالناتصوربسيدهالعبدعالقةأنإالوانقضىمضىقدالعبيدنظامأنومع
حقلناوليسحيانناعلىسلطانهفيننازعهأنيتبغطالالذيالمطاعالسيدهواللهفإنجالله

الموميستطيعوالمنادللهيريدهعمادائمانبحثأنينبغىبلالشخصيةرغباتناعنلءنتساان
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فالمسيحي5اأخرأوقاتفيأناأريدهومااألوقاتبعضفيمنىلللهيدههـماسأعملولن
الخدمةإندائمأاللهمشيئةعملتقتضىوالمسيحيةواحدفلحلىمسيحيتهعنتخلىأنيستطيعال

عفيةليستالوقتيةأوالعرضيةوالطاعةالجزئية

للهالكاملءالوالواجبقاطعةبصورةالسيحلنايشرحوهكذا

المال5المترجمةمةوالكدوالمالاللهتخدمواأنتقدرونالفيقوألالحديثفيالسيديسترسلثم
فيالكلمةهذهتكنولمالملديةالمقتنباتإلىتشررعبريةكلمةوهيهالحهدهىا

قريبكفعهـالهولمالليكن5يقولمثلاليهودللربيينكانفقدعارديطءشللىتشيراألصل
يعتزماللىتشيركانتأنفبعدالتاريخفيتطورالكلمةمعنىدكنتمامالككماعديكعزنرأ

يشيرالكدمةمعنىصارأنللىتحولمأمنفيليكونمأشخصعندويودعهمالمناإلنسانبه
وآمالهمثقحقمفيهيضعونللناسكمعبودللمالالى

اإلنسانحياةفيتغتصبأنالماديةللمقتنياتيمكنكيفبوضوحلنايينالكلمةهذهتاريخولعل
تصيرعندمالبههااإلنسانطحياةلحفظأداةالمادياتكانتاألصلفقىتنالهأنيجبالمكانا
ناءورجاثقتنافيهنضعمنهوفاإللهلإلنسانإلهاتصيرعندئذثقتهوموضعاإلنسانآمالمحط

الماديةللمقتنياتالصحيحنالم

حياتنافيالماديةالمقتنياتتنالهأنيبنغطالنيالمكانعنلءنتسايجعلناالمسيححديثن
هامةأساسيةمبادممئالثةنرىأنالمسيحللسيدتعاليممنونستطيع

األرضللربوضوحبكلذلكيبينالمقدسفالكتاباللهمصدرهااألشيدصإنإ
الجبالعلىوالهائمالوعرحيولنليألنا42مزمورفيهاالساكنينوكلالسكونةوملؤها
تعاليموني50121مزموروملؤهاالسكونةليألنلكأقولفالجعتإناأللوف

الذيهوالكرموصاحباه2همتىلعبيدهللوزناتيعطيللذيهوالسيدأننرىالمسيح
233امتىالكرامينإلىالكرميسلم

يعدلواأنماحدإلىوبمكنهمويبيعوايشترواانيمكنهمرفالناالدىبعيدةنتائجالمبدأولهذا
للىترجعءلألشيااألصليةالملكيةإنماشيكايخلقواأنيستطبعوناللكنهمءاألشيافييغيروائو
يقولهانهيمكنماوكل5ملكىهنا5عنهيقولأناإلنسانيستطيعالعالمفيءضييوجدوالالله
االنسانيعتبرهأنيجوزالعالمفييوجديثهءفالألستخدامهلياللهأعطاهوقدللهملكهذا

أناللهيدهسالتيبالكيفيةءاألشهايستخدمأناإلنسانوعلىللهضىءفكللهخالصاملكا
بهايستخدمها

األزهارمنرائعةمجموعةالحقولأحدفيووجدتالرإلىللدينةسكانمنطفلةذهبت

بستانهمناألزهارهذهإحدىبقطفلىيسمحاللهأنتعتقدينهلقائلةمعلمتهافسألت

العالمهذافيثىءكلنحوللصحيحاإلتجاههوهذا
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وكسبالمقتنياتعلىالحصولعنفإذااألشيامنأهمدائماالناسأنهوالثافيالبدأ
منيكونالكبقيةبهذهالثروةجعفابئكالجمادللناسمعاملةحسابعلىيأقىالزوةوجعالمال
النهايةفيمحالةوالتحدثالكولرثفإنتجاهلناهأوأهماناهأوالمبدأهذانسينانحنواذاءاألخطاكبر

يستخدمونكانواالمصانعأصحابأنإنكلترافيالصناعيةالثورةبدايةفيحدثللمثالسبيلوعلى
طويلةلساعاتلالقيالعملهقوخهمسوزهيدقبأجورللصانعفيللعملوالصيياناألطفال
األخالقوانحطتالقيمضاعتأنذلكاثأرمنوكانالكسولزيادةللمنتجاتأسعارلتخفيض

هذهفدتذهبدلعاجزيلاألطفاأجسدعلىتقومالقطنصناعةكانتإذاقالهكارديلأنحتى

المصنهفأغلقالقطنحلجفصنعللىيدخلالشيطانكانذادالصناعة

المسيحماتلقدللمالمنأغلىاإلنسانفإنأدواتأوءأشياكأنهمالناسنعاملأنفلنحذر
نسطاذاالعالمهذافياخرشطءكلمنكفرقيمةذاثمينااإلنسانوأصبحاإلنسانهذاطليفد
كثيرولمتاعبدلدآلألخطارولبتمعاألمةتعرضتالمبدأهذاالناس

أصلالمالأنيذكرلمالمقدسفالكنابئانوىخيردائماوةاثالذهوثالثالالمبدأ3
601اتيموثأوسللشرورلكللصلللمالمحبةإنقاللكنهالشرورلكل

أيمنيتخلصأنيستطيعوأنهبفروتطءشكليشترىأنيستطبعأنهاإلنسانيظنفقد
الوحيدوللسالحعليهتسيطرالتيالجارقةوالرغبةلهمقياسأالفروةتصيروهكذابمالهموقف
وتحتلالخالصطريقصأحبهانطرفيتصرألنهاثراللثروةتصبحهناالخيافبهيواجهالذي
اإلطالقعلخيراتصيروالاللهمكان

اآلخريفييستخدمهاولكيأيرطعبهايعينلكيللوةسبيلفييسعىاإلنسانكانإذالكن
أصلياوليسثانوياخيرأكانتوأنخيرأتصيرالفروةفإن

خطيةليسوالمادياتوالمالالروةءاقتناأنهىطىالمبادهذهمننستخلصهاالتطوالحقيقة
كدرألجلهنصلىأنيستحقفإنهبكثرفاألسيلهذهاالنساناقتنىفإذاخطيرةمسئوليةولكنه

اللهمشيئةمعتتفقللتطبالكيفيةيملكهمايستخدملكطوذلكخهنئهأنمن

الثروةعنسؤاالن

الكثيرءالشطإجابتهماعلىيتوقفالثروةعنخطيرانسؤاالنبقى

الثروةاإلنساناقتنىكيفاألولالسؤال

بطريقةعليهاحصلأويراهاانالمسيحيسوعيبتهجبطريقةالزوةعلىاإلنسانحصلهل

رالشرفاألمانةحسابعلىثروةاإلنسانيقتنىفقديسوععنجفيهاأنيتمنى

يقيسكانعندماألنهكبيرةثروةجمعأنهالقرلىإحدقيفيأقمشةتاجرعناحدهممحدث
كانبأنهالشخعىهذاوصفوقدأقصريكونلكطالمقياسداخلإبهاميهيضعكانالقماش
إفقارحسابعلىالبنكفيرصيدهمناناإلنسزيدفقدنقودهحافظةفيليضعنفسهمنيأخذ
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اآلخرينفشلعلىنجعهنطلوهكذالهضعيفمنافعبسحتىثروةاإلنسانيجمعوقدوحه
ءهاديالليلينامأنهذامثلإنسانيسننطيعكيفلنتعجبوإنناللطريقمنالمتافسينبإزاحةاو

1الضميرمسنريمالبال

أملكماعنيتلكيفبإخالصنفسهيسألأنفردكلفعلى

الروةاإلتسانيستخدمكيفالثافيالسزلل

اإلنسانثروةالسنخداممتعددةطرقمناك

لليهوالنظرلدلمإكتنازفيسعادةالبخيلويجداإلطالقعلىاإلنسانيستخدمهاالفقدأ
عادفالكوارثإلىيقودالنفعوعدمللنفههعدعيهةالمقتنياتتصيروبذلك

علىليحصلكبرأجرفياإلنسانفيطمعأنانيااستخداماثروتهاإلنسانيستخدموفدب
لهتحققهاللتطوللرفاهيةللملذاتأنواععنباحثاأنانياذاتياتفكراالزوةقيفيفكرثركماليات

للذموإفسادللرشوقفيالزوةيستخدمفقدساشراستخدلماثروتهاإلنسانيستخدموقد
جسيمةخطايالللهنطرفيهذهوكلللسلطةعلىوالحصولءالقضاوتعويم

بهامعهواالخرونهوليسعدثروتهاإلنسانيستخدموقدد

كماكريمأللفقريكونأنفيمكنكريماسخياليكونالمالمنكثيرللىيحتأحالواإلنسان
للسيدقولوهطالجميعنسهاالتيالمسيحكلماتبولستذكرولقدبخيألالعنطيكونأنيمكن

كانوبذايعطيأنهاللهصفاتمنإنه353أعمالاألخذاأمنلءللعطاهومغبوط
للصحيحةبالكيفيةنملكمانستخدمأننعرففإننااألخذمنكبرمقاماحياتنافيبحتلءالعطا
كثرأاوقليألنملككناءسوا

وعالجهالقلق

65243متى

يوصيوماالمسيحالسيدعنهينهيماجيدانتفهمأنالفقرةهذهدراصةقبلالضرورىمن
يةوتورد161ااألولىللرسبمةاالنكليزيةوالترجةالعربيةالترجمةأنفمعاآليالصهذهفيبه

توردوجرانمووتيندالويكلفترجةمثلالترجاتأقدمأنإالللغدصهتموافالبأنهاالمسيح
العادياإلهمامعنالمسيحللسيديهالوكأنمابحياتكهتنشغلواالالصيغةبهذهالمسيححديث
للالمباالقأوتراثاعدمحياةيشجعالالمسبحوالسيدالقلقعنينهيولكنهالحيافهذهبأمور
وصفاعماهبهخهاالحياةيسلبللذىوالقلقاوفواالهممنبحذرلكنه

وجدتوقدوللهمقالقلمعنطيفيدلليونانيةلللغةفيوالفعلتهتمواالكلمةموالحديثومحور
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الليلأنامأنأستطبعالفيهاتقولعهاالغائبزوجهايدزوجةمنرسالةالبردىأوراقلى
ريبوالللقلقمنحالةوهذهبأحوللئمااهتمامطبسببلنهارأو

والصحووالرصانةذرمنبمزيمالحياةيواجهأناإلنسانطتوصالهودالربينتعاليمكانتوقد
وفيالسرقةتعلمعلىاألبثجعهيفكأنماوإالحرفةبنهاألبيعلمأنالمثالسبيلعلىفأصروا
نالقرلأمثالهممننرىعينهالوقتوفيالحياةنظامتخطيطبضرورةإيمانهمنرىالنعليمهذا
اإليمانضعيففإنهغداآكلماذايسألصلتهنيخبزرغيفلديه

واالهتمامبللئقةممتزجاسرصدرسجيدايعلمونهنوابمدرسالسامعيهيؤكدأنيسوعأرادلقد
رائعةجديدةبصورةالفكرةهذهيوضحأنيسوعاستطاعوقدوللقلقالهممنالخالي

القلقعالج

انتصرناجيدأتعقلناهاإذاوحججأسبابسبعةالمسيحالسيديضعالعشرةاألعدادهذهلط
القلقعلىتماما

فإذااللباسمنأفضلوالجسدالطعاممنأفضلالحياةأليستيقول52عددففبماا
للكثيرأعطىفمنالحيافهذهمجفظالذيالطعاميعطيناأنهشكفالالحيافأعطاناقداللهكان
لمجسدهذافوقنلبسهماسيعطيناانهبدفالالجسدظاناقداللهكانوإذااألقليعططشكال

يمتغبخيلإلىيتحولانيعقلفالللثمنخياليةثمينةعطيةماإنسانأعطىإذاالبشرىالمنطقوفي
هذهلحفظيكفطماسيعطيناأنهفلنثقالحياقاثعطاناقداللهداموماالقيمةفيأقلشيئايقدمأن

الحياة

طيورأنظروابالقولحديئهمستهأل62عددفيللطيورعنللسيحللسيديتحدثثم2

سعيدةتحيافإضهاذلكومعللمستقبللثحتخزينوالالطيورحياةفيقلقالأنهيييئئمءالسما
فقدلليهوهـللربيينمنواحدمنكزتأملموضوعولطيواناتللطيورحياةكانتلقدمغردة
ومعالطعاميختزناألسودأحداوالتنيجففاأليائلأحدحياقينيأرلمهمعونالرثطقال
ولتخدمهاإلنسانعلهاليتسلطخلقتالتطالحيواناتكانتفإذاقلقباليأتيهاطعامهافإنذلك
طلكننقلقبالطعامطأجدصانعطلخدمةلفلوقاإلثساناناجدافباألولىقلقبالطعامهاتجد

ائروقأقللتوهكذاطرقيأفسدت

العشرمةإنهقيلفقدتعملالالطيورأنهنايقصدالالمسيعالسيدأنبالذكرالجديرومن
إنهاللمسيحقولخالصةلكنطعامليجدالعصفوربهيعملالذيبالجهدمانسانيعملأن
شيئايختزنآنيحاولتجعلهطوالتاإلنسانقلبفيللموجودةللرغبةتلكفيهاوليستتقلتىال

لفتزنةالروةهذهفيأطمئنانهومجدالمجهولللمستقبل

جدةوذرلكأقامتهعلىيدنىأنيقدراهتمإذامنكمدومنالسيديقول72عددولط3
فلناهتممهمااإلنسانإنللقوللهذاللمباشروللمعنفائدوالقيمةبالللقلقأنلناينلوهنا

اإلنسانايفكرأنالمعقولمنفليساضحليغيرالمعنىأنإالذراعأطولهعلىيدنىأنيستطيع
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هوالمقصودالمعنىأنالظنعلىويغلبسنتيمترأ54منكزأيذراعبمقدارقامتهزيادةي
وعملالهموكرةالقلقإنممكنةخطوةأقصرحياتهإلىيضيفأنيقدوفلناهتممهمااإلنسانأن
اإلطالقعلمابنتجيةيأتيأنيمكناليعثهاىلكلحسابألف

األزهارعنالمسيحوحديثاألزهارعاالسيديتحدث8203مناألعدأدوفي4
الجبالسقوحعلىواحدأيومأتزهرالحقلزنابقكانتوقداألزهأريحبيسوعكانكيفيوضح
وأجهىأزهىالقصيرةالفترةتلكفيتلبعكانتفقدذلكومعىوتيبتجفثمفلسالينفيرالتالل

لسرعةللحريقإالتستخدمالكانتالزنابقهذهتجفأنوبعدالملوكحمالبجماليقوقءردا
هذاالزهوريعطياللهكانإذاإنهيقولأنالمسيحيريدوكأنماالقرنالتنورالالنارإشال

يكسوبهالذيءالسخاأنشكالاإلنسانءبكسايعتنيآفالالقصيرعمرهاركمالجميلءالردا
الخليقةتاجاإلنسانيتجاهلأنيمكنالالزهورالله

يعرفونالالذينالوثنيةاألمصفاتمنالقلقأذحيالمسيحيوردهاالتىالتأليةوالحجه5
بآلهةيعتقدونالذينواألممباللهالثقةفقدانيعنىجوهرهفيالقلقأنذلك23عدداللهأطبيعة
باللهالمومنأماالنحوهذاعلىاأليآلهتهمثقةلديهمليستوتقلبوغضبوحسدغيرةكلها
أنيستدحالالمسيحيإنالسماوأبيهفيالئقةيفقدأنالمعقولمتفليساألبأيلحوهوالذي
اللهبمحبةيؤمنألنهوالهمللقلقيحستسلم

القولفيتتلخصوهىوالهمالقلقعلىنختصربهاالتياألولىالطريقةالسيدكرينهكم6
اللهبملكوتاإلهتمامهوالقلقفعالج33عددكاوبرهاللهملكوتأوألأطلبوالكن

هواللهملكوتجوفيالوجودأنكيف601متىالربانيةللصالةدراستنامنعرفناولقد

عيوننانصبنجعلأنإالعلينافمافوفواالقلقننرمأناردنافإذاوقبولهااللهمشيئةعمل
وتجولهااللهمشيئةعمل

إنآخراهتمامكلعلىيسيطرأنيمكنالعظيمالحبأننعرفالحياةفياختبارنامنولعلنا
ويسيطرحياتهفينقطاإلنسانلحياةدائماإلهامايكونأنيمكنمشيمتهولتحقيقللهالحبهذامتل
حياتناعالالمسيطرةالقوةهواللهيصيرعندماتتمالقدقهزيمةأنيسوعاعتقدلقدكيانهعلى

ووجدانناكيانناكلللهحبنايمملكوعندما

يومأالحياةفنعلىالتدريبطوهالقلقعلىلالنتصارالثانيةالطريقةالسيديذكروأخيرأ7
شرهاليوميكفطلنفسهبمايهغالغدألنللغدتهتموافالفقالالغدعلماقدقدرنفيوما
43عدد

غدانكونالفقداليوميلدهماذاتعلمالألنكالغدشرورعلىتقلقالالهودأمتالومن
لكلبسأعاعلىنفسكأقلقتقدتكونوبذللثالحياقتيدعلى

ستكونعندئذأيامناحصيلةفإنلنايظهراليومعملونعملبيومععيومكانحياكنافإذا

المستقبلعلىنقلقأندونلناتظهريومكلمطاليبنعابمأنالسيدنصيحةبنشكبالخيرأ
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اإلطاألثعلىمخدثالقدالتيءاألشياعلىنجهول

القلقجهالة

الثاالثالنقاطهفهفيالقلهتكدحمججهنوحزأننستطيعالمسيحالسيدتعليمءضوفي

للقلقداعيالا

الالدموتمحوهالاالراأحتالصتبهماإثانقضىمضىألنهالماضيفييؤثرالفالقلق
نتعلمافإنتاماضيهعننفسهاإلنسانيافصااتذلكمعنىوليسفاقصقدفاتفماالجهودتغيره

ونشقيهالحاضرفنقتلعليهيلبالماضىألجلىنقلقاللكنناللمستقبلدروساالماضيمن

المستفباتيكصفلىضائعمجهودالمتقباألحاالقلقفإنالمسنقبلفيشيئايقيدلنالقلقأنكما

مهونخافنتصورهالذيبالشكلمخيفأ

رالجلطةالمعدةقرحةمثاالقلقنتيجةأغلبهاالعصرهذاأمراضفإنباإلنسانضارالقلقإنبل

التاجيللشريانفي

اتخلذعلقدرتناويضعفلألمورتقديرناحسنعلىيؤثروللقلقتبلىوأجسادناعقولنا

يواجههموقثفصفيجهدهاإلنساذفليبذلالحياةمواجهةصعاجزينتدريجيأويجعلناالقرارات

اللهعلىالبافييتركضم

ةأعمىوالقلق2

اطيوراإلىيتطلعواأنالناسمنيطلبيسوعإنالطيعةمدرسةمنيتعلمأنيرفضفالقلق
ءوراالكامنبألحبثقةنفوسهمءتمتلطوهكذاالطبيعةفيدلظاهراإللهيءالسخا1ليرواألزهار

السخاعهذا

يقولنراه24مزمورفيالمرشحديثنقرأدحاعالتاريخمدرسةمنيتعلمأنيرفضوالقلق

مصعرجبامنحرمونوجبالاألردنأرضمنأذكركلذلكفيمنحنيةنفسطإلهييا
أذنرىلالريخاإرجعناإذالكنناأحرمونمجبلالمرنمحالةعالقةمالءونتسا246مزمور
فيالتياألرضيتزعواأنواستطاعواكنعانطأرضإلىدخولهمفيتماللهلشعبإنتصارأهناك
38تثنيةحرمونجبلإلىأرنونواديمناألردنعبر

اننرىوهكذاالمنحنيةلنفسهعالجاالماضىفىاللهأعمالوفيالتاريخفييرىالمرنمفكأنما
المسنقبلألجليقلقلنالماضىفيالصالحةاللهاعمالسجلفييتأملالنياإلنسان

اأحأنولوالرؤوسمرفوعطنحيانزالالفنحنالحياقامدرسةمنيتعلمأنيرفضوالقلق
لكنالمستحيلمنذلكإنلقلنافعألفيهاجزناالتطالظروففيسنجوزإننالناوقالسبق

ىليمانتحملأناستطعنامابكيفيةأنناتعلمناالحيلهإنالظروفعلىوتغلبناعشناأنتاالواقع
إذأنقلقفلماذانتحطمولمتحطمناأنيمكنكانظروفيخاوجزناتحملهقدرتنافي
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طثبالتدينمنلشوالقلق

الشالخارجيةللظروفبعضإناالنسانقلبمنبلجيةالخلىالظروفعنينتجالفالقل
ءوصفاءوهدورصانةفياالخرالبعضيواجههاوقدوقلقخوففيءأشقيايعيشونالبعضتجعل

اإلنسانقلبمنتنبعبلللظروفمنتأتيناالوالسالمالقلقفأسباب

طيبايوماربنااليعطكلهفقالالشحاذينأحدمعيوماإلتقىتولراأللماقالمتصوفأنقيل
ياصديأحياتكاللهطيسعدتولرفقالطيبةأيامىكلأناللهأشكرالشحاذعليهفرديأصدي

دهشةفيتولرفقالسعيدطغيراألياممنيومفيكنلماللهأشبهرقائألأالشحاذعليهفرد
اللهأشكرتمطروعندمااللهأشكرءالسماتصفوعندماالشحاذفقالبذلكتعنيماذا
رغبتطاللهمشيئةدامتماألنهاللهأشكرجاثعاكونوعندمااللهأشكرالكثرلدييكونعندما

فنظركذلكلستأنايينماشقطإنىنفسطعنأقولفكيفيسعدفييرضيهماوكلوإرادتي
فكان3مملكتكوأينفسألهأملكأناالشجاذعليهفردأنتمنوسألهعجبفيتولرأليه

قلبىفيالواثقجوابه

أ23إشعياطتوكلعليكألنهسالمأسالماتحفظهالممكنالرأيذوقديمأءإشعيافاللفد

القلقمثلعاجزأاإلنسانتجعلخطيةتوجداللكنالقلقمنأعظمخطاياهناكتكونقد
أيضاالقوةإلىبلفحسبالسالمإليليسالطريقوهطللمسيحوصيةهذهبالغدتهتمواال
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السابعألصحاح

اآلخريندينونةخطأ

5ا7متىأ

قرييهعلىيترأفمنإذوقالوااآلخريندينونةمزالنحذيريكرروناليهودالدينءعلماكان

واآلخرةالدنيأفياإلنسانتفيدعظيمةأفعالصتةمناكإنقالواوقدعليهالربيترأفالحكمفي
دلظنوحسنءلألبناالناموسوتعليموالحلالةالغرباعاوإضافةالمرضىوزيارةالدرسوهي

داليمعندمقدسأواجبأاآلخريندينونةعدموكانبالناس

كبيراعددأأنوكيفاالخريننةدينهخحمألناتروفيالتيباألحداثءملىالتاريخأنومع
فيماوقداستهمبراخهمظهرتسيئأورصمأدنياحعمفيعليمبالحكمالناسظلمهمللناسءأتقيامن
بعخمأبعضهميدينبأذشغوفينزالواماللبشرلكنبعد

بهاجهتمونوالاالسبكسرهاماكثيراالتيالمسيحوصايامناآلخريندينونةعدموصيةإن

أوخريناآلعلىنحكمأاليدناسالمسيحأسسيداأنلرأيناالوصيةبهذهالمقصودفيفكرناولو

عديدةاسبابالوصيةولهذهمخطئونانهملناظهرلوحتىندينهم

ندينهالذيدلشخصعنالحقائقكلنعرفالإنناا

التجربةقوةنعرفالفنحنظروفهفيتجتوحتىإتسانعلىتحكمالالركلىهليلقالوقد

لهايتعرضالتطالتجاربيعرفالمسيحيةبيئةفيونشأعاسفمناآلخرونلهايتعرضالتي
أنيحتاحفالقاضيكاملةمعرفةلديهتكونأذكميحلنوينبغيأخرىبيئاتفينشأوامن

بالحكمينطقأنقبلالدفاعوصوتاإلتهامصوتيسمع

حكمهفبمتجزغيرمنصفااإلنسانيبهوذأنالمستحيلمنإنه2

حتىللظالمفيالهامةمحاكماتهميعقدونكانواقديمأاليونأنيينإنقيلوقدويعمينانايجرففالتحيز

فقطبالحقائقإاليتأثرواواليخاكمونهالذيشخصيةوالمحلفونالقاضطيرىال

صالحأإنسانليسأنههواآلخريندينونةخطألبيانيسويوردهالذيالرئيسيوللسبب3
القذىيخرخانيريدفهوذلكومعخثبةعينهفيإنسانصورةيسوعويصورآخرإنساناليدين
العقلإلىحأألتصلرسالتالكنالسامعيننفوسفيضحكةتثيرالصورةهذهإنغيرهعينمن
الملعبإلىنزلوالولكنهملالعبيننقدهمفييسرفونالمبارياتيحضرونالذينمنكثيرينإن

بيماغإرهمينتقدونالذينالناقديننرىأالعاوفيالكنيسةفيوهكذالعبأسوأسيلعبونفإنهم
عينهللموقففيأنفسهميتصورونال
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وسامعهلحق

76متى

الإنفصاليةدعوةالطاهرحسبيحعلألنهالتفسيريممثيرةاختالفاتالقولهذاأثاروقد

الناسلجميعهطالتطالمسيحيةرسالةمعتتفق

أمميكلوعلىلليهودهطاللهبركةأنعالاألولىالكنيسةفيالمننمرونالودفسرهافقد
المسيحيةبركاتيناللكطويختتنأوأليتهودأنالمسيحيةيعتنقأنيريدوثنط

ءالعشافريضةمتلالمسيحيةأقداسممارسهلعدمدعوةأنهاعلىاألولالمسيحييئبعضفسرهاوقد
بالقولالربانيءللعشافريضةيبدأونكانوارقدالمدينالمؤمنينغيرحضورفيالرياني

الفريضةقبليقولالشمامسةأحدوكانللمقدسينااللمقدسات

لإلسماعجاعواالذينجميعليخرجالمسيحيزالحقائقتعلمدورفيهمالذينجميعليخرج

الهراطقةجيعليخرج

تاريخهويرجعللعبادةلنظمكتابأقدموهوالديداخطعشركااإلثنطالرسلتعليموفي
نقرأالميالب001عامإلى

قالقدالربألنالربباسمالمعمدينإالاألفخارستيامنيتناولئنألحدتسمحواال
الناسسائرعناالعتزالمننوعأالعبارةمعنىفيكونللكالبالقدستعطواال

عصرفياألولىالمسيحيةالكنيسةعليهاتعيشكانتالتطللحالةصحيحأالتفسيرهذاكانورجما
البشربينالسأئداألسلوبهيواإلباحيةالوثنيةفيهكانت

فهمقبلهاالذيالحديثوبينبينهاويربطونآخرتفسيراللعبارةهذهيفسرونالبعضلكن
قيلوقدكالدررهيالنصحرسائلوإنالتوبيخوالالتوجيهيقبلونالأناساهنلكإنيقولون

يقبلونالالذينءوهؤالسامعةألذنالحكيمالموبخإبريزمنوحلطذهبمنقرطاألمثالفي
هياجأويزدادونحجارةفيظنونهاالدررلهمترمىكأنكلدبةبروحيقدمالذيالصاعالتوجيه

لهفقالوابهمالتشهيريقصدأنهالناموسيونتصورالفريسينيوبخيسوعكانعندمافمثأل
54ااالوقاأيضانحنتشتمناهذاتقولحينمعلميأ

روحيةنصيحةلهمنقدماللكنناونحبهمأجدهممننصلطكالمنايقدرونالالينءفهوال
الروحياتيفهمونواليعرفونالألنهم

التقابلأسلوبةالعباهذهفيفرأواذلكمنأعمتفسيراالعبارةهذهتفسيرالبعضحاولوقد
601متىشرحانظرالمزامرفيالرائعالشعركط

للكاللرالقدستعطواال
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الخنازيرقدامدررمتطرحواا

الخنازيرمقابإللمأاكطاداوتطرحوأالمعتعظوأالكلمةتتقابلوهنا

العضايظنلذلكمختلفينمعنيينإلىتشيرأنألنهماتتقابالنفالالدرروالقدسأما

ومعناهاقادشاوبةمكأصألكانتالعبريةفيقادوشكلمةوهطدالقدسالمترجةالكلمةأن
واآلراميةبالعريةالكلمنيئماتيئفيعلةحروفتوجدالأنهحيثوقالواباألراميةقرط

وربماالمعنىتغيرالنسخطريقعقفربماالقدشأوشقداالثالنةالحروفعلىتوضعوالحركات
األصلطالمعنىكان

للكالبالقرطتعطواإال

الخنازيرقدامدررآنطرحواوال

الكنيسقتقدمهاالتيالمسيحيةالرصالةليتقبلوامستعديليسواأشخاصاهناكأنالمعنىويكوذ

المسيحيةدلرسالةجوهرلهمنقدمئنقبلاإلعدادمنءشيإلىيحتاجونفهملذلك

ناتعابعقإلىينظرونفإنهعجشيبكلإنسانكلنحدثأننستطيعالأنناهوالعاموالمبدا
رسالةدوننتركهمهلألولئكنفعلفماذاجهانةأنهاعلى

الهسيحيةالحياهتفعلهقدتفعلمأنالمسيحيةالكلماتتستطعالماأنذللثعلىالجواب

إفريقيامنمسيحيةفتاةالمجتمعونسألالدعوقابثوسائلعنالمسيحىالثباببينمناقشةفي
نحنفقالتبالدمفياالسبينالدعوةلبثيأمأرياتتبعونهاالنىالطريقةهىداماقائلين

ةأسنرسللالحاالوعظللناسيفهمالوربمانعظأننعرفراليقرأالفالناينبذأنوزا
فيقبلونهاالمسيحيةالحياةنوخالوتنيونفيرىالنايروسطلتعيشأسرتجتأ

الحيلةضعففيبلالمسيحيةالحججضعففيليسالمسيحيةفيالناسيراهالذيالضعفإذ

للناسيحياهاالتطالمسيحية

الصالةميثاق

7711متى

الجويعرفأنويريدوصفاتهلهيصلىالذياإللهنوعيعرفأنحتمأيريديصاحطإنسانكل
صالتهفيهتسمعياونا

إنتزاعايطلبهمامنهينتزعتجيلإلهإلىيصلطهوها

هوأمضارواآلخرنافعوجهوجهينأوحدينذاتعطايايعطىساخرإلهإلىيصلىأم
نطلبمماكزيعططاناستعدادعلىالقلبشفوقحنونإلهإلىيحسلي
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أجلونيذصنالرجمتاليهودالمعلمونكانوفدالصالةيحبشعبفيبسوعنبتقد
يكادونالالبشرالفممناألذنقربمخلوقاتهمنقريباللهداأقوالهمومنللصالةعنالعبارلت
وفتفياللهإلىوصلواحميعهمالناستحدثإذالكنواحدوقتفييتكلمانشخصينيسمعون

يزداداللهلكنالمتعددقأصدفائهمطاليبمناإلنسانيتضايقربماصراخهميسمعفإنهواحد
الصالميتاقءالجزهذافيويعطيناالصالفالمسيحالسيدأحبلقدمنهطلبناكلمالنامحبتهفي

يقولاليهودءعلماأحدكانفقدوالقوةالبساطةغايةفيهناالمسيحالسيديقدمهاالتيوالحجة
السماوياألباللهوإنابنهطلبةأبدأيرفضالاألباذهطيسوعوحجةابنهإنسانيكرههل
أوالدهـطلباتأبدايرفضالالعظيم

سامعيهنفوسفيالحجةهذهلتأييدأوردهاالتطالتشبهاتفائقةيعنايةالسيحالسيداختاروفد
حجرأفيعطيهخبزأإبنهيسألهأبوهومنكمفمنثالثالوقاإلهاوأضافناثنمتىمهاذكر
21و11ا1الوفاعقرباأفيعطيهييضةسألهإذاأوالسمكةبدلحيةفيعطيهممكةأو

المذكوريالشيئينبينتشابهيوجدالتشبيهاتهذهمنتشبيهكلفيأنهنالحظأنبناوجدير

الشعيرالخبزأرغفةولونشكلولهاةسسعتدكانتءالثاطىعلىالموجودةالجريةفالحجارة
الرغيفيشبهحجرأويعطيهاألبمنهيسخرفهلخبزرغيفابيهمنابنسألفإذاالبالدتلكفي

يؤكلاللكنهمماما

وحمسبالماعثعبانهيهناالمقصودةوالحيةحيةأبوهيعطيهفهلسمكةأبيهمناالبنسألوبذا
زعانفلهليسماكلشريعتهمقالتفقدكلةمجوزوالنجسايعتبرءالماثعبانعناليهودشريعة

يعطيهسمكةأبيهمنبنأ1طلبإذافهل21اااالوينلهممكروهفهوالمياهالوحرشف

ابنهجوعمناألبيهزأهلمافائدةوالتؤكلاللكنهااألمماكمننوعوهطالحيةهذه
الكيفيةينه

مولمةلدغتهاخطيرةسدآلحشرةوالعقرعقربأيعطيهفهلبيضةأبيهمناالبنطلبوإذا

يخدعاناألبيرضىفهلبالبيضةأشبهتصيروذيلهاأرجلهاتضمعندماوهطأحيانأوقاتلة
يطلبهاالتيالبيضةبدلعقرباويعطيهابنه

اإلنسإنيالضعضلعواملالمعرضيناألشراراألرضينءاآلباعندحتىشكوالمشحيلهذا
روكوأقدسأعظمألبنائهالسصماوياألبمحبةأنشكوال

وحماعهماآللهةعنقصصلليونانيينكانتلقدبصلواتنايههزأولنصلواتنارفضلناللهبن
الفجرإطمةأوروراإنقالوافقداالخرجانبهافيأشواكاتحملكانتاإلجابةلكنالبشرلطبات
تطلبأنأوروراإعلىاآللهةكبيرزيوسعرضوقدتيتونماسمهشابابشريأإنسانأأحبت

نسيتلكهااألبدإلىالحياةإمتيازاآللهةكبيريعظيهأنأورورافطلبتالشابلحبيبهاءتشاما

فصارتالموتيدركهلموالعمرفيويكبريكبرتيتونفأصبحالدائمالشبابلهتطبأن
أوروراإقصدتوسعادةبركةتكونأنمنبدأللعنةحياته
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بأسلوبهدائمأتكرناإلستجابة3هذولكنلصلواتنايستجيباللهإنهامادرسانتعلمنا
يستجيبأننطلبماكثيرأإنناالكاملةوالمحبةالكاملةالحكمةأسلوبهواللهوأسلوبالخاص

ضررألصابمانحهواناعلىالصلواتأجاباللهأنولونحننريدهاللتطبالكيفيةلصلواتناالله
وتهلكناتضرناءأشيانطلبيجعلناجهلناألنكبير

ومحبتهمجكمتهيستجيبهاإنهبلفحسبالصلراتيسميمالاللهأنلنايوكدالمسيحإن

بهاوردتللتيالصيغةولعلالبشرنحنعليناللسئولياتبعضيضعالصالةميثاقأنعلى
وضوحاالمسئولياتهنهتزيداليونانيةباللغةأقرعواأطلبوااسألواالكلمات

وقدولثالكأهعثكعصأثنمحددقاطعبشكلتستخدمقداليونانيةاللغةفياألمرفصيغة
استحرواالمسيحكلماتمعتىفكأنثدسحكثلنثثث7حاإلستمرارعلىيدلبشكلتستخدم

تقرعواأدطعلىواظبواالطلبفياستمرواالسؤالفي

نرغبنحنملإخالصناامتحانهوهذاالصالففيواإللحاحالمواظبةيعلمنااألسلوبوهذا
أمأمدوامابهنأتيأنمجعلناكاوالقدسيةباألهميةيتسمنطلبهالذيهلألجلهنصلىفيماحقا
محضرهوفياللهعرش

مجبوايهوحكمتهحبهبأسلوبصلواتنايستجيباللهأنلنايؤكدالمسيحالسيدحديثإن
ألجلهنصلىفيماالصادقةورغبتناإخالصناعبرهاناتفشلالللتطالصالةحياةنحياانعلينا

الذهبيالقانون

721متىأ

األخحقياتقمة

شيوعأالمسيحالسيدأقوالممزوهااألخالققمةالسيحالسيدأقوالمنللعبارةهذهتعتبر
فيهاالزاويةوحجرالجبلعلىالعطةفياألفوالقمةالكثيرونرهالكلوقدالعالمكلفي

المسيحالسيدتعاليماألموربعضفييماثلمااليهودالربينتعاليمفيمجدأنالباحثيستطيعوقد
فهطالتاريخفيفردالمعنىبهذانطقانيسبقفلماإلطالفعلىمثيللهاليسالعبارةهذهلكن
وإلتزاماتهالطياةإلىجديدةونظرةجديدتعليم

الدياناتبعضتعاليموفيالهودأقوالفيسلبيةصيغةفيللعبارةهذهيقابلمابعضنجدوقد

المسيحللسيدفريدحديثاإليجابيةالصيغةهذهلكناألخرى

مستعدإنهلهوقالالفكروضيقبالجمودالمشهوراليهودمعلمكعطإليءجاوثنيالنقيلوقد
واحدةرجلعالواقفوهوكدهالناموسيعلمهأنهمعطاستطاعإذايهوديادخيأليصيرأن

برحابةللشهوراليهوديالمعلمهليلإلىالوثنطذهبئميدهفيكانتبعصاعنهثهعىفدفعه
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لنفسكتكرههمالهوقالدخيألليكونهليلفقبلهبعينمعالكالمهذلهوقالوالتعليملصدر
وتعلمفإذهبلهشرحوللباقيالناموسكلهوهذاباآلخرينتفعلهال

ضروريهوماابنهيعلمالعجوزطوبيتكانالقانونيةغيراألسفارمنوهوطوبيتسفروفي
46طوبيتماإلنسانتفعلهالأنتتكرههماهنعابينمنلهفقالللحياف

إلىذهبواالذينالهيودءعلماعنشيئالنليرويالذيأريستياسإلىالرسالةكتابوفي
أقامالمصريالملكإنيقالاليونانيةاللغةإلىالقديمللعهدالسبعينيةبالترجمةلبقوموااإلسكندرية

ءالعلماأحدفأجابدأالحكمةتعليمهومابينهاومنعسيرمأأسئلةيسألهموكانءالعلماءلهؤالةو
هذاتطبئأنينبغيهكذاخيرصتنالأنبلشرعليكيقعأالفيترغبأنككااليهود

لمجباللهألنوتوبخهوالصاعالنبيلتحذرواعتدالوبرقةبليكيسيئونوالذينرعاياكعلىلمبدأي
بإشفاتلليهالناسكل

كاتبوقالتمامأأنتكرامتكمثلعليككاليةصديقككرامةلتكنأليعازرطللرقالوقد
تعييرأمجملوالبصاحبهشرايصنعالأنهالربمسكنفيينزلعمن3أ5مزمورفيالمزام
قرييهعلى

كونفشيوستعاليمففطالقانونهذامنالسلبيةللصيغةمشابهةصورأنرىخرىابئالدياناتوفي
فأجابكلهاللعمليةللحياةفانونأتكونأنتصلحكلمةئوجدهلسألهكونجتسيإنقيل

باآلخرينتصنعهاللنفسكتريدهالماللكلمةهذههطللتباديكلمةأليسكونفشيوس

ويحبونالموتيخافونالناسجميعأنكيفمشابهةتعاليمعننقرأالبوذيةاإليمانأناشيدوفي
القتلفييتسببأويقتلفالاآلخرموضعنفسهإنسانكلفليضعالحياقا

السلبيةللصيغةذكرتكلهااألخالقيةفالتعاليمواليونانللرومانتعاليمفيلهذهنظائرونرى
المسيحغيرأحداإليجابيةالصيغةيذكرلملكنطئأيفعلوهأنتريدالماباآلخرينتفعلال

الذهبيالمشيغقانون

السلبيةالصيغةفيالقانونهذانصععندماالسلبيةالصيغةعنةاإلمجايالصيغةنحتلفكيف

المجتمعفيوالنظامالعرفيتطليهعادياتعبيرايكونبلاإلطالقعلىدينيأأمرأالقانزنيكونال
والفوضىوالظمالقتلوسادالمجتمعفيالنطامالختلخالفوهبلناسأنفلو

حدإلىميسورأمروهذابالغيرالضررعملعناإلمتناعإالتقررالالسلبيةالصيعةأن
إيمانوالعقيدةبالالذيفاإلنسانأخالقيابلدينيأأمراليلكنهسلبيأاناإلنسيكونئنكب

القانونلطائلةيتعرضوالنافعأمواطناليكونالسلبطالطريقهذافييسيرأنيستطيع

الصالحطبيعةيناقضالعملعدمعلىالقائموالصالحماصالحالسلبيةمجردفيليمسلكن
المسيح

لهاحدالآفاقاأمامنايفتحفإنهالمسيحذكرهكمااإليجابيةصورتهفيلقانونوضعنأإذاأما
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منفنخرجدلناسمنغيرنانحوجديدأإتجاهانتخذإنغاالغيرخدمةفيالمسيححبعنلتعبير
بينوالضررءاإليذاعنالسكوتبينالفرقايعدفماصالحةوأعماألورفقاخدمةممنلئينذواتنا

هيالمجةولاالحرينءإيذاعنيمنعناللذيهوالخاموسإنوالمعاونةوالخلحةللرحمةالتقذم

لخدمتهمتدفعناالتي

يصدمأالعليهيحتمالقانونيللواجبفإنسيارتهفيماشخصكانإذاالمثالسبيلوعلى
يمسبشخصيرحبأنعليهيفرضالمسيحىالواجبولكنيقتلهأوفيؤذيهاخرشخصأ
دلسيرءعناعنهمخففاسيارتهفيويحملهطريقهفييجدهضعيف

اإليخايىالمدأتطبيقلكنلغيرهـالضرريسببفالسلبيايعيشأناإلنسانعلىالميسمورمنولعله
فيويفكرنفسهوينسىذاتهمناإلنسانليخرجحبهوفيضالمسيحروحمنءإمتاليتطلب
االخرينمينتظركماللناسويعاوناآلخرينغفرانينالأنهويرجوكماللناسفيغفراآلخرين

ينبغيكماغيرهظروفويتفهمنهموالشكرالمدحينتظركماممويثالنأسويمدحيعاونوهأن
ويقدروهاظروفهالناسيتفهمأن

ريبحثبهايرحبلكنهوالمسئولياتاألعمالمناقلصيحاولالالحالةهذهفياإلنسانإن
مهايقدخدمةأويعملهعملعندائما

رلذاتهأموائهءإرضافيينفقهوقتأمجدفلنوتعقيدأمشغوليةكرستصيرحياتهأنشكوال
فتصيرصديقايعاونأومسكينأليساعدوأخرىلحظةبيذمتوقفانفسهسيجدألنهالشخصية

والقطاروالشارخواألتوبيسوالمكتبوالمدرسةوالمصنعالبيتفيحياتهعلىسائدامبدأالحدمة
مكانكلوفيوالملعب

يطيعلكيألنهداخلهفيوانكمشتالذاتملتتإذاإالكذلكيكونأنإنسانيستطيعوال
لحياتهمركزأواآلخروناللهويصبحجديحاإنساناأوأليكونأنبدالالذهبىالقانونهذاالفرد

جديداعالمأالعالميصيرالقانونهذايتبعونأناسمنللعالميتكونوعندما

الطرقمفترقفيالحياة

73141متى

أوخطوةكلوفيلحظةكلففطالطرقمفترقعنداإلنسانفيتتركزكلهاالحياةإنقيل
أناإلنسانيستطبعواليسلكهالذيالطريقفيهيختارأنعليهعوقفايواجهاالنساننرىحركة
اإلنسانوعلىبالحركفمليئةلكنهاساكنةجامدةتقفالالحياةألنهذااإلختيارموقفيتجنب

الناسيواجهواأنيخالتلىفيالرجالءعظمادأبلذلكعداهمافضسوهيخضلىماطريقايتخذأن

ارواأنمنهمويطلبواالموقفبهذا

قدامئاليومجعلتقدأنظربقولهالشعبيواجهوقفىموحياةمناألخيرةاأليامففط
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وللشروالموتوالخيرلحياة

ونسلكأنتتحيالكطالحياهفاخترواللعنةالركةوالموتالحياةقدامكاليومجعلتقد
35102لئنية

االختيارتهذابمثلللشعبواجهحياتهنهايةقرباألمةقيادةيتركوهويثحوعفعلوهكذا
1ه42يشوعتعبدودنمنلليومألنفسكمفاختاروا

أجعلهأنذاالربقالهكذاالشعبلهذاوتقوللهقائألللربصوتإرمياحمعوقد
128إرمياالموتوطريقالحياةطرقيأمامكم

متسعطريقهناكالعباراتهذهفيالناسيسوعبهيواجهالذياالختبارنفسهواوهذ

وصعبضيقطريقوهناكوخرابهالكالطريقهذانهايةلكنيختأرونهوكثيرونورحب

الحيافنهايتهلكنيختأرونهوقليلون

وطريقاصغيراباباترىهلثلللطتابوالكتابهفيسقراطتلميذككطكسيبسيقول
إلىيقودالذيالطريقإنهقليلونفيهوالمسافرونبالناسمزدحمأليسطريقاهالبابذلكأمام

الحقيقيةالحكمة

الواسعوللبابالضيقالباببينللفرقهوما

السهلوللطريقالصعبالطريقبيئالفرقإنه1

نتيجةالدوامعلىهطالعظمةألنذلكوالتفوقوالعظمةلإلمتيازسهلطريقأبدايوجدوال
فطريقهووفرفبكثرةميسوراصهألالشرتحدأنيمكنكقديميونايخاشاعرقالوقدللجهد
اآللهةتتطلبآخروقالالفضيلةطريقفيوللتعبالرقوضعتاآللهةلكنممهدناعم

المتعبمتحصدلئالالناعمالسهلالطريقثاتسعفالللخيراتثمناالجهلدمنا

صارحتىأدموندنجملمعوقدإنكلترافيأخوينبيركأدموندوبيركريتشحاردكان
رائعأخطابابيركأدموندألقىاأليامأحدوفيمغموراأخوهبقطبيماالعموممجلسفيعضوا

فسألوهالفكرشارداماالناسورآهالرائعالخطابإلىريتشارثأخوهواستمعالعموممجلسفي
أعودلكنيقاأصالاهبموكلعلىاستحوذادموندأخطأنكيفأتعجبقنىدفقالتفكرفيم

ويتعبيعملداثماهوكاذنلعبجميعاكنابينماأنهوأتذكر

حسبوجهدتعبوبالويسرسهولةيخاماعمأليعملماشخصااألحياذبعضفينريقد

الفائقةالبيانوالعبمهارةإنكبيروتدريبجهدنتيجةأنهابدالالسهولةهذهلكنالظاهر

إلىفالطريقكبيروجهدعرقنتيجةهىبلعفواتأتلمالرياضيللبطلأوالمفوالخطيبأو
وخداعوهمففولهذلكغيرقالومنوالتعببالجهدمرصوفوالعظمةالتفوق

القصيروالطريقالطويلالطريقبينالفرقوهو2
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ئطوايعدجاعتالتاثئفضلإنبلعابرةلخظةفيتأقيبارزةننيجةنرىانالنادرن
فايكتببأنلهزميألءالشعرااحدنصحوقدالتفاصيلفيالتدقيقوكثرةوالمجهوداتاألتجاث
الفيلسوفافالطونإنوفيلصالحيتهمنليتأكدوسنينشهوربعدلقراكهويعودبخاطرهمجول
عبارتهيصحوهومرة31منكثرالجمهوريةالعظيمكتابهفياألولىالعبارةكتبالخالد

كنابةبداإنهجرايتوماساإلنكليزيإللشلكرعنوقيلممكنتعبيرأفضلمجدلكىمرقاكلي
إاللتنقيحهاأصدقائهمنمجموعةعلىيعرضهالملكنه2471يفصفيالخالدةقصائدهإحدي
0571سنةيونيو21يوم

زمانااستغرفتلكشهاصريعقصيرعملنتيجةتأتلمالناسيرلمثوالرائعةالخالدةاألعمالإن
االيةفياألفضلالطريقهواألطولالطريقإنطويأل

واالهمالالفوضىوطريقوالنرتيبالنظامطريقبينالفرقوهو3

األحياننرفيريعيقناويقيدنايربطناطريقإنهسهألطريقاىليوللتريبللنظامطريقإن
لكنهاإلطالثعلىقيوددوذكاملةحريةلنايتركالفوضىوطريقمفرحةنتيجةإلىيقردنالكنه
والخرابالهالكإلىالنهايةفييقودنا

دقيقلظامنفودهمواخضعواوالدرسللئابرفعلىنفوسهمعودواالذينالتالمبذكرما
علىنفوسهميدربوالمللذينالتالميذكرومامللنظاثمراالنجاحوحصدواالدرسمواعيدفي

فحصدواوقتيةمتعةاوزاثلةلبهجةالثمينللوقتإضاعةفيالعنانلنفوسهمأطلقوابلمانظام
إلهمالهمحتميةنتيجةالفشل

يدربمنوالطبيبوالموظفوالعاملوالرياضطالطالبعلىالجميععلىتنطبقالقاعدةهذه

يبتهجالفوضىلعولملنفسهيتركومناألمراخرنيويسترجأوأليتعبالنظامعلىنفسه
الختامفيويحزنوقتيأ

المباالةعدموطريقاإلهتمامطريقبينللفرقوهو4

دلواسعالبابإلىطريقهيأخذلنجديةنظرةحياتهإلىوينظريهتيالذيفإناألمرجوهروهنا
السهلوللطريقالمستقبلفييبدوومأواللحلىالتوفييبدوماوجهانلمالعاهذافيأمرولكل
الحاضرةاللحظةبعدمانيتفكرأنهوالصعبالطريقلكناتمءبإغراالخاضرإلىتنظرأنهو

النظربدايتهإلىالالطريقنهايةإلىالنظرهوءلألشياالحقيقيةالقيملمعرفةالصحيحاألسلوبإن
األبديةنورنيبلالحاضرالزمنبمقياسالاألمورإلى

بةالكذءاألنجيا

751متى

اليبردعقوافيصداهاوجدتقدالكذبةءاألنبياعنالمسيححديمنكلمةكلأنبدال
البهذبةءاألنبياعنطءشكليعرفوناليهودكانفقدمرةألولعوهاهالذين
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إرمياساألمرالسالمسالمفالواالذينءاألنبيامعلصطدمراالذينمنمثألبرمياان
حزفيالأيخامفيبةالءاألنبياءهوالإلىتنسبالتطالصفةهيالللذئابصقةكانتوقد641

لسضكخطفآخاطغمةكذئأبوسطهافيدارؤساؤهابقولهاألرضحزقيالوصفالنترسادحيث
2272حزقيالكسبشسابالنفوسإلهالكالدم

قخاخها3زائرداسهطهاوفيرؤساؤهاقالعندماإسرائيلنيللحالةقاتمةصورةصفنياورسم
كنيمنةقسرعريخذرأتلولسأرادوعندما33صفنياللصباحإلىشيئايبقونالءمساذئاب
الخاطانةذئابمبينسيدخاذهايىبعدأنههذاأعلمداألنيلهمقاليودعهمأنقبلأفسمى
ذئابسطفيحماألتتالميذهسرسلإنهيسنوعوقال292أعمالكاالرعيةعلىنشفق
0121يوحنانجياتهدلذئابمنقطيعهمجمىالذيالصاعالراعيعنوتحدث61امتى

الجميععندمعروفةلناطفةالذئابصورةكانت

يسهررتهمشاعاةاوكاذالحمالنثيلبفيسيأنوذالكذبةءاألنبياءهؤالإنيسوعقالوفد
إخإمخامنالجلد5داوراخامنللصوففمءكغطااألغنامجلوديلبسوذالتاللعلىقطبانهمعلى

يريدسأنماللعنراعيايكرناندوناللباسمنالنوعهذايلبسأنإنسإنألىيمكنولكن
يلبيإيلياكاتخممألوثبشكلالمومنينإلىميأتونالكذبةءاألنبيأءهوالإنيقولاذالمسيح
8ة1ملوك3الغنمصوثاوشعرمنءللرداهذاوكان913111املوكءردا

01صصرالزىهذايلبسوفثانواءلألنبيامميزةعالمةالغنمشعرمنالمصنوعءللرداأصبحلذلك
لبخدعواءالرداهذايلبسوتالكذبةءواألنبياءاألدعيابعضكانكثيرةأحيانالكنالنأسعامةعبه

تنبأإذارؤياهمنواحدكليخزونءاألنبياأذاليومذلكفيويكونزكريافالهذاوفيالناصا
4ا3زكرياالغحشألجلشعرثوبيلبسونوال

حياةعنالبعدكلبعيدةحياتهملكنءاألنبياثيابيلبسودمناكهنإنمعناهالمسيحفولإن
ءاألنبيا

بثارةكخبتوقديدالجطالعهدأيامفيأيضاكانوالكنهمالقديمةاأليامفيالكذبةاألنبيلعن
بذلوايناللهالناسبعضوجدفقدالكنيسضفيءأنبياهناككانالوقتذلكوفيم58علممتى
اعتقدوارسالةلنقديمكنيسةإلىكنيسةمنوالسفرالتجووسبيلفيشعكلوتركواعندهمماص
ءصىكلتركواألنهمالكنيسةنهضةفيسببأءاألنبياءهوالكانوقدراسأاللهمنتءجاأخها

البعضاستخدمهافقداستخدامهاءسوالممكنمنكانالنبوةوظيفةلكنوالكنمسةاللهليخدموا
مويكرمونهمفيضيفوامحليةالكنائىعلىانفسهمليفرضواالبعضواستخدمهاومكانقىمركزالينالوا

والخمولالكسللدرجةربمامريحةهادئةحياةويعيشوا

دلرصلداتعاليماونحهحءاللديداكطكتابيالحقائقهذهمنشيئأنرىأنونستطجع
هذايثحدفانماعامإلىناريخهويرجعالسيحيقالكنيسةفيتنظيسمحنابأولوهو

لكااهلالحققطالنبطبأنيوصيوالكنابكثيرأأفكارناينيرالتجولينءاألنبياعنالكتاب
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المقتطفاتبعماوفيماحريتهيقيدراوالويطيعومأبكالمهالناسيمأنويجبوترحيبكريم
النباعنالقديمةالتعاليمهذهمن

كاذبنبيفهوأيامثالثةمكثإذالكنهالضرورقأعنديومينأويومأيمكثإنهال

عؤبأنبيأكانماألطلبفإفافبزاإالشيئايطلبأالينبغيإلهال

واللقايعلمنبىكلكاذباأوصحيحانبياكانماإذاتعرفواأنيمكنكمشخصيتهمنال
إليهتصغواالأخرىءأشياأوماألأعطونيبالروحيقولنبيكلكاذبانبيأيكونبهيعمل
مجتمعفيماكيسةإلىمتجولشخصءجاإذاتدينوهالالمحتاجينألجلءأشياطلبإذالكنه
حرفقلديهتكنأوإذاويأكليشنغلدعوهماحرفةيعرفكانفإفاهناكيسكنأنوأرادما

منإليهتسندونمأيقبللمفإذاخاملكمسيحبينكميعيشالحتىحكمتكمفاسنخدموا

1121فصلالرسلتعاليممنهإحذرواوكاذلبمخادعفهوعصل

فرأواولمنحمعولمنمفهومأالمسيحالسيدكالمجعلتالضرةاوالحوادثالقديمالتاريخإن
كتابتهوقتمتىإنجيل

المكثفآلالثمار

76102متى

قيلوقدثمارهامنتعرفالشإناألسلوبهذاجميعاوالرومانواليوناناليهرداستخدم

يمكنالالخيرأناسوفالسينيكاأعلنوقدالمارتكونهكذااألصليكونكماأمثالهمفي
زيتونةمنتأقيأنيمكنالالتينشجرةأنكماالشرعنينتجأن

يجتونهلالمسيحالسيدفالفقدذلكمنأعمقحقيقةإلىوصلالمسيحالسيدقوللكن
عنئاالشوكمن

العنبإلىتكونماأقربهطمستديرةصغيرةءسوداثماراينبتالشوكمننوعهناكوكان
زهرةيزهرالحسكمننوعهناكوعنتيناالحسكمنيجتنونهليسوعوقالشكلهافي
التينثمارمنثمرةكأنهاتخدعنالرأيناهابعدمنإليهانظرنالو

والمظهرالشكلفيتشابههناكيكونفقديعلنهاأنيسوعؤادالتىالحقيقةلناتظهروهنا
بالواضحوالطعمالفائدةفيالفرقلكنوالتينالحسكأزهاربينأووالعنبالشوكثماربين

الحمالنثيابفيلبسوذالحقيقيينءاألنبيامعالمظهرفييتشاجهونقدالكنبةاألنبيلهكذاجدال
النفنيغذيأنيمكنالتعليمهملكنعينهاالعباراتفيرددونمعهماألسلؤبفييتشابهونوقد
حياتهوتحفظاإلنسانتشبعأنيمكنالوالحسكالشوكثمارأنكا

ويقويقاالحياةيسندالتعليمهفاهللءنتساانفعليناالتعاليممقنوعأقينتخبرأنأردنافإذا
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فيهتكونأنينبغطالذىللطريقفيونسيروالمسئولياتمأءبااألعتحمللى

عنفلنبحثضيقاوالبابصعباللطريقدامفماصفاتملنرىالكذبةالمعلمبنإلىإذألننظر
الطريقهذاعنبعيداالكذبةالمعلمونبنايغررالئلإليهيرشدونأكأالذالحقيقيينالمعلمين

للراعطإنالذاتيةالمصلحةسبيلفييعملونأنهمهوالكذبةءواألنبياللمعلميناألصاصىوالخطأ
4وبدشراهتهءبإرضاإالءبشييهغالفأنهللذئبأماءمجياتهيهغمماممزبالقطيعيهغيالحقيق
متنبهيناليهودكانولقدضيئأمنهميأخذلكطبلشيئالهميقدملكيالناسيعلمالدلكاذبوالنبي
لكطمنهايقتاتحرفةالرلىللهوديللمعلميكونبأنيقضىمنظاكانلذلكالخطرلهذا
الناموستعليمهمقابلأجرأيتقاضىال

المعلمنيالذاتيةالمصلحةتتحكمبهاطرقثالثةوهناك

كاذب11النيطيعلملماذا

كارليلتوماسوالدكانالشالكنيسةعنحكىوقدللربحفيطامعأالناسيعلمفقد1

ومرتبالمادياتبسببوالكنيسةالخادمبينحدثتحادةخالفاتأنبهاضيحاالمعثهورالكاتب

الخطورةحدبلغحتىالنزاعواحتدموكركرايناأنبشدةيطالبءالخادكاذالخادم
يذهبودعوهأجرتهلألجرأعطواوفالكارليلتوماسوالدوقفوأخيرا

يقومواأنالناسأغلبيستطيعوالالماديةالحياةمقوماتدونيعيشأنإنسانيستطيعالحقا
األجرليسللتعليماألعظماإلمتيازلكنوحرمأنحاجةفيوهوعملجهدمنلديهممابأفضا

للمعرفةتتفنحوالكباروالشبابللصغارعندوللقلوبالعقولرؤيةجهجةلكنالمعلمينالهيناوا
الحقوإلدرلك

ليمدهماالخرينيعلممنمنهمثمناففالناسفقطواعنبارأمقامالينالماالنايعلموقد2
يستطيعالمرةأحدهمفالوقدهووقدرتهمهارتهليظهراآلخرينيعلممنومضويعاوضهأل

عينهالوقتفيالمسيحروعةيظهروأنبراعتمطيظغرأنأحد

رضيولكنهوالمقدرقهللقداسةمثاألكانأنهلىممككهكألألكثمحترثرزبجضىاعنيروق
ءوجاإنكلترافيمنيروكبرأعظميحتلأذإمكأنهفيعنأنهمعصغيرةلبهنيسةراعيابيقىاث

عنيسمعبليعرفمأالواآلخرشخصيأيعرفهاحدهماكانالمسيحينمناثنينلساذعلىذكرفى
األولالمقعدسترثرزللقسيكونالقسبسذلكبخدمةيشيدوهودلثلفىقألفقطثخصيته

يخجليجعلهتواضعهلنجيداللرجلتعرفالإنلثقائألاألولفأجابهلللهملكوتفي
مكانأيفيلاألهالمقعديأخذأن

أمانفسهإظهارهىغاكهإنواعتبارامقامألنفسهليوجدسالتهشيستخدمالكاذبالنيطإن
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ذاتهءإخفافرغبتةالحقيقيلنبى

هومبأدئهينشرإنهدلشخصيةصأرهأفالساسإلىلينقلبالتعليمالكاذبالنبطيهتيوقد3

كأنهقليأليقفكانوعظهءأثناإنهالوعاظأحدعنقيلوقداللهحقيعلنالحقيقطالنبىبيما
أبدأينسىالإنهدلناسمعيتكلمأنقبلاللهإلىيستمعالحقيقيفالنبطمعينصوتإلىيسنمع

وللواعظالمعلمواجبإنالبشرحياةلتغمرالنعمةتأقيبهاووسيلةاللهبإعالناتيتكلمصوتأنه
يحالمحيسوعفيالظاهرالحقإلىبلهوأفكارهإلىالالناسيقودأن

الكاذبالمحلمنتأتج

خدمةنتائجتمييزإلىاآلنوننتقلتمييزهايمكنوكيفالنبطشخصيةعنكانتالحقائقهذه
الصحيحكيرالتعليمننائجهطماأوالنعليمفيالكاذبالنبطئمارهطماالنبي

الخارجيةالمظاهرمرلكالةعلىأساساتعتمدديانةننيجتهتكونعندمازائفاالتعليميكونا

فإذاالطقسيالناموسمرلكاةهوالدينكانلهمفبالنسبةوالفريسينالكتبةيعيبماهذاكان

علىوزنهيزيدشيئايحملفلمالسبتحفظوإذااأليديغسلفيصحيحةبطقوساإلنسانقام
منالعشوردفعيالغةبدفةيراعماكانوإذاالمقررمنكزمسافةالسبتيوميمشلموتينتين
تقديرهمفيصاعرجلفهوالمطبخخصرواتمنحتىطءشكل

كثيرأيحدثوهذاالممكنفمنالدينيةوالممارساتالتدينبينالخلطالسهلمنإنه

ةءوفرابتدفيقالعشورودفعالربيوموحفالكنيسةلىيالذهابمعناهالتدينأنالناسنعلمأن
المسيحيةعنبعيداويكوناألمورهذهكلاإلنسانيعملقدولكنجمبلكلههنابانتظامالكتاب
اإلنسانونحواللهنحوالقلبمنإتجاههطالمسيحيةألنذلكثمديدابعدا

ونواهحرمكلهاديانةنتيجتهتكونعندمازائفاالتعليمويكون2

يمكنالإغذاكتقربوالهذاتفعلال5منلوالحرمالنواهطعلىالمؤسسةالديانةإن
منالمسيحطريقنيالسيرعلىعزموالمنيقولونالمعلمينبعضهناكصحيحةديانةتكونأن

األحديومجريدةأوروايةتقرأوالتتزينوالتدخنوالالسينمادورللىتذهبياليجباآلن
اوذاكوذاكهذاتعملوالتمثيليتروايةتدخلالاآلنمن

هطعماسهلةديانةتصيرفإنهامعينةءأشياعملعناإلبتعادمجردهطللمسيحيةكانتإذا
إنواإليجابيةبالعملتناديإنهابلطكأليثعملوعدمالسلبيةلبسالمسيحيةجوهرإنالواقعفي

اإليجابيةاللهمحبةمعأبداتتفقأنيمكنالسلبيةمسيحية

سهلةديانةنتيجتهتكونعندمازائفأالتعليمويكون3

السادساألصحاحفيهمتعاصدىنرىالرسولبولسأيامكذبةمعلمونهناككانفقد
فيءشىأعظمهطاللهنعمةانتؤمنلاللبولسللمعلمونءهؤالفاللقدروميةرسالةمن
فيجيبخطبةكللغفرانتتسعاللهنعمةأذتؤمنوهلنعهبولعفيجيبالوجودهذا
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وسوفقلويناهوىحسبالخطيةفيفلنحىكذلكاألمردامفماإذادالحيقولونانعم
وفاعليتهاإالخنيةاللهنعمةلظهوررائعةفرصةالكثيرةخطاياناتكون

فيالصليبيفصلتعليمكلإنلللهلمحبةإهانةألنهاممسوخةديانةلهطهذهمثلديانةإن
ثانوياأمرأالدينونةيجعلتعليموكلالمسيحصوتمنحديرالتنغمةيزيلتعليموكلالمسيحية
ذلكفيءمراالكاذبتعليمهوبألخطيهيستخفونالناسومجعل

الحياةعديناايفصلعندمازائفاالتعليمويكون4

هوهذاولعصحيحغيرتعليمللعالمفيالعاديوالنشاطليلةاعنالمسيحييعزلتعليمفكل
فياالعتزالمنهمتتطبالمسيحيةالحياةأناعتقدوافقدانساكواالرهبانفيهوقعالذيالخطأ

المسيحيةالحياةأنوظنوايالتجاربالمليئةالدنيويةيالحياةعالقتهميقطعوالكىاألديرةأوءالصحرا
للعالمفيالعيشةعدمتستلزمالصحيحة

بلالعالممنتأخذهمأنأسأللستقائألطلبتالميذهألجليصلوهويسوعلكن
1ه71يوحناالشريرمنتحفطهمأن

يسوعلربهجنديهووالمسيحيالميدانمنهربإذاونافعأصالحأالجندييكونأنيمكنفال

قيمةوأيالعجيئداخلفيتوضعأنرففستإذاعملهاتعملأنللخميرةيمكنكيفالمسيح
حياةيعتزلونمنأسلوبعلىأحدهمأطلقلقدالمؤمنينلغيرشهادةتكنلمإذاةللثهاتكون
متفرحاليسالمسيسألنخطأاألسلوبهذاالبلكونالشرفةمنالحياةإلىالظرةلقبلمللعا
لطياةمعركةفيويقاتليصارعجندىهوبلالحياقأحداثعلىالشرفةمن

واإلنقساماإلنفصاليةتشجعمتكبرةمنتفخةدياثةنتيجتهكانتإذازائفاالتحليمويكون5

صغيرةجماعةلنفسهويجعلللمسيحبنجاعةعنيعتزلأنعلىاإلنسانيشجعالذيالتعليمإن
ذلكفيشكالفاسدتعليملهوهراطقتخطأةأنهماآلخرينوتتهمحقعلىوحدهاأضهاتعتبر
كاولقدالحواجزهذهيحطمأنبلللنابينلإلنقسامحواجزيينىأنليستالدينوظيفةإن

منبعضهمللناسلتقريبواسطةفألدين0161يوحناواحدءوراواحدةبرعيةيحلميسوع
متضاربةمتشعنةجماعاتإلىلتفريقهمالواحدةأصرةفيبعض

فاسدتعليمهذالللهنعمةتحتكرتبالذلطائفةأوبالذاتكنيسةأنيعلنالذيالتعليمإنأ
والدوحدةوسيطهوبلانفسامعاملليسالمسيحيسوعألن

الحداععنالنقابكشف

71232متى

للكذبةءاألنبيامنكثرينأنيعترفالمسيحفإنودلدهشةبالتعجللىتدعوحقيقةهناتظهر
أخرجناوباحمكبأناتباسمكللشىلهسيقولونرائعةاعماألوسيعحلونطيمعبكالمسينطقون
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كثيرقاقواتصنعناوباسمكيافي

بعيدوهويتنبأأنلإلنسانيمكنإنهالبعضفقالالعباراقهذهتفسيرفيالشراحاختلفوقد
ءاألنبيابينفصارشاولوننبأالكهنةرئيوقيافابلعامتنبأفقدوالطاعةااليمانحياةعن
لميسوعولكننفوسهمفيلغرضيسوعبإسميننبأونمنفهناكيخلصهملمهذالكن

يرسلهم

أخرجفقداإليمانحياةلهمتكونأندونأيضايسوعباسمالشياطينيخرجونمنوهناك
أضهاللناستظهركثرةمواهبوهناكالهالكابنوكانقلبهفيالشيطانوكانالشياطينيهوذا
المحبةللعظيمةاللههبةلهمليستلكنوالمالئكةالناسبألسنةيتكلمونمنفهناكلللهمن

لباعوكانمعجزقأنهعجيبءشفاكليصفكانالقديمالعالمإنالشراحبعضقالكما
لألرواحفريسةصارواقدأضهميعتقدونكثصرونوكانالشيطانعملمنأنهالمرضعنخاصةفكرة

األرواحبإخراجءاإليحاطريقعنإنهالشراحءهوالويقولبالمرضيصابونعندماالنجسة
الناسءلشفاالمعلمينبعضيعملهكانماوهذااألمراضبعضمنيرأونالناسكانالشريرف

اعترفوقدالنوعهذامنبمعجزاتيقومونكانواالوثنيينمنكثيرينبأنذلكعلىويستشهدون
مشابهةمعجزاتعنيثالحدمعرضفيقالللذيأوريجانوسمثلوالقديسونالكنيسةءآبابها

ضدالحججكتابهفيقالبلبالمعجزاتقيامهماأوريجانوسينكرلموأبولواسكالبيوسبهاقام
االشرارمتناولفيلبههاشريرقأأوخيرةليستذاتهافيءللشفاالقوةهذهإنإ322ءجزسبلس
السواطعلىدنوالصالح

خالفموضوعذاتهحدفيفإنهالشريرةاألرواحموضوعفيللبحثهنانتعرضالأنناعلى
للتاليةالحقائقيسوعبهانطقالتيالعباراتهذهمننستخلصولكنناكثيرونقاس

وإنكارالتقوىصورةفإنللهطاعنههواإلنسحانإخالصإلظهارالصحيحالطريقإنا
الطاعةعنتغنىالالخارقةاألعمالأوكثيرالالكالمأوالخارجيةوالمظاهرشيئأتنفعالقوتها

طاعة11هوالمحبةبرهانإناللهمشيئةوعملاليومية

عإرادوأعلنتالشريعوضعالذيفذلكحقيقتهعلىاإلنسانسيكشفالدينونةيومإن2
وقتاالخداعصورةفييظلانلالنسانويمكناإلنسانعلىيحكمقاضيااليومذلكفيسيكون

اللكنناالناسنخدعقدإننااألياممنيومفيالحقيقةعنسيكشفالنقابلكندلزمانمن
312مزأبعيدمنفكريفهمتوقياميماجلوسيعرفتأنتاللهنخدعأذنستطبع

قطأعرفكملمإفياصارمعقابصوتالخادعونسيسمعبلالكالمينفحلناليؤمذلكفي
لهالذينالربيعلمألنهذلكاإلصهيافاعلىعنىاذهبوا
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الوحيدالصحيحألساس

74273متى

عملواإذاإالشيثأييعنالحماعهمأنلناليذهيبينأنأرلدعطهللسيحالسيدألقىأنيعد
عوابما

الخدمةنجاحيقيسونوالناساللهأعمالعملفيبلاللهبيتإلىالذهابفيليسالفخر
اليسمعونالذينمنوميسمعونصالالحاضرينمنملكنيحضرونالذينبعددأحيانأ
يعملون

التعليمعملالمسيحشبهولهذايتزعزعالثابتروحطءبناعنهاينتجالتىهطالحقيقيةفالنهضة
للصخرعلىءبالبنا

ظاهرامتشابهانرجحنا

بينهمالخفريقالصعبمنويكونالظاهرحسبيتشاجهونوالمعابدالكناشإلىيحضرونفالذين
تختلفالنتيجةلكن

المطرمنأسرتهلحمايةبيتءبنانجلزوماقتنعمنهماكلواحداإنشغاألانشغألالرجالنهذان
باألمانللشعورواحدكلمةفيأووالرياحوالسيول
يواظباأنءالبنافيبمهارتهباواستطاعاالتنفيذحيزإلىفكرتهوأخرجالبناعأعلىعزممنهماوكا

شانحأعالياءالبناوصارللطريقمنتصفىفييقفافلمللنهايةإلى
يسلمواأنويعزمونالخالصبلزوميشعرونالذينالكنائىعلىالمترددينللناسصورةهذه
مخلصونأنهمويعتقدونذلكفيويستمرونللكتابيدرسونللمسيححياتهم

ننينابيئالفرق2

ءالبنافيأسرعوالثافيعليهفيبنيالصخرإلىليضحلحفرواحدالثافيمنأسرعبنىواحد
أساسدونرملىمسطحعلى

أصللهايكونالالكلمةلكنتجددواأخهموحماستهاالعاطفةسرعةفييعلنونالناسبعضإن

يعاصويجفسريعاينموالذيكالنباتإيمانهميصيرلذلكنفوصهمفي

الحفرفيوجهادوتعبعرقدونيعأصتمالرملعلىءفالبناالثانيمنأشقمجهودابذلوأحد
إنهاتكاليفهالهاالمسيحيةالحياةإنكبيراجهدابذلاالخربيماالحجرياألساسإلىللوصول

ونجدمةوتضحيةودموعتوبةفيهضيقطريقهطبلرخيصآسهألطريقأستلي

والشروخللكسورتعرضوالثافيبجمالهاحتفظالبيتينفأحدحاألظهرتالنتيجةلكن

للمترصافرحححذا
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حيأللهتصيبحقيقياعميقاإيمانايؤمنالمنحيدةفيالثغراتلناألرضمنءجزهبطندما

واإلهتزازاتوالشروخبالكسور

لذوخطراصعباءالبناكانإرتفاعازادكلماالرملعلىالموصالبيتأننالحظولعلنأ

يقدمأنعليهصعبأكانللكنيسةفيظلكلماالسطحيالمؤمنهكذاللسقومعرضأيكون
متكلفاكانبخدمةقامإذاقلبهتمأللمالمسيحمحبةألنوذلكالمسيحألجلحقيقيةتضحيات
زادتاستروكلمااإليمانعمقعمليأيختبرلمألنهعليهاغرلالكالمكانوعظوإفاضجرا

ومتاعبهمشكالت

حباتناأعماقفييسوعإلىوالحاجةبالخطيتالعميقالشعورفيبلالمظاهرنيليسالسرإن

القداسةمدارجفياإلنسانوينموالقلبفيااليمانفيستقر

ساتألساا3

رملطواآلخرصخريأساس

متفرقوالرملواحدةكتلةالصخر

الروحياتقارنينمرتبطفواحدةكمجموعةالمسيحتعليمعلىحياتهيبنيالصخرعلىالباني
وحياتلربا

آخرويتركالحقمنجزعأيأخذمجزأةمفككةتعاليمعلىحياتهنطيالرملعلىوالباني

لهأساسالوالرملاساعلهالصخر

ويعملويفهميسمعوللثاتىويفهمويقرأيسمعواحد

بهاويعملأقوالييسمعمنوالعملاالستماعمعناهافالطاعةالطاعةهوطالحقيقاألساس

الحياةفيءشىأعظمالطاعةعلىالتدريبإن

لةطاعةالتعلمياتيطيعوالمألنهمشديدأعقايأالبحارةبعضعوقبانإنكلنرافيحدث
بشدةأخذصهموأنهاوالمجاهدينالمكافحينالبحارةءهزالمعقاسيةكانتالبحريةأنالجرائدوكتبت

للطاعةعدمفيبسيطةهفوةعلى

البحرفييطياللتبالنسبةقاسيأيكونالعقابأيإذقالالقدامىةالبحلىأحدولكن
المركبفيمربوطاالزورثوكانآخرمركبأيخركاذزورقفييخدمكانخدمتهأيامفيأنهوذكر
يأمرهماالقأئدصوتالزورثنيالبحارةوحمعشديدقماعاصفةوحدثتسميكةطويلةبسلسلة

عيااللحظةوفيللسببيدركواأندوذوجوههمعلىالجميعانبطحلحظةوفيباالنبطاح
سيفصأخهارثللزفوثوخوزتنقطعبالمركبالزورقنربطكانتالتطالسلسلةصوتحمعوا
األمواتعدادفيلكاناالنبطاعنلحظةتواققدكانالزورقخارةمنواحداانولوقاطع

الموتمعناهللطاعةعدمإذ
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معهوعالقتنالحياتناأساسالتكونالمسيحيريدهاالشالطاعةنوعهوهذا
يتجرفوالرمليقاومالصخر

تعليمرجبكلمحمولينأطفاألنكوناللكطالثباتمأأهميةنرىوهكذا

التجربةفيالبيتان

الرياحهبتاألنهارفاضتالطرنزل

وللفقرطلوتفيهااإلنسالطيدخلأنبدالالتطالسماويةالتجاربإلىيشيرقدوالمطر
لمرضاو

الناسوحيلالفاسدفوالتعالبملمالعااضطهاداتمثلاألرضيةللتجاربإلىتشيرقدواألنهار
بالاالنسانحياةكانتإذاالرمالتحتيتغلغلإذالضاللطريقإلىالبشريقودالذيومكرهم
أساس

اإلنسانلروحالشهوانيةالشيطانيةالنجاربإلىتشيرقدوالرياح

الجميعتعترضالتجاربهذه

للسيدالتامةالطاعةوعلىالكاملالحقيقيالنعليمعلىالصخرعلىالمؤسسالبيتلكن
أمامهايصمدأنيستطيع

عظيماسقوطأفيسقطالرملعلىالمؤصسأما

يهلمءللبنا

فيهالساكنينويعنر

اإليمانطريقفيهواألمانلكنغيرهويضرنفسهيضرالمظاهرعلىحياتهيوسسمنإن
اعةااطريق

اال4



الثامنألصحاح

تعملالحبة

رأيناهفإذانظامبغربشارتهمواديكتبالفهووترتيبانظاماالبشائركتابكزمتىيعتبر
لذلكقويسببوجودمنبدالكانخاصبنظامأخرىبعدحادثةيكتب

أفوالفيهاويسوالجبلعلىالعظةبشارتمن567األصحاحتفيلنايكتبنراهونحن
والسادسلطافساألصحاحاشهفييسوعأعماللنايروىللثامناألصحاحفينراهنحنوهايسوع
األعحالفياإللهيةالمحبةنرىالثامآاألصحاحوفيقوالافيفياإللهيةالحكمةنرىوالسايع

نتناولهاأنقبلالمعجزاتهذهإلىعامةنظرةفلننطرالمعجزاتأصحاحهوالثامنفاألصحاح
بالتفصيل

معجزاتشعلنايذكراألصحاحهذا

ينالمطروثالنبوذيئيلمسيسوعنرىوهنااألبرصءشفاعننقرأاااألعدادففطا
مخالفااإلنسانليجعلمنهاإلقترابحتىأولمسهويكفطشرالمجتمعمنطريدأاألبرصكانفقد

سورحمةبشفقةاللهمحبةوتضمهتحيطهعمالناسأبعدهالذياإلنساننرىهناللشريعة

وئنياأممياهذاالمئةفاثدكانوقدالمئةفائدغالمءشفاعننقرأ31هـاألعدادوفي2
أجنبيةحكومةفييعملكاذوقدجهنملناروقودمجردأنهيعتقدكانالمدققفاليهوديلذلك
غالمهكانوقدللمعاونةالللقتلمستحقايعتبرهكانلقوميتهالمنعصبفالهوديلذلكمحتلةوقوة
لصاحبهمتاعمجردالعبدكانالوقتذلكفيالناسعرفوفيعبدا

يحتقرهالذىوالعبدالجميعيكرههللذكطالرجللتعينتمتداللهمحبةالمعجزةهذهفينرىلذلك

الكل

منزلفيالمعجزةهنهحدئتوفدبطرسحماةءشفاعننقرأ4151العددينوفي3
للدعايةأجهزةهناكنكنلموالمعجزفبصرهلتجنذبجمهورهناكيكنلمفلسطينفيحقرصغير
خالقللعظيملهلالالمتناهيةالمحبةنرىوهنافقطةاألسوأفراديسوعسوىحاضرأيكنفلم
صغيررةألوعطفهاقوخهافيتظهراكوان

فنرىءالمسافييابهطرقواللذينالمرضىجميعيعثفطيسوعنرى6171العددينوفي4

كلنيبابهالناسيطرقأنإزعاجاأوتطفأليعتبرهيسوعيكنفلمالجميعاللهمحبةتعمكيف
كانفقدللراحةمحددةوساعاتملللعمحددةساعاتلديهتكنلمواليلواالنهارموفت
اللهمحبةمنصادقةمعونةإنساذكلليجدوفتكلنيإنسانلكامفتوحجتوقلبهبابه

ييدوالظاهروحمبالمسيحليتبعيتقدمالكتبةأحدعننقرأ8122مناألعدادوفي5
معجزةأمامهتاأنناالحقيقةلكنمامعجزةفيهتذكراألإذاألصحاحبايعلىغريبأءالجزهذا
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معجزةلهطإتباعهعلىيحفزهتأثراالمسيحبشخصيةالكتبةأحدنأثرفإنالشخصيةمعجزاتهن
هذاعارضيسوعانومعالكتبةلناموستكريسهللكاتبهذانسىفلقدذلكمناقلوال

كخصمإليهينظرلموصديقأبلعدوأيسوعيعتبرلمالكاتبفإدكثيرفنقاطفيوخالفهالناموس
المعجزةفحدثتقبلمنإنسانفييرهلموحموامجدأيسوعفيرأىلقديتبعهأنيريدكسيدبل
يتبعهأنيريديسوعإلىوهرعفلبهني

يتعامليسوعنرىوهناالعاصفةإسكاتمعجزةنرى3272مناألعدلدوفي6
القلقلمعاإلىوالوفارللسالمتعيداللهمحبةنرىإننااإلنسانحياةبإغراقتهددالتطاألمواجمع
رتباكاالو

قوةنرىوفيهاالجرجسينكورةمجنوفيءشفاعننقرأ8243ماألعدادوفي7
ضدتحارباللهومحبةاألرضشروريغزواللهصالحفنرىوتغلبهالشيطانموةمعتتعاملللله

البشرحياةإهالكمنوتمنعهللشروتطردالمحبةفتنتصرومتاعبهالثرمصائب

األبرصتطهير

4ا8ضى

ءلبطي01لموتا

حياةيحطممرضهناكيكنفلماألمراضوأشنعأخطرالبرصءداكانالقديململلعابالشبة
ودرجاتأنواععلىالمرضوكانالمرضهامثلويحقرهااإلنسان

العينحواجبتسقطثموتتقيحتتقرحوتبدأالجسدفيصعيرةبأورامأيبدماألواعهفمن
والقدماناليدانتتقرحثمأجخشنأالصوتويصيرالصوتيةاألوتاروتتقرحالعيونوتححظ
وانحاللعقليضعفيعقبهاسنواتنسعنحوتستمرالقروحمنمجموعةاالنسانيصيروهكذا

بالموتتنتهيوغيبويةالجسمفي

األعصابخالياتتأئرثمالجسمءأجزابعضفياإلحساسبفقدانالرصأنواعبعضتبدأوقد
تقرحذلكويعقبالخالبمثلاأليديتصيرحتىالعضالتأربطةوتتقلصالعضالتوتضعف
عثريننحوالحالةهذهتستمروقدتدريجيأتسقطواألظفاراألصايعأتبدهثمواألقداماأليدي

بطوفيتدرلمجيأاإلنسانيموتفيهاعامأثالثنأو

ويرويأفظعالمحالةجعلتلهمالناسمعاملةلكنشنيعةبالرصللحصابينالجسديةالحإلةكانت
الرصمرضيظهرفعندماأمواتفعألكأنهميعاملونكانواالرصأنيوسيفوسالمشهورالمورخ
تكونالضربةفيهالذياألبرصأنالالولمحنشريعةوتذكرفورأالناسعنيعزلونكانوافيهم
الضربةتكونالتطاأليامكلنجصنجسويناديشاربيهويغطىمكشوفأيكونورأسهمشقوقةيابه
464ها3الولنإمقامهيكونالمحلةخارجوحدهيقيمنجسإنهنجسأيكونفيه



بالرصيصابمنكلعلىالمرتصالةيصلونالدينرجالكانالوسطىالعصورفي

أسوارلهامدينةكلوخارجؤرشليممدينةخارحيعزلاألبرصكانفلسطينفيالسيحأياموفي
فايكونحللةوستينإحدىاليهودوضعوفدالمحمعفيمعزولمكانبألبرصللمصابينوكان

األبرصأدخلوإذاايئلمسمثلاألبرصفلمسللعجاسةعببأبالبرصبالمصابيناإلتصال
مكانفيولواألبرصتحيةيجوزوالالسقفإلىاألرضيةمننجسأالبيصصاربيتفيرأسه

منتهبللريمكانتوإذاأذرعأربعةمنأقللمسافةاألبرصمناإلقترابيجوزوالمكشوفم
احدفالوفدفواعمائةعنتقلالمسافةعنهبعيدأاإلنسانيقفأنوجبأبرصإنسانناجة
يفتخرونالرييرنوكانأبرصرجلبهمرشارعمنمشتراةبيضةيأكلأنفضهـأنهالربيين
عنهميبتعدوالكطبالحجارةهميرجمرأوبالبرصالمصايينمنجقربونبأنهم

هطولمسهيدهومدعبأرةتكونلليهودوبالنسةيسوعلمسهالديللرجلحالكانهكذا
الجديدالعهدكلنيعبارةأغرب

الناموسعليفوقعطف

منهالمسيحوموقفالمسيحمناألبرصاقترابأمريننرىاألبرصءشفاقصةفي

يقدرأرادإفايسوعأنفيشكيخالجهيكنلملثقةيسوعمناألبرصاقتربفقدا
اإليماننرىهنايهيشقان

يسوعمناقتربالرجلذلكلكنيرجملئاليهوديميقنربانمجرؤأبرصأييكنلم

يسوعإلىيقتربأنيستطبعإنسانوكلالجميعيطردهبيمابهيرحبيسوعأنتماماوثقلقد
نجاستهكانتمهما

عالجلهليسالذيالوحيدالمرضهوالبرصمرضكاذفقدالمسيحقدرةفيتمامأوثقلقد
عليهاآلخرونيقدرالمايفعلأنيقدريسوعأنآمنالرجللكنالربيينعند

تقدرأردتإنقأللكنهءبالشفايطالبلمإنهمتودضعأيسوعإليالرجلءجاوقد2
ءشىليوليسمنطهربونساآلخرينوانليقيمةالأنهاعلمأنايقولوكأنهتطهرفيأن

التطهرفيأنتقدرأردتإذالكتكبمأطالبك

يسوعإلىطريقهيجدالذيهوحاجتمحيعرفالنيالمتواضعالقلبإذ

المسضخدموالفعللهوسجدءجاقديقولفالكتابباحتراميسوعإلىاألبرصءجاوقد3
يصفإنهاآللهةإلىاإلفترابعندفقطيستخدمبلالعادياإلحتراميصفالاليونانيةدللغةفي

اللهحضرةفييسوعأمامأنهاألبرصذلكعلملقداللهعبادةعنداإلنسانحالة

الرجلهذالمسبعدمتقضيللشريعةكانتالشفقةموففأوألكانفقدمنهيسوعموقفاما
ولمسعسيدهمديسوعلكن
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يسوعلكنكبرخطرإلىيؤديقدالمريضهذالمسأنتوضحللطييةالمعلومأتكانتقد
وهذهالواجبهذافصارالمحبةشريعةهطواحدةيشريعةوشعرالواجبوهوواحدبالتزامشعر
آخرشعورحلىمنأفوىالمحبة

كمخلوقإليهينظربلمرضيوقذارةكانتمهمأالمريضمنيتقززأويشمئزالالصاعفالطبيب
خطيتناشناعةفيإليناينظرالإنهللهبالنسبةنحىوهكذاورعايتهمعوفتهإلىيحناجإنسالح
وخالصهومعونتهرعايتهإلىحاجةفيأطفاألفينايرىبلعنافيبشعد

المعقولالخفظ

ينسلمولكنهولمسهاألبرصلمسبعدميقضياناللذينوالعرفالشريعةتحدىيسوعأنومع
اخرىناحيةمنوالحرصالتحفظواجب

التطالوحيدةالمرةهطهذهوليستشفائهعنألحديقولأالالرجلمنطلبفقدأ

903متىأنظرمرارااألمرهذاتكررفقدالمناسباتهذهمثلفيالكالمعدميسوعفيهايطلب
862و763و34و53و43ةاومرقس719او216

محتلةدولةكانتفلسطينأنوالجوابكوتبالالناسالمسيحالسيديطالبلماذالءنانتوقد
فيهيأتيهمالذيياليوميحلمونوكانواانحتاراللهشعبأنهمابدأينسوالممخكبرجنسواليهود
كانتلذلكوالحربيةالشاحيةالنظروجهةمنالمنقذهذايشوقعونكانوالكنهماإللهعاالمنقذ

فكانتمتعاقبةثوراتفيعاشتإنهابلبالثورةلإلشتعالقابليةاالعاأماكنكثرفلسطين
الرومانيةالدولةعليهتقضثممجدبلحظاتالزعيميحظىقصيرةولفترةزعيمءورالزجممتنساق

لينصبواالمتحمسونالناسألتىمكانإلىمكانمنالخروأذاعذهباألبرصالرجلأنفلر
المسيحيريدهاالأخرىدمويةثورةويبدأوالهمقائدأليكونالخارقةالقوةذاالجديدالزعيمهذا
يرواأنأرادهملقدأفكارهمويغيرعقولهميهذبأنيريدالمسيحكانلقديرضاهاوال
وماهومنالناسيعرفحتىءالخفافييعملأنأرادلقدالسالحفيالالمحبةفيقوتهأن

يذيعوافاليسكتواأنالناسمنالمسيحطلبلقدالدماراللبارسالةالصحيحةرسالتههى
يسكتواأنأرأدهملقداللهمقاصدالهمأغراضهملتحقيقاستخدامهاالنايهءيسطلئالمعجزاته
عنهيقولوهأنيمكنمايعرفواحتى

ويأخذالشريعةحسبالقربانليقدمالكهنةإلىيذهبأناألبرصالرجليحالمسأمرغ2
ءالشفامنللتأكدمعينةطقوسااشترطواأخهمحتىالرصيخافوناليهودكانفقدشفطأنهشهأدة
رأىفإنأوألالمريضالكاهنيفحصأنفيجب41صالالوينسفروصفهاالمرضمن

حيانعصفورانللتطهريؤخذأنالكاهنيأمراألبرصمنبرئتقدالبرصضربةوإذاالكاهن

علىخزفءإنافيالواحدالعصفوريذبحأنالكاهنويأمروزوفاوترمزأرزوخشبطاهران
الحطالعصفورمعويغمسهاوالزوفاوالقرمزاألرزخشبمعفيأخذهالحطالعصفورأماحطءما
ثمفيطهرهمراتسبعالبرصمنالمتطهرعلىوينخححالحطءالماعلىالمذبوحالعصقوردمفي
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فيطهرءبماويسنحمشعرهكلويحلقثيابهالمتطهرفيغسلءالصحراوجهعلىالحطالعصقورطلق
ولحيتهرأسهشعرماكليحلقالسايعاليوموفيايامسبعةخيمتهخارجيقيملكطالمحلةيدخلثم

الثامناليومفيئمفيطهرءبماجسدهويرحضثيابهويغسليحلقشعرهوجيععينيهوحواجب
بزيتملتوتةتقدمةدقيقأعشاروثالتةصحيحةحوليةواحدةونعجةصحيحينخروفينيأخذ

شااإلجتماعخيمةبابلدىالربأماموإياماالمتطهراإلنسانالمطهرالكاهنفيوقفزيتوبم
الكاهنويجعلاالصمذبيحةدممنالكاهنويأخذاثمذييحةويقربهللواحدالخروفالكاهنيأخذ
نىارجلهإبهاموعلىشاييدهإبهاموعلىنىاالمتطهرأذنشحمةعلى

شفائإلثباتالكامنمنشهادةوينالللرصماالتطهيرشريعةطقوستسيروهكذا

أنالمريضمنيطلبيسوعوكأنالطقوس3ـهذكلفييمرأناألبرصيسوعأمرلقد
للوقتذلكفيوللتطهيرللعالجتمالالمتبعةاألساليبيهملال

عندماتحدثاللهمعجزةولكنللعالجدلعاديةالوسائلإهمالبسببمعجزاتننالالإنما

ولبههاالخامليندلعاطلينللكسالىتحدتلنفالمعجزةيعملأناستطاعتهفيمااإلنسانيعمل
وإنقاذهاحياتهملمباركهالتدخلاللهمنويطلبونبإخالصواجبهميعملونللذينتحدت

عليهالمتكلينللعاملينبلللمتواكلينتوهبالاللهنعمةإن

المئةقائدكالمءشفا

8531متى

إالالجديدللعهدمسرحفيهذاالمئةلقائدالقصيروالظهورالعابرفاإلشارةمنالرغمعلى
االنجيلفيالقصصامتعمنقصنهان

للفيلقكاناأليامتلكفيكانتكمامئةقائدوظيقةفيفليألنتأملانالمنايسبمنكانوربما
فرقةكلفيفرفةسنينإلىينقسموكانجندياالفسنةمنيتكوذالرومانيالجيشفيالواحد
أساسايعتمدالرومايخاالجيقنظامكانوقدمئةقائدبرتيةضابطراسهمعلىجنديمائة
وقدمعاالرومانيالجيشتربطالشالروابطبمثابةفهموالسالمالحربفيءهوالالمئةقوادعال

فقالصفاتمنالمئاتقوأدفييكونأنطينبغماعنالهاهولبوليبيوسالرومانأحدوصف
طالقتافييتسرعونالحازميئهمعليعتمدللمخاطرفمندفعينغيرشجعانايكونواأنينبغط
الموتحتىمواقعهمعندافعوااألمراستدعىإذاولكن

والنبلبالشرفذكرهمارتبطالجديدالعهدذكرهمالذينالمئاتقوادجميعأنالمالحظومن
وكرنييوسالصليبعنداللهابنأنهبيسوعاعترفالذىالمئةقائدعنالجديدالعهدذكرفقد
كانبولسأناكتشفالذيالمئةوقائداألمممنالمسيحيةاعتنقمنأولكانالذيالمئةقائد

مكيدةدبرواللمهودأنأخبروهالذكطالمئةوفائدالثائرقالجماهيرغضبمنوأنقذهالجنسيةرومافي
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للمكيدةهذهإلفسادلتءإجراالقائدهذاولتخذقبصريةإليأورضليممنللطريقفيبولسقتل
رحلتهابودسمعكانالذىالمئةوقائدببودسيعتنطأنالواليفيدكسلديهعهدللذيالمثةوقائد
للعاصفةهددتهاعندماالسفينةفيللذينقيادتهوقبلبلطفبولسعلملوالذىرومالىاألخرة

7234و4232و3242و3271و2262اوأعمال7343متى

المعحزةلشرحاآلننألي

صاعرجلطلبةأ

ونظرتهمعاملتهكيفيةمووذلكناحومكقرفيالذىالقائدهذافيجماألكزدويشيئالكن
يدملأنسيدهواهتممريضاوكانالمئةلقائدعبدأكانالخادمذلكأنشكالخادمهئولغالمه
عبدهنحوللسيدالطبيعاالتجاهتمامأيخالفاالتجاههذاكانشفائهسبيلفييستطبعهماكل
يهغوالاإلطالقعلىاالهتماميستحقالشيئاالعبيدكانللرومانيةالدولةففىالزمانذلكفي
ماتواأومرضواأوتألموالذاجهمأحد

فقالالحياةفيالممكنةالصداقاتعنالفيلسوفأرسطوكتبوقد

الوانوالثالخيولنحووالالجمادتجاهالعدالةأوالصداقةمشاعرفينفكرأنيمكنال
متحركةآلةإالالعبدماووالعبدالسيدبينمشتركيوجديثهءقالعبيدأباعتبارهمالعبيدنحو
جامدعبدهطاآللةأنكماحية

السيدوكاناإلطالقعلىحقوقأيةلهميكنفلمللعبيدإلىالقديمالعالمنظرةكانتهذه
شاإذاالعبدقتلحقيملك

أقسامثالثةإلىالزراعةأدواتالرومانيالكاتب37ك5فاروقسموقد

العبيدوهطالناطقةاألدوات1
ابهائموهيالناطقةغيراألدوات2

اآلالتوهطالجامدةلألدواتسها

جهملوفاألقلعلىاومرضإذاالعبديبيعواأنالرومانعادةمنوكان

بنفسهويأقىالعبدهذانحوواالهتمامالحبعاطفةالمئةقائديظهرأنالغريبمنكاذلذلك
المسيحتقديرموضعالقائدطلبةجعلللذيهونفسهالروحهذاولعلالشفاعلهطالبايسوعإلى
المسيحقلبمقريبأدائمايكونبغيرهيهشدلذياإلنساذفإن

البركةمفتاخ2

محتاجاكانفذأممتازأإيمانايمتللثكانلكنهالمئةقأئدفيالغريبهووحدهالشعورهذانيكا
المسيحوكانوثنيااممياهوكانفقدالطريقنيكانتماشكلةاحغالمهليشقىالمسيحلقوة
كانتاألمممساكنألنأممىبيتيدخلأنلليهودكلطيخوزالهودقانوثسبوحيهوديا
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اليهوديةالتقأليدالمثناذكرتماحسباليهودعندنجسةلها

السؤالصيغةفيعنالئةقائدطلبعلىللمسيعجوابأنالترجاتبعضفيذكروقد
كانتالنجاصةعناليهودتقاليدأنهذامعنىيكنلمووأشفيهآقيأناأووأشفيهأآتىأناهل

فهوالسؤالهذاسألقدالمسيحالسيدوكانهذاصحلذاولكنالمحسيحمنماظموضع
المئةقأئدليهانمقدارتحنإنما

العسكريةاألولمرأنيعلمالعسكريةبصفتهكانفقدقمتهإلىووصلاإليمانهذالمعوهنا
الذهابثمقةممنهيطلبالإنهالمسيحللسيدفاللذلكمناقشةوبالفوراتطاعأنينبغط
السيديقولأنيطلبهماوكلسقفهتحتيسوعيدخلأناستحقاقهبعدميشعرفهوبيتهإلي

يسوعجعلهالذياإليمانظهرهناالمريضوتشفىالقواتجميعفتطيعهواحدةكلمةالمسيح
وللخيرللبركةمفتاحا

سوفالمسيايأقيعندماأنهاليهوداعتقدفقدوشهيرةولضحةجهوديةصورةيسوعاستبم
ولوياثانللريةالحيواناتأعظمبهيموثيذبحوفيهاجميعهماليهوديجلسفيهاعطمةةوتقام

ةالوهذهيحضرونمنلجميعطعاماليكوناالبحريةالحيوناتأعظم

أنيمكنواحداأمميأأناإلطالقعلىببالهميخطرلمولكنةالوبهذهيحلموناليهودكان
ءبناوأنمحتبادتقداألممجيعتكونالوقتذلكفيأنهلكلتقدواوقدفيهانصيبلهيكون

وخراباتبيدتخدمكالالتيوالمملكةاألمةألن0621ءإشعيافيءجالماءخاططتقسيرعلى
األممتخرب

وإنةالوهذهفيليكونواوالمغاربالمشارقمنسيأتونكثيرينإنهنايقولعيسولكن
للذيالتعبيرحسبالملكوتءأبناميسموهومنهاشحرمونالهودأىالملكوتءأبنامنكثيرين

سيحرمونلكهمويعقوبواسحقإبراهيمءابناوهمالوارثهواالبنألنأنفسمهمبهيصفون
الملكوتميراثحقمن

والنارالظالمهونصيمانيعنقدونكانواللذيناألممفإنايهودنظرفيغريباأمرأهذاكان

للظلمةفييطرحوذالملكوتءأبنابيماالمسيحفولحسبالملكوتةوفيسيجلسونوجهنم
جيةرلخاا

ليسحخمرنهفيودلوجوداللهملكوتبابمفتاحأنهوداليعلمانريديسوعكانلقد
ولذللثالمختارالشعبمأنهيظنلليهوبكاناإليمانولكنهمعينقاقوميةأومعينجنسفي
الشعبهوالختارالشعباذبوضوحيئنيسوعلكنلخالصمعكافيهذاوأناللهلدىعزيزفهو

قلبهفيدامماأمةكلمنإنسانلبهلحقهوبلمعينلشعبملكأليسالمسيحوانالمؤمن
إليمانا

المسافاتتالشىالتىالقوة3

اطثلييآمنتوكااذهبلهقالالمئةقائديطلبهاكانالتطبالكلمةيسوعنطقولقد
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للساعةتلكفيللغالمشفى

يسوعقدرةأنيظنرنالناسكانبعدىعلىعملهاوتعملالمسافاتطتالشللتطالقوةنرىهنا
للعجييةالقوةنرىهنالكننافيهوتأثيرهمعهوحديثهالمريضمعلقائهعلىقاصرةءالشفاعلى

السافاتحواجزرغمبسلطانتفعلالتيالخارقة

الكونهذافيالغريبةالظواهربعضيدرسواأنالحديثالعصرفيءوالعلماالناسحاوللقد
تحدثالتىالصورتدتقطأنالعقولدبعضفدرةهناكأنهولديهيصلواأناعوااستطماوأقصى

هذهسريدركواأنءالعلمايستطعولماخرينإلىاألفكاربعضتنقلأنأوبعيدقاأمأكنفي
حاسةوجودافترضوبعضهمواألفكارالصورفيهتسيرالذيالعجيبالطريقنوعأوالظواهر
التليبالطأوبعدعناإلدراكباسمالقوةهذهأحمواواخرونالتاسبعضعتدسادسة

عمليةمجردفابهاحيحقأكانتلووحتىافتراضاتمجردكلهاهنهلكنكهكعيك
أفكارونقلإلحراك

بعدعنتشفطلكنهافحسببعدعنتدركالفعالةخالقةقوةفهييسوعقوةأما
إذأغرابةفالالعالميزطيخلقأنبكلمتهاستطاعالذياللهاللهقوةألنهاذلكبعدعنوتقيم
بعدعلىالمريضبكلمنهيشفطأن

وروحهبكلمتهمعنافهوببعيدعناليساللهأنالواثقيئموقفالمعجزقهذهمننقفولعلنا

بإسىالمؤمنينجميعمعكذلخهوهووعمله

صيادكوخفيمعجزة

51ط841متى

يسوعبهاقامالتطوالمعجزاتاألحداثلهذهمرقروايةمعمتىروايةنقأرنعندما
كانوقدالمجمعزارفديسوعكانأنبعدتمتالمعجؤاتهذهأننرى3ص2اامرق

شخصطمقرلهيكنلمإذلهامقربطرسييتمنيتخذناحومكفرفيوجودهءأثنايسوع
فيبعدفيماتعاونهصارتزوجتهانالكتاببعضرواياتوذكرتمتزوجأبطرسكاذفد

بطرسوشاهدمعااستشهداوزوجتهبطرسأناإلسكندركبممليمندلويروياإلتجيلزخاص
تذكرىلهاقائألويشجعهايناديهاكانإنهوفيلالموتإلىمويقادأذقبلجتهزآالمبفسحه

يدكديكر

راىفيهيعيشبطرسكانالذيالبسيالكوخبالحريأوبطرسبيتيسوخدخاعندما
بالحمىمرلضةكانتحماتهان

كانتالتطالمالطيةالحمىالزمانذلكفيمنتشرةالحمياتمأنواعثالثةهناككانترقد
موتهللىوتؤديفتضعفهشهورأالمريضفيتستمروكانتدمهوفقرالمريفضعفإلىتؤدى
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كانتالجليلببحريلتقطاألردننهرطذحيثالبقاعتلكوفيالمالرياحمىثمالمتقطعةالخمى
كفرفيشاثعةالمالرياحمىكانتوقدالمالريابعوضيتكائرممنحيثالمستنقعاتبعضهناك

مبرحةأاالجهاللمرضىيسببمماوللقشعريرةءالصفرالالبيصاحبهاكانماوغالباناحوم
بالمالريامصابةبطرسحماةكانتوغالبا

شخصبعنلناتكشفعنهاكنبماقلةعلىوالمعجزةفشفاهابطرسحماةيديسوعلمس

بطرسحماةوضخصيةالمسيح

32اامرقنجسحربهرجألشفىجثالمجمعمنرجعفديسوعكانا
للمحميحمكلفغيرأمراالمعجزاتهذهءإجرايكنلمالمئةقائدكالمشقىالبيتإلىطريقهوفي
دليومطولبعدأجهدقدكانيسوعانبدوالللعجائبهذهءإلحراقوةمنهتخرجكانتبل

الحاجةفرأىالبيتإلىدخلماسرعانولكنهيسترجلكطبطرسبيتإلىءوجاوأعماله
شخصياتوالاإلعجابيغمرهجمهورفالالمعجزةهذهيشهدمنيوجديكنلمهناكوالمرض

قوةفاضتلفلكبالحمطمعذبةإمرأةكانتلقيراالصيادكوخفيلكنالدهشةتأخذها
الحاجةدعتهفكلماالخدمةعنالمسيحيعتذرفيهوقتهناكيكنلىلتشفيهانحوهاالسيح
يردلكثالجمهوروأمامللرسميةالمجتمعاتفيفيهمماأفضليظهرونأضحاصهناكءالندايلبيكان

هكذايكنلميسوعلكنوتذمرهمضيقهمعنيعبرونألنفسهميخلدونعندماولكنهم
صغيركوخفيأومعجبجمهورأمامكانءصوالهمضايقةاالساالمأنأبدايشعريكنفلم

وجدتأينماللحاجةرهاوقدرتهءالسواعلىالحالتينفيحمبهكانلقدمنفردأ

الحمىتركاماسرعانفإنهنفسهابطرسحماةعنشيئالناتكشفالمعجزةوهذه2

فقدشفاهاقديسوعدامومالتخدمخلصتقدنفسهاتعتبرفهطلتخدمتقومبهاوإذا
يجبدرسوهذااآلحرينخدمةفينالتهاالتطالجديدةالمحةهذهفدمأنبواجهايشعرت

اوسكارصورولقدوبركةقرةمدللهأعطاهمماهباعايضيعونالناسمنفكمالجميعيتعلمهأن
فقالمروعقرائعةقصيرةقصةأسماهفيماالمأعلةهذهالمعروالكاتبوايلد

حتىفيهاشارعأولنيسارأنوماقرمزيةمدينةإلىأبيضسهلمنالمسيحءجامرة
فسألهوالسكرالخمرمنيترغشباكقاعدةعلىمطروحأشابأورأىفالتقتحولهأصواتاحمع
فماذاوطهرتنطبالرصمصاباكنتلقدياسيديقائألعليهفردالمسكرفينفسكنضيعلماذا
ذلكغرأفعل

إلىتهوينفسكتتركلماذافسألهعاهرأإمراةينبعضابافرأىالمدينةيالمسيحساهـثم
أفعلفماذاالبصرإلقفأعدتأعمىكنتلقدياسيديقائألعليهفردهكذاالرذيلةمهاوي

لمافافسألهءالبكافيمنخرطااألرضعلىقابعاعجوزأراىالدينةوسطفيوأخيراذلكغير
إالأفعلأنيمكنفماذاالحيافإلىوأعدتميتاكنتلقدياسيديقائألعليهفردتبكط
ءالبكا

لكنبهمورحمتهاللهعطايااستخدامالناسءيسىكيفلناتبينالتيالمروعةالصورةهيهذه
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األسلوبهووهذاالخدمةفيفاستخدمهاالصحةيسوعلليهاأعادفقدهكذاتكنلمبطرسماة
اللهعطاياصالستخدامالصحيح

بالجملةمعجزات

71و861متى

البشيرمرقسيرويكماالسبتيومنهايةنياألحداثهذهحدثتقبلمنرايناكا
اليومنهايةفيبكزةءوالسقماالمرضىفيهتجمعالذيالمشهديفسروهذا3ء2اأمرقس
جائزايكنلمنفسهءالشفاحتىالسبتيومبهمسموحاالعمليكنلماليهوثشريعةفحسب

ينبغطاللكنفقطءتسوأنمنالمريضحالةإيقافهوئزالجاالوحيدءللشيكانالسبتيوم
السبتيومطبيةعنايةاحدينالبأنالمسموحمنيكنعالجعولمغوإيجابيةخالواتإتخاذ
موكدخطرفيحياتهكانتإداإال

يابستينتينتينوزنعنوزنهيزيدحمألالشتيوماإلنسانمجملأنمسموحايكنلمأنهكا
رؤيةيمكنعندمارحميايتهىالسبتوكانالسبتيومخطيةيعتبرمريضأكطحملعنلذلك
ءالمساصارلمايسوعإلىوإقبالهمالمرضىازدحاميفسروهذأالسماعفينجمتين

الرجلشفىثمالمجمعفيكانفقداليرمطيلةيعملهيسوعكانفيمانفكرأنينبخطومخن
الهارطيلةكانبطرسحماةشفىثمالمئةقائدغالمءلشفاشفائيةقوةوأرسلالنجسالروحذا

ءالمساصارواآلنويقاومونهءللعدالهيصمرونكانواممنكثيرينواجهأنهبدوالالناسيعلم
كانللراحةوقتفييفكريكنلميسوعلكنللراحةوالليلللعملالنهاراللهجعللقد
علىتستحوذواالمهمالبشرحاجاتكانثلقدالفرصةلهدامتمااللهأعماليعملأنيريد

داتمالهراحةواللآلخرينيومكلسهنفيبذلفكأنوعنايتهجهدهكلوتنالاهتمامهكل
إليهحاجةفينفوسهناك

حملالذيالربعبدتصفالتيالقديمقءإشعيانبوةالبشيرمتىذهنإلىالمنظرهذاأعادلقد

4ت35ءإشعياوأمراضناوجاعنا

إنبلالمعاونةإلىيحتاجونمنهناكدامماالراحةعنحثلأاليجبالمسيحيتبعمنإن
المطاليبتءجافكلماالغيرلخدمةنقسهمنبذلكلمامتجددقابقوةويشعرسيزولضعغه

حتىيعملهأنيستطعلممااآلخرينألجليعملأنيستطيعأنهوسيجداللهقوةمعهاتجددت
لنفسه
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النفقةساب

88102مى

هذاألتذلكالمناسبمكانهافيليستأنهاإلينأيخيلوهلةألولالفقرةهذهنقرأعندما
المعجزلتوسطلبزهذامتىيضعفلماذاالمعجزاتمنلسلسلةروايةهواألصحاح

الربعدباعتباردـالمسيعشخصيةقييقكروهومتىبأذاألمرهذايفسرأنالبعفحاول
إلىدلصورةهذهقادته354ءإشعيافيعنهدلبوةفيءجاماإلىاشارأنسبقوقدالمتألم
هرأيسنداينلهليىأنهسهعنالمسيحفيهايتحدثطوالتهناالحادثةهذهيذكرأن

أنمتىأرادوهكذامستعارداقبرفيودقمستعارمذودفيولدالمسيحإنداأحدهمقالوكما
المسيحالسيدشخصيةمنانبالجهذايوضع

يذكروهومتىانوهوصحيعآخرتقسيرهناككاذوربماصحيحاالتفسيرهذاكانربما
تأثيرمعجزةوهياخرنوعمنأخرىمعجزةينهاأدخليسوعاجراهاالتطالماديةالمعجزات
تمضأيتماأتبعلثيامعلملهوقاليسوعإلىءجاللذىالرجلفإناإلنسانيةالشخصيةفييسرع

دلكتبقجماعةمنواحدأأيكاتبأكانبلعاديأإنسانأيكنلم
إلىايأهممواحدانرىعتدمافإنناوكبريائهموأفكارهمللكتبقلثخصيهمعرفتناوحسب

ثمربوفيأيمعلمياوهواليهودالمعلحونبهايلقبالتىاأللقاببأعظمويلقبهيسوع
النأثيرمعجزةهذافيأدشكفاليمضطأيمايسوعيتبعاذمستعدأنهبإعالنهاللقبهذايوكد
اإلنسانيةالخصيةعلىليسوعالعظيم

للتطءاألخطامنولعلتبعوهفيمنالمسيحخصيةثأثرلنانوضحإنماالعابرفالجملةهذهإن
بشخصيةيواجهونهماللبههميسوععنالناسيحدثوذمأنهالمسيحبإنجيليكرزونمنفيهايقع

القلوبفيعملهاتعملأنلشخصيتهليتركواالمسيح

ءالسماولطيورأوجرةللثعالببأنعليهيردبيسوعلؤرغبتهالكاتبهذاأعدنوعندما
أنقبللهيقولأنيسوعأرادوكأنمارأسهيسندأينلهقليعاإلنسانابنأماأوكار
لحظدلعأطفةتدفعهماتباعأيريدأليسوعإنللنفقةحسابألصلشعملفبمافكرتتبعنى

أضخاصايديرإنهمشاعرهمدثمالمشاعرتياريحملهمأشخاصايدسالوتموتتخبوثم
صليبهيأخذألمنقائأل83امتىفيللصليبحملعننحدثلقدسيفعلونطماذايعرفون
يستحقنيفالويتبعني

وإخوتهواوألدهوإمراتهوأمهاباهييغضوالإلىيأقيأحدكانإن4162الوقافيقالولقد
ويعطىامالكهيعلأنللغنيللشابأوصىولقدتلميذالىإلكونأنىدرفالاأرفسهحتى
هلولكنالىتتجهقلوبكمأنأعلمالدولمجملىللتابىيقبرلكن2اة91متىءللفقرا
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التضحياتأهذهتقبلوذ3خعلأيمثنليحبتثم

عالمأيصيرأنشابأرادفإذاوالتكاليفالحقائقنواجهأنيحبالحياففيمجالكافيرخ

وإذاكللدونالمتولصلالدرسحياةليحيابهايقومأنعليهالتطبالتضحياتنبصرهأذفينبقى

أندونالخاطرةفكرةتشهويهمنكليستبعدأنعليهيصحبهفريقأمجمعأنصثفمستاراد
رياضيابطأليكونأنيريدلمنيذكرالريأضطوالمدربومثافهصضأفاالستمتاعبيقدر

الحماسإخمادبهيقصدالالواقعومواجهةالتبصرهذاوفيودهالتدريبمشاقااحظعليها
رمادامحيصيرالوافعيواجهلمإذاالحماسرألنالواقعمواجهةبل

يظهرأنارادإنهميغريهأوللناسيحدعيسوعيكنولمسهالطريقاليسالمسيعوطريق
صليبأيستلزمالمسيحيةمجدأتلهم

الحألدةالعزملحظةالمألماة

22و812متى

ودعاتبعنالمسيحلهفقالأباهيدفنأنأوألأرادلكنهالمسصيحيتبعأنأرادآخررجلوهنا
فبالنسبةالشدةمنشعفيهالسيحالسيدكالمأنوهلةألولنرىفدونحنموتاههأيدفنونالموتى

منإذنايوسفأخذيعقوبماتوعندمامقدساواجبابلأمرااألبجسددفنكانهوديلل
لنفسطحقرتالذيفبركطفيأموتأناهاقائألاستحلفنىاألثطقائألأباهويدفنليذهبفرعون

قولسرفماه05تكوينوأرجعطأألدفنأصعدفاآلنتدفننطهناككنعانأرضفي
لتفسيرهمحاوالتعدةجرتلقدهذاالمسيح

يتكلمكانالتطاآلراميةاللغةمنخطأالتعبراتبعضنقلتاليونانيةالترجمةإنللبعضقال
اتركوهميقولانأرلدولكنهموتاهميدفنونالموتىدعالقوكيقصدأيسوعوأدطالمسيحبهها

المونىبأعمالالختصونليدفنهم

إنسانعظمأحدرأىذاواألرضفيالعابرونفيعبرعلطكمااه93حزقيالنقرأوعندما
هناككانتأنهنفهمأننستطيعجوججهورواديفيالقابرونيقبرهحتىصوةيحانبهنيل

موتاههيدفنونالقابريندعقالالمسيحوكأنالموقىدفنمهمتهمالذينالقابرياوظيفة

للوقتذلكفيفيهيعيشونالناسكانالذيالمجتمعيصفأنأراديسوعإنالبعضوقال
وأنجسدياموتاهميدفنونروحياالميقدعيقولفكأنهوالفسادللرروحيبالموت

دفندونأبيهتركفلككلفهإذاحتىللموقجاعةمنيخرجأنالمطبعالتلمبذعلى

اأوأدفنأوألأمضىأنلىإئذنللتلميذذكرهالذيللتعيرأدطهواألرجحالرأىانعلى
للشائعالتعبصحسببلليذفنهيذهبأندونىلللحمآهذهفىميتاكانأباهأنبهيقصدلم

681



نحوبواجباتيقومأندونمعهويسافريسوعيتبعأنيريديكنلمدلتلميذأنالشرقبالدي
للرجلذلككانيمضيأينماالمسيحإتباعفيحرأهويكونلكوبئأبوهيموتأنإلىوأسرتهأبيه
وكأتأسرلطنحوواجباقيمنوأتحررألىيموتعندمامايوماسأتبعكليسوعيقولأنيريد
سنواتعدةإلىيصلقدزمنأالمسيحبانباعقرارهيوجلبذلك

فيماينفذهفلناالنقراوهينغعذلمإفاالرجلذلكأنويعلماإلنساقللقلبيعلميسوعكان
مأساةوأن4تعودلنفإنهايغتنمهالملؤااإلنسانعندالعزملحظاتأنيعلميسوعكانبعد

تللرجلفاللذلكوتأجيلهالللحظاتهذهإغفالفيكامنةاإلنسانيةالحياة

فإذاالعزمساعآفياآلنتبدأأنلكفخيردليتالمجتمعهذاوتتركتتبعنيانتعزمإنك
ميتاعزمكسيصيرللفرصةلكتتاحفلنأبوكيموتأنإلىاشظرت

أهلهكانفقدحياتهفيهذهمثللحظةعنويلزحهـالشهيراإلنكليزيالكاتبروىلقد
عميقحافزداخليصوتبأنهوصفهماهءجايوذاتوفياقمشةتاجرليكونيجهزونه
ريلزوتركاألمركلفكمهمااألوانويقوتالفرصةتضيعأنقبلالعملهذااتركإلهيقول
لمللعاكتابالمعبعدفيماواصبحيترددلموالقمايقتجارة

حياتنافيالخالدةالعزملحظاتإغفالمأساةمنتنقذناالتطالتصميمقوةيعطنااللهليت

العاصفةولمءهدو

272م8متى

الشمالمنطولهاصغروةبحيرةالبحرهذاكانالجليلبحرفيعاديأأمرأالمفاجمةالعواصفكانت
اتساعأالعركاءأجزاكبرفيأميالثمانيةالغربإلىالشرقومنميألعشرثالثةالجنوبإلى

معندألمنلخهامجعلوهذاقدمالمابنحوالبحرسطحعنمنخقضةللبحيرةفيهاتقعالتيوالنطقة
الغربمنباردةرياحتهبوعندماوأخاديدوديانذواتجبالللبحيرةالغريىءالشاطيوعلىدافئأ
شديدفعولصفصورةفيالبحيرةعلىوتهبفهافتنضغطواألخاديدطالوديانتلكخاللتمر

معتدألوالجومشرقةالشمستكونفبيماالجليلبحرخصائصمنكانتللظواهرهذهفجأةتظهر
للعاصفةالرياحوتهبفجأةيتغيربالجوإذا

اليونانيةاللغةوصفهارياحهبتفقدالسفينةفيونالميذهيسوعكاننحدماحدثماهذا
السفينةالمياهغطتحتىسنعكالزلزالرياحأنهااألصلية

فنحننحياهاالتطللحياةصورةلناتعطيالجليلبحرعلىالعاصفةخطرفيالتالميذصورةولعل
ورغمبنامحدفاالخطرنجدقدأمئااألماككروفيلحظاتبعدلناسيحدثماذاندركال

الدوامعلىلنايحدثماوهذاواضطربواوخافواعجزوالكهمالبحرركوبفيالتالميذخبرة

أيقظهلذلكوالتعليموالوعظالعملكثرةمنتعبقدكانإنهالسفينةفينائمأيسوعكان
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نجنااسيد

يسوعإنفقالواالعصوركلفيءواألدباوللكئابالوعاورخيالللمعجزةهذهاستهوتلقد

وقالواانحدرالمثقلبضميرهناثمأعنللذىيونانطبنومنومهوقأرنوائناناالطنومنائمأكان
مستيقظوقلبهنائمأكانإنهوقالواتالميذهتحننائصأكانإنه

كلرفيالحياةهذهفيرحلتنادلىقائألالمعجزةهذهعلىتعليقألوغسطينوسالقديسوكتب
يسوعألنالشديدواالضطرابالخوفهذولماذالهاحدالتجاربورياحهآالمأمواجه

أيقظهتخلصلكطتفعلماذافيكمستيقظأليسبيسوعاإليمانأنذلكومعنىفيلظناممم
وعندمادوامأفيكويسكنايمانكإليكويرجعفيكسيستيقظعندئذنهللثإننامعلمياوقل

الرياحفيإيمانكينحكمسوفالسقينةتمألالسوفللعاصفقهبوبرغمفإنهيسوعيستيقظ
صالخمنمأمنفيوتكونواألمواج

يجبوكانمعهمويسوعالغرقوخافواانزعجواألنهمتالميذهوبخيسوعإنالبعضويقول
ألنكانإنماللنالميذيسوعتوبيخإنيقولونآخرينلكنوسههانفإلىلفأطرهذايتبادرأال

الجسدموتمنيخافواأالينبغطوكانالموتخطرأمامضعيفليهاخهم

المعجزةهذهبيئالكثعيرونويقارنعطمءهدوفصاروالرياحالبحرسوعانتهرحالأيعلى
ويشوعالبحربهاليضربعصاإلىمحتاجاكانىموإنفيقولونويشوعموعىفعلهماوبين
بكلمةالعالمنخلقعألنهلشطمحتاجايكنفلميسوعأماالربعهدتابوتإلىمحتاجأكان
فيطيعهشطءيأمرصأنويستطيعقدرتي

فقطم82سنةالجليلمجرعلىالعاصفةإسكاتحدعندبالمعجزةنقفالأنينبغيأنناعلى
لماذاالناسويتساعلإالليستاريخالنابالنسبةلكأنتالحدهذاعندبالمعجزةاكتفيناأننافلو

المياهالكثيرونفيهايغرقالتطةاألالحولدثفيواألمواجفةالعاعفوةالمسيحيوقفلم

عواصفتتحوليسوعيوجدحيثماأنههومعناهاإناليومإلىبافيةالمعجزةهذهحكحةإن
وعندماالمسيحعندوالسكينةاألمانانجداإلنفعاالتفيناتثوروعندماوسالمءدوإلىالحياة

لإليمأنأساسافيهنجدالشكوكنيرانقلوبنافيتضطرم

حياتهفيليحيايدعوهإنسانكلفلبفيالعواصفيسكتأذعلىقادريحعالمإن

الرائعقسالناربخيةالمعجزةلهذهالدائمالمعنىهوهذا
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للمجنونينالعقلودة

88243متى

إلىءالهدوولكلدةددعاصقةاتإسكمعجزةبعدحاألالتاريئالترتيبفيالمعجزةمذهءتي
للعاصفةمنأقوىمومنفهناكعميتىمعنىذاتداللةنجدوهناللعاضبةوأمواجهالهائجالبحر
اليقاليدوتتجاوزصلطدودكلتكسرعندمااإلنسانروحهوذلكالموجمنهباجاوكثر
ءالهواسلطانهوالذيإلبليسنفسهاوتسلم

ويصرإطمئنانهاالنفوسإلىيعودمنهبكلمةةالشرقواتعلىيسوعسلطانلنايظهرهنا

عظيمءهدو

إلهانلتفتأنبنايجدوالتطللصعوباتبعضتطالعناالفقرةهذهندرسوعندما

الجرجسيونأوالجدريونا

إسم8063ولوقاا5مرقسيذكربينماالجرجسييئكورةللكورةاسمأنمتىيذكز
طبريةبحرثرقجنوبتقعوهيقيسأمبإسماآلنمعروفةجدرةوبلدةالجدريينكورة

أربدغرلىساعاتثالثبعدعلىرتقعطبريةمقابلاألردنشرقوافعةبأخمهايوسابيوسويصفها
الجنوثءالشاططمنأميالخمسةبعدوعلىاليرموكضهرواديعلىالمشرفالجبلرأسعلى

المعجزفيهجرتالذيالمكانهطتكونأنويستبعد

والللعجزقافيهاجرتدلتيهيتكونأنويحتملالجليلبحرعلىبلدةفهطجرجسةأما
مقابلالجليلبكرمنللشرفيءللشاطىعلىكرسةباسماليومتعرفالجليلكرعلىخرائبتزال

وودثهـطعكىوللىبينموقعوهناكالبحيرةإلىاألردندخولمنأميالخمسةمسافةعلىمجدلة
البحرإلمهروأليندفعأنسالخنازمنلقطجعيسهلمماالبحرللىالهصابتقتربحيثفيق

ذكرفيوالخطوطاتالقديمةالنسخاختالفإلىءااألفيالتباينهذاالشراحبعضعزاوقد
الذينلليهوديكتبكانالرتهكنبلمامتىإناخرونفالوجرجسةجرسةكلمة
لألممكتبااللذلزولوقامرقسبيمابالضبطالمعجزةموضعذكرلذلكجيدأاألرضتلكعرفوا

المقاطعةاسمهيللتىالجدرينكورةذكروابلالمعجزةبقربهاحدثتالتيالقريةيذكرالم
كلها

اثنانأمواحدمجنونهوهل2

واحدمجنوتأنه8صولوقاهصمرقسيذكربينمامجنونينشفايسوعأنبتىذكر

للترجممنوإضافاتتعديالتبعدءالجزهذاشرح
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الثحوافدلكنولوقلمرقسلطالمذكورةاألخرىعنتختلفمعجزةهذهأنللبعضن
واحدفمعجزةأنهايؤكدللتارفيوالتسلسل

شديدأكانجنونهوأنالبلدفيمعروفةشخصيةطنالرجلينهذينأحدأنللظنعلىويعلب
ابتدأوأنهخاصةللثافيالمجنونقصةعلىولوقامرقسذهنفيقصتهطغتحتىولضحةبكيفية
لهالسيحءشفاعنمدنللعشرفييكرز

البشرفيالشياطيئسكنىموضوع3

فيوالباحثونالناساختلنيفقدوللبحثالتساؤلكثيرةمجاالتأمامنايفتحالموضوعوهفا
الموضوعهذا

باألرواحءملطلمالعابأنراسخااعتقادايعتقدوقكانواالماضطفيالناسإنالبعضقالأ
ءالهوافيبإبرةتدفعأنتسنطعالانكحتىاألرويحبهذهمزدحمءالهواإنبعصهموقالالشرير
علىشريرةروحاالفعشرةإنسانكاحولأنالبعضلكلتقدوفداألرواحهذهتؤذيأندون
ياإلنسانالضررإيقاععلىتعملوأنهايسارمأعلىاالفوعشرةيمينه

يسافرمنعلىخطرةوأنهايوالراروالقبورالنجسةاألماكنتسكناألرواحهذهإناوقيل
بعدخرجواإذااألطفالوعلىحديثاالمتزوجيئوعلىاألطفالوالدةعندءالنساوعلىوحده
الظالمحلول

وقالالخليققعمنذموجودةإنهاالبعضفقالةالشرساألرواحهذهئصلعناألقوالكثرتوقد
ءجامايفسرونوالبعضىشرأتعملتزالالوهطماتواالذيناألشرارالناسأرواحإنهاآخرون

عندماالمالئكةبأننهنفتزوجواحسناتالناسبناتأذاللهءابنارأىعندماال61تكوينفي
الزواجهذانتيجةهمالثياطينوأنللناسمنوتزوجوااألرضإلىونزلواأخطأوا

والعصبيةكالجنونالعقليةاألمرلضفكلالشياطنءهؤالسيهااألمردضكلأندلناسلراعتوقد
ءالقدماالمصريونقالوقدءالشياطيئءهؤالسيهاإنيقولوذكانوامنهاالجسديةوحتىكالصرع

شيظانيسكنهأننهالكليمكنجسمهمناجزوثالتينستةاإلنسانتيإذ

جهاتأثرواأنهمحتىالناسبهاامنالتيالخرلفاتمناألمورهذهكلأنالتعضويعتبرب
اعتقادهمفيبمسايرتهمإالشفاؤهميمكنولم

ءهؤالوأنالساقطالمالكإبليسجنودباعتبارهمالشياطينبوجودامنثالثافريقاأنإالخم
الشرلعحلويغرونهاإلنسانتفكيرقييؤثرونامثياطينا

السيدوجودزمنفيمحدودةحةخاعظاهرةكانتفقدالبشرأجسادفيدلشياطنحلولأما

إلظهارفرصةهذهوكانتالمسيحخدمةلتعطيلقواهكلالشيطانأطلقعندمااألرضعلىالمسيص
ة11األرواعلىالمسسلطان حاسمرورا

فيالشيطانعملنرىونهانقسهاالقصةفيدلتأملإلىالصعوباتهذهدراسةبعدنعود
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لكنويقويهحيوهواألمواتبينويجعلهالقبوربينليسكننساذاإلنجسكيفإلنسان
فيؤذيهمعلمخطراويجعلهللناسعنيعزلهوهوالرعملفي

المجنونينفيكانتالمظاهرهذهكل

إحساساوحدخهمامكاندخلألنهللمسيحتحدياإمااليحءللقاالمجنونانخرجوقد
ماداخلهمافيالياطينأوالمجنونانوصرخشفاؤهمايمكنهمخلصأهناكبأنداخليا

الشيطانخروجإنللبعضقاللتعذبناالوقتقبلهناإلىأجئتاللهابنيايسوعولكلنا
اإلنسانراحةفياليطانوعذاباإلنسافاعذابفيالشبطانفلذةلهعذاباالنسانمن

للمسيحفالتلذلكسنسحقمايوموفيستقهرالصليبلطأنهاتعرفكانتللشيافيلنوقيل

الوقتقبلءجاإنه

بتذفيهمكانتالتطالشياطيئبأنشعرواالخنازيرقطيعوبغرقالمجنونينالمشحشقىهنا
إليهعاقلالععادوهكذارجعةبغيرالبحرأعماقللي

علىالمجنونينءبشفايرضىولمأذاالخنازيرتغرقأنالسيحدلسيدقصدهلالناعلءتسا
القطيعأصحأبخسارةحساب

قداللهألنلماذانسألأنلنافليسالخنازإغراقأرادالمسيحالسيدأنلفترلضعلىوحنى
وبالحشراتالحيواناتفيباألوبئةلللهيسمحفلماذاوإالخسارةثوبفيأحيانابركاتهيعطي

لماصيلفي

اإلنسانيةالنقسقيمةإنالخروفمنأفضلهوآواإلنسانالمسيحلفوإلىنرجعأنعليناثم
للثرواتكلمنيكثيرأعظمالمسيحنظرفي

ارهماسعلىيعاقبهمأناللهوأرادالهودبعضيملكهاكانالخنازيرهذهإنللبعضفألوقذ
نحسةيرالخنلىرتعتكانتوالتطالوقتذلكفيالسائدةمويحىبشريعة

هذهتخومهممنينصرفأنيسوعمنطلبواالكورةأهلأنوهىبمأصاةالقصةهذهتختتم
فيتفكيرهمكلكانمواطنيهممناتنينإلىالعقلعادبأنجهنموالمإنهممجسمةاألنانيةهط

خسروهاللتطالروة

نملكماعلىحرصأاآلخرينناعدأذنرفضعندماالناسءهؤالمثلنكوذماكثروما
نقتنطوما

إراداتهمالناسعلىيقتحمالألنهطلملبىيسوعأنكما

همبالدإلىيدخللميسوعألنأصابتهمالخسائرمنملكن
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التاسعألصحاح

يسوعلعملالمعارضةتزايد

التاسعلألصحاحمقدمة

النظامكايةفيبشارتهكنولاعتباطايكتبيكنلممتىأنكيفمتىلبختسارةدراسننافيرأينا
المعارضةظاللأنكيفيبينفيهمتىفإنالنظاملهذامثاألنرىالتاسعاألصحاحوقيوللترتيب
ابتدأالشللتهماألولىالبداياتاألصحاحهذافينرىونحنالمسيححولتتجمعابتدأتوالمقاومة
وفيللصليبوتقديمهعليهاليهودحكمأسبابفيالنهايةفيلتصيسوعإلىيوجهونهاالناس
إليهوجهتاتهاماتأربعةنرىحاحاألصهذا

ونسمعخطاياغافرأالمفلوحيشفىيسوعنرىءا9متىوفيبالتجديفاتهمفقدا
بالتجديفسايسوعاتهملقداللهغيريملكهالسلطانألنفسهيدعىألنهبالتجدلمجطيهمونهالكتبة
اللهبسلطاذيتصرفنوكالللهصوتيعلنعذألنه

جالسايسوعنرى31ا9متىففياألخالققولكلدمراعأتهبعدميسوعاتهموقد2
أمثالجمعويأكليسوعيجلسكيفالفريسيونتاعلوقدوالخطاةللعشاريةمعالطعاميتناول
يجالسهمالذينالقوميشبهأنهإلىاإلشارةتساؤلهميضمنونكانواولعلهم4للناسءهؤال

يوحناتالميذنرى71ا92متىففىالتقوىقواعدمراعأةبعدميسوعاتهموقد3
التقاليدكانتلقدوالفريسيونهميصومونكماوتالميذههويصوماللماذأيسألونهالمعمدان

لذلكالتقاليدهذهعلىيحافظلملكنهوتالميذمأهويصومأنطتقتضالتقوىوقواعدالدينية
واالحمامللنقديتعرضاالئعةوالقولعدالتقاليديكسرمنوكلالشكيعينإليهنظروا

3ا913متىاألخرسالمجنونشفىفقدللشيطانمعمتحالفبأنهيسوعاتهموقد4
الشياطينيخرحالشياطينبرئيسإنهقالواهءاعدالكن

الفريسيينحقديسببالمسيحشخصيةحولويتكاثفوينجمعيتزايدواالتهامالهمسبألهكذا

لهوحسدهمعليهوالكتبة

ءوشفاغفران

918متى

كانيسوعوألنكقرناحومفيحدثتأنهانعلما2مرفالقصةلهذهمرقسروايةمن
مدينتهبأنهادعيتكلذلخدمتهمنالمرحلةهذهفيوتنقالتهلحدماتهمركزاالمدينةهذهمنيتخذ
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ءشفايمالإلنسانرائعةصورةنرىوهنافراشهعلى3ـأصدقاؤجملهمفلوخبرجلإليهأتوافد
يسوعأمامنفسهجدأناستطاعلماحملوهءاألصدفاءهوالأرفلوالاصدفائهإيمانطريقعن
ربماحملرههءأصدقالكننفسهفيمأمهزتوأصءالشفافياألملفقدولعلهشفامماالدي
يبينأالصديقهمخوءاألححدفاراجبهذاأليسيسوخمحضرإلىبهالتواعنهرعمأ
نعطيأننستطيعالإننايسوعإلىنحضرهمانخاولأنوالبعيدينالخطاةنحوواجبناهذاان

لطريئللناسنبيناننشطيرلكننادللهمنهبةفهوألحدوالحالصاإليمان

لكمغفورةيابنىثق9للمفلوجبقولهابتدأفابهمذهألالمسيحللسيدموقفكانولقد
أنيعتقدونفلسطينفيللناسكانفقدالقوللهذاسببكوسهناككانولقدخطاياك

خطيةبدونهموتالمالففألوادلربيينأقوالبينشاعتوفداألمراضصسببهطالخطية
بالذاتللرجلهذاولعلخطاياهتغفرلممامرضهمنمريضيشفىالوإثجبدونألموال
خطاياهتغفرلممأشقاؤهيمكنالأنهمقتنعأوكانالخطايايعضارتكبفدكان

جمكنالاإلنسانأنحتىعظيمالجسدعلىالعقلأثربأنالقائلةيقةالحقيؤيدالحديثوالعلم
تورنيربولللبروفيسورويذكرنفسهفيمطمئناسليمأيكنلمماجسدمفيسليمأيكونأن
طويلةمدةالدمفقرمنءاألطباأصدقائهبعضيعالجهاكانفتاةانطبيبمذكراتكنابهفي

يرىوالدوريقبصفةللدمتحليالتلهايجريالطبيبوكانللتحسناثرأيعليهايظهراندون

لهاليقدمالختصينءاألطباأحدإلىيرسدهاأنالطبيبقرروأخيرأاإلطالقاعالتقدمأهناكأن
طبتقريرمعهاوكانالتوصيةومعهاالفتاةعادتاسبوعوبعدالمصحاتإحدىبدخولتوصية

ملحوظأتغيرأأنفرأىسجالتهللطبيبوراجعمتوتععيرغريبتحسنيظهروفيهادمهاحالةص
لهقالتعاديةغيرأمورمناألسبوعخالللهاحدثعماالفتاةسألولماالحالةعلىظهر
عنهصفحتاألسبوعهذافيولكنيآخرشخصضدنفسطفيكامنحقدهناككانلقد

والنفسيةالعقليةبحالتهاالجسديةثاحالتتأثرتولقدوسامحته

ظامئانلدلكلهعدواللهأنيعتقدوكانالغفرانإلىويحتاجءخاطيانهيعلمالمفلوجكان
عدواوليمىصديقأأصبحلللهأنلهليؤكديسوعماحمعهاالتيبالغفرانالتأكيدكلمةإلى

ءللشفانالثمومن

ليغفراللهساطانلنفسهيتخذالديهذامنأنفسهمفيفقالواالكتبةجماعةمذاأثاروقد

أيسرأيمالهموقالالفائقةوقدرتهااللهيسلطانهبذلكوكدأفكارهمعلميسوعلكنالخطاياكا
اعتقدواالكتبةأنشكالوأمشفراشكاحملقميقالاوخطاياكلكمغفورةيقالأن
ويمشىيقومللرجلهذايجعلأنالمسيحالسيداستطاعولوغفرانبدونءالشفايمكنالأنه

فقاموامشقمللرجلقاللذلكفعألاطخطاياغفرأنهعلىدليألهذالكان

فيماغفرانإلىيحتاحمرضمنفيناماعالجأنالحقيقةهذهالمسيحالسيدأثبتوهكذا
الشفليعطيناأنيستطيعبغفرانهاللهلكنءالدواالطبيبيعطيناوفدخطبةمنقلوبنا
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الجمعكرههالذكلطلرجل

99متى

العشارونوكانعشارأكانفإنهمتىثلرسوألليهونحياتهتؤهلهالشخصمناكيكنلم
المواطببنمنللرومانيةالدولةتتطلبهاكانتالتيللعشورأوالضرائبجامعوها

ومضبوطةسهلةبكيفيةدلضرائبتحصحللهايضمنسبيألتجدأنالرومانيةالحكومةهمكلعن
عنمسئولينيكونوأانللناسبعضعلىللفرصةيعرضونكانوالذلكعينهالوقتفيورخيصة

توريدعنمسئولينايكوفيأنبشرطالوسائلبمختلفويؤيدونهممعينقأةمنفيالضراثبحمع
كانتلذلكعليهميستحقكانماذايعرفوذالناسيكنولمخةصللحكومةمعينمبلغ

يجمعالضرائبجامعكانوهكذاممالمطلوبمجدأبأكريطالبوهمأنللعشمارينالفرصة
الوسائلبمخنلفبهمواالستبداددلناسظلممنوجيزوفتنيللرومانبقوةهائلةثروةلنفسه

أدبمقتضاهاالفردعلىكاندلتىاألرضضريبةتالضرائبمنأنواعثالثةهتاككانتوقد
وكانتعيناأونقدأءسواالدولةإلىالفواكهمنمحصولهوخمسالغاللمنمحصولهعشريدفع
ضريبةهناككاتاإلنساندخلمنالمائةفيواحدعاعبارةكانتالتيللدخلضرييةهنأك
لموسنة21علىعمرهايزيدإمرأةوكلسنةأل4عالعمرهيزيدرجلكلويدفعهالدرأس
مجالفيهاالضرائبمنأخرىأنواعهناككانتلكنللضرائبهذهفيالمغاللىللسهلمنيكا
في2ر5بينتتراوحوالمستوردةالمصدرةللبضائععالضرائبهناكفكانتوالنهبللقسوةكبير
األسواقفيأوالقناطرأوللطرقيعبرونعندماضرائبيدفعونالناسوكانالماثةفي31ر5إلىالمائة

القوةيستخدمونالضراثجامعووكانوالعرباتالماشيقععلىضرائبهناكوكانتوالمواني
جيوصمإلىوالباقيالمقررالمبلغالدولةليعطواالضراثبلجمعوالقسوة

السلطةمعتحالفواللذينفهموكراهيتهمالجميعسخطموضعالضرائبجامعوكانلذلك
قادوهمأوالسحنفيالناسووضعواالبيوتوخربواالناسظلمواالذينوهمالمسنعمرقأالحاكمة

وحدهلهوأنهملكهمهووحدهاللهأنيعتقدون4هذاإلىباإلضافةالهودوكاناإلفالسإلى
ءاألشيإمثلويعتبرونهمالمجأمعمنويطردونهمالعشارينيكرهوذكانوالذلكللعشورحق

والقتلةاللصوصمثلقضيةأيةفيشهادتهميقبلونالوكانواالنجسةاتوالحيوان

الجييعكانالذيالرجلدعامتىيسوعدعاوعتدماالعشارينإلىدليهودنظرةهذهكانت

عليههومافوقشيثااإلنسانفييرىأنعلىالمسيحلقدرةرائعةصورةنرىهنايكرهونه
فيعطمةثقةالمسيحللسيدكانتلقداإلنانهذايكونهأنيمكنمااإلنساذفييرىإنه
تكونانيمكنمانرىإليهاينظركانفإنهوخاطئةساقطةأنهاقمعالبشرجمماالطبيعةإمكانات

والتريرءالفداتنالعندماعليه

لكنهالأمالمسيحشخصمنىفيهايرىمرةأولهذهكانتإذافيماتجزمأننستطيعوال
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بدوالالرائعةهتعاوحمعواالفذقأأعمألهشاهدواالذينالناسمنعنهوحمعبدالاألقللى
املوالتأخرأنهأمجديدقحياةييدأانيمكنهللءيتساوكانداخلهفيتحركمتىقلبأن

وخطاياهعارهتركفيله

بالللدعوةمتىوقبللماتبعشلهايقولوععهيسوعأماملوجهوجهانفسهمتىوجدثم
وتبعهوفاملردد

ضخمأإيراداخسرلقدمستقبألربحلكنهمربحأعمألخعرلقدربحومافامتىخسرماذا
انفسناتجدوربماالمشحرفقةفيوجودهريحلكنهماديأإطمئناناخسرلقدالكرأمةربحلكنه
دلعالميللطموحيانرجوهكناللذيالمجالنجدالوربماماديأأفقرالمسيطريقفينسيرونحن
ثروةاإلنساذيجدنفسهالسيحففيقبلمنحياتناتعرفهلموسالمأفرحاشكبالسنجدلكننا
ألجلهيتركهاماديةثروةكلتفوق

وجدوماذامتىتركماذا

التيالخالدةدلبشارةمذهيكنبأنواستطاعالقلممعهأخذلكنهالعشارينمائدةتركلقد

والديونالضرائبالناصرعلهيخصيكانهالذيللقدمبذللثندرسها

إلىمحخاجايسوعكانلقدإليهنأقيعندمالمواهبناالمسيحاستخداملكيفيةمضيئةصورةهذه
موهبةمتىعندكانتلكندلقلماستخداميجيدونتالميذهمنالصيادوذيكنفلممتىفلدأ

يسوعخدمةفيواستخدمها

صارلكنهالماديةضظروجهةمنالكثيرتركاليومذلكفيالعشارينمائدةمتىتركعندما

عنهاالتعبيريمكنالروحيةلروةوارتا

ممثرالحاجةتكونحيثما

95131متى

مننظيرهأنلممعالمائدةعلىجلسولكنهلهتابعاليكونمتىيدعوبأنيسوعيكنفلم
والخطاالعشارين

كاندلذيالبيتفيأوزكابيتفيهلالمائدةعلىالجلسةهفهكانتأينالبعضويسأل

57223الوقاالويأومتىبيتفيكانيسوعأنوحدهلوقالنايذكرفيهيقيميسوع
71ا24ومرقس31امتىذلكيذكرانالومرفسمتىولكن

وقديخهيقيميسوعالذيالبيتأويسوعبيتالمكانيكونأنيمكنروايتهماوحسب

يسوعمنصادرةالدعوةفكأنخطاقابلأبراراألدعوابلماألنىالمسيحقولمعهذايستقيم
الطعامأوللبيتإليضيفدعوةإلىتشيرلليونانيةاللغةفيأدعوالمترجةولكةنفسه
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المدعوينالضيوفانكيفيذكر42اه41ولوفااا32متىلملعظيمءالعامثلني
فينصيبانالواوالعمطوالعرجوالجدعوالمسافيءالفقراأنوكيفإليهمالمقدمةالدعوةرفضوا
يشعرونالذينإليهأتدعونةوتقيمونعندماإنكميقولأنالمسيحالسيديريدوكأنماالملكمائدة
يشعرونألنهمبخطيتهمالشاعرينأولئكإليهاأدعوةوأقيمعندمارلكنطءأتقياأنهمويظونيرهم
اللهإلىبحاجتهمكز

دعوةمجردفايئيسوعفيهيقيمكانالذكطالبيتفيأممتىبيتفيالويةهذهنتثءوسوا
إلىينقسموننظرهمفيالناسكانفقدالفريسييننظرفيمفزعأأمرأكانإليهاوالخطاةالعشارين
نهميسمووكانوااألرضوشعبالصغيرقأوتفاصيلهالناموسدفائقيحفظونالذينالمتدينوننوعين
المتدينونيشتركالبأنيقضطعندهمالعرفكانوقدبدقةللناموسيحقظونالالذينوهمالخطاقا

معهميتعاملونأوشيثأهمميقبلونأومعهميسافرونفالاألمورمنأمرأيفيالناسعامةمع

المتدينينعندعليهاالمتفقالتقاليديكسركانالناسءهؤاليصادقيسوعكانفعندمالذلك

أعظمإليهالحاجةتكونحيماإلىيذهبإنهقالفقدقويابسيطاأسلوبهعنيسوعدفاعوعن
الطبيبمكانفإنواجبهيعرفالالجيدةبالمحةالمتمتعيئاألشخاصيزورالذيالطييبإنوألزم
إليهيحتاجونحيثايذهبأنالطبيبخدمةومجدالمرضىبيوتفيهو

أثيناحالةتدهورعلىاألسففيوكانالفضيلةيحبالبونانيالفيلسوفديوجينكان
إلىبأسبرطةمعجبأدمتماقائألأحدهمإليهفتقدمدائماأسبرطةوبينبينهابقارنافكان
أعيشفإفيرغبتطكانتمهمابالقولعليهفردأسرطةفيوتحياأثيناتتركالفلماذاالقدرهذا
كثرإلىيحتاجونحيث

ومعهميينهمعاشلذلكيسوعإلىكثرحاجةفيوالخطافالعشارونالناسءهوالكانلقد

الذينالناسبعضيوجدأنهيقصديكنلمخطاةبلأبراراألدعوآتالميسوعقالوعندما
منهخاصااهتماماينالونالاألبرارأنأوارأبرألنهمإليهيحتاجونال

المسيحإلىمجاجتميحسونالتجعلهمبكيفيةببرهميشعرونأناساهناكأنيقصدكانولكنه

إلىومجاجتهمبخطهميشعرونالذينالخطلةجماعةأماأحدهإلىيحتاجونالأقسهمنظرفيفهم
لهمدعوتهقبولإلىوأقربورسالتهعملهمناالشفادةإلىأقربفإنهميسوع

موجودمظاهرهابعضلعلخاصةدينيةقبولحياةيعيشونوالكتبةالفريسينجماعةكانولقد
اآلنكثيرينعند

االخرينبمعاونةاهمامهممنزالشخصيةقداستهمعلىيالمحافظةيهتمونكانواققدأ

الخطاةمنيتقززونكانواعدوىللمنخوفاالمرضىزيارةيرفضونالذينءكاألطبافكانواروحيأ
بخالصماالظمنكثرالذاتبخالصتهغألنهاأنانيةديانةوهذهمعهميتعاملواأنيريدونوال

الهاللئىالممابهمسيوديالطريقهذاانيعرفونيكونواولواآلخبريأ
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بدآلغيرهمءأخطاعنيبحثوندائمافهمالتشجيعمنممثرالنقدإلىيميلونكانواوقد
بالشققةءيمتلطودكنهشتتممرضرؤيةعندينقززالالصاعوالطبيبعديهاللتغدبمساعدتهممن

دينونتميإلىالءالخأطيمساعدةإلىتتجهأنينبغدوافعناإنالمعاونةفيوالرغبة

اإلنسانيتركونفهمتهمومسعليهمللشفقةالالناسبدينونةمرتبطاصالحهمكانوقد3
المرضيشخصونالذينءكاألطباهذافيفهمالمعونةيدلهيمدونوالإليهوينظرونالحمأةفي

عليهماإلشفاقمنبدأللآلخريناحئقاراحياخهمكانتتقديمهأوءالدوابوصفيبالوناللكنهم

روحطبيقبمباالةدونوالطقوسالشرائعإتمامنحوتتجهوللفريسيينالكتبةديانةكانت4

ذبيحةالرحمةؤيدإني66هوشعفيأالواردللقولالمسيحالسيداقتبسوقدالصحيحالديانة
جوهرهيريدبلالدينشكطياتبإتماميسرالاللهأنلهمليبيئكامحرقاتمنفىاللهومعرفة

السبتحفظموضوعفي2107متىفيالمعشهذااقتباسيسوعكرروقدوروحه

لعونيدهتمتدلمإذاشلللدينمظاهرجميعيتممأنطقسيةتقوىفياإلنسانيحاولوقد

اللهنظرفيمتديناليسفهووالمحناجءالخاطي

المستقبلوأحزانالحاضربهجة

94151قى

ذلكوشرحناسبقوقداليهودعندالدينيةالحياةمظاهرأهموالصوموللصدقةالصالةكانت

كانتالسؤالهذايسوعفيهاسئلدلتيدلظروفاندلبعضويظناءا66متىدراسةعند
المطرطالبينيصومواأنالتاسدعامماالخريفصفيالمطرنزولوعدمجفافوجود

موكاندليهودعندحةواختمثيليةبصورةالسؤالهذاعنجيبأنالسيحالسيدأرادوقد

العريرءأصدفاوجضردلعريسبيتفياسبوعمدةالعريراهليحتفلأذاألفراحعنداليهودعادة
بنولقبعليهمأطلقالذينممءوهوال4األسبوتهذاطيلةالعرسأطايبمنليأكلواالمقربون
تتكررالقدالتيفالظرشبهذهينعمواانءاألصدقاءلهوالنادرةفرصةهذهكانتولقدالعرسأ

يمكنكيانىوتسامحلدلعريرببنيهوتالميفبالعريسهنانقسهيسوعلتمبهولقدحياتهمفيكثيرأ
رةالفقمذهفيرائعةسآدرتجدلعلنادلعريسوجودفيوامحعابوحزنصومهماكيكونأن

يغالمسيحمحخرفيوالحياةوالبهجةللفرحمدعاةالمسيحمعوجودناانلنايظهرإنها
آبة3باألبالسروورجههيلمعأنينبغيالمسيحمعيعيشومنفالسحعامنهاوتفيضالسرورمنها
الحزنو

فبالنسبةااالدعلىيبقىاألالعالمفيالفرحوانأحزاتمتخلوالالحيإةأنلنايظهركما2
المسيلتالميذوبالنسبةيخزنواانطبجعياكانالسجنفيكانالذيالمعمدانيوحنالتالميذ
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ءيلتجيأمينملجأيوجدوالالتغيركثيرةفالحياةيحزنونفيهاقاسيةصعبةظروفعليهمتأنى
ءالسمافرحفإنلللهفيثابتةقلويناكانتفإذايتغرالللذيوحدهألنهاللهإالاإلنسانلليه
منهاينتزعلن

بهجةذاقواوقدمفخدمهممشقبلعنالتالميذللىيتحدثكانالمسيحالسيدولعل3
يغمرهالمسيحىفالطريقأيضاالصليبمجملواأناستعدادعلىيكونواأنينبغطمعيالعشرة
والصليبللدموعأيضاتظلهلكنهوالبهجةالسرور

فييقكركانوشعبيتهخدمتهقمةفيوهوألنهالمسيحللسيدشجاعةنالحظولعلنا4
الصليبستكونالطريقخهايةأنعرفلقدينتظرهكانالذيالصليب

فقدذللثومعاللهمشيئةطريقفيليكونيدفعهأنعليهالذيالباهظالثمنيعرفوكان

نهايتعيإلىالطريقفيصار

جديدةفكرةكلمشكلة

96171متى

كيفيعلموكانحقللجديدةومعانجديدفبأفكارالبشرإلىءجاانهيعلميسوعكان
الحقيقةهذهعنبهماليعبرصورتيناستخدملذلكالبشرعقولإلىجدبدةفكرةبدخاليحعب

للناسيوضحها8

علىليضعهابعدتنكمشلماجديحةقماشقطعةمنرقعةاحديجعلالإنهقالفقد1

فيتمزقالجديدةالقطعةتنكمثالثوبيبتلعندماألنهوانكصقغسلهسبققدعتيقثوب
للثوب

مهيأةليستعقولعلىجديدةفكرةدخولبهيصورأنأراددلذيالتصويرهوهذاوكاذ
تفسيرإدخالصارحتىالناموسحولسورأبنواقدودلفريسيوندلكتبةكاتلليهودفبالنسبةلتقبلها

كزفمااإلتجامأهذانجدالحاضرعصرناوفيفحسبخطأوليسخطيةكأففكرةأيةأوجديد

كانتلقدقبلمنهذاعلىنتعودلمإنناويقولونالجديدةةصالفالناسفيهايقاومالتطالمرات

تأخذأنإالالكنيسةمنكانفمايتطورللزملكنبالقديمتتمسكالعصورخاللدائمأالكميسة
الكنيسةينقعلمهذالكنبالقديمتلصقهلكثيالجديدمنتطعة

بعضتتغيرأنيجببلالترقيمفياينفعالالتياألوقاتبعفتأتيقدأنهيقصدالمسيإن
كامألتغييراعبادتهانظامالكنيسةإدارةفيالنظم

العصرحاجاتمواجهةعنتتخلفيجعلهاحداالكنيسةحياةفيبالقديماقسكيصاقد
فحسبالماضىتعبدبلايلهألتعبدكأضهاخياالضرا
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جديدةخرأالناسيضعالأنههيالفكرةلهذهالمسبحالسيديرحمهاالتيالثانيةوالصورة
عاحةومنالحيواناتجلودمنجلديزقفيالخمريضعوناباسكانعتيقةزتاقفي

الجلدفإنجديدةزقاقفيالجديدةفمراكانتفإذاغازاتمارجوتتخمرانهاالجديدةالخمر
تكونفإنهاللعتيقةالزقاقاماالخمرتخميرعسدالغازاتتبخرمعليتمددالكافيةالمرونةلدبالحديد
الخمروتنسكبوتتلفالزقاقتثقالجديدةالخمرمنالغازاتتصعدفعندمامروننهافقدتفد

المرونةلهاتكونأنينبغىعقولناإننقولعصريةتعبيراتفيالصورةهذهنضعأنأردناإذا
العقولعلىالتغلبتاريخهوإنماالعصوركلفيالتقدموتارتمالجديدةاألفكارنتقبللكطالكافية
للقديمالمتعصبةالمغلقة

لهاليكونالمغلقةالعقولضدتصارثانفاعليهاكانظروففياحتازتحديثةفكرةوكل
والراديووالطائرةوالسيارةكالقطاراآلنعالمنااينعمالتىالحديحةوانحترعاتالوجودفيمكان
حمبسونعافيوقدكثيربثكإالينظرونللناسوكانشديدفلمقاومةهدفأالبدايةلىكانت

األرضإنفالعندماكثيراكوبرنيكوقأيىيالكلوروفورمللتخديرفكرةءلألطبايقدملكيكثيرأ
بيفاتسخيفهأويحاوليقاومهامنتجدجديدةفكرةكلوهكذاالشمسحولتدورالتطهط

النتاثبأعظمعليهملعادتبهاللعملمنفتحةالناسعقولكانتلو

الئأطوجوهوضعكاولونفالناسمزمنأمرضاجديدةفكرةكلمةمقاوتعتبرالكنيسةوفي
القديموالوعطالخدصةبأسلوبيتمسكوااننوذجاقديمةمابئأوقديمأسلربفيالجديدة

لمروتنسكبللزقاقينشقأنغرابةاللذلكجديدأمنطورأجيأليواجهونوهم

لللهإلىفلنصللذلكأوصالهفييدبالموتيبدالحظةالنموعنيتوقفحيكائنأيإن
بالعالمويقرنهاليوملمالعاإلىينظروالذيفتحةمتعقوألويعطيناالمغلقةللعقولخطرملينقذنا
تكونأنماالكنبسةمخذريسوعإنءشيكلفيالمذهلالتطوريرىفقطعامأخمسينمنذ

والمستقبلالحاضرلمواجهةتتطوروالالماضيفيتعيشالتيالعالمفيالوحيدةالموسسة

المقيمةاللمسة

981913262قى

كثربتفصيلدراستهاأردناوإذاالبشيرينمنيخرهعنكثيرباختصارالقصةهذهمتىيدكر

ذلكاسماننعرفالنصوصهذهومنحأله804ولوفا51234مرقسإلىالرجوععلينا
اليهومجحعءرؤساعنكانيوأنهيايرسهوالرثيمى

الشعبشيوخمنينتخبكانأنهإذاألهميةمنغايةفيالمجمعرئيسمنصبكاذوقد
العامالنظامعلىيشرفكانفقدإداريةوظيفتهكانتبلالمعليمأوالوعطالرئيسمهمةتكنحملم

حتىاألمورسيرويراقبالوعاظويدعوالمجمعفيويصلونيقرأونصويعينلبمعنيللعبادة
المجمعيمبافطماالظمهمتهمنكانكمامناسبغيرأمرالمجمعفييحدثال
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فياألخرىالوسائلجيعاستنفذأنبعدإاليسوعإلىيأتلىالرثهذاأتاضالهص ءاصاهـ

فلملذلكإليهيلجاونوالعليهمخطريسوعأذيعتقدرذاجبوداءسارشكاتصئدابتهحعا3
األخرىالسبلكلفشلبعدإليهلجأيايرسإنبلطمسيححبهالمسيرإلىيايرسإتيادانحيثز

خردلبحبةولويرحبيسوعلكنسليمةغيردوافعهاألنرحاعهيرفضاذليسوثشيمكاذ
الشخصيكبريائهأركرامتهفييفكروألإيماذمن

مرقسويقولالموقماحاللددنيإنهالوفافيقولدلصبيةحالةفيدلبشيريناقوالاختلقتوقد

الظاهراإلختالفهذامنللنقاداتحذوقدالماتتإنهافيقولمتىأماانسمآخرالعلىإخيا
قائلينواءجاالذينالرسليذكرفمتىاختالفيوجدالأنهالحقيقةلكنللنقداألمجاالروايةفي
بالتقصيلالقصةوصفافقدولوقامرقسأماالقصةراختصرماتتإنها

اليهودكانفقدوالحزنالموتعندحينئذالمألوفالمنظرووجدئيساسابيتيسوعودخل
وفاةعندينوحالمنإناقوالهمومنأعزائهمموتعندءوالبكاالنواحالناسعلىيفرضوذ
والنوحثابتمزيقوهطعاداتبثالثالحزنهذاارتبطوقدحيامجرقأنيستحقحكيمرجل

ينمرلمزاو

أنيجبفمحألالثيابثزيقفاعدةوثالثونتسعلليهودعندهناككانتإنهالباحثونويقول
وبالنسبةالجلديتكشفحتىالمالبسلكلاممزيقويكونواففوهوثيابهويمزقالشخصيقف

أنويجباأليمنالجانبمنفيكوناآلخرونأماالقلبمكانفوقاثزيقيكوناألماولألب
خياطتهايمكنثمأيامسبعةهكذاالحالوتبقىالممزقةالثيابفييدقبضةإلدخالكافيازيقايكون
صحيحةبكيفيةاقزيقرتقيمكنذلكوبعديوماثالثينلمدةاممزيقفيهيظهرموقتةيصورة

المالبعمقلوبةولبسفقطالداخليةللثياببتمزيقتقضالتقاليدكانتفقدءللنسابالنسبةأمأ

نافىعلىداللة

جاعةتءجاوكلماالعملهذافيمتخصصاتءنساهناككانتفقدالموتىعلىللنوحأما
الجميعأشجانتثيربكيفيةءوالرثاالنوحكلماتترديدفيالنادباتءللنساتبدأالمعزينمةجديدة

هذهزالتاوماالمموعفتثيرالحاضرينكلأحزانتلسالكلماتهذهألنالبكاعأفيليشتركن
الشرقنياآلنإلىموجودةالعادات

الرومانكانوقدالحزنحاالتفيالمزماريستخدمواأناليهودعادةكانتفقدالمزمرونأما

يستخدمونهأيضا

وأصواتوضجةونواحممزقةثيابيسوعإليهدخلالذيالبيتمنظرننخيلأنويمكننا
ملىالمز

راحيلمثلفهمللكيفيةبهذهوهوالبيتيدخلاليسوعإنتنحواألهمفقالمتىيقول

كانبموجوديغلبسواألنهمتتعزىأنتريدوالأوالدهاعلىبكىعنهاالكتابيقولللتي
اآلنلكنوصالةبصومكىأكنتمرضعندماابنهماتعندمادلودقالكمايقولواأنكبغ



إلينايرجعالوهوإليهنذهبحن

أقوىلكنالحزنيتمدسألنهبكىهوتضجباالجنازاتتكوذعندمابسرالالمسيحإن
العميالحعامتالحزنهوحزن

أثارتدلجارة3هذلثننائمقداهاصلتمتلماصبيةاإنداالمشهورةعبارتهالمسيحالسيدقالثم
الموتألمحمليزكدأرروعهممءليديهدافاليسوأنالظمتأغلصموضحالناسءهز
رلبينهمومنالكتاببعفلكنمنهاإللساناإيقاظيسهلنومأإالليالمسيحالسيدأمام

إفامةمعجزاتمنالمعجزةمذهوحذفواحرفيأالعبارةهذهأخذواالشرحهذاكاتبباركلي
ذلكفيواستندواالمسيحاسالنصدثأنفينبغينائمةإنهادافالالميسحدامماوقالوااألموات

غيبوبةحالةفيوهمءأحيايدفنوذكانوادلناسولعضالموفدقتمرعةكانتهوداعأدةانإلى

يكونوالمدفنواالذينالناسبعضأنأغدكةاالقبورقياآلثاربعحنكشفتوقدشديدءإغماأو

غيبوبجممنأفاقوابعدمادلقبرداخلالرهيبالموتواحهواولكخهمدفخهموقتأمواتا

المسيحبقدرةإيماننامنيضعفصواقدرفمنواألالمسيحالسيدقدرمنيقللالحمذاكاذوإن

يستطيعالعدامن3الحياوماغالقرفياأياأربعةقضىأنبعدلعازرااقافقداألمواتإقامةعلى
كانتأنهافلوفعألماتتقدكانتالحممبيةاننعتقدلكنناالموتبعدالحياةيعيدأنشكرال
االلشجعهلهقالضهلتلىاإنهاالطريقفيليايرسوقالدلكالمسيحلعلمفعألطتلم

المعجزقأرىأجبيهانهطريقعنألنهيايرسبإيمانيهغيسوعكاذوقدالفقطامنف
دأاللهمجدترينآمنتإناللمرثاقأل

وفيماتأنهويقصدنامفدإنهلعازرعنقالوقدنوابأنهالموتعنطميتالمسيحأذكما
الموتعلىللداللةالنومدالفظنستخدملغاتعدة

طردهمكانوغالبأالناسيسرعيطردلماذالءتساوفدالجمعيسوعاخرجالمعجزفءإجراقبل
اآلتيةاألسبابألحد

يسوعيرضيالوصراخهموبكاؤهممظهرهمكان1

للبكاعهإذأداعيفالستقوملكنهاماتتألنهايبكونكانوا2

علىيؤثروعويألصراخافنرىالموتمنيقيمهاعندماالصبيةيزعجاذيسوعيردلم3
نفسيتها

نعمةعلىيضحكومنبقدرتهيومنوالموبهتهزأواواعليهضحكواألنهمالماسيسوعطرد
الخنازيرقدامالدرريطرحوالللكالبالقدسيعطيالفهوالعطيمعملهارؤيةبامتيازيتمتعالالله

يسوعقوةنرىوهناكانتحيثإلىودخلوأمهاالصبيةوأباالثالثةتالميذهالسيدأخذ

الموتىيحماوبكلمتهاألمركلمةنرىهنافقامتقومىياصبيةلهاوقالبيدهاأمسكوسلطانه
واحدةفبكلمةيسوعأماومجهوصالةبعدأمواتاأقامااللذينواليشعإيلياعنوفضلهامتيازهونرى
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الحياةعيد

امرأةخدمةفيءالسماقوىكل

90222مى

وكثرهااألمرلفأشنعمنمرضهالكاناليوديةالنظروجهةمنالمرأةهذهمرضإلىنظرناولو
مرقسروايةومنالدملنزفالعالخمنمتعددةأنواعافيحالتلمودكانلذلكومذلةمهانة

كلأنفقتفقدجدوبالالوساثلجميعاستخدمتالمرأةهذدأننعلمأننستطيعالقصةلهذه
262مرقأردأحالةإلىتصيركانتبلشيئاتسنفدولمءاألطباعلىشةعشرةاثنتيمدةمالها

اليهوديةالشريعةنظروجهةمنتجسأبهالمريضالشخصرجعلأنهفيالمرضهذافظاعةوتظهر
شخصرأوءثسركلتجسةتعتبرادلدنازفةالمرأةأن273داكهلناالويفيتذكرموصىفتريعة
يسيلامرأةضتكاوإذابالناساإلتصالوعنلللهعبادةعنمعزولةوهيخسأيريصتلمسه
كماانجاسسيالناأياكلفحكونطمثهايعداساإذاأوطمثهاوقتغيرفيرةكثأيامادمها

وكلطمثهاكفراشلهانصيسيلها1أياكلعليهتضطجعفرانقكلخسةإنهاطثهاأيامفي
ثيابهفيغسلبحسأيكوذمسهمنوكلطمثهاكنجاسةخسةتكونعلحهاتجلحللتياألمتجة

272د1داالولنالءالمساإلىنجسأويكوذءبماويستحم

المسيحبالسيدالمحيطةالجماهيرسط5تدخاأنلمنعوهأالمرأةهذهمرضعرفواالناسرأنلو

منأوتيتمابكسلتسعىالمرأةهذهتجدأنغرابةاللكاتتلمسهمنكلتنجسكانتألنها
وسيلةبأيةءالشفالتنالجهد

يلبسوناليهودكانقدالمسيصثوبهدبلتلممصإيماغأبساطةحسبالمرأةهذهتءجا

4ا72ا5العددسفرفيبارتدائهاأوصت11للشريعةتنفيذااألهدابهذهوبهاالثياب

ثيابهمأذيالفيأهدابالهميصنعواأنلهموقلإسرائيلبنىكلمقائألموسىالربالوكلم
كلوتذكرونفترونهاهدبألهمفتكونأسمانجونيمنعصابةالذيلهدبعلىوجعلواممأجيالمفي

تذكروالكىهاءورافاسقونأنتمللتيوأعينكمقلوبكمءوراتطوفوزوارتعملونهاالربوصايا
734اعددهداإلفكممقدسجتوتكونواوصايايكلوتعملوا

2221تثنيةبهنتغطىالذيثوبكأطرافأربعةعلىجدائللنفسكإعملأل

الفريسيونوصارللتقوممهعالمةوصارتللربمقدسونأنهمعلىلليهودداللةأهدابالكانت
تقواهمللناسيظهروالكيه32متىثيلبهمأهدابويعظمونعصائميعرضون

ستشفيهاثوبهلهدبلمسةومجرداللهمنقريبتقطإنسانيسوعأذتعتقدالمرأةوكانت
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ءيطافىلميسوتلالناسبهايتبركالتيءواألضيأباقاشنؤمنالفنحنناقصاأيماناإيماخهاان
إيماآلفيثحيرليقويهالساذاإليمانهذاكافأبلالمرضوكةأملهافصبةأوالمدخنةإيمانهافتيلة

صحيحا

كلهااإفيةاالطاقةيناتتثصجرتتوففمنالفكأذالمسيحثوبهدبالمرأةلمستوعندما
الرجودفيشيطئهرحصلهالموكووقفيسووقفلقدءالشفابقوةالمرأةهذهإلىلتصل
الشفاإلىالمتطلعةالمرأةهنهسوى

الذقياالفردصارتبلالبشرقيللزحاموسطضائعافرداالسيحنظرفيالمرأةهذهتكنلم
المسيحييرءاألدبااأحداقاص5الزمانمنلحظةفيالسماويةالقوىكلعلىاستحوذ

اللهقلبفيفريدنطئلهفردكلألنفردلكلبالنسبةالنهائيةاللهمحبةإنال

اخرعناآلإنيميروذطبقاتطوائثفإلىالناسيقسمونفالناسهكذاليالعالملكن
0081خرقجهاغرثاألطلنطاالمجطفي3191سنةتيتانيكالعظيمةالسفينةغرقتوعندما
جونالمليونيرأنفيهلتنشرصغصحاضهافيعمودأخصصتاألمريكيةالصحفصإحدىلكنشخص
معهماتوااخرشخصأ0081إنوقالتالكارثةهذهفيغرثأستورجاكوب

الحاجةساعةففيأحدآينسىالاللهلءوالضعفاءدلبسطاالزحامفيتنسىفدالنأسإن

لمستمافسرعاذءالشفارنألتكلهاءالسماقوىالهتماممركزأالمحتاجةالمرأةهذهكانت

الحالفيدمهاينبوتجفءالشفابشارةوسمعتيسوع

فحثمكوىءالخاطيخالعملقصةتمثيليةصورةلناتعطىالمعجزةهذهأنالشراحبعضويرى
اإلنساننفممفيالمتجددالخطبةينبوتمالبشريةشكوىإلىإشارةالدمنزفمنالمرأةهذه

شيئأدتستغولمعليهممالهاكلأنفقتدلدينءاألطباأماالفاسدةاالنسانطبيعةمنوالصادر

إلىصلهقيقدبلشيحأالخاطيتفيدالالعالمفحكمةونظرياتهأالعاءحكماإلىيشيرونفهم
أواألموفااقتربفيهدلذقيالمسيحبتجسداإليهانهيالمسيحلثوبالمرأةهذهولمسةأردأحال

جفكماواحدةلحظةفياإلفسانجددواإليماناآلبمنلوحيدكامجدأمجدهورأينافلمسناه

عندخسةمعتجرةكانتألضهاالمسيحمنخلسةالمراةاقترابصورةوفيالحالفيالمرأةدمينبوع
يرحبلللهلكنمترددآخائفآخجألللنعمةعرشمنيقنربللذيءالخاططصورةنرىالناس

رائعةموفورةببركاتويحرجهبه

ومكافأتهاإليمانإمتحان

97213متى

قلةذلكأسباببينمنكانوربمافلسطبنبالدفيشائعأامرأالعيونوأمراضالعمىكان
دلعيونأمراضينشرالذيللذبابانتشارإلىباإلضافةهذاالعيونفيوأثرهاالحارقةثسوالالغيوم
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الححيئرالرعايةالنظافةاعدقهاتمااعدي اسء

التعبيرذاكدرسنادإذاددأداابناياابالقوا3خاطبااألعحيانعهفتبمجتازآيسبكان
عألبعدعذيسوعرفراسيستخدمهكاثأألحياثاأغبفيأنهخداإلتجيلفيداردالابن

السيديحفتعبيرفهو373آ3د7421اسص0313ة2و32اهمتىقربأ
اليهودكاثفقدعمله5المسياعاليهودعندشاثعةكانتالتي3الفثرحسبالمسياباعتباردالمسيح
يقودهمالعجرديةمذيخررهمخممدنيأرعيعأسياسيآقائدآليثوذددانسلمنالمشانينتظر
اليهودلثنسالة51امسياجهةمالدهقمدكوححذايثنرلمالعألىادباعلىودلنحرذالمجدخو

فحسبمعجزاتصانيسرإلىاألعما3نظرهيححذدوكانتخطأالحقيقةفهموا

اهئيسولثنعمهصمحيحةغيرخبغءيسوإلىحلينإهـاهذيتقدمركمأفنرفوخ
نافعةسأهدسمعهمااتبعهالذقيالسيدبأصلبفيتجدالبثصرهمااإوأعادبهما

تفيصذلكيفلباحاقأهاهاإطاخهمامزسدليتأسريعأماكيستجب11فهو1
ضيئأيطلباجماهيرتيافييسيرقدإلناثاإتفحسبالجماكيرنجماسةمندفعانهما11
انجماميربعقحليةتأثردتججردكايخأطإهتبهمهتمآنصيا

يوصىالنفميوعلنهيريدنفوسهاعحاثفيلثنهمالجماهرمعشيئأيطلبوالناس
لشفقةاستدرارفهبالنسبةاطرضاألتالباطنةعقوخمفيءإضفاايريدوذاالالمرحنىبعخأنلنا

ألجلاالالعماشمسئوليةتحمامعنااإلبصاركاناألعمياذينعربالنسبةاآلخرينوعطن
البصراأليناأحقأيريداثكاناماإذاليحثياألعمييزعلىانتظارهالشدأطالقدالعيشلقمة

مجهودبالخيصةشوصيلةرهوءاإلستجدايفثنمالذأمومتطلباته

ياةاقانوثهووهذاانفرادعلىليرياهالبيتفيصقابلتهإلىدضطرهماءيسوا2

لءتدراأليرالجممعندفاع3احماسةإيحومعوحدهاإلنسانيلتقيأنللروحية
الصحيحةالروحيةالحياةءبدطريقهربيسواالنقراد

اللهحتىأنهنرىرهناإليهماالبصرةإعاعلىلقدرتهإيمانهماعنيسوعسأهخماثم3
يتناولهالذيءوالدواعملهلقبولواالسضعداداإليماتلديناكانإذاإاليعملأنيخدرالنفسه

منهكائدةالإيمانبدرذالمريخ

المسيحءإزاحيادال

92343متى

مواجهةمنبدفالالمسيحءإزاحياديموففإتخاذاستحالةولضحةبكيفيةلناتبينالفقرةهذه

إزاعرومعينموقفصواخاذالمسيح

السيحمعجزاتموانبهرواتعجبواالذينالشعبعامةموففمتباينينموقفيننرىهنا
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يتلوذالموقفيزمدينمكلركانوكرهوهيسوعانتقمدواللذينالفريسينجماعةوموقفلرائعة

تغعكيرهيلوتاإلنانإحساساألنذلكالمسيعشخصيةخواألفرادبهايتطلعالنيالعيننجسب
الواحدالعملءإزارموقفه

يشعرودءبسطاقوممنتتألفكانتالجماهيرألنبإعجابيسوعإلىتتطلعالجماهيرنرىهنا
المسيحيكوتذاومرائعةجقيةبالمسيحعندولةمحاجاتهمرأرارقدنجاجتهمعميقآشعورأ
إححاسزادالمسيحإلىالجةازادتركلمااسهإنجاجتهيشعرإنسانكلعندورائعأعظيمأ

المسيحبعظمةالفرد

قدرتهينكررالمالشيافيقوفىمتفاهممتحديسوإذقالوافقدالغعريسيينجماعةأما

الشيأطينيخرتالشياطينربرئيإنهفقالواالشيطاتإلىنسبوهاثملكنالعجيبة

يسوعالفريسينانتقادماس

كلمةإنحسافةيمكننظرهمفي9أبدأالتغيريقبلدالجامدأيرهمتغمكانفقدةالجمود1
رقدنظرهمفيخطأجديدتغسميرأءشص5الناموسماحدةكلمةحذفأوواحدة

قديماءاألنبياكركواكماكرهوهلذلكللديانةجديدبتفسيريسوءجا

بالخطأاعترافهميهاعليميتعدربكيفيةأحواطمعجتررامتكبرينكانوالقدءالكريا3

يسوتألنتمخهميثونراأتبدفالحقعلىيسوكانافابئالمسيحرأييقبلواألذلك
بالخطأقرارا1يقلونوكيفالرأيفيمعهميختلفكاذ

والتسليماللهاإءاالخجابالخطأاألعرافاعلىتشتملرالتوبةالتوبةهوالملكوتطريقإن

التغييرصةرالرالقرةينبولهالخخوترفيالحيافتوجد3رحدالمسيفيبأن

لىاالشياطفجرتالشياطينبرئيإنهفقالواعيوخهمالتعصبأعمىلقدالتعحسب3

آخرمكارفيهذاقولممعلىيسوتأجابرقدالثياطيناإونسبوهايسوخفياللهقوةيروا
مخربذاتهاعلىتنقسمسةمملكاألثذاتهعلىالشيطاذينقسمأنيمكنالإنه

تعصبتدالمسيحقاثقتقباالمررنةطريقهوالمسيحيةطريقإن

باهرقأعظيمةشخصيةالمسيحفييرىنجاجتهيشعرمنأناألياتهذهمننرىوهكذا

لقائقاىساالذيالمتعصب5بالخطأيعترفالذيوالمتكبرالجامدالفكرصاحبأما

عنهمبتعدأللمسيحكارهأيظلفسوف

الثالفييسوععمل

953متى

وخدمتهالمسيحلحياةأساساكانالذكبدلثالثيالعملالبشيرمتىوصفواحدةعبارةفي
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يحمليسوعكانوقداسثمنرسالةيحملمنهووالكارزكارزايسوعكانفقد
إعالنكرازتناتكوناأنينبغيوهكذاالمؤكدفالحقائقيعلمأنالكارزواجبومناللهمنرسالة
لفيفيهانحياالتياأليامهذهوأنأيضأهمليتأكدوهاالناسبهاوتقنعبهاتومنمؤكدةحقائق
والشكوكالحيرةفيوعاشوالقاعنكثيرودفيهضلالديالوقتفيالحقائقإلىقصوىحاجة

يسيرأينإلىتدلهالطريقفيإشارةجدولمللطرقمفترقعلىوتفكحسافر

الحقائقلهميعلنكارزإلىحاجةفيفهملذلكءشيبأياإليمانالناسفيهفقدعصرنىنحياإننا

دامنتبمنعالمداأليىنقولأننقدرانينبعيأيضاوخنالناسبهايحياأنيجبالتي
داللةالنأسنعلمأنينبغيبلتركهاثمالبشارةإعالنيكفيفالمعلمأيسوعكانوقد3
للعهابالكرواالالمسيحيةالناسرنعلمونحنالتعليممومذايومكلحياتهمفيالحقائقمذه
وقديسوعنريهمأذبلالناسمعيسوععنبالحديثنكتفيأنالواجبنابننحيامابأن
حياةحياتهفيتتكررالذياإلنسانهوالقديسىأنفقالواالقديرمومايعرفواأنيعضهمأراد

المسيح

نجياتهبلسبفحبكالمهالللمسيحيةمعلمايكونأنمسيحكلوعلى

إلىذلكتعدىبلوالتعليمالكالمعندإنجيلهيقففلمللنايصشافيأيسوعكانوقد3
وفتهأغلبصريسوعأنكيعنتبينأننستطيعاإليخيلبشائرخاللنقرأوعندماالعحلى

ترجملقداللهعنحديثهمنكروالمتألمينالحزأنىوتعزيةالجياعوإطعامالمرضىءشفافي
اإيمانننترجملممافعألمسيحييننكونلنوخنالمسيحيالحباعمالإلىالمسيحيالحقكلمات
الكخبةكانوإنالذباثتقديمهيدلديانةأنونيعتقدالكهنةكانوإنمسيحيةأعمالإلىالمسيحي
المحبةهيالديانةإنفالالمسيحيسوعلكندالموسهيالديانةإنيقولون

اإللهيالحنان

963متى

اليونانيةوالكلمةعليهمبالحنانقلبهفاضالعاديينءوالنساالرجالالجموعيسوعرأىعندما
بالحناناحشاؤهدافاضتتترجمأنويمكنوأعمقهاالشفقةعواطفىأتوىتصفتحننالمترجة

السيداعواوصففيثماألمثالبعضفيإالللكلمةلهذهاستخدامأنرىالاإلنجيلالئروفي
731ولوقا14اومرقم963414151230243متىأنظرفقط

وعطفهيسوعحنانأثارتللتطالدواعينعرفأناستطعناالكتابيةدالشولهذهدرستاوبذا
هامانرىومنهاوشفقته

فيكماالمرضىعلىخننفقدهيسوعحنانأثارتالبشرثافيمجوزالتىالدنياآالمإذا
العمياتوعلىمرضاهموشفىهمعلفتحننجمعأأبصريسوعخرجفلما41اة4متى
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فبضةالذينعلى5أيخهمأداأبحعرتلللرقتأعيماولىيسوفتحنن0263متىا

أعناالعلينافتحننصيئأتستضيهكنتإتدا922مرقمىفيالشيطان

إااألعنهفيخغصأتويتاثاإمتألمأيرفيبررلمتضايقخيقناكلفييسوعإن

أرملةابنيرىنراد7211لوفاففيحنانهالمسجشفقةاالعاأحزانأثارتوقد2
ستبألخاقاعالصالربرآهالماداشبالحناتقلبهفامتألنعقعلىمحموألالوحيدناييز

الناسأحزايخنهافىأترنجتههيهذهألندموعهايمسأذواستطاع

أضفقإتلتالميذكقاتجيأعأالجمورأىفعندماالسيدحنانالعالمجوعأثاروفد3
أصرفهياأتيدأشلستيأكلوكطماليخممعيخونيماأياثالثةاآلنلهمألنالجمععلى

كاثإذابالححعادفىيشعرالحقجقيالمسيحيش5123متىالطريقفييخوروالئالصائحير

ينمعىهاأقالديهماآلخرربياينبغيمماكرلديه

األبرصأهـكأفقدانجتمالفيانفرادعزلةمذاالسبعضيعانيهمايسوحنانأثارومما4

رقاطهيدهمديرشدافتحننلآلخرينبالنسحةميتكأنهوحدهيخياالمجتمععمعزوال
114مرقعرفأطهرأريدله

اضصامنيبدكماخااعيصعنماننصرحيفاطنزعحجتالساسعلىيسوتوقد5
ءاأليااتلثفيالدينفأثةلثناللهلمعرفةيشتافوالعاديوتالنلمركانلقدبصددهءالذي

أوإرصادلديكنتممخيقدمونهارصالةعدهمتثناوصدوقينوفريسيجتكتبةم
أوفاراعىألكغنمومنضرحجتمنزعجيفيسوتصورهلذلكممميقدمونهاقوةأرءعزا

صعليهمفأشفقالطريقنهايةأينالطريقيعرفونالكمسافرين

للنهاسفيهايكنلماالموصعنعديدةبمنافشاتتالعادالناليزعجوناليهودقادةكانلقد

أقدامهمأعلالوفوفعلىالناسيساعدواأنعليهميمبغيكاذالذيالرقتويراحةوالءعرا
فدموهادلتىالديانةكانتالثقيلةالكتبةناموسأحمالكواهلهمعلىتقيلةأحماأليفعونكانوا

عضدأالعبئأللناس

لتشجيعهمبلالناسهمماصكبيطجدقينمسيحيةالمأنالدوامعلىنذكرانعلينالذلك

بحياتهموتسمونرفعهمأجنحةللناسلتكونبلباألثقالللناسظهورءإلحناتوجدولم

المنتظرالحصاد

83و973متى

العادىالشعبجماهيرإلىيتطلعكانفقدالسيددكرهاالتطالرائعةاألقوالأحدنرىوهنا

القريسيونرأىلقدالنظرتينبينشتانلكنايضأبليهمينظرونعصرهفيالدينفادةوكان
فالصودالحصادمعدامحصوألفيهمفراىيسوعأماللحريامعدأتبنأالعاديينالناسفي
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محبتهففييسوعأمابالخطاةأحموهممنكهايتوقعوذالروحيةكبرئاهمفيلالفريسيونكانقد
الخطاةءهؤالليخلممات

ماويحصديخمعأنشيمالفالمحصولرالخديءبالنداتطالعناحقيقةنرىالقولمذاوفي
أنالمسيحيةوالحياةالمسيحياإليمانفيأساسيةحقيقةإبهافتجمعهالحصاديذأيدىإليهتمتدلم

أقدامهتطأفلمقلحلينالىصوتهوصلاألرنحرعلىهناكانفعندماالمشرالىجتاالمسمص ءءاح

البشارةيمقلماإلنجيلأخباريسمعاذينتظرمتسعآعالمآهناكلفلسطيندباخارت
مإليجملهامنوجدإذاإالءححوالإلى

يسمعوالنالناسإذمعلمبالالطفليتعلمهلليتعلمأذالطفايريدءيسوإن

المسيحرسالةإلملينقلواوالمحيطاتالجباليعبروتميوجدلمماالبحثحارق

المسيحملكوتءلمجيرنهارأليأليملىإنهإنسأنيقولفقدكايةليستوحدهادلصالدحمى
ميتةةصافىعملدونهناةالصا3لكن

األمرفيمعأوخدثاباإليمانالخالصجههمنمثلهشعرحديقراهبلوثرلمارتنكان

يبقىبيماالدينياإلصاألءمعرفيوجاهدليحاربالميدانإلىثرأسمارتنجرتاتعلىاتفقا
الصديقالراهبحلمأتإلىهكذاالحالواستمرألجلهركبتيهعلىمصليأالديرفيحديقهك

بعمليةأيقووحيدأواحدأرجألورأىبالقمحءمابمتسعكبيرحقلفيهووإذاحلمأليلةذات
كاذأيأاحد5إنساذجهدمنممبرالعملحذاإذنفسهفياقا5عليهفأشفقالحصاد

وتركالحلمرسألةالراهبرأدركلوثرمارتنصديقهفيهفرأىالوحيدالحاصدوجهإلىوتطلع
صديقهرفيمهيشاركالجهادميدانإلىوخرخحلوافوحدته

والوعاجزونمرضىالناسربعضومبشرأحاصدأإنسانكللريصأنالمسيححلمإن
يعملواأنيستطيعوذالالناسممثرللىريةنررزمةاصلواتهمءوهؤأفىيصلواأنإاليستطيعون

ءهؤالقامإذاإالالحصاديشواءالعطامجردمكروشيئأالصالةمجردمنممرشيئا
األكمااالوجهعلىبواجبهمزاكثره
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العالثرألصحاح
الملكرسل

0114متى

منرواينهمجرمللنظاميجعلالولكنهيسوخحياةقصةبهيروىمنظمأأسلوبامتىيتخذ

التجربةقصةوفيإليهالموكولالعمليسوعفبلكيفلنايظهرالمعموديةقصةففطوالحركةالحياة
الوللصليبالتضحيةأسلوبالعملهذاإلنجازيتخذهانيسوعقررللذياألسلوبلنايبين
الثامناألصحاحفينرىكمايسوعحكمةكلماتإلىنستمعالجبلعلىالعظةوفيواآلياتالقوة
األصحاحفيواآلنيسوعلمقاومةطيهودبةالقوىتضافرنرىالتاسعاألصحاحوفيقدرتهاعمال
يختارفإنهعظيمبعمليقومأنيريدفائدكلشأنهووهذارجالهيختاريسرعنرىالعاشر
والنجاحالحاضرفياألثريتوقفالجماعةهذهمثلعلىفإنالعملهذافيتعاونهالتطالجحاعة

فيحياتهءأثامعهيعملونالذينالرسليختاريسوعنرىاألصحاحهذافيونحنالمستقبلفي
المجدإلىعائدأيصعداعنددعوتهبثمهمةلهمسيتركوللذينالجسد

بارزنينحقيقتينهذهاإلختيارعمليةفينالحظهمأوأول

ئروةملديهتكنفلمدلبشرمنعادىطرازمنكانوااختارهمالذينالرسلءهوالإناألولى
مناخنارهملقدبارزاجتماعطمركزلهميكنلمووالتعليمالثقافةموافرقدروالالمالمن

القياميمكنهالذيالعادىاإلنساناعنيبحثيسوعأنللصددهذافيقيلوقدالعادييرالناس
يمكنكامتةإمكانياتإنسانصفييرىيسوعإناألفذاذعنيبحثمماكرالعاديةباألعمال

عليهايصرأنيمكنللتطالصورةفييراهبلفحسبهوكمااإلنسانيرىالفهوتنطلقان
الشاإلمكانأتبحسببلفقطعليهكانوامايحسبالالرسلاختارلقدونعمتهاللهبمعونة
إنسانأممطيستطيعوالالمباركةتأثيراتهتحتويدخلونفوتهتمتلكهمعندماعليهاقادرينراتم
ويسنخدمهاالعاديةءاألشيايأخذانقادرفيسوعللمسيحتقديمهيمكنمايملكالإنهيقولأن

عطمةرائعةقوةلتصير

النىالعشارمتىكانفمنهمللشحصياتمنكجيباخليطاللرسلءهؤالكانالثانيةالحقيقة

للقانولطحمعانهناككانمتىومعالربحسبيلفيالفاصبنللروماننقسهباعرجألالكثيرونيعتبره
للغيورينجماعةالمشهورللورخيوشفوسويصف661الوقاالغيورسمعانلوقايسميهالذى
وكانواألسينيينوللصدوقيينالفريسيينمعاليهودجاعاتسالرابعةالجماعةكانوابأنهمهذه
بأيالرومانحمكمنيرمندلتحررويطلبونالحدودأبعدللىدقوميتهممتعصبينالجماعةهذهأفراد
والوطنهمسبيلفييموتواأناصتعدللىعلىكانواوحاكمهمرجهمهووحدهاللهإنقائليئثمن

مالقبيطلقواأننالروكانواالحريةصيبلفييموتوناحبائهماغلرؤيةمنيفزعون
قيهابماءلففافييةمهلضحرداألبجميعيقومواأنورعونالكانواكمازضيشخصأىعلى
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وطنهمليحررواالكتيال

عانالقىلوأنهنفترضأنالطبيعطومنللغيورحمعانمنهاكانالتىالجماعةهطهذه
فيمعااالثنيننرىولكنناصدوهـلطخنجرايغمدانترددلمامكانأيفيللعثارمتىللغيور
معأالنقيضينجععلىالمسيحمحبةلقدرةرائعأعمليانموذجاالمسيحتالميذجماعة

معأالقلوبيوحدبلالناسبينيفرقالالحقيقطالتدينإذ

وقوىكاندرلوسالصامتوالهادكطءكبطرسالمقدامالجسورللسيحتالميذبيننرىثمومن

فيأنهالمسيحشعرالشخصيالتأمنمتباينةمجموعةإخهاكتوماالشكوكثيركيوحناالعاطفة
خدمتفيمنهانوعكلإلىحأجة

العهددطأنههوالسببولعلثرعاثنىالعددهذايسوعاختارلماذاالبعضلءتساوقد

ائيلإصرسوألعشراثنىاختارالجديدالعهدفيوهكذاإيرائيلفيسبطاعثراثناهناككانللقديم
العاملينمنرالعملألناألضخاصءهؤالعنمحيرأيحدثناالالجديدوالعهدالجديدالروحي

الرؤياممقرألنالكنيستفياهميتهملنايظهرالجديدالعهدانإالعههاكثيرانعرفالأنناومع

عشراالثنىالحملرسلءأعاوعليهاأساسأعشراثنالهكانبأنهالمقدسةالمديةسونايصبفى

بنيتللتياألساسحجارةكانواالمتباينةوشخصياتهمالحدودقأبثقافهمالعاديوذللرجالىءهؤال
ءونسارجالمنعديينأشخاصعلىوأساسهاكيانهافيتعتمدالكنيسةإنالكنيسةعليها

الركلننتع

91أ33ومرقىاحا1همتىنيعضراالئنىدعوةعنالثالثةالبشرينروايةنقرأصاعند
للتاليةالحقائقلناتتضحمعأالرواياتهذهونربطاءا63ولوقا

للصالةفيكلهللليلقضىأنبعديسوعأن631الويذكزلوقافإناختارهميسوع1

يمريسوعنتصورأننستطيعونحنرسألأيضاحماهمللذبنعشراثنطمنهمواختارتالميذهدعا
الجموعتفرقتأنبعدبقيتللتيالقليلةالجماعةوعلىتابعيهمنلدتشدةالجموععلىبعبنيه
أيادعنداثماحثلاللهإنقيلوكماالعظيمللعملبمسئوليةإلهمسيعهدالذيناألفرادعنباحثا

أعمالتوجد68ءاشعياأجلنلمنهبيذومنأرملمنيقولدائمأاللهفإنيستخدمها
يستخدملمنأعمالالبيتفيقونللمنوأعمالخارجاللىيخرجونلمنأعمالالملكولتانيكثيرة
ررلماالوأعماليعملونهامننحوللناسأنظارتجتذبأعمالعقلهيستخدملمنوأعماليديه
األعماللهذهيستخدمهمعمنباحثاالجمايرنحويتطلعويسوعأحد

فحسبعليهالعمليرضإنهعملهيعملثنانسانأووغماليسوعاندعاهميسوع2
متطوعضهعنلمححثلكنهالنايسخرأناليريدانهللتاسيدعولكنهانسانآيلزمالإنه
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يكونالأنأيضاوحرأمينايكونأنحرواإلنسانفضهاهـلوللدعوةيقبلأنحراإلنسان
يقبهااللوالدعوةيقبلأندهواإلنسانيدعووكسوعلمينأ

ينيعكقاثدأولهءوزراليكونوارجاآليعينالذىكالملكيسوعكانعينهمكسوع3
تقكيربعدددناسيعيندكنهوعطباللديهدلناسيضمالدلمسيحجيعثىإنجيشهأللويةقادة

باإلفتخارأحقفهومامنصبفيالرئيسلودلملكعينهلذايقنخرالذيواإلنسانورويةوتأمل
الملوكملكيينهعندما

يعينهممنإنيتعلمشخصلومتعلممعنلماتلصيذوكلمةللتالميذبينمنعينهموالمسيح4
العلمصإلىوصلناقدأنناتصورنالوعقولناأغدقنالذاللتعلمقابليةلهمتكونأنبدالللمسيح
بعديوماينعلمأناالستعدلدلهيكونأنبدالالمسيحوخادميسوعنخدمأننستطيعلنفإننا
اللهالىالمسيحإلىخطوةيقربهيمضيوموكلوم

341مرقمعهليكونوااختارهملقدداللتهالهاألجلهااختارهمالتيواألسباب5
العالمإلىيخرجواأنقبلمحضرهفييعيشواأنفيجبالعالمفيعملهيعملواانعليهمكانافاب
للمسيححضرةنيعاشواقديكونواأنبعدالناسحضرةيديخرجواأنيجب

الخدمةوبعدالناسنفوسفييالغتأثيرذاتكانتعظةيومذلتقدمللوعاروأحدإنقيل
عليهفردالمسيعيسوعمحضرمنللترجئتكأنكلليوموعظتلقدأصدقائهأحدلهقال

كذلككنتربمابالقول

لرتباكاتياونحنمعالشركةمنيتزودأندونالمسيحعمليعملأنإلنسانيمكنال
وننسىومجامعهاولجانهااإلداريةللكنيسةبأعمالننشغلقدللكنيسةفيحتىومشغولياتهاالحياة
بهايقومونالذينالناسكانإذاإالناجحاسيرأتسيرأنيمكنالالكبرةالرابمهذهكلأن
للبشرمعليكونوايخرجواأنقبلالمسيحمعكانواقد

يرسلدلذكطدلشخصهووالرسول631لوقا341مرقلىرسألليكونوادعاهموقد6
عندمنيألىإنهدلناسءأماالمسيحليسوعسفيروالمسيحيسفيرأوببعوثإنهمعينقيلرسالة
البشرإلىومحبتهوجمالهكالمهحامأليسوع

إعالنأوبرسالةيأقىالسيحليسوعكارزفالسيسكارزينمنادينليكونوادعاهمولقد7
المسيحيسوعأفكأربلالخاصةهءاراأوأفكارهدلبشرإلىيحملالفالمسيحيالناسللىمنه

دلغيرإلىيبلغهاانليستطيعيسوعمنأوألالرسالةتلقىقديكونأنعليهيجبلذلك

الملكرسولمهمة

0158متى

لليونانيةرالكلمةللعظيمةمهتمهمقتضيهبماويأمرهمويوصيمرسلهسلسيسوعنرىهنا
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السبيللناتنيرالمعانيمنمجموعةإلىثيرتوهطيثمماالمحنكلمةهطأوصاهمهنالمترجة

ومقامهمالرسلءهوالموجزفهمللى

جيشقائدهنايسوعوكأنماالجيوشفيواألوامرالعسكريةالفياداتفيتستخدمفهي1
فيهايرسلهمطالتالحملةبمقتضياتويوصيهمالقتالميدانإلىجنودهيرسل

للمثلامتلكهوقديسوعنرىوهنالمعونتهءأصدقايدعرحبنماالصديقمنتستخدموهط2
إليهيسعىالذياألعلىالمثلهذاليحققواهءأصدفايدعوينشدمأللذياألعلى

لتالميذهفيلسوتاوعظيممعلميقدصهاللتطواإلرشاداتالتعاليملوصفتستخدموهى3
العالمإلىيرسلهمأنقبلتالميذهيسوعيوصطوهكذاومريديه

ويقدمهءسفرايرسلملكيسوعفكأنمااإلمبرلطوريقعاألوامرلوصفتستخدموهط4
إليهاأرسلهمالتىمهمتهملنجاحالالزمةالوصايالهم

والسامرينائممشكلة

يسوعفيهايقولالتطللغريبةالوصيةهذهللوصاياهذهمستهلفيتعترفالفقرةهذهءوقاري

العبارةهذهفيللباديالروحفإنتدخلواالللسامرينمدينةوإلىتمضواالئممطريقالللىلتالميذه
ينطقلمالمسيحالسيدأنيعتقدواأنالشراحبعضجعلمماالمسيحتعاليمعييناإختالفايختلف
ينادونكانواممنالكنيسةقادةبعضبواسطةمتأخروقتفيأقوالهالىمدسوسةولكنهاالعبارقابهذه

االنجيللتقديمدعوتهفيالرسولبولسيقاومونوكانوافقطاليهودعلىاالنجيلرسالةتقتصرأن

ألمماالم

فعألبهانطققديسوعيكنلملواإلنجيليتضمخهاأنيمكنكانماالعبارةهذهأننرىلكننا
العبارفلهذهتفسيرمنبدالوأنه

سياسةأودائماأمرايكونأنبهمقصودايكنلماألمرهذاأنهوفيهنفكرأنينبغيماوأول
يقتحكانيسوعأنلنايؤكدمااألدلةمننرىنفسهاإلنجيلروايةفيألنناالدوامعلىمرسومة

ويكشفومودقاعطففييتحدثفهوجنسياتهماخالفعلىالناسلجميعورسالتهوحياتهقلبه
بطلهاخالدةقصةيذكرإليهونستمع4424يويعقوببئرعندالسامرةمنإلمرلةذاته

متىفينيقيةإلمرأةابنهيشفطونراه5103الوالصاعالسامرىمثلفيسامري
العالمإلىيذهبواأنتالميذهأمريسوعأنبشارتهخاتمةفييروىنفسهمتىوأن82ا5

02او72متىكلهاللخليقةباإلنجيلويكرزوا

إذأالعباوةهذهتفسيرما

شرقأوالسوريقأإلىكأأليذهبواالأنبمعنىأمطريقإلىيمضواأنتاليذهأوصىلقد
السامرةإلىجنوبايتجهواالأنبمعنىللسامريننمدينةإلىيدخلواالوأنالهرينبيئماإلى

مليااألمرفينتأملوعندمافقطالجليلإقليمعلىقاصرةخدمتهمتصيرأنيسوعأرلدوكأنما
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التحديدهذاإلىتدعومعقولةأسبابأرى

لهمتكونأنتقتضلللهعدالةكانثلذلكاللهخطةفيخاصمكانليهودكانفقد1

التاريخيةاألحداثسيرلكناإلنجيلرفضواإنهمحقيقةاإلنجيلرسالةحماعفياألولىالفرصة
األولىالفرصةلهمتكونأنمكان

لهمتكنفلماألممالمااالنجيلرسالةليقدمواالكايخااإلعدادلهميكنلمالتالميذأنكما2
الرسولبولىمثلشخصيةظهوريتطلبالحالكانالمناسباألسلوبوالالكافيةالمعرفة

النجاحصادفتلمااألممإلىالرسالةفدمواأنهمولوالفعالةالمناسبةبالطريقةالرسالةهذهليقدم
يعرفأناإلنجيلرسالةيحملمنكلفعلىاألجياللكلصالحادرسأنجدهذاوفيالمطوب
المزثرةبالكيفيةلهميوصلهاأذيستطيعاللمناإلنجيلرسالةيقدماللكطوإمكانياتهحدوده

أهدافاويختارأغراضيحددأنبدالناجحقإثدكلانهوواألخيرالقويالسببولعل13
يتعرضفإنهمحددهدفدونقوتهووزعوهناكهناجنودهشتتإذااماقوامأإليهايوجهمحددة

إليهايتجهالتطاألهدافتحديداألمرلزممحدودقاقواهكانتوكلماللفشل

ذلكلبليلفياألولىالتالميذخدمةتتركزأنأرادلذلكالحقيققعهذهيسوععرفلقد
فلسطينأقاليمكريعتبركان71ا42متىشرحأنظرقبلمنذكرناكماالجليلإفليمألن

الجديدةللرسالةلقبولتفنحا

يكنفلممجهوداتهموتتفرقللتالميذجهودتتوزعاللكطمؤقتاأمرايةالوتلككانتلقد
الرسالةلنجاحضروريةوسياسةمنهحكمةذلككانبلللهودالسيحمنتعصباهذا

وأعمالهالرسولكلمات

1ااو6متىشرحفيرأيناوكمااللهملكوتإقنرابيعلنواأنالملكرسلعلماكانا
األرضعلىكذلكالسمافيكمااللهمشيئةتسودفيهاألرضعلىمجتمعهواللهملكوتأن
ءالسمانيهطكمااللهمشيثةمحققااألرضعلإنسانفيهاعالقللبشريةتاريخفيفرصةنجدوال
التطالوحيدةالشخصيةهويسوعألناألرضعلىيسوعفيهاعالقالتطالفرصةهذهمثل

فياألرضإلىءجاقداللهملكوتفإنلذلكءالسمافيهطكمااألرضفياللهمشيئةحققت
بملكوتتحلمونكنتملقدانظرواقائلينالناسينادواأنالمسيحرسلعلىوكأنماالمسيحيسوع
يسوعحياةإلىانظروافيهاتحققفداللهملكوتفإنيسوعحياةإلىأنظرواالله

األرضإلىلللهملكوتءجاالسيحيسوعطففالملكوتأمعنىومنهاقيهالنعرفوا

أنيعملواانعليهمبلفحسبالكالمعلىمقتصراالرسلواجبمنيكنولم2
أنيمكناألعمالهذهالشياطينويخرجواالبرصويطهرواالموتىويقيمواالمرضىيشفوا
للموتىومقيماللمرضىشافيايسوعءجافقدومادياحرفيافنقهمهامزدوجاتفسيرانفسرها
فستطيعكماالبشرأجسادمعالجينرسالتهرسلهيحملأنالطبيعومنالبشرألجسلدومعالجا

الناسنفوسفيالسيحيحدثهالذيالتغيرلناتصففتراهاروحياالمهمةهذهنفهمأن
312



المترجمةوالكلمةاإلنسانفيالضعفنواحطتقويةإلىيشيرأنيمكنالمرضىءفشقاأ

ويسندالضعيفةلرددتهيقوكاإنسانالىيسوعيأقيعندماءضعفااألصلطمعندمامرضىأ
الهيةبقوةضعفهويمألالشرمقاومةعلىقدرت

الجسدىالموتمنأخطروالذنوببالخطاياوالموتروحيانقهمهاأنيمكنالموتىوإقامةب
هىوأد

قادرغيراإلنسانفيصيرموتحالةإلىتصلحتىتتطورأنيمكنالروحطالضعفوحالة
ينادىيسوعلكنءرجابالميتأالخطيةقبرنيقىويلللهصوتسماعأوالخررؤيةعل

رائعمعجزيبشكلقواهموتتجددوآذانهمعيونهمتنفتحالحياةإليهمفتعودلألموات

الرصالىتنظركانتالالوينشريعةفإن4الفسادمناإلنسأنتطهيرهوالبرصوتطهيرجى

يكونفيهالضربةتكونالتطاألياماكلةاألبرصعنالثريعةوتقولوفسادنجاسةأنهعلى
ملوك2وفي3164الوبينامقامهيكونالمحلةخارجوحدهيقيميخسإنهنجسأ

المجاعةحالةفيإالالمدينةيدخلواأنيجرؤوالمأنهموكيفبألبرصالمصأبنعننقرأ734
للىالمرضبيتفيوبقيبالرصأصيبالذيالملكعزرياعننقرأها5ملوك3وفيالقاتلة
وفانهيوم

للتطاألفكارإلىالنقاوةيعيدواوأنالنجسةاألجسادإلىالطهارةيعيدواأنالتالميذعلىكان
يطهرالمسيحيسوعلكنتأثيرهتحتيقعونالذينغيرهيفسدفالشريرواآلثامالخطيةافسدتها
بالخطيةذاخهاأفسدتالتيالنفس

تمتلكهنسانالشيطانيمتلكهالذيفاإلنسانالشياطينيخرجواأنالتالميذعلىكانوقدد

تصيرإنسانعلىالشريسودوعندماوأفعالهأفكارهعلىيسيطرأنيستطيعوالالشرقوى
يسوعءجاوقدإبليسمنمقيدايصيرإذالشرويسنعبدهالريرةالعاداتمنمجموعةحياته
إبليسعبوديةمنالناسيعتقفهوباإلطالقللمأسورتنلينادي

وإسعاداللهملكوتحلولإعالنفيالملكقصديتممواأنالملكرسلرصالةهىوهذه
والشروللنجاسةوالموتوالضعفالمرضعواملعلىبنصرتهبمالبشر

الملكرسولمعدات

51ب018متى

حمعوهاالذيناليهودعقولفيصدىهاتجدشكوالكانتالفقرةهذهفيإةعباكل

لتالميذهموالربيينالمعلمينأعظميقدمهاكاذطالتالتعليماتلتالميذدالمسيحالسيدأعطىفقد

ولذلكمقابلبالالساميالدينيتعليمهميقدمونالمعلمونكانأعطوامجانأأخذكأمجانأال
ناللقدللناسيقدمونهالذيالدينطليعليمعنأجرأيتقاضواالأنيذهتاللىميطلبونكانوا
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مجوزيكنولممجاناتعليمهميقدمواأنالناموسمعلمطفعلىلذلكمجانااللهمنالناموسوسى
منكاناألطفالتعليمألناألطفالتعليمحالةفيإالتعليمهمعنأجرةايةيتقاضواأنللربين
ولذلكالوالدعننيابةبذلكيقوملفاطفلبتعليمللربينأحديقوموعندماالوللدينواجب

تنصالشناوقيمقابلبالدائمأكانللكبارالناموستعليملكنأجرايتقاضىأنلهيحق
باطدةتصيرللشاهدوشهادةأجراعنهاتقاضىالباطدةتكونقاضى11أحكامأنعلىالشريعة

جأروفاوالبهنفسكترفعتاجاللناموستجعلالاالرلىصادوققالوقداجرأعنهاتقأضىإذا
يطلبمنفإنلذلكيفنىفإنهعالمطلنفعللناموستاجيستخدممنهليلوفالبهتحفر
للدمارإلىنفسهيقودفإنهالناموسكلماتباستخداملنفسهنفعا

التينمنيأكلوكانحديقةفيمرةدخلأنهتارفونوهوالربينأحدعنحكىوقى
عنالرلىلهفكشفوضربهالحارسبهفالتقىلمحصولجنىبعداألشجارفيتبقىالذي

نادمأحزيناحياتهطيلةظلالمذكورالرثطلكنمشهورامعلماكانألنهفأطلقهشخصيته
الشخصيةلنفعتهللناموسكمعلمصفتهاستخدمألنه

كانذالمجانيةاللهنعمةفإنمجانأأخذوهمامجانايقدمواأنتالميذهالسيحعلملذلك
عنيامتيازإنهإذاعتهأجرةينالحتىلنفسهيخفيهالأنواجبهفمنمفرحخبراإلنسانلدى
علينااللهأغدقهاالتهللغنيةوالبركاتالسعيدةاألخبارفيمعنااالخريننشاركان

اليهودكنوقدمناطقهمفينحاساوالفضةوالذهبأيقتنواالأنلتالميذهالسيدقالثم
مجملواالأنأوصاهمكماللنقودكحافظةمالبسهمبهايحزمونللنطالمنطقةمنجزعايستخدمون

بعضفيهليحملواالكيسللناساستخدموقدبهاسيقومونالتطللرحلةمزوداأوكيسا
أنبعدمألمنلهمالناسيقدمهمافيهليجمعواالمتنملونالفالسفةاستخدمهالضروريات
يعلموهم

يكلمهمعنلقدتعبهممنيزيدأوللتالميذءعنامنيضاعفأنيريدالمسيحالسيديكنوير
بعصاالهيكلجبلإلىإنسانيدخلأنيتبغيالأنهلنايذكرفالتلمودءلليهودعندمألوفأكالما

وراعهيتركالهيكليدخلوهواإلنسانأنذلكفيوالفكرةبأحذيةأونقودفيهامنطقةأو
إلىتالميذهينظرأنالمسيحللسيديدسوكأنماللدنيويةوحياتهوأعمالهبتجارتهيختصماكل
يظهرأنويجبللدنيابأعمالمنشغأليكونأنينبغيالاللهفرجلاللههيكلكأنهكلهلمالعا
اوليللهاألولاإلهتماميعططاللهرجلإنالحياةهذهمنيأخذهعمايبحثالأنهحياتهمن
ياتدللما

يههتيأنينبغطالاللهرجلكانفإذاأجرتهمستحقالفاعلأنالسيديذكرعينهالوقتوفي
بكاجاتهيهمواأنحريناآلعلىفيجباالديةاتهصباس

كانعينهالوقتفيولكنللناموستعليمهمعنأجرايتقاضواالأنلليهودالمعلمينكلكان
للرلىيعقوببنلليعازرقالوقدالناموسمعلمطيعولواأنوواجباومنيازاثرفأيعتبرونهالناس
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ذبائحفدمكمنيكونممتلكاتهمنيتمتعويجعلهعليهضيفابيتهفىمعلمايقبلمنكل
لعملهيتفرغأنالمعلميعاونأنالشعبواجبمنكانفقدسمتديهة

علىلكنالماديةباألمورنفسهيشغلأالاللهرجلواجبفمنمزدوجةحقيقةنرىهنا
معقولةبكيفيةإلعالتهاللهرجلنحوواجبهفييهملأالاللهشعب

ءالسواعلىالشعبوعلىالمعلمعلىمسئوليةتضحعالكلماتهذهإن

الملكرسولتصرف

511151متى

يبحثواأنعليهمقريةأومدينةيدخلونفعندمارسلهإلىعمليهنصائحالسيديقدموهنا
تستحقالتىالطبةالسمعةهوهنامستحقدابكلمةوالمقصودمستحقايكونفيهابيتعن
يتمتعالبيتفيضيوفانزلواأتهمفلوالمسيحرسلفيهينزلالذكببالبيتاألذهانفيترتبطأن

سيلقيهذافإنشاثبةسلوكهمأوأصحابهأخالقتشوبمكاذفيأوالطيبةالسمعةبهذه
فيعثرةيصيرءماشبأينفوسهميريطواأالطينبغلذلكهمرسالويعطلخدمتهمعلىظالأل

انمعناهولكنللمسيحليربحوهمالناسءهؤالبمثليتصلواالأنأبدايعنيالهذاطريقهم
إليهالمقربينأصدقائهاخنيارفيالمسيحرصوليحقق

ذلكفيوالحكمةاخرمكانللىيخرجواحتىهناكيمكثواأنعديهمبيتايدخلونوعندما
يدخلونوقد4ومريدونأتباعلهميصيرقدمامدينةفيالزمنمنردحاإقامتهمبعدأنهمهط
المسيحرسولإنوالماموالراحةيالحياةاالستمتاعلزيادةبيتإلىبيتمناالنتقالتجربةفي
راحمتههوليسوانفعاالتهحركاتهفييتحكمالذيالعاملوإنالمادياتألجلالناسيصادقال

الروحيةرسالتهتحقيقبلالشخصيةومتعته

مسعتحقايكنلمإذاالتالميذإلىالسالمورجوعالبيتعلىالسالمعنالسيديتحدثثم
الوقتذللثفيالناسعاداتإلىرجعناإذاإالجيدافهمأاآليةهذهنقهمأننستطعالونحن

الفعالالمستقلالوجودمننوعأللكلمةإنيعتقدونالناسكانالزامندلكفيالشرقينفعند
تظهرالفكرةوهذهالبندقيةمنالرصاصةتخرجكامستقألمعينافعأللتفعلالفممنتخرحفهى

5432ءإشعياوفياللهفممنيخرجالذىيالكالماألخصعلىوترتبطالقديمالعهدفيبوضوح
تجثولىإنهترجعالكلمةالصدقطفممنخرجأقسمتبذاتييقولاللهءإشعيايسمع
منتخرجالتطكلمتطتكونهكذانقرأاا55ءإشعياونيلسانصيحلفركبةكل

الدرحىسوزكريالهأرسلتهامافيوتنجحبهرتماصتعملبلفارغةإلىترجعالفمط
53زكريااألركهكلوجهعلىالخارجةاللعنةهطهذهالصوتويسبعالطائر

البيتألهلالسالمكلمةيقدمونالتالميذأنالكالمهذافيالمتضمنالعنىنرىوهكذا
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ينالونالالبيتأصحابأنأيثانيةيستردونهافإنهمالكلمةلهذهمستحقأالبيتيكنلمإذا
الكلمةبهذهالنطوقةالركة

الملكرسلفابئالرصلءهؤالرمالةورفضونمكانأيفيالناسكانإذاإنهالسيدوقال
الطريقغباركانلليهودوبالنسبةالمكانويتركواأرجلهمغباروينفضواخارجايخرجواأنعليهم
عندمااممطمكانفيسفرهعنداليهوديوكاننجسأيعنبريهوديغيرأواممطمكانأيغباراو

األممةبنجاسبالدهإلىيدخلالحتىرجلهعناألممطريقغبارينفضبالدهحدودإلىيصل
معاملتهميعاملوهأنعليهميقبلهمرالرسالتهميرفضمنإنلتالميذهيقولأنالسيديريدوكأنما
لثمم

وحقيقةوقتئذبالظررفرهينةوقتيةحقيقةحقيقتينالفقرة5ففيأننوضحأنوينبغي
دائمة

أوأممطريقفىيمضواالانلتالميذهالمسيحقولكبيرحدإلىتشبهالوقتيةفالحقيقةا
للسامرينمدينةإلىيدخلواال

إقليمإلىاإلنجيلرسالةتصلحتىفقطالرحلةبهذهتختصكانتاإلشارةهذهأنذكرناوقد
نتركأنيقصدالفالسيح4ايضاالحالةهذهفيوهكذاوتتبعثرللشالميذجهودتتوزعوالالجليل
أنمنأبعدالتاسمننوعاهناكأنأووهلةألولقبولهايرفضونداموامارسالةدونالناس
ألنالسرعةيقتضكانبالذاتالحالةتلكفيالمؤفتالموقفإنبلكالدلنعمةلليهمتصل
للوقتلضاعةيحتملالمماممكنعددكبرالرسالةإلىيستمعأنوينبعامحدوداكانالوقت

للرسالةيقبلونواليعاندونينللذمعومناقشةجدلفي

أخرىمرةتأتيهالفقدماإنسانإلىتءجاإذاالفرصةأنفهيالدائمةيقةالحقأما2
ضاعتفإذاالوقتذلكفياإلنجيلرسالةللىيستمعواانفلسطينلسكانالفرصةكانتلقد

هاننأنبعدالكلمةتعودالءأشياثالثةلنالمثلويقولتأتيهمفربمإلنمنهمالفرصة
الفرصةمأسياةتكونماكثيراالحياةمأساةإننضيعهاأنبعدوالفرصةنطلقهأنبعدوالسهم
الضائعة

احماألكرحالةالدينيوموعمورةسدومألرضستكونانهالسيدلمحذكرللفقرةهذهختاموفي
وعمورةسدوماسميسنخدمالجديدوللعهدواللكوتاالنجيلرسالةترفضماالتللمدينةمما

92ورومية92أ7و31و0121ولوقا42و32اامتىانظروالفسادللشرنموذجا
المدينتينهاتينفإنوعمورةسدومهالكقبلأنهنالحظولعلنا7ويهوذا26بطرس3و
أيضااللهرسلرفضتافقدااأ91تكوينشريرةبطريقةالضيافةواجباتانهكتاقد

المسيحرسالةترفضاأنللفرصةلهماتكنفلمالشرمنبلغتامهماالمدينتينهاتينلكن
الجليللدنممااحتماألكرحالةللدينيومفيلهماستكونأنهقيالسببهواوهذوملكوته

زادتاإلمتيازلتزادتكلماأنههطالصادفةاكيدةالحقيقةألناإلنجيلرسالةسترفضالتي
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ياتلمسخو

لرسلهالملكيقدمهالذيالتحدي

0106122متى

انناأوالمافيهءجاماعلىمالحظتيننقدمأننستطيعبالتفصيلالعقرةهذهدراسةقا

فقدللتظامحبهوهولمتىالمميزاألسلوبهنانالحظتالجبلعالللعظةدراستنافيذكرنا
كانولوحتىمعينموضوعفيالمسيحالسيدأحاديثمجموعةواحدمكاننيمجمعأنكتاد
نرىوهناالملكوتعنيسوعذكرهمامتىجعالجبلعلىدلعظةففطمخنلفأالحديثزمان
الحديثهذاأننعتقدولسنامتعافبةمراتفيتالميذهإرصالهعنديسوعأحاديثبعفمجمعمتى

عنديسوعاناألصحاحبدايةفيرأيتطفقداألولىإرساليهمعندللنالميذموجهاكلهكان
لكنناللسامرينمدينةإلييدخلواأالأممطريقإلىيمضواالأنتالميذهأوصىاألولىاإلرسالية

السيدكلماتبعضأنفيقينألألممشهادةووالةملوكأمامسيقفونأنهممجدثهمنسمعههنا
القيامةبعدهايعضقالوربمأللتالميذلىاألهاإلرماليةغيرأخرىظروفنيقالهاهنا

فقداليهودمنالسامعينعندمألوفةأفكارايستخدمكانحديثهفييسوعأنالثانيةالمالحظة
اآلقطالدهرثمالحاضرلمللعاأوللدهرهذادهرينإلىالزمنيقسموناليهودكان
الدهرينهذينوبنلللهفيهايحكمالذيالذهبىالعصرإلىبذللثويشيروناآلقلمالعاأو

ومنلكثيرينءوقضاودينونةعنيفةواضطراباتخطيرةأحداثتحدثفيهالذيدلربيوم
فيالهودانتظارلتعنشيئانعرفأننستطيعالعهدينبينمافترةفىاألدبيةلليهودكتابأت
الناسأنكتاباتهمفيونقرأللمسياويأقيالعالمشثونفيفيهاللهيتدخلالذكلطالربيوم

علىوالصغارالصغارعلىالكباروموالعائديةدلروابطوتتفككبعضعاليعضهمسيقومون

للدمأخهاروتجريكثيرونويهلكأوالدهمللناسويهجربعضابعضهمويكرهونارالكب
073باروخرؤيا3191اليوبيل62و9ءالثالطعزراسفراقرأاألرضفي

112و95و657أخنوخ

فعندماالربيومفياليهودهنوقعماويفهمالقوديةالكتاباتهذهيعرفيسوعكان
إنللناسيقولكأنهكاناألحداثهذهولنورسالنهمجيئهبينوربطالناسإفىتحدث
ءجافقدللتاريخأبمظمفيتعيشونوإنكمفعألءجاقدتنتظرونهالذيالربيوم
لمالعاعلىاللهملكفيهيسوعالذياالقطالدهرأبودبعلىونحنالمسياءوجاالرببوم

لرسلهالملكأمافةا

كتعرضونسوفبماصرهملألنلتالميذهللسيدأمانةمنكثيرأنتأثرالفصلهذانقرأعندما
طرتيهوهذاميناديقوكأنهسيإلقونهاالتيالصعابمعددأالتحديلهميقدمإنهله

تقبلونهفهل
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لكنواألزاهيرالورودلهمويفرشونتابعيهمأطمبردقةوعودايضعونلمالعاقادةيعضن
وللموتولفاطرالصعابتالميذهأماموضعيسوع

منكثرينوأنالمصاعبوارتيادالمخاطرةحباإنسانكلقلبفيأنللتاريخألبتوقد
إلىأصغىمنالمجاهدينالشجعانمنوجدواللناسأماملطقيقةوضعواعندماءاألمناللقادة
البطولةقطرطريقهمفيومارنداثهم

والعطثىلبوعسوىلهميقدملنأنهألتباعهلدمهـطيغلىلعلن9481سنةروماحصارفبعد
بالئاتلليهوجدكلوايتبعهأنوطنهيحبمنيدعوولكنهوالموتوالمشقة

والدموعوالعرقللدملبالدهيقدمإنهتشرثلقالدنكركةحادثوبعد

التيهطللبطرلةلدللدعوةلنبلوالرخاوةالراحةإلىيالدعوةالناستجتذبلنالكنيسةن
البعثرقلوببمجامعتأخذ

لرسلهاالضطهاداتمنأنواعثالثةيسوعقدموقد

أنعديهممحاكمتهموعندووالةومدوكامجالأماموسعحضرونستضطهدهمفالدودةال
فاآلنقائألموسىاللهوعدفقدبهيتكلمونمالهمسيعطىاللهفإنيتكلمونبماذايهتمواال

421خروجبهتتكلمماوأعلمكفمكمعكونوأنالذهب

كثيرينولكنوالقسوةاأللمأوللهانةيخافونيكونوالماألولالمسيحيالعصرفيوالمسيحيون
لذدكيفيدهوالإيمانهمللىءيسىمماالكالمفينفوسهمعنالتعبرعلىقدرتهمعدميخشونكانوا
انهميبسببمحاكمتهمعندأفواهمفىرسالةسيضعأنهاللهوعد

راغبةاليهوديةالكنيسةتكنلموالمجامعفيفسيجلدونستضطهدهمالدينيةةوالسلطب
عينهالوقتوفيصالمهايهددونمنمعتتبعهخاصأسلوبلهاوكانأحدنرعجهاأنفي
دضطهادأالمجيةتجدأناغرلوليس716أعمالالمسكونةفتنواالذينهمالمسيحيونكان
المنحجرةالمتجمدةطءالمبادعداوةصيثيراللهرسالةيحملمنفإنالهوبريةللكنيسةمن

ويغلقونبالجنوذسيتهمونهمإلهعوأقربهملهمدلناسأعزإنستضطهدهمواألسرةب
طاعتهبينيختارأنوهواإلختيارمننوعأشقأحياناالسيحىيواجهفقدوجوههمفياألبواب
وأملهألصدفائهوطاعتهللمسحح

الملكولرطهدونلمحذا2

حكومةأيةتضطهدلماذانقهمأنعلينأيصعبالحاضرةنظرناوجهةمناألمرإلىنظرنالو
أممننأحتردصواوالمحبةوالتعاطفدلقاوةحياةنحوتهدفالكنيسةرسالةأنمعالمسيحكنيسة
اضطهاداإقادتهاااألسباببعضالرومانيةالحكومةلدكانتأنهنعرفللتاريخدراستنامع

50121متىشرحراجعالمسيحيبن
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نسبفالبعضالمسيحينإلىتوجهكاذبةاتءوأفتراشنيعةاتهاماتهناككانتفقد

ءالعشافريضةعنديرددونهاكانواالتطالكلماتبسببوذلكالبشريةاللحومكلةمنأنهمبليهم
بسبباإلباحيةأعداؤهمإليهمنسبوقدالدممىويشربونالجسدمنيأكلونأنهممنالربافي

تعمدهواةمنبأنهمالبعضاتهمهموقديقيحونهاكانواالتطمحيمهاألسبوعيةالمحبةةو
بالخيانةالبضعاخهمهمكماحريقشكلعلىستكونالعالمنهايةأنيصورونكانواالنهمالحريق
ويعبدونهباإلمبراطوريحلفونيكونوالمألنهمالوطنيةوعحم

كانواأنفسهممروجيهاأناوتاإلفتراعهذهيصدقونكانواالناسأنفيهالمشكوكوم2

كانوقدالعائليةالروابطتفكيكمثلأخرىاتهاماتالمسيحيينإلىوجهوالكنهمبهايعتقدون
الديانةاعتناقهمبسبباآلخرالبعضعلىينقسمونكانوااألسرةافرلدبعضألنصحيحاهذا

وزوجاتهمواألزواجوأوالدهاألببينيفرقألنهمكروهاشيئاالناسنظريخاهذاوكانلمسيحية

كانالمسيحيةالكنيسةفيالعبيدمركزالمسيحيينالضطهادالجوهريةاألسباببينومن3

ءهؤالثورةمنخوفهااإلمبراطوريةيفزعكانماوأشدالعبيدمنمالينستةالرومانيةالدولةفي
حالةفيالعبيدءهؤالءبقابضرورةيقضطالرومانيةللدولةطمتنكانوفدوعصياخهمالعبيد

حدتفوقفطعةالعاقبةكانتوإالالتذمرأوبذواتهماإلحساسعلىتشجيعهموعدمالعبودية
رالتصو

الخاصةدائرتهافيعاملتهمولكنهالعبيدءلهوالتحريربحركةتقومأنالمسيحيةالكنيسةتحاوللمو

األحرارمعالمساواةقدمعلى

القانونعليهمنطبقأنويجبتمامامثلناالعبيدإنيقولىاإلسكندريكليمندسكنبوقد
وفيالروحيخاإخوةولكنهملنابالنسبةعبيداليسواالعبيدإنيقولمانيوسوكتبالذهبى

فإنهالكنيسةفيالعبيدمنآالفوجودمنالرغمعلماأنهالذكريسثحقومماالديانةضركة
كانتكماعبدصاحبهأنعليهمبيننيةالروماالدولةفىالمسيحيينقبورمنواحدفبريوجدم

الكنيسةفىكبيرةعاليةوظائفللعبديتقلدأنالممكنمنكانأنهإلىباإلضافةهذاالعادة
كاليستوسمثلرومافىالعبيدمناألساقفةبعضكانالميالدىالثافىالقرنوفىالمسيحية

أعلنم022عاموفىعبيدوالشيوخالشمامسةبينيكونالطغريباشيئايكنولمبيومما

ةأسمنفتاةزواحتباركأنةالمسيحيللكنيسةيجوزانهعبداكانوقدكاليستوسألسقفا
القانوننظرفىمشروعغيرزواجاكانهذاأنمعوتحررعبداكنرجلإلىالمرلدسامية

نىماولرا

ونظامهامدينتهاأساسخهددفوةأنهاعلىالمسيحيةالكنيسةللىالرومانيةللدولةتنلذلك

للروملفىالقانونبحسبينالوهأنيجبالمكانأللعبيدتعطىألنهااإلمبراطوريةكيانوتهدد

الوثنيةبالدياناتالمرتبطةالماديةالمصاعبعضعالبالغأثرلهاكانالمسيحيةأنوالشك4
اعتناقألنوالذهبالفضةوصناعبتجارمحميراأضرتأفسسإلىالمسيحيةدخلتمعندما
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وفي4272اأعماالدلوثنيةاآللهةوتماثيلصورءثرافييرغبونالكئيرينجعللمسيحية
إتخذأنهكيفيذكر96ابلينطرسائلتراجاناالمبراطورللىبيثينيةآحابلينطرسأئل

الوثنيةللديانةوليعيدالناسهجرهاأنبعدروادهاالهياكلإلىليعيدالمسيحيةنموليوقفإجراعات
كانواأخهعابدوالاالقتصاديةالناسبعضحيلةفييوثرالمسيحيةانتشاركانووالئمهااحتفاالتها
للسببلهذاالمسيحيةعلىينقمون

لذلكءاستبدادحكمكلفييعارضهاماتجدوكرامتمأوحريتهاإلنسانعنالمسيحيةفكرةإن
إيمانهأجلمنلإلضطهادالمسيحيتعرض

الملكوسولفطنة

أ0132متى

ففىواالحتياطوالحذرالمسيحيةالفطةنحووتوجهناحكيمةمشمورةلناتقدمالعبارةهذه
ءضهداماتواممنكثيرونوهناكمختلفقبأخطارمهددانفسهالمسيحيالشاهديجداالضطهادأوقات
دونشاهدينخياأناسنطعضاإذاالموتإلىبأقدامنانمععىانيعنطاهذالكنإيمانهمننيجة
دوتاإلستشهادإلىبأنفسهميدفعونالجارفةوغيرتهمحماسهمفيكانواالناسفبعضإليمانناإنكار

بقاثهفرحسةالمومنيضيعأالويجبغاليةالمؤمحياةأنلنايرضحهناوالمسيحملحةضوروة
ينكرالأنينبغالحالةكلوفياالستشهدفيدائمأليستفالشحاعةمبرردونالحياةقيدعلى

جهينهأوإيمانهالمؤمن

الناسيعلموذسودالالرييونكانفقداالهذافيالثائعةلليهودتعاييمءأيضونجدولعلنا
لديانتمطإهانة5إنغارفيهعمأليعمللمإذابالموتييددونهفيهلموقفيتعرضاليهوديكانإذاانه

ثديدهالتختيعملهأذلهفيجوزلهشخصيةمهانةاألمرفيكانإذاأما4الموتيقيلانفعليه
حياتهإنقاذسبيلفيللناموسمخالفأكانوإنحتى

يهوديأامسكرومانياجنديأأنفلوشائعأمثاألالحالةهذهمنيتخذوناليهودالربيونوكان
صتالضغطختيأصأذليوديفيجوزهذاالخنزيرلحمملىللهوقاليهزاأنواراد
الكلالررمافىلندمحبااءقالإذاأماالموتوليسالحياةهدفهااللهنواميسألنالخنزيرلم
أرزفلإللهعبادتكعلىعالمةأودليهوديةالديانةمتنحسلكعلىدليألهذاالخنزيرلحممن

دينهبسببموتهإلىهنماادىولوحتىيأصأالينبغطالحالةهذهففطلإلمبراطورال

نقبلهاأنعليناللواجبتأديتناطريقفياألالمتناجلإذاأنههويحالمسيضعهالنيىرالمبدأ
إليهانسعىاواآلالمءوراخنتجرىأالينبغيالكن
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الملكءجي

ب2م01متى

ثبدوالمسيحالسيدحديثمتىبهايروىطالتفالكيفيةللمنأقشةكبيرامجاألالعبارةهذهتثير

يكونائيلإسمدنفيدورتهميكملواانقبلإنهيرسلهموهولتالميذهيقولللسيحالسيدكأن
فعأليحدثلموهذاالثافىبمجيئهالعالمكلللنتظروسلطانهمجدهويتحققءجاقدالعهـظميومه

للعبارةتفسيرحولالجدلثارلذلكالواقعفي

ويتوقعوقثانيةالمسيحءمجطبسرعةيؤمنونكانوااألولىالكنيسةفيللسيحيينأنوالحقيقة

يعيشونكانواألنهملهمبالنسبةطبيعيأأمراللشعورهذاكاناألرضعلىحياخهداأيامفيحدوف
االنتظاروهذاللشعورهذاولعلوتمجيدهمتحريرهميومإلىويشتاقونواالمإضطهاداتفي

سيأتىالمسيحأنتفسيرهيمكنيالذبالشكليضعونهاالمسيحأحاديثعنرواياتهمنيجعلهم
المسيحالسيدأقوالمنواحدقولعنالبشيرينروايةبمفارنةذللثنالحظأنويمكننايعاس

إبنيرواحتىالموتيذوقونالقوماههناالقياممنإنلكمأقولالحالتاليةالنصوصفي
2اشهـ6متىملكوتمفيآتيااإلنساذ

اللهملكوتيرواحنىللموتيذوقونالقوماههناالقياممنإنلكمأقولالحقلهموفال
972قالوا

بقوةأقىقداللهملكوتيرواحتىالموتيذوقونالقومااههنللقياممنإنلكمأقولحقا
91مرقس

أقدمهيمرشىبشارةأنومعلومواحدلحديثنحتلقةرواياتهطيفاالثالثةاألقوالفهذه
أخرىروايةأكيمامنللمسيحذكرهالذيالنصلليأقربروايتهإنالقوليمكننالذللثالبشاثر
يرواحتىيموتوالنقومالمسيحكالميسمعونكانواالذيناألشخاصيينمنإنهمرقسيقول

الصلبحادثةمنعامأثالئيننحوبعدأنهإذمجيدفبصورةهذاتموقدبقوةآتيالللهملكوت
ملكوتأتىلقدالزمنذلكفيلمالعاقلبكانتالتطروماإلىووصلتاإلنجيلرسألةانتضرت

يسوعمععاشواممنقومذلكوشهدللبشرقلوبوغمرلليلدانوامحنسحبقوةالله

نقريبامرقسرواهكماالحديثروىولوقا

الوتيذوقوالنفهمقوماأنيذكرفهوقليألتختلفبكيفيةالحديثيروىفإنهمتىأما
08عامنحوكنبتمتىبشارةإنذلكتفسيرولعلملكوتهفيآتبأاإلنسانابنيرواحتى
عنيبحثونالناسوكانيعانونهالمسيحيونكانللذىللعنيفاإلضطهادأيامفيميالدكهأ09ئو

إتيانتصفالتطالعبارةتناولوالذلكالمروعةاالضطهادآالممنلتخليصهمبهيتعلقونوعد
وهمحياتهممدىعلىثانيةالمسيحءمجطبمعنىوفهموهااالنجيلإنتشارليقوةاللهملكوت
ذلكفيمعذورون
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مرقسمعيتفقالذىباألسلوبكتبناهافلوأيضاالعبأرةهذهفىمتىفعلهماهذالعل
هكذالكانتولوقا

هذاحدثوقدلللهملكوتيأقىحتىإسرائيلمدنتكملوناللكمأقولالحقفإنى
لللهملكوتوأقىالمسيحلقبولالقلوبوتفتحتاستمرتعأباإلنجيلالكرازةفإنفعأل

كذلكاألمريكونأنحأثاتوقعهفيمخطئاكانالمسيحالسيدإننقولأننستطيعالإننا
وقتنيثانيةالمسيحءمجطبسرعةوعداظنهماالمسيحكلماتمنيفهمأناستطاعمتىلكن
التاسكانواالضطهادوللفزعاأللموقتفيألنهذلكفعلوقدمنىحيءاألحيامنكثيرينحياة

المسيحءمجطوبوعدباألمليتعلقون

الأنهيقيتانعلمألنناألجلهيتألمونوهميشجعهمبالروحءجاإلجقمثانيةالمسيحءجاوقد
ومقوياإياهمسنالبجوارمأيسوعيكونأندونالمسيحأجلمنشخصيتألم

الملكوآالمالملكرسول

094252متى

أقوالبينفمنهولهحدثمالهميحدثأنيتوقعواأنإلىتالميذهنظرالمسيحالسيديوجه
ةخابكيفيةبعدفيماالمعنىهذااستخدمواوقدكسيدمايكونأنالعبديكفطالمأثورةلليهود
خرائبللمقدسةوللمدينةللهيكلصارحتىباألقداموثيست07عامفيأورشليمخربتقعندما
وهناللشخصيةوتملكاتهمييوتهمعلىفهمكثيروقوناحلمالعاءأنحافيالقودتشتتوأنقاضا

فقدإذاجهوديأييشكوفكيفأنقاضاصارقدالهيكلكانإذالهميقولونمعلموهمكان
لهخاصاشيئا

أمريننرىهناالمسيحالسيدتولولي

الذاصليباالمسيحيينتظرهكذاصليبايحملأنالمسيحعلىكنفكماهـتحذهناا
بعلزبولللساطلنوصاحبالبيتربوهونفسهللسيديلقبواأناجترأواقدالمسيحيةءأعداكان

فيلنشاركهبلفقطمجدهلنشاركهاليدعونايسوعلنبيتهأهلعنيقولواأنينتظرفملتا
للذىللصراعفييشتركأنفضهـكانلذاللنصرثماريذوقأنإنسانيستحقوالعوآالجهلده
النصرذلكإلىيقود

ألجلوللتصحيةالمسيحعملفيمشاركةهوللمسيحألجلفاأللملمتيازأنرىوهنا2
وتقولالروحيةالحربتصفترنيمةاإلنكليزيةلللغةفيللمسيحتضحيةفيمشاركةاإليملن

وتحننقولأنونستطيعأقدلمههسونللقدوضعحيثأقدامنانضعنحناألخوةأيها
لمنإنهأقدامهنفسهالمسيحوضعحيثأقدلمناوضعلمتيازفينشتركإنناالمسيحألجلنتألم
نكونمسعحناألجلبشينضحيوعندمالطالدلباهدموكبفيأننانشعرأناألمورأمجد
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قيامتهقوةأيضاسنعرفمهآالثركةنعرفوعندماالمسيحمعالركةالرلط

اطوفمنالملكزسولتجرد

72و0162متى

االعدادنيأخرلننمرتينالوصيةهذهويكرريخافواالأنلتالميذهوصيةالفقرةبهنهللسيددأ
بالشجاعةمتصفةلطوفمنمتحررةالملكرسولشخصيةتكونأنبذلكوهويريدالالحقة

لألسمنغوهعنقيزهالتي

أمريننرىالفقرةهذوفي

ذلكومعنىولضحاوسيطهرإالمكتومضطيوجدالألنهالتالميذيخافعالينبغىا
سينتصرأوالحق4عكلالحقللالتينيةلطكموفيالهايةفيسينتصرلطقأن

لننكلمعليهملفيلردكانينفيمأوملفيلأندرويشنقأنالسادسىجيمأرلدعندما

تنفيهأوالحقتشنقأنتقدر

يذكرأنعليهإيمانيأجلمناالستشهادللىبهتؤدكطاضطهاداتمنالفيمهماودلمسيحي
للظالميهطغيانوأنفيمعريبالقادمحقيقتهاعلىاألمورفيهستظهرللذيلليومأنالدولمعلى

هءجزاسينالوكلالحقيقيةقيمتهافيستظهروشهادتهمالمؤمنينوبطولة

السيحلهمفالهوماشجاعةتلقوهاقالتىسالةالرإعالنمنالتالميذيمنافعالوينبغى2

أوألينصتأنينبغطفهوالحقيقيةالواعظوظيفةنرى72عددفيهناللنأسيعلنوهأنعليهم
ثمومنخاصةبرسالةأذنهفييهمالسيحصوتللىويستمعوتأمالتهمخدعهفييسوعيلى

أوأليتلقاهكانإذااالالحقيعلنأنإنسانستطيعفلنللناسيعلنها

سيقولهماأنوشعرهنرىالملكحضورفييعظعهندكالتيمرللمشهررالواعظعن

ياالتيمرياالتيمرقائألعالبصوتنفسهوخاطبالجوعلوموفتوقالمللطيمساقد

مرةنفسهوخاطبفليألسكتثمهناإموجودهنرىالملكفإنتقولفببماودفقإحذر
عالبصوتقائألأخرى

هناموجودالملوكملكفإنتقولفيماودققإحذرياالتيهرتيمريا

جونعنقيلوقداللهحضورفييتحدثولكنهالناسإلىيتحدثالرسالةصاحبإن

إدسانوجهمناإلطالقعلىيخفلمأنهحتىلللهيخافكانرجلقدهـهنادفنوهعندمانوك

سوفاألبديةأحكامأنيعلمألنهالخوفيعرفالالذيالرجلهوالمسيحىالشاهدإن
يصغططللذالرجلهوالسيحىوالمعلمالمسيحيوللواعظالحالىالزمنأحكاممنالكيرتصحح
اللهحضرةفيفهومتكلماأومستمعاكانءسواأنهيعلمألنهبشجاعةويتكلمبوفار
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الحوفمنالملكرسولحرر

المصافيجاعةف

0182متى

ومعنىيخافوابأالتالميذهالسيديهايوصيالتطالمقامهذافيللثانيةالمرةهطوهذها
يلقاهالذىاألبديبالمصرمقأرنتهيمكنالباخرإنسانيوقعهأنيمكنعقابأيأنهذاقوله
يهلكأنيستطيعاللهلكناإلنسانجسديقتلأنيستطيعفاإلنسانمبادئهويخالفاللهيخونمن

اإلنسانروح

نسميهأنيمكنالمسيحيةالحياةفيالخوفمنلنوعمكاناهناكأنيريناالقولوهذا2
ذللثمعنىوليعلللهيخافواأنالناسيعلموناليهودعنوقداللهخوفوهوالمقدسالخوف

إنفائلينلدبةبدافعيتصرفواأنالناسمنوطلبوابالمحبةونادواعلموافقدالمحبةتجاهلواأنهم
والالخوفيوجدحيثالمحبةتوجدالإنهوقألوامضاعفءجزالهبالمحبةالمدفوعالتصرف
وأناللهيخافوابأنالناسنصحواولذلكباللهيتعلقفيماإالالمحبةتوجدحيثالخوفيوجد
يحبوه

عقايهمنخرفااللهنخافالإننااللهخوفموضوعفيواليهوديالمسيحيالتفكيربينوالفرق
اللهلخوفأقوىسببوهذاقلبونجرحمحبتهنحزناننخافبل

ءللمباديءالوفاوعدمالخيانةفإنالموتمنأسوأهوماهناكأذلناتبيناآليةوهذه3

عرتصرحياتهفإذواالستقراراألمانسبيلفيمبادثهيبيعاإلنسانكانفإذاالموتمنأسوأ
يستطيعلنللنهايةوفينفسهيواجهأنيستطيعوالالناسيواجهأنيستطبعالوهومحتملقع

يلسبوفيبلوالمنعةوالسالمةالراحةسبيلفيفعنداألحيانبعضفيونحنلللهيواجهأن
األشيلهذهتساويهمماكثيرأكثرثمنانفسهاالجسديةالحياة

الحوفمنالملكرسولتحرو

بكمييعالله

ادم0192متى

فإذاحياتهداأموربأدقاللهبعنايةلليقينعلىهنامؤسسةالخوفبعدملتالميذهالسيدووصية
بالبشريعتنطأنهبدفالبالعصافيريعتنياللهكان

ويذكراللهمعرفةبدونيسقطالمنهمأوواحدبفليباعاقعصقورينأنمتىلناويذكر
اماممنسياليسنهاوواحدينبفلستباععصافيرخمسةأليستاخربأسلوبالقولهذالوقا
بفلسينوخمسةيفلسيباعانعصفورينأنهطالمقارنةمنالمستفادةوالفكرة216الوقاالله
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فيحتىلهقيمةالللذىالعصفورهذامقابلبالخامساعصفوراللمحثترىيعطىللبائعأني
اللهنطرفيقيمةلهبائعهنظر

علىالهبوطإلىأقربمعناهالنبلالموتتعنيالاليونانيةدللغةفييسقطالمترجمةوالكلمة
البشرطببنتكونفكمبالعصافيرهكذااللهعنايةكانتفإذاالوتإليمنهاألرض

فلمقصدهاالتطالمعافييفهمواأنالمسيحلحديثاستمعواللذيناليقودعلىسهألكانوقد
األمورألدقالشاملةالكاملةلللهعنايةعنالمهودبهؤمغمابمئلتؤمناألرضعلىأمةهناكتكن

ذللثيكنلممااألرضعلىهناأصبعتجرحالاليهوداحدقالوقدوالبشرللعالمحياةفي
اللهمنبسماح

اللهبذكريبدأفالمزمور631لمزموررائعتفسيرهايياالمشهورالهوديللمعلمكانوقد
9اصعددوللنجوموالقمروللشمسواألرضللسمواتصنعللذيلللهوتسبيحهالخليقةإله
حروبهموحاربمصرمنائيلإسخلصالذيالتلىيخإلهباعتبارهلللهتسبيحفيللمزموريستمرثم

للذيفالله2عددهبشرلكلخبزايعطيالذيلللهعنالمزموريتحدثثم2ءاأعدد
علىحصولناإنطعامهمللناسيعطيطالذهوالتاريخعلىوالمسيطرواألرضالسمواتصنع
إصراثيلبنيإخراجومثلتماماواألرضءالسماخلتىمثلاللهأعمالمنعملهواليومطالخبز
اليوميةعنايتهفيبلفحسبالتاريخأحداثفيالفائقةقدرتهفيتظهراللللهومحبةمصرمن

للناسبأجساد

عناألحداثتفصلهأنيمكنالحدشأمهماأنهاليقينعلىمبنيةالملكرسولاعةيثإن
بلينسامأأويتركهلناللهوأنلللهيدىفيكلهااألزمنةأنيعلمإنهعنابتوعناللهمحبة
يخاففممنكذلكاألمركانفإذااللهبعنايةالدوامعلىمحاطهو

ومكافأتهالملكرسولءوإل

33و0123متى

فإذاالحياهذهقيمنهموقفناعلىاألخركالحياةفيمناالمسيحموقفيتوقفكيفنرىهنا
إذاأماالسماوياآلبأمامبهسيعترفالسيدفإنالناسأمامللمسيحوالعهيعلناإلنسانكان
وهولهكخادمسينكرهأيضاالمسيحفإنءالوالهفامنءالكرياأواألنانيةأوالخوفمنعه
واجهواينالنىاألولىالكنيسةفيالمؤمنينلوالأنهيشهدوللتاريخبالحقمسيحيابكونالفعأل
اليومهذايلىالمسيحهةبقيتلماالمسيحينكرواأندونوقبولبشجاعةالموت

الموقحتىللمسيحالتامءالوالهوالمسيحيةالكنيسةأساسفإن

للمسيحيينمعاملتةعنتراجاناإلمبراطورإلىكتببيثينيةآحابلينىأنالتاريخلناويروى
الهةلعبادةفرصهالناسءهؤأليعطىأنبلينطوحاولالمسيحينمنجماعةعنأخبارتهءجافقد
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ويكبالمسيحاسميلعنوالكىهددهماإلمبرلطورلصورةوالحمرللبخوردمواوأنوما

الرومافيآالحاولكلترفاألمورمذهيفعلمنهمواحدأأنالمستحيلمنكانولكنقائأليلينى
لفادبهمللمسبحبىءوالروعزعأنعنيعجز

المسيحننكرأنككناليومونحن

ذلكعلىيضيفونولبهممسيحيونأضهميعلنونالناسفبعضبكلمالتاننكرهأنيمكنا

لقبمجردنظرهمفيللسيحيةانيفعلونفيماللتاسومشارمحهمتصرفاخهممنيغصالهذاأن

همغكلعنيمهزهمالهندلو

لماولكنهأسرتحتقيلهاتكنلمفتاةمنتزوجشاباإنقيلبسكلوتناننكرهأنويمكن2
تأدباجارحةكلمةبأىالجديدةالزوجةكرامةيؤذواأنةاألصأفراديشألمالبيتإلىبهاءجا
جحيمأحياتهاجعلللفتاقوتجدلهمالعجيبسكوتهمولكنمنهم

فإنوالظلمبالشرنرضىوعندماللعالممسيحيتنايوونعننسكتعندماونحن3

األسلوببهذافاديهمينكرونللمسيحيينمنوكئيرونلمسيحناإنكارهذاسكوتنا

فايخيلبكلماتنانعلنهماتماماتخالفبكيفيةنحياأنفيمكنبأفعالناننكرهأنويمكن4

لذوالمسيحالمسيحأنكرناالحيأةهذهعنابتعدناوإذاواألمانتروالنقاوةالطهارةانجيلالمسيح
وللتساعبالغفرانيوصيناوإذ05ومتعتناراحتنافينفكرالأنعلبنايحبللصليبنحملأنينادينا

عملىإنكارهوالمسيحجهااناأوالتىالمحبةحياةعنوالبعدمتسامحينفعألنكونأنيجب

للمسيح

الصالةهنهوضعت8491عامالمببثمؤتمرني

القديراإللهأيها

المقدصةبكلمنكعاملينبلفقطسامعيناللنكونالتعنةأعطنا

لهامنفذينبلفحسبكبتعامعجبيننكونالوأن

نمارسهاأنبلديانتكباعالننكتفيالوأن

لهوفقأنحياأنبلنجيللحبناعندنقفالوأن

آميتربنايسوالمسيحألجلحياتنافيونظهرقلوبنافينقبلهمجدكعننتعلمهماأنأعطنا

الدوامعلىونستخدمهأنذكرهاأنينبنطالةهذه
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رسولهأمامالملكيضعهاالتييكاليف

0104393متىأ

هذهفينجدهمثلماراحتهوالسيدأمانةعلىبوضوحيدلحديثاالمسيحأحاديثفيتجدال
إذااألرضعلىهنالهرسوليتوقعهأقينبغطعماووضوحبصراحةيتحدثهنافهوللفقرف

الساميؤالرسالةهذهقبولهثمنيدفعأنعليهيخحتمالرسولهذاأنوكيفرسالتهيحملأققبل
رسالتهيحملونللذينالسيديقدمماذا

والسيدبيتهأهلهماإلنسانءأعدايكونالصراعهذاوفيوحربأصرلعالهميقدمإنها
أنهيعتقدونللهودكانفقدعندهممعروفاكالمايرددإنماسامعيهأمامللصورةهذهيضعوهو
انقساماتستحدثلمددعاللىالمسياويحضرللتاريخاللهفيهيخترقالذياليومالربيوميأقىعندما
داودابنيأقيعندماالمشهورةالربيناليهودالمعلمينأقوالبينومنالعائالتفيخطيرة
بيتهأهلهماإلنسانءاعداويصيرأباهاإلبنويحتقرحماخهاعلىوللكنةأمهاعلىاالبنةستقوم
اللهتدخلوفدأتيفدينتظرونهللذيالربيومناللليهودلجماعةيقولأنيسوعأرادوكأنما

مبدأيظهرفعندمابغريبهذاوليسقسميزإلىولبماعاتالعائالتننقسموهكذاالتاريخفي
اآلخروالبعضلهويتحمسونيقبلونهفالبعضللناسلنبخالفيحدثأنالطييعطفمنمع

لهماثالثالأمرينأحدأمامأنفسنانجديسوعيواجهناوعندماضدماويتحمسونيرفضونه
يرفضونمىوآخرينالمسيحيقبلونقومإلىينقسمدائمألموالعانرفضهأوحياتناعلملكانقبلهأن

األرضعلىللروابطأقوىبيناختيارألنهذلكاالختيارفيعسيراإمتحانالهدايقدموهو2
أقلقهماأشدفإنفيهوجازاإلمتحانهذابنيانيوحناعرفلقدالمسيحليسوعءالوالوبن
يتعرضونقدوماوأوالدهزوجتهعلىذلكتأثيرهوحمايهدكانالذيالمسجنفييفكرعنعندما

عنافترافيإنيقولكتبلقدمبهويهخيعولهمانيستطيعالعندمالهمسيحدثوماذاله

نحوهمعاطفتطبسببهذاوليسالعظممناللحمانتزاعمثلليبالنسبةكانوأوالدىزوجتط
المسكينهأسرقيلهاتتعرضقدالتطوالحاجةوللبؤسالصعوباتفيفكرتماكئيراولكننىفحمسب
يتمزققدبطةقدبطإلىالناسأقربهوالذيالمسكناألعمىطفلطخاصةعهملفترقعندما

نفسىإلىأعودولكنطصعوباتمناألعمىالطفلهذاهمجتكقدفيمافكرتكلماويتحطم
بيتطأهدمكأننىحتىعلئىشاقاكانهذاأنوركماللهأجلمناخاطرأنينبغطوأقول
أيضاهذاأفعلأنينبغيأنهأفكركنتلكنوأوالدلمجأزوجتطرأسعلىبيدي

لنسبيحوالئهوبنلديهالناسأعزنحوعواطفهبيئاإلنسانيختارأنالمواقفأصعبلمنإنه
أبدايواجهونهالمناونوكئكلنادراإالالموقفهذامثلنواجهالقدأننااللهرحمةرمن
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للمسيحوالؤنايكونأنفبجباألمورتعقدتالأنهوهطوساطعةباقبةتزالالالحقيقةلكن
ىأخرعاطفةكلوفوقالمقدمةفي

فعندماجيدأالصليبمعنىيعرفونالجليلأهلكانلقدالصليبحمللهميقدموهو3
علىصدباخهموجعلاليهودمنأدفينصدبالجديلطجهوذاثورةالرومافىالقائدقكعدفارسأخمد

مكانإلىبنفسهللصليبخشبةيحملأنالمجرمعلىكاناأليامتلكوفيلبليلفىالطريقبطجان
علىيحملونكئيرينيعيونهمرأواقدالمسيححديثالىاستمعواالذينأنشكوالالصلب

عليهاوللموتاأللمكأسفيهيتجرعونالذيالمكانللىبهاويسيرونالثقيلةالصابانكواهلهم

طريقفيسارواإيمانهميسببالشرفقائمةفيمأحماالتاريخدرنالذينالرجالءعظماإن
فوكسجورجأمثالوكثيرونالمعرفةجيدطريقهميعلمونوهمالموتحتىيالنفسالتضحية
الموتطريقفىويسيروانئصليبيحملواأنمهمتقنضىفدللسيدللطاعةأنعلموابنيانويوحنا

يتطلعللذيوبمستقبلهؤبراحتمعالشخصيبطصوحهيضحيانالمسيحطمناألمريتطلبوقد
ألنالشخصيةبإرددتهيضحأنبل4المسيحءلباديطأعتهسبيلفييتمناهادلتيوأحالمهلليه

دائمادلصليبنجدالمسيحيةففيالمسيعيحبهمابلويحبههوويدهماليحققيحياالالسيس
الصليبديانةألنها

يجدهاحبانهيضيعومنيضيعهاحياتهوجدمنأنذكرفقدالخاطرةلهميقدموهو4

المبادممالساميةشيلفيحياتهمبذلوافالذيناألحيانبعضفيحرفيأتتمالتطالحقيقةهيهذه
التارتخفيأحدسعلمابالحياقااإلحتفاظسبيلفيمبادئهمعتخلوامأخهولوالخالدينمنصاروا

تمسكهسبيلفياللسجنمنيهربانرفضعندهـاالمشهورالفيلسوفسقراطعنقيلوقد
رظلالحقيقىسقراطلماتهرلبأنهفلويهربلمألنهنفسهأحياقديموتوهوإنهبمبادئه

ررأعنهيسمعلمنسيأمنسيا

والراحةاألمانعنيبحثألذيفاإلنسانأوألاألمانلفلسفةمكانالمسيحيةفيفليس
الحباةفياإلنسانرسالةألنالحقيقيةالسعادةيجدلنلثنهياعااألشهذهيجدقدأوألوالسالمة

فعندمااستطاعتهفيماكلاإلنسانلبنهوذلكإلىوللطريقجنسهوبنطإلههيخدمأنهط
األخرىاالحياةهذهفينجدهاحياتنانبذل

الملكولبرسيرحبونمنمثافأة

01424متى

وأللحايقبلمنأنتقديرهمفيكانفقداليهودعندولضحاالكالمفياألسلولبهذاكانا
الذقيوللرسرلأرسلمعالذيالملكنحترمفنحنلسفيراحترامأقدمنافإفاءأرفنلهبالذقبلكأنه
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حرعىوقدالصديقلهذانكنهالذكطزواإلعزاالحبيتلقىأنينيغنرعزصديقعندمنأتينا
يقدمفكأنهللناموسمعلماأوحكيمايستضيفمنأنللناسيعلموائناليهودالمعملونالربيون

نفسهاللهنكرمفنحنكلمتهونعلناللهرجلنكرموعندماللهكلتهباكورات

حلقاتأربعالسلسةهذهوفيوميينةموضحةالخالصسلسلةحلقاتنرىاالياتهذهوفي
الرسول3التاسللىالخالصرسالةحملالذىيسوع2محبتهمنالخالصينبعالذكطالله1

يتعلمالذكطوالتلميذالنعمةلعملمثألحياتهتكونالذيوللباريتكلمالذىالنبطاإلنساق
ويجداللهورسالةاللهبرجاليرحبالذىوالمؤمن4اآلخرينإليالبشارةهذهينقلويالتالي
نفسهحياة

متولضعةبسيلىنفسلكلرأئعةحقائقنرىالسيححديثومة

اللهكلمةونعلننكرزءأنبياجيعانكونأننستطيعالفنحنا

نفسهالنبىأجرعنيقلألأجراسيتلقىالبسيطفةالضياواجبءاألنبيأءلهؤاليقدممنولكن

عندالمشاعروحركتالقلوبهزتأصواتهناكالمجتمعاتفيمعروفةفذةشخصياتوهناك
علىضخمةمسئولياتوحملواالبشرلجحاهررائعةخدماتقدمواأناسهناكالناسآالف

ممكناكانماجيعأءهؤاللكنوللجماهرلالنسانيةالخدماتأجلقدمواجميعأءهؤالكواهلهم
البيوتفيءوأحباءأصدقالهمقدمهاالتطوالعنايةوالعطفالحبةلوالالخدماتبهذهيقومواأنلهم
الناسترهمولمبأحمائهملبماهيرتسمعلم

كانوااألعمالبأعظمقامواالذيناولئكأنسيتبيناللهنظرفيالحقيقيةالعظمةتقاسوعندما
الناسمنمجهولةأحماؤهمبقيتاشخاصعلىونيتد

فليتإليهيأوكطبيتإلىيحتاجالنبىحتىماليسهوإعدادالطعامتناولإلىيحتاجفالنبي
ودلعنايةالبيتضرورياتءولثراالمالبسولعدادكطالطعامظاهرفغيربأعماليقومونللذين

أعمالهملليينظرونالليتهمشكراأجلهامنيندقواأنيندرالتىاألعمالهذهباألطقال
انهماللهنظرفياألعمالأعظممنهياألعمالهذهإنءوالمللالتعبمنيتنتالحلقةكأضها

والكنائسالمجتمعاتومألواوالقلوبطالمثاعرهزواللذينءاألنبياأجرعنيقلالأجرأعهاسيتلقوذ
والنشاطوالخدمةنجالحركة

صالحاإنسانايعاونمنولكنوالصالحللبرالمعةيكوأمثلةأنالجميعيستطيعالوفد2
الريففيقريةفيشابعنجميلةقصةالكتابأحديذكرباراجريتلقىصالحأيكونأت

القريةإسكاقيدراستهسنواتفييعاونهوكانلالنجيلخادمأصارأنإلىوكافحجاهد
وفالاإلسكافيهءجاذلكوفيالوعظخدمةبممارسةالتصرجشهادةالشابونااأليامومرت

علىتساعدفيلمحياتيظروفولكنلإلنجيلخادمااصيرأناألولىقبىأمنيةكانتلقدله

تحققأنأرجوكلذلكقلبطإلىاألعمالأقربإلىوصلتيابنياآلذولكنكاألمنيةهذهخقيق
هذاتلبسأنوأريدكمقابلباللكوأقدمهءحذالكأصنعتدعنياذوهيواحدفرغبةلي
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وتضعأقدامكلنفسيتمنيتهاالتىالوعظبخدمةتقومأنكاشعروعندئذالمنبرعلىتعظوأنتءلحذا
منىوهديةصناعشمنءحذافي

يوماأجرهوسيكونتماماالواعظيؤدجهاعنكماللهخدمةيودياإلسكافذلككانلقد
واعظأجرما

أنحمجابهايمكنناأخركطأياليبهناكولكنالصغارنعلمأننستطيعالجميعناونحن3
بسيطةوأجباتهنلثولكننعلمبهالذياألسلوبوالللرفةلناتكونالقدالصغارنخدم
الصغاربلالعمرفياألطفالهناالمسيحيقصدالوغالبايحياأنللصغيريمكنالبدونهاأخرى

نستطيعالعمليةحيلتهمنيومعاونتهمومحبتناوقدوتنابحياتنالكننانعلمهمأننسنطيعالقدااليمانفى
يعملهأنالناسألبسلىيمكنللعملهذافقطباردءماكأسولولهممنقدأن

تحتاجالسيحكنيسةإنالبسيطةاألمورعلىءاألضواتسليطهافييظهراآلياتهذهجالإن

المضيفةالبيوتإلىأيضأتحتاجلكنهاومدبريهاومعلميهارقديسيهاخطيائهاللىدائما
خدمةفلكلءهدوفيوتخحمتحبالتطوالقلوبخفاىوفيصمتفيتعملالتطواأليدي
رضاهويرجويحبهقلبمنصدرتإذااللهنظرفيكرامتها
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عشرالحاديألصحاح

يسوعصوتفيالستالنبرات

11أصحاحمى

نسمعهوإذالمسيحللسيدمتصلحديثكدهمتىإنجيلعشرسالحادياألصحاحلن
لنوعوفقأوتختلفتتغيرصوتهنبراتالينستمعمتنوعةاموروعننحتلفينأشخاصعنيتحدث

الفائدةمنمزيداسنجدأنناشكوالنفسهالحديثوموضوعلليهميتحدثالذيناألشخاص
األخرىبعدواحدةالمسيحصوتفيالستالنبرلتهذهنتتبعونحن

الثقةنبرة

6ااامتى

قولفيلينايكونأنيوحناعادةتكنفلمومأساةبكارثةالمعمدانيوحناحياةانتهتلقد
ومهدفاومحدداجريئاكالمهكانيوبخهاندونالشرىسأنيستطيعيكنلموإنسانألىالحق
وانتيباسلهيرودسكالمهمنذلكويظهرللخطرسالمتهتعرضتحتى

إمرأةيغوكطأناستطاعوهناكرومافيأخاهليزورالجليلآحاأنتيباسهيرودسسافرفقد
زوجهاعنابعدهاأنبعداخيهإمرأةوتزوجإمرأتهوطردالجليلإلىوعادأخيه

الزمانذلكفيالحكامختويكنلمووجهارابشدةهذهفعلتهعلىهيرودسيوحناوبخوقد
مطمسجنفيووضعهيوحشاوأمسكينتقمأنعلىهيرودسصمملذلكالعولقبمأمون

الميتالبحرمنبالقربالجبالفيهناكماخيرسقلعةفي

ألىهوممافظاعةأشدكانللمعمدانليوحناولكنهإنسانألىفظيعأالمصيرهذاكالطولقد
وآفاقهاالنقيبهوائهاالمتسعةللبراركطفيالحياةوألفالريةفينشأيوحناألنذلكاخرإنسان
زنزانةادجدرانأربعةبينسجنهكانلذلكلهسقفاءالسمايرىانوتعودلهاحدودالالتط
عاديبيتقيحتىيحياأنيتعودلملرجلإيالمأواشدهااألمورأفظعمناألرضتحت

يروىفالتاريخوصفهايمكنالواإلنطالقالحريةتعودمنالسجنيخايعانيهاطللتاآلالملد
غيرةنافذةسوىزنزانتهفييكنولمقلعةفيزنزانةفيسنينعدةسجنالفرسانأحدأنلنا

تركتقدالرجلأصابعأنالحظواللناسلكنالخارجإلىمنهاينظرأنلهاتسمحمنأعلى
لكىللنافذةحافةعلىيديهأصابععلىمتكئانفسهيرفعأنيومكليحاولوهولطجارةفيآثارآ
تعودكاجوادهعلىفيهايسيرأنمنحرمالتيءالخضراالحقوليرى

واثقاكانلقدخاطرهفيتجولاألسئلةوابتدأتاآلالمهذهبمثلشعريوحناأنبدفال
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اآلتىهويسوعن

مرقسينتظرونهاليهودكنالذيالمسياعنالمعروفالتعبرهراآلتيالنعبرهذاوكان

81162مزمور0173عبرانيين31539183لوفا119

يوحناأرسللذلكشكوكنيالحياةيحتملأنيستطيعالالموتحافةعلىالنيواالنسان
معانللسؤالهذاءوراتكونأنويمكنآخرننتظرأماآلقىهوهليسألونهيسوعإلىتالميذه

مختلفةوتأويالت

تثبيتقيرغبةولكنمنهشكاالالسؤالبهذاتالميذهأرسليوحناأنيعتقدفالبعض2

هلالتالميذوتساعلالسجنفيوتالميذهيوحنابينالحديثدارفربمابالمسيحتالميذهإيمان

ويسأليذهبأنعليهذلكفييشكمنأنيوحناجوابكانوربمااآلقيالمسياهويسوعحقأ
شكوكهتزولوهكذايقولماويسمعيعملماىسويسوع

المسيحرسالةفييشكإنسانأيكانفإذامعقوأليعدوالجوابفإنالتفسيرهوهذاكانوإذا
أفوىفإنبلثيفعلانيمكنماذالترىللمسيححياتكقدم5لهنقولأنهوجوابفأفضل
المجددةالمغيرةقوتهاختبارودبههادلقعلطالجدلليستالمسميحجانبمنحجة

رسالةمطالمعمدانيوحنارسالةكانتفقدصبرهنفدمنسوالهويوحناسوالكانوربما
ونارللشجرةأصلعلىوضعتقدفالفأس3721متىوالخرابأيالعقابسالتحذ
سيسحقومتىعملهيسوعسيبدأمتىيفكرأخذيوحناولعلتشتعلابندأتقداللهدينونة
قداستهاللهفيهيعلنالذيطيمالعالخرابيومسيبدأومنىاألشرارعقابسيبدأومتىهءاعدا

التطالمنتقمةالغاضبةالشخصيةيسوعفييجدلمألنهاألملخيبةمنءبشطشعريوحناولعل
فيهينتظرمنأماأملهسيخيبغاضبةشخصيةيسوعفييرىأنينتظرمنإنينتظرهاكان
اإلطالقعلىرجاؤهيخيبفلنالمحبة

رأىفقدالمسيحشخصفيءورجاأيمانفجريوحناسؤالفياآلخرالبعضويرى3
هوأنهيقينهوزادكثيرافيهالتفكيرعاودالسجنفيوهوواآلنالمعموديةعنديسوعيوحنا
الصرنفادأواليأسدليلالسواليكنفلمالسؤالبهذارجاعهيختبرأنأرلدلذلكاآلتى
ءالرجاهذالتوكيدإالللسوالهذاوماعينيهفييسطعءالرجانورأبتدأمنسؤالكانبل

يوحنالتالميذيسوعجولبعنفقدالثقةنبرةإلىنستمعجوابهويايسوعجوابيأتيثم
نفسيعنأقررهمالهتقولواالأفعلهعماخبروهبلأقولهمايوحناتخبرواالإذهبوا

فعأليحدثعماخبروهبل

للشخصهوفيسوعوالنتاثجاألعمالاختبارهواختبارأعسريجتازأنيسوعأرادلقد
وماأعمالهمنبلأقوالهمنالطأوضقيدبالعليهالناسيحكمأنيطلبالذيالوحيد
وماذابألناسفعلماذايرواأنبليقولهمابسماعيكتفواالناسينادييسوعصوتيزال
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بهميفعلأذكنه

عنأبصارهمعميتفالذينيعملهايزالالالجليلفييعملهايسوعكانالتىاواألعما
تكنلموالذينليبصرواعيونهميفتحهوهاإلههموعنغيرهموعننفوسهمعنالحقرؤية

نراهالخطيةمرضنجسهموالذينيقيمهمهوذاهاالصالحطريقفييثبتواأنقدرةألقدامهم

والذينيسمعونابتدأواالضميروصوتاللهصوتسماععنآذانهمصخمتوالذينيطهرهم
ميراثأغنىالمسافينالالمسيحشخصوفيرائعةجديدةحياةفيقامواوالخطيةاإلثمفيمماتوا
لللهنحبة

استطاعألنهذلكيوحنايلىموجهأكانوقدفطيعثراللمنطولىالتحذيريأقيواخيرا
فيتظهرالتيالرهيبةودينونتهاللهقداسةبإتجيليوحنأنادىفقدفقطالحقيقةبنصفيلماأن

يقوليسوعكانوكأنمامعااللهومحبةاللهقداسةبإنجيليكرزكانيسوعلكنوالعقاباحراب
المعمدانليوحنا

الشرقواتعلىأنتصرفإننطذلكرغملكنأعملهأنأنتمنىتنتظرمابعملافومالالوبما
الالتيبالمحبةولكنهمقاومتهيمكنالالذىوالبطحثالقوةقيليسالشرهزيمةفيواسلولى

لهاحدودالالنيالمحبةعلياالتعلبيمكن

والفكريالدينطاتجاههمعليهميقطعالمسيحيرونألنهمالمسيحفييعثرونقدالناسبعضإن
تفكيرنابقصوراعترفناإذاأماالمعرفةلكاملناأننظنكناإذاالحالهذهفيأنفسنانجدوسوف

هواسلوبهالصحيحاألسلوبإلىلناهادياالمسيحفسيكون

اإلعجابنبرة

91751متى

المسيحابتدأوقدالمعمدانيوحنابهيصفالسيدفممنوإعجابامدحانرىاآلياتهذهوفي
المعمدانيوحنالينظرواالبريةإلىخروجهمسببعنالجماهيربسؤالحديثه

أمرينأحديعنيقدالتعبيروهذاالريمتحركهاقصبةليرواخرجواهلا

يسمىالمجوفاألسطوانيالطويلللنباتمننوعينموكاناألردنضهرءضواططعلىفهناكا
قصبةالتعبرصاروقداألردنءشاطيعلىالمألوفالنباتهذاءروناالرينجميعوكنالقمسب
هلالناسيسألالسيدوكأنمااإلنسانحياةفيالعاديالمألوفءالشىإلىيشرالرجتحركها
لكممألوفاومنظراعاديانسانالتنطرواالريةإلىخرجتم

للنباتاستطاعةوعدمالنباتاتهذهضعفيدالرجتحركهاقصبةللتعبصيشروقدب

خرجغهلللجموعولوكأنهللريمتحركهاإذالدوامعلىتايلفهيلذلكالريمأمامالثبات
الرياحقوةللقصهةتقاومممابأكلرولناطرللصعوباتتقاومالمهتزةشخصيةلترواالريةإلى
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مدنهمشوارعليعهوايخرجوالمالناسأنفيهضكالللذيفإنذاكأمهذاالمعنىكنءسوا
يلتقواأنيمكنهمضعيفةأوعاديةضخصيةأوعاديآمألوفامنطرأليواللبركةفيسيونووقرلمم

اإلطالقعلىعاديةشخصيةيوحناكنفلممكانصفيبها

قوجليطانديمكانوعادةناعمةثباباالبساإنسلنألينظرواالريةيلىخرجواوهل2
كالالملكيتملقنديمكشخصيةيوحناسخصيةكانتفهلهالناعمةالثيابهذهطبسءاألمرا
اتخذيوحنالكنويستعطفعللملكيتملقالنديمفإنالشخصيةهذهعنيكونماأبعدايرحنكان

للملوكنديماوليسللهسقرراكنللملوكالحققولوظيقة

أسرلرهلللهاستودعهالذيهواللهحقيعلنالذىهوالنبيلمنانبياوالخرجواوهل3
الذيهوفالنبط37عاموساألنبيامحالعبيدهمرهيعلنوهوإالأمرايصنعالللربالسيدإن

وحقعقلهفياللهحكمةيحملالذىوهوالرسالةهنهيوصلأنالشجاعةولهلللهرسالةيحمل

يوحناكانوهكذاقلبهفياللهوشجاعةشفتيهعلىالله

قبلسيأتىإيلباأنيعتقدونزالواوماالهودلكتقدلقدنبيمنأعظمكانيوحنالكن4
خاليامقعداللفصحعيديعيدونوهماليهوديتركالبومهذاوحتىمجيئهعنليعلنالمسياقدوم
والخوفالالعطيمالربيومءمجطقبلالنبطإيلياإليكمأرسلهأنذاالنبوةوتقولإيلياليحنله

قدومليعلنءجاالذيالبشيرهرألنهنبطمنأعظميوحناأنيسوعأعلنلذلكه4مالخط
هذامنأعظممقامللىاإلنسانيصلأنيمكنوالطريقهءويهىالمسيا

أعظمءالنسامنللمولودينبينيقملمإنهقائألاإلعجاببنبرةيوحناالسيدويصف5
للمعحدانيوحنامن

منمهأعظمالسمواتملكوتفياألصغرأنوهيالعجيبةالعبارةهذهالكالمهذايعقب
تماماجديدءشىالعالمإلىدخلالعالمإلىللسيحبقدومأنهوهطظاهرفعامةحقيقةترىوفها
ورسالةأعظمءضىدلعالمدخلالمسيحءبمجىلكنثمينقرسالهموكانتءعطماءاألنبياكانلقد
روعةكر

مسيحياوليسجهوديوهوموننيفيورجسيقول

بالكثيرمدينلمودلعاالبثرطماوالمدنيةالدينيالتاريخفيجديدعصرانطالقنقطةالمسيحيةإن

قبلعليهكانتعمامختلفةاألموروصارتوحياتهمالناستفكرهذانغيرفقدوبولسليسوع
مسيحيغيررجلشهادةهذهحياتهما

أعظهـيصيرالسمواتملكوتفياألصغرإذحتىالمعمدانيوحناإليهيفتقركانالذيفما

أزيوحنايستطعلموهكذادلصديبيشهدلميوحناأنهوودلبسيطالصحيحالجوابلنامنه
محبةيعرفلمولكنهاللهعدالةوأعلناللهقداسةعرفلقدلللهلمحبةالكاملاالعالنيدرك
كمالهافيالله
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نستطيعالإننايسوعورسالةللمعمدانطيوحنارسالةإلىنصغطعندماذلكنتبينأننستطيع
توبيخرسالةكانتبلمقرحةبشارليستإنهادإنجيللفظالمعمدلنيوحنارسالةعلىنطلقأن

وللعرضالطولالبشرليدركالمسيحصليبإليحاجةفيللعالمنكاوالغضببالدماروإنذر
عرفمماكثراللهمحبةعنيعرفمسيحياصغرأنمذهلةحقيقةإنهااللهلمحيةوالعلووللعمق
أوولرمياءإشعياعرفمماركاللهقلبعننعرفأننستطيعإنناالقديمالعهدءأنبياأعظم
الصالحيناألنبيلجماعةمنآخرنبيأي

أننسانألىممكنأيكنلمبكيفيةاللهقلبرأىقديكونالصديبرأىالذياإلنسانلن
اللهلقلبإعالنكملنرىوحدهللصليبففىالصليبقبلجمهايراه

وجهفقداحياناللناسبعضفيهيجتازقداختبارايجتازأنالمعمدانيوحناعلكانوهكذا
علىعالماتالناسبعضيكونأناللهيرادةءوتشابنفسههوفيهايدخللمأمجادإليالناس
سطرالذينالمصلحينككروماإليهاهميصلونوالواختباراتطأمجادإلىالناسترشدالطريق

قبلهمكثيرينكفاحأساسعلىطيمالعوعملهمأمجادهمبنواولكنهمالخلودسجلفيهمءأسماالتاريخ
وحسبهمفقطنحوهالناسوجهوابلفيهعيعيشوالمولكنهماإلصالحطريقللوأشارواجاهدوا

فخراهذا

مجاالتمنمجالأيفيأوللكنيسةفييجاهدإنسانأكطقلبإلىواليأسالفشليدخلنفال
هذاتحقيقسبيلفيجاهدأنهسرورايكقيهلكنحياتهفيحلمهيتحققلمإذافحتىالحياة
علىعالماتليكونواكثيرينإلىيحتاجوهوالمعمدانيوحناإلىحاجةفياللهكانلقدالحلم

اليسيرالهينبالعملهذاوليسالطريق

والعنفالملكوت

112151متى

يضعهيختطفونموالغاصبونيغصبالسمواتملكوتفهمهيصعبقول21العددفي

اللهبملكوتيبشرللوقتذلكومنيوحناإلىءواألنبيااالمرسكانوهواخرشكلفيلوفا
6161الوقاإليهنفسهيغتصبواحدوص

شيئاوالعنفالملكوتبينالعالقةعنشيئافالماوقتفيالمسيحدلسيدأنالواضجىومن
لوقامنكلقهمهلذلككامألفهمايفهموهلمالسامعينأنحتىالوضوحتمامواضحايكنلم

ليسالملكوتأنبمعنىاللهملكوتإلىنفسهيغنصباإلنساذإنلوفايقولمختلفةيكيفيةومتى
باجتهادإليهويسعىؤعنفوإلحاحبشدةيطلبهالذيلإلنسانولكنالمتاهلالمتواكللإلنسان

همللذينأبوابهيفتحالملكوتلكنالتبارمعالسمواثملكوتيدخلإنسانبوجدالأنهأي
ءواإلستيالمدينةالغتصابأناسيبذلهالذيكالجهدلبدخلوهجهدأقصىيذلواأناستعدادعلى
عليها
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والصورةالعنفييقاصالسمواتوملكوتاآلنللىللعمددنيوحناوفتمنإنهمتىيقول
يقولكأنماالمسيحأقوالمنتكونمماكثرمتىمنتعليقكأنهاتبدوالتعبيرهذامنتظهرالتط
العنفمنالسمواتملكوتيعأفياآلنإلىالسجنفيألقىللذىللعمدانيوحناأياممنمتى

للعسيرللقوللهذاالكاملالعنىنفهمأننستطيعأنناوالحقيقةقساقأنامىأيدىعلىواإلضطهاد
وفيللعنفسيواجهدائمأملكوتهإنيقوليسوععنكأنمامتىقولمعلوقاقولوضعناإخا
يطلبالذىفاإلنسانلذلكبالقوفالملكوتهذايحطمواأنقساةأناسيحاولسوفزمنكل

هذااإلضطهادعنفوخهزمالتكريسقوةعليهتتغلبالذممطاإلنسانهوبشدقاللملكوتهذا

السمولتدملكوتإلىيدخلللذياإلنسانهو

ليعىهذاولكنالنبوفبصوتيتحدثكانالناموسأن31عددفينقرأأنغريباييدووقد

يموتلنللنبوةصوتأنوأعلنوثقةبتأكيدتحدثالناموسفإنغريعا

وسطمنيانبلهمأقيمتسمعونلهمئلطأخوتكمنوسطكمننبياإلهكالربللثيقيم
81اوه81تئنيةبعأوصبهمابكلفيكلمهمفمهفيكالمطوأجعلمثلكأخوتهع

أنولواليهودكرههلذلكلهفهمهمحسبالناموسيكسرأنهلليهودلكلتبرهنفسهويسوع
إليهيشروذجميعهمءواألنبياالناموسأنلوجدواالحقيققعليروافتحتعيونهم

كانواإذاللمسياالطريقليعدينتظرونهكانواالذىالبشيرهويوحناأنللمسيحيذكرأخرىومرة
العبارة5نفىتبدودائمااإلنسانيةالمواقفمأساةوهذهالحقيقةهذهيقبلواأنمستعدينهم

تقبلوادنأردتملن5األخرة

النثربعلىترغمهأنتستطيعالولكنكءالماإلىحصاناتأخذأنتستطيعإنكقديممثليقول

يمكنهاللهبصاإلعترافيرفضراأناستطاعتهمفىالناسلكنرسوأليرسلأنيقدراللهان

حاوبافاإاللهاقوهالاللهمعلناتإنالحقهذايرفضواأنيمكنهمالناسولكنحقهإعالن

للسمعأذناذلهمنبقولهللفقرةهذهالمسيحيختمألجلهالذىالسببهوهذامعهااإلنسان
للسمعيستخدمهماأنفيجبأذنانلهمنفليسمع

الحزينالتوبيخنبرة

0691اامتى

اطفالللناسكانلهفبالنسبةاإلنسانيةالطبيعةوعنادانحرافبسبببالحزنيسوعقلبامتأل
فيجيبهواألعراساألفراحفيونرقصلنزمرتعالوالآلخرنهمفريقيقولالقريةساحةفييلعبون
حسناؤيقولاألولالفريقفيأقاليوموالسعادةالفرحفيبرغبةنحسالغناالخرأالفريق

اآلخرالفريقولكنالجنازاتفيننوحلكىفتعالواالفرحعلىتشجعكمحالفيتكونوالمإذا
اليوماءوالبكاالحزنفيبرغبةنحعىلسنايقول
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قدمومهماينفذوأقيريدونفالاإلقتراحكانومهمارآىأىيعارضونأنهمذلكمعنى
يقبلونالفهملهم

البشرمجتمعاتفياإلندماجيرفضالصومكثيرالطعامفيزاهداءالصحرافيبعيشيوحناءجا
يسوعءجاثماألسلوببهذاللبشرالعاديةالمسراتعننفسهيعزلألنهمجنونإنهعنهفقالوا

عنهفقالواالسرورأوقاتفىلفقهمهـوأفراحههأحزانهميشاركهمالناعأنواعجيعمعيندبم
ويندبمالحفالتكلإلىللذهابإلىيميلخمرشريبكولوالخطامللعشارينمحبإنسانإنه
شيطانابهأنأولنونبايوحنازهدلقدفسروايرافقهمأنإنسانيرضىالالناسمنأنواعمع

األخالقفيطراوةبأنهالمسيحاخنالوروفسروا

الحق4لىيستمعواأنيريدوالمإذاللناسأنوالحقيقةللنقدمجاأليحدونكانواحالةكلففط
انتقادهمفىحتىثابتنظامعلىيسيرونالوهملهسماعهملعدمعذراحاألسيجدونفإغم
الأنعليصرودطالناسكانإذامتناقضةتكونتكادألسبابالهيئةاوالشخعىينتقدونإنهم

إليهمتوجهالتىالدعوةنوعكانأياوبعنادبشدةالتجاوبفضونسفإنهميتجاوبوا

نوعكانأيااللعبيرفضونالذينالمدللينكاألطفالأحيانايتصرفواأنايمكنهمالكبارالناسإن
اللعبة

تبررهالالنهالىالحكمأنبمعنىبنيهامنتبررتوالحكمة9بقولهالفقرةهذهالميحويختم
المجتمععنبعيدأالنعزالهالمعمدانيوحنااليهودينتقدفقداألحداثتبررهولكندلنقادأفوال
السنينمئاتمنذأحديحركهالمكمااللهإلىويوجههاالناسقلوبيحركأناستطاعيوحنالكن

لكنالعاديينالنابومعيللناسالعاديةالحياةفىكثيرايختلطعنألنهيسوعاليهودينئقدوقد
جديدقاوقوةجإليداوصالحاجديدقأحياةالمسيحشخصفيوجدواالناسانهىالساطعةالحقيقة
اللهإلىجديدأوطريقاينبغيكاليعيشوا

تغييرفيولنبدأوعنادنابتعصبناالكناشأوالناسودينونةافتقادعننكفأنفاألفضلإذأ

اذاحتىاللهإلىالناستقربأفتستطيعكنيسةأيةاوشخصأكطاجلمناللهلنشكراخإهنا
نحنلديناالمقبولةاألساليبعنجتلفأسلوبهاكاذ

المنفطرالقلبمعالدينونةنبرة

110242متى

دوسحعراإلطالقعلىالممكنمنليسأنهتفيدعبارةالكاتبذكريوحناببخيلختامفي

فلستواحدةواحدةكتبتإنيسوعصنعهامحيرةأخرءوأشياقالفقدالمسيححياةأحداثكل
ماتؤيدمتىيشارةمنالفقرةوهذه1252يوحناالمكتوبةالكتبيسعنفسهلمالعاأذأظت

كورزينفيصنعتالتطالقواتيرويمااإلنجيلبشائرفينجدالانناإذتمأبشلىختامقييوحنافاله
صيدابيتوكانتكفرناحومكالساعةمسيرةعلىتقعرزينكوكانتوغالباصيداربيت
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ومعالبلدتينهأتيننيحدثترائعةآياتأنبدوالاألردنلهرالغركطءالشأطيعلىصيدرية
المسيحأعمالروائعمنكانتشكبالأخهارغماآلياتهذهعناالنجيلفيءطشلدينافليسذلك
أعمالهمنقليألشطرأتروىللبشائروأنقليلقالمسيححياةعنمعلوماتناانلناتبينالفقرةهذهإن
نعرفهمماكثرالمسيحأعمالمننجهلهوما

علىالمنفطرالقلبلهجةهظمابقدرالغضبلهجةليستالسيحبهايتحدثالتيواللهجة

تعبرمماكثرالحزنعنتعبرهنالكويلالمترجمةفالكلمةسكانهاتوبةلعدمالمدنهذههالك

بسببوالكراهيةالحقدإلىواللبرمجةالكرامةألجلغضبلىتشيرالإنهاالغضبعن

قدممنحزنالحزنعنتعبرإنهاورسالتهلشخصهتقديرهموعدمللمسيحالناسمقاومة

مأساةبعينيهيرىمننبرةإنهااإلطالقعلىبهيبالوافلمذلكومعالوجودفيءئياممنللنأس
ثافالترديمنالناسمنععنعاجزاويقفالوقوعوشكعلى

الثائرةءالكرياعنيصدرالالذيالمقدسالغضبهولهاوعقابهللخطبةالمجحدينونةإن

المنفطرالقلبمنبل

وصيداصوريةخطفاقتالتيالخطيةهطماوكفرناحومصيداوبيتكورزينخطيةكانتماذا

هذهانللمقدسالكتبأسفلىخاللنقرأألننافظيعةخطيةكانتأنهابدالوعمورةوسدوم
623782وحزقيال744و5222وإرميا32ءإشعياوالفسادللشررمزاصارتالمدن

تمتعتلقدامتيازالتمنمالهمسئولياتنسىالذيالشعبخطيةهطخطيتهمكانتا

فعألرأتقدالمدنههذألنوعمورقأوسدوموصيداصوربهتتمتعلمبامتيازهذهالجليلمدن
ولمجهلهبسببحماقةارتكبإنساناندينالفنحنشخصياحديثهوسمعتالمسيحشخص
ليعرفالفرصةإلنساناتيحتلذاولكنأفضلسلوكإلىلفضلسبيألليعرففرصةلهتكن

للدينونةمنجهربأنيمكنفالللشرفعلثمالخير

البداقاالنسانعلىوالللبالغاإلنسانعلىبهانحكمالناالعاييربنفسالطفلعلىنحكمالونحن
كانتالتطللفرصةمقدرعلىيتوقفاإلنسانعلىحكمناإنالمتحضراإلنسانعلىالحكمبمعاير

المترتبةالمسئولياتينسىمنعلىحكمناواشتدالمسئوليةازداداتاإلمتيازاتزادتفكلماله

اإلمتيازاتهذهعلى

أسوارهابينمنتطردهلمويسوعتقاوملمالمدنفهذهالالمباالفهطخطيتهمكانتوقد2
بنفسيقتلواإلهمالبهالواللموأهملوهابأناكتفواساكنيهاولكنصلبهفيتفكرلمووأبوابهل
االضطهادبهايقتلالتيالضراوة

عليويثنىالكتابيمدحوبعضهموالمعلقينالنقادإلىويرسلهكتاباالمؤلفينأحديكتبوقد

الكتاهمبطعلىأبدايوثرالفهذاذلكومعءشعواحملةعليهويشنللكتابينتقداآلخروالبعض
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بمدحهءسوابالكلمابللباالةعدمهوللكعابيقتلللذيولكنومالحعكاهمامأنالقدداما
معارضتهأو

واقفأالمسيحدلسيدفصوردلمسيحءلزدللعصرهذاروحعنتعبرصورةللفنانينأحدرسم
دونالعادىطريقهمفىيسيرونللناسلكنللجماهيريهذرلفاتحألندنقناطرمنقنطرةعلى

محميرفيالمبرقفهوهذاإليمينظرهاوجهتللتيهيبالنمريضتعملفناةعدافيمالهالتفات

للمسيحيةللقاتلةلططليامنفهيالخطاياأردأهطهذهبألمسيحيةالالمباالةلليلدانمن
الموتصدرجةإلىتجمدهافالالمباالةفيقتلهاالمسيحيةيحرقاإلضطهادكنفإن

للفعلخطايافهناكخطبةذاتهحدفيالعملعدمأنوهطهامةحقيقةنواجهوهكذا3
لمللمدنهذهأنوكفرناحومصيداوبيتكورزينخطيةكانتوقدالفعلعدمخطاياومناك
شيئاتعمل

هواهذدفاعهويكونشيئاافعللمولكنىويقولنفسهعنليدلفعيوماإنسانيقفوقد
دينونتهللواقعفى

السطاننبرة

115272متى

الناسأمارفضوءوالحكمالليهودمعلمىالربينأناخئبرفقداإلختبارعنيسوعيتكلمهنا
بهرحبوالمتولضعينلكنإليهبحاجتهماألذكياءيشعرلمقبلوهفقلءالبسطا

القدرةأهميةمنيقللأنيسوعكصدفلمالمسيحقصدهالذيللمعنىنتفهمأذالضروركيهومن
الرأسوليسالقلبإنالكتاباحدقألوكماللعقليةءالكريايدينولكنهيدينهاأوالعقلية

هوءالغباوليسالكرياجولكهااإلنجيلبركاتعنايمنعالذىهوءالذكافلشىاإلنجيلبيتهو

ولكنهواإليمانالجهلبينيربطالهنافالمسيحالتولضعولكنهالمسيحقبولبابأمامنايفتحهاالذ
وللثقةالبساطةلهتكنلمإذاكنولسيماقحكمةلإلنسانتكونفقدواإليمانللتواضعبيئيربط
اإلنجيلمطالبقبولمننفسهبمنعفإنهاألطفالكقلوبوالرا

للعقليةءالكبرياأخطاريعرفونكانوافقدليهودمعلماأفهامعنبعيدةالحقائقهذهتكنوا
المعلمينأحكممناللهيلىأقربءالبسطاالناسيكوناألحيانبعضفيأنهويقرون

منأحديوجدكانإذاعماالمعلموسألهالمعلمينألحدظهرإيلياأنالشائعةقصصهمومن
يقومبسيطسجانإليإيليافأشاراآلقالدهرحياةفينصيبلهسيكونللسوقفيالمرجودين

الحزانىنفوسإلىالسرورإدخالوظيفتهمارجلينوإلىبواجبي

أحدكانللنكطالخييشمللمولكنهمابلدةفيانتضرءوباأنأيضاالشائعةأحاديثهمومن
اللهولكنللناموسللعيالمعلمهذاوجودإلىيرجعذلكأنالتاسنفظفيمطيسكنالربيين
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يريدطلىأجاومجرفةفآصأأعارعاديرجلوجودإلىيرجعاسمبباأنحلمنيللناسشف
قبرأيخفرأذ

وكفدلناموسمعلمطأحدفيهيعيشكانطالذءالجزخرقأليامدينةفيشبتالرأوإن
موقدمايستخدمواأنتتسكانتفقيرةإمرأةبسببكانهذاأدفيالسرللنالالله

قرباكرامحبةبداعبسيطةخدمةيقدمللذياإلنسانأنيعرفونالناسمعلمواكانوهكذا
يكوتمابقدرطكلبالذيكرنالاللهإلىفاالقترابالقائقةالعقليةالقدرةأصحابمناللهمن

المتواضعوالقلببالبساطة

يسوعأنوهوالمسيحياالعتقادمركزهوالمسيحسلطانعنمجيدبإعالذللفقرةهذهختم
اإلبنهولكنهاللهءأشاالناسيكونقدللبشراللهيعلأنالسلطانلهالذيهووحده

اآلبرأىفقدرافطمنيقرلعندمااخرأسلوبفيالحقيقةهذهيوحناويضع
يكوذوكيفاللههومنتعرفراأنأردتمإذالمللبشريقولانيريدهناوالمسيع419يوحا

انظرواالئرنحراللهواتجاهلللهوطبيعةاللهوفلبلللهفكرعنشيئاتعرفواأنأردتمإذا
يمكمهيصوعواناللهنرىأننستطيعوحدهالمسيعيسوعفيأنناالمسيحاإلعتقادهوهذاإلى
وتصديقإيمانوبنواضعبثقةالمعرفةهدهيقبلإنسانألىالمعرفةهذهيعطيأن

الحناننبرة

118203متى

جهادويجاهدوناللهيجدواأنالمستميتولةمحايحاولرنيالناماجماعةإلىينحدثيسوعكان
أخذوفدأمامهممستحيأليبدوذلككانفقديفدرونالولكنهمصالحينيكونواأناليائسين
مأخذكلوالضنىوالعباليأسمنهم

عنالبحثأرهقهمالذينيدعوفهواالمنعبيزياجميعإلىتعالوافاثأليسوعيدعوهملذلك
تتحدثأنالعسيرفمنوجدتومتىاللهتجدأنالصعبمنإنهاليونانأقوالومنالحقوعنالله
تنهىدلقديرنهايةللىأمتتصلاللهعمقالىدأأليوبدلنعمافيصوفروقالآخرشخصإلىعنه
8و7ااأيوبتدرهـالفماذاالهاويةمنأعمقتفعلأنعساكفمافاالسمواتمنأعلىهو

الشاعربيتىبويقولالمباركثخصهفيينتىاللهعنالضنىالبحثأنيعلنيسوعإن
األيرلنديوالمتصوف

بجهدهاللهللىإنسانيصلهل

طانتباهناسوىشيئايطلبوالالقلبءلألنقيانفسهيعطىإنه

اللهصورةنرىفيهألنالمسيحيسوعشخصفيبالتأملهىاللهعنالبحثإن
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فرائضأثقالتحتيرزحونالذين6األحمالالثقيلىياجمغإلىتعالوا5قائأليسوخيدعوم
الحملعسيرةثقيلةأحماأليحزمونبأنهمنوالفريسالكتبةعنالمسيحقاللقداليهوديةاوريانةا

القوانينمنتهيالمجموعةلليهوديالديانةوكانت324متىالناسممتافعلىيضعونها
عليهتملىالثرائعهذهوكانتكلهايالحظهاأنعليهللتطوالنواهيواألوامروالرائعرالتعليمات

الدوامعلىأذنيهفييرنوالصوتويحياواعمالهحركاتهص

ذاكتفعلالهذاتقعلال

يبينمحزنمشلوتشباتهمالبهودأمثالوفيالحقيقةحذهتبينواالهودالمعلمينبععرحتىش
قائأليرويهكانقورحإنقيلوديةالشرائهتنفيذصيلفيالفردمهاثيتجالتيالصعوبات

بموسىإذاالحقلتحرثابتدأتوعندماوحقلابنتانإاللهايكناأرملةىجواإلىالعاشت
تزرعأنارادتوعندماا22تثنيةمعأوحمارثورعلىتحرثاللهايقولموسىناموس

229تثنيةصنفينحقلكتزرعاللهاقال

فالحزمةونسيتحقلكفيحصيدكحصدتإذألهاقالالقمححصادوقتءحاوعندما
الحصادفيحقلكزوايأنكملالأرضكمحصيدتحصدوندوعندما4291تثنيةلتأخذهاترحع
عشرأبوابكفيتأكلأنلكيحلاللهاقألالحصادتجمعابتدأتوعندما919االويين
عملشفماذاكلهاالفرائضوتممتوالثافياألولالعشرالمرأةودفعت2171تئنيةحنطتلشأ

وتكسبصوفهامننفسهالتكسوونعجةخروفاواشترتالحقلالمسكينةاألرملةباعتلقد
البكرأعطيلهاوقالالكهنةثريعةهرونءجاالنعجةولدتعندمالكنصغارهامن

تثنيةغنمكجزازأولمنأعطنيلهاقالالصوفوجزتالجزوقتءجاولماذلخطففعلت
8104

الغنمسأذبحلذلكالرجلهذامطاليبأمامأصمدأناشعلننفسهافيقالتوعندئذ
وللكرشوالفكينماعدللنوهوحقطأعطنىلهاوقالهرونءجاذبحتوعندمالحمهاواكل
هرونلهافقالمحرمةلتكنمنكأفلتلنذبحتهاأنبعدحتىالمرأةفقالت813تثنية
41ا8عددطثطيكونإسرائيلفيمحرمكلتقولالشريعةألنليكلهاتكونالحالةهذهفي

بناتهلهمعتبكيوتركهاءطشصهرونأخذوهكذا

الناموسأصبحلقدالناسنافعلىللشريعةفرائضلثقلتمئيلاالهطماالقصةهنهإن
حمألثقبآل

تشصكانتللهوداستخدامفيالنرحملوكلمةعليهمنيرهيحملواأنيسوعيدعوهملذلك
ونكلالوصاياونكلالناموسنيرمثلتعبراتيستخدمونوكانواوالقبولىوللتسليمالخضوعإلى

اللهونيرالملكوت

فيمعناههياينصقولهفإنالمعنيهالإلىأقرباختبارمنالتعبيرهذاالمسيحأخذوربما
للثوريحضرونعنواوعادةالخشبمنتصنعانالئكلأنياركانتفقدمناسبمنيرياليونانيةاللغة
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مناسبأيكنلمعليعفإذاالنروضعليجربالثورويحضرونالنويصنعثمالنليقيسللنحارلي
ورلرقبةبهرحفالمأبئأوهينايصصحتىصلحه

يعملكانالجهاريقخدمتهءبدقبلالصامتةالسنودتفييسوعلنالقديمةدلرواياتوتقول
إليهيأتونكانواللناسوأنفلسطينبالدصفياألنيارأفضليصنعكانبأنهواشتهريالنجارت

فوقلوحاتتضعكانتدورتلنالرواياتوتقوللثردانمبةمناسأنياراليصنعمكانكلمن
نيريتقوكلوحةللنجارةدكانفوقيضعيسوعكانوغالبافيهاللعملنوععناعالناأدوابها
النجارةدكانعلىيضعهكانالذيعينهالتعبريسوعاستخدموربماهيننرىلومناسب

الناسينادمحطإنهمناسبأوعيننيرييقولفهورائعةجديدةحقيقةعنبهلهعبراناصرةافي
بأعماللللهيكلفناوعندمالهممناسبةستكونإنهاعليهمثقألتكونلنلهميعياالتيالحياةأن
وقدوانهطاقتهحسبمنالكلعملاللهفعندتمامايناسبنابمايكلفناقانه

ءأنشودقيصارقدحندمرةدليهودمعلميأحدقالفدوخفيفحملىللسيحيقولنم
بدلغنححلهأنناذلكمعنىولكنوزنهفيخفيفاأوسهألصارقدالحمللنمذامعنىوليس
أنبواجبنانشعرالفائقتلللهمحبةيسوعفينرىوحينخفيفاحملأثقلتجعلفالمحبةالمحبة
أنشودتناحملنافيصيرإخوتناونحبلللهنحب

ثقيلحملكإنالمارةأحدلهفقالمنهأصغرأعرجصبياكتفيهعلىيحملصغيربيكان
وهذااألحمالكلعليناتهونالمحبةإنأخيإتحوللأالإنىالفردصبىأحهاي
معنايسوعفعلهما
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عسرالثافيألصحاح

متأزمةمواقف

عشرالثاليلألصحاحمقدمة

حياةفيالحاسمةادثالحممجموعةعنروايةنقرأمتىإنجيلمنثرعالثانياألصحاحفي
هذالنحياتهفيدائمأتأثيرأتوثروأحداثوأوقاتحاممةلحظاتانسانصياةففىيسوع

اليهوديةالديانةقلدةنرىففيهيسوعحياةفيواللحظاتاألحداثهذهمثللناوىساألصحاح
مجردموففهميكنلمووللمقاومةالمعارضةهواإلتجاههذاوكانغوماقاطعاواتجاهأرآيأيقررون
األصحاحهذاوفيهالضرورالحلهوالحياةمسرحعنللتامإبعلدهأناقتنعواإنهمبلمقاومت

أمأمناوتتضجىتتبلورالشخصياتونرىالصليبيدبعدفيماقادتطالتاألولىالخطواتنرى
أربعفيمتدرجاللسيععدلؤهمويتظورتدرمجيأمقاومتهمتزدادوالفريسيينالكتبةجاعةونرى

احلمر

نرىهناللسبتفيالسنابليقطفونكانواالتالميذأنكيفنرى8ااألعدادففطا
المعلمذلكإلىوالشكالريبةبعينينظرونوالفريسيونالكتبةابتدأفقدالشكوكديأدازبداية

مجوزالبلعملهذامثلفإنالسيتيثويعةدقائقحفظفييخهاونواأنلتالميذهيسمحالذمحط
قفهسعملدونيستمرأن

أيضاالسبتيومفياليابسةاليدذيالرجلءشفاقصةنقرأاح9األعدادوفي2

لوقايروىكماالمجمعفييراقبونهكانواوالفريسيينالكتبةفإنواالصتقصاعالبحثمرحلةنرىهنا
عليهيشتكونتهمةليجدواأعمالهليراقبواجواسيسهميرسلونكانواالوفتذلكومن67الوقا
بها

شيطانيةقوةيستخدمأنهيسوعإلىينسبوناليهوديالدينقادةنرى2232األعحادوفي3
التعصبقصةنرىهناألننالهاغفرانالالتطالخطبةعنحدثهميسوعأنوكيفمعجزاتمعفي

فيهونويجوينتقدونهإالشيئآيعمليسوعيكنلمالوفتذلكفمنذالمسيحضداألعمى
المسيحأعمالفيوالحقالجمالجوانبرؤيةعنعيونهمأعميتتعصبهمفيألنهموخطأعيبأ
يتراجعواأنيستطبعوالىو

عليهتشاوروالكنهمواالنتقادبالمرافبةيكتفوالمفهمالتصميمشرنرى42العددوفي4

العملإلىقادتهمالتطالخطواتمنوالتعصبحثوالبالثلثكاذللعملواستعدواللثوه
اقلعدا

ومحدداواضحايسوعاتحاهكانلقدالمتزايدةالمقاومةهذهمواجهةفييسوعموقفكانماذا
أساليبخسةفي
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نراهاص19اليابسةاليدذىجلللرءشفاقصةففيشحاعبتحلواجههالقد
مجمعفيبلزاويتنييفعلهلميسوععملهمافإنوبشجاعةعلناوالفريسبينالكتبةيتحدى

عليهبهيشتكونضيئاليجدوارلقبونهوهمحضورهمفيكانبلغيبتهمفييكنولممزدحم
علناليواجههوقفبليا5التحديتجنبأنيحاوليسوعيكنفلم

4سالتحذأصاليبأشديوجهيسوعنرى2223األعدلدففطبتحذيرواجههالقد2
فإنهماللهإعالناتوأمامالحأأمامعيونهمقلونفياستمرواإذاانهمالناسءهؤاليحذرفهو

يسوعنرىونحنلتصرفهمنتيجةاللهنعمةمنأنفسهميحرمونفيهموقفإلىأنفسهميقودون
وبوضوحجيداموقفهيعرفإنهالهجومموقففيبلالدفاعموقففيالهنا

ء6عددالهيكلمنأعظمفهونفسهعنالمذهلةللمعلناتمنبمجصوعةواجههالقد3

هويونانأنمع4عددايونانمنأعظموهوالعالمفيمكانأقدساليهودنظرفيوالهيكل
هوسليمانأنمع24عددسايمانمنلكظموهوفعالةبكيفيةالتوبةرسالةقدمنبطأعظم
أعظمهومنللروحطالتاريخفييوجدلمأنهيعلنيسوعفكأناليهودعندالمتجسدةالحكمةرمز

البيتعن4ههـ3األعدلدفيذكرهالذكئفالمثلءتعليمهضرورةعنبتقريرواجههاوقد4
فيهلتسكنمنهأشرأخرىضياطينفيدعورنظيفاخاليأويجدهويرجعالشيطانمنهيخرجللشي
وحدهاإلخيلفإنالشرمناإلنسانحياةيخلىالسلبطباتجاههللناموسكانإذاأنهيبينالمثلهذا
الشروركلتألطألنعرضةاإلنسانيتركالناموسوكأنمابألخيراإلنسأنحياةيمألالذىهو

اعالنانرىوهنااإلنسانقلبإلىالشردخوليهنعالذياإليجالماالخرهواإلنجيلبيماوتمتلكه
عملهالناموسيستطيعالمااإلنسانحياةفييعمالاإلنجيلأنيسوعم

إنساذصإلىدعوةنرى65األعدادففيبدعوقاالمقاومةهذهيسوعواجهوأخيبرا5
بالجسدءأقربااليحيرفضالاألعدادهذهفياللهمشيئةطاعةطريقعنللمسيحاقرليكونأن

ربألهميسوعويكوتاللهمشيئةليعملواالذاتيةوإرلدتهمتعصبهميهجرواأنالناسيدعوولكنه
اللهأسرةضمنليدخلواوسيدأ

والسبتاإلنسان

8ا21متى

السبتشريعةكسر

يسيرممراتبينهاطويلةضيقةخطرطفيفلسطينفيالقمحيزرعونالناسكانالسيحأيامفي
حوادثحدثتحينالزروخبينيسيرونوتالمينهيسوعكانالممرالطهذهمثلوفيالناسفيها
الروايةهذه
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ويأكلهابيدبويفركهاالقمحسنابلمنالمسعلفريقطفأنللعرفمنافيأأوغرييأشيئايكنم
الغيرملكيةعلىالتعدكطمننوعأهذايعتبرلموعالزوالالحقليملكالأنهمعللطريتىفيوهو
تقولفالشريعةمنجأليستخدملماإلنساندامما

صإحبكزرععلىترفعالمنجالولكنبيدكسنابلفاقطفصاحبكزرعدخلتإذا
3252تثنية

فيذلكفعلواألنهمبلالقمحسنابلقطفواألنهمللتالميذوالقريسينالكتبةانتقاديكنلمو
السبتيومالعملعنتنهيفالوصيةوالتفصيلللتعقيدفيغايةللسبتشريعةكانتفلقدللسبت

فوضعواالعملمعنىيحددواأنأرلدوالذلكللبسيطالهطبهذايكتفوالمالناموسمفسريلكن
التذريةأووالتنقيةالحصدنهاالسبتيومممنوعةاألفعالأنواعمننوعاوثالئينبتسعةبيانا
كليحللواأنعليهمكانبلبهذاالمفسرونيكتفلمومالطعاوإعداددرسهاأوالحنلىودق
هوماولكنالسبتيومممنوعااألحمالحملكانفمئألويعرفوهومجلحوهاألعمالمننوع

التفكيرأوالعملاقتراحوإنيابستينتينتينوزنعلىوزنهزادماهوالحملإنقالوالذلكالحمل
مننوعايعتبرالقمحسنابلقطفإنميمونابنالهودمعلميكبارأحدقالصمممنوعفيه

الحصاد

شريعةمنواحدجانبمنكثروخالفواكسروافدالناموسصراحنظرنيالتالميذكانلذلك

بعمليةقاموابأيديههفركوهاوعندماحصادبعمليةقاموافهمالسنابلقطفوافعندماالناموس
األفعالهذهكلوفيدرسبعمليةقاموافإنهمالقشمنللقمحفصلواوعندماتنقيةأونذرية
كانالسبتيوميؤكلماكلألنللسبتيومطعامايعدونكانواألخهمنظرهمفيأذنبواقد

السابقاليومفيإعدادهينبغى

اليوبيلكتابوفيجديقينظروالسبتتقديمىإلىنينظالمدققوناليهودكانلقد

أوالعملفيالتفكيرمجردأنهاومالسبتبحفظالخاصةالتعاليمعنصورةنفرا5أصحاح
يومممنوعثقلأيحملأوبئرمنماسحبأووالشراعالبيرفيالضفكيرأولسفراإلعداد
طائرايصطادأودابةيركبأونارايوقدأو6أرضايفلحأوالسبتيوميعملومالسبت

لناموسحفظانظرهمفيالنشريعاتهذهحفظكانيموتأذمجبالسبتيصومأرسمكضؤ
اللهلناموسمخالفةكسرهاوكانالله

حمحألنهيسوعوانتقادالتالميذانتقادإلىيدعوهمقوىسببوالفريسينكاتأغد
السبتلشريعةكسرأوتفكرهمشريعتهمفيكانعملعلىشجعهمأرلممم

اإلنسانيةالحاجةمطاليب

حججثالثالمسيحالسيدقدموالفريسيندلكتبةانتقادعلىدلردفي

وكلوااالجماعخيمةإلىدخلواعندمامعهالذينوالغلمانداودفعلهماإلىأشارفقد1
للالويينسقرلناويصفاحمال12صموئيلللكهنةإالكلهيحلالالذىالوجوهخبزمر
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حسفىكافجتحخعلهاقرصأعرإثنيوخبرهدقيقأوتأخذبالقولالخبزهذاه42
للرهـأتذكاالخبزيخثوتنقيأانألصصعلىوتجعلدلربعىأمامالظاهرةالمائدةعلىستة
أللهمقدسمكاتفيفيأكلرنهويهلهرورنفيكوذدائمأللربأماميرتبهسبتيومكلفي

الربوقائدمنلهأقداسقدس

االسجدةلحقظالطعامتقدههعلىاللهضكرعنتعبيرأاللهالىرمزيةتقدمةالخبزهذاكان

مزجالهرىداودأخدالجوبسببولبمالكهنةإاليأكلهوالأصبوعكليتغرالخبزوكان
ألهاالمثلففيتأفياإلنسأنيةالحاجةمطاليبألنلومإليهيوجهأندونالمقدسةاألرغفةهذه
سيةالوالممارساتالعاداتقبل

كانفقدالسبتءيويكاالفيةدلكهبهيقوماالذللعملإلىأيضأيسوعوأشار2
رخهيزهاالحيواناترذنمالنارإيقأدمثاالكهنةبهايقومأعمالعدةيقتضيالهيكلفيالحدمةنظام

الدبائحعددألذالسبتءيردددنىالعملىوكاناألعمالمنذللثوغيرالمذبحعلىورفعهاوتقديمها
السبتيومدمرمةاألفعالمتعتبراألعمالهذهوكل829عددللبتيوميتضاعف
للكهنةأضسبةاللبههادلحبتتدنعهذهوكلأثقللورفعذبائحوذبحالنارإشعالفهاألن
ءاالمقالهأيكونأنينبغىلللهوعبادةتستمرأنيجبالهيكللىاللهعبادةألنممنوعةتكونال

يالسبتخاصةومثرائعطقوسأبةقبلاألول

اللهيقولحيثهوضعسفرفىالواردالقوليسوعلخمباسثم3

66هوشعمحرقاتمناكلاللهومعرفةذبيحقاالرحمةأريدإفي

دلروحيالسلوكيطلبإنهوالذبائحدلطقوسيطلبممااكلوالرحمةالشفقةيطلباللهلن
اإلنسانيةالحاجةءلندايستجيبلكيللروحىالناموسسوىناموصااليعرفللذكال

لناألخرىالحاجاتكلقبلاإلنسانيةالحاجةيضعيسوعأنللقصةهذفينرىونحن
أوألتأقىالبشريةدلخاجةمطاليبلكنمكاظلهاالدينيةوالممارساتوللتومللعبادقأ

منودعدهبهمددرحمةوأعمالالناسحاجأتخدمةهياإلنسانبهاوميقخدمةأعظملن
بيماالناصرفمجمعلىإاللبمعفيدينيةخدمةيقودللمسيحيسوعنرىالأننابالمالحطةالجدرو
للحزانىراحةومقدماللمرضىوشافيألبباعمطعماالناسلحاجاتخدمتهعنكوةوواكاتنرى

خدمةلكنهارهبانيالعتزاألوليستطقوسخدمةلهستدلمسيحيةدطدمةإنوالمتعبن
فالديانةاإلنسانيتهللمولقفتتطلبهاالتيوللشكالتللماصهـطفيوالمساركةاإلنسامقااإلحتعاجلت

دنىبالشسهاإلنسانوحفظضيقتهمفيواالرامللليتامىافتقادهياألبلللهعندللنقهةالطاهرة
لللهنعبدبتادميانقولعندمااجوليمأللنينبنيالذياإلحساسهوهذاالعالممن

لسهتارل

منهاوللمقصودلمعناهاجازمتفسصإليولللوالسهلمنلسعبارةللفقرةهذهمنلناكهقى
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أيضاللسبتربهواإلنسانابنفإنللمسيحقولهيللعبارةذه

أمرينأحدللتعيربهذاالمقصوديكوناقويمكن

أنبمعنىالسبتسيدهوناإلنسااينيسوعأنهوالتعبرلهذاالتقليدىللتفسيرا
عملتقديسأنالىأشاركيفرأيناولقدضروريأذلكىكماالسبتيستخدمأنالحقله

يسوعأشارلقدللعهودهعتدللمعروفةالسبتضرائععلىاألولالمكانلهكانلسبتيومالهيكل
يراهماليعملاليهوديقعللسبتشرائععنيستغنىأنكبرحقفلهلذلكالهيكلمنأعظمهوأنه

للسبتيومفيأفضل

كانبلنفسهعنيدافعيكنلمالحالةهذهفييسوعأنإلىيشرللثالىروالتفس2

اإلنسانيةالحاجةسلطانبلهوسلطانهيقرريكنلماتحدثعتدماوأنهتالميذهعنيدلفح
السبتقمتهوفيحديثهختامفيقاليسوعأنذكرالحادثةهذهوييأنمرقسأرلوعندما

أيضأالسبتربهواإلنسأنابنلذاللسبتالجلاإلنسانالاإلنسانألجلخعلإنما
82و272مرقس

3إنسانابنإنسانأممطإلىيشيركانأماإلنسانابنقالعندمانفسهإلىيشيريسوعكانفهل

إنسانهأعنلديثاإلىعادةتشرااإلنسانيابنعبارةانواألراميةالعبريةاللغةءعلمايقول
وهمنسانابنأنيحكىيقولونإنسانعنماروايةييدأونعندمااليهودالمعلمونوكان

المرنميقولالثامنالمزمورونيإنساناأنمجكىالقوليقصدون

آدمابنوالتعبير84مزمورتفتقدهحتىآدموإبنتذكرهحتىاالنسانهوفمن

تجمآدمابنياقائألالنبيللىاللهيتحدثحزفيالسفروفياإلنسانابننفسههوالعبريةفي
28و26كثيرايتكررعينهوالتعبيرا2حزقيالمعئمافأتكلمقدميكعلى
الكلمةتكتباليونانيةاللغةولكناالنسانابناليونانيةاللغةفيوترجمتها3147152و

فإنالمسيحشخصعلىللداللةاستخدماهاعندأماالعادياإلنسانإلىلإلشارةعاديةصبهروف

الكبيرةالحروفأوالتاجحروفاستخدامهوالمعتاد

أيضاالسبتربهوعاديإنسانأيأماالنسانابنيسوعأنالعبارةهنهفيالمقصودفهل

الكبيرفبالحروفمكتوبةكلهاكانتالجديدالعهدمنجداالقدجمةالنسخأنالباحثينبعضيقول
ومنالأمالكالمسائرعناالنسانابنالتعبيرتمييزللقصودهلمعرفةالسهلمنليعلذلك

ظروفمعيتفقالمفسرينبعضنظرفيوهذاالعادياإلنسانابنإلىهنااإلشارةتكونأنالمحتمل

السبتإنمرقسروايةحسبقالوألنهتالميذعنبلنفسمهعنيدافعيكنلميسوعألنالحال
للسبتعبدايكونأنينبغطالاإلنسانأنأىالسبتألجلاإلنسانالاإلنسانألجلجعل
توبيخاالمسيححديثيكونوبذلكوافيالصالحفيهلمايستخدمهأنهأيالسبتربهوبل

لحقظالجامدةوالشرائعالقواعدمنطويلةلسلسلةذواتهماستعبدواألنهموالفريسييندلكتبةلجمعة
يضعفإنهالسبتربهواإلنسانأنأوالسبتربهوانهيقصدوعيكانءوسواالسبت
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أيضأالحياةمنكثيردجوانبعلىقيحطبالذيالعفيمالمسيحيةالحريةمبدأذلك

والناموسالحببيئ

21941متى

ناموسيكسرفيهايسوخنرىإذالمسيحالسيدحياةقيحاحمةلحظةلناتصفدلروايةهذه
سيلةفييفكرونأبتدأوالليهوديةللديالةقادةانلذلكنتيجةوكانالجماهيروامامباختارهالسبت
كامألفهماالدينءورؤسأدلفريسييناتجأهنفهمأدنستطيعولنالحوادثمسرحعنخهائيأإلبعاده

يحرمكانالناموسهذافإنالسبتناموسرإلىبهاينطرونكانواالتيالجديةرمقدانفهملممأ
كاتواأنهمحنىالوصيةهذهتنفيذعلىحريصينءهؤالكانوقدالسبتفيعملبأيالقيام
الوصيةهذهيكسرواوالفعألوتواانرلاءلى

كهوفاليهرديبعفواحمتمىالمكالمطيهوفابقيادةثورةحدثتالعهدينبينمافنرةوي
يومليكونالسبتيومواختارعليهيمللهجومالجنودمنفرفةإنتيحوساريلوقدالصحراعفي

أنفسهمعنللدنجاعصالحأأويدافعواسأنرفضواانإالاليهودءهوالمنكانوماالهجوم
سبيلفيحياتهمفقدواوهكذاللسبتكسرايعنبرالدفاعأعمالمنعملاكطأناعتبرواألنهم
بقولهالقصةهذهاألولالمكابيينسفرلناويصفالسبتكسرعدم

ألمرقضينالمنمنرجاألبأنوددلمدينةفيأورشليمفيكانواالذينوالجنداسثرجالكفأخ
حولهموجيشوافأدوكوهمأعقابمفيكثيرونفجرىالريةفيواختبأوانزلوافدالملك

الملكأمركماوافعلوافأخرجوافعلتمماحسبكملهموقالوالسبتيومفيالقتالوناصبوهم
للقتالعلمفأثارواالسبتيومندنسلثالالملكأمركمانفعلوالنخرحالفقالوافتحيوا
ءوالسمااسنقامننافيجميعالنمتقائليننحتبآتهمصدواوالبحجررموهموالعليهميردوافلم

ونساؤهمفهلكواالسبتفيوقاتلوهمعليهمفهجمواظلمأتهلكوننابأنكملنائاهدتانواألرض
21383األولمكابيينالناسمننفسألفوكانواومواشيهم
إلنقاذحتىللقرميةالمحنةوسطفيحتىالسبتيوميحاربأنيرفضاليهودىترىوهكذا

يوصيفوسلناويرويأورشليمعلىيستلىانبومبىاستطاعالسببولهذاوأحباثنفسه
متهزينللسبتيوماليهوديهاجموضهمأعدلءكاننحالنوعهذامنمنكررةحوادثالمسهررالورخ
ضرباالناموسهذامثلويعتبرونناموسهممنويهزأونعلهمفينتصرونمقاومتهمعدمفرصة
الجنونمن

شريعةكانتالناستككلفيالجامدالعقلطاإلطارمنالنوعلهذامعارضايسوعوقفودقد
الذمحطلططربوقفاالللشريعةتسمحولمللسبتفيءاإلبراتمعالسبتلوصيةوتفسيرممللكتبة
علضمادةوضعالجائزفمنأنفهلولذنهأوعبنهفيببهرحإنساناصيبفإذالطياةيهدد
للعالجمننوعآهذاتبركوإالللضمادةنيدولءهناكيكونأالينبنيولكيالخطرلوقفلبرح
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ةالوصيةكسوأ

الحالهذهعلىبقىلوحياتهيتهددخطرهناكيكنلماليابسةاليدذيالرجلىحالةوفي

السبتثريعةويعرفذلكيعرفيسوعكانولقدأسوأحالتهنصيرفدالسبتءانالح
إنالرجلشفىفقدذلكومعيرافبونهوكانواظرونينتكانواالفريسييزاتيعلمكاث

لملوحتىينبغطمماكثرواحدةلحظةولويتألمونالناسيتركنأموسايقبليبرلميسوخ
تغلبلقدالطقسطللناموساعتبارهبكثيرفاقلإلتسانيةحبهإنالحياةيتهددرخعهناك

أخيرأالحب

يسمىكتابالكنعنهشيئالنايذكرالاإلنجيلإناليابسةاليدذرالرجلذلكهومن

ببنلعيشيكسبءبنااشتغلكنتلقدفائأليسوعإلىءجاأنهلنايذكرالعرانيينإنجيل
أستعططظلاللكييديقوةإلىتعيدأنيايسوعأرجوكجبينيبعرقاألحجارمنللبيوت
يومطفوتبخجل

اليابسةاليدذيالرجلبذلكأبدايهتموالملبهمأيضاحاضرينوالفريسيونالكنبةكان
فيءاإلبرايحلهلقائلينيسوعسألوالذلكفقطالشريعةوتفاصيلبدقائقاهمامهمكانبئ

الرجكيكنلمماأنهيعلموكانؤالالسهذاجوابجيدايعرفيوعكانولقد5للسبوت
انواعمننوعايعتبرذلكألنإبراؤهيحلالالشريعةفحسبحياتهيهددحقيقىلحطرمعرضا
ليسوعكانتفقدالناموسحوليتناقسواأنيريدونداموافماحكيمأكاثيسوعلكنالعمل
يكونمنكمإنسانأىقائألفسألهمحديثهممستوىغلىيناقشهمأنبهايستطيعالتيللبراعة

هذاكانوقدويقيمهيمسكهأفماحفرةفيالسبتفيهذاسقطفإنواحدخروفله

الناموسكانحفرةفيخروفشوطحالةففيبالفعلالناموسلهاتعرضحالةيصفللسازل

السبتيومعمأليعتبرالعاديةالظروففيالطعامحملأنمع4الطعامصاحبهلهيحملأنيبيح
للناسيعملأنجازإذاأنهيسوعمنطقوكانممكنةمساعدةأيةتقديميعيحالناموسوعن
منأفضلهوىللننسانلالخيرعمليجوزجدافباألولىللخروفالسبتيومصالحاعمأل

الخيرفعلعدمفإنالسبتنيالخيرعملجازإذاإنهيقولأنيديسوعوكأنماالحروف
عتاجإلنسانخدمةفيهتؤدىالذيللوقتمنأقدسوقتثمةوليسشرايعتبرالسبتيوم

يسؤعفتقدمرؤوسهمعلىحجتهمارتدتوهناينطقواانوالفريسيونالكتبةيستطعاوهنا
ءأشياثالئةإليهأعلدلهءللشفاتقديموفيءالضفاللرجلوقدم

عنأحدهميقولللبسرادوأجساإلنسانبصحةيهتميسوعفإنللصحةاليهاعادا
ليصعوابالدراسةوقامواطبيعيةقدرلتاللهحباهمللذيناليهايدعىخدمةإنهااالطبمهنة

ءوسوايشعرونالأمالخدمةبهذهيشعروننواءوسواويعالجوهمالمرضىرعوالنمزهليئ
مععاملينمهنتهمقءاألطباتبرللمسيحيةالنظروجهةمنفإنهنمؤمنغيرأممؤمنيننوا
الله
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للنعمةلكمالمنءوللشفاالمرضإنآخرقولى

علىيترأفجودهمنللذياللهلنعمةنإعوللطبلللهلصبرأداةللطييبآخرويتول
يعابممنوأناللهمنهبةالطبأنكلفنتبروقدلفطيةنتاثجمنءشفالهمويديرللناس
ؤواحهمعالجمثلألبنائهلللهأولكلهاالتياألعمالمنالناسأجسادفعالجاللهاونالناس

كضيسنهفيالرلعىمثلاللهخادممهنتهفيوالطبيب

وكلإنساننصفددرجليصرعملفبدونحتهإديهادلإذاعمدهيليهأعادوقد2
األلمأنواعمننوعلمنأقسىللعملعنوللتعطلبعملهالقيامفىنفسهاشباعيجدإنسان

للعملفرصةلعطاؤههولالنساننعطيهشهـطءودكلنالعملفيومتاعبهأحزانهينسىقدواإلنسان

التطويياتإلىنضيفأنولمحكنوعملهصحتادلعندمالنفسهاحترامهإليهأعادوقد3
علىيقفعندماإنسانأيصيرفاإلنسانألنقسنااحترامناإلينايعيدونلمنطولىجديدةواحدة
بتفسهذويهوحاجاتحاجاتهيمألماويكسبلطياةليواجهبيديهويعملقدميه

يخرجونوللفريعيينالكتبةجاعةنجدفابنايسوعبهقامالذيالعلىللعملهذامنللرغموعلى
هوماشخصإلييوجهأنيمكنءئناوأعظمعليهمخالرالكلتبروهلقدكعلهعلىليتآمروا

مقدارلناينيوالفريسيينالكتبةاتجاهفإنلذلكموئرةكقوةتقدرههذامعنىألنلضطهاده
هفعالةمؤثرةقوةأنهايتجاهلواانيستطبعوناللكنهمالمسيحيةللبعضيكرهفقديسوعقوة

الربمسيحمميزات

215112متى

شجاعةواالشخفافاالسهتاريعتإريكنلميسوعأنلناتظهريسوععنبمالحطيننبدأ
منوانصرفاشمحبإهالكهفيورغبتهمنحوهالفريسيينبإتجاهعلمعنمدايسوعانأوالهما
دلصليبعلىورتفعأنقبلليعملهعملأمامهوكانبعدحانقدالصداموقتيكنفلمهناك

عرفلقديظهروهالأنبمعجزاتهؤيتمتعونحولهكانوانالذيللناسأوصىأنهللثانبةوللمالحظة
االسعودطفطبيعةعرفلقددلمسياإنهيقولواحدوكلظهرواقدءاألدعيامنكثرينأن

خهلكمياسيةثورةلحدثتالباهرةالمعجزيةبأعمالهعرفواالناسجمعأنولوةالملالثائرة
الحقيقيالمسيارصالةءهدوفيالناسيعلمأنيقصدكانلقديريدهالماوهذاكثيرةنفوسفها
بلدلعرشليسالخقيقطالمسياهدفوأنالمضحيةالخدمةلكنهاالعامحةالقوةليستبأنها

الحقائقبهذهللناستعليمهتعطلاللكيأخبارهالناسيعيذأنيثألملذلكللصليب

24ءإشعيامنمأخوذيسوععملموجزابهليصفمتىيذكرهالذيواالقتباس
وعندماالفرسملكقكورإلىيشيرللواقعفيألنهعجيبافتباسالحقيقةفيوهو4ا

41هءإشعياإلىرجعناوإذاللربمسيحباعتبارهكورشالىأوأليشيركانءإشعيابهنطق
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والفكرةامماأمامهألدوسبيمينهأمسكتالذيلكورشلمسيحهالربيقولهكذاقرأ
تسرالغزواتهذهأنالنبطرأىوقدوانتصاراتكزواتهفييمضكنكورشأنهنااألساسية

كانلكنهالحقيقةهيعلميكنلمفارسملككوريقلنومعوخطتهاللهقصدتحقيقنحو
لكنبالفعلكانكماشغوفارفيقامنتصرأصيذاكورشفيالنبطرأىوقداللىيدفيأداة
إلىأيضاتشيرولكنهافريبمعنىيلىالنبوةتعثرقدالقديمالعهدنيواتفيكثيرايتكرركما

سلطانساداأليامتلكفقيللمسياالمسيحيسوعلملىتشرللنبوةكانتوهكذابعيدمعنى
ليسوعهولمللعاعلىالكاملالملكلكنحينذاكالمعروفالشرقيالعالمعلىفارسملككورش

فيالوارلمحةاألوصافمنيظهروهذاءإشعيالنوبةالكاملللتحقيقيسوعالمسيحففيالمسيح
ةالنبو

عاموسوفيللعدالةإلىتشيرالحقالمترجمةوالكلمةالنصرةإلىالحقيخرجفهوا
والحقالعدالةانتصارأجلمنيسوعأتىلقددائمكنهروالبركالياهالحقوليجرنقرأ53

كيفللناسيسوعبينولقدلهميحقماوالناساللهنعططأنبأنهالحغاليونأنيونعرفلقد

واآلخريناللهتجاهيتصرفونكيفوأراهمحياتهمنيالصحيحالمكانولآلخرينللهيكون

تستخدميصيحوكلمةصوتهالثحوارعفيأحديسمعواليصيحواليخاصمالوهو2

يسوعأنإلىيشيرالوصفوهذاالكبرةالتجمعاتفيوالناسوالطيورالحيواناتصياحلوصف
دينياأوسياسيأالمختلفةاألحزاببينالصراعفيقيينفسهنرجوالالناسمعينشاحنيكنلم
والصياحالكالمبكزةالبالمحبةينتصرأنرريدمنوقوةوللوفارءالهدويسوعفينرىإننا

اإلنسانشهادةتكونفقدمدخنةفتيلةءيطفطوالمرضوضةقصبةيقصفالوهو3
النورإلىمنهالدخانإلىأفربحياتهنوريكونوقدالمرضوضوةكالقصبةالثباتعلىقادرةغير

ءالضعفاليعامليأتلملتشجيعهاءجابلالهممليثبطيأتايسوعلكنواإلشتعال
اإلشتعالإلىلتعودليساعدهابلالمدخنةالفتيلةءليطفطيأتلمالصحيحبالتفهمبلباإلحتقار
النفوسفياالمالءوإحياالتشجيعرسولإنهوعطمتهيسوعروعةسرهوهذاواإلضاعة

واحدةأمةإلىالكلهلمالعاإلىالدعوةقدتالسيحفغىاألمءرجايكوناحمهوعلى4
اللهكانلقديخهاويشاركواويذوقوهااللهمحبةيقبلواأندلناسجميعيدعويسوعكانلقد
اللهمحبةيقبلواأنأمةكلمنالناسجميعمنادياولنفسهالعألممصالحأالميحفي

الشيطانهزيمة

212292متى

إلىاختالفهميرجعوالالشياطنإخراجمعجزاتينناولونوهموالمفسرونالشراحيختلف

ءبسلطانهيعترفونبهالمؤمنينجيعفإذيحالميسوعلرنجاالمعجزيةالقدرةفيشكئي

البثربأجسادثحيايئ11حلولفكرةمنموففهمهوالحالفسببمحئ
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عصرأيوفيوقتأيقيالبشرأجسادفيخلأنيمكنالشياطينأنيعتقدونمنهناك
يخرجونلنىمنينللمفتتبعالشاآلياتمنعنولذلكإلخراجهاخاصةقوةللىوتحتاج

6171فصمرطيئشيا

عملهافإناإلطالقعلىاليئرأجسادقىتحلأنيمكنالثياطين11أنيعتقدونمنوهناك
أيوبقصةفيكمالللهأمامعليهوالئعكوىووجدانهلفكارهوامتالكاإلنسانطغوايةعلىيقتصر
وقدمظاهرهابعضاألمردضتكونفددلتىوللتجارلطواآلالمالضيقاتأنواعبشتىولصابته

راجعةكلهاوالنفسيةالجسديةاألمردضأنيعتبرونللشرقفيوخاصةللقديملمالعافيالناسعن
لذلكدبسدفيدلثميطانحدولمظاهرأنهاعلىالمرضمظاهربعضوفسرواقهسدلشراألرواحللى
للتأثرمنيتمكنلكطتقادهملنيللرضىريساأناألمرلضهذهيعابمأنيريدلمنبدالعن
سيشفىفإتمنمللشيطانإخراجعلىقادرماشخصابأنللمريضيثقوعندماوشفائههعليهم
منهشيطان11إخراجعمليةأنههويعتقدبماللشخصهذاقامإذا

منكثيرينوأنالبشرأجسادفيتحلالالمعتادفيالشياطينأنهوثالثارأيأهناكأنعلى
علىبالجسدالمسيحالسيدوجودءأثنايالكنوولمونطنحدوعونبذلكيعتقدونللذينالناس

غيرفترةتلككانتلذلكيقيمماأنللسيدأرلدالنكياالمنكوتيهدمأنللشيطانحاولاألرض
فرصةهذهوكانتاللهمنبسماحفعألللناسبعضأجسادفييحلأنالشيطانابتدأبهاعادية

أعطىوقدبهليؤمنواالناسأمامواضحةبكيفيةالشريرةاألرواحعلىالمسيحالسيدسلطانإلظهار
الكتيسقيؤصسواأنعليمكانللذينفقطلتالمينهالشياطينإلخراجالقوةهذهالمسيحالسيد
الكتابفبصيرالمقدسللوحطكصابةتتمأنإلىوالعجائبياآلياتمؤيدااإلنجيلبحقالناسليؤمن
المظاهرذاتواآلياتالعجائبهذهالستراريدعومايبقىوالاإليمانصإلىالناسطريقهوالمقدس

لسديةا

األعمىالمجنونشفىكصالناتروىالتيالفقرةهذهدراصةإلىننقدمالثالثةءاآلرابهذه
المسياهويسوعأنإلىإشارةهذاواعترتتبالجموعأنوكيفوأبصرفتكلمواألخرس

اليقينعلىالالشكعلىتدلداودابنهوهذاألعلالقائلةالعبارةأنالبعضويظندلوابن
الصورةعنتختلفاألرضعلىالمسيحالسيدبهاظهرالتطالصورةألنصحيحاذلكيكونوقد
يستخدملمأرعشيضوعظمةسلطاناأظهروالأميرأيكنفلمالمسيافيهايأقىأناليهودتوقعالتط

ومدوئهبساطنهفيلكنبسيجليلرجلورةفيءجابلوالسيوفوالشعاراتاألعالم
السلطانوكانالقوةطنت

معاتفاقعلىكانيسوعانهوبتعصبهمالمصبوغتقسيرهمكانفقدالفريسيينجماعةأما
الشيافييخرجكاناإلتفاقوبهذاللشياطيئرئيسبعلزبول

قويةحججبثالثالفريسيينأفكارفيالكلحنالتفسيرهذاجملىيسوعأجابوقد

مملكةأنذلكفمعنىالحثياطيهرئيسبمعاونةاشياطينايخرجيسوعكانإذاأنهاألولىالحجة
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األبالسةمنمعابرنيهلتحطيموسلطانهقوتهيعيرالثياطينرئيسكنوإذاذاخاعلىمنقسمةلشيطان
مقاطعةأوبيتأولمدينةيمكنالألنهبالخرالطتهددهاللثيطانمملكةفيلمليةحرباهناكفكأن

الخرابنذهـهوالداخلطاإلنقسامفابئذاتهاعلىمنقسمةوهطبقوتهاتحتفظأن

يخرجونبمنفأبناؤمالشياطينأخرجببعلزبولأناكنتوينللسيحقولالثانيةالحجة
لكلطامموقديهودللءأبنامنوهمالمسيحتالميذيدتشيرأنهاالعبارةهذهالشراحبعضفسروقد
ليخرجوهأالشريرةاألرواحعلسلطاتأالسيد

بتعاويذالشياطيئيخرجونكانواالذيناليهودولتشيرإنهقالواالشراحمناالخرالبعضلكن

الشياطينإخراحقوةأنذكرطللذالمشهوراليهوديالمؤرخيوسيفوسبأفوالواستشهدواخاصة
يوسيفوسذكروقدسليمانحكمةمنءاجزتبروهاوأنهماليهودبعضعندموجودةكانت
حضرةفيالشياطينيخرجكاناليعازراسمهرجلعنبنفسهراهاحادئةبهموثوقمورخوهو

لذلكخاصةتعاويذيستخدموكانءوجتوفاسباسياناإلمبراطور

825حلى2فييكفيوسيفوسحمأبانظر

ءواألشياوتعاويذهماليهودمنالشريرةاألرواحطارديعنأخرىمعلوماتيوسيفوسيروىكا
763اليهودحروبحمنابفييوسيفوسممأرساتهمفييستخدمونهاكانواالتط

السلطانكلمةوبينيتبعونهللهودكانممطالذوالسحرالتعاويذأسلوببيننقارنأنوتستطيع

الحالتينبينالظاهراإلختالفلنرىيسوعمنتصدركانتالتط

وقصصتاريخلناتروىالتطالكتببعضالشريرةاألرواحفياليهوداعتقادعلىيدلومما
عنفكرةيعطينالكنهللقانونيةغيراألسفارأحدوهوطوبياسفرمثلالعهدينبينمافترة
الفترةتلكفيالهوداداب

وحيدةقتاةمنزوجاهمنبدالأنهلهويذكربطوبيايلتقيمالكعنقصةطوبياسفرففى

أنهجمعقدأنهطوبيافيجيبأبيهامنيطلبهاأنإليهيطلبرعوثيلبنتسارةهيابويها
كانشريراروحأألنقتلهمالشيطانألنماتواجيعاولبهمأزواحسبعةعلىلهاعقدقد

كبديلقيبأنطوبياأوصىرافائيلالمالكولكنمنهأاإلقترابمنإنسانأممطيمنعسارةجب
678طوبياصسفرالشيطانفينثزممشتعلجمرعلىالحوت

كيفصلناتبيئاليهودمناألرواحطاردوايعملهكانماعلىتدلناالرواياتهذهكلولعل
شيئاطيهمتعاألمورهذهكانتوربماوالسحربالنعأويذآالمهمعلىيتغلبواأنمجاولوذالناسكان
الكدلالخالصليعطيءجافقدوسلطانهالمسيحوفاروبنبينهاددفرقأبعدمالكنالراحةمن

فبلمنيجدوهلمالذي

أناكنتإنولكنيقولعندماانتبلمناحديثهيشدلذلكاللهاصبعنرىالمسيحفقط

عالمةإنبللالحظةسالجدلمنوإنهأللهملكوتعليكمأفبلفقدالشياطبنأخرجاللهبروح
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الله3فرفيلكهاالمطحيةالضاتفياالالممننلئةالكناثسفيلشتاللهملكوتقبال

اآلالمعلىلإلنتصار

نهصيناألذبيقرماوهذاالشياطخرخكانإذاإنهلليهودوعيقالالثالثةالحجة
كيف05الشيطاتمملكةينهببذلكفكأتهالشعطانمملكةيعزوأنأمتطاعأنهذلكفمعنى
يقوأثيريدفكأثاأوألالقوتبطلمبذأمتعةوينبالقوممطيتيدخلأنأحديستطيع

يسولعاأمامهعاجزأالشيطانجعلأناستطاعأنهمعنلماللشيطانلمملكةالسيدغزوإنلهم
العلىوعيمةيسلبالجبارمنتسلبهل944262ءاشعيافىالواردةالصورةاستعار

لدمهمونريسألفهملحهظالميكوئطعمأوالدكوأخلصنحاصمكأخاصموأناتفلت
يعقوبعزيزوفاديكنحلصكالربأنلركلفيعلمسالفمنكما

الخودطرفييجولمؤالللىتدعوالحجةهذه

ملكوتهيغزوانهاصتطماتيسوثانحتىأمرهعلىالشيطانكلبمتىأوالقوىربطمتى

قدأيوبقصةنيكمااللهمنبسماحإاليعملالوأنهمقيدسقوطهمنذالشيطانلنقيل
16يهوذافيقبل

بقيودالعظيملليومديضونةإلىحفظهممسبهمتركوابلرياستهميحفظوالمشللذوللمالئكة
الميالمتحتأبدية

الشيطاتيههزمأناستطاعإبليسمنفيهامجربعنللتىيومااألربعينضرةفييسوعإنقيلكما
الوذتذلكومنومكايدهـمكرهأصاليبتغريهوالأمامهيقفمنللشيطانوجدمرةوألول

كرينيحربأنمجاولأنهومعالعدوفالعتحطتلقدعليهكانتكماللشيطانقوةتصرلم
مونالكماعليهنصرألينالواالمجربنيعينأنستطيعأمامهصمدالذىيسوعلكن

الحيادحالىاست

2103متى

هىاألولىالصورةصورتينإحديمنستعارايكونماغالبارقويجمهللتعبصإن
والصورةللرياحأدراجفتذهبلهامفرقابكونالحبوبطجعفييثشركالفالذىالحصادصورة
للخطرتعريضهافيمتسببايكونهاوحماالحرافجمعفيماونالفمنالرعايةصورةسلثمامة
والتاللوالققارالبراريفيبقائهافيباسبمباشرغكلقبطريكونللقطيهاللىبالحمالنيأتىالومن

لألخطارمعرضة

وبهيستهالسيحءإزاحيادياموقفابتخذأناإلنسللىعلىيستحيلبأنهصريمتعبصللصارةمذ
عليهفنحنمعمألسناكنافإذاثالثطريقوالوسططريقفاليرجدورصالتمه
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جانبفينقفصالكناإنألنناالروحطالمجالفيشيخفالالسياصةميداتفيالحيادجازإذا
المستحيلالموقفهذاإتخاذإلىاالسيدعوالذتمالكنمحنحدهنكونفنحياسلهاتصمل

وشأنهمنتركهمأنإاليرغبونالكثيرونفهناكالجمودإلىتميلالتطتلثريةسعهاإنهاا
قراراتإخاذكانولوحتىيزعجهمماكلعنرييتعدعومنافردين

أعماقفيألنهمالمسيحطريقيرفضونمفهتاكاإلنساذطبيعةفيالكائنالجبنكذاك2
نظرةوفيعنهمالناسيقرلهفيماكئيرأنيفكرإنهمالمسيحيةمطلليبيواجهواأنخافوتقلوبهم
لللهحوتمنأقوفآذاضميالنامصوتبنءإليهمالناس

المخاطرةإلىيتقدمونوالالسهلالطريقيفخلونسفانادلبشريةالطييعةرخاوةكذللث3

مخاطرتهفلتسنأاإللساذكبركلما

األنافيتالسكلمنبدألوالتضحيةانحاطرةيتطلبفهوإلينا5ندلناالمسيحدعوةأما
المسيسللعمليكونحكذا

مناسبةفينسمعهبيماعلىفهومعيليمنفالالمناسبةهذهفييسوثاذنالحظولعلتا
مرقسمعنافهوعلينامليمنيقولفهوولوفأمرقسإخيلفيهذهعكسعبارةيقولأخرى

ه9لوقا94

ذكرهاالثانيةفالعبارةيتناقضانالأضهمالوجدناالقولينهدينذكرظروففيملياولوتأملنا

يكنلمألنهباحممالشياطينيخرحكانرجأليوقفأذمنهطالبيئتالميذههجلعندمايسوب
معنافهوعليناليسمنبالقولعليهمردلذلكجماعممنواحدا

إختباراعلىفهومعيليسمناألولىالعبارةاعتبرناإذاالقولينهذينديننوفقأنويمكن
جامدأسلبياموقفأنتخذأنناأميسوعمعحقأخنهلأنقشانمنحنلكىأنفسنابهنواجه
كئيرافنحناالخرينبهنواجهاختبارفهيمعنافهوعلبناليىمنالثانيةالعبارةأماجاديأ

الذينعلىمقتصرااللهملكوتنجعلأنونحاولمعناليسواأنهماآلخرينعلىونحكمنتسرعما
العبارةهذهعلهمنطيقعندماولكنناالحياوالعبادةلوبوأسالفكرفيطثضكلنيمعنايتققون

ضدليسواداموامااآلخرينوفبولودلتساعاالحتمالروحمنءنمتليمعنافهوعلينالشمن
المسيحإنجبل

برقةاآلخرينعلىونحكمبصرامةأنفسناعلنحكمأنيجبفنحنهامدرستجاهاإلهذاوني
لحطوا

ثصرالالتيلططية

211333مى

البثرغلصيسوعفممنتخرجتغفرالخطيةعنكاماتالينستمعأنمذهلألمرإنه
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رتصميمحدةمضيئأيخففواآتحاراالمقدسصتابالداربعثنرأرحتىمذهألهذاكانفد
أالشرثأهاحديتفيعادقيأمرفيهالمبالغاألسلوباإنبالقوليسونذكرهالذقيالتعبير

عيرالالخطيةهذهحسامةصدىعنالتعبرهوالقولىصذاالمقصود

المعنىبهايقصدأالمقدسالالصابفيمماثلةأتعباهناكإنيقولونالراىهذامحاوأح

الددأ4إمرأتهرامهأهأباهييغضالإلىيأاحدكادإنالمسيحالسيدقولمئلحرفيأالظأهر
هافالمقصرد62االوقانلميذأألييكوأنيقدرفالأيضأنفسهحتىوأخواتهأحوته

العهدرفيفيأحرنفهمهالذيالفظيكلبللعنىالكراهيةوليساألهلجميععلىالمسيحتفصيلهر
تمثلللنوعهذامنمتعددةعباراتالقديم

صموئلاألبدأاإبتقدمأوبذبيحةعافيبيتشرعنيكفرالأنهعاليلبيتأقسمتالولذلك
4ة3

الجنودربانسيديقولتمرنراحتىاإلثجهدالكميغفرنالالجنردرباذنىفىفأعلنو
2241ءإشعيا

دللهنظرفياإلئمشناعةإلىتشيرتعبيراتفهده

حديثتغفرالللتىالحطبةصللسيححديثأننرىالسيدذكرهماقراعةنعاودعندمالكننا

فممنالعبارةهذهنسمعوألنناتغفرأنهايذكرأخرىبخطاياالخطاياهذهيقارنوأنهقاطع
واهتامعنايةإلىوتحتاجخاعقداللةلهانجدنفسهالمسيح

واإلدرلكالوعطوفقدلناللهرصالةرفضالىتثحيرالحطيةهذهأننرىأننسنطيعوخى
حيوالر

اللهرسالةىر

فلنالقدسللروحعلىقالمنوأمالهيغفراإلنسانابنعلىكلمةفالمنالسيحيقول
ونسألنتعجبونحنلهيغفر

33و23االصحاحمتىيذكرألمالقدسوللروحاالنسانأبرالمسيحبينفرقهناكهل
اآلبقدلمبهيعترفالناسفدلمبهاعترفومنواإليمانالحقاساسهوبهواالعترافيسوعأن

اآلبفدامالمسيحينكرهللناسقدامينكرهومن

ودرصناسبقفقدالحديثهنافياإلفسانابنبكلمةنفسهيقصدلميوعأنالظنأغلب
حكىيقولونكانواالعادىاإلنسانعنيتحدثونكانواحيفااليهودأنالا21متىتفسيرفي
كلمةقالمنامالهيففرإنسانعلىكلمةقالمنأنيقصدالسيحالسيدولعلاإلنسانابنأن
لكننارفضهالينالللهسلههـانسانفينشكأنللممكنفمنامعيغفرفلنالقدسالروحعلى

نكونوبذلكبإرددتندأإالنرفضهأننستطيعالقدوبنافيبروحهدللهصوتللينستمععندما
لكننااللهكالمنعتبروالدلمنبرمنودعظلونبيكالمنرفضقدباختيارنادللهربالةرفضناقد
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الفرقهووهذانفسمأاللهنرفضأنمصرينكنابذاإالفلوبنافيلللهصوتنرفضانسنطيا
الخطيتينبين

الروحيالوعيفقدان

أنعلينايتحتمالقدسللروحعلىالتجديفبقولهالمسيحالسيدفصدهماتمامانفهمولكى
القدسبالروحيقصديسوعكانماذاندرك

القدسالروحعنهنايحدثهمالأنهوطبيعيوالفريسينالكتبةجاعةإلىيتحدثيسوعكان
حلقديكنلمالخمسينيةبصورتهالقدسالروحوأنخاصةحاليانفهمهالذيالمسيحيبالمفهوم

اللهلروحأوالقدسللروحلليهودممطالمفهومعنجدثهمكانأنهيعطوطبالمععيحيبئالمؤمنيئعلىبعد

واسطةوهورللبثاللهيقدمالذيفهوأساسيانعمالناللهلروحكاندليهوديدلفهموحسب
لهميعلنعندماالحقويفهمواواينبينأنالناسيعاونأنهكماالوحطأواإلعالن

القدسالروحإلىاإلنسانيحتاحاليهوداعتقأدوحسبالناسأفهامينيرالذىهوالفدسفالروح
ويميزهالحقليقبل

اإللهيالحققبولعلىقدرتهميفقدونالروحهذاعملقبولووفضونإذاالنأسبعضلكن

استخدامهاحهملعندماعندهالقدراتتضيعاإلنسانحياةنواحيمنناحيةكلففىوتمييزه

وتعلمهاسبقمعينةلغةيهملوالذيللضعفيعرضهاجسدهكطمعينةعضلةيستخدمالفالذي

الرخبصةالموسيقىبسماعويكتفطالرفيعةللوسيقىحماعنفسهيعودالومنللنسيانطيعرضها

وطريقلللهصوتتجدهواذنيهعينيهأغلقلذافاإلنساندذلكدلموسيقيالتذوقعلىقدرتهيفقد

وقمأبعدفإنهاللهإلرشادالخضوعيرفضطويألزمناواستمراخرطريقالنفسهواتخذالله
وبذلكءاألشياهذهىكلعندمالللهوخيراللهوجاللللهقوحاللهصوتتمييزعلىقدرتهيفقد

واإلدراكالوعييفقدألنهالحيرصورةفيوالئرالحقصورةفيالباطلفيهالهييدودوجةإلىيصل
حيولرا

أماموآذانهمعيوخهمأغلقوامألخهوالفريسيينالكتبةجاعةإليهاوصلالتطالدرجةهطوهذه
يميزواأنيستظيعوالملذلكطويألزمناوطريقهمأسلوجهقعلىوأعرواروحهودعوةاللهصوت
الشيطانمعمتحالفالللهابنواعنيروامتجسداإلمءجاعندماالصالح

اإلنسانأفيحتىذلكفيواالستمرلللهمشببةرفضخطيةهيالقدسالروحضدفالخطية

للصورلوضحفييأتيهعندمااللهمشعيئةنمييزعلىقدرتهيفقدالنهايةفي

كعيطوالجولبالططاسائرعئتختلفيجعلهاللذىوماغفرلندونالخطيةهذهتبقيولماذا

يستطيعالوعندمأسشحيألأمرالهيالنسبةالتوبةتكونللدرجةهذهيلىيصلعاعنداإلنسانألن
لناالنسانيستطعالوعندمادطصيثتىأنستطبعالفإنهوردمهحينالخيريميزأناإلنساق

قرليأنيستصالوكنلكتركهفيواليرغبيكرهموالعليهيندماليفعلهعنلعاالشريميز
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الغفرانضروطمنددتويةألنخطيتهدهتنفرالثالتالى

لفوفهذاألنالقدسالروحعلىجدفواقدككونواأنمنخوفأيرتعبونالذينفليطمثن
الخطيةألندططيةهذهتكابهمعدمعلىدديلوهذاموجودةبداحساصهملنعلىدديلنفسه
بالحطبةاإلحساسوفقدانللروحطأللوعىفقدلنهىالفدسالروحضد

الناتيواهـفلمآذلنهوصحوامعبوأغلقوافقدوللفريسينللكمبةحالهذكنتلقد

واجهوهعندمااللهيعرفواأنيستطبعواولمالروحطللوعيوافقدحتىصوتهسمعوالموالله
اللهعملمقاومةنييستروهمبسببمنهأنفسهمحرموالكنهملنفرلنمنمجرمهململئهان
حياتهملى

عيوننافتعمىللروحيةالحساسبةنفقدأنمنالدولمعلىتحذرأنتنادينالطقيقةهذهولعل
نسحعأننريدماإالنسمعوالنرلمأأننريدماإالنرىفالاذانناونصم

أعمالهوالفريسيونللكلنبةرأىفقدأفعالهمنعليهاللحكمصريحةبدعوةءيلزهذاللسيدويخم
جيدةالشجرةاجعدوايسوعلهمفقالثيطانالمعالتحالفللىنسبوهالكنمللرائعةللعجيية
طالشجرفتعرفالثمرمنألنردياوثمرهارديةالشجرةاجعلواأوجيداوثمرما

صنعتكنتوانصاعرجلأفيفاحكمواصالحاعمألصنعتقدكنتإنآخربأسلوبأو
تحكمونالفلماذافىارهأمناألشحارعلىحكمكمهوهذااليسردعءأفيفاحكمواأردعمأل

لفعالهمناإلنسانجملى

هطوهذهيجدونهعندماللصالحيميزواأنيستطعيونالفإنهمالبشرعيونعميتذالكن
وللفريسيونللكتبةفهاشطللتىللمأساة

والكالمالقلب

214373مقأ

تخرحدلتيللكلماتللتىالخطرةاألهميةاليباإلشارةحديثهالسيديولصلأنبالغريبلهى
متحالفإنهدللهابنعنقالوايسوعضدفطعةبكلماتوالفريسيونالكبةنطقدللفالمن
المبادىهذهللسيديضعلذلكهالشياطينرئيسمع

يقولمهولذللثبهاينطغالتيالكلماتمهـتاإلنسانقلبحالةنعرفأنيعنستطاننا1
فإذدلفميتكلمللقلبفضلةمنفإنهأثراروأنتمبالصالحاتتتكلمواأنتقدرونيخالهم
للشفتينطريقعنللسطحعلىيظهرللقلبداخلفيما

قليألنتحدثعندمافنحنومعروفضهامةحقيقةهذهشفتيهعلقلبهفيمايخرجاإلنسان
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نلمسالحديثخاللومنقنوأأمنقياتفكيرهكنإذاماحاألنكتشفلننستطيعماانساقع
قلوبنافينكنهعمايكشفنقولهمافإنناقداصادمأقاسياأمعطوفاشفوقاقلبهكانإذاما

للدينيومحساباعنهايعطونسوفالناسبهايتكلمبطالةكلمةكلأنالسيديذكرئج2
هوبطالةكلمةومعنىعملبالالعربيةفيكمالليونانيةفيتعنيبطالةالمترجمةوالكلمة
عطبمتيئحقيقتيننرىللسيدحديثوفيشيئأالتنتج

قصددونبهاينطقالتطعملهوعدمراحتهأوقاتفياإلنسانبهاينطقللتيللكلماتإنأ
اإلنسانداخلنيعماتعبرللتيهىحريصايكونالعندماخاص

ذلكءرياتكوندقيقوحسابوعنايةبحرصنصيغهاالتطالكاماتدانأحدهمقالوقد
تظهرفالوكلماتهتعبيراتهفييدققفإنهيقولهوكيفيقولهلمامتنبهأيكونعندمااإلنسانألن
قدفطبواالمجتمعاتوفيالرحمطحديثهيخاواإلنسانالمصنوعةالكلماتهذهفيالحقيقيةنفسه

فيألنهالحقيقيةطبيعتهتظهركفدالعادحديثهفيلكنهوأشرفهاالكلماتبأنبليتحدث
رقيبدونشفتيهيابيطلقفإنهاألخرىاألحوالفيأمابعنايةظهألفايختارالرسميةاألحاديث

ضوابطمتعتهوربماقلبهفيبمايتفوهغضبهأوقاتفياإلنسانأننرىلذلكقلبهفيمافيظهر
الحديثورقةالخاعودماثةاللطفغايةفيالناسمنكثيريننرىثممنبهيتفوهأنمنالحرصا

دونألنهموالتقدوالفطاعةالخشونةفيغايةبيوتهمفيلكنهمالرسميئوعالقاتهمأحاديثهمفي
ساعاتفيأولهاالغيرمالحظةدونعفوابهاننطقللتطالكلماتهذهإنالغيرمنمالحظة
نفوسنافينكنهعماتعبيرألتهأحساباعنهانعطيالتطوهيفلوبنافيماتظهرالئيهطالغضسب

ساعةفيينطققدفاإلنسانضررأالكلماتكثرتكونماكثيراالكلماتهذهمثلإنب
يقولمايعنطنيكلمأنهبعدفيمايعنذروقدنفسهضبطعندبهينطقأناليمكنبمأالغضب
يصعبجراحأالكالمهذايتركوقدالكالمبهذاتفوهأنهمنالولقعاألمرمنيعفيهالهذالكن

بزللتهيمكنالالناسوبينبينهحاجراوتقيمالتئامها

يقولهأنيمكنالمماالصوابجانبهأوخشأشيئأبطالتهأوراحتهوقتفيءالمريقولوقد
يسمعونهمنبعضذاكرةمنينمحيالأثرايتركقدهذاقولهلكنعامخطابني

عفويقهـكلمةتلقطأنمنأفضلعفوياحجراألقاليونافيالفيلسوففيثاغورسقالوقد
تذهبحيمااآلثارأسوأتتركبلإعادتهأيمكنالقيلتمتىالكلمةألنذلك

اإلنسانعلطيحكمالاللهأنوليعنمقلبهحالةليكتشفوكلماتهنفسهاإلنساذفلبصتحن
ويظهرالضوابطتخفعندمابهاينطقالتىبالكلماتبلنحتارةمنتقاةبهاينطقالتىبالكلمات

رياجأوتنميقأوحاجزدونالقلبفيما
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الوحيدةآلية

218324متى

اليهوثكطالشعبطبيعةوهذه22أكورنثوساآيةيطلبونالهودألنللرسولبولقال

لصدقإثبألالمنهميطلبونوكأنهماللهرسالةإلهميحملونالذينمنوعجائبآياتيطلبونإنهم
اللهمنرسالتهم

آياتيطلبونالدوامعلىكانوالليهودأنبوضوحىهـاليهودالربينالمعلميئكتبيدرسومن
كانواألنهمالجوهريضاليهودءطامنهناكانوقدأقوالهميصدقوالكيمعلميهممنوعجائب
نكونالأننانسواقدوهمالعأديةغرأوالمعجزيةأعمللهنيالدويمعلاللهواسأنريدون
العاديةأفعالهنيالدوامعلىنقسهروينافاللهالعاديةأعمالهعندمناالمعجزاتعنداللهإلىأقرب

يومكل

يقصديكنولمفاسقشريرجيلإنهىلليهوالشعبمنالجيلذلكعلىللسيدلطلقوقد
الصورةهطفهذهاللهعناتعادهميقصدكانولكنهإليهمالزناأوالقسقخطبةنسبةبذلك

إسرائيلشعبعالفةصورفقداألنبيللسانعلىالقديمالعهدفيشعبهبهااللهوصفللتىالقديمة
العروسهوائبلإسشعبركأنالزوجهواللهكأنالزوجيةالعالقةبصورةالقديمالعهدفيبالله

فاسقةأوزانيةكأنهااعتبرغرييتالهةءوراوتسعىاللهعبادةعنتبتعدايهوديةاألمةكانتفعندما
باللهتربطهاالتىبالرابلىاستهانتألنها

اللهدعتبروكيفىالحقيققعهذهنتبينأننستطيعا36لرميافيالوردةالصورةقرأناوإذا
شعبلفترفهشنيعاروحيافسقأاألحجارومعاألشجاروتحتالجبالفوقالغريبةاآللهةعبادة
الله

ءخضراشجرةكلوالىعالجبلكليلىانطقتإسراثيلالعاصيةقعلتمارأيتهل

الشجرومحالحجرمعوزنتاألرضنجستأنهازناهاهولنمنوكانهناكوزنت
3611إرميا

كلتنتجمنهاوالتياللهخيانةإلىتشيرإنهاللزنامنأشنعهوماإلىتشيرالتعبيراتهذهإن
وللروحيةالجسديةالحطايا

يونانآيةهيالجيللذللثتعطيالتطالوحيدةاآليةأنوذكرالجيلذلكالسيدوصفهكذا
اإلنسانابنيكوذهكذاليالوثالثايامثاللةالحوتبطنفييونانكانكماأنهمتىويذكرالنبا

القيرفيقيلمالسيحيدالسفإنصعوبةتقرضناوهناليالوثالثأيامثالثةاألرضقلبفي

القولهذاتفسرفكيفطلياوثالثأيامثاللة

يحتسبكانالهوديالنظامفياليومأنإلىباإلثارةللصعوبةهذهعلىيتغلبواأنالبعضحاول
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ولحدسدةسوىمتهتمضلمولوحتىوليلةومأ

لطوتجوففييونانءبقاعنشببايذكرلمأنهنجدلوقابشارةفيالروايةنقرأعندمالكننا
نبنوألهلايةيونانكانكماألنههويذكرهماوصاألرضقلبفيللمسيحءببقاذلكومقارنة
1153الوقاالجيللهذاأيضأاإلنسانابنيكونوكذلك

الحوتطبطنفيبقائهحيثمنبيوناننفسهيقارنلميسوعأنالشراحبعضجعسلذلك
حملكماأوالجيللهذاآيةالمسيحيكونءنينوهـألهلايةيونانكاقكماأنهفهوللمسيحقالهماأما

اآليةكاننفسهفيونانالجيللذلكاللهرسالةيسوعيحملهكذانينوكألهللللهرسالةيونان
لبيلذلكإلىيقدمهاللتيللوحيدةاآليةهونفسهويسوع

معرفتطفيفشلتملكنكماللهآيةأناايةتطلبونأنتملهميقولأنيسوعيريدوكأنما
سليماندفياللهحكمةسبأملكةوتبينتيونالنفياللهاتستحذنينوىأهلتبينلقدكيواالعتراف

اعظمرسالةإليكمأحملوأناسليمأنطحكمةمنأعظمحكمةالجيلهذاأهلياتأتيكمأناوفط
حتىثقلتقدوآذانكمالحقترواأنتستطيعونالعميانلكنكميونانحملهاالتطالرسالةمن
القديمفيعاشواالذينالناسءهؤاليقومفيهالذىلليومسيأقيفإنههذاألجلللتحذيرتسمعواال

أنتستطيعوالملكنكملهمكانتالتيالفرصةمنأعظمفرصةلديكمألنكمضدعليشهدوا
اكهوصوتهاللهآيةترواأنرفضبمبلمنهاتتفيدوا

نينوىألهلاللهرسالةيونانكانكمااللهآيةهويسوعأنالصريحةالرائعةالحقيقةهيهذه
لليويوالسؤالاللهنواجهأننستطيعيسوعشخصوفيسبألملكةاللهحكمةسليمانكانوكما

فعلءبالعدانواجهههلالمسيحيسوعفياللهنرىعندماتجاوبنامقدارماهوالجوهري

شأملكةوفعلتنتنوىأهلفعلكمابتوبضعنقبلههلأووالفريسيونةللكتب

السيحفيتظنونماذاهواالحياةفيسؤالاهمإن

اطالىالقلبخطر

2103454متى

للنظرةلناتسببهامشكالتعدةتجنبناالمسيحأمثالمنكمثلإليهاونضرناالفقرقاهذهطالعناإذا

ذلكوغرودخولهاوخروجهاوسكناهاالنجسةاألرواحناحيةمنخاصةاألتوالطهذهبدالحرفية
ةالشرساألرواحعنالنظروجهاتبعضدرسناأنسبقوقداألمررمن

دلفوائدمنرائعةمجموعةنجدروحيةلحقائقتمثيلطكأخهايئرحالعباراتهذهإلىننظروحين
فهاالعملية
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وكأنمامحاوتملمأاليقهرلكنهاإلنسانمننهرجللنجعىالروحأننالحظفنحن
للتخلصيمكنالولكنوطردمرعليهالتغبيمكنالعالمهذافيالشرأنيقوللنالسيدرركد
ثانيةمرةوجيجمثانيةمرةاإلنسانحياةفمهاليغزوفرصةيجدأنيحاولدلئمأوالشرمنالنها

فقدهاللتىةاليشرللقالععلى

اإلنسلنحياةإلشباعتكفيالللسلببةللدطنةأنقاطعةبصورةلنايوضحللمثلوهذا2
تطهرلناستطاعتانخهافيدائمابالفثلتنتىللنولميمنمجموعةفيتتركزالتيفالديانة

ولمللدعلنقياتبقيهأنتستطيعاللكنهاللشركرقأواألفعالالشرروقاللعاداتعنبجهاإلنسانحيلة
ثانةمرةوالعربدةللعكرمكانإلييذهبولنلخمريثربلنأنهيقررقدفالسك

القديمطريقهللىسيعودفإنهوإالفراغهبهومدهآخرشيكامجدلندلضرورىمنلكن

األسلوبهذايهجرأنكررقدوجدتلفادللذدتعنالبحثهمهصكنللذىوالرجل
نفسهيحدموففإنهواالنفسمبهثغللمجاييأعمأليجدلندلضرورىمندكنالحطقأمن

حيأللهفراغبسببالقدبمةأعمالهإلىالعودةالىمضلرا

يستخدمدائمافالسيطانبالخرءتمتليأنمجببلللشرمناإلنسانحياةتخلوثنيكفيفال
للعملمنلطاليةواأليدىللبطالةالعقولى

اإلنسانحعاةتطهرالالسلبيةالديانة

بعضعناإلنساننجهىيكمفيللذيوللتعليمللسيحيللعملهورللثللصحيحفالعالج3
الذكطاإليجالىدلعملللاإلناندلصحبحالتعليميوجهأنينبغيبلكامالتعليمالعساألفعال

يعملهأنينبفي

للشرورأنواعلكلتتعرضالعملمنالخاليةالحيلةألنالكسلهوفعأللفطكلوالمرض
وئفضلنافعةأخرىاتبنبألزرعهاهوماةحدفيللضارةالحشيائشعلىللتغلبكيفيةوأفضل
النافعةباألعمالالحياةهذهءملهوالخطيةمناإلنسانيةالحياةلوقايةأسلوب

أعماألمإلتسندعندمابالمتجددينتحتفظأنتستطيعوللكنهسة

الشرههأفضلفإنوالرالشيطاندتجاربمعرضينلنفستانجدكناوإذا
اآلخرينصبيلوفياللهسبيلفيللمفبدللمستمربالعمل3للدباإلنشغالالنحاربهذهتفادىهي

اطقيقيةالقرابة

216405متى

لماوأعزهملليهالناسأقربأناألرضعلىدلسيحللسيدحياةءأثنااإلنسانيةالمآممامن
705حناسبميؤمنونيكونوالمأيضالخوتهألنللبسكلورحناولهموه
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أقرباؤدحمعولمايمنعوهأنافرباؤهحاولالجهاريةحدمتهيوعبدألماإنهمرقيقول
32مرذسنحتلإنهقالواألنهملمحسكوهخرجوا

وأعزهمإليهالناسأقربفإنالمسيحطريقماإنسانينخذفعندماالدوامعلىنردهماوهذا
األقاربإناألقدمينءالشهدااحدقالوقدويعاندونهيعارضونهوقديفهمونهالأحيانألديه

عنروىفقدالقبيلهذامنعديدةقصصاالتارتخويروىالقديسوذهممسيحىللالحقيقين
للكويكرزاباساالمعروفيناإلخوةطريقفيسارعندماأنهبوروإدواردالمؤمنينأحد

البيتفييبقيهانإليهترسلولكنهمتععببأنهاضهمهألنهدلبيتمنطردهأباهأن4لعداك5
رففراألبولكنكخادمولو

األسسوهذهقائمةلهاتقومأذيمكنالبدونهاخاصةأيسعلىتبنىالحقيقيةالصددقةان
هي

شخصىالواستعدادهمحياتهمأسلوبفياالسبعضيختلففقدالمشتركاألعلىالمثل1
األعلىالمثلهذايكونلتحقيقهويعملونخوهيسعونواحدأأعلىمثألاتخذواإذالكنهموبيئاخهم
قلوبهمبينوتقربتجمعهمرابطة

يخااثنانيجوزمافعنداإلختباراتهذهمالنابعةللواحدةوالذكرياتالمشنركاالخنيار2

كئيراوالحروبللقتالفيءالشركاأننرىلذلكهمبيالحقيقبةالصداقةتبدأعظيمواحداختبار
الجسدروابطمنأفوىعالفاتتربطهمما

مافعلتمإناحباقأنتميسوعقالوقدغرالالطاعةعلىمؤسسةيقيةالحقوالمحبة3
الطاعةروحمثلالمحبةعنتعبركيفيةتوجدوال41ا5يوحنابهأوصيكم

الروابطإنحقأوللدمالجسدعالقةللدوامعلىستليالحقبقيةالقرابةأننرىاألسبابلهذه
والعالقاتةاألسجوفيوسالمهمراحتهميجدونونوكمكلمنهاالتخلصىيمكنالالجسدية
ءللميجدوهكذالهنفهماأقليكونونماكثيرااإلنسأنءأقرباانأحيانايحدثولكنالعائلية

بالجسدأقرياثهمنلليهأقربواإلخباردلثلفيمعهيشتربهونالذأن
ظروفهيتفهمونوالموقفهعلىطفونالالجسدحسبأقرباثهأنانمسبخىيجدوعندمأ

تكونوطاعنهالمسيححبفيمعهيثتركونوالذينيطسيحللمؤمنينمحلهالتيللعثريهةفإن
والحنانلطببحرلرةحياتهتمألوثيقةورابطةجدكدةقرالةله
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عشرالثالثألصحاح

بأمثالالتعليم

الذفتعلحاذكفدزممتهفخامحةأهميماذامتىبشأرذمزعشرالثالثاألححاايعد

األصحاهذاندرسرعندماهذانالحظوخنفيهيقدم

انجاجمفيعلم3نراكساخدمتهبدايةفشىيسرخدمةواضحافخراليظفرإله1

طريقهائانجامأبراهـكانتفقدلتهدالتحرذالمالبحرءشاطىعلىيعفماال3ـنرا3ضنا
الشعبعلعةمنترحيباعىآربماشانجامهثللتعليمفرصةلهبقيتربمااسميداأمامتوصدأذاا

المصغيهاآلفايخدكاثامخامعفالرحميجىداليههقادةمزعلنيةومعارصةمقاومةيواجهكاذلكنه
راذانهللنقدطالمتطلعةبعيونهماغريسيينواالكتبةحماعةعينهالوفتفىيخدكانلكنهاهمامفى

والدينرنةلالخهامفرصةعنفيهالتبحثكلمةكلخللالتى

أتمزيمنعهلىهدالكنعصرهلىالدينيةالهيئاتمنيسوعيطردانحقاالمؤمفىلمنإنه
الطلةءالهواهيكلفىوجدوحههفىالمجاألوابأغلقتعندماألنهالنأسإلىدعوتهيقدم

وئالبحيرةضفافوعلى4العامالطريونىالقرىطرقاتفىالناسفعقمللتعليممجاال
الناسإلىلتقديمهاوسيلةداثماصيجدفعالتقديمهافىيرغبحقيقيةرسالةلديهمنإنالبيرت

الذىاألمثالىأسلوبيستخدميبدأيسوعفيهلرىأنماالفصلهذافاالهتماميثيرومما2
تشبيهمئلاألمئالتقاربالتىالتشبيهاتمننرعايستخدمكانيسوعأننرىوخنبهيخميز
66203الحقلوزنابقءالسماطيوروصورة53161والنوربالملحالمؤمن

للعنيقللثوبوتشبيه74272بينجهماءبناوكيفيةالجاهلوالرجلالحكيمالرجلوقصة

السوقفيالجالسيناألوالدوصورة6171العتيقةالزقاقفىالجديدوالخمرورتقه
16171ا

نرىاألصحاحهذافيلكننأتشبيهاتصورةفىحقائقفهىاألمثالصقريبةهذهكل
دعتالتىاألسبابفىنفكرأنينبغىبالتفصيلاألمثالهذهندرسانوقبلواضحةأمثاال

األسلوبهذااسنخدامامنيازاتهىومااألسلوبهذايستخدمأنيسوع

وفهمهاللمعنوياتإدراكيستطبعونالذينممجدافقليلونملموساالحقيجعلالمثلأ

يالكالمنعبرأننحاولطويالزمنانظلوقدوالمعانىءاألشيايتصورونومميفكرونالناسومعظم
الصورةجمبلشخصإلىاثرناإذالكننامقبولةنتيجةيلىنصلوالمثالالجمالمعنىعن

نتركأندونالصالحمعنىتعريففىجهدانبذلوقدكثيرثرحإلىذلكبعدنحتاجال
اعندللصاعوللعملالصالحالشخصبسهولةيميزونللناسلكنالناسأذهانفىلهواضحامعنى

للحقائقتجيدواألمئالالمعاقهذهتتجسدانينبغىللعظيمةالمعانىنفهمفلكىونههـ
يفهموماانللبثرلجميعيمكنحتىلهاوتصوهـللعظيمة
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المعلميريدحيثإلىلينقلهمالنأسيكونحيثمنيبداعظتعليمكلإنقيلوفدب

واألمثاليفهمونهبمامعهمييدأأنينبغىيفهمونهاألأمورعنالناسيعثمأنأحدأرادفإذا
األمثالتقودهمللناسالمعروفةالمادةهذهومنواخنباراتهمالناسفهممتناوللىنجقائقتبدأ
ينظرونهيكونوالممالرؤيةعيونهموتفتحيعرفونهاالالتىالحقائقإلى

الناسانتباهالجتذابوسيلةأضمنفإنالناسانتباهتثيرأنهااألمثالامتيازاتومنج
وضعهووالمثلصاغيةأذناالناسمنيجدوفصصاحكاياتيروىومنالقصصصردهى
اوىمسنىلهاأرضيةفصةأوفصةفيالحق

منهابنفسهالحقائقيكتشفأناإلنسانتجبرأنهاوخصائصهااألمثاللزاتامتيومند
فىيفكرأنمنهوتطلبقصةاإلنسانمعتتركولكنهااإلنسانفىالمفكربدورتقومالفيى

منهايستخرجهاالتىوالمعانىتحتويهاالتىالحقائق

إنكءالحكماأحدقالوقدبنفسهإليهااإلنسانيصلأنينبغىاموراهناكانوللوافع
بأنفسهميكتشقوهأنمنهيمكنهمموفففىتضعهمأنعليكبلللناسالحقتذكرأنتستطبعال

مجرديكونبلوقلبهذهنهفىراسخاالحقيصيرالبنفسهالحقيكتشفلممأاإلنسانألن
بهاايماننانفقدوقدننسأهاقدمنقولةمعلومات

ينساهفالذهنهفىراسخايكونوبذلكالحقإلىبنفسهيصلاالنسانتجعلفاألمثال

للتفكيرفىراغبغيركسواليكونعمنالحقتخقىاألمثالفإنعينهالوقتوفىهـ

الحقيكشففهوالفردعلىالمسئوليةيضعفالمثلحيحةللصالرؤيةفيراغبغيرمتعصباأو
رؤيتهفييرغبالعمنويخمهيعرفهأنيدسلمن

أهميتهاأنبمعنىمكتوبةوليستمنطوقةكانتالمسيحأمثالأننذكرأنجليناوأخيراو

اإلنسانيستخرجهاالتىالمعاليفىوليستمباشرةمماعهاعندمعانمنتحملهأنيمكنفيماكانت
أنالمتكلميدهـواحدةفكرةيحملعادةالمثلإنوالقواميسالنفاسيرفىودراسةبحثبعد

فيهاعبارةكلألنللدرسفىعنلإلىتحتاجالرمزيةفالقصةةرمزقصةالمثلليسيشرحها
أنمتهللقصدكانفقدمثلالأمابعنايةللرموزدراصةيجبلذلكمغزىلهفهاتفصيلوكل

بلرمزياثوالالباسهانحاولأاللالمثالراستنافىينبغىولذلكواحدةفكرةالناسيقهم

ماذانقهملكىاألمثالهذهسماعوقتفلسطينفىللناسوعاداتالحياةيعةطبندرسأنيكفى
مثلكلءورامنالمقصودةللرسالةهىومالهمبالنسيةالمثلسماعأثريكون
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زرعليخرجلزارع

ال3119813متى

منوينظرالجموعيواجهوهولهمنبراالبحرفيالقاربيستخدمللسيحنتصورأننستطيع
يتحدثوالطبيعةالولقعمنفابتدابذارهليذريخرجالبصرمدىعلىالزراعألحدفإذايد
لبزرعخرخقدللزارعهوذاقا

حامالللززعيسيرأنهىاألولىالطريقةفلسطينفىالحبوبلبذرطريقتأنهناككانتوقد
إذاللرجيمكنالحالةهذهوفيللزرعالمعدةاألرضخطوطفىوييذرهبيدهويأخذللبذاركيس
كلهالحقلخارجوربمااألماكنمختلفإلىالذارتحملانشديدةكانت

حمارظهرعلىالبذاركيسيضعواأنوهىالكسالىبعضيستخدمهاكانالثانيةوالطركقة

الئقبمنللبذاروينزلالزراعةخطوطوسطالحمارويقودونالكيسزاويةفىئقباويمزقون

الحقلإلىوصولهقبلالطريقالحيوانعبورءأثناالبذلريتساقأنيمكنالحالةهذهوفى

هذهوبينالبذارفيهاتبذرضيقةوضرائطخطوووإلىتقسمفلسطينفىالحقولكانتوقد

كالطريقصلبهالخطوطهذهبينالمحراتكانتلذلكويعبروايسيرواأنللناسيجوزكانالخطوط

بعضعليهسقططريقايسوعاعتبرهاالتىهىالممراتوهذهعليهااألقداممرورعرةبسبب
علىسقطكأنهالتربةيخترقأنيمكنالالممراتهذهمثلعلىالبذارمنيسقوماالبذار

تماماالعامالطريق

منرقيقةطبقةتغطيهاصخريةأرضولكهايالحجارةةءمملوؤضافليستالمحجرةاألرضأما

فىيعاتنموصأنللبذارويمكنفلسطينبالدفىالوجودشاثعاألرضمناننوعوهذاالتربة
وجودلعدمفتموتبالصخورتصطدمأسفلإلىالجذورتمتدعندماولكناألماكنهذهمثل

مننجددةعصارةوجردلعدمالنباتالشمسأشعةتحرقعينهالوقتوفىللنباتالالزمءالغذا
النياتداخلفى

وكأخهايرىيزرعوموالزارألنذلكخادعةأرضفهىبالشوكالممتلئةاألرضأما
نموعندولبرحرثهاعنداألرضفىنحتفيةتكونالشوكأصولألنالشوكمنخاليةنظيفة
النباتفيخنقسريعاالشوكينموالنبات

صعوباتتعترفوالويتغنىفيهاينموأنللنباتيمكنونطيفةليةأرضالجيدةواألرض
للمتكلمورسالةللسامعرسالةيحملالمثلهذاكئيربئمرالنباتفيأتى

وسامعهاالكلمة

اللهكلمةثمرأت5اللةكلمةلسماعمتموعةطرقاهناكبأنللسامعينرتحذالمثلهذففى
الكلمةهذهينقبلالذىاإلنسانقلبعلىيتوقف
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كرعقولهمفىالكلمةلدخولفرصةهناكفليستالمغلقالعقلذوىالمستمعونهناك
فالتعصبالعقولتغلقللتىاألسبابكئروماللصلبةللطروفةلألرضالبذرةاختراقفرصةمن

يمكنالحاجزاتصيرللتعلممستعدةتكونالالتىوالروحيرىأنيمكنهفالاإلنسانيعمى
محتاجأنهاإلنسانيدركالالحالةهذهوفىءالكبرياللتعليمالقابليةعدمسببيكونوقداراحته
وأحياناالتفكيرأساليبفىالمخاطرةورفضالجديدالحقمنالخوفهوالسببيكونوقدللمعرفة
يحبهاللتىالسلوكأنواعبعضيدينالحقألنالناسعقولإلغالقعامالاألخالقءرداتكون
يحبونهاالتىوأشواقهمرغباتهميخالفألنهالحقعنعيونهمأعميتالذينالناسكفرومااإلنسان

بهاويتمسكون

إنالصخرىاألسأسعلىالرقيقةكالتربةالعمقمنالخالىالعقلقوالمسنمعوهناك2
عنهسريعاوينصرفجديدكلللىسريعاينساقبلبعنايةاألموريدرسالالمستمعهذامثل
ويكملونهعماليبدأونالولكنهمالحماسكثيروالنوعهذامنكثيرونأشخاصوهناكأيضا

االتجاههذالهموالبعضأخرىإلىهوايةومنأخرىإلىفكرةمنالتنقلسريعواهبمبلأبدا
لكنالشديدواالنفعالبوالتجاوالحماسيأخذهمماعانيسمعوخهاسفعندمااللهكلمةنحو

إيمانهحقائقيتعقلأنواجبهومنعقلفاإلنسانفقطاالنفعالعلىتؤسسأنيمكنالالحياة
يمكنءالمفاجىوالحماسأيضامسئوليةلكنهافقطامتيازاليستوالمسيحيةاإليمانهذاومسئوليات

خامدةنارإلىسريعايتحولأن

األمورأهمأنحتىمتعدثةواهتماماتبمشغولياتحياتهءتمتلىالذىالمستمعوهناك3
والتطوربالمشغولياتمزدحمةصارتأنهاالعصريةالحياةمميزاتمنولعلهحياتهفىمكانالهاتجدال

كلمةيدرسأنفينسىكثيرةبأموروينشغلللصالةوقتايجدالاإلنسانأنحتىالسريع
مصدرهوالذىللسيدوقتايتركالأنهحتىيةانيواألعمالاللجانمنكبيربعددويرلبطالله
إذاوتعبامشقةليجدحتىاإلنسانجهدصعلىيستحوذفدللعملإنوخدمةوخيرمحبةكل
آخرءمثىفىفكر

بسببحياتهيهددالذىالخوبقدرعليهخطراالرديئةءاألشياتكونالقداإلنسانحياةوفى
هىالتاليةاألفضليةلهاالتىاألموراددافيلوقدواجباتهأهمعنتشغلهالتىالنافعةءاألثيا
دااألولىاألفضليةلهاالتىاألمورءاعداألد

لهذهوفتاوجدلووينمنىاالجقاعاتوححنورضاالرقراعةالصالةفىيرخصقداإلساتفا
رقتايجدفالوالنافعةالعاديةبأعمالهمننغوالنفسهيخدولكنهاألولىضليةالألمفادلتىاألمور
الروحيةغباتهيخققفيهيتعبد

خوهواجبناوععنهتشغلناوصالحةنافعةأعيالبسببالمسيضهما3ضيرأحياؤإننا

فهومراحلأريعنرىللكلمةتقبلهوفىالجيدةاألرضايثبهالذىاطسنمهناك

والمتكبراليسوهوويسمريتعلمأنمسنعدءالدراعلىموالعقامخختىألجدةضاألكا
إلىاستمعواأنهملوالماسمنعددايتجنبرتكانواالذيناشاساصماااألسعمنشغال
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يسمعهفيماويتأمليقكردلذىهوالجبدوالمستمعاللهصوتإلىأونحلصحكيمصديقصيحة
للصالحةاألعمالثمرفينتجأعمالإلىيترجمهثم

ويطيعويفهميصغىالذىهولظقيقىالمستمع

للمتكلمرسالة

الخاصةللتالميذلجماعةدرسالمثلفيكانفقدأيضاللمتكلمرسالةالمثلهذافينرىومخن
أيضا

كانلقدقلوبهمإلىيتسللاليأمىكانوكيفللتالميذمشاعرنتصورأنالعسيرمنوليس

وللصالحالحكحةكالىشخصهفييرونوكانواحياتهمنىثعكلهولهدابالنسبةيسوع
لبامعأبولبكانتفقدقليلالنجاحمننصيبهأنيرونكانواالثريةينظرتهمولكهموالروعة

فىورغبةلهنقداللناسكزهمدلرحمىللدينءرؤياوكانوجههفيترصدأنوشكعلى
تغيرتالذينهمقليلينلكنلخسمعهشيافتكانتلموعاأذينكرونالانهممنهالتخلص
ماينالوتوحالماءالشفاعلىالمعجزيةقدرتهمنلتستفيدتأقكانتالساحقةبيةواألغلحياتهم
وييريرنممماكرجسريسوعأنللتالميذتصورهكذامتناسينأوناسينيمضونيريدون
إلىيدخلواليأسدلفشلنتحيلأنيمكننارهكذاالناسحبختذبمماكثرالقادةكراهية
نقوسهم

قمةألنوذلككيدالحصادأذييينألنهواليأسالفشلضددرساالمثلهذاكانلذلك
ومأئةوستينثالثينللثمارخملالتىالجيدةاألرضصورةتحملنهايتهفىالمثل

فالالمحجرداألماكافىاآلخردلبعخمريسقطقدللطريقعلىالبداربعضتسقطقدحقا
الحححادفانذلككامنالرغمعلىتلفيختنقىاألشواكبينالبعضيسقطوقدنموهيكتمل
فالرتبالماررتأقنموهاسيآلصتمليزرعهادالدوركلأنيترقعالمزارعأىإنمؤكد

يخاتنمرأتياختادلتىأكاألبعخفىالبذاربعحنتسقطبعيداللبذاربعحنستحمل
سببألمذاالبذاربذرشيتوقفالالزارعفإنذلكمنللرغموعلى

اللهكلمةيزرعونالذتنلكلائعتشجيعافلهذاإن

العحامذانتيجةيعرفأنيحتطيعالالكلمةبناربرمىشخصافيقوموعندماا
بهاثيندلتىاللةحصلمةستحدثهالذفاألثرملوما

حامذاأحديعرفهأتديتدديأفكاخيسةنىعجوزرجلعقصةأحدهميقص
ةاالقحارفعلميوذاتوفىاألبديةإلىانتقلواقدكانواأصدقائهجميعألنوشبابهاالكنيسة

لالمجههسالرجلذلكأنتوتجوفداألخيرالوداتيردعهأنفأرادالحيإةفارققدالرجلذلكأن
بينهالناسممجموعةرجداغبراإلىوحملعندماضهلاألخيرامقرهإلىيشيعهمنجدلن

للناستالفتهـيةعسيخةالمثمهدوحياالحنابطذأووقفيةالعسالمالبريرتدىرجل
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لهوفالالقصةراوىالىالقائدونظرمشهوركبيرعسكرىقائدهوالضابطذلكأنبتبينوا

لىتعليمهكانوفداألحدمدرسةفىمعلمىكانالثيخهذاإنهناانالماذاتتسلئلقد
وتحيتىثعبكللهمدينإنىحياتىمراحلكلفىاألزماتمنكثيرعلىتغلبىفىسببا

لهمديونادائمأوسأظلأقدمهأقيمكنماأقللجمانه

نلقىأنوواجبناكيدالحصأدلكنخدمتهأثريدركأنيمكنهالمعلمأوواعظأىإن
نفشلواليعملأندلهونتركالبذار

تحتاحاألشجاربعضإنحريعةننائجيتوقعأنينبغىالالبذارأحديبذروعندما2
فقداإلنسانقلبفىعملهالتعملطويلزمنإلىاللهكلمةتحتاجوقدلتنموطويلزمنإلى
ئريرةتجربةمنتحميهماوقتوفىطويالزمنأساكنةوتظلصغيرصبىقلبفىاللهكلمةتقع

الموتمننفسهوتنقذ

أالينبغىاللهكلمةنموانتظارفىلكنناالنتائجأسرعدائمايتوقعفيهنعيشالذىالعصرإن
موكداحصاداسنحصدوفتهوفىوانتظارءورجاصبرفيالبذارنلقىبلنفشل

والمستمعالحق

310171متى

العميقالتأملفىوقتانصرفأنينبغىلذلكالفهملعسرالمعاذيعضعلىالفقرةهذهخترد
وردتاحقيقتيئنفهمأنينبغىالعباراتهذهتحليلفىنبدأانوقبلمعناهالندركمعانافى

كلهاالفقرةلنفهمالسبيللناوينيرفهمهايعنينافقداآليات5هفى

راألسرا9

نفسروقدالسمواتملكوتارأسيعرفواانلمممأعطىفدإنهللتالميدالمسيحقالدا
عنتختلفسرلكلمةالجديدالعهداستخداملكنمفهومغيرغامضأمرألهعلىالسر

ومجهولغامضأمرعنتعبيرالجديدالعهدمفهومفىفالسراآلنأذهانناإلىيتبادردلذفالمعنى

تؤهلهمعينةاختباراتفىجازقدللذىللشخصالوضوحأتماراضتىولكنهالخارجىللتمخحر
األمرهدايغدهاأل

دياناتباسمتعرفورومانيةيونانيةدياناتهاككانتاألركنعاىيسوحياذفترفى

أحدفيهيجوزألمعنروايةجملتهافىفهىواحدطابعلهاكانكلهاالدياناترهذهألاألسرارا
والبركةللمجدثانيةويقوماإللهيمرتمتعبةشاقةحياةوبعداتاإطاإحدفاآلكةا

والندريبالتعليممنطويلةفترةفىمجتازكانبالراألشخاصأحدتعريفىيرادعندما
بتفصيلالقصةمدلوللهيشرحونفيهااألحيانبعضفىسنيزاطويلةشهوراتستغرثقد

عولطفهتكونرؤيتهاوعندممثلةالروايةبرؤيةلهيسمحأنقبلطويلةمدةيتعد5ءيثهـو
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والبخوراتءوالقراواإلضاعةللروايةعرضكيفيةألنقوياعاطفيااختبارايجتازألنجهزة

المسرحعلىقصتهايرىالتىاآللهةأواإللهمعباالتحادإحساساالعابدنففيتثصكلهاوالعطور
ومخاطبافائالللنهايةفىللعابديهتفوهكذامعهاويقوممعهاويموتاآللهةتعانيهمايعانىفكأنه

أناوأنتأنتأنااإلله

يسانىسرقصةوهىللقديمةللدياناتهذهفىكانتالتىالقصصأعظممنفصةهناونذكر

تآمرولذلكيكرههوكاناسشركانأخوهوعيثوصالحاحكيماملكاأوزوريمكانفإن
قدتابوتللىيدخلأنشجعهالحفلةوفيحفلةيحضرأنعليهوأعمتأمراوشعينشينمع
ددنيلفيوأدقوهءبالغطاغطوهالتابوتللىأوزوريسدخلوعندماتماماليناسبهبمكرلهأعده
البيتالىوأحضرتهأخراالتابوتوجدتحتىوجهدءبعناعنهبحثتالوفيةزوجتهيسانىلكن

جسدقوسسيثالشريراألحجللخارجفىيسانىكانتبيماولكنعليهتنوحوأخذت
الثانيةللمرةايزيسوبدأتمصرأنحلكلفىووزعهاقطعةعشرةأربعإلىوقطعهأوزوريعى
القطعوضعتعجيبةوبقوةالنهايةفىالقطعجميعتجدأناستطاعتحتىعنهطويالتبحث

ءواألحيالألمولتالخالدالملكذلكبعدوصارالموتمنأوزوريسوقاممكاتهائ

واإلعدادللتعليمفىطويالزمنافضىقدلمنالقصةهذهفيالمؤثرةالجوانبنرىأنويمكن

بحثهافىالمحبةوانتصاروعناؤهاالمحبةوبحثوالشرالخطبةوهجومالصالحاللكقصةفهناك
االختباراتهذهفيالعابدبهوزأنالمقصودكانوقدبالحياةعليهواالنتصارالمرتمنوالقيام
جديدامولودااالختبارأمنيخرجوهكذااختبارهومختبرااللهمعمتحدانفسهليرىعينها
األبديةفى

يفهمهللذىوثمينغاللكنهخارجئنهمللذينبالنسبةمعنىبالءشىوهوللسرهوهذا

للذىالحقيقىالدينإلىاألفكاريعدكلهاللبدائيةالدياناتبهذهاللهكانوربمااختبارياويعرفه
النصرةمعهفننالبهنتحدوالذىالموتعلىالمنتصرللمنألماإللهفيهنرى

مفهومغوخارجمنهمللذينبالنسبةفهومشابهةصورةإلينايحملالربانىءالعشاولعل
الخبزمنقطعايأكلونالناسمنجاعةويرىمرةألولءالعشاهذايرىالذىفالغريب
هذالكنمعنىباللههذايبدوقدالخمرمنواحدةكأسفيأوغيرةكووساويشربون
الكنيسةفىموثرةعبادةوأعظمثميئكالءضىوالكأسالخبزداللةويعرفيعرفهلمنبالنسبة

ألنكمتفهمونولكنكمأقولمايفهمونالخارجمنهمللذينإنلتالميذهقالوالمسيح
تالميذىفأنغتعرفوشى

حينئذشخصياالمسيحمعنلتقىأنفبعدالداخلمنإالفهمهايمكنالالمسيحيةأنوالحقيقة

المسيحيةينتقدومنمسيحيايكونأنيعدإالالمسيحيةأحديفهمواليفهمأناإلنسانيستطبع
هوللمسيعتلميذايكونأناستعدادعلىيكونالذىالشخصألنتماماجاهلالخارحمن

المسيحىاإليمانفىاألشيلعثنإلىالدخوليستطيعالذى
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المارمالحياةقانون

فالذىلهليسومنويزادسيعطىلهمنأنثرىوفيها21عددفىنراهاللثانيةوالحقيقة

فىالقساوةمنليسولكنهبالقساوةيتميزالمثلهذاأنلنادولوهلةوألولمنهيؤخذعنده

الصأرمالبسيطالحياةفانونهىمنهأمفرالحقيقةيصففإنهءيثى

منهيؤخذلهليسومنفيزداديعطىلهمننرىالحياةمجاالتمنمجالكلففى

قادرايصيرالمعرفةعلىليحصلويتعبيعملالذىالطالبأننجدوالعلمالدراسةمحالففى
للعلياوالدراساتالمسشفيضةاألبحاثفرصةلهتعطىالذىوهوكزمعرفةاستيعابعلى

صالحاجعلهوجهدهللدراسةفىوأمانتهالبحثفىإخالصهألنوذلكوالعميقةوالدقيقة

يعملانيرفضالذىالكسولدلطالبأننرىعينهالوقتوفىأوسحأمجاثمنلليهيسندلما
كثيرينهناكأننالحظولعلناعلجهاحصلأنلهسبقالتىالمعلوماتحنىسيفقدالبدويدرس

هذهفقدوابعدفيماولكنهمدراستهمأعوامءأثناالاللينيةأوالفرنسيةمنشيئادرسواقدكانوا

بعضفىمهارةلهمكانتوكثيرونفيهايتوسعواأويستخدموهاأنيحاولوالمألنهمالمعلومات
المهارةهذهاستخدامبتركهمولبههممعينةلعبةأوالبيانوعلىعلعزفاأللعابأواألعمال

تدريجيامنهمتضيع

فىالجديدةاآلفاقأمامهتنفتحالنىهوكثيراويتدربويتمرنمحثيرايدرسالذىإن
موهبةوكلعندهمايفقدالذىهووالكسوليتقنهاالتىالمهاراتأويدرسهاالتىالمعلومات

نسنخدمهالمإذاتضيع

التالتةالتجربةعالالتغلبفيأقوىتجعلناعليهاننتصرتجربةفكلالصالحفىأيضاهكذا
عملوكلنعملهاععملوكلالتاليةالتجربةمواجهةفىاضعفتجعلناتغلبنابةتيوص
فرصةضيعناوكلماوأفضلأقوىيجعلنانعملهاآلخرينوخدمةالنفسضبطأعمالمن

كثرخسارةأوكزربحعمليةفالحياةالتاليةالفرصةمناتضيعأنالمحتملمنصمار

كذلكحياتهفىالمسيحيةالمثلتحقيقإلىأقربصارالمسيعمنقريبااإلنسانعاشوكلما
العالحإلىوصولهفىاألملضعفالمسيحعناإلنسانيعدكلما

النهوقصداإلنسانعمى3

نحتلفةبنصوصوظهورهااالنجيلروايةفىالققراتأصعبمن3171منواألعداد
هومرقسأنوحيثهاءازااألولىالكنيسةواجهتهاالتىالصعوبةمدىلناتبينالبشائرفى

قالهاالتىالفعليةالكلماتذكرإلىالبشيرينأقربيكونأنهنتوفعأنالطييعىفمنالثائرأتدم
المسيح

مرقسروايةحىوهذه

ينطرواوالمبصرينيبصروالكىءشىصلهميكونفباألمثالخارجمنهمالذينوأما
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خطاياهملهمفتغفرجعواسلئاليفهمواوالسامعينيسمعوأ

41121مرقس

يتكلمفهوءاألضياأغربيقولالمسيحللسيدكأنببدواآلياتلهذهالظاهربألمعنىأخذناولو
الغقرلنونوالوللتوبةلدلهإلىالعودةمننعهمخارخمنهمالذينيفهمالحتىبأمثال

يقولإذمرفسعنيختلفروايتهفىمتىلكن

يفهمونواليسمعونالوصامعينيبصرونالمبصرينألنهمبأمثالكلمهمهذأأجلمن

ءإشيامنبنبوةالسيدويستشهديفهمواأنيستطيعونالألنهميكلمهمالمسيحفكأن
العريةمنونرجمتها6901ءإشعيافىوردتوقدللنبى

يفهمونواليسمعونالوسامعينيبصرونالمبصرينألنهمبأمثالكلمهمهذاأجلمن

قلبغلظتعرفواوالإبصارأوأيصرواتفهمواوالسمعألحعواالشعبلهذاوقلأذهبفقال
فيثمفىويرجعبقلبهويفهمبأذنيهويسمعبعينيهيبصرلئالوأطمعيخيهأذنيهوثقلالشعبهذا

6901ءشعيا

تلويهمويغلظطآذانهمويصمالبشرعيونيعمىانأراداللهكأنأيضايبدوالنصوهذا
يفهمواالحتى

رقتفىالهوديستعملهاكانوللتىالقديمللعهداليونانيةللترجمةوهىالسبعينيةالترجمةلكن
هكذاالكلماتهذهتترجماألرضعلىالمسيحالسيدحياة

تنظرونالإبصارأستبصرونهمونتفوالسمعأستسمعونالشعبلهذاوقلإذهب
بعيونهمايبصرلئألعيونهموغمضوااعهائقلقدواذانهمغلظقدالشعهذاقلبألن

9فأشفيهمويرجعوابقلوبهمويفهموابآذاغمويسمعوا

بدالاإلناذعلىالمسئوليةتضعوهىمنىبشارةفىوردلماقريبةالسبعينيةالترجمةوهذه
اللهعلىوضعهامن

هذاكلمعنىفيا

البكيفيةرسالتهيقدمأنيقصدلمالمسيحإناآلياتهذهتفسيركانأيايقينانعرفإننا
فعالحدثوقدلعلنهبلدلماسكهالحقليحفىيأتلموهويفهموهاأنالناسيستطيع
للكرامجتمثلفهموالليهودأننرىكماالحقهذايفهموااناستطاعواالناسأذرةمرات
0261لوقااحاشاقالواأنذلكنتيجةوكانيقصدهمأنهوأدركواءاألرديا

3ا87مزمورفىءجاماالمزاميرمنالمسيحالسيديقتبس4353عددىوفى
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إلىالناسيدعووأنهمفهوماسيكونيقولهماأزيعرفمأأنشافىيظهرقتباسأحعذاف

اباوهمفهص4عرفودالذفا

وضعنورفىتقرأأنمجبالمسيحالسيداشخدمهاالتىشالنبىءإشعياكلماتأتوالراقه
أمورثالثةالعباراتهذهلناتبينوبذلكيسوعمكاذشءإشعياتورىأنعسنا

لمأنهموتحيروواضحةصافيةرسالةللناسالنبىفدملقدالنبىحيرةلناتبجتإنهأ6
نناقثأونعظهمأوالناسنعلمعندمافنحنوالواعظللمعلمالمتكرراالختبارهورهذاهايفهمه

عندئذفهمودرناهمامبعدميسمعونهاونراهمهامةمؤثرةولضحةحيويةجوهريةأمورامعهم
تلهبوالتىنظرنافىالقصوىاألهمةذاتاألمورهذهأنكيفوالدهشةالحيرةناتسارهـ

وجمودببرودويقابلونهايةابالعندهمتبدواخلناد

والواعظينالمعلمينمنكثيريناحتبارهوهذا

يفيدهممماكزالناسيضروعظهانءإشعياشعوركانفقدالنبىيأسلناتبينوهى3
الوعاظبعضاختبارهووهذارمالةمنهحمعواكلماقساوةيزدادونوهمفلوبهمقساوةبسبب

أنيريدونهمالتىالمئلعنبعدايزدادونمجدبوهمأنيريدونمنمجدونعندماايضاوالمعلمن
منهايقتربوا

بأنهالنهايةفىالنبىإيمانلناتبينإذويأسهالنبىحيرةمنأهمشيئالناتبينوهى3

اللهمشيئةهذهكانتالتعليمقبلواإذافالناسأدلةمشيئةخارجاإلطالقعلىءضىمجدثال
ءشىكلنهايةلكناألموركليشملاللهفصدفإنأيضااللهمشيئةهذهكانتفضوهودؤا
الهودأناألخرىأحاديثهوفي911روميةفىالرسولبوللناينولللخيرستكونبدال

أنالنتيجةوكانتإليهمءجاعندماالمسيحوصلبوااللهحقرففواانحتاراللهشعبوهم
ومقاصدهاللهخطةحسبللخيرهذاوصأيضااليهودسيؤمنالنهابةونىلألمماإلنجيلذهب

النهايةفىللبشرفيسيتحققاللهقصدإنويأسهحيرتبعدءإشعياإحساسهوهذا

يغالبكمقدالفشلأنأعرفأنالتالميذهيقولوكأنهءاشعياكلماتيسوعأخذوهكذا
هدفاأيضالهذاولكنئمييزهيرفضونيرونهوحيئالحقورفضونكثيريناناصاترونحين

شرونهاألياممنيومففىوقصدا

وعدمءالجردااألرضنرىوحيمانقرحاكثكلحصادانرىفعندمالنايركبتشجيعهذاإن
للعالملدلهخطةفىلكنللبشريةنظرتناحسبفشالنظنهالتجاوبوعدمالتقدورءوسوالفهم
اثهلقصدتحقيقوالخاتمةأبدافشلهناكليسضعكلعلىوالقادرءشىبكل
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والزوانلحنطة

3142036334متى

سكانمنالمثلسمعواللذينجغعندرمألوفةولضحةصورةالمثلهذادمهاالتىالصورة
األولىنموهمراحلفىالزوانونباتزدرعكلمقاومتهافيمجلمدلعنةالزوانكانلقدفلسطين
سنلبلهينتجوينتجالنباتينموعندماولكنهمابيلثييزيتعذربحيثالحنطةللقمحنباتيثبه
حتىمعاوارتبالتاختلطتقدالنباناتجذورتكونذلكمجدثوحينبينهماييزاالسهلفمن
للقمحنباتأعوادتتأثرأندونللزوانانتزاعيمكنال

قوعإنمحألاكعثسأكالمحاألممامموالكتاباألرضكنابهفىتومسونالعالمةويقول
ألصغريمكنالسنابلرؤوسوتظهرالنباتينموفعندماالثلهدفمعتمامايتفقالنباتاتهذه
اثييزفيالمدققةللعينءغطىقدالسنابلنموبدايةفيولكنوالزوانالحنطةبينيميزأنطفل
للقلعأيضاللقمحيعرضالزولنقلعفإنوالزوانالحنطةبينيزامميبعدوحتىوالزوانالحنطةبين
وقتإلىالحنطةمعللزولنيتركونالمزارعونكانببعضبعضهاشثابكالنباتاتجذورألن

الحصاد

أوالكاذبالقمحاسمللزوانعلىيطلقونلليهودكانالحنطةمعالزوانتشابهولكثرة
كلمةمنمشتقةوهىزونيمكلمةهىزوانالترجمةالعبريةوللكلمةالنغلالقمح

أصلعنشاثعةفصةإلىترجعالتسميةهذهولعلعينهاالعربيةالكلمةوهىبالعريةزنا
كلعمدلذىالفسادأيامطبيعتهوتغيرتفسدولكنهقمحاعنالنباتهذاانتروىالزوان
يبيرفدالتفسروهذااتاتوللنبوالحيواناتالبشرطبيعةوتغيرتالناسفزنتالطوفانقبلالخليقة
الواقعيصفالقدلكنهالنسميةأصل

3حصادبعددلقمحلتنقيةءالنسايستأجرونكانوافلسطينفىالناسفإنالعموموجهوعلى
الزوانألنذلكباليدالزوانوفررمتسعةصينيةأومنضدةعلىللقمحبفرشوذلكالزولنمن
تنقيةيجبكادولذلكالدواربعضويسببالمرارةمنقليالإليهيفوالخبزطعميغيركان

ليطحنإرسالهفبلالزوانمنالقمح

الوقتذللثنىالماسعلىكريباأمراالححطةوصطزوانأيزرعالذىالعدوصورةتكنلمو
الفعاهذاعلىيعاقبقانواليومهذاإلىالهندوفىفعاليحدثهذاكانفقد

لنتاليذيقدمهاأتالمسيهـمحرادإأدلتىوالفوائدالدروسمنكثيراإلينايحملالمثلوهذا
ءبهلالحيدساتفسدأذامخاالعالىفىمعاديةقوةدائماتوجدأتيعلمنافهو1
تاشيراتنراجهفنحةحياتنافيضارةوتأتيراتطيبةتأثيراتنواجهإننالنايؤكدالحياةفىواختبارنا

تثمرلثكلمة11تهلكأتتحاوموثراتجهنواعينهدلوقتوفىفيناتثمرلكىالكلمةتفيد
حياتناءأياكلحذرعلىنكونأنيجبلذللثفينا
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فىليسواوالذينالملكوتداخلفيهمالذينبيناممييزالصعبمنأنهيعلمناوالمثل3
يكونوالصاعأنهماإنسانيبدوفقدللشريروبنىالملكوتبنىبيناىاللكوتداخل
إلىالناسنقسمأنالخطألمنوإنهكذلكيكونوالشريرأنهآخرإنسانيبدووقدكذلك
عهموالمعلوماتالحقائقكلنعرفأندونوصالحنأشرار

لقلعواأرأدوامافعلواالعبيدأنفلوالناسعلىأحكامنافىنتسرعالأنيعلمناوالمثل13
الزوانمعأيضاالحنطةبعضيقلعواأنالبدللعمليةهذهءأثناوفىالزوان

النهايةفىعليهيحكماإلنسانفإنذلكوعلىالحصادوفتحتىتنتظرأنللدينونةالبدلذلك
يمكنوالمجملتهاحيانهأساسعلىبلحياتهمنواحدةمرحلةأوواحدفعلأساسعلىليس
يحيااللهبنعمةولكنهيعافظخطأماإنسانيرتكبفقدالهايةفىإالصحيحاالحكميكونان

حياتهنهايةفىولكنهمكرماشريفاحياتهمعظمإنسانيحياوقدوطاعةايمانفىالباتيةحياته

الموضوععلىيحكمأنيمكنالاألمرمنداواحاءجزيرىمنإنالخطيةفىباالنغماسنفسهمجطم
فقطحياتهمنبعضايعرفكانإذاإنسانايدينأنإلنسانيمكنوالمجملته

مؤكدةلكنهاعاجلةليستإخهاشكبالالنهايةفيستكونالدينونةأنيعلمناوالمثل4
الحياةهذهفىءالخاطىأنلإلنسانيبدووفدوالزوانالحنطةبينالفصلهناكسيكونالقايةففى
فىجزاعينالالصاعأنالبشريرىالوقدأخرىحياةهناكلكنخطاياهنتائجيعانىال

جزاعهواحدكلوينللاألمورستنوازناألخرىالحياةفىلكنالحياةهذه

وحدهاللهإنوحدهاللههوودينونتهمالناسعلىالحكمحقلهالذىأنيعلمناوالمثل5
وحدهألنهبجملتهاالنسانيعرفالذىهووحدهاللهألنوالشريرالصابينيميزأنالقادرهو
اراألسوكاشفالخفأيالمعا

فىريبالالنهايةفىآتيةاللهدينونةبأندناوتحذيراآلخرينيدينونلنتحنيرفيهلذافدلثل
ذلك

صغيرةبداية

23و313متى

فىتستخدمكانتلبههاالنباتاتكلفىالبذورجميعاصغرهىالخردلحبةتكونالقد

عندماخردلحبةالتعبيريستخدموناليهودكانوقدللصغركنموذجالشرقيةالتعبيرات
للشريعةكسسراوكامخردلكحبةصغيرةدمنقطةيقولونقكانواصغيرادقيقاشيئايصفون

االيمانعنغدثحينالتعبيرهذايسوعاستخدموقدالخردلكحبةصغيرةدقيقةنقعلفى

7102متىخردلكحبةولوللصغير

زاروامنبعضيقولشجرةتصيرحتىتنموالصغيرةلطبةهذهكانتفلسطينبالدوفي

تومسونالعالمةيذكركمااألحيانبعضنىقدماعشراثنىارتفاعإلىتصلقدإنهاللبالدتلك
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ئسأنالمعتادومناإلطالقالمبلعهأغلىمغئعالمثلفيليسأنوالكتاباألرضكتابهي
تنتجهاالتىءالسمراالحبوبكبالطيورألنالطبورمنكبيرةبمجموعةمحاطةالشجرةهذهالناس

أغصائهافىلتتآوىتأنىفهىلذلكالثعجرة

ستطيعالولكنجداصغيرةبدايةيبدأالسمواتماكوتأنهىالمثلهذافىالباروةوالقطة
سينتهىكيفيعرفأنأحد

شجرةيصررةالعظيمةاإلمبردطوريةعنيعبركانأيضاالقديمالعهدفىكماالشرقينلغةوفي
حزقيالنبوةوفيأغصانهافىوحماهاراحتهاتجدالتىكالطورلهاالخاضعةاألمموأنعظيمة
علىقامتهارتفعتفلذلكيقولإذالعظيمةباألشجارعظمتهولثبهمصرفرعونعنيتحدث

أغصانهفىوعششتنبتإذالمياهلكرةفروعهوطألتأغصانهوكزتالحقلأشجارجميع
هـالعظيمةاألممصظلهكتشوالبرحيوانكلولدتفروعهوتحتءالسماطيوركل

6و135حزقيال

للنهايةرفىسينمولكنهصررةأصغرفىيبدأالسمواتملكوتأنالمثلهنالناييينلذلك

البداياتغرأتبدأءاألشياأعظمنيخللتلىحقائقمنحقيقةهىوهذهكثيرةأممفيهستجتمع
فقىواحددبفرتبدأقددلنارتخوتغيرالمدينةفىاألثركبرتحدثقدللتىفالفكرة1

عندماذمنهفىللفكرةولدتوقدالعبيدخريرنجركةولبرفورسوليمنادىبلريطانيةاإلمبراطورية
فنبتتدلتىالفكرةهذهكانتوقدكالركسوننومأيركتبهالرفيقخارةكتاباصيقرأكان

رعندئذكبانهطتلكانسانإلىختاخفالفكرةالبشرمناأللوفمئاتمصيرتغييرفىاسبنهف
بافيكلهالعالمعلىيضنبعاتصير

منالسيحيينمنجاعةاندلكتاباحددكرواحدبفردتبداانينبغىوالشهادة2
الدينيةكتبواالدعوةطرثعنفتحدثوااإلخيللروسائلعنيتحدثونجلسواللدولمختلف

العشرينالقرنفىسيحيةالمللرسالةنشروسائلمذلكوغيروالنشرات

القراناإحدففىلإلتجيلندعوأننريدعندمأ9تفقالتأفريقيةدولةمنفتاةتحدثتثم
الحياةمعنىللناسفتبينبيحهملعيشحيةمسيةأسلهمنرسللكننانحثراتأوكنبالهملرسل

كاالمسيحية

التجارفرالمحاوالمححنعكالمدريةصغيرمجتمفىذءسوامجالكللىيصدقوهذا
ستحئالذفهوأطمسيححبافلبهيلبالذىالمسيحىالفردفإنكبرمجتمعاتفىأمالمكتب

اآلخرينيلهبان

قثمةضيسةالتأرتفىائعةاصاالرراياتبينمذواحدنجفرديبداواإلصالح3
مأصإلىيذهبأقدعاهداخلهفىشبئاشلءالصحرانىمتعبداراهباكانالذىتيلماخوس

بعخحائبعضئهمعتلرتالمصارعوذكاذوفيهاباالسممسيحيةمدينةكانتشروماإلىفذهب
الحلبةاإتيلحاخرسفذهبءالدمامنظرديثلرهووييتهجيهللالجمهوربينماالمصارعةحلبات

13لملم1



المفزعةالمناظرتلكيثاهدونالناسمنألفاثمانيننحوورأىالمصارعةألعابفيهاتدورلتى

بعضهميقتلونوهماللهأبناءءهزالأليسوقالرأىماهولمننفسهيلىللفزعفدخل
ولكنهمالقتالنعالمتصارعينبينفويقالمصارعةحلبةإلىينزلأنللغيرةودفعتهبعضا

بينيجاهدكاذلكنةبالحجارةررجمونهوابتدأواالجماهيرئارتوعندئذثانيةفعادبعيدادفعوه

سيفهالمصارعةعلىالمشرفينأحدأخرجلظةوفىبقتلهاألمرفصدرالقتالنعالمتصارعين
صالحاإنسانارأتأفاقتأنيعدالتىالجماهيربينقاتلصمتحدثذاكذطفتيالوارداه
المصارعةحلباتفيهاتقاممرةاخرهذهوكانتوالموتالقتالمنالناسمجمىوهوماتوقد

الخطبةهذهمنكاملةأمةأنقذتالرجلذلكتضحيةإنرومافىوالقتال

نستطيعاللكننااليومىالعادىعملهفىأوالبيتفىييدأهوقدواحدبفرديبدأفاإلصالح
تأثيرهمدىنعرفأن

إلىطريقهعرفقدالقلقيكونربماالذينالتالميذإلىشخصيةرسالةالمئلولهذا2

يسوعلكنلمالعايغيرواأنيمكنفكيفمتسعلموالعاصغرةجاعةأخهمرأوالذنفوسهم
يشهدواانوعليهمسيحلءبمجىاإلصالحبذرةللعالمفىوضعتفقديشجعهمكانالمثلبهنا

ولمسيحهللربكلهااألرضممالكنصيرحتىمجالهفىواحدكلوكدموا

المغيرةالمسيحقوة

3دم31متى

ويعملونهالناسيراهمماكانتأمثالهيسوعمنهااستقىالتىالمصادرأنلنايكشفاألصحاحهذا
علىتخطرلمالتىالحقائقإلىأفكارهميقودلكىللناسألوفةالمباألموربدألقددليوميةالحياةفي

والزوانالحنطةومثلالبستاذمنالخردلحبةومثلالحقولمنالزارعمثلأخذفقدبالهم

المطروحةالشبكةومثلزراعتهفيللضارةالحشاشمنمزارعيواجيهاصالتىالمثكطةس
يقومكانالتىالحفرأعمالمنالخفىالكنزومثلالبحيرةفيالصيادينعملمذأخذهالبحرنى

الخميرةمثلنىوهناالتجارةعالممنأخدهالثمنالغاليةاللولؤةومثلالحقولفىالنالربها

المتلهفاواألسبوعيةاليوميةءالنساأعمالمنأخذالبيتإلىيقتربنراه

كانمماالمثلهذااستقىيسوعولعلالبيوتفىالخبزيصنعونفلسطينفىالناسكاذفقد

صناكةلعمليةااستعدادقيقكيالثالثةفىالخميرةتضعأمةمريمكانتعندمأالناحمرةفيرافى
الخبز

التخمرإلىينظرونكانوااليهودألنءالسىالتأثيرإلىتشيراليهوديرتففىالخميرةكانتقد

تحرزوايسوعقالوفدالشرإلىتشيرالخميرةكانتولذلكوالفسادبالتعصمرتبطانجسبانه

1الخمرةمنكمنقوابولسوقالآ61متىدوقيجىاااالفريسيجتخميرم

للخميرةأثرأىمنالبيتتنقيةالفصحةوإعدادمراسيمتبمنكاذ7درنثوسحص

2ال8



يسمعونهعندماالناسانتباهيثيرلكىقصدعنالملكوتبهاليثبهالخميرةيسوعاختارربما
للعجيئالمعيرةالخميرةقوةفيكامنةالمثلفىانجرهريةوللفكرةيتوفعوهلمءبشىالملكوتيثبه

وغيرجأفايصوخميردونالمصنوعوالخبزالدقيقكلفيتؤلرالصغيرةالخميرةفإنفيهوالموئرة
المذاقسائغ

وعندماالحياةفيمغيرةقوةلهالسعواتملكوتهثذافيهوترثرالعجينالخميرةتغيروكما
الناسحياةفىالسمواتملكوتآئاربوضوحنرىأننستطيعالجديدالعهدندرس

6901كورنثوسأهلفىاألولىبولسرسالةوفيالفردحياةتغرفللسيحية1

وأوثانعتدةوالزنأاليقولحينالنفوسمنهاتقشعرشريرةأعمالقائمةبولسيذكر
واليرونسوالطماعونواسارقونوالذكورمضاجعووالمأبونونوالفاسقون
منكمأناسكانهكذاالقوليضيفثمالسمواتملكوتيرثرنخاطقونوالشتامون
إلهناأوبروحيسوخالربباسمتبررتمبلتقدسغبلاغتسلتملكن

لهافريسةالالتجربةعالتصرامناإلنسانتجعلالتىالمغيرةالمسيحيةقوةهىهذه

ولليونأنىوالرومأنىلليهودىالمجتمعالمسيحيةغيرتوقدالمجتمعحياةتغيروالسيحية2
جوانبأربعةمن

أممياليسأنهاللةشاكراصباحكليصلىاليهودىكانفقدالمرأةإلىالنظرةغيرتلقدا
وقىدلبيتوأعمالللمتعةدميةمجردالقديمةاليونانيةالحضارةفىالمرأةوكانتامرأةأوعبداأو

قدماعلىوالمراةدابتهعلىيركبوالرجلالمسافرةاألسرةمنظريشهدونالسافرونكانالشرق
وتقديرهأوشرفهااكرامنألتالمسيحيةفىالمرأةلكنأيضاثقيالحمالتحملوربما

المرضىكانالوثنينحياةففىوالمرضىءعفاالفمعاملةكيفيةغيرتوالمجيةب
مولدهعندااللفليسلمونكانواقديهااسبرطةوفىودلنكدللضيقأسبابمنيعتبرونءوالضعفا

يقتلونهعاهةذاأومشرهاأوضعيفاكاناقوعاثصحيحاكانادابعليهيكشفلمن
وأولثاالسيوساحمهمسيحىرامبأنشأهللعجزةملجأفأولالقيمهذهكلغيرتوالمسيحية
امرأةأنشأتهاالتأريخفىمستشفىواولأبولونيرسهومسيحىتبرأنثأهمجاقمستوصف
البشرحياةفىالمتكسرةالحخعيفةباألواتتهغديانةأولالمسيحيةكانتلقدفابيوالهىمسيحية

يشتركامنناحمحاللررمافىكستاب11كاتوذكروقدالعجائزإلىالنظرغيرتوالمسيحية خ

يدوللعبالحيواناتمودلعجائزالفائضةوالحبوبوالخمرالزائدالزيتمزرعتهمنيبيعأنمزرعة
كانمهحادلفردشأنرفعتفقدالمسميحيةاماللعجاثزالسابقةالخدمةيقدرونالرالناكانلقد

عمره

انطالقكاذالمسيحيةفيهتءجاالذىالوقتففىالطفلنحواالتجاهتفيالمسيحجةد
3راألفنةكسللطفلوجعلتالطالثقيدتالمسيحيةلكنفااءمأشائعااإلطفاتشريد
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الجدليقبلالأمروهذالمالعافىالمعامالتمعالمغررتالمسيحيةأناألمورأوضحلمةنه
أحدينكرهوال

لطصرةعمل

أمرينةالخمصعملفىنالحظومخنالخميرةعملحولتدورالمثلهذافىاألخيرةوالفكرة
متناقضانكأنهمايظهران

تعملكيفنرىأننستطيعالفنحننراهأندونءهدوفىيتمالخميرةعملإن1
بأنوتوصيةتشجيعرسالةوهذهالملكوتيعملكيفنرىالكذلكالدقيقفىالخميرة
فىيعمللكنهالملكوتيعملكيفالظاهرحسبنرىالكناوإنألنناالبعيدةالنظرةننظر

تعملجديدةفوةوإنجيلهالمسيحيسوعأطلقلقدشمكوالينقدموالملكوتكالخميرةالداخل

يومكلمقاصدهيحققواللهويتأكيدبثقةولكنءبهدوالعالمفى

الخميرةعملإنالعجينفىأثارهفىظاهرالخميرةعملأنالبعضيرىعينهالوقتوفي2

يحيةالمسدخلتويومالظاهرةالعنيفةأثارهلهالملكوتعملهكذاتأثيرهمنالناسكليراه
عنيفالمسيحيةفعمل716أعمالالمسعكونةفتنواإنهمالمسيحينعنقيلتسالونيكىإلى

البعضيضطهدوهكذاأزعجتهمهتعاألنالمسيحودالصلبولقدوالشرللخطيةمزعج
البشرلخطاياإزعاجاوكرتأثيراأقوىالعالمفىيوجدالألنهذلكعينهألألسبابالمسيحيين

المسيحيةمن

البشرقلوبفىخفىالقدسالروحفعمليتنافضاناويتعارضانالاألمرينأنوالواقع
قوياالروحعملاثريظهرومراتعملهكيفيةندركاونرىالكناوإندائمايعملوالله

وقوةسكونفىينسابعميقكنهرءهدوفىيظهرومراتغامركفيضان

بعضفىأحياناتظهرقداثارهولكنمنظورغيريعملاللهملكوتأنيعلمناثلالمهذاإن
اآلثارهذهالناسجميعيرىمخيثبقوةالتارتوفىاألفراد

اليومىعملناءأثناكنيز

3144متى

األرضفىمخفاةكنوزايجدونالالذينالحاضرالعصرءقراءأمإاكرلالمثلهذايتدقد
يكتنزأنعادياامراكانخاصةالشرقبالدوفىالوقتذلكفىالتاسلعاداتبالنسبةشل

الناسفيهايضعالتىالمصارفنظامهناكيكنفلماألرضباطتفىويخبئوهاخرزحعماضاسا
ليخبئواأمناألمإكنكوهىاألرضكانتلذلكوجواهرححمالثمينةمقتنياتهمالمهامإحاديوثا

حقىتضيعلئالاألرضفىسيدهوزنةالكسالذالعبدوضعالوزناتمثلفى05نافائسهمفيا
الماللحفظأمينوحيدمكانهناكدليهودالرييينأقوالومن332دمتىسيددءيخبى

لخألحوا



محركةتحدثأنتكنكاذفلسطينبالدفىواالضطراباتالحروبلكئرةأنهعنفضالذا
الثمينةءاألضيايضعراأنيحرصونللناسكانالذلكللسكانمنإنسأنأىحديقةؤحقلفى
سذوقدأعداثهميدفىتقعوالألخذهاالمنأسبللوقتفىيعودواحتىاألرضباطنفى

المقدسالكتابكتابهفىتومسونالكاتبوصفالحقيقةهذهيوصيفوساليهودىالمورخ
بالعملةةءمملوالنحلصيةاألودلىبعضصيدافىوجدواللعمالبعضأنكيففلسطينوأرض
األرضبافىفيومخبأةالذهبية

هذاواشترىذهبئمالكنزأخفىالذىللرجلعلىأثنىيوعأنكيفالناسيتعجبوقد
مشروعغيرأمرايعنبرالحاضرللعصرمفاهيمفىالعملهناأنمعالحت

أتقاصيلىالفىاإلسهابليسالمثلمنالمقحيمودأنمنذكرهسبقمانالحظانينبغىولكن
عندللرجلييينالمثلوهذاووضوحبقوةإلظهارهاواحدةفكرةالسامعينأماميضعولكنه

التغاصيلباقىوكلعليهالححمحولسبيلفىعندهمابكليضحىأنواستعدادهالكنزاكتثاف
المثلاوللقصةصورةإكالإاللهاهدفوالالموضوعفىليستالقصةفى

فإنللوقتذلكفىللرومانحكسمتحتفلسطيهاوجودمنالرغمعلىأنهعنفضالهذا
اليهودبيينالىشريعةوفىدليهوديةالتقاليديتبععنىالجلىوالعرفوتقاليدهمالعاديةالناسحياة
اإلنساذيخدهماأنتذكرفهىوجدهالذىمومادامالكنزعلىيحصلأنللرجلحقمنكان
يخدمامنحةمىتكونمجثرةنقودأوفاكهةمن

للنافعةالدروسبعضالمثلفينجدونحن

ءاثناوجدأنهإليناتوحىالكنزوجدالذىالرجلعنالمثلإلينايحملهاالتىفالصورةا
علىولكنهالكنزهذاوجودينتظريكنلمإنهحقاعابرةمصادفةفىوليساليومىالعمل
األرضفىحفرانهحضىوبهمةباجتهاديعملكانانهوالبدالعادىعملهيعملوهووجدهحالأى

الكنزهذابوجودواصطدمعميقا

بقربهونشعرفقطودلكنائالمقدسةاألماكنفىفقطاللهنجدانالموسفمنيكونولعله
اليومىعحلهأماكنفىبقربهويشعراللهخدأنيستطيعاالنسانإنغيرهادوناألماكنهذهفى

وضقخدذوأنتالحجرارفعألقالأنهفىاإلنجيليذكرهلمالمسيععنحديثتواترولقد
يشقوهوودلنجاربالحجارةيشتغلوهوءاسبئااأذهذافيوالمعنىتجدفىوهناكالخشب
واإلحساسالتاموالرضىالحقيقية3والسعادعملهفىالمسيحيسوعخدأنيستطيعالخشب
المسيحىوالمتصوفءصاوبضميربأمانةلليومىعملنانودىحينلناتتوافرأنيمكنإدلهبوجود
الدفيمطيخفىيعملرقتهأغلبقضىلورانعالقديساولورانساألخباسمالمعروفالزاهد
فىوأنامنىقريباالمسيحبوجودشعرتلقديقواأنواستطاعالنطبفةغيراألطباقبين

القريضةأقدسوأناتمامابوجودهأشعركنتكماالمطيخ
دخوايعنىرماذاممكةتضحطكليستحقالملكوتدخولانهوللثانىوالدرس2
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اللةملكوتأنوجدنا601متىابانيةاسلصالةراستناثفىاأننذكرخن05طلكحرت

كذلكءالسمافىكااألرضىافىاللةثئةفرثاخرفضراألعلىاألنحالىااجمتممنحالةحو

مشيئةفعلنأأنالمثليعلمناالمعنىوبهذااللةمثيثةنعملوأدتنقبلأتتصالملدخوامعنىفيصو
حياتنالىالتفحياتممبرفيساالله

كماجهتنامناللهمثيشةلحظةفىنكتشفعقرلمااللةينيرأنحياتنافىفجأةمجدثقد
األمريقتضىفدطريقهافىونسيراللهمئةنقبل3رلحظةفىالكنزالرجلذلكضشفا

العاداتوإبطالوهجرانعلينااليةالغوالمطامعاألهدافبعصعنكالتخلىاضضحياتابعحف
وضبطهاالنفسوإنكارالنظاممةنوعانقبلوأننتركهأأنعلينايصعبالتىالحياةأساليب

المسيحونتبعدلصليبنحملاذاألمريقتضىفدآخريتعبيرأر

اللهمشيئةصنعإناألخرىالحياةئالقلبوراحةالفكرلسالمآخريقطليعوالحق
باعالذىالرجلكذلكالمشيئةهذهفىنسلكلكىءشىكلنتركانفعاليستحقهقبولها

الكنزذلكعلىليحصللهكاماكا

الثمينةاللؤلؤة

64و3154متى

أنيشتافونالناسكانفقدالناسقلوبفىحاصةمكانةالقديمةالعصورفىللآللىكانت
وراصيجحونكانواوقدوروعتهالجمالهاولكنفحسبالماديةلقيمهاالبديعةلؤلؤةيقترا

الحصولمصدركانوقدالرائعللجمالتقديراذلكاعترواإنهممحاسنهافىوالتأملإليهادلنظرفى
علىكانلكنالريطانيةالجزرءوشواطىاألحمرالبحرءشواطىهوالوقتذلكفىفىالآلعال

الجشودةضالتهلبجداألسواقمختلفيجوبأنالجمالفائقةلؤلؤةيطلبالذىالتاجر

المثلهذافيالرائعةالحقائقمنمجموعةلنجدوإننا

ولكلنهاءاألشياأجملءالقحماعنداللؤلؤةكانتوقدبلؤلؤةهنامشبهالسمواتفملكوت1
والملكوتللوجودفىيثعأعظمهوالملكوتانهذاومعنىواإلعجابللتأملإئارةوكزها

لالنساناأللمويسببالنفسيقبضأمرااللهمشيئةعملفلجىوفعلهااللهمشيئةتبولهو
الصليبءووراالذاتوإنكارالتصحيةءوراوالتدقيقالنطامءورافإنومقبولجميلأمرإنهبل
وابتهاجالقلبلسالمواحدقطرفهناكآخرمكانفينجدهاالالتىوالسعادةالجمالنجد

ونفعلهااللهمشيئةنقبلأنوهوالحياةوجمالالفكر

غاليةواحدةلؤلؤةتوجدولكنكئرةأخرىءآللىتوجدأنهالمثلىمننالحظولعلنا3
لللذةيجدفقداقتنواإلنسانيقدرهاأنيمكنالعالمفيوحسنةجميلةءأضيافهناكالثمن

ءأشهامذهكلاإلنسانيةوالعالقاتاآلخرينكخدمةوالمدركاتالمعرفةفىوالسرور
مشطةقبولهوللكلفأعظمالثمنللكثرةللواحدةاللؤلؤةمنأقلوجمالهاقيمتهالكنجميلة
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التمىالكبركلؤةاللةلكنءآللىأيثنمافإنهاللقيمباقىقدرمنيقللالوهناوطاعاللة
اللهءأحباتجعلنا

يفتقللناجرلرفهناولكنناكض11فوجدحقعلهفىيعملالرجلكانالسابقالمثلوفى3

نجثبعدأوعارضةبكيفيةتمقدتافاكاذءسوااألمركانأياولكنءللآللىع

فلهكاذماكلباعاإلنسانأثوحىواحدةالنتيجةنجدالحالتيئكلتاففىوتقيب
النفيسءالشى

تشافاامذانكاءسوااللهمشيئةاكتشافعندربناينتظردـىالذالتجاوبعلىيصدقوهذا

ءثىبكلنضحىأنيستحقالملكوتفإنطويلواعبحثبعدأواستنارةلحظةعنديتم
تردددونلدلهمشيئةوقبولاقتنائهستيلفى

وفرؤهالسمكصيد

317405متى

هذهكانتفقدللصيادينحياةمناألمثالبعضأحاديثهفىالمسيحيستخدمأنالطبيعىمن
مجدثكمالصيدفياليومىعملكمفإنانظروالهميقولوكأنهتالميذهمنكبيرعددمهنةهى
ءالسماأمورعن

يصعدونبعدمأالصيادونوعنالصيدأساليبمنواحداالشبكةطريقعنللصيدكانوقد

ويطرحونطازجاحياليبقىميأهبهاأوعيةفىيضعونهوأحياناالجيدللسمكيفرزونالشبكة

درسيننتعلمالمثلهذاومنبعيداالردمحءالسمك

تجذبإنهاالسمكأنواعبينتميزوالتختارالأنهاللشباكمنللنوعهذاطبيعةمنأن1
فىالملكوتأثاةوهىالكنيسةعلىالوصفهذاانطيقوربماالمائيةالحيواناتمنكثرةأنواعا

فىيكونفدولذلكالناسأعماقوتكشفتميزأنتستطيعالالمنظورةفالكنيسةللعالمهذا
لناوليصىالمفيدغومنهمالمفيدومنهماألشرلرومنهماألبرارقممنالناسمنخليطالكنيسة

ندنىأونحكمأن

الكنيسةعنرأيانوهناك

لمدلعاأملعنتمامايخنلفونوالذينلربهمتمامانلمكرسينتضمأنمجبالكنيسةلنيقولرأى
هممننتساكللولكنناوالتكريسالنقاوةصورةفىالكنيسةيصورألنهجذابللرأىوهذا

أحدعلىنحكموالأحداندينالأنيوصيناوللسيحللناسعلىيحكمونللذين

القلوبيعرفالألنهاالخرنىعلىللحكمصالحايجعلهللذىالمقامفىليساإلنسانان
مكرساليسوذلكللمسيحمكرسهذاإنمولأنستطيعوال

لشبكةبمومىلدلهدعوةيقبلمنلتضممفتوحةتكونأنمجبللكنيسةإنيقولللثاليوللرأى
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خليطفيهايكونأنفالبدضعفاتهاوتحتاألرضفيالكنيسةداتوماإليهايأتىمنترفضا

المثلهذالنايعلمهماوهذاللبشرمن

منكلفيهسيذهبالذىالوقترهو4حتماسيأتىالفرزوقتأنيعلمناالمثللكن2أ

هوبلاإلنسانعملمنليموكدأنهمعالفرزهذالدتومةنهايتهإلىواألشراراألبرار
اللهعملمن

وحدهللهالدينونةنتركبلأحدانفرزوالأحداندينواليأتىمنكلنجمعأنفواجبنا
والدينونةالحكمعلىالقادرهووحدهاللهفإن

جديدأسلوبثىقديمةكنوز

25و31015تى

فهمواأنهداشكوالفهمواقدكانواإذاتالميذهصألالملكوتعنحديثهالسيدأتمعندما
يخرحالذىالسمواتملكوتفىالمتعلمللكاتبعنليهميسوعتحدثذاكوإذجزئياولو
ألنكمتفهمواأناستطعتملقددالهميقولهأنيسوعيقصدكانماولعلءوعتقاجدداكنزهمن
حياةحصيلةومعهإلىيأتىكاتبوكلءواألنبياالنأموستعاليممنخالدتراثومعكمإلىأتيغ

تعلمتمأنبعدولكنوالمعرفةالفهمعلىتساعدهالحصيلةهذهفانوالوصاياللناموسالدراسةمن
كانتالتىالقديمةالمعرفةوحتىقبلمنتعرفونهاتكونوالمجديدةمعرفةعلىحصلغمنى

جديدةمعافىواتخذتاستنارتقدءواألنبياللناموسلكم

يرىأنيريدهبليعرفهكانماينسىأنإليهيأتىالذىاإلنسانمنيطلبالهنافالمسيح
جديدةخدمةفىمعرفتهيستخدمنورالهذاوفىالمسيحتعليمنوروهوجديدبنورالمعرفةهذه

وأبقىأنفحعكنزاالسابقةمعرفتهتصيرذلكيفعلوعندما

هذهعنيتخلىأنيسموعمنهيطلبالوقدراتهجمواهبهالسيحيسوعإلىيأقىإنسانوكل
وإمكانياتهمواهبهعنيتخلىأنمجببالسيحيؤمنالذىأنيتصورونالناسوبعضالقدرات

بالمسيحيؤمنعندمالمفالعاصحيحةغيروهذهالدينيةاألموريسموففيحاجهدهليركزوخبراته
إنبمسيحىيليقكماأعمالهيديربلأعمالهيتركالاألعمالورجلللمسيحعلمهيستخدم

المبادىنشرسبيلفىالفنيستخدمولكنهفنهيتركاليرسمأويمثلأويغنىأنيستطيهم
بمسيحىيليقكمايلعببلبالمسيحامنألنهالرياضةيترلثالوالرياضىالسامية

ويخصبهاحياتناليغنىءجأبلفقيرةخاليةحياتناليجعيأتلمفالمعيح

باهماميستخدموهاأنبلوإمكانياتهموقدراتهمهمخبراتالناسجهجربأاليوحىهنارهو
يسوعلهمأعطاهاالتىالجديدةالمعرفهنورنىيستخدمونهاألنهمفرأوبقوةرمم

منذالغازاأذيعفمىبمثلأفتحفمىكالمإلىآذانكمأميلواضريعتىإلىشعبىياإصال
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3أل87مزمورأخبرونأوآباؤناوعرفناهاععناهاللتىلقدم

األيمانوعدمالحصبحاجز

313585متى

منعمالهذاكانوقدنشأفهناكللوقتبعضالنأصرةيسوعيزورأنالطبيعىمنكان
صبيافيهاكانالتىالكنيسةهوالواعظفيهيعظأنيمكنمكانئصعبألنالشجاعةأعمال

صغيروهوللناسفيهراةللذىالمكانوهومهنتهفيهيمارسأنللطبيبيمكنمكانوأصعب

فكللبمعفىيعظأنيمكنمعينشخصهناكيكنولمالناصرةإلىذهبيسوعلكن
يقدمهاأنصهيمكانرسالةلديهمنوكليتكلمأنلبمعرئيسمنهيطبكانممتاززائر
ءالعداواجهمناكتكلمعندماولكنهالمجمعفىالكالممنيسوعيمنعأنداعهناكيكنفلم

يتصورواأووأخواتهوإخوتهوأمهأباهيعرفونألنهممنهيسمعواأنيريدونالفهمواالنتقاد
فليسيسوخبهيتكلمكانالذىبالسلظانيتكلمأنيقدربينهميعيشونكانوامماواحداأن

المستحيلمنصارحتىوبينهمالمسيحبينحاجزاالحقيقةهذهوففتوقدوطنهئكرامةللنبى

فيهمالمسيحيؤثرأن

الخادمعلىالالخدمةتجاحيترقفالخدماتمنخدمةاىففىهامةحقيقةنرىوهنا

تأثرندحائالاالجتمافيالجويكونأنفمكنالسامعينقلوبمقدارعلىأيضابلفقط
هناككانبذاموثرةةملشعلةتصيرأنكلمةألحخعفكنويمقوتهاطنتمهماالمتكلمكلمة
السامعينمنتجاوب

العائلهعالقاتهاوبأصتهماشخصعلىالحكمخطأوهىثانيةحقيقةترىأنويمكن

هوكمانراهالذىاإلنسأنعلىحكمناليكنبل

أبداوفصلىأصلىعنتسلال

حصلقدماالفتىصلإنما

بلنفسهاالرسالةفىللسببيولمهاتأفيوانعنمقتلتالتىالرسائلكرفيا
يخهميزترأنفرصةلهتكنفلمالرسالةحساحبضدمتعصبينكانواالسامعين

تلم

صنفرنححغىأنفبشغنمتظروخنلنأتاللهكلمةولنسماللةلعبادةنجتمعفعمدما
فيهطميتالذىالقدسالروحفىبليتكلمفيصن

2دث



عشرالوابعإلصحاح

المعمدانحناسكلمأساة

21ا41متى

المعمدانيوحناأ

هذهشخصياتنرىمتىلنايرويهاوإذالمعمدانيوحناموتمأساةاألعدادهذهفينرى

الشخصياتهذهفىنتأملأنالمناسبومنالعالممحددةولضحةالمأساة

لسببينيوحنايكرهكانفقدلهيرودسوبالنسبة3متىشرحفىشيئاودرسناسبققد

الناسعلىكبيرتأثيرلهوكانجماحباالشعبمنمحبوباكانالمعمدانيوحناأنأولهما11

يوحناقتلفىيوسيفوسنظروجهةنرىأننستطيعالمشهوراليهودىالمؤرخيوسيفوسكتاباتونى
ويقول8152نويولللهولهطأءحكزاليهوداثارمحابهفىويهاوهـالمعمدان

التأثيرمنهيرودسخشىلذلكبكلماتهبالغأتأثراويتأثرونإليهجاعاتيأتونالناسعن

ثورةإلىاألمرويودىالناسعلىسلطانهييسطلئاليخافكانالناسعلىلهكانالذىالكبير

يقتلهأنفكرلذلكيوحنابهينصحهمءشأىيعملواأناستعدادعلىالناسأندويكانألنه
فىوضعهاألساسهذاوعلىيدهمنالزمامويفلتاألوانيفوتأدقبلمنهخطرأىلتقى
سجن

فىوشأنهلقتلهتمهيداالسجنفىيوحنايضعجحلتهوخوفهوغيرتههيرودسشكوكهنا
والقتلالسجنسوىغريمهمنللتخلصكيفيةيجدالمذعورطاغيةكأىذاطث

ولكنيوسيفوسرأىعنيختلفالاإلنجيللنايوردهالذىوهوالثاقالسبب2

ويصدمهيوبخهكانألنهعليهوحقديوحناكرههيرودسفإنأخرىزاويةمالموضوعإلىينظر
وجلوالخوفغيرنطبالحق

كلكععأريتاساحمهالعربملوكمنملكابنةأميرةمنوبرامضرهيروكان

أختوهىهيرودياواحمهافيلبسهيرودسالشقيقكيرأخيهامرأةرأىمالفلهزيارةفيصنهل

أخيهأرملةهيروديايغوىأنانتيباسهيرودسواعههذارهيرودواستطاعأكريباسالمللث
زوجتهوطردسالومىوابنتهاهىمعهويأخذهاويتزوجهاأخيهمنوجطفها

زوجتهبورقهمرتيئللقانونكصرفقدلهيرردسوالخراببالدمارنذيراالعملحعذاكاذ

اليهودشريعةفيجائزغيرهذاأيخهامرأةمناجهبزش5سببدوث

للماةالحققولالخطرومنأخيهامرأةيأخذأنلهجلالإنهلهارقايوحغاوخهوفد

الحققولفىشجاعايوحناكانفقدذلكومعالمعمدانيوحناكيايةبدايةتلكفىكاذفقد

بسببأصابممهماالخطبةيوبخونالذينالشجعانءهؤاللمثلمدينربلعالمالنتيجةكانتمهما
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لك

كنلؤاعمادلملكةصأدتهنكيرا01مدكةمأرىالمدكةضديقفنوكجونكانحينما

حلودهميتجاوزونءواألمراالحكامعنذايأسيدقىجوابهفكانالحكامساطانمقاومةيصح
أيضاخلعهمبلمقاومتهمفيمكن

دوير2

لماآفيلبعىغروهوانتيباسلهيرودسالشقيقغراألخفيلبسودسهكلامرأةأصالوهى
كانتفقدمثلثاذنبالهروديانرىونحنونهايتهلخرابهمصدراودسهكلمنزواجهاكنوقد

االنتقامحبقلبهايمألحقودامرأةكانتوفداإلخالصإلىوتفتقرمتحلةأخالقذاتلمرأة

ذنوبهاأشرصكانوربمامخطئةأنهاتعلموهىحتىاالنتقامحبمعليزدادقلبهافىالحقدوترلى
لالنتقاموسائلعنتبحثأدطلشرإنهاالنتقأميةنزعاتهالتحقيقابنتهاتستخدمأنتتورعلمأنها
الدفيئةاألغراضلهذهابنتهاتستخدمأنأشرلكنهوذنبهابعارهاواجههاالذىاللهرجلمن

أبنلئهميلطخودطالذيناآلبللوصفيكفىتعبيرانجدأنالصعبلمنإنهالشرفىابنتهافنوقع
همألنفسشريرةذاتيةأغراضتحقيقسبيلفييالشر

سالومىهرودياابنة3

ومهماللوقتذلكفيعمرهامنعشرةللسابعةتتعدىالالسنحديثةسالومىكانتوغالبا

البدأتعلىوشرهاأمهاضحيةعنتفقدبعدفيماشخصيتهاإليهآلتوماأمرهامنيكن

االحتفالفيالحاضرينأمامترقصأنرضيتاألميرةحكمفيوهىألنهاالحيلينقصهأكانأنه
ابنتهاتوقفأنهرودياتفكرولملألميراتبالنسبةمقبوالأمراهذايكنولمهيرودسبمولد
وفسادهاشرهاوبخللذىالرجلمناالنتقامفىركبتهاتحققأنتستطيعماداتالعملهذاعن

ودسهر4

بلدمناءجزيحكمونكانواالذينالحكامعنشائعتعبيروهوالربعرئيسعىوقد

قسمماتوعندماكثيراتزوجاتمنكئيرونأوالدألبيهكانوقدالكبيرهيرودسابنوهو
ألرخيالوسفأعطىرومابموافقةأوألدهمنراحدإلىمنهاءجزكلأسندءأجزاثالنةإلىمملكته
لهرودسوتركوانوريهتراكونيشالشمالىءالجزلفيلبروأعطىوالسامرةاليهودية

ولكنهشريراملكاالبدايةفىهرودعىيكنلمووبيريةالجليلحديثناوموضوعانتيباس

اإلنهيارإلىالطريقفىفشيئاشيئاسار

أخبارهوذاعتمعروفايسوعصارفحينمابالذنبيشعرضميرلهيرودسعنلقد1
وخزوهذاثانيةمرةالحياةإلىوعادالمرتمنقامالمعمدانيوحناأنهيرودسذهنإلىتبأدر

بالذنبيشعرالذىضميرهمن

يذكرفهوالتأمليستحقبتفسيرالحقيقةهذهالكنيسةءآباأحدوهوأوريجانوسفسروقد
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يوحنابجتكانترلذلكالمعمداذيوحناأمباليحاباتالقرابةلةحعلىكانتيسواامريمن

مالثمجداقرييةالمعمدانيوحنامالعتكونأنوجنملىبالدمقرابةصلةويسوعالمعمدان

الحياةإلىعادوقدالمعمدانيوحناهويوأدلهيصورهيرودسضميرجعلوهذايسوع

بهايذكرهمنبابعادخطيتهمنيتخلصأنيستطيالاإلنسادأنعلىدليالكانهذاولعل

عريضةأمامناويضعبخطيتنايواجهناوهوالضميرمهاءشىفهناكباويواجههعليهاويوخه
بخطأيانايواجهنابترىصوتكلأبعدنالوحتىاالتهام

سخيفقسمعلىمجافظبأناهغفإنهالضعيفللئخصنموذجتصرفاتهفيوهيرودسب
كانمهماتطلبهمايعطهاأنهسللومىوعدلقدالمقدسةسياةشريعةكليحافظولمبهنطق
ناموصايكسرأنعليهسيتحتمفإنهبوعدهيبرلكىأنهعرفولقدنيهافىكانماذامتصورغير

بخطثهيعترفأنمناضحفكانألنهبقسمهيفىأنأصردلكمعالقسممجردمنأعظم
انتقادمنفزعلقدالخلقىالناموسكسرمنخوفهمنممرامرأةغضبئورةمنخافلقد

الخطأعلىاإلصرارفىالحزمموففوقفلقدضميرهصوتمنخوفهمنممزلهضيوفه

القوةعلىدليالويىدلشديددلضعفعلىدليلالموقفوهذاالصواهومايعلمكادبينما

كانوهكذاانهيارهبدايةكانالحادثةهذهفىهيرودسعملهماأنذكرنألقدج

بالمرارةيشعراألولىزوجتهودلدأريتاسجعلاألولىلزوجتهوطالقهرودياهعىزواجهفإد

استنجدأنهلوالوهزمههيرودسضدبحربفقاموالبنتهلهإهانةالعملهذاويعتبرضحه

هيروثمىشجيهزيمةأناعتقدوااليهودبعضإنتاريخهفىيوسيفوسويقولالرومانيقوات

صحيحاهذاكانوقدبالمعمدانالملقببيوحنافعلهلمااللهمنلهعقاباكان

جلعسنواتمضىوبعدلمتاعبهمصدراالبدايةمنبهيرودياهيرودسلرتباطكانلقد

ماتقدالشماليةالمنطقةحامفيلبسوكانالرومانيةالدولةعرمقعلىكاليغوالاإلمإلرأطور

وقدملكلقبأعطاهصمأغريباسوهوهيرودسأسرةأفرلدألحدتهمنكاليغوالفأعطى
منويطلبروماإلييذبأنهيرودسزوجهاتدفعوظلتوغيرتهاهيروديأحسدهذاأثار

تلحوظلتملكةتكونأنتطمعكانتألنهاملكلقبيعطيهأنكاليغوالاإلمبراطور
هيرودسلكنالملكليطلبالنقودمندفعهيمكنهمايدفعوأنوصعهفىساكلييذلأنعليه

الحاحلكنهناكإليذهابهنتاثجمنخشىوربمالروماالذهأبفىيرغبوالكسوالكان
ويشتكوهليسبقوهرسالأرسلسيسافرأنهالملكأغربباسعلمولماالسفرعلىالنهايةفىأرغمهالمصأة

أغريياساتهاماتاإلمبرلطوروصدقروماضدوالعصيانالثورةفييفكربأنهويتهموهلإلمبراطور
وعزلألغربياسواعطاهانقودهوجمغهيرودسمجكمهاكانالتىالمنطفةفأخذلهرودس
أيامبقيةوعلثوحريتهوثروتهمركزههيرودسفقدوهكذاماتحنىبعيداونفاههيرودير
منفياحياته

يلهايردأنكليغوالاإلمبرلطورعياعرضفقدعظمتهامنلمحةهرودياأظهرتفقطوهنا
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شكرتهلكنهازوجهامعالمنقىإلىللذهابعليهايشتروروالأخيهاألغريياسإكراماروتها
محنتهفىأحبتهللذىللرجليحورتكونأنتفضلإنهالهوقألت

كانلقدمعهاعقابهاتحملالخطبةانعلىبرهانوأسطعدليلأصدقهيرودسقصةولعل
وقلدهالمعمدانيوحناقتلإلىهذابرهفقدعليهشؤميومهيرودسفيهأغوىالذىاليوم

هصائهفىصيأوكانتأحبتالتىالمرأةعداماءشىففقدصوالدمارالخرابإلى

اآلالفإثباعفىوالقدرةالشفقة

13112متى

مساحةنفسهفالجليلوالعزلةلالختحفرصةمجدأنءالمرعلىفيهيصعبمكاناالجليلكان
الغربالىالشرقامنميالثرينوعوخمسةالجنوبإلىالشمالمنيالخمسيننحوتبلغصغيرة

زيسكنهاوقريةمدينة402نحوتوجدكانتللصغرةالمسأحةهذهفىانهيوسيفوسويذكر

فترةالناسعناالبتعاديصعبكانللبالدازدحامكزةفمنالسكانمنألفاعشرخمسةمن
البحيرةكانتوقدءللهدوفرصةهناككانتالبحيرةمنالثانىالجانبفىولكنالوقتمن

منكانوايسوعتالميذأغلبأنويماأميدثمانيةعلىعرضهايزيدالاتساعاالمناطقممثرفي
البحيرةمناآلخرالجلنبإلىتنقلهسفينةيسوعيجدأنيصعلملذلكالصيادين

طبيعيةأسبابهناككانتوفدللعمدانيوحناموتخبرممععندمايسرعفعلهماوهذا
وكانالراحةإلىيختاجكانالبشريةطبيعتهففىوحدهءاالختالطلبإلىيسوعتدفعومعقولة

إلىبمفسهيدفعفدمللمعمدانحناسنصيبمثلنصيبهيكوناللكىبعيدايحتالأنعلىيحرص
يسوعوكانقريباالصليبكانفقدالكلوفوقبعدتءجافدتكنلمساعنهألنالخطر
وقوةلجسدهراحةليسوعبالنسبةءاالختالاآلبمعءاالختالفىسعاتيقضىأنيفضل
لروحه

بالحنانفلبهففاضيسوعلتالتىسارتالبحيرةفىالسفيضةرأتوقدالجموعلكن
بيوخقمإلىالطويلالعودةطريقيأخذواأنقبلءالمساحلحينأطعمهمثموشفاهم

الرائعةالحقائقبعضلناتكشفبالذاتالمعجزةنهو

أعماقهمنالحنانفاضالجموعيسوخراىوعندماوشفقتهيسوعحنانلناتبينفهىأ
تطلبهالمىالجماهردزدحامأماملكنهءوالهدوءاالختاليطلبءجاقدكانيسرعأنومع

امتأللكنهخلوتهعليهاقتحمواألنهمينضررولملألزعاجكمصدرإليهموينظريتضايقلم
حقارائعأمروهذابالحنان

يعلنواأذالمسيحيينوعلىيهغدللهئنهىالمسيحىغيرللعالمالحالدةالمسيحيةرسالةإن
عللآلخرينالمفنوحوصدرهمالمتسعوقلبهمبسعلوكهمولكنفقطبكالمهمالالحقيقةهذه
امالدو

رشكرالطعامأخذلقداللهمنهىالعطاياكلأنيشهديسوعنرىالمعجزةهذهوفى2
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يقولونكانوااذمعبرةلكتهاطةيسصالةءالطعاعلىاليودصالةكانتقد

هذهولعلاألرضمنالخبزاضاتخرحمياالكوثملكااللهالربأيهاائتمباركال
إلىدائماأحوجنأومأاللهمنللعطاياكلأنشهادةرفاالمسيحبهاتثكرالتىالصالةهى
للشكرهذااصثهادةا3هذ

أعطىالمعجزةففىالمسيحعملفىاليميذدورءجالفىلناتوضحالمعجزةوهذه3
التالميذأيدىطريقعنيعمليسوعكانلقدالجموعالىورهملدهموقدمولتالميذهالمسيح

سيدهبدونعأجزالتلميذإناالكنيسةقلبفىالهامةالحقيقههىوهذههكذايقعلايزاوأل
ماعماليطلبيوعكانفاذامعجزاتهليجرىدلتلميذالىالسيدمجتاحعينهالوقتفىولكن

األعمالهذهليعملشحصالىيحتاحفانهمكروباغاثةأوطقلتعليميدسكأنبهرىأ
األشخاصءوبهوالاآلخريناليوحقهمحبتهيعلنأنطريقهمعنيمكنهأشخاصالىومجتاج
كذلكنكونأذنحنواجبنافمنيعملأنيسوعيستطيكل

لبموعيعطواأنالنالميذمنيطلبيسوعالىلنستمعوعجزناضعفنابببنفشلالوحتى
أنمهمطلبلكنهوسمكتانأرغقةخسةااللديهمليسأنهللفألميذنجوابونرىليأكلوا
لكنهقدرتنافىومالنامماكثرمنايريدالانهمعجزتهأجرىالقليلوبهذامعهممامجضروا
كئريسوعيدفىفالقليلالعجائبيعملأنيستطيع

الكسرجمعوافقدعميقةاداللتهلكنعابرةمالحظةنرىالمعجزةءاجرانهايةوفى4

انعنايفضلماتبديدمعناهاليللناسالشباعالمعجزةالقدرةفاندلبافيةالفضالتأى
يشجعناأنينبغىالاللهوجودفانانفاقهافىنسرفالأنوعليناوافرةبركاتيعطيناالله

ءالسخاهذااستخدامفىبحكمتناالسخىاللهءعطايرتبطأذينبغىبلسرافاالعلى

يعبروفيهاالربافىءللعشامشابهةقريضةءاجراالمعجزاتهذهفىيرونمنهناكانويقول

قدفهمحياتهمفتشبعالطويلةرحلتهمفىالبشرتعينالتىاللهفوةكلالخبزمنلليسيرالقدر

بالبقايايصطدمالتفسيرهذالكنالخبزمنصغيرةقمةتناولواقدكانواوانحتىروحياشبعوا

خبزاتالخمسمنللروحىالشبعفكرةمعيتعارضمماقفةعشرةاثنتىبلغتالنىالكسرمن
الخبزكميةزيادةدون

كمياتاألقلعلىبعضهممعاومعهمكانيسوعتبعواالذينالناسأنالشراحبعضويعتقد
يشاركواأنطروالبالالخبزمنمعهمعمايكشفواأنويخافونأنانينكانوالكنهمللداممن

وصلىوالسمكتيئالقليلةالخبزاتيسوعأخذعندماولكنالكبيرالجمعهذابينفيهاالخرين
معجزةحدثتعندئذأالالقهذهعلىللطعاممنالقليلةالكميةهذهيوزعأنورضىشاركا
معهمكانفيمااالخرينيشاركونوابتدأواأنانينهمعلىانتصرواإذالناسنفوسفيروحية
حولتاذالناسقلوبفىفعالحدثتقدالمعجرةتكونتممنالجميعشبعوهكذاالطعاممن

روحهيرسللذالبسرقلوبفىيومكلالمسيحيعملهماوهوومشاركةوحبتضحيهالىأنانيتهم
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قلوبهملى

المعجزةالىنظرة

ذكروقدلهامنوعةتفاسيرالراحبعضوأوردالمعحزةهذهتقسيربشأنءاآلراتعددت
منفيهاماويقبلالسيحمعجزاتيقرأمنهناكأنالتفسيرهذاكاتباركلىوليمللعالمة
إجمانهمبساطةفيباالستمرارءهؤالويصحتقسيرهافىللفكرإجهادمحاولةدونببساطةالحقائق
أتهااعتبارعلىالالمعجزلتتفسيرومجاولونيفكرونممنآخريننظروجهةيوردلكنهالحلوة

يسوعنىالعاملةاللهلقوةوإعالنا6ممكنامستمراعمالتمثلأنهأبأعتبارلكنوانتهىحدثقدأمر

المسيح

الضيقداعةفى

412272متى

ويصفالجموعيصرفحتىللعبرإلىيسبقوهأنتالميذهمنيسوعطلبالجموعإشباعبعد
هذاصببعنكئرونلءتساوقدغربباالتعبروهذادويوقدألزمهمأنهالطلبهذامتى

انهمآخرونوفالالمسيحبدونالبحريركبواأنيجسروالمالتالميذإنالبعضفقالاإللزام

أنتعودواالتالميذألنقويةليستاألسبأبهذهلكنوحدهيسوعينركواأنيريدوالم
خطرفىيكنلمالجموعمعيسوعأنكماالصيأثينمنكانواوغالبيتهموحدهمالبحروركبوا

نرىاآلالفإشباعمعجزةبعديوحناروايةقرأناإذالكنناوتكرمهتحبهالجموعكانتبل
منالملتهبةالمشاعروهذه651يوحناملكاويجعلوهيختطفوهأنأرادواالجموعأن

وربماالمشاعرهذهتثمجيعلططرمنوعنفلسطينفىثورةبدايةتكونأنيمكنكانالجماهر

معلمهمفيهاليتمجدالقرصةهذهينتظرونكانواألنهمالمشاعرهذهيدنىللتالميذوجودكان

عندماعللىساطانكلرفضالذىيسوعلكنومركزمظهرمننفوسهمرغبةهموينالون

الجماهرمعوحدهالموقفليعابمياإللزامتالميذهوصرفالفكرةهذهيقبللمإيليسجربه

علىنقنحمأننريدالونحنيصلىوكانمنفركاالجبلإلىذهبالجموعصرفوبعدما

القليلةلخبزاتييلركأنلمجدهأيضايستطيعالقلوبيغيرأنيقدرالذىيسوتأننرىانناعلى
يطعمأناصتطااليثعكانواذااالنجيلمنأعظمويوعروحيالبعهمكماجسديااآلالفاضبعفترداد
مزاالالفيطعمانقاثواليشعربفان44و434ملوك2الشعرمنرغيفاعشرينمررجلىمئه

اركياأنيقدرخبزالصكلللحجارةكلمةيقولئنأرادلوتادراكذوالذىوحمكنينئرغفةخسة
الىالملىرلأنتطيعيكروموعنافدعنبالىالتربةفىءالممجولاذيقدرودلذىكئيراليصيرالقليا
خةلثعلرغفةلخمسةيياركأنيستطيعبالقمحميئةتصيرالصغرةالحبةيجعلأنيستطيعالذىخمر

لظرفىقعليةأيةكانتأنهاندرك6551يوحناالمعجزةلهذهالثيريوحناروايةنقرأرعندمافا
أدوئرادواااللمالىدآلقىالبىبالحقبقةهوهذائذقالرايوعصنعهااستىاااليةالصرئىالاذاالص
اياترأيغأللكمليعءتطبوننىألغلكمثفولالحقالحقيسولهصهقالقدملكاليجلوهريختصفوهيأتوا

ءضىصعلالقادزالميحبوعولرباللهفمجدا2آآيوحنافئبعشالحبزمكدشألنكمباآ
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الحتمالأعظمفوةطالبايصلىكانأنهنطنولكننااالنقراثيةالتهموضوعلنعرفخلوتهسوع
الحاجاتمنكزاألرضىالخبزفىيفكرونكانواالدينالجموعوألجلالخدمةامال

ماسيدهممعطويلوقتءقضامنالرغمعلىللذينأنفسهمالتالميذألجلبلللروحية
الليلمنتصفبعدمااليطوياليسوعالودقداألرضأمجادفىيقكرونفتئوا

كانتالتىالمفاجئةالعواصفمنعاصفةقىاليحرعليهموهأحالسفينةفيفكانواللنالميذأما
البحيرةفىأحياناتحدث

الهزيعلملىانتظريسوعلكنالبحرليسكنمعهميسوععنلووتمنواالتالميذوتعذب

والهزيعءمساالتأسعةللىصةالسامناآلولالهزيعأفسامأربعةإلىيقسمالليلكانوقدلنرابع
والهزيعصباحاالثالثةإلىاليلمنتصفمنالثالثوالهزيععشرةالثانيةإليللتاسعةمنالئافى

صباحااسادسةاإلىللثالثةمنللرابع

لهمظهرالنهايةفىلكنهوانتظارهموصبرهمإيمانهمليقوىللرابعالهزيعيلىيسوعانتظروقد
البعضحاولوقدمرتينالوصفويكررالبحرعلىماثياكانبأنهظهورهمتىويصف
للبحرنحوالجبلمننازالأوالبحرغوماشيايسوعفيصليجعلوههناالمذكورللنعبرتأويل
التالميذخومتبدليلءالماعلىماضيامعجزيةيكيفيةأتىيسوعأنتؤكدهناالولضحةالقصةلكى

ءالماعلىماشيااليهيأتىأنيأمرهأنالمسيحمئبطرسطلبويدليلخيالأنهلظنهم

هيئتهيعرقونفهميسوعإنهالتالميذحتىوالأحديتوقعهألمبطريقةيسوعأقلقد
ادئللذىصوتهلوالوصرخوافخافواخياالظنوهوكذلكءللماعلىيمشىكيفلكنومثته
تخافوالهوأناتشجعوابقولهللطمأنينةإليهم

الضيقساعةفىتالميذهلينقذانتظارغيرعلىيسوعءجالقد

يسوعشأنوهذاواألمانالسالمليعطىأنىمحدقاوالخطرمضادةالرجكانتحجت
داثما

لكنءالمأعلىارشلذلكالبشرأجسادعنيختلفكانيسوعجسدانالبعضتصوروقد
وتألمويثربثوقدخطيةبالالبشرأجسادكسائركاذيسوعجسدأناليؤكدالكتاب
يجعلأناستطاعاللهبقوةاليثعكانوإذامعجزيةقدرةكانءالماعلىالسيرلكنوتعب
ءالماعلىيسيرأنيسوصايستطيعأفالءالماعلىيطفوالحديد

وقدوالخوفواأللمالضيقساعةفىأوالدهإلىيأقىيسوأنلناتوكدالقصةهذهإ
األخرااخزنصيأف

والنجاةالتعثر

418233متى

آقىأنفمرقهوأنتكنتإندالهقالهوأنادايقوليسوصوتحمبطرسعندما
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الفلبطيبلكنهمتسرعإنهاألحداثأمامدائمابطرسأدلوبكانوهذاءالماعلىليك
حسنيعلموهويوعلكنءالمأعلىأيضاهويمشىأنقأرلدءللماعلىماشيايسوعرأى
لذلكآيةيسوعيعطهمولمآيةوريدونكانواالذينكالفريسيينيجربهالأنهمنيطرمنية
حراليهنظرعندمالكنهالمسيحإلىينظروهوءالماعلىوساربطرسفنزلتعاللهأفال
يغرقابتدأءالمافوجدتحتهونظراألمواجليرى

النجاةالقوةإلىطريقناهوواإليمانعليناالخطرعلةهىالداخليةوشكوكنامخاوفناإن

بهوأمسكيدهيسوعمدصرخولما

دونتتىالالساعةبوحىيتصرففهوستصوأفضلبطرسشخصيةلناتصورالقصةهذه

ةءوالللمسيحممدعندماكذلككانوقدالنفقةحسابيحسبأندونتأملأوتفكير
أولكانلكنهالموتحتىيتبعهوأنهيشكالفهوالجميعفيهشكإنوأنهالتامللدلغ

يعالمعطفموضوعكانلذلكومحباطيباكانبطرسقلبلكنيسوعأنكرمن

إلىمدعاةفللتهورأمرعلىاإلقدامقبلللنفقهحسابونحسبنفكرأنثائمايريدنأويسوع
سهالليسالمسيحيةطريقأنويرينااألموربعواقبدائمايبصرناوالمسيحواألسىاألسف

الشخصهولسوالقدممسكهسالملدامتدتفقديغرقلملطرسأنناءعزالكن ايس
نىالتىالخمعفنقاطكاتتولقدويقاوميسقطالذىالشخصلكنهأبدايسقطالالذى

ليسوعبطرسمحيةزيادةفىسياأمركلفىلهالمسيحومعالجةبطرس

وهذهالرجسكنتالسفينةيسوخدخولعندإنهوهىمعبرةمجقيقةاآليأتهذهونخنتم
منالنابعةالمحبةألنهادئةالعواصفرتصيسوعيوجدفحينماالدوامعلىصادقةحقيقة
وللسالمءالهدوتجلبأنقادرةالجلجثةصليب

المسيحمةخل

414363متى

لكامحدداعماللناتروىالأنارحالمسيحمةخدعنعامةصورةإليناتحملاآلياتهذه
النأفعةبالدروسمليئة

حمعتحيحماالمسيحإلىتسعىالجماهيمانتانالعباراتهفهفىالجمالناحيةفإن1
عاجمشفاهملقدأبدايرفضهمولممعونتهمإلىيسرعيسوعكاذوقدموجودأنه

النايريعلميسوكاتلقدشفاممأنهنقرأضنالحدثهمأووعظهمأنههنانقرأالونحن

الهينضهنلتهعنايةعنالناسخدثبأنيكتفلمإنهعمليةبكيفيةاللهيكونكيف
المحبةبأعمالمقترنايكسنلمإذاالمحبةعنحديثمنفائدةوالاللةعنايةبأعمأله

اإيأتونكانواداضاصرإذاألسفإلىتدعوتستنتجهاناحيةالعباراتهذهفيلكن2
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أبعديسرونكانوامااغرلصهمينالونوعندمامنهينالوهأنيمكنمابسيبباأللوفلمسيح
ذلكمن

مسئولياتهايتحملواأندونصميحبةاامتيازاتيدونسالناسنرىوهكذا

فقطإليهحاجةفىنكونعندمااللةللىنلجأماكثيراأنناونرى

أماموالخجلالخزىموقفتوققناخطةتوجدوالخطيةأسوأهوبالجميلالعرفانعدمإن
الخطيةهذهمثلالمسيحوأمامالله
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عشرالحامسألصحاح

اللهووصايااالسوصايا

5199متى

ألنهاإتجياتاايخةرئالفقراتاهممفىاخهاعاسبعئغمرخممناغماعلىالفقردهذدتعتبر
األرااارةرالعبالمسيالسيدترباندثبالبردقاثةبجتالقمةمستوىعلىحالاللمات

الجليماإلىضلهأرمالسفرمشاخملراسيينالفرضةالمنجماعةأنتحينالروايةهذهف
يسراليئلةالهدهيوجهواخصيصأ

ريصطادوهيويخربراأذثماصئلسدفايكرلمخبيثةأسئلتهمتكشلمالمرةهدهوفى
الحيردقلدتهمفعالمتحيرينكانرالقداألحيانبعضفىيفعللعضهمكانكابكلمة

ريوثالفريسيينبينمدامامحنرىالالفقرةهذهوألنهذلكويصدمواويغضبوايدحشواأن
والعبأدةالتدأسلوبفىأساسيةمبلدكءعلكانللصدامولكنشحصيةمسائلبسبب

الحريخةالنظرةوهمااللةمطابىفيرأوبينالديانةفيفظروحهتىبينخالفأمرفىكان
حيةالروالنظرةوالطقسية

الرجهتينهاتينبينللتقلربفرصةتوجدأنيمكنوالالرأيينبيئالتوفيقأبدايمكنلمو
وتزولنذوىأواألخركطعلىإحداهماتتغلبانبدفال

الهودىالنفكيرعنشيئاتدرسأنلناالبدجيدافهمللكالمهدانفهيمأننستطيعولكى
الكتبةشريعةحسبالناحيةهذهمنوالفريسى

والنجاسةالطهارة

بصلةتمتالالشريعةفىالطهارةوقواعدلليهودشريعةلىوالنجاسةالطهارةفكرةمعنلتقى

يجدأننوهلهحالةفىيكونطقسيافالطاهرطقسيةقواعدفإنهاالصحةاوالنظافةإلىفريبة

وقدإليهيقنربأواللهيعبدأنالشريعةحسبيستطيعالالنجسوالشخصإليهويقتربالله
الطعاممنخاصةأنواعبتناولأواألشخاصأوءاألشيابعضبلصللنجاسةفكرةارتبطت

محددبوقتتلدأنبعدنجسةتكونالمرأةوكذلكنجسةتعتبرالدمنازفةالمرأةكانتفمثال

نجسايعتبروثنىلثىوكلنجسايصيرميتايلمسمنوكلنجسايعتبرميتكلوكان

خزفياإندفأرلمىإذافمثالآلخرشخصمنيننقلأمرااليهوديةالشريعةفىالنجاسةوكانت

يصيرفيهيوضعمافكلمعينةطقوسحسبويغسلءاإلنايطهرلمومانجساءاإلناصار
يلممنفكلوبألتالىنجسايصرفيهممايأكلأوءاالناهذايلصمنكلأنوالنتيجةنجسا

نجساأيضاهويصيرالمتنجسالشخص
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ففىمماثفةشرائعلهااألخرىللدياناتبعضلنبلفقللهودعتالثرسةهدهتكنلم
شخصكلأوهندىكلأنالراهمةالعلياالطيقةمنالذىالهندىعتقدالهتدوسهةيانةالدي
نجسايصرمسيحياطبقتهءأبناأحدصاراذاأنهويعتقدنجسطبقتهمنليىآخر

ومنعهنجساأبوهاعتبرهالمسيحيةلكلتنقعندماأنهالمشهورينالمسيحينالهنودأحدذكروقد
يأكلالتىاألطباقوتطهرتغسلخالتهوكانتأمهليرىخلسةيذبفكانييتهدخولمن
يرفضونكانواالخدمألنلتطهرهاالمقدسةالمياهعليهاوترشعليقايجلىاليىدواقيلجفيها
هولمسهاالتىءاألشيايلمسواأن

األخالقءسواواألخالقبحسنوتبطشيئاتكنلمالنجاسةأوالطهارةأننبينأنوينبغى
يودىءاألشيابعضلمسانالناسأذهانفىراسخةعفيدةمننابعاسياأمراكانتولكنها

لمثلآثارانجدولعلنااللهمحضروعنالمجتمععنناإلنساتعزلالنجاسةوهذهللنجاصةإلى
تجلبمعينةتعويذةأنيطونعندمأالحاضرعصرنافىالناسبعضعندوالمعتقداتاألفكارهذه
الطالعءسويجلبآخروشيئاالخير

والنجسةالطاهرةاألطعقة

تطبيقهافيأوسعمجاللهاوالنجاسةالطهارةثريعةأننرىأبعدمدىإلىالبحثواصلنااذا
الشريعةهذهوردتوقديجوزالوماالطعاممناإلنسانيتناولهأنيجوزماحددتفالشريعة
لإلنسانيجوزأفمنهأنرىأنونستطيعلالوييناسفرمنعشرالحادىاألصحاحفىبالتفصيل

كلهيجوزالذلكعداوفيماوتجترننصفمشقوقظلفلهاللتىالحيواناتلحممنيأكلأن
حيوانلحميأصأنلليهودىيجوزالكماوالخنزيروابوبروالجملاألرنباليهوديأكلاللذلك
الجثةمنالدميصفىأنينبغىاألحوالكلوفى12ا4تئنيةيذبحولمطبيعياموتامات

ولكناللحمعلىالموجودالدهنثلىيمكنوعادةللصحيحةبالطريقةلطيواناتبذبحيقومولذلك
كلهمجوزفالالشحمنسميهالذىءواألمعاالبطنوعلىللكليتيئعلىالموجود

فالذلكغيرأماكلهيمكنفوحرشزعانفلهمافكلالبحريةللحيواناتبالنسبةأما
كلهيجوز

مملهفيجوزالجرادعدافيمانجسةالحسراتوكل

بالطاهرقائمةوردتولذلكللطاهرمنابجسممييزقاعدةتوجدفالبالطيوريتعلقفيمااما

113112الويينفىوالنجمىمنها

األشباببعضإلىالنواهىهذهبعضتعزىوربمأ

ناتجايكونفدطبيعياموتامأتتدلتىالحيوانأتافىأوالميتةاألجسادلمسعنفالنهىأأ
الميتةاألجسادفىالسإكنةةسالشراألرواحأنالناسظونوربماةسئرالباألرواحاالعتقادعن
يأكلونهاأويلمسونهامنأجسادإلىتدخلقد
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عدأمائثنةكااألخرفاتالدياتضفىمثتدسةالحيراخاتنجعحنمكانتفد5ب

ةتنىائىإلتمقدساكمضيباخيراتألتنجسةدالييعمبرعاارالضبيعىومنالمصريين
اليهدعندنجساقيثبداحح

ائهاثشعأثالتاحأفاطشدخالىالاصتافىزندذالدكتوريذكر
الهـهـصا

لبشبإألأخنزيرأكاإتالمأقرالتمر5الحسجةالطبيةالنظرجيةمنصيمةحكانت

الخمز05حيداطجياكااإثإها1أخمامننسلبمأل5االلفيليةلألمراضمعرضةالحيواالتحمذه

إااتؤافوخكرثريصيةال3دالدهأضرجااالدبدانمنوعينيرلىراتالقاذشيأكل
الد4الزمالثفالحاسفيهاعاكأاضىافالقررفىالرفايةوسائلقلتوتىاإنساذا

األطعمةمذااألنه3هذخنباألفخاامنركاتاآلتاعليههىمماأكثرتكوناألخطارا

اإلناثاحياةهرأالتافىهرءالدأتداجيااعتقادمنءجابدمهلحمأفلتناشعنالهى

3حددتهملكايخلدتفنىحياتهفإتساذاإادمسالىإذاأنهعنناتطبيعىاعتقادهو
اإلنسانيشرجهاأويأكلهاأنينبغىالش

هادءاألشيافأكثرالجثةدسهافءاألضياممزهوااالىخرحمكانللقياسهدارعلى
اللةإلىتقدم

الثرائعهذهبعضنىالمعقولةاألسبابيعضحاكأننرىثممن

ظاهرسببثوذتجسةءاألثاأوالحيواناتبعفرنعنبركثيرةحاالتهناكولكند
خحيحةاعتبرتأنهاإال

اعتبروهاوالفريسيينالكتهانلوالذاتهأفىكبرىأهميةلهاعنماءاألشياهذهكلولعل

أنتعنىالنقاليدهذهمراعلةأناعتروافقدالمأساةهىهذهوكانتموتأوحياةمسألة

هذهلتاحأذوكاناللهلشريعةكسرايعتبرالتقاليدهذهوكسراللهوجحممتديناإللسان
الخنزيرأواألرلبالىعنالهىكانلليهودوبالنسبةالساميةاللةيريعةمكانالنواهىاألوامر

المساواةفدمعلىالطقسيةالشرائعهذهنحالفةواعتبروامثالللزناعنللهىمثلعينهالستوىعلى

هذهمنمعقدةمطولةمجموعةعندهمللديانةصارتوهكذااألدبيةاللهشريعةمخالفةمع
يعاتلتشرا

التطهرطرق

كانتالتىالطقسيةالنجاسةأنواعكلتجنبالمستحيلمنأنهنرىواقعياتفكيرانفكروعندما
كانإذامايعرفأنيستطيعاللكنهعهاتعدلأنيحاولقدءفالمرالكتبةضريعةعلهاتنص

بمجردتنتقلالطقسبةالنجاسةلنوقلنانجساأمطاهراالشارعفيصافحهأوتابلهالذىالشخص
الوثنبيناألمميينمنكثيرونيسكنهاكانفلسطينأننعلمعندماتعقيدازدادواألمراللمس
نجسايعتبركاناألممىاقدامتدوسهالذىوالتراب
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مفصلةخاصةوطقوسخاصةشريعةهناككانتالنجاسةهذهمهاليهوديتطهرلكى

متعددةنظمااتخذاالغتسالولكنغتسالا1مىالنطهيرفياألساسية3الفكرصلتطهير

عددإلىتطورثجالصباحفىاالستيقاظعنداأليدىغسلعلىيقشصرالبدايةلىكانفقد
اليهودمنمطلوبةوصارتتطورتثمالهيكلفىالكهنةعلىمقتصرةأوالكانتالغسالتمذ

المتدينيفأمدفقين

فقداالكتسالنظامعنشيئاالمسيايسوعحياة9كتابهفىرشايمأايد5العالمةويذكر

اليدينكلتاعلىأوالءالمايصسبأنينبغىوكاندلطعامتناولقبلجاهزدتعدءالماأوعيةكانت

المفصلعلىمنالمياهوتتساقطالمفصلحنىالذراععلىويسيلأعلىإلىمتجهةواألصابعمحأ
واألصابعالغسليعادصمنجسةصارتقدتكونالمياهألنأخرىمرةاألصابعإلىتعودال

يغسلالعادىاليهودىوكاناألخرىاليدبقبضةبدعكهايدكلنطهرواخيرااسفلإلىمتجهة
اشلىاأثندمرةمنكويغسلهافإنهالمدققأماوجبةكلقبلالكتفيةبهذهيديه

تقاليدتالميذهيتبعالولماذاالغسلمنالنوعهذاإلىمتجهاليسوعدليهودفادةسؤالوكان

بعدجيالالناستنافلهاللتىالشفويةالشريعةالشيوخبتقاليدوالمقصوداألمرهذافىالشيوخ
الشفويةوالشريعةالمكتوبةالشريعهلليهودكانفقدجديدةقودكلدالكتبةإليهاوأضافجيل

المدفقالودىوكانالمكتوبةللشريعةمطاليافيمساويةيعنبرونهاوكانواالكتبةوضعهاالتى

وأنالصحيحنالتدهوهذاأنويعتبرالكثيرةوالقواعدالطقوسهذهءارضافىإاليفكرال

مطولةمجموعةالديانةصارتوهكذاشريرفهويمارسهاالومنالصاعالرجلفهويمارسهامن

اللهبوصيةاهمامهمنكرمثالاأليدىبغسليهغنسانافيفكاندلظاهريةالطقسيةدلقواعدمن
أحديراهالداخلىأمرفهىالشهوةأماظاهرعملاأليادىغسلألذتشنهال

الناسوصايابسبباقةوصايامرك

مثااللهمقدمأنههوفعلهماإنبلمباشراجواباالفريسينسوالعلىيجبفلميسوعأما

لدلهرغبةغقيقعنيكونماأيعديكونقدوالشفوىالطقسىللناموساتباعأنكيفيبين
اللهناموسمعمتناقضايكونفدبلالمحهنامويروطاعة

وأمهأبيهبإكرامملرماإلنساذأنعلىينصاللهناموسإنيسوعقال

طتزمفالمنىبهتنتفعالذىهوقربانألبويةأحدقالإذاإنهيقولالشفوىالناموسولكن
مرقسبشارةوفىتقليدهمليحفظواطلونهايأواللهوصيةيكسرونوبذلكوأمهأبيهباكرام
يسموعيقولإذواضحااألمرنرى7ص

تعاليميعلمونوهميعبدوننىوباطالبعيداعنىفمبتعدقلبهوأمابشفتيهيكرمنىالشعبهذا

وأموراوالكؤوسقاأليارغسلالناسبتقليدكونوتتساللةوصيةتركتمألنكمالناسوصاياهى
موسىألنتقليدملتحفطوالدلهوصيةرفضتمحسنالهمقالثمتفعلونهذهمثلكميرةأخر
ألبيهانسانقالنخقولونأنغوأمامونافليمتأماأوأبايشتمومنوأمكأباككرمقال
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يفعابعدمائنهضدصفالمىبهتتفهتاسذفهوكديةأفقرالتأم5
31آ7مرقىاصلمتمرالذفءبتاقليداللةصالممبصلير

تمعنيااكفرباثالحطمة

أمهأوأليهشيئا

معونةإفيختاخفقيربأكاافالهخححسهانتهإفنقدمهماإلىيشيراألرااصعنىأ
أيهتجساعدةيلتزافانهاللةاإفرياناسيقدمهمنهاآلبءينتفهماأبلهيقرلنا1ب

االوكاالحسةلالتقلمدهذااألضلتخذصذاححأمهأ لعشرمسرهـهـهـ

يعطىالأنهحلفإذااالبنأتأفرالحلتفالقسممننرعايثونقدالتالىوالمعنىب

ندملووحتىأمهأباهمصيالءاحلفبهذايتمسكأنعليهيتحشإنهضيئااأوألبيه
امهأبيهلمعاونةيعودانادوأعابرفىغضبلحظةفيكاتالحلفهذاأنلهتإتبنا1

3العددسفرفىالواردالكتالىالقراعلىذلكفىرتستندذلكمنتمنعهالكتبةتقاليدفإت

حسبكالمهفالينغصبالزانفسهيلزاأنقسماأفسم4أللربننوارجانذرإذا2
11يفعافمهمخرخماكل

الالوالدينمساعدةبعدمالحلفألنبذلكيقضىالوالشريعةالناموسروحأذشكوال
بالتفسيرالتزتالتىالكتبةثريعةلكنعنهوالرجوعالتوبةالمفيدومناللةضريعةمعينفق

اللهناموسإلبطالويلةالخقاليدمنجعلتءيثىلكلالحرنى

والفريسيينللكتبةفبالنسبةالعبادةمنونوعنالديانةمننوعينبينالطاهرالصدامنرىهنا

الناموسيةبالنظرةواممسكاقبلاأليدىكغسلوممارساتوتقاليدطقوسحفظالديانةكانت

والحبوالشفقةالعطفمشاعرمنهعولبالقمركزهأمراكانليسوعوبالنسبةالحياةإلى
الناموسيةمنأحمىكلهاوهذهوالحنأن

العبادةفإنللمسيحوبالنسبةوتشريعاتوممارماتطقوسوالكتبةللفريسيينبالنسبةوالعبادة
اآلنللىالفىالوالذىكانددذىالصدامهنابالمحبةةءالممدووالجأةالطاهرالقدبهى

نحركأنهوالتعبدإنتمبلوليموضعهالذىالتعريفللعبالحةالرائعةالتعريفاتومن
وأناللهبجمالالخيالننقىوأناللهبحقالعقلنغذىوأناللهبقداسةباإلحساسالضمير
اللهلمقاصداإلرادةنكرسوأناللهلمحبةالقلبنفتح

وصلواتهممأديانهفىالظواهرجمهذهيتمسكونالختلفةاألديانفيالناسمنكثريننرىواليوم
وروحانيتهكأالدجوهرويهملون

هذاتحتواقعينأيصانحننكونلئالوالقركسيينالكتبةجموديصدمناالحتىنحنلنحذر

بعينهالحكم

اإلنسانبينالروحيةالعالقةأساسهابلومراسيمطقوسعلىتؤمسىأنيمكنالالحقةالديانةإن
واإلنساناإلنسانبينلدبةوعالقةوالله
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الحقيقىوالشرالحقيقىلصالح

510152تى

منالكالمهذاسمعواعندمااليهودجماعةاصابتشكاالنىالصدمةمقدارتحويريمثنال

فحسبالطقسيةوالفريسينالكتبةشريعةيهدملمالقولبهذايسوألنذلكالمسيحاليدف
يناقضيسوعيكنولمالالويينسفرمنكثيرةءأجزاعنصفحاضرباألقوالبهذهإنهبا

الطعامضرائعكليلغىبهذافيسوعثوديةالالمقدسةالكتبيناقفكانبل6فقطالشيوحتقاليد
والحكمةالصحةقواعدمنءكجزالطعامضرائعبعضتبقىأنالممكنومنالقديمالعهدفى

بهيعنىماأنفاطعةبكيفيةيعلنهنافيسوعالدينقودعدمنءكجزاآلنإليهاننظرالرلكننا
اإلنسانقلبحالةبلالطقسيةالممارساترلياللة

قددياتهمعليهتقفالذىاألساسأنوجدواألنهموالفريسيونالكنبةينفرأنإذأعجبال
ثورياحديثاكانبلففطلهممزعجاالمسيحالسيدحديثيكنولمامهمأقدتحتتخلخل
يعتبرونكانواصحيحةغيرتصيرالدينعنالفريسيينأفكاركلفإنصحيحاحديثهكانفاذا

نحوتتجهنظرتهمفكانتوممارستهاوالنجاسةالطهارةقولكلدمراعاةهواللهيرضىالذىالتدير

لىأنظارهفاتجهتيسوعأماذلكغيرإلىيأكلهللذىدلطعامونوعوكيقيتهاأليدىغسل
ليسوالفريسيينالكتبةممارساتكلإنلقولبذلكوكأنهعليهاهوللتىوالحالةاإلنسانقلب
الطريقيعرفونالانهموبماعميانايقودرنعميانانهمقالصماالطالقعلىالدينمنءثىفيها
الهالكحقرةفىويسفطالسبيلءسوايضلشكاليتبعهمفمنللتةإلى

المسيحالسيدقولأصدقوما

ويكونميسوراأمرايكونفإنهالظاهريةوالممارساتالطقوسفىينحصرالدينأنفلوا

الالضلإلىطريقا

طقسيةبكيفيةيديهيغسلوأنالطعاممنأنواعبعضعناإلنسانايمتنعأنجداالسهلومن
المساعدةوتقديمإليهيسيثونلنوالغقرانالمحبةاإلنسانيمارسأنمنكئيراأسهلهذامعتنة

ولذتهوراحتهومالهبوفتهمضحياللمحناجن

لطقيقىالتدينمعنىيتعلموالماآلنإلىالناسمنكثرينولعل

ودفعأوقاتهافىالصلواتاقامةأوالعبادةمكانإلىالذهابمجردهوالتدينأنيظنونفإنهم
وساثلمجردهذهكلأنوالولقعوالدرسالصالةحلقاتفىوالمشاركةوالعشوراألموال

وتعاملنااللهنحواتجاهنافىهوالحقيقىللتدينفإنالصحيحالتدينإلىاإلنسانتقودظاهرية
بغىوصلواتناوعبادتناللصحيحللتدينإلىتقودناأذينبغىللطاهريةالوسائلوصاآلخرينمع
متدينينلنكوننفوسنالترببةواسطةتكونأن

ثفماالحقعنللضالللديقودذلكفانسيةللالمارساتفالديانةانحصرتولو



حياتههكألتذاثكيرءحموةمطالدقسيةالمارماتجههمنلوأباجاتىتثوتلذين

صمضسأاليؤكدانبحتعلعإتاألناخيةا5ءريخاالثالثراجمة5بالحقدئتلئةالداخاف
واتالش5أرذاساألنلنيةاءرياالثتثعددالذفالقلبعنكثرأثطثنالالظاهريةالعادات

صرفأالقلبهرساذإافالحيمالعحنوإتيقرصتءيسرتعليمإلىنحغىمنأ2

9دتىدأالمهيعاينونألضهماالتلبلألنغعيلز

اصلوإلىيعفرهرتعسرفناصنوكناافحبداهمامهبقدرتصرفناسيفيةبجهخااللهإذ
يرفلفلاإينى5صاتوماؤاعأضراقهابناقلبأعماثرغباتإلىبلالظاهرف

والقحداليهيرفاللهلكنالعما

نفسهيدعرأيسنعيكلاإنسااأجميعايخجلناحديثمريالهجدثنايسرثاذ
رهفهالقلبىالنحرحغاالحالحاإلنساتاإنكالهريةرفرائحنطقسيةقراعدجفظألنهصالحا
لتراضعاطةأمأمأفأمنافردلكاودعرذاإلنساتافىءكبريأوللخهايةالرافعفىهىالحقيقة
ءالحاطىاناارحمنىاللهمالقائال

فىمالرفيلبالتفحدلنقرةهذهلدراعةنأقوعندما

للجموعالمسيححديثبدايةأوال

لينمابالجموخيهغيسوعكاذفقداعددالوافهموااحمعوالهموقالالجمحدعاثمال

ءكبريادلفريسييرفىوجديسوعولكنراحتقارءبكبرياالجموعإلىينظروذالفريسيرنكات

يكونوائدهلهمستودضعادلبيطدلعادىالجمعفىوحدبينماللتعلمقابلينيكونواأنمنتمنعهم
والفهموالسمعاالنتتلهكليستحقيسوعيقولهمافإنرافهموالسمعوالهمفقالينسامع

أيضادلناسعامةعألبلفقطءودلعلماالمتعلصينعلىوالفهمدلسمعواجبولي

عبارتينفىصريحاالحقالشدلهمتدمثانيا

توثرالاأليدىغسلوطريقةالطعامنوعفإناإلنسانينجالفميدخلمالياألولى
فإفسلد71ت41روميةوشرباكاللياللهملكوتفإنوتفسدهااإلنساننفسفى

عالقةيقطعالوالطعامالخطبةبسبببأدلهعالقتهتنقطععندمأيأتىنجساوصيرورتهاإلنسان
باللهاإلنسان

وللطيررالحيواناتمنويأكليذبحأنترررلماالحديثهذاإلىانتبهقدكانبطرسأنولو
تنجسهاللدتهطفرمأالصوتجاعوانإلىنجسةألنهامنهايأكلولمللرؤيافيرآهاالتى
011151أعمالأنت

امالليينجسنامأأنتبيناإلنسانينجعىهذاللفممنيخرجمابلالثانيةوالعبأرة
مقدسغرتلبمنبخرجلذىالكالمبلالغسولةكرواأليدىأونأكلهللذى

الدينهمللفريعينولكنمغسولةغربأيديأكلونكانواعندمايتنجسونللتالميذيكنلمو
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علىيدلماأفواههممنيخرحكانإذينجسهمالذىحرءاألبرياعلىرالتآمروالمكرالحقدان
لدبةإلىنويفتقرشاآلخرينديتونةفىيتسرعونأنهم

الكالمهذامنالفريسييننقورثالثأ

لشوهذانفرواالقولسمعوالماللفريسيينأنأتعلملهوقالواتالميذهإليهتقدمحينئذال

التالميذولعلالحقتحتملالالسقيمةوللنفوسءالضوتحتملالالمريضةفالعيونعجيباأمرا
فىوصريحاواضحاكانيسوعلكنالفريسيينأثارتالتىاألقوالهذهقاليسثىأنتعجبوا
يشأنخطيرةإعالناتذلكبعدئحلنإنهبلريسيينالغضبمنخوفمادونداالحقإعالن

كانواالتىفالتعاليميقلعالسماوىالىيغرسهلمغرسكل315عددفىافااذالفريسيجت
يدومأنيمكنالاللهمنليسومأالناسوصايامنكانتبلاللةغرسمتكنلمبهاينادون

فهمالنهيرضواأنيريدونالدامواماتسترضوهأنتحاولواالأىاتركوهمداعمافائم
جاهالفيظليتعلمأنيرفضالمنكبرألنءالكبريامعالجهلمجنمعوعادةوحهلةمستكبرون

الضاللإلىيقودهأنمنوالبدالجاهلالشعبإرشادمجاولونفإخهمعميانايقودودوهم

ذكرهالذىللحقالمسيحشرحرابعا

ضعيفةكانتالتالميذأفهامألنوذلكواضحأنهمعقالهماتفسيرالتالميذمنهوطلب
وأظهرفالهمايسوعلهموضحلذلككثيرةأجيالمدةالفريسينبتعاليمونمتأثىوهمخاصة

إساعةاوالطعامفىافواإلسييعيةالطالهضمدورةنىيسيرألنهاإلنسانينجسالالدامأن
ينجالذاتهفىفالطعامقلبهمنالنابعةاإلنسانشهوةعنتنتجالماديةاللهخليقةاستخددم
اإلنسانضميرفىيوثراللكنهصحىغركانإذااإلنسانيضرقدالطعامإناالنسان

بعضهايسوعوذكرالشرورمنهتخرجالذىالينبوعهوإلنسانافلبأنيسوعأظهرثم
إلىفأشلى

الوصاياجمغنحالفهتبدأجهاالتىالخطةبذرةوهىةسالشراألفكارا

عليهمولطقداآلخرينبكراهيةشعورعنينتجوهووالقتل2

وهذهاإلنسانفىالمتحكمةوالشهوةالجسدىالنجسالقلبمنوماوالفسقوالزنى3

أوالالقلبمنتتبعالخطايا

فيهويطمعهلغصمايأخذأناإلنسانشهوةعنتنتجوهىوالسرقة4

للحقيقةللمنافىالقولوهىللزوروالشهاكة5

اإلنسانأولدئهضدبالشرللتحدثوهووللتجديف6

األيدىغسلوعدمءاالشياهذهبينعالقةوالاإلنساننفستنجسالتىءاألشياهىهذه
الدسى
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واستجابتهاإليمانمتحان

518913تىأ

ثحدهتخافياامىخرتالتىالوجدذمركةالتعمتصفهىهامةداللةالتهرذحده

ربدأيةأليروديةائرذثحااتجيا3ااتسادرضبهفرهناالوديةالحدودتاوخافلسثلين

ألصايد11بيافحسلالذفالحأجزخطيم

ابئيختاتعذإلثوتاتتربإبايةاشتيهالجماهيرعبعيداءاختالفترذفىالميحكات

كافقدةالنهاذهكننهسهجهزأمحتاحايسويكةلم05ثايةاك3لهذوتأهبءاحتالفترة

إرشلعهبتعاالتالمبذءيهيىأثادألقدلفلكدلتالميذيخهزأنأرادلكنهمجيئهندأطحعدا

يحسلحمككفنسفيفضاريثنلىهزمهلفهماستعدادعاىكانراالححليبجلبذاحتى
اخلياخطىالشماخهاخهلذلكتالحقهالجماهيركانتذحبفأينماالمطلوبةالخلوةلمهـذه

ءعداممأمذفىيثوتأذيستطيفيناكيعيشرالفينيقيرذكاحيثءيداوكحورإلى

الوثنيةاألصأرحنإلىالجماهيرتتبعهانالمنتظرمزيكنلمشومكأيدهمالفريسيين

وتأحبءاختالفرصةإلىيختاخكانضهولومشكالتهاالحياةمنجهربأنيريديسريكنلمو
يواجههاأنعليهكانالتىالقادمةللحعركةاصتعدادا

تءجافقدالبشريةالجةاليتجلأنيسوعيستطبعلماألجنبيةالبالدتلكفىحتىولكن
هووتيعتهالعجييةأعمالعنحمعتااشكوالجدامجنونةابنهاكانتللتىالمرأةنلكإليه

اهمامأىليهاالكأنهيسوعبداايةدلبدوفىالعونطالبةالحاحفىتصررهىتالميذه
وسيرهاصراخهامنليستريحواتطلبمايعطهاانهمنهفطلبواللتالميدإحراجأاألمرهذاسببوقد

إزعاجهامنللتخلصمحاواسةكانبالعكسبلىالمرأقشعلىشفقةالتالميذطلبيكمتلمووراعمم

ممكنةفرصةبأسرعلهم

لناإزعاجهمنالتخلصىلمجردماشخصطلبتلبيةأنلوجدنايعمقاألمرإلىنظرناولو

والشفقةوالحببالعطفءيمتلىالمسيحىفاإلحساسمسيحياشعوراليس

الذلكفيشكالعالبألشفقةقلبهامتألقدمحيرأالموقفكاذفقدللمسيحبالنسبةأما
للهودءأعداوهمالقديمالكنعانىالشعبإلىتنتمىكانتيهوديةغيراىأمميةامرأةكانت

صوروأهلالفينيقينإنيقولمرةمنركيوصيفوسايهودىالمؤرخوكتباألجدادمن
دعوتلنشرتالميذهأرسلعندماخطتهفييسوعأنفبلمنالحظناوقدجدايكرهوننا
هاولكنمثمرامركزاالعمليكونلكىاليهوالشعبدائرةفىخدمممجالحدد
شعكلقبلواحداثبشايعملأنالسيحزادلذلكوالعونللرحمةمنهتطلبأمميةامرأةهى
المرأةهذهقلبفىالحقيقىاناإليميوقظأنوهو
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للكالبويطرحالبنينخبزيؤخذأنحسناليعلهأوقالإليهايسوعالتفثذلك
وليسالبيتفىالمدللةالكالبعلىيدلالكالبقالعندمايسوعاستخدمهالنسىوالتعبر

كالببأنهماألمميصفونالهودكانوقدعالثوفىللمتشردةللضالةالكالبعلى
والطريقةكالبلكلمةالتصغيرللفظيسوعاستخداملكنشأنهممنواإلقالللتحقيرهم

تستخدماللغاتكلففىالموقفمنمحميرايغرللقولهذابهانطقالتىالمبتسمةالرزكةالهادئة

إنهلطفلكقولناللمحبةأهلهممنبعضلوصفالردىالمحلولداتالكلماتبعض
شفى

بقولهاسريعاعليهردتوعيسلهجةفيالصاعالقصدلمستوقدللمرأةأننالحظولعلنا
يسوعوجهءوأضاأربابهامائدةمنالساقطالفتاتمنتأكلأيضاوالكالبياسيدنعم
أرادتماالمرأةومنحالعطماإليمانهذاألجلوالسروربالفرح

الركةربحالذىاإليمانهذافيأمورعدةنالحظونحن

كيانهامنجزعاوتعاستهااينتهاءشقابرتاعتإذاينتهامحبةبالمحبةمرتبطابيهاناكانفقدا

أمميةأنهارغم

الظاهرىالصدتتحملجعلتهاالتىوالمحبةأوالدهنحواللهلمحبةانعكاسألوالدهمءاآلبامحبةوفى
كزللهيقرينامانجدانيمكنواليسوعمنقربهاالتىهىالبدايةفىيسوعمنالبادى
المحبةمى

ابنبتسميتهحديثهاابتدأتيسوعمنافتربتكلمايتزايدالمرأةهذهإيمانكانوفد2

سلطانصاحبيسوعإلىاألولىنظرتهأكانتوهكذاأرضياسياسيالقباهذاكانوفدداود
إلىالخرافيةاألممنظرةوهىفحسبقويارجالتعتبرهوهىيسوعلىجاتأرضىومجد

ماوهذاياسيدلهوتقوللهتسجدفنراهاازداداإليمانهذالكنوالمشعوذينالسحرة

ساجديننحوديقتربواأنقبلطالبينإليهيقتربواأنالناسيريدالفهويسوعيطلبهكان
السيدنفسفىرضىنالوسجودصالةإلىالطلبتحولوعندمامصلين

يتلقونالعندماولكنيصلونالناسبعضإنتقهرالبمثابرةاإليمأنهذاتميزوقد3

تءجاالمرأةهذهلكنالصالةمنشيئاينالونلعلهميصلونالناسوبعضيفشلوناإلجابة

باإلصرارتتسمكانتلكنهامحارلةمجردصالتهاتكنفلمطلبهاتنالأنمصرةوهى

تسعىكانتأنهاومعضيقةفىكانتأنهافمعاالبتهاجبطابعالمراةهذهتميزتلقد4
اإليمانيحبواللهتبتسمأنتستطبعكانتذلكمعلكنهاالبنتهاءللشفالتنالىواهتمامبشغف
للظالمابتسامتهءتضىالذىاإليمانواألملءالرجابنورعيناهءتضىالذاإليمأنالمبتيه

منالقربمعيتزايدايمانبالحبمرتبطإيمانالبركةينالالذاإليمانصفاتهىهذه

الالذىاألملاعنالناتحرصوالالللجاجةيتصفإيمانوعإدةداأثاإء لصيرسحو

ءجااسبامبتهجإيماتءينطفى



ويصكويرجويدعوعندماكيدةإجلبةمجدالذىاإليمانهوذا

يسوعلطف

51933متى

ينبعانواإلشباثءالشفاهذاأنلناتظهرالجحرعإشباعمنيليهاومااآليلتهذهروعةإن
الهودمنالمكروهيناألمممنكانواالذدتالناسءهؤالنحوبالرحمةالفياضةالمسيحشفقةمن
العالملكلىتتسعلكنهامعينشعبعلىتقتصرليستوعطاياهاللهمحبةأننرىهنا

البثراالممنفيخففاإلنسانيةالحاجاتيواجهيسوعنرىاآلياتهذهفقى

ءوالشفاللراحةيجدونقدبعندولبمبغوالعسوالعاجزينالمرضىبعالجيهغنراه

لهماآلنألنالجميععالأشفقإفىأقاثالتالميذهيدعونسمعهذلكتلىالتىاألعدادوفى
فىيخوروالئالصائمينأصرفهمأنأريدولستيأكلونمالهموليسمعىيمكثونأيامثاللة

البشرعلىوللشققةالحنلذوقوأنهالمسيحلمعجزاتاألولالدافععنتعبيرهذاالطريق

فيهاشكالالتىقدرتهلناتصورممابأكزوحنانهيسوعقلبلناتصورالمعجزاتوهذه
للمحبةخادمةالقوةجعليسوعلكن

هىإنمالدبخدموألوحدهاظاهرةالقوةتكونألنتسعىالبشريةتاريخفىمحاولةوكل
المسيحمبادكءتخالفمحاولة

الحياةخبز

512393متى

ليعدءاألختالمنفترةيريدكانفييقيةنواحىإلىرحلتهبدأعندمايسوعأنقبالرأينالقد
ألنهادتجقأخديداواألزمنةالتوارتخلناخددالاإلنجيلوبشاثرحةالقالألياموتالميذهنفسه
بأنغسناعنهونبحتالتارتندرسأنحاولناإذاولكنناذاتهابألرسالةاهمامهاقدربالتاريخ7ال
هذهءاألختالفترةفىيسوخقخحاهالذىالزمنأنلنايظهرمافعالبااإلتجيلكلماتبينمن
اإلمخيلنقرأعندمالنايبدومماأطولكان

اننقرأ4ث613مرقس415112متىاآلالفالخمسةأطعمويوم
للربيعفصافيكانللوفتأننفهملذلكاألخضرالعشبعلىالناسءيتكىانطلبيسوع
ومناقشتهحديثهوبعدللبالدتلكفىأخخحرالعشبفيهيكونالذىالوحيدالوقتهوألنه
ر72مرقس5112متىءوصيداححورنواحىإلىذهبوالفريسيينللكتبةمع
دلزمنفىاضفأخرىخطوةنتقدموعندمااألقدامعلىسيراالهينباألمررحلةالهذهتكن



يلىوجلىءوصيداصورتخوممنأيضاخرجثميقولحيث713مرقسفقرأانجب
صالصيداألنالسقرفىغريياأمراهذاييدووقدالعشرالمدنحدودوسطفىالجليلبحر

يبينوهذاالجليللبحرالشرقىالساحلعلىتقعللعشروالمدنصورجنوبالجليلومجرصور

ئورشليمالىرحلتهقبلتالميذهمعممكنوقتئطولليقضىعمداالسفرطاليسرعأنلنا

العشبعلىاتكأواالناسنرىاالفالخسعةإشباعمعجزةفىالناسجلوسبيننقارنوعندما
مذهأنلنابيينوهذااألرضعلىاتكأواآالفاألربعةإشباعمعحزةفىبينمااألخضر
وخاللاألولىالمعجزةمنشهورستةمخومضىبعدأىالصيفنهايةفىحدثتالثانيةللعجزة

عقولهدليفتحالتالميذتعليمفىفضاهاأنهالظاهرولكنيسوعفعلهعمامحيرانعلمالالمدةهذه
والوحشةوالوحدةالضيقأوقاتتأقىأنقبلالحقلقبول

يظونالذينالشراحبعضمزاعمينقىالرحلةهذهفىيسوعقفأهالذىالزمنعنذكرناهوما
كمامتغبرفالوقتاآلالفالخمسةإشباعلمعجزةأخرىروايةهىإنمااآلالفاألربعةإشباعأن

فيحدثتاالالفاألربعةإشباعمعجزةفايئتلفونمخأيضاوالناسمتغيرةوالظروفرأينا
113هفىمتىذكرهمايفسروهذااألمممنالناسكزوكانمدنالعشرحدود
فىأننالحظكمااليهودإللهاألمتقديرعلىدليلوهذاإسرائيلإلهمجدواالناسأنمن

فيقجمعتالمعجزةهذهفىأماقفففيالكسرجمعتاالالفالخمسةإشباعمعجزة

المالليستخدمونكانواواألمالقففيستعملونكانوااليهودألنسالل

خدمتهمنمراحلثالثأخهىالمسيحالسيدأنالمسيحلحياةوصفهفىأدرشيمالعالمةويالحظ
أويسوعيعلملمذلكوبعدالجليلفىخدمتهخهايةفىكاناآلالفالخمسةثباعفةبو

نهايةوفىاألممتخومفيالقصرةخدمتهنهايةنىءجااالألفاألربعةوإشباعالجليلفييعظ
الربانىءالعشالهموقدمللفصحويةعلىتالميذهجعأورشليمفييسوعخدمة

رمزاطعامايعطيهمأندونالناسمنجماعةيتركاليسوعأنلناتؤكدفكرةمنأجملهاوما
الحياةأيامكلقوتنانستمدومنهلياةاخبزفهوللبشريمنحهاالتىالقرةإلى

03ا



عشرالسادلىألهحاح

العالماتءإؤاعيان

4ا61مق

الثاعرقالوقدأحياناوالمصائبالفرورةتفعلكماالناسبينتجمعللعدلوةإن

فرقناللطلحابنياالجنسكفإن
المصابينايجمعنالمصائبان

يينمفالخالفهشةللىإلىيدعوأمرمامناسبةفىمعاوللصدوفينالفريسيينوجودولعل
يسوعضدمعايتفقوننراهملكنناكبكل

فىوللتفاصيلاألموربأصغرويهتونلدلودأيعدإلىمدققةحيلقيعيشونالفريسيونعن
بألالرفضاالفوىاليهبةناموسفضونسفكانواالصدوقيونأماوالمكتوبالفوىالناموس

المكموبللتاموسااليقبلونوال

وإذاالمعتقداتهذهالصدوقيونرفضبينمااألجسادوبقيامةبالمالئكةالفريسيونلحتقدوقد
أورفاعاوقففىكاذعندماالخالفهذابولسستغلأكيفنرى32601أعمالقرأنا
للسهدريمأمامسهعن

الحكمنظممننظامأىتحتيعيعئواأنيقبلونكانوابلممياسياحزباللفريسيونيكنولم
األرستقراطيةالطبقةهمفكانواالصدوقيونأمائهممبلحسبالدييةحياتهمبممارسةلهميسمح

أغراضويخدمونهدلرومانمعيتعاونونكانواولذلكءأغنبافواوعددهمقلةرغماألعبان
ودمتيازاتهمثروخهمىعلالحفاووسبيلفىالرومانبةللدولة

الصدوقيينعندءالرجاهذايكنلمبيماالمسياءمجىينتظرونللفريسيونكانوقد

نرلصالكننانقيضطرفىعلىتجعلهماالفريقينبينالكثيرةالخحفوجوهأننرىوهكذا
ليسوثالثديدةالعداوةتدفعهمدطياةسرحمنيسوعاسنبمادعلىيتفقاناآلن

شرحفىقبالرأيناوكماءدلسمامنايةيسوعيريهمأنودلصدوقينالفريسيينطلبةكانت
رسالتهصحةيويدأذقأئدأونبىكلمنيطلبواأذلليهودعادةأن218304متى
يفتحرتكانوابذاموجودةاآليةأنلهمالمسيحجوابكانوقدللعادةقةخلىآيةأوعادىغيربأمر

كاتءالمسافىمحمرةءللسماكانتفإذادلطقعتمييزفىءحكماكانوالقدلييصروهاعيونهم
ينذرذلكفإتالصبالىمحمرةكانتوإذاالتالىاليومفىراثقوطقعجيلبيومبشرىذلك

األزمنةعالماتيميزواأنيقدرونالعمياناكانوالكنهمبعاصفة

معىثرشاقدالتبىيوناتآيةعىلهمتعطىالتىالوحيدةاآليةأنالسيدلهمأوضحولقد
03ا



أهللتوبةاللهاستخدمهالذىالنبىهوفيونان834ة21متىشرحفىاآليةذه
اللهإلىنينوىأهلأرجعتالتىاآليةأنوالواقعهاللإلىالرديئةطريقهمعنورجوعهمنينوى

نستمعوالالحادثةهذهعنشيئايعلموالمنينوىأملألنليونانلطوتابتالعحادثةتكنلم
اليهاأشارأنهيونانءندافى

الزمانذلكفىيونانظهورإناللهمنيحملهاالتىورصالتهنفسهيونأنكانتيونانوآية

الناسقلوبغيرتايةذاتهحدفىعننينوىأهلرلتحذبرسالته

يسوعكانوكأنمااللهمنيحملهاالتىوالرسالةنفسهيسوعهىاللهيقدمهاالتىفاآليةإذا
ألنكمعميانلكنكم3ذلكبعدتريدونماذاشخصىفىوبحقهبأدلهتلتقونإنكملهميقول
اآليةهذهترونال

يكونأنيمكنفالاألخيرةاللهرسالةهوالمسيحيسوعإنوإنذاراحقيقةهنأنجدونحن
أماللبشراللهآيةفهوللجميعواضحةالمسيحفىاللهرسالةإنيسوعيعددلهإعالنهناك

يمكنماالوجودفىيوجدفاليسوعءلنداتصغىالقلوبهناككاتتيفاأنهفهوالتحذهـ

الناسيسنطيعلموإذايقنعهمأنيمكنهبعدهثءفالالناسيسوعيقنعلمدلذايجذبهاأن
شخصأىأوشعأىفىيروهأنيمكنفالللسيحيسوعفىاللهيرواأن

العظساللهدعوةومعوالنهائيةاألخيرةاللهرسالةمعنلتقىفإننايسوعمعنلتقىعندماونحن
لقاطعةاو

رفضواألخيرةبفرصتهالحائطعرضيضربإلنسانيتبقىالذىفماكذلكاألمرداموما
إليهيوجهءنحااخرويرفضالنهائبةللكلمةيصغىأن

الحطيرالحمر

61521متى

خبزامعهميأخذواأنالتالميذونسىالبحيرةمناآلخرالجانبإلىوتالمبذهيسوعانتقل
والصدوفنالفريسيينخميرمنوغرزواانظروايسوعلهمقالالظروفهذهوفى

الدقيقمنقطعةهوأوالاألذهانإلىيتبادروالذىاألولالمعنىمعنيانلهاخيروكلمة

فهمهالذىهوالمعنىوهذاخبزاليكونصألحاويكونمرلبختللدقيقبافينىتوضعالمتخمر

يعبرونكانوافقدمعهميحضروهاننسواالذىالخبزفىتقكركانتاذهاضهمألنأوالالتالمتذ
األمممنطعامائحتروايأنيحبونالاليهودوكانأمميةارضإلى

نسواأنهممعوالصدوقينالفريسينخميرمنيحذرممالذىالسيحقولمندلالميذوتعجب
اإلطالقعلىخبزايأخذواأن

فسيراأقوالهيقسرونجعلهمالذىالمادياتإلىاتجاههموعرففيهذيفكرشبمايسوعلم

الخمسللخبزاتالمسيحبركةرأواقدهمبيماالمادىالخبزفىيقكرهألنههنجههـلذللثماديا

803



الكثرللكسرمنوفاضىآالفأريعةاضبعتالتىالسبعوالخبزاتاالفخمسةاشبعتلتى
أفكارههاووجهلهمبالنسبةمشكالتولكلتبارهابالتولفهآمهمواإيمانمقلةألجلوبخهملقد
فبالنسبةهـللثراالثكلإلىيثيرخمرلكلحةالثانىوالمعنىخمررلكلمةالثافىالمعنىإلي

التخمربيناليهودربطوقدمتخمردقيتافهىبالشرأذهأنهمفىستبطالخصرلفظكانلليهود
علىتأثروللخميركانلقدفاسدمتعقنهوماصإلىإشارةالخميرةكانتلذلكوالفساد

الحياةتفسدالتىللضارةالمؤثرلتإلىيشيرالخميركانلذلكفيهايوضعالدقيقمنكميةأى

دلفريسيينلتعاليمودلقالفكرىالتأثرقصدبلالخبزيقصدالأنهالتالميذفهمعندئذ
الصدوقيينو

شالفريسيتعاليمفىالخطرهوومأمنهتالميذهيسوعحذرالذىالتأثيرهوهذاهلترى
والصشوفين

كانوالطقوسوالوصايأوللشرائعالنواميسمنمجموعةالديانةالفريسيونأعتبرلقدا

تكونانمنللتالميذمجذرالمسيحفإنلذلكريةظخارجيةوممارساتطقوسانظرهمفىالدين
تالميذهيسوعحذرلقديعتبروهاأنالفريسيونتعودالتىبالكبفيةللنواهىمنمجموعةديانتهم
األهمهرفيهوساالقلأنوينسواواألقوالاألعمالفىبالظواهريهتمواأنمن

أعمالإلىالظدريةللنظرةمنخذيرالحياةنىوالمظهريةللنفكيرفىالناموسيةمنتحذيرإنه
الداخليةقلبهبحالةاالهمامدوناإلنسان

ءأغنياكانوااغدبأآلخرأحدهمأيرتبطبأمرينتتميزفكانتقينالصدسجاعةاما2
يخرمجنوهويسوتولعلركبيحدإلىبالسياسةينشغلونوكانواوارستقراطين
أذأوالماديةبألروةمرتبطاللقهملكوتاعتارمنجنوواأنتالميذهميطلبالصدوقين

قرتبفىساميامكاناالمادىللغنىءإعطامنخذيرفهوللسياصىبالعملامالهملتحقيقيسعوا
اإلنسأنيةالقلوبإلحالوسيلةالسياسةلكلتبارمنوتحذيرالقيم

أفخحاإلىالطريةهىليستالسياسةأذاألحمىالخيرهىليستالروةأنيبينيسوعإن
اتارجيةرفالظتغييرهوليالحيحوالتغيرالقلببركاتهىالحقيقيةللركاتإنالنتا
البشرفلوبتغييربل

فيلبسقيصريةفيسؤال

63161متى

يختلىوقتايريديسيتركانتقتربللنهايةكانتيسوعحياةفىآخرءاختالقصةهنانجد
أخرىأمورخاككالةأنهمنالرغمعلديعدحهمعندهالكثيرهناككانفقدتالميذهمعفيه
تبعدكانتالتىرفيلبقيحريةنواحىإلىذهبلذلكيفهموهاأومجتمنوهاأنيقدرونال
هيرودصرحكمعخأرجةدلنواحىهذهكانتوقدالجليلنجريثرقثهالميالوعشرينخمسةخو
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لذلكالههودمنيكونوالمسكانهاولغلبالوالىفبلبسحكموتحت4الجليلحاآنتيباس

تالميذهمعينفردأنليسوعفرصةهناككانت

وتساعلاقصصالوقتكانفقدهامةمسألةيسوعواجهتبالذاتالوقتذلكوفى
سيحملمنيوجدأالحقيقتهعلىهومنيعرفمنيوجدياليفهمهمنيوجدياليوع

ألنهاذلكحيويةمسألةكانتهذهأنشكالالجسديفارقأنبعدلملكونهويعملالتهر

حباالمسيحىاإليمانءبقافكرةالصميمفيتمسكانت

فإنمنهاالنورمنبصيصاولويقةالحقيفهمأناستطاعمنالبشرمنهناكيكنلمفابرا
سيكونالملكوتعملفإنالحقيتبينونممنقليلونولووجداذاأماناقصاييقىعمله

تالميفهمعرفةمدىليعرفالنالميذأمامالسزاليسوعطرحلذلكأمانفي

وهوالخطرالسؤاللهذامسرحايسوعاختارهالذىالمكانقىنفكرأناالنتبأهيئرلمماوإنه
آخرمكانألىمماكزدينيةداللةالمكانلهذاألنذلكفيلبسقيصرية

البعللعبادةقديماالسوريونأقامهاالتىالقديمةيالهياكلمليئةالنواحىتللثكانتفقدا

كانالمكانهذامنبالقربإنهللقدسةواألرضالكتابكتابهئتومسوناألعتاذويقول

الماضىفيومزدهرةمنتثرةالوثنيةالدياناتكانتالمكانذلكفىهيكالعشرأريعةعنيقلماال

جبلفيابىمريةبجواركانبلالمكانذلكفيفقطالسوريينآلهةعبادةتحنولم2
ولدالطبيعةإلهباناإللهإناليونانيةاألساطيروتقولعميقكبيركهفوفيهعظ
المكإنذلكاسماآلنوإلىبانياساألصلىفيلبىقيصريةاسمكانلذلكالكهفذلكفى

العرافمنللقادمللترولعندهايسيلالتىالمدينةوهىبأنياس

لعبادةاكبرهيرودسبناهالذىمالعظاألبيضالرخامىالهيكلكانفيلبسقيصريةوفى3

قيصراسمعلىقيصريةإلىبانياسمنالمدينهاسموغيرالهيكلبتجميلابنهفيلبسقاموقدفيصر
ساحلعلىالقائمةقيصريآلمدينةعنييزهافيلبسقيصريةاسهافصارإليااممهأضافثم

المتوسطاألبيفىللبحر

إلىنسبةنرونياسدااسمالمكانعلىأغريباسهيرودسأطلقذلكتلتاشااألياموفى
بصرهيقعأندونبعيدمنفيلبسقيصريةيرىأنللناظريمكنالأنهنرىوكعكذأذنيرش
الناسقلوبعلىوسطوتهامارشقوةفيتذكربعدعلىمناألبيضالرخاصمنظرعلى

الوثنيةالعبإثاتمظاهرجانبكلمنتحوطهالذىالمكانذلكففىالعجيبالموقفهوهذا

وتتهمهعليهتتامروالناستالميذهمنجماعةمعمعدمافقيراجليلياتجأرانركدلناسعنالتقليدية

اللهابنأنهالجوابمتوقعافيهيطونهعماالمكانهذافىتاليذهيألاإلحادا5غربال

تفوفهليعلنوابهأيقارنوهأنويطلبوبهائهاتارجهاكلفىالعالمدياناتاجهيإت

آخروقتأىفىيظهركماباهراراضحابألوهيتهيسوعرإحسانرفقفالمههذانىكلهاعايها



هيقهعماكهاالءيقوعتتالميذهيسأأديسرفررفيلبفيصريةفىهناك

عنههم

البشريةاألوصافعجز

613161تى

أيرفشخحعهفأيهمعنتالميذهيألأذللصلبأورشلىإلىيذبأنقبليسوعقرر
هصأمةلباضراودلهيأللمونجفيقتهباهتةولومعرفةإلىوصلقدبعضهمكانإذاما

عنهالناسيقولهعماالول

فيالذفهرحدهانتيباسدسهيريكنفلمالعمدانيوحناإنهيقولونالناسبعضكان
األمواتمنرلمالمعمدانوحناأن

ءاألنياجعئكلظمهويسوأنيقصدونرالناكانللقولوجهذاإيلباإنهقالواوآخرون
الذفهروأنهرأصرهءاألنبباقحةإيليايعتبروناليهودكانفقدالمسياءبرهدءجاوأنه

قبلىالنبىإيياإليكمارساهألذامالخىنىاللهوعدحسبدلمسياأممالطريقلبعدسيأتى
ءمجىإليهودينتظرالحاضروفتناوإلىه4مالخىلنوفيخمالعاليومللربومءبر
البعفماعقدومكذاللفصحفريضةممارسةعندإليلياخاليامقعداويتركونالمسياءبرقبلها
المسياطريقليعدلتهأرصلهالذىللنبىهويسوعأن

أنهاعتقدوافقدودددشعبانتظاراتفىخاصامكانالرميااويحتللرمياإنهدلبعضوقال
كهفىفيوأخفاهماالهيكلمنالبخورومذبحالربعهدتابوتلرمياأخذدلشعبسىقبل

الشعبإلىاللهمجدويعودليحضرهماإرمياسيعودالمسباءبرقبلوأنهنبوجبلفىمنعزل
ثانةمرة

منللسفرهذامنثاهدانوردومخن31ا2الثافىالمكابيينسفرفىهذاوردوقد
بذلكلليهوداعتقادعلىتدليالااألبوكرالقانونيةغيراألسفار

المسيحءمجىقبلرمياءمجىعناليهودمعتقداتبعضعننقرأهذهالقانونيةغيراأليفارفى
يوذاأرادنكانورمعللمكالىجهوذامعركةقبلإنهقيل41ا51الثانىللمكابيينصفرففى

فشرحالحلمفىلهتجلتكبنيةرؤياعلحمقصثمالصاعبكالمهجأضهيشجعأنللمكالى
المهيبوالصالحلطكلرجلاألعظمللكاهنرأكتقالالرؤيأهىوهذهأجمعينصدورهمبها

للفضائلضروبجميععلصبامنذللمواظبالراثعةاألقوالصاحباألخالقالحليمللمنظر
جاللةعليهءالبهاأغربةللثكريمرجللتراصثماليهودجاعةألجلومصليايديهباسطا
والمدكةثعبالألجلالصلولتمئةيلكلاإلخوةمحبهذاوقاللونياقأجابسيةعجبة
اقهنبىاإرللمقدسة
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حىيرإهياعدا5كحذا005خيةاقتلىلنثرصهمسبأفمياإأإبرثاإعنشدثذا

الثعىساختظامجردالحمقدص

صهاالحإحىااألصندفذلثألإيلياتتججىاثالوعدأما1

ياطلالالعظحصمتقدعنعلنهاهكاباأهايلياشهثصسهاالسحشف5عندما

باتقدالمباتمجىاللةتهمالأنيعلتركالوا

الزصدسكمتحدثتا51الائاافلهتضهسألشتالإلمذهسهسألش
صهـهـءسهـءا

أعلىأذإلىكلماتفىيعلنركحاأالجةاجدنمأفكاالالميدعقرتفىاخاللموجألت

البعخماألتأمانفكدلهأتصصهصعندمحدصأكئلراكشافهالعظهعترافهيفرس
حبمذعرهـاألقلاعلى

بطراعتراصلةمتقااياتااألشالالثالثائرفىنفرأخ

6161متىالحىاللةالنالمشافتفولهمتىفذكر

862قمرألصالمشأنتاباختحساسقرامرذذ

602اإلقأالاللهميالقولهإلفاذكر

والمسياعبريةكلمةفالمسيحالمسيحأالمسيأمريسراناحدمعنىإلىتشيروكلها
لوظيفمويكرسونطحوثالملوككاتفقداللةمالممسونماكلىرمعيوالنيةكلمة
البشرعاىملكااللهمنالممسوالسماوىالملكهوءويسو

االعتراهـهذافىأماسيتينحقيقتيننرىوخن

اسمىأنإلىتوصلالفكرفىنفسهأجهدمابعدانهعاديدلبطرساكثافاناألولى
المعمدانيوحناانهالناسرصفهفعندمايسوثحقيقةدلنعبرصعنعاجزةالبشريةاألوصاف

الذىهوفإيلياالبشرفىيخدوهاانأمبهمصفةواسىبأعلىيصفونهكانوارمباأوايلياأو
رةفكانتوقدالضيقوقتفيضعبهليعيناللةورسلهذكرناكماوإرمياالمسياءمجىيسبق

الحقيقىاللهعرتأناعتقدواولكنهمالنبوةلصوتبالنسبةصتفترةاألخرةنةاألربعمائة
يصفأذنابليونآرادمرةيسوعلوصفنكفىاللكهاراثعةصفاتهذهكليسوعفىعلد

يقكربطرسيكنلمإنسعانمنكثرالمسيحيسوعلكنالبشرئكرفأنافقاليسوع
بثرىوصفكلأنوجدلكنهالحىاللهابنهويسوعانيعلنوهوالهوتياأوفلسفيا
يسوعيصفأنعنقئصر

سألعندماشخصيااكنضافاكانالمسبحلقيقةبطرساكعشافئنهىالثانيةولطقيقة
آخرونامكنفحمنهذاأنقوليسوعجوابكانالودملكحقاكنإذاكسوعيبالطى

مباضرةمعرفةتكونأنيجبللمسيحمعرخعنالن43و8133ور1عنىلكقالوا
البثربخاطرجالماكليعرفأنويمكنهوععنقيلماكلعرفلنككنهماانساتافإن
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مسيحيايكرتآلحهسيسهعوذالمنكآلالالحوتيرقالهماءيلخعوأذنهررريسرن
لتالمينهسزالهإتاخسيعحقائهتمعرفةرلبستالشحصيةالمسيحمعرفةمىالمسيحيةإ

فىتضمادامناإحد3صلاألسؤايكوثأزآلكأ

العظيمالوعد

7102امى

تدشتفسيرهاأحدتيخاهأثالحعبمكاثقد05العراصفىاآلياتهددتفسيرحولتثا
نضامهالعقيدتهاأساسااآلياتاهذهمنتتخذلحثوليثيةالالكنيسةاألتآخرارجانبإلىخيز
اكسيالععيدأثلتعنىاتاآلا3هذجةالكاتوليضيسةالفسرتفقددلكنيسةمنالبابامركزفى

يخرمههادهميصأشالسمواتملثوتالبثربدخوايسمبهدلذىالسلطاناجطرسأعطى
تغفرفالاألخرخطايايرلصشمااإللسانالحطايايغخربهالدىوالسلطانالملكوتهذامن

فيحامارالذىلمرسأعفىسلطاتااهذاأتتفسيرهأفىاثوليكبةالالكنيسةسارتهكذا
أذواخبعدهحاعواالذيرروماأصاقفةاإممهوتسلمالسلطانهذاوقسلسللروماأسقفابعد

روماأسقفىالكنيسةرئيسالباباوظيقة

الكاثوليكنرىثممناإلنجيلىالروتستانتىنظرفىمستحيلةالعقيدةهذهمثلتبدوأنيعىطب
مجاوابلالحقيقىالتفسيرليعرفوااألعمافمنبرغبةاآلياتهذهدرامةيبدأونالرالروتستانت

اآلخرعقيدةوينفىعقيدتهيثبتأنللطرفينمنكل

وألفاظهامعانيهالنفهمبعنايةاآلياتهذهنتناولأنالضرورىمنكانلدلك

هىباليوالنيةصخرةوكلمةبتروسهىلليونانيةفىبطرسكلمةأننوضعأنينبغى
نالعبانرىولذلكصخرةمعناهباألراميةبطرساسمأنكماشروسمؤنثوهىشرا

بطرسأنتالسيحلهقالحتىمالعاعترافهبطرسقدمماإذيرعانالقولهذافىباأللفاظ
كنيسنىابنىبتراالصخرةهذهوعلىبتروس

شهوةكنايةفهابطرسعلىوفيراءوئنأعظبمامدحافإنالقولهذامنللقصدعنوأيا
الههودىالفكرفي

وجدتقاللبراهيمللقدوسرأىعندمامأثورقولديهمودصخرةإبراهيمللمهودتبرفقد
وقصدللهوديةاألمةعلهاتأمستدلتىالصخرةإبراهيمكانوهكذالمالعاعياألبنىصخرة

23تثنيةصنيعهللكاملالصخرهوذاتهلطهلوصفاستخدتصخرةوكلمةلكه
1للهنامثلصخرةوليس3ا23تثنيةصخرهمكصخرناليسألنه4

ة81مزمور222صموئيلومنقذىوحصنىصخرقالرب22سموئهل
2223صموئيل2و8113مزمورللهناهسوىصحرةهوومن2
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القديمالعهديعرفالذىفاليهوثىاضقديرواالمددتيلضالننححخاثنيأتففىهدا
الوحيدوملجاؤهحخرصههوأللهأللثهذاكرعندتانتهيذكرجدا

االمجاهذاوهناصخرذزصلمةاشخدعدمايخقثسدكاثفملذا

المسيحيقولوكأنمالفسمهالمحالسدإلىتشالحسخردإتءغسفنهأهىالقديا1 ءهـهـ

لبفر

تكونفيهالذىاليومومبأتىكنيستىسأبئصخرةباعتبارفأناعلى5بطرسأنتال
دااإلطانكصافأةمالثتيسة3ـهشعفيماف

هويسوعأنوهىبطرسذكرهاالتىالحقيقةهىالمخرةأتهواالفالتفسيرش2
فتحالذىهونفسهواللهلبطرسالعظيمالحقهذانفسهاللهأعدلقدالحىاللهابنتىاه

المشحيةالكنيسةنىاألساسحجرهرهذاشليدركهبعرسدهر

المسيحيةالكنيسةبنيتاإليمارهذاوعلىبطرسإيماذهىاصخرةاأذثالثتغسيروثمة3
بطرسإيمانكانلقداجعالعالمفيالكغيسةإيمانألهبتاصتىكالشرارةبطرسإيمانكانفقد
الجامعةالكنيسةبعدفيماصارتالتىلىاألالدافعةالقوةهو

يجبصحاذاالتقسيرهذاوحتىالصخرةهوبطرسأنهورابعاتفسيراولعل4
الكنيسةأساسفإنالكنيسةعلهاتتأسالتىالصخرةليىفبطرسجيدامنهالقصدنفهمأن
الكنيسةءبنأفيحجرأولبطرسأنهوالمقصودللمعنىولكنالكنشةصخرةوهونفسهاللههو

بإيمانقفزإنسانأولوهوالمسيحالهوتحقيقةامحمشإنسانئولىكانبطرسألنالروحى
هوبطرسفإنأخرىوبعبارةالحىاللهابنيسوعفىورأىالبشرىالعقلإدراكفوقماإلى
منوكلبعدهجاعتأىالكنيسةبنيتاألساسهذاوعلىالمسبحيةالكنيسةفىعضوأول
الروحىالكنيسةبنيانفىحياوحجراصخرةاآلخرهويصيركبطرساعترافإلىيصل

أمريننذكرالحقيقةهذهنوضحولكى

األولاألمر

أالوينبغىالتشسبيهفىواحدةمعينةحقيقةحيموتوضيثيلتثحابيهيسنخدمالمقدسالكتابإن
األخرىالتفاصيلعلىكيرىأهميةنضع

واحدةنقطةعلىالتنبريكونمرةكلوفىءبنابأنهاكثيراشجهةالجديدالعهدفكنيسة
النمثيلفي

للسيححقيقةاكتشفمنأولأنهبمعنىللكنيسةأصاسابطرسنرىوهنا

حجرنفسهحالمسيسوعوءواألنبياالرسلأساعلىمبنييننقرا202ىأفسوفى
لرسوخأعاساءللوالوهذاالكرازةهذياعتباروكرلزتهمالرشهادةعلىالتنبروهتالزاوية
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منتحفظالتىالقوةهوأنهاىالزاويةحجريسوعنرىعينهااآليةوفياألرضفىلكنيسة
معاأجزاعهوتضماالنهيار

للروحىاليتفىحيةأحجارهمالمسيحيبنانتقرأ248األولىبطرسرسالةوفى
األساسهووحدهيوعنرى311كورنثوسأهلإلىاألولىالرسالةوفىالكنيسةهوالذى
للذئغراخراسلسايضعأنأحديستطيعألفإنهغيرهأساسأيضعأنإنسانيستطبعالالذى
المسيحيسوعهووضع

قىواستخدموهاءللبنااصورةواأخفالجديدللعهدفىدلقدسالوحىمحنابنرىوهكذا
الكنيعةأساىهووحدهالمسيحيوعأنيتصحاألساليبهذهكلءوراولكناليباألنحتلف
سيبتىإتلبطرسالمسيحقالوعندماوتوحدهاالكنيسةنربطالتىالوحيدةوالقوةالحقيقى

بطرسعلىستعتمدللكنيسةأنأبدايقصديكنلمالتفسيركانأياالصخرةهذهعلىكنيسته
اإليمانبدايةهوالمسيحبطبيعةاالعترافهذاأنالقصدكلبلالمسيحوعلىاللهعلىتعتمدكما

منهينتزعهانأحديستطيعاللبطرسكبيرشرفوهذاالمسيحى

الثالياألمر

يفهمواإلدرةالنظاممننوعإلىتشيرالاآلياتهذهفىالمسنخدمةكنيسةكلمةأن

التنطيماتفينفكركنيسةلفظنسمععندماونحناإلدارىالكنيسةرأسهوبطرسأنمنه

أنهالبداألراميةيتكلمكانوقدالمسيحلكنذلكوغيروالوظائفوالمبافىالبثريةاإلدارية
القديمللعهدفىإصراثيلجمعةبهتوصفكانتللذىللتعبروهوقوهالالتعبيراممتخدم

شعبالجديدائيلإسشتكوبدايةأنتلبطرسيقوليسوعوكأناللهشبمجموعأى
بأحمىالمومتينشركةللروحىإصراثيلالجديدالله

المؤمنينضركةيقصدكانلكنهووظائفهانظامهافىالكنيسةهنايقصديكنلميسوعإن
وصاياهالحافظيئلهالمحبين4بام

يرهنظاعنرافايعترفونفين11المؤمنينبينالشركةبدايةبأنهبطرساآلياتهذهتصفبذأ

المسيحيسوعوربنأاللههوالواحديسةالبهأساسلكن

الجحيمأبواب

617191متى

تقوىلنالجحيموأبوابقائالالكنيسةعنبطرسإلىحديثهفىالسيحالسيديستمر
ويمكنعاديةصورةأومألوفامعنىليعاألبوابقوةمعنىإنبذلكيقصدفماذاعال
تفسيراتعدةالتعبرلهذانجدأن

فيلبعىفيصريةكأورومنحصنأوقلعةصورةهىمناعنهاالمعبرللصررةتكوذفقدا
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نطقعندمامجدهاكلفىقائمةكانتهيرللةقلعةوخرائببقايالهاالمواجهالجبلعلىىهـليوم

ماتواقلعةباعتبارهاكنيستهفىوفكرالقلعةتلكإلىتظرصوعولعلالكالميهذايسوع
فىالشرأنلوأبداعليهاتتغلبلنالكنيسةءأعداقواتإنيقولومومعاديةأخرىقلعة
النهايةفيالكنيسةجهزملنفوته

أوللقريةبابخاصةالقديمالشرفياالصطالحفىالبأبلنالثراحأحدويقول2
وليجروامثوراتهمليقدموامهاطوحالقريةضيوخفيهيجلسالذىالمكانهوكانللصغررةالبلدة

أبيهلقوليسمعالوماردمعاندابنالرجلكانإذاإنهالشريعةتقولفمثالءوالقضاالعدالة
بابوالىمدينتهشيوخيلىبهويأتيانوأمهأبوهيمسكهلهمايسمعفالدبلنهوفىأمهلقولوال

صاحبيأتى527تثنيةوفىعقابهينالوهناك28191ألتثنيةمكانه

تركياحكومةوكانتالحكممكانهوفالبابحكايتهليقدمالشيوخإلىالبابإلىالمشكلة

وشكايتهالجحيمحكمأنمعناهاالجحيمفأبوابالعالهالبابتسمىانيةالعالدودةعهدفى
المسيحكنيسةعلىيقوىأويتغلبلنوسلطانه

الكلمةأنإلىذلكفىويستندونالمسيحقيامةإلىهنااإلشأرةإنيقولونمنوهناك3

للهودكانالذىالمكانوهىالهاويةإلىولكنالنارجهنمإلىالتشيرالجحيممترحمة

مستخدمعينهاللفظواناألضرارعقابمكانوليسالموتىجميعانتظارمكانأتيعتقدون
يرىقدوسكتدعوالهادسالهاويةفىنفسىتتركلنألنك272ئعمالفى

فسادا

فسيرىاللهابنالمسيحأنهيسوعحقيقةاكتشفوقدإنهلبطرسالمسيحقولويفسرون
الكنيسةربالسيحعلىتقوىلنالهاويةأبوابأن

ولكنيسحهللمسيحالعظيمةالنصرةعنتعبرفإنهااالياتهذهضرحكاذوأيا

الكنيسةفىبطرسمركز

6191متى

المسئولياتوبعضلبطرسالمسيحاأعطلالتىاالمتيازاتبعضنرىهنا

سهلةستليعبارةومذهللسمواتملكوتمفأتيحوأعطيكلبطرسالمسيحاقوأوال
بتدقيقمعناهافلندرصلذطث

الوالدةمفاتيحإنالربيونقاللبطرسخاصةقوةأوسلطةإلىيعبارةمذهتئسير01
وإقامةالمطروبرسالالحياةخلقفوةأنذلكومعنىدلهيدفىاألمواتوقيمةوالمطر
لبطرسفريدةسلطةإلىتشيرالعبازةفهذهفقطاللةعلتقتصرالموف

وحدهيدهففىيسوعتصفالعبارةهذهنرىالجديدالعهدفىالقوامألو5يئ2
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هوأنأللمقامالمسيحقولتقرأ17181رؤياففىأالمفالليحنوجدغروهيدفىا
يةالهلمفالليحولىآمإساآلبدينأبدإلىحىأناوهاميتاوكنتوالحىواآلخراألول

مغتاحلهالذىالحقالقدوسيقولههذاالمقمالسيحيقول37رؤياوفيوالموت

يفتحاحدوالويغلقيغلئأحدواليفنحالذىداود

ينسخصررتهكانتأيألبطرسللمسيحأعطاهللذىالساطانإنأبدانقولأننستطيعوال
الوحيدوابنهاللهحقوجوهرمنحقاطللأويلغىأو

والموتالهاويةمفناحلوالملكوتمفاتيحعنالجديدالعهدفىنقرأهاالتىالصوروهذه3

220232ءإشعيافيهنقرأونحنءإشعاسفرمنمأخوذةكلهاداودمفتاحأو
وأجعلبمنطغتكوأشدهثوبكوألبسهحلقيابنألياقيمعبدىأدعوأنىاليومذلكفىويكون
فيفتحكتفهعلىداودبيتمفناحوأجعليهوذاولبيتاورشليملسكانأيافيكونيدهفىسلطانك

ينهتحمنوليسويغلقيغلقمنولي

ويغلقهالصباحفيالبابيفتحالذىاألمينتللبخادمصورةهىهناألياقيموصورة
لللكمعيلتفواأنللزوارويسمحالسلفي

بطرسيكونأنهوالمسيحقصدأنندركبطرسعلىعيتهاوالصورةعينهالتعبيرطبقناوإذا

وقدالخالصفىالراغبينأمامالملكرتبابليفتحالمفتاحمعهالذىللملكوتاألمينلفادم
نقساالفثالثةأمامالبابوياألولىعظتهبطرسقدمعندمألطمسينيومفىفعالهذاحدث
األممىأمأمددبابفتحعندمأأيفادلكحدثوقد4ا2أعمألالمدكوتللىدخدوا

عنعرالخاماالصحاحوفيالكلمالاالملكوتإلىاألمفدخلالمئةقائدكرنيليوس

بطرسوهوسمعانأنفكينسمعأورشليممجمعفىحدثماشرحفياألعمالسفر
ء5141أعمالاحمهعلىشعبامنهمليأخذاألممأوالاللهافتقدكيفأخبر

واسطةبطريفصارخقققدالسمواتملكوتمفاتيحعنلبطرسمالعالوعدنرىوهكذا

حىالمفلقيهذهوحدهلبطرسلببسأنهوالواضحالسمواتملكوتإلىاالالفلرنجحاللهاسنخدمهأ
إليهويدعوهمالملكوتليدخلواالناسأمامالطريقيفتحمؤمنلكلرلكنها

دلسمواتنىمربوطايكوناألرضعاليربطهماكلإنلبطرسالمسيحقولثمثانيا
هربهذاألمقصودإنللشراحبعضيقولللسمواتفىمحلواليكوناألرضعلىيحلهماوكل

ليوحىاللةاختارهمالذينالتالميذبينباعتبارهاللهمقاصدوبكلالناللهكلمةشرحفىبطرسسلطان
لكلبلوحددلبطرسمخصصاالوعدهذاوليرمةالمقداألسفارتنمةالقدسبالروحإليهم

ماوصءالسمافىمريوطايثرثاألرضاعالتربالرنهمأكليسوخلهمقالفقدالتالميذ
لهماللهفححداعالتنتيجةرهذا8181متىءالسحافىمحلوأليكوناألرضعلىتحلونه

البشرضميرعلىمربوطاعبئاالخطيةيخعلبوعظهبطرسانمنأالمقصودإتآخرونويقول

لممماللهنجغفرانءالعبمذاعنهمفعفيلمموالغفرلذلطنالصيارسالةبتقديمثم
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لهنهالتارفياالستخدامفىرربطويحلكلمتىمعنىإلىالشراعمنآخرونيعود
المعلمونبيسمحمالمليلإلشارةيستخدمونهاكانرافقدالهودمعلمىحيلةفىالكامات

بطههـوعندمابهومسموحلزجيأتيعنىاألمريحلفعتلماويحرمونهيمنعوتومأومجيزونه
وصاياثرحفيلتخذالتىالقرارلتفيمألوفةاتالنعبهذهـكانتوقدممنوعأنهيعتى

موسلناا

ليقودالكنيسةفىمسئوالسيكونأنهحهثمنلبطرسحديثهفىالمسيحقصدهماوهنا
وللنقوسللكنيسةمستقبلفيضأنلهاالتىللهامةوالقراراتالصحيحةالتعاليمإلىالتاشئةالكتيسة

العظيمالتوببخ

610233متى

يدركوالملكنهماللهمسيحئوالمسياهويسوعأنأخيراأدركواالتالميذأنمنالرغمعلي
كانتعماتمامايختلفشيئاتعنىالحقيقةهذهكانتلهبمفبالتسبةالحقيقةهفءوراللكامنالمعنى

منويطردهمللرومانيحاربمقاتلكقاثدالمسيافىيغكرونكانوافقدللمسيحبالنسبةتعنيه

ألحديقولواالأنيسوعأوصاهملذلكوالمجدالسلطانإلىائيلإسشعبويقودفلسطين
وعصيانفتنةنارإشعالفىلنجحواالمسياعاالخاصبمفهومهمونادوافمبوالوألنهمالمسياإنه

فهمهموبنالحقيقيةالمسيارسالةهىمايفهمواأنينبغىكانولذلكءوالشقابالخرابينتهى
وقادةالشهدريممجمعءأعضايدأعلىسيتأانهأنقبلالصحيحعملههووماالرسالةلهذههم

اليالدفيللدين

يقطرسوىاطريقليىأتوهىةرجوهاملىلحقيقةعيونهميفتحيسوعابتدألذلك

ءورؤساالشيوحمنكثراويتألمأورمليمإلىيذهبأنينبغىإتلهمفقالوالصليباأللم
همفالشيوخنهايتكونالسنهدريممجمعكانالتىالئالثالجماعاتهىوهذهودلكتيةالكهنة
منكانواوالكتبةالصدوفينمنأغلبهمكانالكهنةءورؤصاالناسبينالكرامةذاتالجماعة

الدينوقادةالسنهدريممجمعءئكلضايدعلىسيتألمإنهأخرىبعبارةيقولالمسيحوكأذالفريسين
دلبالدفى

فكرةكانتلذلكحربيلوقدرةصولجأنصاحبالسياأناالعتقادعلىنشأقدبطرسوعن

وبنالمسيابيئالعالفةأبدايستسبغأنيستطعولمنظرهفىأبدايصدقالأمراللتألمالمسيا
بيديهبهأحاطأىإليهأخذهاإلنجيلئرلحدوعلىبيسثاامسكلذلكوالصليباأللم
نسمعوهناهذالكيكونالياربحاشاكلهاوقاخطيرعملمنيمنعهأذيريدكإنما

عنىاذهبلهيقولالسيحنسمعإذبأنفاسنانمسكويجعلنابذهلناالذىالصارمالتربيض
ياشيطاذ

عتاببلهجةقالهاولكنهوخقدكضبثورةفىللعبارةبهذهنطقيسوعأننعتقداليو

813



تلكعادتاللحظةتلكفىألتذلكوفزعرعبةسوبقثعرعميقوبحزنجريخقلب
فقدالجهاريةخدمتهءبدقبلالريةفىواجههاالتىالقاسيةالتجارببقوةيسوعالىللعبارة

ئكلطهمخبزاتصررأنالحجارةلهذهقلأعدافهإلىللوصولللقوةطريقياستخدامإبليسجربه

بالعجائباجذبهملكنحلصينواليصصوالمغرياتالمبلمجأعطهمليتبعوكلحياةملديات

منتصففىالعالممعلتلتقىمثاليتكمنواخفضدلعالممعاتفقلحساساتهمتبهرالتى
ءيتبعونكوهكذاللطريق

عنبعيدةالتجاربتكنلمواآلنإليهعادتوهكفالهالشيطانبتجلىكانتهذه

خاربوصفعندفكنبيسوعيعانيماكنمائدركللرهفبإحساسهلوقاإنبليسوع
431لوقااينإلىفارقهبهربةصىإبليكملولماالرية

يموتأنغبهـالإنسانوكلالصليبريدأحدفاليصارعهالجربءجاوهكذ
رسبطلهيقدمهاوهناالتجربةمعيصارعكنجثسيمانىفىوحتىمعذبا

فىبهجهمرانالشيطكانماورددكانبطرسأنلناتبينلتطرسيسوعانهارحدةولعل

يسوعأذن

عدوأوخحمماصالمعناماشيطانكلمةواللحطةهذهفىشيطانابطرسكانلهذا
للثيطأنألناللهبأفكارالالناسبأفكاريهغاللحظةهذهفىبطرسكانولهذامعاكسأو

اللهطريقعنبيعدهأنيحاولالدوامعلىكان

للشيطانمنقوةهىاللهطريقعنتبعدناأنتحاولإغراعأتأوقوةأيةأننرىومكذا

فكريطرسفإنيسوعيحبشخصمنتءجاأنهاوقاسيةقويةالتجربةهذهجعلوما

والموتاأللمطريقيسوعخوزأنيحتملأتيقدركانومايسوعيحبكانألنهفيهفكرفيما

أخطارعفتبعدناخميناأنتريدأخهاتظنالتىالمحبةمنتأتيناالتىهىتجاربناأقسىوإن
مىبلالبيتحبيسالجندفخعلالتىهىليحستالحقيقيةالمحبةلكناللهرممهالذىالطريق

سهلةالحياةخعلالنىتلكستليالحقيقيةالمحبةالواجبءنداليلبىالقتالإلىتدفعهالتى

عظيمةالحياةتجعلالتىتلكبل

العظيمالتحدى

614262متى

وخنمتعددةمراتالناسثاويواجهيكرإماأذيسوعامغوموحنوعاتأتواالتجدهنا

اإلتجياارواياتفىمناسباتعدةفىتكرربالذاتالموضوعهذاأننالحظ

1تااب63272قالو8373فرمر017313متى
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2د31احير7132قاإس272

أمرثالثةوهناكالميحيةالجادبتحديلتالناسيراجشيرنرفالمناسباحتحدوكاف

المسييقصدهاكاالمسيخيةالحياةيخياأتأرادإذامامستعدايثرأثاإلناتعلىيتعبز

اسخداماالذاتإنثارالالتعبيرمذاءنتخدعددخذ5نفسهيبهرأناأفعليه1

بعخحياتهفىالرغبأتءاألشياابعخىعذيتخاإشسااأثنجهنقحدألننادامحدخميقا

يتخلوذهمأنبذلكقيقصدهممالذاتصارإلأالدللعافأصبثيقغعهإضهميقولوذاالس

صالحنانحهمشررفىيساهمرااممىاألصبهاحذامددهمحياكأ3صالياتاالمراتبعصعر

ارفإنالمشحيسوب3يقثسدالذفالذاتصأرإنالمعىمذجداحعغيرءجزهذاأالراتجل
النفعررفإحطاللهنعمتناقهللذاتالالقراأحياتناملحظةكاوأنمامعناهالنف
ينكرفمنالعرشحذاعاىاللهطليكاألبداإلى5احددمردالعركأعلىمنالذاتاإنزاهو

العواطفالحياةفىالسائدالجدأاللهيخعاطالحياةكتسائداعامالذاتهدعتبارقكرةيمحونقسه

دتةأاالدكتكالىترالحىالحياةهىلناسهاالمنكرةفمياة

المسيحيةفالحياةالتضحيةعبيخملأتعليهأخرفبعبارةصليبهيحملاذعليه2

وتدالمسيعليخدمالشخحسىالطموصهجرأنالمسيحىيحنطررقدالمضحيةالخدمةحياةهى
أقلفيهينالالذفالمكانهوللمسيحخدمةأعظبميقدمأذمنهيسصطيهالذىالمكانأنيتببن

فهيمكنهكانالذفبالوقتسيضحىأنهالشكدنيويةهيبةأوقامبالفيهويكونمكافأة
الناسخدمةطريقعناللهخدمةسبيلفىوذلكالسرورعنيبحثأذ

عاتابئولىالكنيسةفىجدملكىوالتسليةالراحةأودلنزهةبمتعةيضحىقدفالمسيحى
إنهمتضايقوحدةيوذسؤحزينايعزىؤمريضايزورولكىالكنيسةونوادىالثاب

لآلخرينشيئايقدمانيستطيعلكىوجهدهبوتتهيضحى

المسيحقولفذكرالنورفايلمحانلوفااستطاثوقددانمةتضحيةحياةالمسيحيةوالحياة

األهمولكنالطارئةالتضحيةمنلحظاتفىاألهميةفليعستيومكلصليبهمجصلكامال
اآلخرينحاجاتوتلبيمااللهقصدوإدراكالنضحيةفيكاملةجاةنقضىانهو

باآلخرينالدوامعلىمهتمةحياةهىللمسيحيةالحياةن

لعبةاألطفالألعابوفىالكاملةالطاعةلهيقدموأنالمسيحيسوعيتغأنوعل3
إنصعبةكانتومهماالقائديعملهاحركةبكلاألطقالرموفيهاقائدىأئبعتسى
خطواتإئرفىيسرفالمسبحىوالعملوالقولالقكرفيالقائداتباعحياةهىالمسيحيةالحياة
سارحيماالمسيح
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ووجودها3الجااعةف

614263مى

ثاتتاتفاحرداتلادامخت7نالثاتاألعدماخاهاأاالحادد رسىسصىهد

يعراطىكاتاليلبىيرتيأكاحدثهفلبولبحناتبرئتيهيتفعصكائن

شثرذتاسغنلبصهجةاضشىاءنجسإلفيهصتمفالىأهميةلآلديهءشىطلعالمفىيخيأنجأنه
دحهالهمجردص3اصعاادفةاطسالسيدحدلتوفتانةكلف هـهـصس

الحباديفقدالذفهوإليااضفريقكاتمهماالسالمةخويسعىالدممىفاإلنساذ1

قداللنناسياقرركاثفمبالث8عامىجمتالبشارة3هذقىضرتجاوحيويا

فىفأنفعلكلإسولإجانثبهحراتتحياتكمتنقذوااننستضعودفيهالذفالوقتيأف

رالخائنياليحمرتصنهليموتقداألميزجاأشا0األحسحابمعناهاحياتكمتحنسيعوذالراتح
غوتمتاجيالكنهيخيافدالسالمةصبيلنىإطانهيهجرالدف

القاعدةولثشنهادا1مناتتطلالتىالمماثلةالظروفخدقدالحاضرعصرنافى

مبأدىكالترإذااليسر4والراحةاألمانالسالمةوهدفعاالحياةلواجهكنافإنصحيحة

رتصيرحياةلياةاجعمانفقدإنمأقراراتنافىتتحكمالعألميةالحكمةومادىالديويةالحذر

بالخدمةمتألقةبالحركةزاخرةنكونأنطكنكانبيفاانانياشيئاوتصيرطعمبالمترهلةالحياة

8قبرعلىأحدهمكتبماتفلمااإلنسانيةللقيمسائرينسىجمعلتهنجيثبتجارتهاهشتاجر
هكذااإلنسانتمأذأخرىمهنةأوحرفةألىويمكنكبيرابقاالاتومإنسانارلدال

الراحةسبيلفىإلسانيتهيفقدالذىذاكحالةأتدسفمأاللهصورةعلىاإلنسانصنعلقد
ولليسر

الحياةسيجدالمسيحأجلمنءشىكلفقدانهونجحشايخاطرالذىواإلنسان2

سبيلفيوخاطرراواألمانالراحةودعواالذينأنهوالتارخمننتعلمهاالتىالدروسأيصطإن
فىءدلعلمانحاطرةفلوالاالريخلممعاوغيرواأسماعمدلتاريخخلدالذينهمللشريفةالمبادمحء

العلومتقدمتلمأالمكتئمفينمخاطرةولوالالعالجوسائلتقدمتلماللطب

وأضاعوهاحياتهموفقدواخاطرواالذينهمفيهخالدينوصارواالتاريخاصنعوالذينإن

وابتدأالراحةأجلمنسعىاإلنسانأنلنفرضقائالسبتحذحديثهالسبدويختتم3

قيمةبالفظرهفيالحياةوأصبحتوشقائهالطياةبمللضعرلكنهكلهللعالمربعحتىبحس

شيئاينتفعالأنههوالبدجميىوالجوابنقسهسعادةليستعيديعملوماذاينتفعفماذا

نحتلفءلزااليوميةومواقفناياتجاهألشاونحنشخصيتناعلىأثراكركحياتنافىقرلركلإن
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ومنعنهانتراجعاننستطيعالجفيةنجرعاداتناحياتنابيعةخددششخصيألتاتينىاألمرر

أنهليجداحالصبفىيستيقظلكنهفؤادهيتحناهرماقلبهأضراثابئيصاتلتللالحمثن
تعويضهأيستطعالالتىاألخرىالقيمبعضفقدقديريخدهماعلىالحصرتميأث

كلمةإنءنقسهاللهيفقدوقدرللضحراحةيفقدوقدامهمراحتاباسحبيققدنقد
نصفأنونستطيعحياتناقىوتعترضهاللهتناومحيالتىالمأدياتكاتمثاالمسيرقوافىامالل

األوصافبهذهدياتلى

نفسهاإلنساناهاذوإذافقطنفسهيأخذإتالنهايةىمعهيأخذححاأثإنساتيستميلفىأ
شديداأصفهتبيفسإفاطادياتأجاس

تجبرالوالمادياتاأليامبهنتقدمعندماوتسندهاإلنانتعجىأثتستطيبماطادياتإثهـ
حيداتؤلوألكشراقلبا

ضميرهيتكلمفيهيومفسيأتىثريفةغيربوصائلالدنياهذهمتامأانسانرتاذاإنه
الموتفيالنارجهنمتبدأاضميرايتكلمرعندما

ءبالغبابالماديأتالحياةيبيعالذىذاكلتصفلمالعافىتنأدىالتىاألصواتثما

يكونأنويمكننفسهعءفدااإلنسانيعطىمأذاأوالنايةنىالسيديسألثم4
أمريناحدالسؤالمعنى

الدنياهذهمتاعفىرغبتهبسببلطقيقيةحياتهفقداباإلنسانأدالمعنىيكونأنمجوزأ
فقدهاالتىالحيأةلذةإليهيعيدأنيمكنألالمادياتمناإلنسانيدفعفمهماوراحتها

عليهكانتماالىإعادتهايصعبخاصاتثعكيالتشكلتقدتكونحياتهألق

يمكنءفىوليالمسيحليسوعكلهابحيأتهمديناإلنسانإذالمعنىيكونأنريمكب
نفسهويمنعالماليعطىأنيحاولقدفاإلنسانحياتهمنبدألللمسيحءالمريعطيهأن
تقدماتهميدفعونالناسوبعضنفسهويمنعالشقتينخدمةللمسيحيعطىأنيحاولوقد
العضويةمطاليبيوفيالهذاإنللعبادةبليهايذهبوناللبهمللكنائسالمالية

حياتناهىالوحيدةالصحبحةوالعطبةوأشخاصناأنفسناهىللكتيسةالصحيحةللعطةإن
كلهاالحياةمنأفليمفعواللذلكبديلوالكلها

والموعدرالتحذ

82و72آ6متى

ومنوعدوللثانىتحذهـاألولفالقولتمامااالخرعنأحدمانمتميزقوليننرىهنا
للتفسرفىللخطأيتعرضمعاالقولينهذكبلىهـأنمجاول
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رصيزفالحياةستتهىمأوقتففىمنهالبدامرالدينرتةبأنوإنذارخذيراألولفالقول

صريخانعلموالميحيةالحسابيوممنالبدالحياةمجاالتمنمجالكلوفيللدينونةإلىبها

الخيلةيحيائمنأثايضانرىلهااالبقءبافياآليةهذهربطناافاالموتبعددينونةهناكأن

الغنىبلغمهماوتعافاشالءالسماتعنبرهةاإلنسانيةبالقعاالهامدونوأمانهراحتهطالباأنانيا
يتلقىالذىهووالخدمةوالتضحيةاإليمانمخاطرةفىيناآلضاألجلحياتيتققومنوالنجاح

المكافأةوخالمدحءللسمامن

وعديسوعأنإلينايخيلللوعدلهذامتىروايةنقرأوعدماوعدفهىللثانيةللعبارةأما2
وخاكذلكالتالميذبعضظنوقدالكالمهذاحمعواالذينبعضحبأةءأتنافىللثانىبمجية

ذكرهبمامتىذكرهماقارنأإذالكننااألولىالمسيحيةالكنيسةفىالمؤمنينبعضالنحوهذا

قأليسوعأنمرقسذكرفقدالمقارنةمالمقصودالمعنىلنايضضحالصددهذانىمرض
قداللهملكوتواحتىالمرتيذوقونالقوماههناللقياممنإنلكمأقولالحقلهموقال

فعالحدثذكرهومابقوةاللهملكوتألليانيقصدفالسيدا9مرقسبقوةأتى

يومللقدسالروححلولعندآتيايسوعرأواقومالوقتذلكفىالقياممنكانفقدوضم
بقولهللتالميذيسوعذكرهوعدوهوالخمسين

4181يواليكمآقىإفىيتامىأترككمال

اللهملثوتفىجماعاتيدخلونواليهوداألممرأوامنالوقتذلكلىالقيامبينمنكانلقد
نفسهاروماإلىوصلحتىأورباإلىوينتقلالصغرىاشياإلىيمتدالمسيحيةتياررأواومن

وهناكأورشليمإلىسيذهبإنهسنحدثالتىللحقيقةليننبهواتالميذهيحذريسوعنرىممممن
ويموتسيتألم

تءجاالصليبفبعدالنهايةإلىييقىلنالعارلكنالمسيحسيتحملهدلذىالعارهوهذاكان

العالمتكتسحسوفالتىالقوةانطالقبدايةكانبلنهايةالصليبيكنفلمالقيامة

وانتشاردـالملكوتامتداديعطلءشىليسبأنهللتالميذوعدهذاإذ
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عثرالسابحألصحاح

التجلىجبل

8أ71متى

فيلبسقيصريةفيكانتالتىللرائعةاالحظاتبعدمبائرةلبيدللتجلاختبأرءجا

نتساعلالختاروندلثالثةالتالميذوشاهدهالمجدهذافيهاحدثالتىدلظروفندرسنأردناولذا
جبلأنهاألرجحولكنتابورجبلأنهالبعضويظنالتجلىعليهحدثالذىالجبلعنآوال

حدثقدالتجلىيكوقأنويستبعدتابورجبلقمةعلىقلعةهناكعنتألفهفلكحرمون
جبلوهوميالعشرأربعةبنحوفيلبسقيصريةعنمعدحرمونجيلأنعنفضالهذاهتاك
9ءهحرمونجبلورتفاعميلمائةمنكثريعدىعلالميتالبحرعندمنلرىحتىعال

للقمةفىولشالجبلهذامناطقإحدىفيحدثقدالتجلىيكوقوريمأللبحرسطحعنقدم
جدامرتفعةألنها

ءالمسافيحدثتالتجلىحادثةأنالتفسيرهذاصاحبباركلىونهمللشراحبعضويعتقد
لوقاذكرهبمافلكعلىثهدويستالنيلفىآو

923لوقاابالنومتثقلواقدفكانوامعهواللذانبطرساما

73لوقااددتالىاليومصباحفىالجبلمننزدواذلبأنهمعلهيستدلكما

الطويلةاإلقامةفيبطرسبرغبةتقسيرهافيمكنصنعهابطرساقترحالتىالمظالموضوعأما
للكلذذللثفىيدهاسكانالتى

لنايشرحولوقأالمنفردللنعزلالمكانذلكوفىالجبلإلىيسوعذهبلمأذالءنتاثم
المسيحموقففىأنفسناوضعنأئننافلو992لوقاايصلىكانإنهيقولحينالسبب

بالنسبةمميداختبارللصليبأنراثقاوكانالصليبإلىطريقهفىالمسيحكانممثرلفهمنا
بأنيهتمفيلبسقيصريةفىرأيناهوقداألمرهذافىمراتعدةتالمينيمعمخدثوقدله

بطرساعترافورأيناورسالتهشخصيتهيعرفأناستطاعقدالتالميذأحدكانإذامايعرف
للصليبقبلاألخيرةاألياملىيسوعنرىوهكذاالحىاللهابنالمسيهويحوعأذالجرعء
يوجهوهويريدكإنسانوكأتهاإللهيةايخيئةحذهمنوثوقاليزداداآلبمعيتجالئنيريد
فىأنذاوهامشيئتكإلتمامأورشليمإلىذاهبأنذاهااالبيسأذأنأورشليمنحونظره
لصوتكءاإلصغاأوامركانتظار

الأعملأناللهيريدفىمافايسألدائماكانيسربذةوبيننايسوبيتالكييرالفرثبن

لنااللهيعملأننريدماذاأرنعملأثنريدماذااإلحياتزفىنسأنحنييظ
بذلكنعنىفماذاخطةبالأنهوهىالصفةبذهانقرديسرانإلىمراتنثيرونحن
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اللهلرادةسوىذاتيةإرادةبالكانيسوعأنللتعبرهذامعانىبينن

مثكلةيواجهيسوعكانوعندماأنتتريدكمابللربدكماالمشيئتكلتكنشعارهكان
الىيحملهاكانلكثهبثريةئموراتوالالذاتيةبقوتهلهاحاليجدلنيحأوليكنلمما

لللهمعءاالختالمكان

الماضىبركة

منبقيلونحنوإيلياموسىهماعظيحتانشخصيتأنليسوعظهرتالجبلعلىهناك

منموسىنزلففدمايسوعاخنبارمنقريباالرجلينكأهداختباركانكيفىندركالتأمل
موسىمنلكلوكان4392خروجيعلمالوهويلمعوجههكانءسيناجبلعلى

موسىتلقىءسيناجبلقمةفعلىجبلفمةعلىلدلهمعئركةئوثقعناختبأرأعصقوإيليا
دلريمفيالربيكنلمواللهإيلياوجدحوريبجبلوفى1381خروجالشريعةلوحى
9121ملركاخفيفمنخفضصوتفيلكنالنارفىوالالزلزلةفيوال

عنيةالوسفرالعالمهذامنوإيلياموسىمنكلانتقالكنيسيةفىالغرابةمنشيثانرىونحن
بقولهدفنهالذىهواللهأذنبوجبلفىوحيداموسىموتعنلنايروى6و435

هفاإلىقبرهإنسانيعرفولمفغرربيتمقابلموابأركنىفىالوادىءالجوافىودفنه
اليوم

اليشعئذهلممانارمنويخلنأرمنمركيةأخذتهكيفتروىالكتابقصةفانإيلياأما
عنهمايروىاللتينالخمخصيتينهاتيننرىوهكذا211ملوك2معهيسيركانالذى

رتؤرشليمإلىللذهابيستعدوهرليسوعتظهرانالمرتمنأعطمأنهماالكتاب

قدامهالطريقيعبدوللذىالمسياءبمجىءالمنبىهوسيكونإيليابأناليهوداعتقادرأيناوقد
أيضامجيئهعندالمسياسيصحبموسىأناليهودمعلمىبعضاعتقدوقد

التجاعنلوقاروايةنقرأعندمألكنناليسوخوإيلياموسىلظهورمبرراتليستهذهكل

موسىوهمامعهيتكلمأنرجالذذاولوقايقولفيهاشكالالتىداللتهلهعجيباتعبيرانرى

6لوفااأورشليمفىيكملهأنعتيداكاتالذىخروجهعنوتكلمابمجدظهرااللذانوإيليا
13و03

العظيمينالنارترجلىحديثموضوعكانالذىخروجهالتعبرإلىهنااالنظارونلفت
ائيلىاإلسالشعبخروتوهىتارجيةنجادتةكرنايئألنهواضحمدلولالقولفلهذايسوعمع
نسميهأتتىيحماتصفخروتكلمةإنالمجهولوطريقهاءالصحراإلىمصرأرضمن

اقهفىالثقةكاملنجملتهشعبفيهاأظهررحلةفهىاإلنسانىالتارتخفىنحاطرةرحلةأعظم

دتهرللتسليمالثقةكاملففىتمامايعملهأنيسوععلىكاذماوهذاالمجهولإلىفخرجوا
صليباوتتضمنأخطارخوطهارحلةوهىرشليمإلىالهائلةالخاطرةرحلةفيطريقهيتخذكان
المجدإلىطريقالحهايةفى
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افىدئهثريعةحمالالذىالفريدالرجلفهوالمشرعينئعطمموصىكاقالجودىالفكرفى
قويةمحددةفريدةبطريقةالبشرللىددلهوتتكلمففيهءاألنبياظمفكانإيلياأماالبشر
ظهورماوفىءواألنبياالناموسهماللدينىالهودىريخللتقمةهماوإيليافمومىمباضرة
التاريخأنكيفليبينيظهراأناللهقصدكانكيفنرىأورشليمإلىطريقنىوهوليسوع
التىالعظمىاللهمقاصدفيهوتتحققإليهيقودونءواألنبيأوالناموسالمسبعيسوعإلىيشرا
العهدانطالقةلنءالبدإشارةظهورهمكانلقدللبشربالنهخطتهامنءواألنيياالناموسكان

لبلجثةواليلورشليمإلىوخروجهالمسيحبصليببدأالذىالجديد

يسوعاتجاهلصحةتأكيدعالمةءاألنبياوأعظمالمشرعينأعظمظهوريكنلمذللثعنفضال
الصحيححالطريقفىيسيريسوعأنيؤكدنفسهاللةمنءالسمامنصوتاإنبلفحسب
اقتراحبعدالصوتءجاوقداسمعوالهسررتبهالذىالحبيبابنىهوهذاللصوتوكان

االينإعالنهوإعالنأعظمأنليؤكدوإيلياوموسىليسوعمطالئالثبصنعبطرس
واألنبيلىىالناموإعالنمنوكملئكلطموإعالنهوإيلياموسىمنأعظمفهواحمعواله

للتاريخمنءجزالسحابةأنويبدوظللتهمالتىالنرةالسحابةعنالبشيرينصويتحدث

التىالشكينةيسمىماللىتشيردلنيرةالسحابةكانتاإلسرائيلىدلتاريخكلففىاإلمرائيلى
ءثىكلعلىالقادراللهمجدهى

سحابعمودفىنهارأأمأمهميسيرللربكانالسحابعمودعننقرأالخروخسفرففى
12ة31خروجلهمءليضيناعمودنىوليالالطريقفىلديهم

عاالبئحيمةالسحابةكطتوإتمامهااالجتماعخيمةءبناعندأنهلطروجسفرفىأيضاونقرأ
ليعطىالربنزلالسحابفيأنهنذكرونحن0423خروحالمسكنالربءبهاومأل
435خروخلموصىللشريعةلوحى

الكهنةخرجلماوكانسليمانهيكلينتدئعندالغامضةالنيرةالسحابةهذهونلتقىونعود

السحابيسببللخدمةيقفواأنالكهنةيستطعولمالرببيتمألالسحابأنللقدسمن
5أيام2نىنقرأوهكذااو801ملوكاالرببيتمألالربمجدألن
مجدعنتعبرالتىالسحابةصورةنرىالقديمالعهدأسفاركلففى314172
العجيبالله

بدايتهفىخروجهكانيسوعحياةفىعجيبروحىاختبارقصةاشتجلىجبلكانلقد

الصليبإلىانحاطرةطريقالصحيحالطريقهوهذاهلكإنسانخاطرهفىكولالسؤالكان

ثمءاألنبياوأعظمالشرعينأعظمظهورفىالقوىالتارثتأييدجاعلذلكأأورشليمفى
الصحيحالطريقئأنهلهليؤكدالنيرةالسحابةفيالظاهرومجدهثرالمبااللهحوتحمع

للتاليذدرس

أيضاالتالميذإلىرسالةكانبلفحسبيسوعرسالةمجرديكنلمالتجلىجبلبر
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إىيدأيوءالحابسببومدوهةحائرةكانتالتالميذضولأنئكفال
كشيحأمامهمقبذهاحراطهذدكانتعدآويموتويصلبكمجرمويعاملليتألمأورشليم
مسكالخيلمحكانبوعفوحهمجدفىكلهالتجاجبلجونرىلكنناتمهوعارإذالل
يبرفلمللمننصرينأدتهمراعيدمالمظاهرهذهكانتوقدكالمورءبيضاصارتيثيابه

علىالمستقراللهمجدئبالثكينةالوديعرفهفيمايفكرئندونالنيرةللسحابةووىابودى

طرقيعنيأقىالمجدأنريدركوامعنوياتهممنليرنجللتالميذالزمااالختبارهذاكانلقد

اكاإلدتمامالحقيقةعذهيدركوالموربمابالصليبعدوالتاخلماألطريقعنوالنصرالعار
طريقهاعننصسبرشليمأفىالمنتظرةءاالالبأناالطمئمانمنشبئاأعطاهمالنجلىاخنبارلكن
ءوالبهاالمجدمننوع

هناكءبالبقااالقنراحإلىحاالسارعللبهىالمنظرذللثلرىيطرساستيقظوعندما2
بطرسعنلقدإليلياوواحدةلموسىوواحدةليسوعواحدةمظالئالثيصنعلنوأراد
لمالوقتدلكلكنضتثايعملأنئرادلقدوالعملالكالمفيالمندفعالرجلىداثماهو
ءوالهدووالوقارالعبادةفىاالستغراقوفتتءوالسالتأملوقتكانبلللعملوقتيكن

6401مزموراللهأناأفىواعلمواكفوااألسمىالمجدذلكحضورفي

األفضلمنيكونالذىللوفتفيوهناكهناللعملبكئرةكئيراننشغلاألحيانبعضفىإننا
إلىاإلنسانيتقدمأنوقبللتهحضورفيونتعبدونتعجبونصغىونتأملنصمتانفيه

ومتأمالومصليامتعبداركبتيهعلىيركعأنأوالعليهوالخأطرةالجهاد

االتجاهفىيختلفكانوإنذكرنأمأمعتبطسآخردرساالنجلىقصةفىولعل3
ينزلأنويديكنلمءالقاذلكطاللوويتمنىالجبلعلىييقىأنيشىبطرسكانلقد
ءللهأءواضراالمجدلمحاتبينيبقىأناجلفماالعاديةواألشفالاليومىالعملإلى

اللهمعوالشركةءوالهدووالسالموالنشوةالسعادةلحظاتفهناكالكثريناختبارهذاولعل
استهتاعهامنرالتجلىمجبلتستمتعالناسإنالشراحأحدويقولدائماهفهابقينالوشنى
لنمارسقوةاعطاؤناهوالتجلىجبلمنالهدفلكنالصليبقبطرثوالعاديةالمسيحبخلمة
والصليبالجهادطريقفىولنسصالعادىالعمل

أوالكنيسةعلىمقتصرةليستالديانةأنألذكرأعنىررويسلسوصنةصالةكانتلقد
امأمأففمكانكلفيأننىذكرنىلكنفحسبوللتأملالصالةفىتمارسوالافدع

حضرتك

لموالجمالءاليهامنغالفاةالعادلألعماللتعطىإنماذاتهافىهدفاليستالمجدلحظةان
قبلمنقهايكن
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الصيبطريقإلىإلشارة

32و22و71931متى

بماأحدايخبرواالأنالتالميذتوصيةفىيسوعسياعةالىعودالرىاآلياتاهدهفيهناكذ
األمورأخطرفمنضرورياهذاكانوقدالقيامةبعدماإلىاألمرتحماذمنهميطلببلاأهكأ
يتغيرأنويحبورسالتهوعملهالمسياحقيقةيدركوااندونالمسياهويحوعأنالناسيعلنأت
يعلنواانفبلاألعماقمنجذرياتغيرالهالطريقيعدالذىالنبىوعنالمسياعندلناسصيرتف

المسياهويسوعأن

الفكرةهذهتغييروكانغالبامنتصراملكاسيكونالمسياأنوالسائدةالشائعةللفكرةكانتلقد

اليهودعقليةفىالجذورعميقةكالتالفكرةألدطويلزمنإلىمجتاج

أنذاهاهـمالخىالنبىذكرهماعلىءبناأوالإيليايأقىأنينبغىالمسياءمجىقبلانهالحهوداعنقد

وقلبءاألبنإعلىءاآلباقلبدفيوالخوفالعظيماليومالربيومءمجىقبلالنبىإيليابليكمأرسل
6و44مالخىبلعنأاألرضوأضرباقىلثالابائهمعلى5األبنا

المقصودحسبفهمهامنوبدالوتفسيرهاشرحهافىوتويمعواالنبوةهذهأخدواالهودلكن

المسيالدخولمالئماليكونالعالمسيجهزأنهبمعنىءثىكلوسيردسيأقىإيلياإنقالوامها

المسياتصورواوهكذااألموركلومصلحاللشرمحطماأالعابالدفىسيجوالأنهوتصورواإليه
والصولجانوالسلطانالقوةصورةفىلهالطريقليعدسيأتىومن

لذلكطويالزمانااليهودمخيلةفىظلالذىالتفكصهذايصححأنيسوععلىكانلذلك
ومصلحاومننقمامحطماوقوةبسلظةسيأقىإيلياإنيقولونوالفريسيينالكنبةأنمعناهماقأل

سيكونوهكذاوالتضحيةاأللمطريقبلالسلظانطريقيكنلمطريقهانعلىفعالءجاوقد
الناستحطيمطريقأبدايكونلناللهخدمةطريقانيسوعأظهروهنانفسهالمسياطريق
والتضحيةبالمحبةعليهمالتغلبطريقدائماسيكونلكنهموإبادخه

لحدثتوالسلطانبالقوةمنتصربمسياكرزوالوأنهمفىالتالميذيتعلمهأنيجبكانماوهذا
بنحوللصليبالسابقللقرنوثوراتفتنفىهلكواالذينعددالمؤرخونقدروفدداميةمأساة

لذلكرسالتههىوماهومنيعلمواأنيجببالمسيحالناسيبشرأنوقبليهودىالفماكمى

الناسيعلغأنألحديمكنفالمنهيتعلمواوانيسكتواأنتالميذهمنيطلبأنيسوعاهتم
أوالمنهتعفمقديكنلممايسوععن

823



الفرورىإليمان

714112قى

إنسانيةمشحثةراجهحتىالتجلىجبلقمةعلىالسمارىألمجداختبارمنيسوعنزلماسرعان

الالميذاإوأحضرهسسققدوكانبالصرعالمصابابنهرجللهاحضرفقدعمليةمطاليب
تترجهاأذيمكنمرضهوصفتللتىاليونانيةوالكلمةيشفوهانيستطبعوالمويسوعغيابفى

مناألقدمينااعتقادلىوالجنونالماضىفىالمجانينوصفصهذاوكانالقمرضربةالبأنهاحرفيا

أذوتكنناأيضارلآلخرينلهوضارةخطيرةللولدحالةكانتولقدالشريرةاألرواحعمل
وبكلمةليسووقدمهابةأحضرلذلكيسوعظهورعندكبيربارتياحاألببشعورخمر
الولدوشفىللشريرالرويسوثأخرجرادعةقوية

النافعةبالمعافىئتلئةالقصةهذه

األرواحإلخراخالسلطاننالواقدكانواالتالميذأنفمعالصبىوالدبإيماتلعجبإننا
الرغمعلىلكنثؤيعافشالالتالميذءهؤالفثلفيهاحالةنرىلكنناا01متىالشريرة

الموقفأنقذقدنفسهيسوعفإنيسوعتالميذفشلمن

المنظورةصنيسةالبأنعيرونعريشعندماالحاضرالعصرفىالحالةلهذهمماثلةصورةنركلولعلنا

إنوسيدهاالكنيسةربفىإيمانهميفقدونالذلئهومعالمواقفبعضعالجفىفشلتفد

المسيحبيسوعاقسكمنمزيدإلىدعوةعينهالوقتفيلكنهالكنيسةعلىدينونةالموففهذامثل

جبلمننزلهفقديسوععلىالبشريةالحاجةمطاليبضغطمقدارأيضاهنانرىوخن2

إلىلصعىاللهصوتحمعماوبعدالجبلسفحعندتنتظرهجاتهمطوالبشراالمليجدالتجلى
عليهينبغىالمسيحطريقفىيسيرأنيريدمنلكلومثالصورةهذاوفىاإلنسأنصوت

ساعاتفيونحنبمسيحيتنانشعرأنالسهلمنإنهلهمفلبهيفتحبلبالناسذرعايضيقأال
العألمعنبعيداخلوةفينكونعندمامنااللهبقربنشعرانالسهلومنوالصالةالعبادة

انبعدللبشعرحاجاتلمواجهةأفدامناعلىنقفأنالحقيقىفألدينالدينهوهذاليسلكن

إلىلنوصلهااللهمنالقوةنسحبأنهوالصحيحالدينالعبادةفىركبناعلىجثوناقدنكون
حاجاتنانطرحفنحنوللعملالسوقفىإخوتنامعنلتقىثمللصالةفىالهمعنلتقىأناالخرين
نستطبعجمهانعمةلننالإنماوخمولراحةفيونبقىءوالهدوبالسالملتعمالاللهأماموظروفنا

ليطيرالحمامةجناحىيطلبانينبغىالالمسيحىإنوتأثيربقوةاآلخرينحاجاتنواجهأن

يسوعمعاآلخرينخدمةطريقفىالسفحالىيسكلأنعليهبل

معكمكونمصىإلىلهمالمسيحالسيدقولفإنرصبرهالمسبححزنهنانرىوغن3
ويتعلمواايفهموانفىرغبتهتعنىولبههامنهمينخلصأنفىرغبتهتعنىالاحتملكممتىإلى

ألجلبحزنانهحضورهفيكمابالجسدعنهمغيابهفىياقتدارثعهدواويخلحواأنيستطيعواحتى
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التالميذعلىالمسيحصبرلنايظهرعينهوقتالرفىالكاملنضوجهمدم

حقبقتيئانفرادعلىللتالميذالمسيحبينفقدالمطلوباإليماننوعأيضاهنانرىوخن4

اإليمانهذامنذرةفإنشكدوننفوسهمفىلمتأحقيقىإيمانلدجهمكانلوأنهأ
المعجزاتتصنعأننستطيع

حلفيالممتازينالمعلمينقدرةعلىللداللةيستخدمشائعاتعبيراالجبالنقل9تعبيركاذوقد

خردلحبةمثلإيمانلكمكانلولهمفقالالتعبيرهذايسوعاستخدملذلكالتالمشاعسر
مادىجبلنقلبذلكيعنىالوهوفينتقلهناكإلىهنامنانتقلالجبللهذاتقولونلكنش

سبيلهمفىتقفالتىكالجبالالقاسيةالصعوباتإلىيشيرلكنهوللصخورالحجارةمن

بطولاالنسانينالهاخاصةقوةإلىتحتاجالمشكالتبعضهناكأنللثانيةوالحقيقةب

الفالصومالصوممعبالصالةنقهرهاأنعلينابلتذلناالالمشكالتهذهوالتذللالشركة

وتعبدصالةدوذنسانلمنافعايكون

دفعهاوكيفيةالهيكلعةضر

714272متى

صباحيةذبيحةهناككانتفقدالخدمةلتأديةكثيرةنفقاتيقتضىأورشليمفيالهيكلكان
تقدماتتقدمكانتالخروفومعسنةابنصحيحخروفمماكلفييقدممسائيهوأخرى
الغاليةالكهنةومالبسدائمايحرقكانالذىالبخورإلىباإلضافةهذاوالزيتوالدقيقالخمر

لدفعمالإلىمجتاجالهيكلكانلذلكجداالثينكثيركانالذىالكهنةرئيسءورداالثمن
النفقاتهذه

يدفعأنعمرهمنالعشرينتعدىمنصعلىينبغىعن0331خروجفىءجالماوفقا
ئاقلنصفقدرهاللهيكلفدية

للسعبتسودكانتالتىالفقرحالةبسببشاقلثكالضريبةهذهصارتنحمياأياموفى

للقيمةوصارتاليونانىبالدرهمتدفعالضريبةأصبحتلفلسطيناليونانىالحكمعهدوفى
فىالعاملأجرتعادلةضرلوهىالدرفيعيهايطلقونأصبحواولذلكدرهمبن

آذارشهرمناألوللليومففىجمعهافىمةمنظعملياتيستخدمالهيكلوكانيومينفلسطين
الخاسىاليوموفىللدرهميندقعوقتحانقدأنهفلسطينبالدكلفىيعلنكانمأرس
اليومعنيتأخروعنللضريبةلتحصيلومدينةقريةكلنىمكاتبتقامكانتالشهرمنعشر

يحجزالالأورشليمفىللهيكلمباشرةالضريبةيدفعأنعليهكانآذارمتوالعشرينالخاص
ممتلكاتهبعفىعلى

أمللدرينيدفعيسوعهلبطزسسألواالصرييةمحصلىبعضأننقرأالراويةهذهوفى
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لرجديآلطيةافالذريبةثنهيسررفحنملوألنهشريرةالسؤالهذافىالخيةكانتإطا
واضهامهكمدهللشثوفسببااليبودقادقه

السؤاتأرالمثابهذايسوخبادرهالبيتدخلماوعنالضريبةيدنحيسوبأنبطرسفأجاب
هامةحقائةليعلمه

منأمبنيهمأمنالجزيةأوالجبايةاألرضاملوكيأخذفىلبطرسيسوخسؤالكان1
الأحراصتالبنهفإذأأليسولهافقااألجانبمدابطرسفأحابدااألحانبا

للمللثتدفعالجزيةكانتءالغربامننلأسرتهمافرادمنالالجزيةونيطلبالملوككا
مناعظممرةاقاوهوالملكابنهويسوغفإذالقياسهذاوعلىالملكرأسرة

الاألرضملوكمعالمعنىيتحشىلكىفهذالمعااباستخداالبنونقولهوامايكلاط
السماوىالملكابهذاهللملكالجزيةدمأحراراسثبنىانفكماأيحنمأبالحمع

الهيكلفيأبواهوجدهعندماطفولتهرقىاللةابنأفمجسيسوثكاندتهالجزيةدفعمنحر
294لوقااالأللىفيماكونأنينجغىأنهتعلحاألممافال

الهيكلربابألنهالهيكلضريبةبدفعءيلتزأنيمكنوالحرأنهيسوغأحمرفقدلذلك

يتعثرفلئالنعثرهمألئالدالمطرسالعسوذكرالضريةيسوعدمقدذلكومكل2 الع

يدفعهاأنأرادالهيكلضريبةدفعريرفيسوعونيخعندمااالس

الواجببعملنكتعىالأنيجبونحنلآلخرينسيئامثالنكونأنيريدنااليسوثإن

لسيحأنيمكنكئيرةامورحياتناوفىواجبهمللآلخرينلنبينالواجبفوقنعملانيخببل
منهاالناسيتعراللكىعنهاأنفسنانمنعأنيجبلكنبعملهاألنفسنا

أنمنالركمعلىالقصةبهذهينفردمتىجعلالذىالسببعنالشراحبعضلويتسا3
وقدمتىإنجيلبأنذلكويفسروناإلنجيلكنابيذكرهاأويسوععملهاكثيرةءأشيا
موضوعاألنيسوعحياةمنالروايةهذهيكتابةأهمم09و08عامبينالغالبفيكنب
لهنافعةرسالةالروايةهذهكانتالوفتذلكفيالمسيحينحياةاعترضهاما

أنألعأكعثيثفسباسياناإلمبراطورأمرتدميرهوبعدميالدية07سنةالهيكلهدمفقد

هلمحيرموضوعامامالمسيحيونووففرومافىجوبتيرمعبدخزينةإلىشاقلالنصفصيدفع
يميلونصهودىأصلمنالذينالمسيحبينومناليهودمنكثيرونوكانالأمالضريبةهذهيدفعون

العواقبوصارتالحولةعلىئائرينالرومانلحسبهمذلكحدثولوالضريبةهذهيدفعوااال
الحقيقىالمسيحىأنللمسيحيينليوضحالمسيححياةمنالروايةهذهمتىكتبلذلكوخيمة

يمنعمالبسوأنهتحكمهالتىالدولةلقواننيخضعصالحامواطنايكونأنمسيحيتهتمنعهال
بذلكملزمنلسناأننانعتقدكناإنحتىالضريبةهذهمثلندفعان

بطرسامنطلبيسوعأنهوالقديمفالرأىالضريبةهذهدفعبهاتمالتىالوسيلةأخيرابقيت
نفسهوعنيسوععنللضريبةبهيدفعاستارااألولىالسمكةفمفىليجدويصطاديذهبان

الضريبةهذهمنهدفعاستاراالسمكةفمفىووجدذلكفعلبطرسأناألقدمونالشراحويعنقد
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كةأنعلمالسابقبعلمهالمسيحكانإذاعماالشراحءقدمابينجدليةمناقشةجرتقد
ليصطادهامعينوفتفيمعيئمكأنفىتكونأنأمرهاالمعجزيةوبقدرتهاستاراابتعلتقدما

إلىالشراحأغلبومالالسمكةفمفىاالستارخلقالمعجزيةتهبقدرالمسيحلنأمبطرس
ليستلكنهاالخليقةفىأمرلعالجالطبيعةفوقعملهىعأدةالمعجزةأنإلىاستنادااألولالرأى

خلقعمليةذاتهافى

ذلكيفعلأنلبطرسحرفيهمطإلبةوليسمجازياكانالمسيحكالمانيقولحديثارأيانلك
التاليةالتقاطلىيستندالرأىوهذاذلكفعلبطرسأنلنايذكرالالكتابأنبدليل

قيلومهماديونناوسدادواجبأتناءأدافىالمعجزاتعلىنعتمدأنيعلناالعادةاللهإن1

للفضةمنشاقلعلىللحصولمعجزةإلىحاجةفىيكونوالمفإنهمءفقراكانواالتالميذإن

فىالمسيحاتخذهقدمبدأمعيتنافىذلكفإنحرفياالحديثإتمامقصدالمسيحكانلوإنه3
جعلهالذىهوالمبدأوهذاالشخصيةلمصالحهالمعجزيةقدرتهاستخدامعدموهوحيات

جسدهجوعليشبعخبزإلمماالحجارةيحولأنفضس

علىواالعمادالعملعدمعلىتشجيعايكونهذافإنمعجزةاألمرفىأنفسرنالوإنه3

بالتزاماتناءالوفافىمعجزيةقدرة

التعبيراتاستخدميسوعأنللرأىهذاأصحابيقولالكالمهذامنالمسيحقصدكانمادابذأ
الحصولنىالصيدوهىاألصليةمهنتهيستخدمأنلبطرسليقولوالتشبيهيالخيالالمليئةاليهودية

الصيدصنارةفيلتجدالصيدمهنةاستخدمإذهبلهيقولوكأنهةالضريبهيدفعماعلى
الضريبةولىلكيسددمااألسماكوأفواه

مفاتيحفييومهطعاميجدالكاتبةااللةعالفالكاتبوشرفهالعملحكمةندركالمعنىوبهذا

فىيجدوالميكانيكىأطفالهومالبسمالبسهالقيإدةعجلةفىيجدالسيارةوسائقالكاتبةاآللة

تعولهالتىالجنيهاتفيهيعملالذىالمصنعالة

مجبماوهذاالضرييةليسددبجهدقامبطرسفإنذاكأوالمعنىهذاالمقصودكانءوسوا
فعملهانعلينا
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عشرالثامنألصحاح

الشخصيةالعحتات

مقدمة

إلىعامةنظرةنلقىأنبنايحسنللتفصيلىبالشرحعشرالثامناألصحاحنتناولأنفبل
السلوكودوافعالسيحيةاألخالقلناتشرحالتىاألصحاحاتأهممنفهوجملةاألصحاح
صفاتسبعلنابرزاألصحاحهذاللمسيحىحياةفىللشخصيةالعالقاتيتناولألنهالمسيحى

للمسيحىالشخصيةالعالقاتبهاتتميزأنيجب

األوالدبتواضعيتسممنفإن4اعددالتواضعفضيلةنرىاألولالمقامففىا
والدعيةالمركزفىوالرغبةالشخصىفالطموحالسمولتملكوتفيالحقيقىالمواطنوحدههو

للشخصهوالمسيحىألنذلكالمسيحىحيلةفىمكانالهاتجدالهذهكلاقالذوالنقعللذات
البثرمنإلخوتهخدمصهوفىالمسيحليسوعتكريسهفىنفسهنسىالذى

هىاإلطالقعلىلططاياأعظمفإن57عددبالمسئوليةالشعورصفةنرىثم2

عقوباتأفسىإنمناخبرةأقلأوأصغرأوأضعفكانواإذاخاصةيخطئواأناالخريننعلمأن
علىيشعرالذىاالنسانهوفالمسيحىاالخرينطريقفيالعثراتيضعونمننحويرجههااللة

الناسعلىوقدوتهوكلماللهوأعمالهحياتهتأثيرعنمسئولأنهللدوام

يستصعبالالذللرياضىيشبهفللسيحى801عددالذاتإنكارفضيلةتأتىثم3
مسراتبكليضحىأنيقبلالذىالطالبثبهيوهووالجائزةالبطولةورائهمنكانإذاتدرييا

ءشىكلحياتهمنيبترأنيقبكالذىاإلنسانهوالمسيحىوالتفوقالنجاحإلىليصلوفراغه
دلهالكاملةالطاعةيقدمأنعنيعطله

يهغاللهأنيتبينإنسانهوفالمسيحى1141عددالفردىاالهتمامعننقرأصم4
ياآلخرينهوفيهتمحياتهعلىبهاللهباهمامشعورهينعكسثمومنفردياخاصااهتمامابه

ولكلكأفرلدالناسفىيفكربلالفردفيهيضيعكمجموعالناسفىيفكرالالمسيحىإن
المسيحىنظرفىفردلكلوهكذاالجماعةفىالفرديضيعوالخاصةيةأاللهنظرفىشخص

هوبالفردالمسيحىاالهمامإناللهإلىيعادأنينبغىانحرفأوضلفإذادلهكابناهمية
المسيحيةالدعوةلنشرالدلفعةالقوة

يعنىالالمسيحىوالتساعفاللطثف5181عددوللنظامالتأديبصفةنجدفي5
وينصحيوجهأنيجباإلنسانهذامثلفإنءيشاماويعملالخطأفييسترسلءالخطىتتركأن

المحبةبروحيطبةأنينبغىالتأديبهذالكنالصحيحالطريقإلىليعوداألمرلزمإفابويؤت
المصاحهاالدوامعاليكونانيجبالنأديبوهدفالذاقالردينونةبروحوديسالمتواضعة
االنتقامفىالرغبةولش
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للذهممعايصلونالذينهمفالمسيحيون02اوا9عددالشركةصفةنجدثم
النرعةإنمعااللهصوتإلىويصغونمعاويعبدونمعاضركةفىاللهمشيئةعنيبحثون
المسيحيةلتجاهتغايرالفردية

علىقاجمماآلخرينلخطاياالمسيحىوغفرانكا12عددالغفرانفضيلةنجدثم7
لهكفرالمسيحألجلاللهألنلآلخرينيغفرفهراللهبغفرانتمتعقدالمسيحىأنالحقيقة
خطاياه

األوالدمثل

8114متى

ملكوتفىاألعظمهوعمنالتالميذسألفقدكاشفجوابيعقبهكاشفاسؤاالهنانرى
ملكوتيدخلوافلناألوالدمثلليصيروايرجعوالمإنلهموقالولدايسوعفأخذالسمولت
إطالفاالسمولت

لذلكالسمواتملكوتلمعنىالكلىإدراكهمعدمعلىيدلذاتهحدفىالتالميذسؤالكان

إشارةعلىيدلوهذاالسمواتملكوتيدخلوافلنيرجعوالمأإنإنهميسوعلهمفال

السمواتملكوتالتجاهمغايراتجاهفىيسيرونألنهمبالكليةاتجاههمييرواأنلهمالمسيح
السمواتملكوتعنبعدايزدادونفسوفاتجاههمويغيروايرجعوالموما

اإلنسانكانفإذانحوهيتجهالذىاالنسانهدفهوماهولياةافىسوالاهمإن
فاتالذاتءوإعالالشخصيةواالمتيازاتبالسلطانروالالذلتيةمطامعهتحقيقإلىيهدف

وينفقهانفسهينسىالسمواتملكوتفىالمراطنألنالسحواتلملكوتمضادةاألهدافهذه
السلطانالالخدمةهدفهاحياةفى

ملكوتنحوظهرهيولىبذلكفإنهالوجودفىءئىأهمذاتهيعتبرإلنسان11كانوإذا
االخرالطريقإلىاتجاههيغيرأنفعليهالملكوتخويتجهانأرادوإذاالسموات

األنطاكىأغناطيوسبعدفيماصارالولدهذاإنالقديمةالتقايلدتقولولدايسوعأخذلذلك
هذهومصدرالمسيحألجلوشهيدامشهورامسيحياوكاتباللكنيسةعظيماخادماغداالذى
اللهمنالمحمولومعناهاثيوفوروسأغناطيوسبلقبيلقبكانأكناطيوسأنالفكرة

التالميذوسطوأقامهبيديهيسوعحملهالذىللولدهوألنهاللقببهذالقبوهأنهمئيللذلك
سألللذىهوبطرسيكونأنالمحتملومنآخرولداكانوربماصحيحاهذاكانوربما

متزوجاكانبطرسأننعلمونحنبطرسابنهويسوعأقامهالنىالولدكانوربماللسؤالهذا
95نثوسركو1و841متى

الصغاراألوالدفىصفاتفهناكالعملاهأمنيسوعقصدهاالتىالمعالىههيهمنارما
العالمهذافيبمااالنبهارعلىالمستمرةالقدرةالصفاتهذهرمنألملكوتءأبنارتميزلحيزهم
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فتفتراألشيدهذهرؤيةعلىينعوديكبرئمماولكنهاللهخليقةوائعرأىكلماينبهرالطفل

ترجهللنىءاإلسانسيانسريعوفهموالغفرانالنسيانسرعةاألطفإلصفاتومنبليهانظرته
فىودلرغبةالبراصفاتهمومنمعاملتهميسيئونالذيرالكبارمنأووالديهممنحتىمإ

والعملالمعلم

هذهالسمولتملكورعايافىوجودهاويتحتماألوالدتميزالنىللصفاتأهملكن
للصفات

فييكونأنيسرلكنهاألمامإلىبنغسهيدفعالءحيافوفالولدالتواضعصفة1
المنافسةميدلنودخلالولدكبروكلماءاالختفايقضلبلالظهورفىيرغبالإنهالخلف

الغريزىالتولضعهذامنهضاعاألولىالمراكزعلىبالصراعءللملىلمالعاهذافى

يفكرالفهوطبيعياأمراغيرهعلىاالعماديعحبرللولدفبالنسبةالئبهالولاالعيمادصفة2

ويهتمونمجبونةمقعلىبعتصداندمسروراراضيايكونوهونفسهوألجلبنفسهالحياةيواجهأن

حياتهميمألرسالماقوةينالونشكوالفانهمدلهبالنسبةالموقفهناأتخذواالناسأنولوبه

يقدروالحاجاتهكلسيشبعانأنهماويئقوالديهعلىالطفليعتمدالثقةصفة3

فىأبدايشكوناللكنهمبيوتهمأموريدبرواأوومالبسهمطعامهميعدواأويشنرواأناألوالد
والديهمعيحرجالولدإنبيوتهمللىيعودونعندماوالمأوىءوالكساالطعامسيجدونانهم

فىيقكراللكنهالطريقيعرفأنودونالتذكرةثمنمعهيكونأندونلالرتحالأوللسفر

والديهفىيثقفهوءاألشياهذه

نموذنيوللنيفىوئقتدالولكاعمادوإنالآلخرينمععالقتهفينموذجهوالولدتواضعأن
السماوىأبيهمعالمؤمنلعالقة

والولذيسوع

اهـو810517متى

الضرورىمنلذلكالعباراتهذهمنءأجزاتفسيرفىالصعوباتبعضالقارىيصادفقد

المسيحالسيدتعاليميجمعأنيحاولكانالبشارةهذهكاتبمتهأنوأوضحناسبقكمايننبأن
بعضيجمعأنهيبدواألصحاحهذامناألولءالجزوفيمعينةلموضوعامعينةرؤوستحت

األوالدعنالسيدأحاديث

تستخدمكانتفالكلمةمزدوجمعنىعلىللداللةولدكلمةيستخدمونودللكانوقد

المعلمكانوقدالمعرفةفيالمبتدمحءعلىللداللةتستخدموكانتالعمرفىللولدعلىللداللة

اإليمانفىللناثععلىتدلولدفكلمةلذلكأوالدهأخهممنهيتعلمونمنعليطلقالهودى

االيمانعنلببتعدالموثرلتبمختلفيتأئرأنويمكنتماماهينضجلمللذىللسخصىعلى
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الطريقفيءالناشىأوالعمرفىالولدتالمعنيينهذينإلىولدكلمةتشيراآلياتهذهفي

المسيحى

أحدإلىكاتشيرباسمىداوكلمةقبلنىفقدباحمىهذامئلولداقبلمنالمسيحتال
أمرين

فحسباألوالدألجلالنؤديهعملوتعليمهمباألوالدعتايتماأنأىألجلىتعنىفقدأ
نفسهالمسيحألجلولكن

الولدهذاإلىالمسيحبركةحاشدأىبانهىإياهمباركافبلهتعنىوفدب

المسيحبركةإليهحاملينبقبولهأوألجلهللولدبقبولالمسيحيقصدماذا

مجربفبهنعيشالذىقالعالمالتواضعفيالولدهذاروحلهمنكلقبوليقصدقدإنهأ
حعالمتوةالشخصنصيبيكونماوكثيراالظاهرينالبارزيناألشخاصإلىواالهقامالعنايةبتوجيه
الالذينالهادئينءالبسطايقبلواأنالمؤمنينيشجحهناوالمسيحوالنسياناإلهمالالهادمم

األطفالقلبلهمالذيناآلخرينعلىوشخصياتهمنفوسهميفرضون

الذىوالتعليموالحنانوالحبالالزمةالعنايةومنحهمباألوالدالترحيبببساطةتعنىوقدب
يسوعنساعداللهمعرفةنحواألوالدووجهناالعملبهذاقمناإذافنحننافعيئرجااليجعلهم

عملهفى

أنشاقعملإنهالولدذلكفىيسوعنرىأننستطيعأنناالعبارةهذهتعنىوقدج
بكلاالهمامالمرهقومناالستقراروعديمىالحركةالكثيرىللعصاةءاألشقيااألوالدنعلم

يسوعيساعدمنالوجودفىيوجداللكنذلكوغيروطعاممالبسمناألطفالحأجات
فىوالمشرفةاألحدمدرسةفىوالمعلمالبيتفىاألماألمورهذهيعملونممنممزالمسيح

بقبولهميسوعيكرمونفهملذلككلهالمسنقبلرسالةيؤدونءهؤالإناألطفالروضة
األعمالهذهمثل

الرهيبةالمسئولية

01و8157متى

يوجهنارهيبةمسئوليةلنأتوضحاآلياتهذهفىالسائدةالنبرةإن

اإلنسانبهدادةولآلخرينالخطيةتعليمفطاعةلناتبينفهىا
المحرمالطريقفىاألولىالخطوةإلىيدفعهللذىفهورفقائهأحدمن

خطاياإنقالواألنهموذلكلآلخرينلططيةتعليمهىتغقرالخطية
امتدادهذافإنيخطئواأناآلخرينيعلمكانأذاولكنهنتائجهافى

لططيةتنتشروهكذالآلخرينيعلمهاأنمعرضالخطيةتعلمالذى
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يسوعالها

الخطيةلعملتشجيعأول
كبراندالهواعتقدوقد

محدودةالشخصيةاإلنسان

هذاألنللخطيةوانتشار

تيارهاويمتد



تباققدكاتإذامعذباسيبقىهذايعملمزإنساتلراعقخطيممنأفظعالوجودفىلي
الخمميرمنءشىله

هذاسببعفسألوهموتهعندنفسهفىمبرحةاالمايعافىكانعجوزارجاأنمجثى

جدواورفاقهيليلعبكاتصغيرصبىوهرأنهلهمترفلوأحيرايعانيهكانالذىالعذاب

اخامهافحرلراالصحيحالطريقنحوللسياراتتشيرالزراعيةالطرثبعضمفترقعلىمرورعالمة

مابسببالطرفئضلراقدرالنام3أفكرعندماأتعذبإننىلهموفالالمضاداألكاهاإلى
الخطيةإلىاآلخرينيادةهىالخطاياخطيةإنفعلت

منإثالحفأاالخرينيعلموتمنينألهالذىللعقابرفظاعةعلىتنبراآلياتهوهن3
البحرلجةفىويغرثالرحىحجرعنقهفىيعلقأذلهخيرلآلخرينالعرةيسبب

تطحنكبيرينحجرينمنمكوذهوالرحىعلىازلالمفىالحبوبيطحنوناالسكان

طمةالمذيظهراآلياتهذهلىعنهالمكتوبوالنوعثقيالالرحىحجروكانمابيالحبرب

يشيراليوناقالتعبمأنكماليرفعهحمارإلىيحتاخثقيلنوعأنهعليهللداللةالمستخدمةاليونانية
المتسعالبحروسطفىبعيدايغرقانهإلى

البحرفيهيوجدالالذىالمكانهىءالسماكانتلهموبالنسبةالبحريخافوندلهودكانرلقد

مجعلونكانواللروماناذرمعفطجاأمرالليهوداللنسبةالغرقوكانا12رؤيابعدفيما

نظرهمفىألنهبالغرثالناسيعدمونالكانواالهودلكنعندهمالموتعقوباتإحدىالغرث
ألنهموالوثنييراألممعقابفظاعةإلىيشالرونكانوااليهودالربيينتعليموفىالتامءللفنارمز

ثورهأناليهودتاريخكتابهفىيوسيفوساليهودىالمؤرخويذكرالءالماالبحرفىيطرحوذال
الجليلبحرقىوأغرقوهمهيرودسأنصارالجليليرنوأخذالحليلفىحدثتيعةفظ

أفكارأمامالمسيحيصورهأنأرادالذىالعقابفظاعةمدىلنأيتمينالحقائقهذهكلصت

إلىاآلخرينيقودونمننصيبمنيكونالفظيعالعقابهذامثلأنويوضحالسامعين
رهيبةمسئوليةمنفيالهاالخطأ

فالبدقائالمنهاءمملوالعالمأنيؤكدالتىالعثراتمنليحذرحديثالفىالسيديمضىثم3

ذلكومعللتجاربينعرضأندونالعالمفىيحياأنإلنسانيمكنفالالعراثتأقىأن

أولبكخاصةللتجارباآلخرينتعريضفىسببايكونالذىاإلنسانمسثوليةمنيخففالفهذا
بالحرىبلاآلخرينطريقفيعرةحجريكونأالالمسيحىواجبفمناإليمانفىالمبتدئين
حسنايعملأنيعرفمنأنيتضمنوهذاالناسأماممنالعزاتأسبابيزيلأنعلبهينبغى

المظالمإزللةفىجهدهيعملأنالمجتمعفىالمسيحىواجبومنلهخطيةفذلكيعملوال
الخطيةلعملمدفوعينأنفسهمللثريجدالحتىللمعيشيةللناسأحوالوتحسيناالجتماعية

انطروا01عددفىالمسيحقالققدللطفلالعظمىاألهميةعننقرأءالجزهذاختاموفى4
وجهينظرونحيئكلالسمواتفىمالئكتهمإنلكمأقولألنىالصغارءهؤالأحدتحتقرواال
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هـالسمواتفىالذىث

فاعتقدواعجداشبأسلوبالمالئكةعقيدةفىيعتقدوذالوفتذلكفىاليهودكانرفد

والمطروالبرقوالرعدكالرجالطييعةقوىمنقوةلكلوكذلكبهاخاصامالكاأمةلكلبأت
مالكاطفللكلبأناعتقدواثمخاصامالكااألشجاررامنورقةلكلإنقالربعضهم
أنءالسمافىاللهوجهحينكلفىينظرونمالئكهمبأنالقولمعنىيكونلذلكحارسا

الملكيةالنظمفىالملكىالبالطمنمستعارةوالصورةاللهأمامالمثولفىمستمراحقاالمالئكةءكؤال
كلفيالملكأمامالمثولحقلهمكانبذامحظوظنالحاشيةورجالءالوزرايعتبرحيثالقديمة
انحتىاللهأمامحظوةذووإنهمفيتظهراألطفالءهؤالأهميةإنيقوايسوخفكانحجت

اللهأمامدائماتظهرظةالحافمالئكتهم

وطافاتامكانياتمنمجموعةألنهمذلك4الكبيرالمقامهذالألطفاليكونأعجبال
تظلأنفيمكنوتدريبهالطفلتعليمكيفيةعلىاستغاللهانتائجوتتوقفبعدتستغاأكاممة
تظهرأنيمكنكماانيفىرائعةءبناخالقةبصورةتظهرأنويمكنمطمورةاإلمكانياتهذه
الطفلتربيةكيقيةعلىيتوقفهذاوكلشريرةصورةفى

عظيماومحاربافارساكانوفدبرجاندىدوقروبرتأنعشرالحادىالقرذفىحدث

يجمعأنأرادلذلكالرضيعالطفلابنههوعهدهولىوكانالحمالتإحدىفىيخرحأناراد
حتىللحربهويخرجأنقبلالطقللهذاءالواليمينليقسمواونبالئهامقاطعتهثرافأجميع
بسيوفهموالقادةواألشرافءالنبالءوجاالحربفىمكروهألبيهحدثإذالهءأوفيايظلوا

عنالدوففسألهالباروناتأحدابتسمالتحيةهذهيقدمونهموبيماالطفلأماموركعوا
لكنهصغيرإنهنعمالدوقفأجابجداصغيرالطفلإنفقالابتسامتهسبب
انكلترابغزوقامالذىالفاتحوليموصأرفعالالطفلذلككبروفدسيكبر

الكنيسةمسئوليةفإنهالذلكوالشرللخيرلهاحدالإمكانياتطفلكلفيإن

إهمالالشمرورأعظملمنوإنهياتاإلمكانهذهمنالنتائجأفضليحققواأنوالمعلمينوالوالدين
احتقارهمأوياألطفالالفاية

الجراحىصالاالس

9و818متى

عامةنصيحةأنهاعلنفهمهاأنويمكنشخصيةنصيحةأنهاعلاالياتهذهنفهمأنيمكن

كيانهأوحياتهمنوغالثمينبأىيضحىأنينبغىالمسيحىاالنسانأنموالشخصىفمعناما
األبدىلدلهعقابتجنبسبيلفى

جبلوادىوهوهنوموادىهىأصالوجهنمللنارجهنمعناالياتوتتحدث
833



األطقالىمنالبشريةالذبائحلتقدبمالمملكةأياميستخدمكانألنهالدوامعلىملعوناكانورشليم
للذباثحهذهتحرقكانتوهناكمولوخلإلله

وقاذوراتالنفايةفيهلخرقأستخدمبعدوفيماملعوناالمكانفلكصارالملكيوشياعهدوفى

ليصوريسرعاستخدمهوفددائماالوادىذلكتغمروالدخانالناركانترلذلكأورشليممدينة

لهمنفعالمناللهحهلكحيثالرهيباللهعقاببه

عدمأناإلنجبللنايؤكدوهناأبدىواللهاللهعقابألنهأبدبأنهموصوفوالعقاب

اآلخرينعلىضارتأثيرلهالذىواإلنساننفعبالالذىفاإلنسلنالكوارثإلىيؤىالنفع
حياتهمنينتزعلمإذااللهعقابلخطرمعرضوجودهيبررأنيستطيعالالذىوأالنسان

مفيدايكونأنعلىيعطلهماكل

فقدالكنيسةإلىالمسيحيقدمهاعامةنصيحةأنهاعلىاآلياتهذهنفهمأننستطيعأنناعلى
يقدمهاهناضهل503متىنىالشخصىإطارهافىالمسيحفدمهاالمعانىهذهأنمتىذكر
المسيحنطرةتكونفقداإليمانءابناعناألخصوعلىاألوالدعنهنافالحديثآخرإطارفى

هذهالكنيسةإلىيوجهوكأنهءاألعضاباعتبارهماألفراددالىجسدباعتبارهاالكنيسةإلى
اإليمانفيالمبتدئنويعطللآلخرينسيئامثاليقدمعضوالكنيسةفىكانإذاأنهالرسالة

العضواهنهبترفيحسنعامةالكنيسةياةضاراوتصرفهسلوكهيعتيرفردالكنيسةفىكانوإذا

ويفسدهاالكنيسةحياةفىيؤثرالحتى

وانتزاعإبعادمجبأنهعامةالكنيسةحيلةفىاوالشخصيةللفردحياةفىءسوانرىثممن
وتأديبهاالنفسإنكارضرورةنرىالحديثهذارفىمؤلماذلككانمهماومصاثوهاالخطة

المسيحيةالكنيسةلتقويمالضروريةاألساليبكأضها

الفمالوالحروفالراعى

811141متى

عنهيبحثالذىوالراعىالضالالخروفقصةفيهاألنهمسيحالامثالأيسطمنالمثلمذا
أنالسهلومنالمتراميةالتاللعلىفالمراعىايهوديةافىالحرافتضلأنجداسهالكاذقد

عنالبحثفيخاصةخبرةاليهوديةفىللرعاةكانوقدالطريقفتضلوهناكهناالخرافتضى

اثارهاءواستقصاالضالةالحراف

بلواحدفردإلىكلهاتنتمىالجماعيةالمسيحأيامفىفلسطينفىالقطعاذكانترفد

الذىالسببهووهذارعاةثألنةأوراعيانالقطعمعييقىكانوكادةكلهاالقريةاإأحيانا
يرعاهامندونكهاترلوألنهالريةفىوالتسعيندلتسعةيتركأنالرعاةألحدالممكنمنيخعل
ليذهبزميلهمعالخرافباقىيتركالراعىلكنوفقدضلفدنهاكثيراأتليرلىيعودفإنه

وجرتضالخروفعنالبحثسبيلفىعنيفاجهدايبذلونالرعاةكانرقدالضالعلىزيفت
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للتدليلعظامهأوصوفهمنءجزإحضارالضرورىفماحياالخروفوجوديمكنلمإذاأنهلعادة
عنهحثاعنالراعليكففعالمأتقدالخروفانعلى

للناسويقولوننالقمعالقريةإليءالمسافىاآلخرونالرعلةيعودكيفنتصورأنوبمكننا
مترقبةتظلالناسعيوقأنوكيفتائهخروفعنييحثوللتالللالجباعلىصزالالزميلهم

حامالعائداالراعىيرونعندماالناسفرحمقدرنتصورأنونستطيعالعائبالراعىعودة
معهويفرحونيهنئونهلكىحولهويلتفونكتفهعلىالتاثهالخروف

المسيحإلىالصورأحبهىالضالالخروفعنالباحثالرلكلىصورةالصورةهذهإن
اللهمحبةعنالتاليةءاألشياالمثلاهذويعلمناءالصحورةهذهقىائمااللهيشبهكانفقد

عنالراعىتعوضالالباقيةخروفاوالتسعينالتسعةإنفرديةشخصيةاللهمحبةإنا

أفرادعددرادومهماالييتإلىبالضاليرجعلمماالراعىيسترجوالالمفقودالخروف
اللهنظرفىاألفرادهكذاالذاتيةأهميتهقردفلكلمنهافردعنيستغنىالاألبفإناألسرة

والناسللخطربنفسهانفسهاتعرضءحمقاحيواناتفالخرافصابرةمحبةاللهمحبةإن2

إنهميقولونالناسفإنمتاعبفىءاألغبيايقعوعندماوالحمقىءاألغبيامعصبرهميققدون
شكرالكنعليهماإلشفاقفىوأعصابهموفتهميضيعواأنينبغىوالالمتاعبأنفسهمعلىجروا

وقدإنقاذهاشبيلفىبحياتهيخاطرالراعىلكنءحمقاالخرافتكونفقدكذلكليسانهلته

علىجرواإنحتىعليهميصبرمحبتهفىاللهلكنبحماقةيتصرفونوقدءأكبياالناسيكون
عنهموييحثيجهماللهفإنالمتاعبأنفسهم

عنهللبحثيذهبلكنهالخروفيعودحتىيشظرالفالراعىباحثةمحبةاللهمحبة3

البيإلىءالخاطىيأتىأنهىاليهودفكرةإنالوديقهمهالومااليهوديفعلهلمماهذا

ليبحثالمسيحفىءجااللهألنؤوعفكرةاللهعنالمسيحيةفكرةلكنمستعطفامصتجديأ
عنهمللبحثذهبهولكنهالناسءيجىحتىينتظرلمإنههلكقدماريخلصويطلب
ومتاعبآالممنذلككلفهمهما

واحتقاراوتذمراوتعنيفاتأنيبانجدالالخروفيعودفعندمامبجةمحبةاللةومحبة4
فعلعماوبتأنيبهاألخالقفىيمحاضرةالتائبفستقبلىأحيانأإتناالفرحهونجدهماكل
هنماذلكبعدفيهنثقلنكأنناأوفعلمابشبوذليلمحتقرانهيشعراننريدهءطئناو
إليهنعودوعندماظهرهءوراخطايانايطرحفإنهاللهأماضىافىينسىألالذىاإلنسإنهو
اشجهجةسونرىال

ءالخاطىتحكممحبةاوتحمىلتخلصتحفصالتىالمحبةإنهاحأفظةمحبةللتةمحبةد
محبةمناعجبهافماالخطيةعلىوالسياثةالتجربةعلىلالنتصارقوةتعطيهشرتقويهالعائد



المصالحةحاولة

815181متى

بهاتفوهحرفيةأقوالأنهاعلىاألقوالهذهفبولالصعبمنأنهالمحدثنالشراحبعضظن
وضعهاالمسيححياةمنزمغبعدالاألقوهذهكتبوقدمتىأنواعتقدواالمسيحالسيد
منييدوماعلىهذارأيهمفييستندونوهمالمسيحبهاتحدثالتىالكيفيةعنتختلفبصورة

هذالصقحهاحدودالالتىالمسيحالسيدحروإلىفهاكرالناموسيةإلىتميلاألقوالهذهأن
حديثهفىيجعلهأحتىالمسيححيأةوقتمنظمةكهيئةموجودةتكنلمالكنيسةأنعنفضال

والعشارينالوثنيينيعتبريكنلميسوعإنيقولونوهموالتوبيخالتأديبدرجاتمنكوجة
بعضسيسبقونوللزوانىللعشارينإنمرةقالإنهبللدلهملكوتعنالبعيدينالناسمنبالذات

متىوحببشفقةوالخطاةالعشارينعنوتحدثالسمواتملكوتإلىالظاهرىالدينأصحاب

بعدهوما1213ومتى8101ولوقا1191بعدهوما901

نقلفىمتىإخالصندركأناستطعنااألقواللهذهالصحيحالتفسيرفيملياتأملنالولكننا
المسيحيةالكنيسةتأسيسإلىالمستقبلبعينينظراآلياتهذهفىيسوعفإنالمسيحكالمرواية

ينجغىأنناهىالفقرةهذهفىاألساسيةوالفكرةعليهتكونأنينبغىومااإلخوةبينوالعالقات
فينبغىذلكمئلمنءثىحدثولواإلخوةبينالعالقاتتتصدعفيهموقفعلىنسكتأال

الموقفهذامثللعالخالعملخطةلناتشرحاآلياتوهذهعالجهعلىنعملأن

األمورأسوأفإنبالكالمشكواناعننعبرأنفينبغىإليناأخطأقدأحداأنشعرناإذاا

الفكركليسممإذقاتالشعوراويصيرويتزايدفينمودواخلنافىالشعورهذانكتمأفهو
وسيلةفأفضللكااإلنساننفكيركلءباإلسااإلحساسيشغلحتىالحقدبسموموالحياة
الشديدللعضبتستحقالبسيطةواقعهافىةءاإلسالتبدووالكالمالعتابفىاألمربسطهى

خطاباتكتابةإثشخصيالنقابلهنذهبأتواجبناإليناءأسأأحداألنشعرناإذاأنناكما2

بسببسوعااألمرايزيدقدالشخحيةالمواجهةدوناألمرتصفيةلمحاولةمبعوثينإرسالاوالعتاب
المبعرثجتأوالخطاباتعباراتتفسيرءسو

أحدمعنانأخذأفيصثمنهالغركوالشخححىالفرثىءاللقاهذاجققلمإذا3
احدضاحدءياقواالتتنيةيئريقولالجوفيةتحإعادةلمحاولةاثنيئأوءالحكماءاألصدقا

علىفوشامديذفمعىباءيخطىالتىالخطاياجميرمنماخطبةأوماذنبفىإنسانعلى
قحمدلالنصهذاحديثهفمتىيقتبحصا9تئنيةداألمريقومشهودثالثةفم

فرطاالحةالمفالمساعدةحعناالمقحودبلالشخحمكلىالخطبةإثباتشهادةلكملمالمسم صاس

ههغردأتيفجمرداإاإنساتاءيسيقد5اآلخرالشخسيىالخطأمصدرخذذصن
تسريتهااألموساإظهأعلىيساعدقداتنجتأشخحفوجودلذلكههصويإليهءأساىاتا

المصالحةءسالااإعادة
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واذاللكنيسةفىالمزمنينجاعةعلىمشكلتنانطرحأنفعليناالمحاولةهذهفشلتوأذا
منجوفىالخلمحاولةكانتإذاحلهافىعأصتكونالمشكالتأحدنرىالصباعنلناءتسا

المؤمننألنذلكوالقانونالناموسيةجونىكانتلومماكزاألخويةوالمحبةالمسيحيةالشركة
المسيحيةالمحبةشريعةلألمورمعالجتهمأساسسيضعون

منيسمعلموإنيقوليسوعفإناألمرعالجفىللؤمنيندثركةفشلتإذاأما5
الشخصإهمالفوذلكمنالقصدأنالبعضظنوقدوالعشارعلوثنىعندكفليكنالكنيسة

فإنالمسيحروحمعيتفقالهذالكننهائيااألمرإصالحفىاألملفقدانباعتباروتجاهله
عليهموعطفهشفقتهمقداررأيناوقدأبداالروحبهذاتكنلموالعشارينللوثنينالمسيحمعاملة
هذالربحالحبمنمزيدإظهاريقصديسوعأننرجحلذلكمحاسنهممنللقليلوتقديره
وعاصيأعنيداكانمهماانسانأىإصالحفىاألمليفقدأالالحقيقىالمؤمنوواجبالشخص

وكلءالسمافىمربوطأيكوناألرضعلىتربطونهماكلاألخيرةالعبارةتأتىوأخيرا6
الكنيسةتاريخفىكبيراجدالأثارتالعبارةوهذهءالسمافىمحلواليكوناألرضعلىتحلونهما

خطاياهمناإلنسانلحلاألرضعلىسلطاناللكنيسةبأنيفسرهاأنالبعضوحاولالمسيحية
المقدسللكتابالعامالتعليممعيتفقالالتفسيرهذاأننرىلكننااإلنسانعلىالخطاياولربط
للخطأالمعرضينالبشرمنمجموعةوهىالمنظورةللكنيسةيعطاوهووسلطانهاالكنيسةعن

المسيحويسوعوحدهاللهإاليملكهالسلطاناوالتقديرالحكمفى

61متىشرحانظرلبطرسالمماثلالمسيحقولشرحفىالتعبرهذاشرحناأنسبقوقد
أسفارلتتمةخاصةبإعالناتاللهئةمشيلمعرفةخاصاسلطانالرسلهأعطىالمسيعأنوعرفنا91

مواجهةعندنقرأونحنوحدهمالرسلعلىمقتصراكانالسلطانهذاوأنالمقدسةالوحى
قرعةأونصيبلكليسبقولهالروحيةحالتهحقيقةلهوإعالنهالساحرلسيمونبطرس

أذعسىاللهإلىوأطلبهذاشركعنفتباللهأماممستقيحاليسقلبكألناألمرهذافى
ومتل81232أعمالكاالظلمورباطالمرمرارةفىأراكألنىقلبكفكرلكيغفر
الكالمهذامثلالخريقولأنعادىإنسانىيجتروالالرسلعلىمقتصراإلعالنهذا

اللهخداممواعظبأنالتعبيرهذاشرحفىالبعضرأىآنفاإليهالمشارالشرحفىذكرناوقد
هذاعنهمسيرفعوالغفرانالخالصرسالةوبتقديمالبشرصخحيرعلىمربوطاعبئاالخطيةستجعل
التصرفاتبعضإجازةبمعنىالربطوالحللكلمنىاليهودىاالسنخدامإلىوأشرناءالعب

ؤمنعها

توثرلناألرضعلىهناعالقاتناأنهوالتعبيرهذامعنىانيرونالبعفأنهناقضبفص4
نحاولأنينبغىلذلكءالسمافىحياتناإلىتأثيرهافيتمتدولكنهااألرفحياتنأقعلىفقط
األبدىمستقبلنافىتوثرالحتىمناالعالقاتهذهإصال
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المسيحضوروة

52و8191متى

الحقيقىمعناهالنفهموتأملبعمقفيهانفكرأنينبغىالتىالمسيحأقوالمنقوالنجدوهنا
امرألجلالصالةفىاثنانلفقإذاإنهيقوليسوعإنالفشلوصادفنااألملخيبةأصابتناوإال
اإلطالقعلىشروطبدونحرفيااألمرفيفكرناأنناولولهماسيحققهاللهفإناألمورمن
روشخصانفيهاأتفقلهاحصرالمراتفهناكصحيحغيرللقولهذاأننظنقدفإننا

تتحققلمصلواتهمولكنضالخالصأومريضءشفامثلمعينموضوعألجلةلدفى
يصلونماينالونالوأحيانالدلهبملكوتتتعلقروحيةأغراضألجليصلونكثالينإنحرفيا
يحتويهاالتىالعميقةالعاتىفىنتأملثمواقعيةمواجهةالحقيقةهذهنواجهأنالخيرومنألجله
القولهذا

األنانيةفالصلواتانانيةتكونينبغىصلواتناأنهوالقولهذامننفهمهماأولإنا
أندونوحدناالشخصيةحاجاتنافيالتفكيرمجردليسبالصالةالمقصودإناللهيجيبهاال

لذللثالمشتركةحاجاتنافىكإخوةمعابالشركةالشعورالصالةفىالمقصودبلباالخريننعبأ

فيوأنهكجماعةبلكأفرلدلناتعدلموالحياةالعالمأنعالمينمتفقينمعانصلىأنينبغى
تجابلناآلخرينالناسبعضصلواتأنذلكفمعنىنحنححلواتناتجابعندمااألحيانيعض
فصالةمناآخرحرمانمعينةلوظيفةنوالعااوآخرينفثلنحننجاحنايتضمنكثيرةوأحيانا
األنافىالذاتىالجانبمنتخلوالتىالصالةهىمعااالتفاق

نذكرأنينبغىأنناعلىتستجابدائمافإنهااألنانيةمنصلواتناتخلوعندماإنهثم2
ننالولكننانرغبهاالتىاالستجابةننالالالصالةفىأنناوهواألساسىالصالةقانونهنا

بقلوببشريةمخلوقاتوألننالنابالنسبةأفضلأنهاومحبتهحكمتهفىاللهيرىالتىاالستجابة
المواقفمنالهروبفيللرغبةصلواتهىصلواتنامعظمفإنسثحريةوآمالضواقوأاوفو

استجابةلكنمؤلمصعبموقفأوفشلاوحزنأومعينةتجربةمننتخلصلكىنصلىفنحن
موقفمنهروبالنايقدمالفاللهلالنتصارطريقهىبلللهروبطريقاليستدائمااللة

نتحملهانممكنايكنلممالنتحملويساعدقنفهمهأننستطيعالمالنقبليعيننأنجلإنساق
ويعطتانواجههأتعلىوحدناالقدرةالمانواجهأنعالرينقدومجعدنامساعدتهبدون
ءإرشالمحوذندركهاأنيمكنناكاذمابكيفيةاألمورلتصريفحكمة

فالالكأسعنهلتعبريسوعصلىففدجثسيياتبستاذفىتجدهللصالةماالكطالمثاإذ
للصليبمنوإنقاذاهروباتكنلماالستجابةلكنمخيلتهامامماثالكانمرعبامضنياموقفايواجه

لعنته4اآألمهعلىاألنتصاراتحملهلمواجهتهكانتبا

اللهجوابدائماهىاالستجابةهذهأنعاىاجابتهاللةسيرساأنانيةتدنصلىعندما
خنننتظرهارزفاالجرابدربالخطذاب
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وسطهمفىسيكونفهناكباسمهثالثةأواثناناجتمعإذابأنهالحديثيسوعيولصلصم
يكوناللةمجدفإنالشريعةبدراسةوينشغالناثنانيجلسعندمامأثورقوللليهودعندكانلقد

باحمهثالثةأوائناناجتمعحيثماحاضرااللهمجدءبهايسوعنرىوهكذاوسطهمئ

مجالنفيالعظيمالوعدهذانرىأنويمكن

الكبرعاالبئفىهوكماالصغيراالجتماعيحضرفيسوعالكنيسةمجالهواألولالمجالأأ
المسيحيسوعفليسالهائلةالكبيرةالنهضاتفىهوكاالكتابدرسفىالصالةحلقةفيإنه

عددهمكانمهماالمخلصونالمؤمنونمجتمعحيثماالناسمنالهائلةاالعدادعاتالبئمستعدا
وشخصهذاتهيعطيهمفهوقليال

الثالثةأواالثنينانالقوللهذاالقديمةالشروحاتفمنةاألسمجالهوالثانىوالمجالب

لهتتعبدأسرةكلفىهناكفيسوعوالطفلواالماألبهم

بالنسبةلكنالبهيرةالضخمةالمناسباتفىإالعندهمماأقضليقدمونالمنالبشرمنهناك
فيهايكونرائعةضخمةمناسبة5فهباحمهثاللةأولنانااجتمعحيماليسوع

نغفركيف

811253قى

يسرعبطرسنرىكثيرةمناسباتففىالحدشافىواندفاعهبطرسلسرعةبالكثيرندينإننا
بطرسكانالمناسبةهذهوفىاألجياللكلنافعةخألدةبتعاليميكلمهالمسيحيجعلمماالكالمفى

ألخيهاالنسانفيهايغفرالتىالمراتعددعنيسوعسألفقدتسامحهفيكرصمأنهنفسهفىيظا
مراتسبعالغفرانودفترحالسؤالعالبنفسهيجيببأنوتطوع

اإلنسانيغفرأنقضتاليهودمعلمىالربينتعاليمفإناعتباطابطرسكالميكنولم
كريطلبهفالأخيهمنالغفرانيطلبمنحنينةبنيوذىالرلىقالوقدمراتئالثألخيه
أخطأوإذالهيغفرونمرةإنسانأخطأإذااليهودبنيوذىالرلىوقالمراتثالثمن

الكتالىوالدليللهيغفرونالالرابعةالمرةوفىيغفرونثالثةأخطأوإذالهيغفرونثانية
الثالثةالشعوبفنوبعننقرأعندماعاموسسفرمنمأخوذاليهودعندالتعاليمهذهصحةعلى

عنهأرجعالواألربعةالثالثةدمشقذنوباجلمنالربقالهكذا9مثلواألربعة
3اعاموسواسرائيلويهوذاوموآبعمونوبنىوادوموصورغزةذنوبعنوهكذا

اللهغفرانأناألقوالهذهمناليهوداستنتجوقد2146و691131
اإلنسانإناليهودفالوقدالرابعالذنبعندوالمذنبالخاطىيعاقبثمذنوبثالثةإلىيمتد
ذنوبثالئةمنكرفيغفراللهمنأرحمأنهيدعىأنيعشطيعال

جداطويالشوطاالغقرانطريقفىسارقديكونمراتسبعغفربذاأنهبطرساعتقدوقد

منالقدرهذاعلماالكبيرءالثنابطرسوتوقعواحداوزادهالغفرانمراتعددضاعففقد

3



إنساتايغفرفعندماحدودباالتغفمالمسيحيةاتارعنهملةقييسرجواهـلءاخسا هـهـا

حدردبالعددال3دائماالغفراذاعايتعودمراتصبعمرةسبعين

لدرفمقهءلسالى3سنهحداكرلدءالذالعدنانمدمثذش صااسوسيويسوصااص

كماشثرامنأبداتل11حقائقيسوارخمسالمثاهذاوفىسيدهعاقبهوكيفمغيرح

رنعليمها

منالغفراتلننانغفرأنينبغىأنناالجديدالعهدكافىنراددرسايعلمنافهو1

7دمتىدايرحمراألنهمللرحملفطهاللهلهيغافرأنيرجوأنيمكنهالسللنايغفر

تهمزللنايغؤشإذفإنهبقولهبالغفراتالخاصءالجزيسوثشرالربانيةحالةالثذكرربعد

دتكمرأيضاأبومليغفرزالضهمللناستغفروالمإذالسياوىأبومأيحنالكميغغمر
11رحمةيعحالىلبالرحمةصمالحألزاالرسوليعقوبكتبوداو641متى

231يعقوب

شتالمقارنةهىالمثامذافىالظاهرةالفكرةإنكذلكاألمرنصيأنينبغىولماذا2
فالعشرةجنيها042محواانعاودلوزنةوزنةآالفبعشرةمديوناكاناألولفالعيدالدينين

مقاطعةميزايةمناعظمهوحقاضخمدينوهذاجنيه2و000004تعادلىوزنةاالت
006كاذوالسامرةوالوديةأدومتشحلكانتالتىالمقاطعةدخلفإنالوقتذلكفىكامدة

ينالدفهذافقطوزنة003كانتكنيةمقاطعةوهىوحدهاالجليلمقاطعةوايراداترزنة

الدينبذلكالسيدسهفقدذلكومعملكفديةمنممبركان

الكببرالدينإلىللدينهذاونسبةجنيهاتخمسةيعادلبمااىدينارمائةفكانالثافىالديناما
مذهلةكانتدلدينينبينقالمقارنةلذلك005راحوالى

يالمقارنةشيئاليستفهىإليناالناساساعاتكانتمهماأنهالمسيحابرزهاالتىوالقطه
للناسنغفرلمفإذاقيمتهتقديريمكنالاللهلناغفرهالذىدينناإناللةحوخطاياناإلى

اللهمترحمةننتظروالخطايانااللهغفرانبقيمةنحساأننانبينفنحنهمءأخطا
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عشرالتاسعألصحاح

الطالقمشكلة

9ا91متى

فىكماعصرهفىكذلككانمعقداحيويأموضوعاالمسيحالسيديعابمالفقراتهذهف

يكنلمواليهودعندالرأىفيخالفمثارالطالقمشكلةكانتولقدأيضااآلننحنعصرنا
النزاعهذافىيسوعيدخلواأنالقريسيينأرادوقدالموضوعهذافىمعينرأىعلىإجاعاك

سببلكلامرأتهيطلقأنللرجليحلهلبسؤالهمالفكرى

وكانوامقدساواجبانظرهمفىكانفقدساميةنظرةالزواحإلىاليهوديةالنظرةكانتوقد
اكرواوهىايجأبيةوصيةيكسرإنهعاماالعشرينسنيعدماإلىزواحدودييقىميعتبرون

الناموسلدراسةيضفرغلكىزواجدونيبقىمنعدافيمااألرضوامألواممزواش

علىمبنيةهىكماالزواجإلىلليهودنظرةكتاباتهفىيوسيفوساليهودىالمورخذكروفد
يجبالزوجيةالحياةإلىالدخولأنفذكر4832اليهودتاريخالموسويةللشريعة

امرأةيتزوجوالطيبةةأسمنءعذرايتزوحأنمجبوالرجلوتفكيررويةبعديكونأن
زانيةكانتأوالعبوديةتحتكانت

عندماءعذراتكنلمأنهازوجتهرجلاتهموإذاآخررجلامرأةاالنسانيفسدأالوينبغى
ثبتفإذاعنهايدافعأناخيهاأوأبيهاعلىومجبالتهمةعلىاألدلةيقدمأنفيجبتزوجها

ثبتواذاالفظيعةالخطبةبسببإالأبدايطلقهاواللهزوجةيتخذهاأنفيجببريثهالفتاةأن
اربعيئيجلدأنينبغىاالتهامإليهاوجهالذىالرجلفإنرويةدونمتسرعاخببثاكاناالتهامأن

الفتاةوأذنبتاالخهامصحةثبتإذاولكنألبيهاشاتالخسينيدفعكاواحدةإالجلدة
كاهنابنةكانتوإذاتموتأنإلىبالحجارةترجمأنفيجبالناسعامةمنالفتاةوكانت
حيةتحرقأنفيجب

بالموتعليهمايحكمأنفيجببرضاهاهذاوكانالزواجأهبةعلبفتاةرجلغررواذا
النجدةتطلبأنفيهالفتاةعلىيتعذرمكانفىأومنعزلمكانفيوقعقدالشرعنإذاأما

وحدهالرجلعلىالموتحكمفيكوناإلئمعلالشابوأجبرها

يدفعلهيزوجهاأنأبوهارفضفإذايتزوجهاأنفيجبمخطوبةغيربفتاةرجلغررواذا
ثاقالخمسينلإلب

قولوحسبالهدفساميةاليهودعندوالنقاوةوللطالقالزواجقوانينأهحافكانتوتد
قلوقدللطالقيكراهيةهىالمئاليةالفكرةكانت261مالخىالطالقيكرهأنهافه
شبابهامرأةنسانيطلقعندمابالدموعكىلنفسهالمذبحإن
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المثاليةبسيهماضاعتعامالنهناككانوقدجنبإلىجنباتسيرالموالواقعيةالمثاليةش

المبادىبهتنأحلماتمامامغايراأمراالواقعتوأص

ألبيهاملكارتعتبوهىلثعمجرداليهودىالقانوننظرفىكانتالمرأةأنهواألولالعامل
وكانتالصحيحيالمعنىشرعيةحقوقلهاتكنلملذلكالزواجبعدزوجهاإلىملكيتهاتنخقلثم

عنالبحثفىمتخصصينأناسبوساطةأوالوالدينباتفاقتتماليهوثيةالزواححاالتمعظم
نتتزوجالفتاةكانتماوكثيراطفولتهافىالبنتخطبةتتمكانتوأحياناللشبانزوجات

الذىللزوحترفضأنعشرةالثانيةسنفىالفناةحقمنكانأنهومعقبلمنهشلمرجل
الحدوثنادركانهذالكنأبوهالهااختاره

ومنفقورغبتهالرجلطلبعلىءبنايتمأنهكانتالعامةفالقاعدةالطالقموضعفىأما
تطليقمجوزاللكنموافقهابدوناوبموافقتهاءسواتطلقأنيمكنالمرأةإناليهودقوانين
موافقتهدونالرجل

تطلقهأنتستطيعاللكنهايطلقهاأنيمكنهوالرجلللطالقتطلبأنتستطيعالأةفا

فيجبالخلقءصوخالفأخرىألسبابطلقفإذاللمرأةالضحاناتبعضدلقانونكافلرفد
محامالكانتوقدالطالقمنللحدنظاماهذاكانوقدالصداقمؤخرأوالمهراجهاإيعيدأن

القدرةعدمأوالعجزحالةفيأوالزواحيتمأنيستطعلمإذاالرجلمنالمرأةث6بطاخكم
معدبمرضأصيبإذاتطليقهاعلىللرجلترغمأنالمرأةقدرةفىكانوقدعليهااإنفاثاعلى

إذاأوالكالبروثيجيعأنللرجلمنيستلزمكانألنهللجلوددباغاكانإذاأكالبرح
المقدسةاألرضبتركيلزمهاأتاراد

الرجليدفيدلسلطاتكلزوجهاطالقفىحقوقللمرأةليستانهالعامةالقاعدةكانت

فىاسنخدموهالذىالنصإلىمستنديندلطالقعمليةيسهلرنكانوادليهودأنالثانىوالعإمل

وتزوجامرأةرجلأخذإذاا42تثنيةفىوردوقدموسىناموسمللمسيحسؤالهم
يدهاإلىودفعهطالقكتابلهاوكتبءيثىعيبفيهاوجدألنهعينيهفىنعمةتجدمفإتجها

بيتهمأطلقها

واحدةجملةعنعبارةوهوطالقكتابللمرأةيعطىأنالرجلعلىالسهلمنكانقدش
وهكذااألسبابوألتفهبكرةهمءنسايطلقونلليهودكانلذلكطلقهاأنهتفيدمكتوبة
الواقعيةأمامالمثاليةضاعت

ةهوداليعندالطالقأسباب

عيبفيهارجدألنهعينيهفىنعمةتجدلمإنالمرأةيطلقأنيمكنهالرجلإنللشريعةتقول
فىيوقعوهأذيسوعسألواالذينوأرادالعيبهذاتقسيرفياليهوداختلفوقدشىء

ثهعمذهبقالتفسيرهفىتختلفالربيينمذاهبكانتفقدالقولهذاتفسيرمشكالت
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المذهبهذاويقولغيرهآخرلسببالمرأةطالقيجوزوالفقطالزنىهوالمقصودالعيبن

أمأتطليقهايمكنفالالزناخطبةكبترتلممادامتلكنهاكايزابيلوةشرالمرأةكانتولوإنه
يمكنإنهالمذهبهذاأصحابفقالكبراتوسعاالعببهذاتفسيرفىتوصعفقدهليلمذهب

معتحدثتإذاأومضفورغيربشعرسارتإذاأوطعامهأفسدتلذادلمرأةيطدقأنللرجل
نبراتكانتإذاأووجودهفيالزوجوالدىإلىاحترامبدونتكلمتإذاأوالطريقفىالرجال
المجاورالبيتمنسماعهايمكنعاليةصوتها

أجملامرأةوجدأنهتفسيرهايمكنعينيهفىنعمةتجدأالعبارةإنعقبةللرلىقالوقد
نهاكزوأجامنها

ألتفهاليهودعندشائعاقالوأصبحوانتشرذاعالذىهوهليلمذهبأنلألساةكانتوقد
سبابألا

وهماحالتينفىإجبارياالطالقكانالربينشريعةحمحبأنهنضيفالصورةتكملولكى
اختيارلهوليمىيطلقهاأنزوجهاعلىالضرورىمنكانامرأةزنتفإفاالعقموحالةالزناحالة

ألنيطلقهاأنيتحتمكانأطفالإنجابدونسنواتعشرمعهعاشتإذاأنهاكاذلكفى
األطفالإنجابهونظرهمفىالزواحهدف

يمكنالطويلةمدةرجلغابفإذاالمرأةمنالرجلبطالقيسمحسبباالهجريكنلمو
الطالقأسبابمنالجنونيكنولمواحدشاهدبشهادةموتهيثبتلمماتطلقهأنلزوجته

وإذايحميهامنتجدفلنطلقهالوألنهيطقهاأنللزوجيستطبعالبالجنونامرأةأصبتفلو
كتابيكتبأنلهيسمحإدراكامدركايكونالألنهبالطالقلهيسصحالبالجنونالزوجاصيب

بوعىقال

الزواجعنسؤالهميسوعإلىقدمواعندمااليهودأذهانفىكانتالتىالصورةهىهذه
الموقففىجوهرياتغييرايتضمنجوابايقدمأنيسوععلىكانلذلكوائطالق

يسوعجواب

مذهبيويديسوعكانإذاعمامنهماستفهامالواقعفىهوليسوعالفريسيينسوالكاذ
ومناتشاتهداخالفاتهمفىيدخلونهوهكذاالمتحررهليلمذهباودلضيقثهعى

الحالةإلىالناسبأفكارعادلقداألصليةبدايتهاإفىاألمورأعادانفكاذيسوعجوابأما
الخليقةقصةظروفانوواضحوامرأةرجالءوحواآدمخلقاللهبنفقالالخليقةعندالمثالية
كامالاتحادهماكانوقدآخركائنألىوليسلآلحرمنهماالواحدخلققدءوحواآدمأتتبى

لماالنموذجهىءوحواادمفينراهاالتىالصورةهذهإنيسوعيقولثمينفصموالوضروريا
ومنءوحواآدمالرتباطةإعاهوزواجفكلبعدهمايأقىزواجصعليهيكونأنينبغى

مستحيالكانبلجائزغيرأومكروهءمجرديثىالثاطايكنلمءوحواادمحالةفىأنهالواضع
ممهيتزوجانمنهمالكلىيممنالعالمفىيكفىلمألنه
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ويسوعوخطأطبيعىغرأمرطالقكلأنوهىالعامةالقاعدةيسوعأمامنايضعهنا
أوللمبدللتشريعبينفرقوهناكعلمأمبدأيقررلكنهقانوناأوتشريعايضعالهنا

يجيزالذىموسىتشريعينلقضياعتبارهيسوعليهاجموافرصةالفريسيونوجدأيضاوهنا
ولعلهما42تثنيةعيبافهاوجدأوزوجهاعينىفىنعمةالزوجةتجدلملذاللطالق
قدمهاالنىضريعتهفىمخطئاكانإذأموسىهللهيقولونوكأنهمالحقيقةبهذهيسوعواجهوا

اللهمنبوحىلنا

سمحبلبألطالقيأمرهملمإنهللطالققانونالهميضعلمموسىأنيسوعجوابوكان
جمردعنموسىوضعهالذىفالتننياستخدامهيسيئونكانواللذىالموقفينظمحتىفقطبه

قساوةأجلمنموسىإنللسيحوبتعبرالساقطةللضعيفةالبثريةللطييعةليوافقمنهحماح
للمثاليةالصورةنرى42و232للتكوينسفرفىولكنناآنسلتطلقواأنلكمأذنقلوبكم

لدلهأرادهاالتى

أخذتءامرمنألنهاامرأةتدعىهذهلحمىمنولحمعظامىمنعظماالنهذهادمفقال
لدلهقصدهوهذاواحداجسداويكونانبامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجليتركلذلك

بقولهالقاعدةالمسيحللسيدوضعثم

يزلىبمطقةينزوجوالذىيزنىبأخرىوتزوجالزنابسببإالامرأتهطلقمنإنلكموأقول

9195محى

21و11ت01مرقسفىنقرأاألخرىالبشائرفىوردبماللقولهذانقارنوعندما

باخروتزوجتزوجهاامرأةطلقتوإنعليهايزفىبأخرىوتزوجامرأتهطلقملهمفقال5
تزنى

6181لوفاوفى

كألىرجلمنبمطلقةيتزوجمنوكليزنىبأخرىويتزوجامراتهيطلقمنكلي

تطلقأنللمرأةممكناكانكأنهتبدومرقسروايةأننالحظالثالثالرواياتهذهوبمقارنة
لزوجهاالمرأةتطليقإمكانيةلنفلكتفسيرولكناليهودعندالطالقلنظاممخالفوهذازوجها
فقطلليهودالاألملتثملنظرئهيوسعأنالسيحوأراداألممعندشائعاكان

لثراحبعكاويقولالزنابسببللطالقللسماحإلىتشيرالولوقايمرقروايةاننالحظكما

اآلخرالبعضويقولدليهودعندطبيعياأمراكانألنهافترلضااألمرهذاأفترضاولوقامرقسإن
الظالقعدمهىاللهعندالمثاليةالصورةألنسببألىبالطالقيسمحأالفعالقصدالمسيحإن
يطريقعوضعتفإنهامتىروايةأماالكاثوليكيةالكنائسبهتأخذالذىالرأىوهوإ

بعدفيماءاالستثناهذاعلىوافقتالكنيسةأنباعتبارالزنالعلةالسماحءاالستثنا
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المثاليةلصورة

اليهودىللزواجالمثاليةالصورةعلىقائمةالمسيحىللزواحيسوعيضعهاالتىالمثاليةالصورة
أوالتقديسومعناهاقدوشينكلمةهىالزواجعلىللداللةتستخدمالتىالعبريةفالكلمة

يخصصءشىنحلللربونقدسهشيئانخصصعندماتستخدمعينهاوالكلمةاقخصيص

ملكاالزوجحيرالزواحفىأنهذلكوداللةفدوشينلفظعليهيطلقلتةكامالتخصيصا
قصدهماهذالةومقدسةللهملكاالذبيحةتصيركاتماماللزوجملكاالزوجةوتصيرللزوجة

جسداويكونانبامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجليتركللزواجأجلمنإنهالقولاقتبسعندماالسيد
طاعتهطريقفىنسيرأنأردناإذانحوهلنسعىالمسيحأمامنايضعهالذىافوذجهوهذاواحدا
اآلتيةالنتائجتتضحومنه

الحياةجوانبمنواحدجانبفىوحدةليستللزواجفىالكاملةالوحدةهذهإنا

فىالجسديةالعالقةأنفمعالحياةنواحىكلفىوحدةإنهابلالجانبذلكأهميةكانتأيا
الجنسيةالرغبةأساسعلىتقومالتىالزوجيةوالعالقةالزواجكلليستلكنهاهامأمرالزواج
والفشلبالخيبةدائمامهددةفقط

أسسعدةعلىمعايعيشاانلشخصيئويمكاشخصينبيئكاملاتحادهوالزواجإن2

ءوفناتاماخضوعالآلخرمنهماواحدنجضوعاسأسعالشخصانيعيشفقدالعالقاتئ
والكلفةالتحفظأساسعلىيعيشانوفدالسليمةالعالقةهىهذهليستلكناآلخرفىشخصيته
أساسيكونوقدسليمةعالقةليستهذهولكنواآلخرالواحدبينالتوتردواعىإثارةوعدم
أيضاسليماأمراليسوهذاواحدسقفتحتيعيشأنأنههمارغماآلخرعنالفرداستقاللالعالقة

يكونأالينبغىفالزواجاآلخرأحدهمايكملأنهىالزوجينبينللعألقةالسليماألساسإن
الحياةفىجديدةسعادةالزوجنمنفردكلليجدوسعادتهااكتمالهافىبلالحياةتضييقفيسببا

الكاملةالوحدةسبيلفىجانبكلمنوالنضحياتالتوافقضرورةينفىالوهذا

الحياةظروفكلفىالمشاركةبأنهاعملياتعبيراالزوجيةالعالقةعةنعبرأنويمكن3
األيأمهذهلكناألولىالزوجيةوأيامالحطبةأيامحياتهمتمألالتىبالبهجةيسعدونالناسبعضإن
المشكالتفىيفكرانوالمظهروأحسنأجملفىفردكليظهرففيهاالداثمةلياةاطبيعةتمثلال

أجملفىالاآلخريرىأنالطرفينمنكليتوقعأنمجبالزواجعندلكنوالعائليةالمادية
وعندمانظامهفتقلباألطفالضجةالبيتتمألوعندمامجهدامكدودايكوذعندمالكنمظهر
وعندماواللباسللطعامنفقاتفىيفكرانوعندماوقلقاهتمامموضوعالماديةالمواردتصير

علىالليلفىوالسهرواألحولضالمطبخفىالنظرإلىواألزهارالقمرءضوفىالتأملمنيتحوالن
الزواجفإنالعمليةالظروفهذهلمواجهةاستعدادعلىالزوجانيكنلمومايصرخطفلصوت
للفشليتعرض

كلفىبهاسوالتكنلموإنضروريةنراهاحقيقةءالمبادهذهمننستنخجوقد4
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فيهايتعرفكافيةفرصةهناككانتإذااحماالممثرتكوذنلزواحفىعادةالأترطىلبالد
زواخحاالتهناكانومعوالطباعوالعاداتكلءالمبافىللتوفيقاآلخرعلىالطرفنمنص

كلماالزواحفيتزدادوللسعادةللتجاعصقىلكنالفرصةهذهرجودعدمرغمبالسعادةتمتعت
االشخاصبينالمودةروابطوتنيةللتوافقموجوددالفرصة3ـهذكانت

واالرتباطالشاركةهوللزواجأساسأنوهىاألخرةالعمليةالنتيجةإلىبقودمذاد
الشخصيةدلعالقاتلكلالقاتلةهىفاألنانيةوالتقديروالرفةاللطفصهوالمثاركةهذهأساس

وموثةترالطكلأسالرالذاتإكارالتضحية

حبوتقديروموضعجذالةجميلةكانتأمهأنمومسومرستالمشهورامماتبايذكر
أمهأحصمساليوموذاتاالجقاعيةالهيئةفىظاهراوالأنيقاأبوهيكنلمبيماحميعاالناس
ارأنظقبلةأنتبيمابهتزوجتالذىالقبيحالصجرالرجللذللثوفيةأمينةنظلينكيفصالقائال

مرةإحساسىمجرحلمالرجلهذاإنفأجايتهوتقديرهمحبهموموضعالناسحد
اآلخرالشخصإسعادفىوالتفكيرالمحبةبساطةهوللزواحأساسإذءثنامنأعظمهوما
محبةمثلمحبةإنهالتغفرتفهمأنوتستطيعفدمةباتفتخرالتىولدبةالذاتإسعادفبل

ألجلهانفسهوأسلمأحبهاالتىدلكنيسةفيليجدهاوأضاعهانفسهنسىالذىلمسيح

المثاليةالصورةتتحقهل

910121متى

المسيحىالزواجعنالمثاليةالفكرةالتالميذسمععندماذكرهسبقفيماوتوسعاإسهأبانرىهنا

الطالقتقترحوالتىالزوجيةالحياةءشقاعنتتحدثالتىالربيينأمثالمنعدداذكروافقدفزعوا
يكفرالنهجهنمرىلنالريرةالمرأةزوجإنايقودمعلمىأتوالنمنءالشقالهذاكعالج

الوحيدالعالحوإنلزوجهابالنسبةكالبرصالشريرةالمرأةإنأقوالهمومناألرضفىخطاياهعن
هذهيسمعواأنتعودواقومنظرفىتماماللطالقمنعكانلذلكالطالقهوالحالةهذهفى

عودةالطريقامكذاالزواجكانلذاإنهللمسيحفقالوامفزعامخيفاأمراواألقوالاألمثال
بالرةفيهالدخولعدميحسنماشيهفلتجنبمنه

فكرتينفىيتلخصالتالميذعلىجوابايسرعوتدم

يقبلونهافالذنىالزواجعنالمثاليةالمسيحيةللفكرةيقبلأنإنسانكليستطيعلنإنها
واإلنسانالمسيحبةاألخالقأمبديقبلالذىهووحدهوالمسيحىلهمئكلطىالذينهم

الذىوحدههوالقدسالروحمنمستمروإرشادالمسيحيسوعمنمستمرةبمعونةيتمتعالذى

للمشفقةللضحصيةءبنافىأساسىعاملالمسيحفمعونةمثاليةزوجبةعالقةفىيحياأنيستطبع
وندوالزواجفيالمثاليةللعالقةإليهاتحتاجللتىبالمحبةالممتلئةللظروفالمتفهمةالمتسامحة

للعالقةهذهتكوينالمستحيلمنيصراإللهىللعونهذا
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الطرفمكليثونانوهوجودمايسبقىأساسياشرطاتتضمزاالمزالمثاليةةشالصه

السمدتعلتطممقإنجيداوفهمهاعليهاالتنببراأللدسحقمقةمذدحقامسمححاااا اتهـس

شخحسياحومنهمستحرةمعرنةحزتمستحيلةالمش

بالهوتلةالمتصالمعقدةالالهوتيةتبالمثأنفسناءتنزلماذادااحيانأيقرلوتالنابعنىإت

أعلىكمثلالمسيعتعاليمنقبلاللمافاذلكغيرالتالوتعقيدةطقيامتهكحلبهطالمسي
حيأتنافىتطبيقهاخاولأنينمغىائعةاتعاليمللعالماقدعظيمكمعلمالممسيحنقبااثهاصدف

العسيرةمرتيةاالفىالمعتقداتتجتاعبااالنشغااثد

العجيصالتغيربقوةإالءيسوتعاليمنطبقأذنستطيلإنااحته5سهادلكعاابالجه
نومحممكنةيسوتتعاليمإنشخحياممهالمستمددنةنجالمعهطنغسهيسهفينأيعملهاالى
داخلناؤذمتجدقرذحهددجهأثفيناعاملحىأنه

مثاليةحسورةتحستىإضابلمستحيالأمراتعسيراالدائيالمسيحجإدتبدهالمسيتعالىإت
طالصةكيرتحميرألصهاالعذابعلىتبعث

للمسيحىإالممكحنةغيريحىالمسالزراتإةبأتحرجيدانفهمةاثينبغىالمسيحقولإت
فمطالحقيقى

ذكريسوعأنالمفسرينبعفريعتقدالخحسيانعنالمسيحخديثءالجزحذاينتى25
واحدفصلفىالمتقاربةالحقائقجهفىنظامهحسبمتىلكنأخرفمناسبةفىاألفرالهذه

هناذكرها

لديهموليستطبيعياالمولودونهماألولالنوعالخصيانمنانواعلةئهناءبسوويذكر
ءالجنسيةالقدرة

بعضلالطفىخاصةالقديمفىهذاجدثوكانالناخصاهمالذينوهمالئافىالنوعثم

الحريمفيخأصةالقصرفىيخحمونالذيالرجاللبعضالعملبهذايقومونكانواعندماالملوك
أفسسفىدياناهيكلكهنةمثلالهياكلبعضفىالكهنةلبعضأيضايحدثهذاوكان

والالسمواتملكوتألجلأنفسهمخصواالذينوهمالثالثالنوععنيسوعيتحدثثم

فهمشهبابهفىأوريجانوساناألولىالمسيحيةالكيسةمآسىفمنحرفيااألمرمذانفهمأنكغى
كليمندسكنبوقدفعلماخطأبعدفبمالهتبينثمنفسهوخصىحرفيااآليةهذه

يقومالالذىولكنهالجسديةاللذةيمارسأنيقدرالمنليسالحقيقىالخصىناالسكندرى
قدرتهرغمبمصارسا

يعيشواأنفيهاهمعليتعذرمناطقفىيخدمواأنإلهبةدعوةلمحامأنفسهميجحودأأناسوهناك
العولطفلداعىكشجيبواأنعلىللدعوةهذهطبواأنيفضلونفهملذلكولطفالأمرةمع

المتولصلللسفرالتعرضعملهميقتضىوالذينالبدائيةالمناطقفىلينالمرمععضالشرآل
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التضحيةححذهبمثايقومونالمتنوعةألخطارإ

ءهواالاألمثابالكثيرمدينلمالعالكنالبشرمكتيرينيواجهالاكوقفهذاأنللهوشكرا
اللةملكوتألجلوحدهمالحياةطريقفيرسارواوالققروالنقاوةللعزوديةاختارواالذين

4الحاليةالمواقف

لكسنهعامامبدأيضعكانالطالثقواعدذكرعندمايوعأنيذكرونثراحالبعضإن
لنايخمعالمقدستابوالكوالقوايفءالمبادىبينفرثوهماكمغمحسالتشريعايضعيثنلم

الفهبروحلملمختلفةااألحوافىنطبقهااثعلينا11المبادىاليقدمولكنهوتشريعاتقوانين
الححاله

الأنه0201خروخفىنقرأإدالسبتتقديسمبدايضعمثالالمقذسفالكتاب
يبينالودقعلبمماعمالضيفهأربهيمتهأوعبدهأوابنتهاوابنهاواإلنسانيصنعأنينبغى

الزراعىالمجتمعففىكاماليوماالعملبدوايتوقفأنمتحفرمجتمعاىفىيمكنالأنهلنا
كبيرعددرجودمنالبدالمتقذمةالمجتمعاتوفىاليومكانايابهارالعنايةالمواشىحلبمنالبد

ووسائلوالمياهللنرركمحطأتنتوقفأنيمثناليومكلعملإلىتحتاجالنىالمرافقمن

يتوقفأنيمكنالشثعفياتبالموللعحلباألطفالوالعنايةذلكوغيرللنقل

الالمبدأأنلنايبينوهذاالربيومفىحتىللعملمنءشىإلىتحتاخمرافقفهناكإذا

يريدناكمامنفردموقفكلفىالمبدأنطبقإنمجببلحرفىنهائىفانونأفطاففهمهأنيخص

حرفىناموسأنهعلنالطالقعنالمسيحالسيدكالبمطبقناإذاأنناالبعضويعتقدنطبقهأذالله
المسيحروحعنفشيئاضيئاستبعدناالتىالناموسيةمننوعنىسيوقعناذلكفإن

هنيناتحاديشملشخصينبينيعصمالرباطللزواحأنبرشكبالالمثاليةفالصورةأ
عليهنبنىأنيجبالذىاألساسهوهنماوضركتهماسعادخهمامنيزيداتحاداالشخصين

للمترجمالكالمهذا

الطالقمرقوعتجاهالميحنجماتتنخذهاايىيطاليةالمواقفاصتعرافلنحلىاذرىالضرمنكانرربما

أنيمكنفالصحيحاالزواجفيفمتىعلةأليةالطحقويمنعونحرفىتفونأخهاعلدلمسيحانيدكلماتكأخذونمافهناك
لكنالزوجننيذاعوالشالححفاستحكامحالةفىالجسمانىاالنفصالبمايسمىيحكمونولبعفقالذجمعهمانسانيفرق
بالموتإالكحلالالزواج

ودجباكرنالاللحقلناعلدلحطدثضارونيةفىءجاماللمستندينددزنالعدةحقباليحونشوناك
العلةهنهوجودركميطلقونوالفسامحونالمسيصانالضروحشنكهممنفهناكالمودعدكنكماالعلةامذهبب

تثجعسببألىالطيثقإباحةأنوكتقلونالجاةقانونباعتبارهاالسهحللأنلذنكفانلونالطحقبعيدعوننوالذ
الوجةالناةروليطلتحررشالتصرفءموعلناس

األحوالهذبعضمعنتفقالقدلقاومعاصثنيةلوالفيقيالطقسمحودلرقبالضبهاضيعضأننرىالتعل
الدراتسلعللفكدومنورائهاطإليانظرمنيأساللكن
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بهاالتنبؤيمكنالظروفتعترضهافقدونظلماءصفاالدوامعلىليستاطياةلكنب

لمشيئالكنوالمثاليةباألملعامرةوقلوبهماالزواجربلطفيدخالشخصينأنونفنرض
ينبوعنتكصأنبدلاألرضعلىجحيماالزواجعالقةجعلحتىحياتهمااعترضالحسبانذيكش
وسيلةكلأنلنفرضلكنوقوعهقبليحدثأنيمكنمايعلمأنيستطيعالاإلنسانإنصعادة
الجسمانىالطبيبأنلنفرضجدوىدوناستتفدتقدالمحطمةاألسرةئالموففلعالجممكتة
القسايىأوالسيكلوجيةاألمورعالجحاولالنفسىالطييبأولبسديةاألمورعالححاول
هابعدعملهيمكنفماذاالجميعوفشلالروحيةاألمورعالجحاول

بكيفيةشاذاالروحىاوللعقلىئوالجسدىتكوينهكانالزواجطرفىمنادواأنولنفرض

يتملمالشذوذهذااكنشافوأناآلخرالطرفمعشعفىيتفقأنعلالمستحيلمنتجعل
فيفينلللىمقيداالزواجرباطيبقىأنوالشفقةالحبدواعىمنيكونفهللمزواجبعدإال
ةالحيمدىوتعاصةءضقا

للمسيحيةروحمعمتمشياالتفكيرهذامئللمتبارالصعوبةمنأنهترىالحديثةءاآلرابعضإن
الحكمبهذاالشخصينهذينمثلعلىيحكمأنرضىالالمسيحأنيعتقدونإنهم

نىالمساعىعتفشلعندماأنهذلكضىبلأبداقالأمرتسهيليعنىالهذان
يلىالمسيحيهوالمحبةالشققةبعينالكنيسةتنظرأنمجبراخطالحالويظلماموقفإصالح

فيهيكونونالذىالتعيسالحالءإنهاعلىلمعاونتهميمبهاماوتعملللمرقفهذامنيعانونالذين

واحدةمرةإنسانيسقطفقدالزواجمشكالتتحلأنيمكنالالناموسيةالحرفيةالنظرةإن
الباقيةحياتهأيامطيلةيعقىأناداستعالعلىيكونفايئدلكومعالتجربةبغوايةأواندفاعهنتيجة

الناموسيةتسمحالذىالشخصهذامثلإنهذهخطبتهنتيجةفجلباوشعورءووفاعفةفى
مجيزاالناموسيةتعتبرهعمالرتكبالشخصمنالسعيذةالزوجيةالحياةعلىأقدربالطالقله

الطرفتعاسةفيسبباوقساوتهوهزئهوتعقيدهوكبريائهبأنانيتهيكونلحظةكلفىلكنهللطالق
توصفأنيمكنالتعاسةاالخر

تسهيلإلىعويدالثالحدياالتجاهأنالثانىتطلقوالاألولتطلقالحرفيةالنظرةلكن
االقترابيلىيدعولكنهينقصمالرباطأنههىللزواحالمثاليةالصورةأنيؤكدبلالطالق

للدينونةبروحالوالتقديروالحبالشققةبروحالعائليةوالحياةوالطالقالزواحمشكالتإلى
مةالصراو

القسوةمنبمزيديكونأنكبغىالفعالجهالذلكالمحبةفقدانمنتعاذالمنقسمةالبيوتن
بنبغىالتىهىالمحبةروحإناليهتقتقرللذىوالحبللعطفمنشيئاتنالأنينبغىبلوالنقد

فىاإلذبالقلبالمتعلقةاألمورفىخاصةالقوانينتطبيقتسودأن
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ةطفالبايسوعرحيب

أه9931متى

صوىتحتلالااإلنجيلقصةفىالحولدثوارقأجلمنالحادثةهذهإننقولأنيمكن
قويةورسالتهاواضحةشخصياتهالكنقليلةايات

جاعةكانواشكوباليسوعإلىاألطفالأحضرواالذيناألشخاصفهانرىفنحنا
ماذارأينلقداألطفالعلىيديهيسوعيفعأنرغبتهنكانتإنغرابةاللذلكاألمهات
وراحةللعميانوإبصاردأللمولزالةللمرضىءشفامصدركانتافقددليددنهاتأنتصنع

يديهيسوعيضعلنالرغبةهذهعنداألمهاتقلوبتالقتلذلكالمضطربةللعقولوسالم
منيعرفناآلمهاتتكنفدموعذوبتهاالسيدشخصيةرقةعلىليدلهذاولناألطفالعلى
والكهنةوالفريسينالكتبةكراهيةعنأحماعهنلملىترامتءاألنباأنشكواليسوعهو

القلوبإليهجذبتيسوعشخصيةعذوبةلكنكأالدقادةءهؤالكانوقدلهوالصدوقين
رألبصااو

ولخشونةالشدةمنجانبعلىكأخهمالقصةفىيظهرونوهمالتالميذنرىوهنا2
أنفهمهمحسبيحاولواأنلهمدلفعاليسوعحبهمكانفربماكذلككانواإتهمولك
وكاناألمرلضءشفأفىنفسهمنذلهيمامقداريالحظونكانوالقدالراحةبعضلهجهيئوا

انأرادوالذلكنفسهفىيعانيهكانماالحظواأنهمشكوالالصليبعنكثيرانحدثهم
فقدالتالميذشندالئنيجبلذلكسيزعجونهاألطفالأنوظنواءالضوضاعنهيبعدوا

عنهءللشىبعضيخففواأنيدونسويسوعجبونكانوا

شخصيتهكانتعنهشيئالناتكشففالقصةنفسهالسيدشخصيةنرىوهنا3

يكونانيمكنالإنهماكدونالدجورجمرةالرجالأحدقالوقداألطفالمحبةتجتذب
بيتهبابخارجيلعبواأنيخافوناألطفالكنإذاالمسيحأتباعمناإلنسان

العبرسويكرهوناالبتساممجبوناألطفالفإنالعابينالناسمنيسوعيكنولم

بهميهغكانيسوعلكنباألطفاليبالونالالبعضإنلألطفالقيمةيسوعجعلوقد
لهمنقسهيعطىأنمنتعبهوالمشاغلهتمنعهولملهلزعاجسببيعتبرهمولم

يكادسياجاواألطفالالناسوبينبيميجعلونللوعاظلوللمبشرينمننللمشهوربعضإن
كانفقدتماماذلكعكسعلىكانيسوعلكنرلحتهمعلىحرصااخترلقهمتعذراككون

مقاماضاسوألقلطفلالصغردائمامقتوحايسوعللىللطريق

إناخرشخصأىمناللهإلىأقربإتهميسوععنهمقاللقداألطفالنرىثم4
كبرناكلحاإنناالحياةمأماةهىوهذهآخرمعأىمناقهإلىأقرباألطفالساطة
مثلنصيرفلنرجعمنهقرباالعنهبعدافازددنااللهمنشقرييتجعلناالتىللبسعاطةمنشيئاققدنا
السمواتملكوتلناليكونبهوالوثوقافةوتصديقللبساطةفىاألوالد
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للمسيحظهرهأدارالذىلشاب

916123متى

الرئشقصةيسموتجاللبالدبعضوفيالغنىللشابقصةباسموشائعةمعروفةقصةهنا

متىشابيأتمتىويصفهغنىبأنهالرجلهذاتصفاإلنجيليشائروصللغنى
8181لهقاارتشهـبأنهلوقاويصفه9102

نالحعذومااألبديةالحياةلىلتكونأعملالحأىيسألهيسوعرلىثابالهذاءجا
أنهإالاألبدىوالخيرعمعهوالالماللهورضىالسعادةإلىيتطلعأنهالسحؤالهذاعلى
واألعمالاألفعالدائرةفىيفكرفهوناموسيةنظرةاآلبديةالحياةعلىالحصولطريقإلىيتظر

والقوانينالشرائعبحفظهمأنهميظنونالذيننالغريسيينبأسلوبيفكرإنهأعملصالحأى
ديانةعنشيئايدرىالالتفكيرفاثلإنرضاهوينالوناكهلدىدإممنحسابلهميكون
التاموسبديانةمسكيتإنهاإللهيةالنعمة

والتىالجوابهذافىاألوليالعبارةتعترضنالهالمسيحجوابتقاصيلنىنتأملأنيوقبل
واحدإالصالحاأحدليسصالحاتدعوفىلماذاالمسيحقولوهىكثيرينعندنقالقمئاركانت
ءاللهأهو

يالقولمتىفيالعبارةهنهتترجمالتىالترجماتبعضعلىيستندواأنالشراحبعضحاولوقد

أعملصالحأىالرجلسؤالعلىالمسيحردهوهناكأنللصالحعنتسأللماذاهـ
أنوهوولوقأمرقسروايةمعأيضأيتفقالذىالحالىالنصمعتتفقالخطوطاتأقدملكن

صالحاتدعوفىلماذالهقالالمسيح

فسهعنأىلنعيصألنيالصالحلهالرجلوصفعلىاعترضيسوعأنابدانشكوال
61686441يوحناخطيةبالأنهامراالخرونعنهشهدخطبةبالأنه

إخ35يوحنا2022بطرسا03

القولهذالتفسيرءآراعدةوهناك

كانوإذابشخصهإيمانهمدىعنالشابيسألأنأراديسوعبأنيفسرهمفهناك1

المسيحالهوتحقيقةلتصديقالرجلاستعذاديعنىهذافهلاللهوهوواحدإالصالحااحدليس

كاصالحادعاهالرجلألنالوصفهفاعلىيوافقلميسوعبأنيفسرهمنوهناك2
الصالحهذاويفوقيختلفيسوعصالحبينماالعادىالناموسمعلميخاطبواأناليهودعادةكانت
ذافإاطهإالصالحاأحدليسللرجليفولأذيسوعيريدوكأنماإليهالرجلينسبهالذى
البشرىبابعنىصالحاتدعوفىكنتإذاأماالصفةأتبلنإفىالمعنىبهذصالحاتدعوفكنت
بهأوصفأدتينبغىمماأقاألنهذلكارفففأنأ

3فىا



بالعداألرضعلىحياتهفىالمسيحيسوعأنمنالرغمعلإنهيقولرأىوهناك
والحكمةلبنعمةفىينموكنألنهللمطلقبالصالحكإنسانفيوأنيقبللمأنهإالخطية

كإنساقالطاعةيتعلموكان281451عبرانيينللتجاربويتعرضكإنسان
وحدهاللهالىينسبأنلراديسوعوإن201عبرانيينباآلالموكمل8ءعبرانيين

فىالمسيحوأنوالحكمةالنعمةفيينمووالبالشرورمجربغرألنهللمطقالصالحصقة
للوقتذلكفىالمسيحطبيعةيدركونيكونوالمالناسلكنالصفةهذهلهتكونأنيمكنالهوته

الشابيكنلمبهاالشاببدأالتىالنقطةمنالشابسؤالعلىيجيبيسوعابتدأذلكبعد
للوصايأفاحفظالحياةتدخلأنأردتإنيسوعلهقاللذلكاإللهيةالنعمةعنشيئايفهم

يسوعأننالحظونحنالعشرللوصايامنخمسةيسوعلهذكرالوصاياأيةالشابسألهولما
وهىاألولالنصفلهيذكرولماالنسانأخيهنحواإلنسانبواجبتتعلقالتىالوصايالهأليهر
الختصةالوصاياكانللشابيسوعذكرهماإناللهنحواإلنسانبواجبتتعلقالتىاياالو

ترتيبفىغيريسوعأننالحظأنناكمااإلنساننحواالنسانواتجاهالشخصيةاإلنسانيةبالعالقات
قريبكتحبوهىللوصاياخالصةقبلالقائمةآخرفيوأمكأباككرموصيةفوضعالوصأيا
كنفسك

والترتيبهاوغيراآلخرفيفجعلهاالوالدينإكراموصيةعلىيشددأنأراديسوعولعل
ترتيبكانفقدحداثتهمنذالوصاياحفظالذىالغنىالشابعندملحوظاأمراكانهذاأنشك

إكرامأهملقدالشاباهذكانوربماالناموسيدوسونمنوكلاليهودعندجدامعروفاالوصايا
أنبعدالكافىوالتقديراالحتراملوالديهيعطىالكانوربمااغتنىأنبعدبهياوالعنايةوالديه
يعةبشرنفسهنظرفيلوالديهإهمالهبررقدالشابهذاكانوربمارفيعمنصبإلىوصل

راجع7931ومرقس9ا51متىفىبثدةالمسيحأدانهاالتىالقربان
وتحررهودلديهمساعدةعنيمتنعأنلالبنتجيزللكنبةالشفويهالشريعةكانتفقدالمذكورالشرح

ةاللهإلىقربانامنهاألببهيننفعمايقدمأنتعهدإذاااللتزامهذامن

يسوعيسألهلذلكالوصاياحفظأنهيعتقدفهوذلكومعالشابذلكحالهذاكانربما
بوالديهعالقتهوعنبالتاسعالفتهعنالوصأيالهذهذكرهفي

شيئابأننفسهأعماقفىيشعرلكنهحداثتهمنذالوصاياهذهحفظأنهالشابأجابوقد

ثبأنيسوعلهأولذلكاألبديةالحياةليرثيفعلأنينبغىعماسؤالهبدليلينقصهما
خاطئااتجاهاالوصيةبهذهيعابمكانيسوعأنشكالالمسيحويتبعءللفقراويعطاأمالكهكل
إتجيليسمىكتابفىالحالةهذهتفسرروايةالقانونيةغيرالكتبوفىالشابلهذا

هكذاالقصةتروىفهىالعرانين

فقالواألنبياءالنامولرأتممفأجابهألحياأعملصإلحاىلهوقالللغنىالرجلءوجا
فابتدأ6لبعنىوتعالىءدلفقراعلىووزعهاأمالكككلوبعاذهبعليهفردحفطالقدله

ءواألنبياالناموسحفظتإنكتقولكيفالربلهفقالالرأئهذايعجبهولميفكرانرجل
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ءأبناوأخوتكأقربائكمنكئعونهموهاكنفسكقرييكتحبالناموسفىمكتوبنه

نايخرجوالالخيراتمنييتكءيمتلىبيماالجوعمنويموتوناألفذارفىيعيشونإبراهيم
إلمءيثى

صحيحاهذاكانوربماالناموسحفظانهالغنىالشابأدعىلقدالقصةلكلمفتاحانجدهنا

اتحاههكلفإناإلطالقعلىصحيحاهذايكنلموحيةالرالناحبةمنلكنلطرفيةبالنطرة

يببعأنللتحدىبهذايسوعواجههلذلكأنانياكانلقدخاطئااتجاهاكاناآلخريننحو
سوىلهعالجهتاكيكنلمأنهحتىيملكبمامرتبطاالشابكانءللفقراويعطىأموالهكل

ومتعئهراحتهلمجردلهأعطيتقدثروتهأناإلنسانحسبإذافانهبأمالكهلهعالقةبترصعملية
لمعاونةوصيلةأموالهاإلنسانحسبإذاأماينكسرأنيجبقيداالثروةهذهتصيرالشخصية
لهتاجاأموالهتصيراآلخرين

األبديةالحياةمعنىلفهمالطريقأمامناءتضىأنهاالروايةهذهتكشفهالذىالعكلالحقإن
مثلمعناهالليونانىاألصلفىأبديةوكلمةاللهيحياكمانحياهاحياةهىاألبديةحياةالإن

لذلكبذلوهكذاأحبهكذاأنهلدئهيميزماأعظموإنبالئةمرتبطأوالله
إنبلوالنواميسوالشرائعللوصاياحرفيةلحفظالدقيقءاإلحصاليساألبديةالحياةقوامفإن
اآلخريننحووالتضحيةوالبذلالمحبةاتجاهعلسمةمؤاأليديةالحياة

واشقرارللفكروسالموالرضىوالبهجةالسعادةنجدأنأردناإذااألبديةالحياةنجدأنأردنافإذا

للوصاياطأعةمنالمحهعنددائنرصيدتكديبمحاولةالقيمهذهنجدفلنوالخاطرللقلب
هذافيظهروالشفوقالمخباللهاتجاهفىنسيرعندماالقيمهذهنجدإننأوالطقوسوالتشريعات

فضالألجلهمالمسيحماتالذيننخدمأنمعناهالمسيحاتباعألنوعالقنناحياتنافىاالتجاه
ءوبسخا

كانتأمالكهألنالمسيحدعوةرفضلقدحزينايمضىالشابنرىالقصةخاتمةوفى
مماكارنفسهوأحباألشخاصأحبممأكرءاألشياأحبأنهمأساتهكانتلقدكثيرة

البداآلخرينفبلالذاتويضعاألشخاصفبلءاألشيايضعإنسانوأىفىاآلخرأحب
المسيحليسوعظهرهيديرأن

النروةأخطأر

913262متى

للسيحمشورةرفضرجلافهنالنروةأخطارعلىمحزنااءضوالغنىالشابحالةئلقتلقد
غنىدخولرالعسمنأنهفبينالخطرهذاليوضحيسحتقدملذلككبيرةكانتثروتهألن
أيسرإبرةثقبمنجلرمروإنقالالصعوبةهذهمقداريوضحولكىالسمواتملكوتإلى
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رعهاالتىالصورةلهذهارلءعدةللشراحذكروقدالسمواتملكوتالىغنىدخولن
للفولبهذايسوع

حبلبهايقصدالتىيالكدمةجداالشبهةقراليونانيةفىجملكلمةلنيقولونمنفهناك
النطقفييختلطأنيمكنعلةحرفهووالفرقالمراكب

سلبعلىيطلقأيضاةالعروفيهىللمريحبلولكيهكل
قصدقدالمميحيكونلذلكللميموتسكينالجيمبضمجمللفظحبالهاأوالمراكب

ملكوتإلىغنىدخولمنأيسراإلبرةثقبمنالمراكبحبلمرورإنالبعضقولعلى
اتالسمو

السوروفىلتحصيهاالمدنحولأسودرتقامأنكانتللماضىفيالعادةلنيقولونمنوهناك
بابايفتحونعنواكماالتجارةوقولنلوالحيواناتالعرباتلدخولواسعةبوابةيفتحونكانوا
الضيقللبابهذاوعنوحراستهاالعموميةاليوابةإغالقعندالليلفىالناسيستخدمهصغيرا

البابهذاعلىيطلقونوكانواقليالمنحنوهوشديدةبصعوبةإالاإلنسانجمروريسمحال

عندللعروفةالحيواناتأضخموهوجملمرورنيسوعقاللذلكاإلبرةثقباسم
للملكوتإلىغنىدخولمنأيسرإبرةئقبمنودال

األمرصعوبةليؤكداإلبرةوثقبالجملللىالحرفيةاإلشارةقصدللسيحإنيقودونمنوهناك
وةالثأخطارللناسيوضحأنالمسيحيدسالحاالتهذهكلوفى

الزائفاالسعقحلمننوععلىاألنسانثسجعاكروةفاا

االمرلكليعأبمأنيستطبعأنهيتصورفقدالعالمهذامتاعمنكثيرماإلنسانكانذال
الودكيةمدينةكانتفقدالودكيةكنيسةحالةفيولضحاذلكنرىونحنمالمنيمتلكهبما
وقدفظيعااتخريبهاأحدثم06عامزلزالفيهاوحدثالصغرىاشيافىالمدنأغنىمن

المعونةرفضتالمدينةلكنالمدينةمبانىإلصالحكبيرةماليةمعونةللرومانيةالحكومةعرضت
مننهضتالودكيةأنتاسيتوسالرومانىالمؤرخذكروقدبنفسهاالموقفتعابمأنوأصرت
منامعونةدونالذأتيةبمورادهاخرائبها

حاجةوالاستغنيتوقدغنىأناإنىتقوألالودكيةكنيسةيسمعالرؤيارسففىالمقاموالمسبح
371رؤياءشىإلىلى

التخلصيستطبعأوفعأىيشترىأنيستطبعوأنهثمناءشىلكلأنيتصورقدالغنىإن
بالمالءالشقامنيهربوأنبالمالالسعادةينإلأنيستطيعانهيتصورإنهيالمألموقفأىمن
الحياةمواقفيراجهوأنافهعنيستغنىأنينشطيعأنهفيهايظنحالةلىيصلقدلذلكأيضا

معونةثونبنفسهالختلفة

يالمللشراؤهايمكنالءأشياوهناكوهماكانهذاأنلنيتبفيهالذىالوقتسيأتىلكن
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ابالمامضهابالهرششيممواقثفعناك

اللهإلىحاتجهبعدميشعراألحياتبعصفىاإلنساتاخعاإنهاةالشءخصرهذا
ائفأءموهواسخقالللديهريكوث

األرضجمهذهاإلنسانتقدوالثروة2

كانفإذا2ا6متىأيضاقلبكيكوذفهناثكنزكيكونحيثداالمسيقالفقد

اآلخرلمالعافىيفكرفلنهنااهتماماتهكلكانتوإذالمللعاهذافىموجوداإنساناثتهيهيما
ءسطاهناكأنوينسىأخرمححياةفيال

هدهفالالزيارةوبعدوالمتعةالراحةسائاصعلىيختوىظخراقصراءاألتقيأأحدزار
ينسىجثباألرحنحياتاإلنساناينشغاأتشالمفىلماكسعبااأصالموتنجعاالمىءاألضياهى
ترىالتىءاألشياإذالمأساةهنا4المنظإغيرلينسىحنىربالمنظبينشغاياتالسمافيها

أبديةفتىألالتىشوفتية

أنافايكونأناإلنسانتسجعوالثروة3

احدهمقالوقدأكريمتلكأنخفزهالبحثريةداطيعةفإنالحالميسوراإلنسأذكانفمهما

أذعنفضالهذاءالمريمتلكممافليالرممتكوندائماءتفاازالكفايةدرجةإذ

ءاألشياهذهيفقدلئالخائفادائمايكونفإنهوالكحالياتالراحةوسائلعلىحصلإذااإلنسان
منبدالالغنىأنالنتيجةوتكونيمتلكبمالالحتفاظمتونراصراعاالحياةفنصيرمايومفى

يعرألشهءواالقتنالكامنمزيدالىعأرمةرغبةتملكهلآلخرينيعطىبأنالدافعيمتلكهان
يمتكلهفيماواالطمئنانباألمان

منزكاكانفقعدالسمواتملكوتإلىغنىيدخلانالمستحيلمنإنهيقللميسوعلكن
ويرسف99الوقااانتظارغيرعلىالملكوتإلىالطريقوجدوفدأريحاءأغنياأغنى

لتكفينأطياباأحضرألنهغنياكانيهوسنيقوأنوالبل7275متىغنياكانالرامى
الروةوليستءاألغنيااماممغلقاليالملكوتان9193يوحنابسوعجسد
خطرولكهاخطية

ليكونواءاألغنياأمامالطريقتفتانتستطيعالغنيةوالنعمةاللهلدىعمستطاءشىكللكن
لهمقيداالإكليالالروةفتصيرالثروةأخطارويتجنبوااإليمانفيءأغنيا

ءخاطىلسؤالحكيمجواب

917203متى

جوهرهفىالسؤالهذافإنعليهويربخهبطرسسؤالووفضأنيسوععلىالسهلمنكان
يجيبأنايمكنوكاناتباعكءورامننجنىماذايسألكانبطرسألنءخأطىصؤال
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ءيسواتبأمعنىاإلطالثعلىيفهمالالروحهذايمثليتبعهمنإنبالقولالسؤالهدالى
حكيمةإحالةعليهرأجابعليهيطرسيويخلملذلكطبيعياؤالاهذاكانفقدذلكومع

والفعلةالشدعبعدفيمايسوعذكرهالذىوالمثلالمسحيحبةللحياةمامةثالثةمبادممسءوضعإذ
بطرسلسؤالتوبيخايتضمنكانالنهارساعاتنحتلففىماستأجرهالذين

التاليةبالمبادىأجابلكنه

الميحانتصارثمراتفىأيفايشاركئنالبديسوعمعالمعركةفىيشاركمنإنا
البالدبعفوفىنفعهمويضيعالمعركةءانتهابعدالجنودينسىماكثيراللبثريةالمعاركوفى
ملكوتهأذيؤكدالمسيحلبرتقديردونمجهولينبالدهمرفعةفىساهمواالذينالجنودظل

لالجسيحماالصليبمجملومنالنصرةفىاركودالحربفىيسهمفمنهكذا

فيهذايأخذلنلكنهوببذليعطىمماجداكزبأخذالمسيحىأنالموكدومن2

دلناسومعاللهمعحديدةضركةسيناللكنهماديةممتلكاتصورة

كنيسةنوجدءداوماجديدةانسانيةشركةفييدخلفانهمسيحيااالنسانيصيرأنوبعد
أعتناقهعذواذاصديقوبالوحيداالمسيحىيبقىأنالمستحيلمنيكونأدفينبغىمسيحية

امرةفىالصداقةمنأوسعدائرةتحوطهأنالواجبفمنأهلأوءأصدقامنحرمهقدالمسيحية
قريةتوجدأاليقتضىللواجبإزكاذمماوالقرابةدلصداقةفىأغنىأنهيشعرتجعلهالكنيسة

مسيحيةكنيسةفيهاتوجدداتماغريبأنهالمسيحىفيهايشعرمكانأىفىمدينةأو

إلىالدخولفىوترددهالغريبخجلبسببدائمايتحققالالمثالىالموقفهذاكانوادا

طبيعىيضروضعهذافإنأحيانااالتعزاليةياستهاوالبهيسةتقصربشباوللكنيسةضركة
تالفيهعلىجاهدةالكنيسةتعملأنخب

األبديةالحياةيمتللثإتةجديدإلهيةضركةفىيدخلفإنهالسيحيةاإلنسانيعتضقوعندما

يسوعالمسيحفىالتىاللهمحبةيفقدانيمكناللكنهاألشيدبعضالمسيحىيفقدأنويمكن

مقاييسألنالدهشةإلىمتدعوالملكوتجوفىاألوضاعأنيعلنيسوعفإنوأخيرا3
للناسقلوبإلىينظراقهألنذلكالبشرمقاييسعنكتلفالحكمفىالله

حقيقتهاللىاألوضاعويعيدلمالعاهذافىتحدثالتىالمظالميوازنجديدلمعاهناكسيكون
يكونونقدالعالمهذافيءالعظماوأولبكءللسمافىءعظمااألرضعلىهناالمتولضعونيكونوقد

لولينوآخرونآخرينيكونونأولونكثيروناالتىلمالعافىصغارا
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ثرونالعألصحاح

اللهملكوتفىواألجورالعمل

69ا02متى

آخريناألولونيكونكيفللسامعينليبينبطرسعلىركهبعدمباشرةهذايسوعذكر

أنيسوعيريدافتراضىمثلأنهوهلةألولنقرؤهحينماالمثلهذادويوقدأولناآلخرونس
فيمرةمنكزيحدثأنويمكنواقعيايكوتأنيمكنالمئللكنمعينةحقيقةبهيرح
فلسطينأرضفيالظروفتلك

عمالعنالبحث

ذلكبعديعااألمطارسوتأتىسبتمبرأواخرفىيجمعفلسطينأرضفيالعنبمحصولكاز

حتىاألمطارسقوطقبلالمحصولجعسرعةلىالزمنيسابقونءالكروأصحابكاتلدلك
النهارمنوقتاىفىالعاملةباأليدىيرحبونكانواالحالةهذهوفىالمحصوايفسدال

ليجدالسوقإلىالعملصاحبيذهبأنالمعتادوكانديناراالعادىاليومىاألجركاذوقد
السوقفىالعمالوقوفشيلمويريدهالذىالعددمنهمفيستأجرأدواتهمومعهمواقفينالعحال
وكونيشمغلهممنوجدواإذاللعملاستعدادهمعلىدليلولكنهكسلهمعلىدليالبطالن
يجدواأنحرصهمعلىبرهانبساعةاليومءانتهاقبلأىعشرةالحاديةالساعةإلىوقفوابعضهم
واحدةلساعةولوعمال

للكقافخبزعلىيعيشونكانواألضهمالحأالتأسوأمنالعمالءهؤالمثلحالةكانت
عملدونيوماأحدهمبقىواذاآخربعديومالهمعملوجودإمكانيةعلاعمادهموكل
حاالأسعدوالعبيدالخدمكانلذلكاليومذلكفىطعامهاتجدالاألسرةأنذلكمعنىكان
التىةاألصحالةعلىالمعيشةفىحالتهموتتوقفظلهافىيعيشونأيعرةإلىينتمونألنهممنهم

للواحدحرمانكانلذلكاسرتهمأفرلدإلعالةيكفىيكادللدينارفكانءمؤالأمافيهايخدمون
ةاالسكلعلكارثةيعتبرواحدايوماالعملفرصةمنمنهم

للساعةللشصشروقيعتبركانللذىللعهودىالنظامعلفهىالمثلفىالمذكورةالساعاتأما
عشرةالثانيةللساعةهوءوالمساللسادسةللسماعةهووالطهرالنهارمناألولى

وقيلفلسطينفىالكروممحصولجمعوقتتحدثأنيمكنكنالمثلفيالمذكورةوالصورة
األمطارحلول

ئلمثلالمهاثرعقالتط

للتاليةلطقاثقنستخلصومتهللتالميذجماعةالىمباثرةرسالةالمئلعن

لكمكنلقدةقائالللمثلخالليخاطبهميسوعوكأنللتالميذإلىتحذوررسالةأتا
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يدخلفيهللذىللوقتوصيأقالبدالهةعنمعىوكنتمشمبكرللمسيحيةشركةإلىالدخولمتياز
ألنكملولحكعنممتازفىأنفسكمتعتبرواأنيجبفالالمسيحيةللكنيسةشركةللىمعكمآخرون
قبولهموقتعنأيااللهعندهمسوتقدمكانهملهمللناسجميعلمنهمقبلالمسيحيةإلىدخلتم
اإلخيل

يرفضونءوهؤالللناسئقدممنألفهمادارتهادللكنيسةتوجيهحقلهمأنقميظونالناسويعض
الأنهينلللمثلوهذاالكنيسةفىجديدةأجيالقيامئوجديدةءدمالدخالفكرةارضوفيو

للمسيحيةالكنيسةفيالكرلمةلنوالاألقدميةيثترط

شعبأخهمعنقدونالمقودكنلقدلليهودالىومماثلمباثرتحذهـالمثلهذافىكنوقد2
وكانوااحتقارنظرةاألمللكانواينظرونلذلكأبداالفكرةهذهعنتخلونوالالختارالله

مقامهميكونأنفيجبائهملكوتاألممدخللوأنهتقادهموفىفناعمويتنونيكرهوفهم
يكونأنفيجبدلكنيسةإلىاألمدخلإذاأنهييينأنيسوعلرددلذلكللهودمقاممنأدنى
علىثمةتفضيللللهسياسةمنفليسمقامههأعظميكونوقدعينهواالعتبارعينهالمقملهم
للعريقةالقديمةالكنائىمنللالعندقدراأقلالحدكةأوللناضثةىالكنائوليستأمة

للمثلآالعاالطعق

رلئعةعامةمبادىفيهنجدلننستطيعبهالنطقمنقرونبعدللمئلنقرأعندفاأنناعلى

أومبكراالملكوتللىاإلنساندخلءوسواياإلنساناإللهىللترحيبنرىفنحنا

يتمتعونفالجحعومسائهللعمرخريففىلوللرجولةقوةفيئوالشبابفجرفىمتأخرا
اللهعندعينهياإلعزاز

العضرقفىأبوابفهناكباياعراثنىللمدينةنجدللقدسةللمدكةالرؤياسفرستصووفى

الغربفيأبوابوهناكحياتهمستهلفىالمدكوتللاإلنسانيدخلوبهاالقجرإضراقتجأهئى
يعتزاللهفإنحالةكلوفيالعمرخريففىوهواإلنسانبهالهدخلالغاربةالشستجاه
كاملةرصالةلدىقديكونأنبعدوأياماكرلمةشبعانإنسانيموتوقديدخلمنبكل
يالجميعورحباللهلكنلمامهتقتحتقدالحياةآفاقتكونلنقبلسبابفىينسانكوتوقد

ينبغىمماكثرمتأخرأومبكرإنهعنهالوقتيوجدالاللهتقدورففىللكلينتظرويسوع

هناكفليسرقبقةلمسةنرىالمثلهذاففىالمتناهيةيخرللذضفقةهنانرىوتحن2

يعملهمايجلالألنهمواهبهتصدأإنسانرؤيةومنابطالةامنإيالماأشدشءالحياةفى
يستخدمهمنمجدوالمألضهمبطالينالعماللولئكوقففلسطينفىالسوقفىوهناك

قلبهألنعملدوذبطاليئرؤكميحتمللمألنهكرمهإلىولرسلهميدالسعيمأشفقلذلك
حالغممنتأثر

أجرهقااإلنساذعماناعاتقئتكلماأنهاإلنسانىالمنهومفىالعدالةأنعنفضالمذ
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الىالعاملذلكرجعلوأنهوعرفكبيراأجرايكنلملليومفىالدينارأقأدركالسيدكن
المضطربةالمنتظرةوزوجتهالصغارألوالدهوجوعحزنهناكفسيكوندينارمنبأقلبيته
يستحقونمماوثصللعدالةبهتقضىمايفوقأجراللسيدلهمقدملذلك

أنعاملكلوحقيعملأنإنسانكلحقوماأساسيتينحقيقتينيوضحللمثلهذالن
مناسباأجراينال

عبنفجميعايقوموالمالرجالءهؤالإنءوالسخاالتعمةللمثلهذافينرىونحق3

ولكننعملمامقدارإلىالينظرماكثيرااللهإناألجرنفسنالوالكهمالعملمنللقدر
للقروشمنطفلعطيةلكنالجنيهاتمئاتفضالتهمنغنىميةفقدبهانعملالتىالروحلى

قيمتهافىالكبيرةالعطيةاللةنظرفىتفوقيحهديقدمهاللقليلة

نستطيعماأفصىهىنفدمهاللتىالخدمةدامتماخدمينامقدارللىينظرالاللهإن

النعمةولكننستحقألنناليسلنايقدمهاللهيعطهمائنوهوأروعدرساهنالكن
يعطينالكنهاللهنداينأننستطبعوالبجهدناالهمنننالهمأنكسبالفنحنتعطيناالتىهى
هباتيهبلكنهأجرايعطىالاللهإننعمتهوتفاضلقلبهوحبوصالحهجودهمن

نعمةينعملكنهءجزايعطىالإنه

بهانعملالتىالروحهوالعملفىيثعأهمإنوهوالمثلهذافىأخيردرسوهنا4

تسميئإلىينقسمونالمثلهذافىفالعمال

كاماليومااشتغلؤاإفاديناراينالواأنمعيناتقاقحسبالسيدمعتعافدوااألولللنوع
ينالونأنيريدونألنهميشتغلونأنهميوضحسلوكهموكاناألجرهذاينالوالكىاشتغلواوقد
ممكنأجركبر

وتركوافحسبيشتغلواأنأرادوالقداتفاقهناكيكنفلممتأخرااشتغلواالذينأما
للسيداألجرأمر

والثواباألجرهدفهكانإذامسيحيايكونالالمسيحىإنالجوهرىاألساسىالفرقهوهذا

خدمةوفرحالعملفرحلألجيعملالمسيحىإناتبعناكوقدفايكونماذابطرسسمؤالوهذا
رفقائهوخدمةالله

كثيرونفهناكاخرينيكونوناألولينوأناولينيكونوناآلخرينأنالسببهوهذا

كاناهتمامهمكلألنالملكوتفىأخرينسيكونجونلكنهمضخمااجرانالوالمالعاهذافى
عمدوابلةاألجرفىيفكروالموأجراالعإلمنظرفىينالرالمكئيرونوهناكوالتقديراألجر
الملكوتفىءعظماسيكونونلكنهمالعملىيهجةألجل

ينالهاألجرهذاينسىومنيفقدهاألجرإلىيهدفمنإنالمسيحيةالحياةلغزهوهذا
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المليبحو

0270191متى

وفدالصليبفىالطريقفىأتإلىتالميذهأنظاريسوعفيهاوجهلتنالثالثةللرةىهذه
وقد32و127122حا6متىلنصوصهادراستتافىوالثانيةاألولىالمرتينترحنا
بالمأساةالشعورمنيتضمنهوماالموقفيوضحاستصووصوراهاعينهاالروايةولوقاألمرقذكر

فيماويتأمليحصلمتاعنأنهدوويالتالميذيتقدمكانيسوعبأنالمنظرمرقسفيصف
01مرقسأيخافونكانوايتبعونهموفبمايتحيرونعنجواالتالميذأنحتىسيحدث

2323

كرويذيوعنفسفىعنيفاصرلكاالحظواملكيحدثماذايعرفونالتالميذيكنلم
يخبئهمأأذهانهمإلىويدخللهميوضحأنيحاوللكىبهموانفردالتالميذأخذيسوعأنلوقا

ة3مم8113لوقااالمستقبل

مفتوحهبعيونيسوعفإنمنهامفرالالتىالمأساةالمرالطريقفىحاسمةخطوةنرىهناونحن
يبالصلونحوأورشليمكريتجهوعزموإرادة

أنحتىسيعانيهاالتىلآلالمشامالبيانانرىسيصادفهعماالقصرريسوعحديثوفى
كاملةصورةتبدووللنفسيةوالعقلمهالجسديةاآلالمصورة

الحزينالمنفطرقلبهنحسأننستطبحوالكتبةالكهنةءرؤساإلىيسلمنسانانيابقاقالفعندمإ
سيسلمالذىتلميذهخيانةبسبب

العقلويضنىالقملبيجرحالنكدالظلمألمنرىبللوتعنيهوالكتبةالكهنهحكموفي
اإلنسانعلىالطمأشخهفماوالفكر

رللشتمءثألهزتصليمهوفيوللتعيراإلذاللألمىقبهجهزأوالكىاألممإلىتسليحهوفى
أفظعهوما

مأفظععذابهناكفليسالجسديةلآلالمصورةأبشعنرىالجلداتعنالحدشماوفى
الجلداتعذاب

يسوحجمعلقدبالمزتتنتهىمجتمعةاالالمءهذهلكلالنهائيةالصورةنرىابصليبوفى
كزاالمااحاافىيكونأنيمكنوالوفكرياونفسياجسدياالممكنةاآلالمكلاالبهفى
يسوعاحهـتملمما

راالنتصارباألملحديثهكمللكنهوالموتاأللمعنبالحفيثكالمهيخغلميسوعلكن
قيامتهوتأكيد

الهزيمةوبعدالتاخنجدبالصلوورانالمجدإعالذيكمةاهناكاأللمستازءورافايئ
الحياةنجدالموتوبعداالنتصار
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يقمةالعظمة

520282متىأ

متىروايةيينبسيطافرقانرىوتحنالتالميذعندالعالمىللطموحعمليةصورةهتانرى

اللذانماوورحتايعقوبئنوروى15354مرتجسفإنالحادثةلهذهمرقىوروابة
تقدمتالتدهىاألمئنمتىوىهـيينمايسارهوعنيمينهعنيجلسائنيسعوعمنطلبا

بالطب

روايةنقارنوحينجسديةقرابةبصلةليسوعووتبطانحناسويعقوبكانالغالبوفى

هذهنالحظأنيمكننايسوعصليبعندواقفاتكناللواتىءالنساعنويوحناومرقسمتى
الحقية

ابنىأمويوسىيعقوبمومريملبدليةمريمءالنسايينمنأنروى7265متىففى
زبدى

ىويوالصغريعقوبامومريملبدليةمريمءالنسابينلننقرأ04ت51مرقسوفى
ءمةلوساو

زوجةومريمأمهوأختلمهيسوعصليبعندواقفاتوكانتنقرأ52ت91يوحناوفى
عقوبأمهىكلوباروجةمريمأنالمقارناتهذهمناالصتداللويمكنلبدليةومريمكلوبا

يسوعاممريمأختوهىسالومةهىزبدىابنىلمفتكوذويوسى

الملكوتفىخاصمكانفىالحقلهمابأنيشعراناألخوينجعلتالقرابةهذهولعل

يسوعفكرعلىاءضووتلقىللمسيحيةالحياةوعلىللتالميذتفكرعلىاءضوتلقىالروايةهذه
الحقيقيةالعظمةمعنىلناوتبين

الميذتارتف

التالميذعنءأضائالئةلناتبيئالروايةهذه

علوالشخصىءالجزافىيقكرونيزالونالكانوالقدمطامعهملنأتكسثففهىأ

يسوعيأمرأنأرادواتضحيةدونالسهلالنجاحيريدونكانواالعالميةواالمتازاتالمرات
هىالحقيقيةفالعظمةخاطئافهماهذاكانوقدالعظمةرتبةفيالونيدهمنمليهةبإثارة

غالياالئصندفعمنالساميةالمرإتالىللوصولوالبدالخدمةفي

حديثعنلذلكشكبالاألخويرنجةعلىءبخااألمطلبأذرديخاإذاايتيزدلصجميزاضويخقايمكشا
جبالمبيوخايعقوببئمرجهايرض
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عليماللومءبالقانسرعفالييسوعالشديدالتالميذبيهكلناتبيئالروايةهذهلكن
مبهيطةاألحوالفيهكانتالذىالوقتفيالطلبهذاءجافقدحقهمنعطيهمأندون
يؤمنونطنوافقدذلكوركمأيضافلكعنيسوعحدثهموقدميةاالصليببمأصاةتنذر

يثقونكانواحألأىعللبههمصحيحةغرطفتالملكوتعنفكرتهمأنصحيحيلللكوت
ائمالدالتفاولديلقةهىيحيةالمسإنهزملنيسوعأن

الكأسعنبصراحةيسوعلهمقالفعتدماليسوعالتالميذءواللناتبينالروايةوهذه3
األلميقتضىالنصردلمومأيثربوهاأنوعزموايتراجعواأنمجاولوالمينتظرهمالذىالمر
األلمهذالمواجهةاصتعدادعلىكانوافقدللسيحمع

المسيحيةاطياة

ليعقوبيسوعقاللقدالمسيجةالحبلةنىنثربهاالتىالكأسعلىضوعاتلقىالروايةوهذه
للكأسهذههىفماالكأسمنسيشربانإنهماويوحنا

لآلخر21مغااختباراحياتفىمنهماكلاختبروفدويوحنايعقربإلىموجهاالحديثكان

هيرودسكعلهفقد212ثحمالءشهداماتواالذينالرسلأولهويعقوبكانتماما
وانهأفسسفىطويالعلعقأنهتذكرالتارخيةفألرواياتيوحتاأماءالكنيسةإلىءليسىبالسيف
عامالمائةحوالىوعمرهطبيعياموتامأت

ليرحنابألنسبةوالكأساإلنجيلصبيلفىوالمرتاالستشهادكأسكانتليعقرببالنسبةفالكأس
عصرهسنىطوالوالخدمةوالصراعالجهأدكانت

أيضالكنهاالحاسمالمؤلمالسريعاالستشهأدموقفمجردليستالمسيحألجلاأللمكأسإن
ودموعوآالميومىوصراعيوميةتضحيةمنفيهابمانفسهاالسيحيةالحياة

وكتبومحراتمذتوأملمهتورصورةوجهيهاأحدعلىرومأنيةعملةمرةالباحثوذوحد
للعملؤمذتعلىللذبحأمامستعدايكونأنالثورفعلىأليهمامستعدالعملةعلى

محراثعلىاليومى

داعرويناديهوحيمايناديهايأيسويتبعأناإلنساناستعدادمعناهالمسيحكأسشربإن
موففأىفىالواجب

يسوعفكر

تريناالروايةوهذه

الفههعلىفدرتههوحلمالتالميذغبلءبزاصبرهانهىوفدنرلهالفإننايسوعرفة1

لمءويوضيعلمهياناةبطولكانلكنهفهمهمءبطبسببيفشلولمجهلهمعلىيوتجهملم

يتحملرهأأنعليهمعلىالتىدلتكاليفبصراحةلهمأوصىفقديسوعأمأنةتريناوهى2
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تنتظرهمالتىلألمجادصورةالشراأمايرسماسمهاطأعلااأاحا ااهـءيسريواصس

األلمطريتافىيخوزواانعليهماألمجادابهذهاقتهقبلأنهءحالبوحنرتيبأتدش

لهماقالبللهويوحنايعقوبءرالفىيشكفلمالبشرفىيرثقةاخاتبيزرهى3

رمطامعهمالتالميذءاخطايعرفكاتأغدبالحبغةيحطبغاتأ3اشثرباتفعالإضهما

برألئهمشبىميةكاتفقدذلكصارمأفش

المسيحيةالثورة

األخوانهذانجاولالمافييوحنايعقوبتثرفبسببتخايقوااستاليذاياقأتشك

الفرقعنرائعاحديثأفحدثهمافكارهميسوعرفرقداآلخرينامزأعلىمركزاأاأت

المسيحيةتفكيرالعالىتفكيرتلفالخإس

والعظاالخرينعلىسلطانلهكانإذاعظيمااإنسانارالنايعتبرالعألمىيرالنففافى

بإشارةالذىذاكعليهموالواألمراشاآلخريناعلىالسيلددالمسمرعةالآلظمهحاحبحمو
هىههنهكانتخدمتهإلىالناسجربعهإحسمنةنجرأميردطرالناسيتحركيدكـم

ءظماااممءهؤالعبيدهمحالشرقىسلحناتااددجنهنجأشيتهمافالراطحاالمألرفةدالحر

العالىنظرفى

ليستالعظمةشالشرفرسامثىفالخدمةاضظرذطاهذهتتغيرالمسيخىالمقهوأفاصيش

رادتوكلمااآلخريننجدمةأنتاتقوأزبلاجخدمركاآلخريناتأمرأدتالحقيقيةالعظمة

خادماايفليكنعظيمافيكميكونأنأرادمنالمسيحفاللذلكالشرفزادالخدمة
أعبدالكمفليكنئرفيكميكونأنثرادومن

ابتدألمالعاأذالمدصثومنالمسيحيةبهقامتالنتىالمفاهيمفىالثورفاالنقالهوهذا

والمعاووالقيمهذهيقبل

صاحباحاسيخترمفدلآلحريرحدمةيقدمالذفهوالحساطالرجلأنيحترفدليوملمفالعا
الطبيبفهناكالمحبالخدومالرجلإاليخبوالنالتأسلبمافوتقيثوبيعجبونوقدالسلطاذ

وكساحبقلبهعلىالرعيةيخملالذفالراعىرعأيتقممرضاهلعيادةوليالنهارايخرتالذى

فتكلإلبهنذهبللذفوالرجلمشكالضمومتاعبهىبعمالهمخلصناهقامايهغللذىالعمل

يسوعشخصفيهمويروذللناسايخبالذيناألشخاسممءهؤالمناتضالوأتنحسفال

المسيح

حدإلىبروعتامأخوذاكاذالمسيحيةكاجاواتويوهيكوالشهرلليايانىالزصملمتنقعندما
المسيحمثليصيرولكىكالمسيحاجعلنىإلهىياقلبهاعماقمنصرخأنهحتىكبص

أفدامستةوعرضهطولهكوخفيوعاثحياتهمينالباذنليئاطرالحقرةواخافىثىليعيخرج
معديةجلديةمجكةمريضرجلمعفراثهيقتسمأنمنهطلباألولىالليلةوقطوكيوفى

الطريقفىسارلكنهيتراجعأمعودةبالطريقهفيييرئنيقيلهلإليمانهلمتحاناهذاوعن
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يطلبالشحاذءجاالتالىااليووفىقميحسهيأخذأالشحاذينأحدسألهثجبالمريضرحب
سكاثمنهوضحكممزقاجمونويابانياءردايلبسكاجوابقىوهكذالهفأعطاهاسترته

يسعلوهوالهاطلةاألمطاراوسطيقفكاتفقدولمجترمونهيحبولهابتدأواثمأوااكواح
ترجداحيمحبهاللهداقائالللناسيعلمكانضهلتبالسلبأصقدكانألنهمتواصالسعاال

كوحهإلىواحهااسكاتفيحملهءاإلعيامنيساقطكاذماوكثيرااللهيوجدالمحبة

المذنبصبتلترابكومهعلىريجلإنهالناسأدلىيئتيساللهإريقولكاجواكتبوقد

بجىيقفص4امرضىبهاكإفالمتشردينوالغلماناألطفالبينويقفالسجنفى

أتقباالسجنزنزاتةليزريذهبأتعليهاللهمعيلتقىأنيريدمنفكللذلكالمتعطلين
ستاباليقرأأتوقباالمسنشفىيزورأذعليهالكنيسةإلىيذهبأذوفبلالمعبدإلىيذهب

ءوالفقراالشحاذينيساعدأنعليهالمقدلر

العظمةيقيسونوفديماعظاآلخرينفىيتحكممنالناسيعتبرفقدالحقيقيةالعظمةهنا
البنكرصيدتججمأوالهامةودللجانالمجالحعنجعضريةأوالعلميةالدرجاتأوالعقليةبالقدرة

قىدلعظمةرمقيابلاألمورلهذهمكاناتجدالالمسيحتقديرفىلكنالماليةالمعامالتاو
خدمتكموأفادوانالواالناسمنبمالسؤالهذاعلىاالجابةفىيتلخصتقديره

الصليبسيادة

ءليخإلمبللئخذميأتلماإلنسانابنأنكماالمعبرةدلعبارةبهذهحديثهيسوعختملقد
كثيرينعنفديهنفسهوليبذل

ءجالقدليخإلمبلليخذمالأتىلقديعملوهأنالناسدعامابالقعلعمليسوعإن

كانالتاريخأزمنةفخاللعصرمفىالدينقادةيفهمهأماوهذاصليباللعرشاليحتلال
وسلطانافاتحاوملكامقتدراقائداكانبهيحلموناكافيالذىالمسيالكنبالسيامحلموناليهود

منتصرانجاتحاانتظروالقداألرضممالكعلىبقوةويملكاسرائيلءاعداليسحتااننظروه
اللهحملفوجدواالمرعبيهوفاأسدانتظرواالصليبعلىمنهزمامنكسراشخصافوجدوا

أعلنالصليبوفىالمسيافىاليهودانتظاراتالسيخيسوعصليبفىخطمتلقدالوديع
المضحيةوالخدمةالمنألمةالمحبةفىالفريدةوالعظمةالجديدالمجدمثيللهايسبقلمبكيفيةاللة

والعظمةالسيادةجديداأساسااللهووضع

المسيحيةفجرمنذالالهوتيونتناولوفدكئيرينعنفديةنفسهليبذلاإلنسانابنءجالقد

للشيطانالفديةدفعيسوعإدطاوريجانوسفقالأقوالهمفتباينتوالتفصيلبالثرحالعبارةهذه
انسانمجردأنهظاناالصديبعالالمسيحمنينالأناليطانمحاودةنالنيساوىجريجورىوقال

مناستراتجياعمالكاناللهابنتجسدلندلكبرجريجورىوقالتجوتهوكسرتالشيطانهزمت
فعندماالطعمهوناسوتهوعنالصنارةهوالمسيحالموتكانفقدلوياثانبهليصطادالله

الصنارةلصطادتهالطعملوياثأنابتلع
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جعلتهمبكيقيةالرورقبضةفىكانواالناصرفإذبكثيرهذامنابسطالمقصودالمعنى
والفديةحياتهموحطمتاللهعنوفصلتهمإلياالخطيةوجذلتهممنهاالتحررعلىقلدرينغير
لذلكبنفسهنفسهمنهيحررادهويستطيعالموففمنماشخصاليحرريدنحهءشىهى

كانوامماوحررهماللهإلىثانيةمرةاحرايسوأعادوموتهالمسيحمجيلةأنهامعنالعبارهفهنه
لقداللهإلىثانبةطريقنأوجدناماوموتهوخدمتهوحياتالمسيحيسوعفلوااللهمستعبدي

اللهإلىالبعثسرليعيدءثىكليسوخديخكل

المتهىإلىأحبناالذىذاكخطواتأثرلىنسيرأذأيضاكلاجبنافمنللثا

الحاجةءلنداالحباستجابة

529243متى

النفساتجاهلنأنصورألنهاهامةداللةالروايةولهذهمعجزةإلىالطريقوجدارجلينقصةهن
الثصينةاللهعطايالقبوليتفتحعالذىوالقلبوالعقل

لقدقوتهمابكلبهاتمسكاالقرصةواتتهماوعندماينتظرانالرجالنهذانكانلقد1

مجتازايسوعوكانالمعجزاتهذهمنشيئامجتبراأنوانتظراالعجيبةوأعمالهيسوععنحمعا
تلككانتالفرصةاتهزالذلكاألبدإلىلفقداماالفرصةنهماضاعتولوالطربقفى

القدرةفإنقراراتخاذدوناللحطةتلكضاعتولوتأجيلهيمكنالحاشمقرارلحظةاللحظة
قالمنالسامعينبينكانأثينافىعظتهبولىألقىعندماوتذوىلءتتضاالتصميمعلى

آخروقتإلىقراراتخاذيؤجلونوكأنهم7123ئممالأيضاهذاعنمنكسنسمع
للفرصةوتضيعءيرالمامحمرواالمنتظرالوقتهالكنـمناسب

ليسكتاالجمعانتهرهمالقدالفشليقبلالوالحاحتصميماألعمينهذينعندكان2
عدلقدركيصرخانكانابلالمراخعنيكفاأولكهماللناسإزعاحمصدركانافقد

فىيتحدثيسوعكانوربماالطريقفىرهمسءأئناالناسيعلموالناليهودمعلمىعادةمن
الجمعيمنععالياكانالرجلينصوتلكنئتوالهيديصغواأنؤادواحولهوالنينالونتذلك
عدمفىمثالالرجالنهذانضربوبهذاإممكاتهماالناسانتهاريستطعلمواإلصغلمن

سيجدهللذىهوالمسيحطلبفىهمتهتثبطأنيمكنالالذىاإلنسانإنلدلهعضرفىاليأس
الهايةفي

خاطبافهماالناقصاإليمانهذااستخدمامالبههناقصاالرجلبننهذإيمانعذلقد3
أرضىملكبأنهللههودعندالشائعبالمعنىالمسيااعتبرلهأكمالعنىوهذاداودابنبأنهيسومم

الناقصاإليمانهذاقيللمحسوعلكنصحبحةعقبدةهذهتكقولم

أنهمامنالرغموعلىعظيماطلباليطلباويقدامشجاعةالرجلينهذبنلدىفت04
أناكئكلوليسللبصرهوطلبماكانمااليطلبالملكنهماءالفقراللشحاذينمنكانا
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للمسيحيسوعمنءاألثيالعظمطلب

بعيدايسرعالملجنهماأبصرتعندمأأنهماإذللشكربفضيلةالرجالنهذانامتازلقد5

وينسعونروحيةوبركاتماديةبركاتينالونكثرينإنيسوعتبعالكهماالسرورفرطمن
يشكرواأن

ءتكافىأننستطيعالونحنوللشكرءللوالليصوعفقدماالبصرنعمةالرجالنهذلنناللقد
شاكريننكونأنالدولمعلىنسيطبعلكننامعناصنيعهعلىلدله
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والعسرونالحادىألصحاح

الروايةمناألخيرالفصلايةب

11ا12متى

يلظةمشهدااآلياتهذهفيونرىيسوعحياةروايةمناألخيرالقصلنبدأللفقرةبهذه
للذينبللزوارتعجالقرىوجيعأورشليمومدينةلقتربفدالفصحعيدكانلقدرائعةتاريخية
هذامنسنة03بعدالرومانالحكلمأحدأحصىوفدللدينيةواجباتهمبإتمامليقومواإليهاجاعوا

المليونربعمنيقتربالعددفكانأورشليمفىالفصحعيدفىذبحتالتىالحمالنعددالتاريخ
فصحخروفكلحولأفرادعشرةاألقلعلىيجتمعالفصحثريعةحمسبأنهلفترضنافإذا

كانفقدمليونونصفملبونينمنيقتربالفصحفىأورشليمزوارعددأنتقدرلناستطعنا

أورشليمفىالفصحيحضرأنأورشليممنميال02بعدعلىيسكنبالغذكركليلزمللناموس
أعيادهمأعظملحضوراألرضأطرافكلمنيحضرونكانواالذيناليهوداالفللىباإلضافةهذا

الدينية

كانتفقدفكرتهعنللتعبيريسوعليختارهالوقتهذامنأنسبوقتهناكيكنلملذللت
الدينيةالعاطفةقلوبهمالهبتالذينبالناسمزدحمةالمدينة

عدتهأعدقدكانيسوعأنالروايةمنالظاهرلكنمفاجئاقرارايسوععملهمايكنلمو

معاتفققدشكبالوكانوالجحثاألتانإلحضارتالمبذهمناثنينوأرسلمتقنبتدبر
اليهمامحتاجالربالسركلمةتكونأنصاحبهما

للمناسباتصالحاليكونقبلمنإنسانيركبهلمجحشاراكبااورشليممدينةإلىيسوعودخل
أنللتطهيرالخطيةذبيحةتقدمالتىءالحمراالبقرةتكونأنيشترطالناموسكانفقدالمقدسة

التابوتعليهايوضعالتىوالعجلة123تثنية912عددنيرعليهايعلأتكون
شروطهذهكانت67صموثيلانيريعلهمالممرضعنانيقرتانتجرهاأنيتمغىكان

المقدسةللماسباتالحيواناتاستخدام

ءأصسقاعملهماوهذاأمامهثيابهموفرشوا4كملككذللثيسوعالمجرعاسنقتلتوفد
النخلوسعوفالشجرأغصانوقطعوا931ملوك2ملكانفسهاعلعندماياهوال

انتصاراتهأحدبعدأورشليمإلىالمكالىحمعإندخلعندماحدثماوهذابهايلوحوتواخذوا
3115ملوكائعةالر

المزاميرمناقتباسوهىالربباسماآلتىمباركدابقولهمالعظيمالزائرخيةلهتحيتهكانوقد

األيمطهذاالربباسممباركومعناها81162مزمورالعيدفىرشليمأإفالقادميلتحية
أورضليمإلىيأف

متضايقشعبصرخةالهتافهذاكاتقداآلنخلصناألمعنأها5صنااهأليهتعوثاكاش
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أنقذياربآهخلصيارب15ه811مزمورمنمقتبسةوهىإلههأوملكهلى

االنخلصناأيضااللهمناديةءللعالمنطلالئكةلتصرخفمعناهاألعالى01فىأوصناعبارةأما

ضارتحتىالكلمأتمنكثيرشأنشأخهاللزمنبمرورأوصناكلمةمدلولتغيروربما
ندوامنفوسفيكانللذىالحقيقىمعناهاأذهانناعنيغيبأالينبغىولكنالهتايتمننوعا

خالصهمللىجهرعأنوملكهممخلصهممنطالبنمتضايقشعبدعوةوهىبها

يسوعقصد

أنهدبواباألسلوببهذاأورشديمللىالدخولمنيسوعتصدكانماذاةنتساعلونحن
ءاألنبياتاريخففىءاألنبياعليهاعتادالذىثيلىااألسلوببهذاالناسعقوليوفظأنتصد
يضعكانمباالتهموعدمالناسجودءإزاتجديالأصبحتالكلماتأنيشعرالنبىكانحيفا

ويدركوايفهمواحتىتمثيلأسلوبفىعنهاويعبررسألته

تستطيعالالمملكةأناتضحأنفبعلالقديمالعهدءأنبياتاريخفيلذلكأمثلةنجدأنونستطبع

المملكةفىبهايستهانالقيرةأصبحيربعاموأنوقسوتهوإسرافهرحبعامأسلوبتتحملأن
ءالرداعلىالشيلونىأخياوقبضالحقلفىبربعاموالتقىجديدءبرداالنبىالشيلونىأخياءجا

إلىالربقالهكذاألنهقطغعشرلنفسكخذليربعاموقألقطعةعشرةائنتىومزقهالجديد
119223ملوكاأممباطعشرةوأعطيكسليمانيدمنالمملكةأمزقهانذااصرائيل

وجعلهاوآنياراربطالنفسهصنعللناستفاؤلرغمفلسطينستهزمبابلأنإرميااقتنعوعندما
صيدونوملكصوروملكعيونبنىوملكموآبوملكأثومملكإلىمنهاوأرسلعنقهعلى

بابلملكلنيرستخضحالبالدهذهأنإلىإشارةاهذفكان7216إرميايهوذاوملك
وكشرهإرمياعنقعنالنيرأخذيحصللنالكالمهذاأنيبينأنالكاذبالنبىحننياأرادوعندما

رسالتهمحقيقةعنافثيلىالتعبرفىءاألنبياأسلوبهوهذاكانلقدا82إرميا

حقيقتهعنهذابدخولهيعبرأنأراديسوعأنوالبد

التى99زكريافىالواردةالصورةهىعنايعبرأنأرادالتىاألولىفالصورةا

المسياأنهيجدمتيسوعنرىفهناأتانعالراكباوديعاأورشديمإلىداخالالمدكالنبىفيهارأى
دلودمنالمتعبديناسناسباأورشليمفيهازدحمتللذىالوقتفىللنبواتعنهتكلصتالذى

فمناليهوداتارتفىأحداثإلىترجععنهايسوعيعبرانأرادالتىالثانيةوالصورة2
571سنةفانوسابيانتيخوسبواسطةثورشليماحتاللاليهودىالتاريخفىجدثتالتىالكوارثبين

دليونانيةوالعبادةالحياةأسلوبمحلهاويحلأتملماالهوديةيحرأذالحايمهذاأرادفقدمق
وحولاليونانىيوسهـ51دإلدذباثرقدمالمذبحعلىالخنازيرمنذبائحوقدمالهيكلنجسلندك

ليحررواعارمةثورةالمكإبيوتعليهثارلذلكةللدعلىمواخيرإلىوأروقتهالهيكلحجرات

بينعظجبمفرحوكانالهيكلوتقواأورشليممدينةالمكابيوناسترجعالنتصاراعندليأرضهم
جهوذامنوأتشدواالنخلوسعفاألشجارأغصاذوقطعوا017ملوك2الناسبخيع
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ءفحسبالربمسيحليسأنهثيليةلللصورةبهذهيعلنيسوعفكأنلليهودتاريخفىلمكالى
للذىللسيدهيكلهيدبغتةويأقمالخىيقلألميدنسهماكلمنلللهبيتليطهرأقىإنهيل

31مالخىبهتسرونالذىللعهدومالكتطلبونه

96حزقيالمقادسهأومنافهبيتمندألءللقضاأنرؤيافىحزقياليعلنوألم

يسوععنالحقائقهذهنرىءزاهذادراسةنختتمولكى

معاديةمدينةاليدخلأنهتمامايعلمكانفقديسوعضجاعةاآلياتهذهتريتاا
للتخلصعلىصممواوقديكرهونهءالرؤساأنيعلمفإنهتحوهمتجهاالجمايرحماسكانومهما

الىيدخللميسوعلكنومعيلةيخرءاالختفاثنالناسأغلبيعتبرالظروفمذهمثلوفى
حياةمنةاالخاألياممذهكانتعالنيةالحياةمسرحعلىنفسهأظهربلاليلفيأورشليم
ءيعملهعملكلفىالولضحبالتحدىتتصيزللمسيح

لكنهنبياللناسيعتبرهأنيكتفلمانهالمسياأنهالواضحيسوعاعكتريناوهى2
فليرفضوهوإالملكافليقبلوهيقبلوهأنأرلدواإذاأنهمللتاسيوضحلنيدهـ

بلزمنياأرضيائلكايطلبلمفهويسوعيحملهاالتىالرسالةنوعتريناوهى3
أتانعلىوراكباوديعااورشليمإفىودخلأفىلذلكالقلوبعلىيملكأنيدءإنه

دخولكانلذلكالسالمعالمةالحمكلوركوبلطربعالمةالحيلركوبكانفقد

للسالحبقوةالليعينبلينليدالليحببلليهلكالءجاإعالنابأنهالصورةبهنهيسوع
المحبةبقوةلكن

الهيكللىحدثما

122141مق

عصرهفىالدينلقادةالتحدىمننوعاأرادهاللتىبالكيفيةأورشليمإلىيسوعدخولكان
آخرتحديأيضيفنجدهوهنا

العهدففىالروايةنصبإمعانندرسأنينبغىحدثماصورةنتمثلأننستطيعولكى
كلمةفهناكالكلمتينهاتينبينفرقوهناكهيكلبكلمةثرجمانيونانيتانكلمتانالجديد

فىوحدهالكهنةرئيىيدخلحيثاألقداستدسإلىتثيروهىاليونانيةكمناؤس

ومتالحقةمتداخلةكثرةوأروقةبأبنيةمحاطاكانالهيكلهذاولكنالعظيمالكفارةيوأ

يتعداهأنلخكلىيجوزواليدخلأنواحدألىيمكنحيثاألممدارالخارجففىوصاعدة
مرائيلىألىويمكنالجميلبابمندخولهاوبابءالنساداروهناكللقتلنعرضوإال

برونزيةبوابةوهىنيكانوربابمنبليهاوالدخولاإلصرائيلييندارومناكمنهمجتازأذ
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الكهنةسوىمنهايدخلوالللكهنةدارئموغلقهالفتحهارجالعرينإلىتحتاجررةب
والمرحفمةللوجوهخبزومائدةشعبللسبعذاتوالمنارةللبخورومذبحقةلدسمذبححيث

هذهإلىهيرونكلمةتشيراليونانيةاللغةوفياألقداسقدسللدلرهذهوخلفالنحاسية

يلبكلأيضاوتترجمكلهااألروقه

الدخوللكنالهيكلمنءجزوهىاألممدارفىحدثتالقصةهذهفىجرتالتىواألحداث

للفصحعيدوفتخاصةاالزدحامكثرءلبزهذاكانفقدلذلكإنسدنلكلمسموحلديها
أورشليمفيللهيكلزيارةإلىاآلالفيحضرحين

وتجارةالعملةتغييرأوالصيارفةتجارةتجارتانتقومكانتاألممدالدارهذهفى
الحمام

هذهدفعيتمأنويجبشاقلنصفقدرهاللهيكلضرييةيدفعأنجهودىكلعلىكانفقد
شهرقبلةالضرلهذهلجمعالبالدكلفىينتشرونالصيارفةكانلذلكالغصحعيدقبلةالضرل

فىبدفعهأيقومأنيدفعلممنكلوعلىمحددوفتفىالبالديتركونثمللفصحعيدمن
ومعالهيكلفيالضربيةهذهدفعيدونسالناسمنآالفهناككانلذلكللعيدقربالهيكل

بأنواعدفعهاينبغىكأنالهيكلضرييةلكنفلطينفيمتداولةكانتالعملةأنواعجمغأن
مقبولةعملةدفعيستطيعواحتىللناسللعمالتتغييرالصيارفةمهمةوكانتالعملةمنمعينة

اممانفرقوكاننهاليةبأسعارالعمالتيعونولةللفرهنهيستغلونللصيارفةوكانللهيكل
لكنيالذبالهيكلآنيةبعفىءوطالللطرقتعبيدمثلمتنوعةأغردضفىينققالعمالتهذه

لهممكسباالصيارفةيأخذهممنممبرااءجز

وعنذبيحةتقديمتتطلبالهيكلزيارةكانتفقدهذامنأسوأفكانالحمامبيعأما
شفائهبعداألبرصوتطهكللنوالدةبعدتطهيرمثلمناسباتعدةفىكذبيحةيستخدملطمام
والحيواناتلطمامءشرايمكنوكان2و41225141ث218ويينتماما

يقومونمنهناكوكانعيببالالذبيحةتكونأنتشترطكانتالشريعةأنإالللهيكلخارجمن
منمشتراهذبيحةأيةقبولفضونهـكانواءومؤالالعيوبمنلذبائحخلومنللتأكدقبالتفتي
أسعاروكانتللهيكلداخلمنيشترواأنإلىللناسنظروجهونوكانواللهيكلخارج
ضعفاعشريننحوأحياناثمنهاستفعكانبلجداغاليةالهيكلداخلوالحيواناتالطيور
هذهببيعونكانواوالبعضاألسلوبهذامنربحاينالونالكهنةءورؤساالكهنةبعضوعن

االستغاللأنواعالسوأضحبةالناسوقعوهكذالخسلهموالطيورالحيوانات

يسوعغضبأئارللذىهواالستغاللهذا

ةولطيبا

إذالكنناللعبادةيهودىنظامكللدينونةأساسااآليأتهنمنونيتخنالناسأكلبإن
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يتعبدونجاعواأناسمنيخلويكنلمولكنهذلكفىشكالومستغلونتجارالهيكلفن

أرسطوقالوقدرمطاهأسوأمننطامعلىححمأتالعدالةمنوليسإليهمتجهةوأنظارهملله
حكماعليهنصدرأنقبلالنطامفىماأواإلنسانفيماأجلإلىننطرأنمجبإننا

بالأنهيرىالنىفالنظامالعيوبمنتخلوالاألرضرعلىللموجودةالمنظماتجميعأنكما
كلأومستغلينالتجاركليكنلموربمااألولبالحجريلقىالذىهواإلطالقعلعيب
جشعينارفةالصع

فىالقيامةكنيسمةوفالمسيحيةالكنيسةفىاالستغاللهذامنمشلبهةأنواعانحننرىولال

بعضوطردالموائدبعضلقلباليومءجالويسوعإنوالناصباتاألعيادأيامفىأورشليم
اليهودىالهيكلفىفعلكاتماماالمسيحيةالكنيسةمنالناس

هامةحقائقلناتظهرالحادثةهذهإن

خاصةاإلنسانألخيهاإلنساناستغاللعنيسوعغضبأئارماكئرأنترينافهىا
اللهبيتاستخدامءسويصفإرمياكانولقداالستغالللهذاكوسيلةالدينيستخدمونالذييق
711إرميالصوصمغارةصارقدبأنه

لهيكلإلىوإيمانةءبرافىحصروافين11ءالبسطاالناسرؤيةيحتملأنيستطعلميسوعإن

والمولففالمظالمبعضءلزاالكنيسةفهاتسكتالتىالمراتكئرومااالستغالذهذايستغلون
ىوالتنافالصراعوسطأنفسهميحمواأنيعرفونالالذينوتحمىشورئنعليهاينبغىبيماالمشأبهة

الرهيباالفتصادى

ءالبسطاالناستعبدسبيلفىعقبةيقفونالذينإلىموجهيسوعغضبأنتريناوالقصة2
7اشعياء56الشعوبلكلالصالةبيتهواللهبيتإنءإشعياقاللقداللهبيتفى

الهيكلدوربينمنيدخلوهأنلألمبينيمكنللذىالوحيدالمكانهىاألممداروكانت
كيفولكنليتعبدواجاعواشكوالالبعضلكنليتفرجواالبعفنءجاوربماوؤوفته

عنليبحثواجاعواالذينإنوالمساومةءوالمثنراالبيعمنالضجيجذلكوسطيئعبدواأنلهم
أبدايبرىالاللهإنالمأساةوهنانفسهاللهشعببواسطةاللهرؤيةعنتعطواقدالله
حاللةعبادةمنغيرهميحرمونمن

مرارةأوحقدأوجدلروحالكنيسةفىتبعفقدأخرىأوبصورةالمأساةتتكرروقد
حقوقهمفىالوظائفأصحابأوءاألعضايفكروعندمأمسنحيلةيخهاالعبادةتجعلانقسامأو

يثيرمذافيهاللتعبدروحتقلوالمنافسةللجدلميداناالكنيسةوتصبروامتيازتهمومراكزهم
طريقفىيقفلمقفويالمعاتسيرأنيمكنالالبشرومنازعاتاللهعبادةإنيسوعغضب
واللهالناسبينالعبادةءصفا

ءالجزهذانجهايةفىالنظرتسترعىعبارةنرىوأخيرا3
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صلاخيمنالناسكليسوخيطردلمإذأفشفاهمالهيكلفىوعرجعمىإليهوتقدم
إليهحاجةفىكاتوامنلكنالغاضبتينعينيهااماهربواالذينكحمالمذنبةالضحائرأصحابإذ

السييسوعاماممنفارغةتطردأنيمكشالفالحاجةواستيروابقوا

الخطئينعلىالهجومحدعندالغضبيقففلمإيجابياكانبلمملبيايسوعغضبيكنلمو

غضبفهناكالعظيماإلنساذعندمعايسيراذوالحبفالغضبانحناجنمعاونةءلإذلكتعدىبل

حاجةفىههمنحوينحهحبوهماكالعبادةمنالناسولمجرموذءالبسطايستغلونمنخويتجه

معحدثمامذاالشافيةامخبةةقيالدوامعلىتصحبهاانبغىيالمحطمةالغضبقرةإن
أيضاخنمعنايخدثانينبغىومايسو

القلبءلبسطااإلعالنات

25171امتى

الهودالمعلمينتالميذألنومريديهالمسيحتالميذهناباألوالدالمقصودأنالشراحيعضظت
الرأىأذإالالهيكليدخلراأنلألطفالمسموحايكنلمانهواعتقدوالللقبهذاينالونكانوا
82مزمورمنيسوعافتباسهوذللثعلىوالدليلفعألأطفاالكالواأنهمهوالغالب
رالعفياألطفالإلىيشيروهو

صرخواوأنهمأطفالييوجدأنالمعقولمتكانولذلكعاىكيريومااليومذلككانلقد
اورشليمإلىيسوعدخولعندقبلمنذلكحمعواوقدداودالبنصناأمرددين

ولكىيفرحواأنينبغىكانأنهممعالهتافهذامنوالكتبةالكهنةءرؤساغضبوقد
عكسهإلىءثىكلالتعصبيحولهكا

األطفالأفواهمنجيدايعلمونهاالتىالمزامرمنالدينيينءالرؤساءلهوالاقتبسفقديسوعأما
حقيقةيعلنوهر82مزمورومننقمعدولتسكيتأضدادكبسببحمداأسستوالرضع
ءودلفهماءالحكحاعنتخفىييمادلقلوبءبسطاغيرويدركهايراهاالحقائقفهناكرائعة

الناساحكمإلىمنهاالطفلإلأقربءالسيافيهانكونأوقاتوهناك

للتمثالعنإذامايختبرأنوأرادمسابقةإلىليدخلليسوعتمثاالنحتعظيمامثاالأنفيل
وسألهاممئالإلىيتطعأنمنهوطلبصغيراطفالفأحضريراهمننفسفىالمناصباألثر
فكسرفنهفيفشلأنهوشعرالفنانفحزنعظيملشخصإنهالطفلفأجابثالاهذالمن

داألودعواقالالذىليسوعإنهالفورعلىفأجابللطفلوأرلآخرتمثالنحتواعلدالنمئال
المسابقةفيللدخوليصلحالنمثالبأنالقنانفاطمأنإلىيأتون

اعدائهكللتسكيتقويةكانتشهادتهمفإذافهموههاألطفالبتسبيحيوعلقدير
ليسوعيقدموهأأنللقلوبءلبسطايمكنالنىالخدماتأعظموما
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التينشجرةريق

128122مت

الروايةهذهمثلقبولألنحيرةوتصادفهماآلياتهذهالخلصينالمؤرخينمنكثرونيقرأ
للروايةظروفندرسأنالواجبمنلذلكقبلمنفيهنعهدهالميسوععنصورةيعطيناحرفيا

وإخالصبشجاعةالحقياقيةداللهاونرىالحرةهذهولاضبتدقيق

11مرقسلهامرقسوروايةالحادثةلهذهمتىروايةبيننقارذأنعليناءشىكلوتجل
نقطتنفىيتلخصالروايتينتبوالفر13و02و2141

التينوقتيكنلمالوقتذلكأذيذكرمرقسانأ

التالميذأنإلىيشيرولكنهالحالفىييستقددلتينةأنيفجدمايذكرالمرقسأنب
األصولمنيبستقدالتينةرأوامجتازينكانواإدالصباحو

الحادثةإلىربأقروايتهأنيعتقدونفهملذلكالبثائرأقدمهومرقسأنالشراحبعضويرى
امتىروايةمنللواقعية

العقابأنمعبلعنةشجرةالسيديعاقبفكبفتفسيررلىتحتاجأخرىثكلةمنعترضناأنهثم
خلقىشعورنتيجةيأتىالعقابإنوإرادةعقللهاالتىالحيةالكائناتعلىإاليوفعالحقيقنةفي

لمأنهمنمرقسقالهماذكرناإذاأنناثمالشعورهذامثللهاليسوالشجرةوالخيربالشر
يكلفوهلهاإمكاأوقحرتهافىيكنلمءضىعلىالشجرةالسيديلعنفلماذادلتينوقتيكن
طاقتهافوقشيئاالشجرةربنا

يحولأنلهالشيطانتجربةفىرفضالذىيسوعأنالمعقولمنهلأيضالءنتساإنناثم
يسبعالذىالثمرلهتقدملمألنهاالشجرةيلعنسهنفهوالجسدىجوعهليشبعخبزإلىالحجارة
ليةأذلدوافعالمعجزيةفدرتهاستخداممننوعهذايكونأالجوعه

الروايةفلندرسجديدةنظرةالروايةهذهإلىننظرأنالضرورىمنتجعلاألسئلةهذهكل
أخرىزاويةمن

فلسطينفىواإلثمارالتين

فىعنهانقراالتىالميعادأرضوصورةفلسطينبالدفىاألسجارأهممظالتنشجرةكانت
88تثنيةوتنوكرمثعروحنطةأرضصورةهىالتثنيةسفر

31عددوتينورمانبعنبمعهمجاعوااألرضليتجسسواذهبواالذينوالجواسيس
32

الالميذالحلالياليالصهاحودالمشحكالمفذالهاللىبألالتنةفيبوسللرواتنبشحقيقىتناقضوجدالأنهللواقع1
رجملثاالصولمنكلصةغلموتىصروايةفىودلركزاالصولمنستلاييةأن
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وتحتكرمتهتحتواحدكليجلسعندماهىالقديمالعهدنىوللسالمءللرخاالشائعةللصورة
سبعبئرللىددنمنتينتهوتحتكرمتهتحتواحدكلآمنيناوإسرائيليهوذاوسكن05تينته

301وزكريا44ميخاأيصاأنظر452ملوكاسايمانأيامكل

55133مزموروالتينالكروميضربأنهفىتتمثلللقديمالعهدفياللهغضبوصورة

221شعهو831رمياإ

تنموفهىجيلمنظرنفسهالثعجرةومنظرءوالرخاوالسالملفصوبةرمزهىللتينفشجرة

ظلهافىأنهمكمالنللتأشجارمجواركواخهميينونالناسكانماوكثيراأغصانهاوتمندعالية
84ابوحنايفعلنثنائيلكانكماصلونوييتأملونكانوا

بأنتنفردالتينفشجرةوكيفيتهاإلئمارزمننفهمأنينبغىالموضوعهذالدراسةأنعلى
العامخاللمحصولينلها

للشجرةتبدأثمتؤكلالوهذهاألغصانخهايةفيصغيرةءخضرابرلممتظهرأبريلففى
باألوراقمزدهرةلثجرةتكونعينهالوقتوفييونيوفىللثمارنضوجويكتمليعاوتزهرستورق

أبداأبريلفىتثمرأنتينلشجرةيمكنوالواألزهار

ذاتهللعاممنسبتمبرفىالعمليةكررو

كانفقدأبريلفىمورقةكتالتيئشجرةأنلناتروىأنهاالقصةهذهفىيدهشناوما
وقتيكنلمأنهبوضوحمرقسويذكربأيامالفصحقبلحدثوهذاابريل51فىالفصح
التين

الحادفةداللة

يعبروندلذينثيلىاءاألنبياأسلوبيتخذاألحيانبعضفىكانيسوعأنقبلمنذكرلقد
أعماقإلىيصلالالكالمأنيرونعندمابالكالميقولوهانويدونعماوالحركةباألفعال
للشعبوعيسقدمهاتمثيليةعمليةرسالةكانتالحادثةهذهأنافترضنافإذالذلكللسامعين
ومغزاهامعناهانفهمفإنناللههودى

مسموحاطذوقدمورقةتينشجرةوجدالطريقوفىأورشديمللىطريقهفييسوعكان
تثنيةبذلكتسمحاليهوديةالشريعةكانتفقدمنهاالتينيقطفأنالبالدتلكتقاليدحسبله
فتعجبالتينوقتليسأنهيعلموهوالشجرةإلىذهبيسوعلكن52001و3242
اختالالجعلعطببالشجرةكاذأنهوإلبدتالوقهذافيتيئوبدونمورقةالشجرةتكونكيف

الشجرةهذهحالةعرفوقديسوعأنوالبدالريةحالهاللىعادتأنهاأونموهافىما
الطبيعةمعيعيشفهوذلكبعدأبدابثمرىتأتلنالحالهذهعلىوالشجرةانهأعلن

يبستقدالتينةكانتالتالىدليوموفيالشجرةفيبدأتللذبولعمليةفإنويالفعلويعرفها
األصولمن
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ةعنهمايعبرأنيسوعأرلداليهوديةلألمةرمزياندرسانالحدئةهذهفىن

ذاوهالبوارإلىالطريقهوللنفععدمأناليهودىللشعبأوضحثيلىاالعملهذاإنأ
لوجودهمبررايجدالثعلوإنسانفكلويذبليذوىالبدالنفععديموكلالحياةفانونهو

حتومالمفمصيرهالذلكنقعبالللتينشجرةكانتلقدألجلهخلقالذىالغرضيحققلمما
مسيحاللهابنمنهايأتىأنوهوواحدلسبباللهأوجدهاقداإلسرائيليةواألمةالذبولهو
لقدصلبهإلىالطريقفىهىهابلتقبلهولمتعرفهلماألمةلكنءجاقدهووهاالله

الخرلبمصيرهاكانلذلكرسالتهافىاألمةفشلت

العالمهذافىيقاسواإلنساناألخطاركلللىيقودناحياتنامناللهقصدتحقيقعدمإن
الصرفىطيبامثااليكونأنفيمكنهالفراشفىمريضااإلنسانكاقلووحتىنفعهبمقدار

طريقهفىأنهذلكفمعنىنفعهضاعلذالكننافعايكونأنيستطيعإنسانكلالصالةوفى
االيهارإلي

الشجرةكانتلقدالجوهردونالمظهرصاحبيديناللهأنيعلمناثيلىاالعملوهذا2

كانالشجرةءادعالكنالشجرةفىثمرلوجودمظهراكانالتينشجرةفىوالورقمورقة

التدينكئيرةتبدومظهرهافيالهوديةاألمةكانتهكذادينونتهاالزوالعنكلذلباطال

اللهابنهالكيطلبونكانواالواقعفىولكنهمإلههماللهأليسالختاراللهشعبهمأليسوا
الدينونةاستحقوالذلكجوهردونمظهراهمدياكانش

المسيحيةيدرسكانئفريقيةجنوبفىبريتوريافىكانعندماأنهمذكراتهفىغاندىكتب

لمألنهالعابدينمنأبدايتأئرأويؤخذلملكنهمسيحيةكنيسةفيالعباداتبعضوحضر
مألوفةعادةعلىجريايذهبونأنهمرآهماكلالصحيحوللتدينالحقيقىالتكريسروحيلمس
بالمسيحيةغاندىيؤمنالذللث

قليالنقعجيعاونحنمطهرمجردعبادتهاكانتإذاالكنيسةتتكبدهاالخسائرمنأنظرواع
يالمظهراالهمامخطرالخطرهذافىاألحيانبعضفيكثيراأو

كانتولكنهاثمربالكانتانتىالهوديةاألمةدينونةإنهاالحادثةهذهداللةنرىوهكذا
ثمروبهامورقةانهااألممولسائرللناستبدو

األمباقىعننفسهاوفصلتمتعددةوطقوسوتفخيمءبكبريانفسهااليهوديةاألمةغطتقد
بالأنهاتظهركانتاألممباقىألنمنهمأشركانتبلاألمبلقىمثلكانتداخلهافىهالك
مثمرونأنهميظهرونكانوافقداليهودأماثمر

مرائيناليهودوكانمخطاةاألممكان

أنكوتثقالناموسعلىوتتكليهودياتسمىأنتهوذابولسالرسوليقولهذاوفى
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والحقالعلمصورةولكلألطفالومعلمءلألغيياومهذبالظلمةفىللذينونورللعميانائد
أتسرقيسرقتكرزيالدلذىنفسكتعلمألستكيركتعلمالذىإذافأنتالناموسفي
2صروميةاألممبينبسببكمعليهيجدفاللهاسمألن

الصالةديناميكية

فهمإلىالكلماتهنهوتحتاخالصالةقوةعنالمسيحالسيدكلماتببضءالجزهذايختتم

لكنناالخيبةمنقلوبناوانكسرتالفشلألصابناالكلماتهذهفهمأسأنالوألننالهاحيح
والسعادةبألقوةجاعتناصحيحافهمافهمناهاإذا

ننالمؤمنينصألناإنوأنناالجبالتنقلأنيمكنالصالةإنيسوعيقولالكلماتهذهفى

لمنفسهيسوعفإنحرفياأوجسدياالمواعيدهذهنفهمأاليجبأتناالواضحومننسألهما
وإيمانبلجاجةصلواالمومنينمنكثيرينإنبلذلكأستطاعغيرهوالبالصالةمادياجبالينقل

الموتمنمريضإنقاذأومجبنةأضررءاتقاألجلأوينالونهاةخاطلباتألجلوحرارة

الصالةطريقعنيعطيناأنيسوعيقصدفماذاالحرفىبالمعنىتتحققلمصلواتهملكن

للهروبسهلةويسيلةالمالةفليستللعملالقوةتعاليناةاماأنيعدنايسوعلنا
نطلبأنليستفالصالةقوةللصالةعنانيابةاللهليعملهااألمورتركهىوليستالعملمن

الصالةليستنحننعملأنليعيننااللهمنالقوةطلبهىبلمنابدالشيئايعملأنالئهمن

إنهاوالصراعالجهادسبيلفيللسيرالقوةطريقلكنهاالعملمنبهاليهربواللكسالىمالذا
الطريقاختبارهىالصالةكانتفلواللهبمعونةوالمتاعبالصعوباتجبألإلزالةالقوةطريق

يصلىأنماإلنسانيصحفالوالتواكلوالكسلالخمولتعلمناألنهالناضررالكأنتالسهل
دخلتقدديناميكيةقوةأنيتبينعندئذللعملويقوميصلىأنيجببلعملدونيسكتثم

ممكنةالمستحيالتتصيراللهبمعونةوأنهاللهلدىمستطاعيثهءكلالحقيقةفىوأنهحياتهإلى

وتغيرهاالمواقفتقبلعلىالقدرةتعطبناالصالة2

تغييرهثمالموقفهذالتقبلطريقلكهامعينموقفمنللتخلصوسيلةالصالةليسث

الحقيقةلهذهصادقانمثالنالجديدالعهدوفي

التىالجسدشوكةعنهاللهليزيلمرارابولسصلىفقدالرسولبولسحياةفياألولالمثل

ينالأناستطاعأنهعلىالموقفذفامنتنقذهلمالصالةلكنلهجسديةآالماتسببكانت
صارتإذكامالاللهبنعمةليكونضعفهفيللقوةطريقافيهاويرىالشوكةتلكليتقبلقوة
01ا21كورنموس2لهوالبركةوالمجدللخيرطريقاالشوكةهذه

الكأمىتللثعنهلتعإريسوعصلجثسيمانىففىنفسهيسوعحياةمنللثانىوالمثل
الصالةفىولكنهالطلبةتلكتتحققلمويواجههأنعليهكانالذىالمضنىالموففوليتجنب

والقيامةالمجدإلىطريقاالصليبآالمفصارتالموقفوتحولالموقفذبكليتقبلأناستطاع
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لكنهاللهروبطريقاليستإخهاعليهاتنصرنالبههاالصعبةالمولقفمنتنقذناالللصالةن

الصعبةللمواقفالمفيدةلعةالرللمواجهة

التحملعلالقدرةتعطياوالعحة3

أموراهناكأننشعراإلنسانىوضعفناالبشريةوبقلوبنااإلنسانيةحاجتنافيأنناالطبيعىفمن

نرىاذفنفزعنهامفروالمناتقتربوالمآسىاألخطارنرىونحننتحملهاأننستطيعال
منتعفيناوالمنهالهربتحذرناأوالمأساةتزيلالوالصالةنتحملهاأننستطيعالأننا

فنحطمهااألزماتنعبروانتحملةعلىقادرينغرأننانطنكنامانتحملتجعلنالكنهاالمواقف
تحطمناوال

فهيناإذالكننااألملوخيبةللفشليتعرضونءوهؤالهروباالصالةيعتبرونكثرينإن

حقاوننتصرنغلبلكىفيناستعملاإللهيةالقوةفإنوللقوةواالنتصارللغلبةطريتىللصالةأن

بألجهلالتذوع

123272متى

السلطاتسألتهإذاندهشاليعملهايسوعكانالتىادةالالخارقةاألعمالفىنفكرعندما
لهالذىالسلطانعنسؤالهمكانلقداألمورهذهيهيفعلالذىسلطانهمدىعنلليهودية

سلطانهبأنالمباشرالجوابلهميقدمأنمستعدايسوعيكنلميالذاتاللحظةتلكوفىومصدره
هناكوكانتبالنهايةيعجلأنشأنهمنكانكهذاقوالفإناللهابنكونهحقيقةمنينبع

هروباالمعينللوقتإلىالنهايةانتظارفىيسوعرغبةتكنلمويؤديهاأنعليهوأقوالأعمال
ءبالقايسرعمنشجاعةتفوقشجاعةللاالنتظأريحتاحفقدالشجاعةفىنقصاأوموقفمن
للذىالوقتفىاألمورتسيرأنيدسدائماكانليسوعوبالنسبةبالنهايةليعجلعدبرهأمامنفسه
بعدثءجاقدللساعةتكنولماللهعينه

الخروجيعرقونالمأزقفىسائليهأوقععندهمنبسؤالللجقوديةللسلطأتسؤالواجهلذلك
ءالسصامنهىهلالمعمدلنيوحناخدمةاخربمعنىأويوحناسوديةعنسؤالهكانمته
ليعتمدوااألردنإلىخرجواوللذينإلهيةدعوةأمبشرياعمالالححمةهذهكانتهلللتاسمنأم
الهىدافعمنيتجاويونكانواأمنسانىلدلفعيستجيبونكانواهليوحنامن

يكونفلنءالسمامنكانتيوحناسوديةبأنترفواللوإنهمالهودءرؤساورطةوكانت

البماوشهدالوضوحبمتهىأعلنيوحناألنسياالمهويسوعأنيعترفواأنمنمقرأمامهم
يسوعيكونالمعمدانيوحناأرسلقداللهكانفإذاالمسياهويسوعأنللشكمجااليدع
للربمسيحهو

فإتهمالناسمنكانتللمعمدلنيوحنارسالةأنلليهودءرؤساأتكرإذااألخرىالناحيةومن
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لذلكعاويةكانتيوحنارسالةلنيقينعلىكانالشعبألنالشعبغضبواجهون

نعلمالتالوافقدنفسهالصمتمنأسوأهوجواباقدمواثملحطةاليهودءرؤساصمت
عملهمصميممنكانبليعرفواأنينبغىكانإذنفوصهمأماممذنبينالجوابهذالوقفهموقد

لونيميزأنفيهءلكلضايضمهمعنالذىللسهدريمواجباتبينمنوكانيعرفواأنوواجبهم
لقدييزاعليقدرونواليعرفونالإنهميقولونهموهالنالحقيقيءياواألنالكذبةءاألنبيا
لنفوسهمنحجلتحقكليلىالورطةهذهفادتهم

ييحثءالمركانفإذاولطوفالجبنبسببالمتعمدالجهلنرىهناستحذصوتنجدوهنا

بلالحقيقةعنالبحثفىيكونلناألولاممامهفإنالمبدأعنيبحثكاكزالسالمةعن
الجبانالصتللىالرغبةهذهتقودهوهكذاالسالمةلهتكفلالتىاإلجابةعنالبحثفى

الواجبالسؤللإنيذكرهأنيخافلكنهيقينايعرفههوبيماالجولبيعرفالإنهيقول

الجوابهرمابلللسالمةلنايضمنالذىالجوابهوماليلنفوسنانسألهأن
الصحيح

كانتأيايذكرهأنملزمفهوالحقاإلنسانعرففإذامخجلضعخوفابالجهلعالدرإن
النتيجة

يئنرابنينبيناألفل

128223متى

بكالمهماللهلطاعةاالستعدادأظهرواالذينهماليهودفقادةتماماولضحالمثلهذامعنى
ولكنهياسيدأناهاألبيهظاهروتوقرأدببكلقالالذىكاالبنيطيعوهلمفعاللكنهم

أببهلرادةليعمليذهبلم

طريقهمفيوصاروااللهطريقفىالسيريرفضونأنهمأعلنواالذينهموالزوانىوالعثعارون
أريدماقاابيهدعوةحمععندماالذىكاالبنالمحةطريقاليوعادواندموااأخلكنهم
ومضىأخراندملكنه

لتوعينصورةامامنايضعإتالواقعفىأحدايمدحالأنهالمثللهذاالصحيحالفهمإلىوللدخل
االبنينمنواحدانجدالالقصةوفيالثانىمأفضلكانفنوعذلكومعالناسمنرديثين
المثالىبناإنألبيهالكاملءاإلرضاإلىيصللممنهماوكلأبيهقدبللىوالفرحدليهجةيدخلى

كنلمتردداوتأيخردونأمرهذبتنفيويقوموتقديرباحترامأبيهوصيةيسمعالذىهو
يطعلمممنبكثيرئفصلصارالهايةفىوأطاعندمالذىولكبنمثاليااالبننأحد

للمباثرالعنىهذامنأبعددروسعدةلنايحملالمثلهذاأنعل

مماثفضلبأقوالهيظهراالولالتوعللعالمهذافيالناسمننوعينهناكأنلنايوضحفإنه
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الغيرةفىرائعةصورةويظهرونوالعزائمبالتعهداتيسرعونالناسءهؤالأمئاللنبأفعالهقدم
كالمهممستوىعنكثيراتتأخرأفعالهمولكنءوالوالوالتقوىوالحماسة

يقومونلكنهموالعنادوالغالظةالخشونةعليهمتبدوءفهؤالأقوللهأعمالهتفوقالثانىالنوع
منهايخجلونكأنهمءففاافىوللرحمةافيأعمالمنكثيرةبأعمال

السيحيةإلىأقربحياةيعيشونالواقعفىولكنهمبالدينيهتمونالأنهدأعليهميظهروتد
مسيحيونأنهميعبونعمن

تفوقومنأعمالهمأفوالهمتفوقمنالناسمنالنوعيئهذينمنافرادعتقابلناولعلنا
لكناألولعلماالثافىالنوعنفضلوبيماردىالنوعينكالأنوالحقيقةأقوالهمأعمالهم

الطيبةاألفعألممالطيبةللظاهرتتفقأنهواألفضل
الطيبةالكلماتوأناالفعالعلتحلأنيمكنالالوعودأنلنايوضحالمتلهذاأنكما

كانيدهبولمياسيدأناها5فالالذىفاالبنالطيبةاألعمالعنبديالتكونأقيمكنال

وهممجرداأللفاظيتعدىالالذىالتأدبولكنلمياسيدألبيهقالفقدالكالمفيمؤدبا
اإلنسانأنالمثليعلمناعينهالوقتوفىوروصبرضىالطاعةفهوالصحيحالتأدبأماوخداع
يفسدصالحبعمليقوموهواإلنسانفإذبهايوديهالتىبالكبفيةطيباعماليفسدأنيمكنه

وسروررضىودونمضضعلىالعملتأديةيقبلكانإذأفعلهحمالمناءجز

بسرورالطاعةهوالعملفيالمسيحىوأسلوبالكالمالللعملطريقهوالمسيحىالطريتيإن
ءوسخاورضى

والكرامونالكرم

ء12336متى

توضيحهاالمثلقائليريدواحدةفكرةعلىيحتوىالمثلىأناألمثالتفسيزفىالمتبعةالمبادىمن

المثلفيالتفاصيللباقىمدلولعنالبحثمحاولةينبغىالالفكرةهذهإلىالوصولبعدوأنه

األمثالفىالتقاصيللكلومدلوالتفسيرايجدواأنيحاولونعندماالمفسرينبعضءوبخطى
لكلففيهمختلففالحالبالذاتالمثلهذافىأمارمزيةقصةللثليعتبرونبذلكألنهم

عنإليهميوجههأنالمسيحأرادماوالفريسيونالكهنةءرؤسافهمولقدومعنىمدلولتفصيل
المثلهذاطريق

جداومفهومةاضحةووظروفاحداثعلىمبنيةأجزائهاكلفيالمثلهذاقصةكانتوقد

فيوشنائعجمعروفتشبيهالرببهرمبأنهااليهوديةاألمةتشبيهفإنيسمعوفيكانواالذينعند
57ءإشعياإسرائيلبيتهبرالجنودربكرمإنالنبوللت

منالمتوحشةالحيواناتنعاألشواكمنكثيفبسياحالكروممجاطأنةالعاكاشاوقد
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منتتكونوكانتمعصرةكرملكلهوكانالعنبسرقةمناللصوصنعوالكرمفساد

قنأةاالثنينوبيناالخرمنأعلىأحدهمابألطوبأوللصخرفيمنحوتنأوجرنينحوضين
الثاتىالحرضإلىالعصيرويسيلاألعلىالحوضفىيعصرالعنبوكان

االثماروقتالكرملحراصةويستخدمالكرمفيالعاملونفيهيسكنبرحكرمكلوفي

تضوفرالاالستقرارعديمةفلسطينيالدكانتاألرضعلىالمسيحالسيدحياةوقتوفى
يقوموذلمنارلقموالكرومالحقولأصحابينركأنالمألوفمنكانلذلكالكمالياتفيها

ءللمألمنمبلغاوللثمارمنمعيننصيبمقابلبهاوالعنايةبزراعتها

وثائرينمتذمرحنالعمالهكاقالوقتفلكففىشاذاشيئايكنلمللكرامينتمرفوحتى

بالعلىيخطرالأمرااالبنقتلفىتفكيرهميكنولم

دلكرموصاحباليهوديةاألمةهوفالكرممدلولهعرفواالمثلذلكحمعواالذينجغولعل

األمةهذهبرعايةاللهكلفهمالذينلليهوديةلألمةالدينيونالقادةهموالكرامونافههو
واالبنوقتلوهماليهودرفضهمالذينءاألنبياهمالكرمصاحبأرسلهمالذينوالعبيدروحيا
قفسهللسيحيسوعهوأخيراالكرمصاحبأرسلهالذى

القأتمومصيرهالليهوديةاألمةلتاريخواضحةصورةنرىأننستطبعالمثلهذافي

ومسئويةامتياز

اظهعنيحمفناالمثلهذاا

لموالكرمهذاالكراميئإلىالكرمصاحبسلمفقدالناسفىاقهثقةعنئنايحأ
كرمهفييعملرابأنالناسيكلفإذاللهإنعملهمئرواليباتركهمبلعليهمرقيباليكونيقف
منهبتكليفهىاللهإليهايدعوناالتىاألعمألوكلفيهميثق

صريعايأتولماآلخرتلورسوالالسيدلهمأرسلفقدافةصبرعنثنايحوهوب
ليستجيبواالفرصةتلوالفرصةأعطاهملكنهعبيدمنواحدعبدإلىأساعواأنبمجردمنتقما

سريعايهلكهمالإنهالخطيةفيالساقطلشعبهمعاملتهفىاللهنرىهكذاودعوتهلرغبته
أخرىبعدفرصةيمنحهمولكنه

وأعطاهالكرامينمنالكرمالسيدأخذالنهايةفقىالهدينونةعنيحدثناوهوج
كانالذىالعملاإلنسانمناللهيأخذعندماهىاللهمناإلنسانينالهادينونةوأقسىآلخرين

دلهبالنسبةنقعباليصيرعندماهىاإلنسانإليهاينحدردرجةأدنىإنيعملهأنعليه

الناسعنثنايحلالمثلهذا2

والمعصرةبالسياجاإلعدادكاملمعداالكرمعنفقداالنسإنازامتيعنيحدثنافهوأ
إنوجهكملعلىبهايقوموالكىميسورةسهلةالكرامينمهمةيجعلالذىاألمروالبرج
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بهانعملهالتىالوسائللنايرتبلكنهلنعملهعماليعطينابأنيكتفىاللله

كيفمابالكرميهتمواأنالحريةللكرامينالسيدتركفقداإلنسانحريةعنيحدثناوهوبأ
ليعمللإلنسانوالحريةالفرصةيتركحكيمقائدهوبلقاسياظالماليسفهوواءشا

حسابانقدمونحنالحسابيومسيأتىالناسفلكلاإلنسانمحاسبةعنيحدثناوهوخ
إلينااللهأسندهاالتىباألعماليهاقمناالتىالكيفيهعن

يتخذواأنالمثلفىالكرامونتعمدفقدالمقصودةاإلنسانخطيةعنيحدتناوهود
اختيارهىالمتعمدةاللهمقاومةهىالخطيةإنسيدهمتجاهوالعصيانالمقاومةسياسةألنفسهم
اللهطريقهومايقينانعلميينماالذلقىطريقنا

يسوععنيحدثناالمثلوهذا3

ءاألنبياعنتمامانفسهيميزهنايسوعفإنذاتهعنيسوعإعالنعنيحدثنافهوأ
وفىاللهفابنهوأمااللهعبيدكانواأوالأرسلواالذينإنءاألنبياسلسلةعننفسهويرفع
فبلهأتواالذينأعظمعنويختلفيمتازأنهبوضوحيعلنيسوعنرىالمثلهذا

كانماتمامايعلمكانيسوعأنلنايظهرالمثلفمن4يسوعتضحيةعنيحدثناوهوب
يسوعيمضفلمسيموتانهيعلميسوعوكاناالبناألشرارأيدىفتلتالمثلففىينتظره

الصليبنحومفتوحةبعيونمختاراراضيامضىلكنهمرغماالموتإلى

الحجرصورة

للحجرصورتيننرىوهناالحجربصورةالمثلهذايختتم

حجرأهمصاروالذىالبناؤونرفضهالذىالحجرصورهىفهواضحةاألوفىالصورةا
رأسصارقدالبناؤونرفضهالذىالحجر811225مزمورمنمأخوذةوهىكلهءالبنافى

محتقرةاليهوديةاألمةكانتفقداليهوديةلألمةصورةبهيقصدالمرنمكاناألصلوفىالزاوية
ورغماألمممنكبيرلعددوخداماعبيداكانواوفداليهوديكرهونالناسجميعوكانومخذولة
الختاراللهشعبالناسمنالمكروهةاألمةهذهكانتذلك

نفسهبهاووصفالصورةهذهيسوعأخذلقد

المسيحالناسيرفضوقداليهوديةاألمةتوقعتهاالتىاآلمالكلتحققتالسيحشخصففى
شخصيةأهمهورفضوهالذىهذايجدونالنهايةفىلكنهمحياتهمعنإبعادهويحاولونويكرهونه

لمالعاإلىويعيدويفنيهاالسيحيةيمحقأنالرومانىاإلمبردطورجوليانأرادلقدلمالعافى
المصلوبإنالمسيحيهزمأنيستطعلمإنهقالوأخيراماتمافشللكنهالوثنيةاآللهةعبادة

العالموملكالعالمديانصار

الحجرهذاعلىسقطمناإلنسانيحطمالذىالحجرصورةهىالثانيةوالصورة2
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صورثالثللقديمالعهدففىمركبةصورةوهىيسحقهعليهالحجرسقطومنترضض
83151ءإشعبافىاألولىمعامركبةهناانرل4ألحجأر

عزةوصخرةصدمةوحجرمقدصأويكونرهبتكموهوخوفكمفهوالجنودربقدسوا

ويعلقوزفينكسرونويسقطونلرونكثجهافيعزلورشليملسكانوشركاوفخاإصرائيللبيتى
فيلقطون

امتحانححرحجراصهيونفىأؤسسهأنذا8261ءإشعيافيالثانيةوالصورة
كنت54و4ءو23دانيالفىالثالثةوالصورةمؤسساأساساكريمازاويةحجر
فسحقهماوخزفحديدمناللتينقدميهعلىثالافضربيدنىبغيرحجرقطعأنإلىتنظر
آخرلشعبيتركالوملكهاأبداتنقرضدنممدكةالسمواتللهيقيملللوكءهؤالأياموفى

جبلحجرشقطعقدأنهرأيتالنكاألبدإلىتثبتوهىالماللكهذهكلوتفنىوتسحق
والذهبوالفضةوالخزفوالنحاسالحديدفسحقبيدينال

وكلهأالحجرعنالصورهذهلنايذكرالفديمالعهدأنللصورهذهورلللكامنةوالفكرة
ءالبناءأجزابسوالذىءالبناكايينىعليهالذىالزلويةحجرفهوللمسيحشخصفىتتحقق

تمامايسحقيتحداهومناللهبناموسرأسهيصدمورفضهومنمعا

ءمألوفاشيئاكانتلكنهالثاعناعلىغريمةالصورهذهبدتالئن
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والعشرونالثافىألصحاح

ودينونةفرح

41ا22متى

بكيفيةالمعالىندركأننستطيعونحنمثلينبلواحدامثالنجدال141مناألعدادفي
حدةعلىمثلكلدرسناإذاواكملأيسر

اليهوديةالعرسحفالتفىعادةيحدثكانماوتطابقالمثلهذافىتجرىالتىوالحوادث
سلسشىءكلتجهيزبعدثممعينموعدتحديددونللعرسلحضورلوالترسلفالدعوة
هذهفىفاللكءجافدالدعوةموعدأنللمدعوينإخطارومعهمحمبيدهالعرسصاحب
اعدادوتمالموعدءجاوالطويلزمنمنذالمدعوينإلىدعوتهوأرسلسبقفدكانالقصة

معنيانالثلولهذاوالشتمالرفضحالةواجهوهنابالموعدباإلخطارعبيدهأرسليئعكل

يسوععنهاعبركمااليهودىالشعبإلىمباشرةرسالةوهوخاصمعنىاألولالمعنىا

اليهودهمالحضورورفضواالدعوةإليهموجهتالذينفالمدعوونءاألردياالكرامينمثلفى
العالمإلىاللهابنءجاعدمالكنالختارالشعبليكونواطويلزمنمنذودعاهماللهسبقوقد

الدعوةرفضواويقبلوهيسوعيتبعواأنوعليهمةللومعداأصبحءشىكلأنالدعوةوجاعتهم
يتوقعوالمالذينواألممالخطاةوهمالعابرينلتدعوالطرقطمفارقإلىاللهدعوةفانتقلتباحنقار
اللهملكوتالىللدعوةهذهلهمتكونانأبدا

أولئلثمدينةليحرقجنودهالملكإرسالإلىيشيرالذىالسابعالعددأنالبعضويعنقد
يرسلوالعرسةالووقتفىالملكأنالمعقولغيرمنألنهالمثلبقيةمعينسجمالالقائلين
الذىالبشيرمتىمنتفسيرالعبارةهذهأنالشراحبعضويظنالمدعوينمدينةليحرقجنوثه
فعالجنودهمعءجاقدالرومأنىتيطسكانأنبعدميالدية0809سنةبيئبشارتهكتب

1فيهاحجرعلىحجرايبقلمووالهيكلأورشليممدينةوأحرقالميالدى07عامفى

والتضحيةوالتواضعالمحبةفىوسلكواالمححميحيةطريققبلواقدكانواالهودأنلوأنهوالواقع
يتجنبواأنوالستطاعواروماغضبأثارتالتىوالحورةاقردروحعلىيتغلبواأنالستطاعوا

بهمحلالذىالخراب

عاممعنىفهوللمثلالثانىالمعنىأما2

للبهجةيدعونااللهالعرسةكومفرحةةوإلىدعوةهىإنمااللهدعوةانيذكرناإنهأ

وقتفىأضارىالذالمسيحللسيدفمعلىءجاقدبنصهالمثليكونانالمحتممنانهنرىأنناعلى1
زرشليمإلىاخرتحذوواهنايوجهانهيستبعدوالاوريثليمفىستحدثللتىلألحداثهذهعنالمنصوردخوله

للترجماوسكانها
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والسرورالضحكأسبأبكلعنراالبتعادالجوسمعناهاالمسيحيةأنيظونوالذينالسرور

الفرحإلىدعوةفالمسيحيةالمسيحيةفهمفىيخطثونوالتسليةالمحبةوشركةالشصوإشراق

الفرحهذامنيحرمصرفضهاومن

يكونأنالضرورىمنمليالمسيحدعوةقبولعناإلنسانيعطلماأنيذكرناوهوب
وكلالدعوةقبولعنتجلىتهعطلتهمنوهناكحقلهعطلهمنفهناكذاتهفىرديئاشيئا

فىالعاديةبأعمالهمايهتمانكانابلاألخالقأواألدبعنخارجضىءبسيبيتعطللمفهما
ءاألشياتمنلكناوأناألبديةأمورتسىحتىانالزهذابأمورننشغلأنكثيراالسهلومنالحياة

الحتىاحماعناعنالعالمهذاأصواتتطشوأنللمنظورةغيرءاألشياننسىحتىالمنظورة

للرفيقةيسوعدعوةنسمع

وأذاألفضلءاألشياعنتمنعناالحياةهذهفيالطيبةءاألشيابعضأنهىالحياةمأساةإن

يعيشأنينسىحتىالعيمثهلقمةفيإنسانينشغلوقداألنفععنتمنعناالنافعةاألموربعض
نفسهابالحياةالنمتععنالحياةمشاغلتشغلهأو

منحرماننامىالمسيحدعوةنرفضعندمانخسرهاخسارةأعظمأنيذكرناوهوج
الذىالعقابمنأقسىكاذالعرسفىالشركةبهجةمنالمدعوينأولحكحرمانفإنالولمجة

نعانيهمالييؤلمناماأشدأنمايومفىنشعرفسوفالمسيحطريقرفضناإذاونحننالوه
فقدناهاوبركاتميزاتمجرمانمنبهنحسمابغدر

الوالسياجاتللطرقفىكانوافالذينالنعمةدعوةهىلنااللهدعوةأنيذكرناوهود

يكونواولىللشرفهذاينالواأنأبداببالهميخطريكنولماإلطالقعلىالملكعندلهمحقوق

فالنعحةالبابهذاأمامهمفتحتالتىهىونعمتهورضاهالملككرملكنأبداذلكيستحقون
الملكوتإلىالناسجذبتالتىهىوالنعمةالدعوةصاحبةهى

األولللمثلوتوسعاامتدادويعتبرءالجزهذافيالمسيحللسيديوردهالذىالثافىالمثلهوهذا

عندالمعروفةالشائعةدلقصصيعضيأخذكانيسوعأننعرفأنلالهمامالمثيرمنولعله
وكانتوإظهارهاشرحهايريدالتىلطقائقعنبهاليعبرالخاصةبطريقتهويستخدمهاليهؤد

المثلهذابقصةالشبهقريبتاقصتانالهودمعلمىالربيينعندتوجد

ولكنهالمحددبموعدهايخبرهمأندونويةإلىضيونادعاملكعنتحكىاألولىالقصة
اخطارإرسالعندمستعدينليكونوامالبسهمويرتدواويتدهنوايغتسلواأنالمدعوينمنطلب

بهذاسيشعرونوأنهمطويالوقتاسيتطلبةللواإلعدادأنمنهمالجهالفظنلهمالموعد
عملهإلىءاليناذهبلذلكللولةأنفسهمويعدوامالبسهمءبارتدافيشرعوناالستعداد
انتظارفىولبئواالحالفىأنفسهمفأعدواءالحكماأمامطرقتهإلىوالحدادحرفتهإلىوالخزاف

الميعاد

الجهالأماويشربونيأكلونالملكمعليجلسواءالحكمافأسزيخنججاةبالجوعداإلخطارءوجا
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البهجةإلىيتطلعونوأسفوحزنجوعفىخارجايقفواأناضطروانفوسهميعدوالملذين
فقدوهاالتىوالمتعة

والماليساللهلدعوةالدائماالستعدادواجبالناسلتعليمالقصةهذهيتخذوناليهودمعلمووكان
المطوبالروحىاالستعدلرإلىتشيرالقصةفي

عندملكيةأرديةاستودعملكقصةيحكىاليهودمعلمويستخدمهكانالذىالثانىوالمثل
ونظافتهوبهائهبرونقهليحتفظأمينمكانفىبهواحتفظهءرداءالحكمامنكلفأخذعبيده
فاتسختالعاديةأعمالهميعملونوهمالمالبسهذهفلبسواالجهالأما

فوضعهاجديدةنظيفةمالبسهمءالحكمافقدمالمالبسهذهالملكفيهطلالذىاليومءوجا
المللثفأرسلهاباليةمتسخةالمالبسإليهموافقالجهالامابسالموصرفهمخزانتهفىالملك

السجنفىالجهالالعبيديوضعأنوامرلتنظيفهأ

اللةإلىيعيدواأنواجبهممنأنالناسليعلمواالمثلهذايسنخدموناليهودمعلموكانوقد
الملطخةالمتسخةالنفسصاحبأمالهماللهأعطاهاكاطاهرةنقيةيطلبهاعنذمانفوسهم

الدينونةيستحقفإنه

منقصدهكانفماذاالمثلبهذانطقعندماالمسيحالسيدفكرفىالقصتانهاتانكانتوغالبا

المثل

دائمعامودرسوقتىخأصدرسهناكالسابقالمثلرأيناكما

الطرقمفارقمنالناسيدعوالملكأنذكرقدكانيسوعفإنالخاصالدرسأماا
لكنالملكوتإلىوالخطاةاألمممنهيدخلالذىالمفتوحالبابهوهذاالبشرمنةالولأل
الناسلكنالناسلجميعمفتوحفعالفالبابيكملهآخرمثلإلىيحتاجكاناألولالمثلاهذ

ليستالنعمةإنلهمأظهرتللتىالمحبةمعتتناسبحياةلهمتكونأنينبغىيدخلونعندما
يلتقىأنقبلكانكماحياتهفىيستمرأنيقدرالواإلنانايضاسحئوليةهىبلهبةبهرد

لكنهمفتوحلبابيإنجديداوصالحاجديدةوقداسةيدابدءنقايليسانيجببلبالمسيح
قديسارفيصيءالحاطىليدخلبلخطتهفىويظلءالحاطىفيهليدخلمفتوحاليس

إلىيتقدمعندمااإلنسانأسلوبأنفهوالثلهذالنايقدمهللذىالعامالدرسأما2

فىنلبسهاالتىبالمالبسصديقلزيارةنذهبالحنفنبهايتقدمالتىالروحعنيعبرماءشى
دلكىلكنبالالبصريهغالسنزورهالذىالصديقأننعلمأننامعلديقةافىأوالبيتداخل

يرةمحأحيانايدلأمامهبهنظهرماألنمناسبةبمالبسالصديقنزورأنمنيتطلباالحترام
للصديقتقديرناعلى

عندنرتديهاالتىالماديةالمالبسالمثلبهذاالمقصودوليساللهبيتمنموقفنايكوناهكذ

قهناكاللهبيتإلىذاهبونونحنوارواحناوقلوبناعقولنابهتكتسىماللالكنيسةإلىالذهاب
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لنلبسهاضروريةكلهاأالحترامولبلاإليمانوالسالمتواضعةللتوبةولباساالنتظارباس
اللهللىنقتربونحن

للكنيسةإلىذهبعابدكلأنولوروحىاستعداددونلدئهبيتإلىنذهبماكثراإننا
لمالعاوحمياةللكنيسةحيأةتغيرعطيمةبركةتصيرالعبادةفإنروحىوإعدادوتأملصالةبعد

اإللهىوالحقاإلفسافىالحق

225122متى

أمتالبثالثةنطقفقدلليهودىالدينقادةعلىالهجومجانبفياللحظةهذهإلىيسوعرأينا
ئظهرالذىاالبنصورةفىاليهودقادةيظهر128223متىاالبنينمثلفىتدينهم

بوضوحبليهمأشار123364منىءاألردياللكرامينمثلوفىعمليةالكالميةطاعة
كانوا41ا22متىالملكابنعرسمثلوفيمنهمسينزعاللهملكوتأنوذكر
العقابواستحقواالدعوةرفضواالذينالمدعوينهم

يسوعليجيببجنايةمدووسةأسئلةبتوجيهالمضادهجومهمدأونلاليهودقادةنرىوهنا
سيجيببمالنسمعوتنصتترىالجموعكانتبينماالمألأمامأسئلتهميقدمونكانوافقدعلناعنها
الشعبأمامتدينهبكلمةعليهيتمسكوأأنذلكمنالهدفوكان

كانتخبيثةذكيةبكيفيةوضعوهماكراسؤاالكانوقدالفريسينجماعةسؤالنرىوهنا

الأملقيصرجزيةتعطىأنأيجوز5السوالوكانالرومانيةللدولةوخاضعةمحتلةفلسطين

الضرائبمنأنواعثالثةعلىتحصلالحكومةكانت

كانولطمرللزشطإنتاجوخمسالحبوبمحصولعشرعنعبارةوهىاألرضضريبةا
المالمنيساويهمابمقداريقدماآلخروالبعضينياعيقدمالضريبةهذهمنءجز

الشخصدخلمنلالئةفيواحديعادلماوهىالدخلضريبة2

سنإلىعمرهمنعشرةالرابعةسنتجاوزذكركليدفعهديناروهىالرأسضريبة3
هذاكانوقدوالستينالخامسةإلىعشرةالثانيةسنمنأنثىكلوتلفعهوالستينالخامسة

الضريبةهذهوكانتواحديومفىعاملأجريساوىالجزيةمعاملةعليهويطلقالدينار
رودسيينواالفريسينسوالموضوعهى

سيفقدفإنهلقيصرالجزيةدفعبجوازقالفلومحيرموقففييسوعالسؤالهذاأوقعوقد
ضريبةباعتبارهاالالجزيةدفعمنيتضررونكانواكثيرينألنالشعبمنكميرينوتقديرعطف
وأمتهماللههوالوحيدوملكهمحاكمهمأنيعتبروناليهودفإندينىأسأسعلىبلفحسب
ذلكويكونبملكهمنهماعترافايعتبرأرضىلملكالجزيةدفعفإنلذلكاللهيحكمهاثيوقراطية

خطأأجنبىلملكالجزيةدفعأنالهودمنالمتعمبونلعتقدلذلكدلةإهانة
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مثيرابحسبالهتعتقلهالرومانيةالسلطاتفإنلقيصرالجزيةدفعجوازبعدمقاليسوعانلو
الشعبفيفتنة

معااتحدواوالهروديسينالفريسينأنالعجيبومنعليهيحسدالموقففىيسوعكان
الفريسيونكانفقدالسياسيةالمعتقداتفيظاهراتالفااخالجماعتيناختالفركمجوملهذافي

فقدالهيرودسيونأمااللهحقعلىتعدياذلكويعتبرونأجنبىلملكالجزيةتغديمفييعارضون
ينعاونونوكانوالقيصروالسلطةءبالواليدينونالذينالجليلملكهيرودسجانبفىكانوا

كراهبتهمإاليجمعهملموغريباآمراكانالهرودسيينمعالفريسننانفاففابئلذلكمعه
منهالتخلصفىالمشتركةورغبتهمليسوعالشديدة

عامبينبشارتهمتىكتبفقدتاريخىجدلمثاربعدفيمالزيةادفعموضوعصاروقد
وكانم07سنةلورشليمخرابعندهدمفدالهيكلكانالوقتذلكوفىالميالكهـما09و08
هدمبعدولكنموجوداالهيكلدلمماللهيكلشاقلالنصفضريبةيدفعأناليهودىواجبمن

رومافىجوبيتراإللههيكليلىالهيكلضريبةالهوديدفعأنالرومانيةالحكومةقررتالهيكل
المسيحزمنفىجدلمثارالجزيةموضوعكانلذلكاليهودحلقفىغصةالقرارهذاكانوقد

األولىالمسيحيةالكنيسةتاريخفىوكذلك

كلوعلىدينارايرىأنطلبفقدالفذةيسوعحكمةنرىللوضوعفامعالجةفى
اإلمبراطورراسصورةكانتدينار

العرشأحدهميعتلىماومرعانملكهمعالمةالنقودصلثيعتبرونللقدصمفيالملوكوكان
مبأحماالنقودبصكيسرعونكانواالملكءأدعياوحتىواعهصورنهعليهانقودايصلثحتى
صورتهعليهالمنملكاتعتبرللعملةكانتإذ

بعدءجائملقيصرأنهاالطبيعىالجوابفكانوالكتابةالصورةفذهلمنيسوعسألوقد
دلهلتهومالقيصرلقيصرماإذاأعطواالمشهورجوابهذلك

صالحةهتعاتعتبرلذلكعددةوقوانينتشريعاتيضعالجعلتهالفريدةيسوعحكمةإن
لكليمكنعامةميادىيضعكانألنهذلكالزمانمرورمعتتقادمأوتبلوالزمانلكل
يالمبادهذهمعتتفقالتىوللقوانينالقولمدويضعيقهمهاأنعصر

البشرحياةفىاإلنسانوحقاللهحقعنالهامةالمبادممطأحديسوعيضعالجوابهذاوقى
األرضعلىدولةفىمولطنفهوللسماوىووطنهاالرضىلوطنهءالوالفلبهفىيحملفالمسيحى

الخدماتلهتقدموالدولةالعابثينمنالدولةترعاماوأمتهفسالمتهبالكثإرالوطنلهذامدينوهو

وتأمينأمامهالعمليابوفتحوالتعليمالصحيةوالرعايةواالضاعةالمياهتوفيرمثلالعامة
وضيخوختهمستقبله

ضريفارجالالمسيحىوبحسبأنللدولةيالكثيرمديناالمسيحىتجعلالحدمات5هكلإن

واجبهفىفشاليعتبرصالحامواطنايكونأنفيوفشلهمسثوالصالحامواطنايكونانعليهينبغى
بواجبهميقومواأنرفضواواالستقامةباألمانةلهمالمشهودالمسيحيينالمواطنينانولوالمسيحى

غوواجبهيؤدىأنالمسيحىواجبفمنلذلككبيربضرريصابالوطنفإنوطنهمنحر
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قيصرلهيقدمهاللنىمتيازاتامقابليصر

وهوومبادئهودينهبضميرهتتعلقامورفهناكسماوىوطنللمسيحىعينهالوقتوفي

حدثإذاولكندلهوالئهمعينعارضالللوطنالمسيحىءوالأنويمكناللهأمامعنهامسئول
أنإالعملهفضسأنواجبهفمنضميرهإليهيسنرجمايخالفماأمراأنالمسيحىواقتنع
للضميرمتروكأمروهوللوطنءالوالبينيفصلالذىالحدلناتبينمعينةحدودايضعلمالمسيح

صالحامواطنايكونأنالسيحىبوازعهمحكرماداثمايكونأنينبغىالمسيحىانعلىالمسيحى

سيرشدهاللهروحأنواثقاائةملكوتتقدمياللبعينهالوقتوفىالوطنخيريرجووأن
بطرسقالكماالناحيتينليرضىالسبيلهذافىيتخذهالذىاالتجاهإلىموقفكلفيحا

سوللرا

271بطرساالملككرموااللهخافوا

ءأحياألناسحىإله

223233متى

المعركةالصدوفينجاعةاستأنفيسوعوأسكتهمللمضادبهجومهمالفريسيونقامعندما
ءالمبادفيمتعارضتينكانتاالجماعتينألنالفريسينهزيمةأبهجتهمالصدوقينأنوالشك

ءاآلراو

طبقةاألرستقراطيةالطبقةيمثلونوكانواءأغنياكانوالكنهممحعيراالصدوقيينعدديكنلم
لحاكمة1ألعيانا

الحكومةمعالتعاوناستعدلدعلىفكانواالسياسةأمائالصدوقيينمنالكهنةءرؤساوكان

اليونانيةللثقافةمتفتخاذهنهمكانالفكروفيبامتيازاتهماالحتفاظهوالثمنكنإذاللرومانية

يعتبرونهاالفريسيونكانالتىالشفويةالكتبةفربعةيرفضونكانوااليهودىالمعتقدناحيةمنولكنهم

فلمءواألنبياالكتبسائرأماالخمسةموسىبأسقارإاليومنوالموأنهمكمااألمورأهممن
للموتبعديالحياةيؤمنونيكونوالمأخهمفريسينالمعلهمخالفابرزوكانوحيايعتبرونها

يالقيامةيؤمنوالمألفهمتملمااللهعنبعيدينللفريسيوناعترهملذلكبالمالئكةوال

مومىأسفارمنللمرتبعدالحهاةعلىالفريسيونلهميبرهنأنالصدوقيونطالبوفد
ئوردهاالتىالراهينندرسلنالمناصبومنالبرهانهذايجدواأنالفريسيونوحاولالخمسة

السبيلهذانىالقريسيون

لهرونللربرفيعةمنهاتعطون8182عددفىءجاماالفريسيونذكرأ

للمضارعصيغةفيتعطونوالفعلدائمةوصيةهذهلنبالقولذلكوفسرواللكاهثق

ةحيايزالالفهرونلذلك

هذاولكنللشعبهنافيقومأ61ة13تثنيةفيأءجاماإلىأشارواكماب
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رلءليويقجرللشعبهذافيقومآيائكمعترقدأنتهاهكذاللكاملةاآليةألنمقنعغيرلبرهان
إليهاداخلهوالتىاالرضفىاألجنبينآلهة

وأحععصأميتانا2393تثنيةفىءجاماإلىأشارواكماج

تقومأمواتكتحيا6291ءاشعيافىوردماذكروااألسفارخارجومند
كاالجثث

قويةبراهينليستالخمسةاألسفارمنخاصةأوردوهاالتىاألدلةأننالحظونحن

هاوثالتقاصيلأدقيناقشونوكانوابالقيامةراسخااعتقادايعتقدونكانواالفريسيينلكن
المالبسهىفهلمالبسمرتدياكاننلالأممالبسمرتديااإلنسانيقومهلمثلغموضا

82األولصموئيلفىالواردةدورعيئعرافةقصةمنويستخدمونغيرهاأمفيهاماتالتى
القصةهذهمنويرمنونالعرافةمنالنبىصموئيلروحإخراجشاولطلبفهاوللتى41

قولهمجدلهمنقاطومنللعالمهذافىلهمكانتالتىبمالمحهميحتفظونللموتبعدالنأسأنعلى

يكونفالوإالالموتقبللهكانتالتىوللعاهاتالمميزةبالعالماتفظيحتالقيامةبعداإلنسانإن
قامللذىنفسههوالشخص

فسرواوقدالمقدسةاألرضفلسطينأرضفىسيقوموناليهودجميعأنالقريسيوناعتقدوقد
فإنهناكودفنفلسطينبالدخارجيهودىماتالذااألرضتحتفجولتتوجدبأنهذلك

فلسطينؤضإلىيصلأنللىجواتالفهذهطريقعنسينتقلجعصده

أتكرهابيماالموتبعدالقيامةفىراسخاتقادألتقدوالالفريسيننالقولوخالصة
تماماالصدوقيون

غررغامضلفترلضمجردإلىاألجسادقيامةمسألةيحولأنهظانينسؤللهمنللصدوقيييقدموقد
أخوهيلتزمأطفاالجبأندونرجلماتلذاأنهدليهودعندعادةهناككانتفقدمفهوم

أحديعلمالولكنالتثنيةسفرفىالشريعةهذهوردتوقدألخيهنسالليقيمامرأتهيتزوجأن
منهملحدوماتمعاإخوةسبهنإذاالعثريعةتقولالمسيحزمنفيللعادةهذهشيوعمقدار
ويتخذهاعلهايدخلزوجهاأخوأجنبىلرجلخارجإلىالميتامرأةتصرفالابنلهوليس
يمحىلئالالميتأخيهباسميقومتلدهالذىوالبكرالزوجأخىبواجبلهاويقومزوجةلنفسه
الشيوخإلىالبابإلىأخيهدمرلةتصعدأخيهامرأةيأخذأنالرجليرضلمولنائيلإصمنلثه

الزوجأخىبواجبلييقومأنيشألمإصرائيلفىاسمأألخيهيقيملدزوجىاخوألىقدوتقول
لليهأخيهامرأةتتقدمذهادأنأرضىالوقالأصرفإنمعهويتكلمونمدينتهشيوخفيدعوه

جلبالرفعلهكذاوتقولوتصرخوجههفىوتيصقرجلهمننعلهوتخلعالشيوخأعينأمام
51501تثنيةللنعلمخلوعبيتاسرائيلفىاحمهفيدعىأخيهبيتيينىالالذى

أندونوماتوالخوةسبعةتزوجهازوجةعنافترلضىسؤالالصدوقيونقدمهالذىوالسؤال

للقيامةفىالزوجةهذهتكونلمنلونيتساوهمالمرأةماتتثمينجبوا
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السؤالهذاللصدوقيونعليهبثىللذىاألساسلدوهوأساسيامبدأوضعبأنللمسيحأجاب
عالمبمقالشويقيسوفهااألبديةفىكرونواألرضمثلءللسماأنيفكرونألخهمخطأ
ءالسماألنللصدوقبنمؤللتفاهةىسللمقدسابالكيقرأمنأنيتضمنالجولبوكانللزمان

فىلبسديةالعالقاتكلعلىتسموجديدةعالقاتهناكبلاألرصهالحياةاستمراراليست

اللهكمالتكةيكونونءالسمافىفالجميعواإلبداعالتغيرفياللهقوةيدراجعوهذااألرض
لىياوالاليتزوجروحانياجسدايقيمهأنيستطبعامادجسدااإلنسانخلقالذىوالله
يثربوال

فىاألجسدقيامةعلىأدلةتوجدالأنهوادعلفهمالصلوقينلحتراضعلىدهـيسوعلبتدأثم
لمبراهيمللهأنهوهوموسىأسفارفىاللهعنللضائعاللقبللىفأشارالخمسةموسىأسفار
فاإللهمتحللةباليةولجسادأمواتإلهيكونأنيمكنالدئهلنيعقوبإلهداسحقوإله
يكونأنفالبدحىاللهأنيؤمنونللصدوقيونكانءلحياألناسإلهايكونأنالبدلطى

ءأحياويعقوبوإصحققإبراهيمءألحياإلها

وأظهرلليهودللمعلصياالريينأحكمعنهعجزماوفعلالصدوقينيسوعلفحمهكذا
حياةلكهالهااسترلراوليستاألرضبحياةتقارنالحياةلبههاالموتبعدحياةتوجدأنه

منأنقسهملكوايلمالفريسيينولعلالحجةهذهقوةمنالجموعبهتوقدآخرنوعمن
واإلعجابللتقدرر

الضىالومحية

224304قى

ولكنهالفريسونجانبمنللهجوميلعودةكأنهللبشصمتىروايةفىالسوالهذايبدو

إلظهارولكن8يبسوعلإليقاعالوسيلةللسؤللهذاكانكأنماللبثصمرقسةروافىدو
السوللقدمالذىللناموصىبينيتقاربيرلرىويالصدوقبينأفحمبعدمااإلجأبةعلىقدرته

للمسيحوبين

الكاملالتعريفيضعلجابتهفييسوعونرىتيندلروافىواحدوالجوابالسؤالجوهرلكن

الصحيحللتدفى

فتحبه6تثنيةفيجاتيسوعاخعبسهاالتىوللعبارةهاللعبةهونفالدأ
الشمعةمنءجزةاآلوهذهقوتككلومننفسككلومنقليككلمنإلهكالرب

لألساسىاإليمانقانونوهىائيلألاصلهااسمعوهىاآليةفىاألولىالعبارةيدنسبةطح
لليهودىللطفليحقظهاايةأولأنهاكمااآلنالىبهودلهةخدمةكلبهاتبدأالتىوالعبارةاليهودى

وتحركأفكارناوتقودعواطفناكلعلىتسيطرمحبةاللهعبةواجبللىتشعكلدلعبارةهذه

دئةللىداحياةكاملتسديمهىددتىددبةهذهبمثلدألالصعحيحفالدولفعالناارادتنا
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تحببل9181الالويينسفرفىتءجايسوعيقتبسهاالتىالثانيةوللوصية
االنسانيمكنالذىالوحيدفالطريقللناسمحبةتنتجأنينبغىللهفمحبتناكنفسكقريبك

اياالوفيهتردالذىالترتيبمالحظةينبغىأنهإالالناسمحبةهودلهمحبتهعلىويرهنيعبرأنبه

عندمانظرنافىاقيمةدايصيراإلنسانألنذلكثانياالناسمحبةتأقىثمأوالتأقىاللهفمحبة
ءاللهنحب

منمجموعةمجردوليىاللهصورةعلىمخلوقااإلنسانأنهواألنسانعنالكتالىوالتعليم

72و62اتكوياالحيوانيةقةالخليمنجزعاأوللكميائيةالعناصر

للناسيمنحديموقراطىنظاملكلالحقيقىاألساسإنالمحبةينالأنيستحقفاالنسانلهذا
الضجريصيبناعندئذافهمحبةجانباطرحناأنناولواللهمحبةالواقعفىهووالحقوقالكرامة

ونشعرلإلصالحالقابلغيراإلنسانبسببالتشاؤمويصيبناللتعلمالقابلغيراإلنسانمن
اللهمحبةفىهواإلنسانلمحبةالراسخفاألساساإلنسانمخوبألقسوة

فوراناليستمحبةاللهصورةعلىألخلوقاالنسانويحباللهيحبميقهوححيحالصوالمتدين
للعمليةالناسخدمةفىوتفانيهادلهالحياةتكريسبلعاطقيا

جديدةآفاق

221464متى

عمقإلىنصلالقدأنناورغمالمجدلهالمسيحالسيدبهنطقماأهممناألقوالهذهتعتبر
والعمقوالدهشةالرهبةروحفيهانرىلكننافيهاالواردةالمعاتى

أنإلىالمسياأنهيعلنواأنألتباعهيسمحأنوتكرارامرارارفضيسوعأنكيفرأينالقد
جذرىوتغييرتصحيحللىتحتاحالمسياعنفكرتهمكانتفقدورسالتهالمسياحقيقةيعدمهم

أنلليهودينتظركاناللقبهذامففوموفيداودابنهوللمسياللشائعاللقبعنوقد
منتصرةغزواتفىضعبهويقودائيلإصءأعدايسحقداودنسلمنعظيمأميرمايومايأقى
الخربيةوالقوةوللسياسةالقوميةطابعيتخذدائماالمسيافىالتفكيركانوقدعوبالشكلعلى

االعتقادهذاليغصريسوعمنأخرىمحاولةنرىوهناالدنيوىوالمجد

ابقأنهيجيبواأنتوقعكماأجابراوقدمومنابنالسياعنالفريسيينيسوعسألفقد
يمينىعناجلسلرلىالربقالا011مزمورفىوردمايسوعاقتبسثمومنداود

دلتىاآلياتمناآليةهذهأنعلىمتققينلميعاوكانلقدميكموطئااعداعكأضعحتى
المسياإليتشير
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بوحىثاودفكأنماالمسياإلىتشيرالثانيةالربوللئهبلىتشواألولىالربكلمة
ربهايدعوهفكيعابنهكانفإنرببأنهالسيايلقبالقدسالروحمن

مناسباأوكافيالقبالشداودابنلقبأنهىالحجةلهذهالحتمبةالنتيجةأنوالواقع
داودرببلداودابنليسإنهللمسيا

يسوخدخلوعندما0203متىداودابنبأنهناديااألعمينيسوعسفىعندما
يقوليسوعلكن129متىداودابنانهباعتبارالجموعلههتقتاورشليمإلى
داودساللةمنأمررانعتبرهأنكافياوليسداودابنالمسياندعوأنكافيأليسأنهمعناهماهنا

أنيجبوالحربيةالسياصيةالوجهةمنالذهبىداودعصراألمةإلىيعيدأرضياوقائداوملكا
داودربهوسيالألنأخرىخطوةنتقدم

اللقبهوفهذاداودابنأنهلهالصحيحالجقيقىالوصفأنيوضحيسوعوكأنما
الزمنيةالسلطةفكرةمنتتغيرالمسيافكرةمفهومفإنكذلكاألمردلمومابهالالئق

ءندايقدميسوعنرىونحنالمضحيةاإللهيةالمحبةفكرةلملىالسياسيةواالنتصاراتوالغزوات
عمليااللهمحبةليعلنءجاالذىلدلهابنلكنهالحربيةداودانتصاراتليعيديأتلمإنهاألعظم

الصليبعلى

يسوعقصدهللذىالمعنىمنءالضومنبصيصايدركواأناستطاعواللذينهمالقالئلولعل
هذابرهبةأحنالوقتذلكفىشالحاضرأبلدأننتصورأننستطبعأنناإالالوقتذلكفى

ولعلهمغامضةغرييةبمعالظيحدثهماغرلصوتاسمعواأنهمبالشكأحسوالقداألبدىالسر
اللهبوجهعلهميشرقكانيكلمهمكانىالذواناللهصوتيسمعونأنهمجزئياولوأدركوا
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والعثرونالثالثألصحاح

سيونوالفرالكعبة

الكتبةجماعةموبخاوغضسبمقدسحماسفىيثورالمجدلهالسيدترىلملغصلهذافى

غضوببأنهإنساناشتهرلذاألنهذلكاالممامتستدعىخاصةداللةللعضبولهذاودلفريسين

للناسيولىوالنتيجةأوأئرباليكونهغضبفابئالطاعحادالثورةسريعاالففعالكثير
الحادةالمتوترةطبيعتههىتلكألنكصباذابهاهماما

كاللهيبيثورفجأةنراهولكننااألناةوطولوالمحبةواللطفداعةبألوإنسانتهرلشإفاأما

فىيفكرأنويحاولالثورةهذهءلزامثدوهاسيقفمعهيتعاملشخصأىفبماقالمثتعل
لهالسيدحديثفىللظاهرةالحدةعلةفىمتأمليننقفيجعلناالذىالسببعووهظأسباصا

والفريسبينالكتبةجماعةنحوللوجهللفصلهذافيالمجد

الفريسيينالكتبةعنثيئاندرسأنالمناسبمنبالشرحالفصلهذاآياتنتتاولأنوقبل

والفريسيينكغبة11ءمقامنشيثاندركئنونستطيعديانتهمباستمرلرعميقشعورليقودكان
أنوهورمأثوقوللليهودوكانالقوديةاألمةتاريخفىونشأتهمتاريخهمعنتكعرفنالذا

واألنبيلءلألنبياوالثيوخللشيوخسلمهويشوعيشوعلىوسلمهللناموستلمموسى
للعطيمألمجمعءألعصاسلموه

أسفاروهىالخمسةاألسفارعلىثمالعشرللوصاياعلىئصالمؤسسةوديةأللولاليأتة

شعباليهودصيرورةنحويتجهاليهودوتاريخللقديمالعهدفىاألولىاألسفارلمنمسةتوللناموس
خاصاتجاهنحوليهوديةاألمةالتاريخأحداثقادتوفدللتفوقأحالمأمةولكلالناموس
هزامممعدةعانواتاريخهمخاللاليهودألنذلكللناموسنحواليهوديةاألمةحلمووجهت
مدينةتركتوهكذاالفرسثمالبابليونثماألشوريونعليهمفسلدشعوبلعدةوخضعوا
فاتجهتوالحربيةالسياصيةالسيادةفىليهودأحالمكلالمهدفىماتتلذلكمقفرةةخربأورشليم

كلمةهوالناموسكانلهموبالنسبةالناموسيمتكلونكانواوقدالدينىالتفوقبلىأنظارهم
العالمفىضعولكلظميثعآممنهوولذلكشخصياالذ

المدينةوبنيتأورشليمإلىالشعببعودةالحاكمةالسلطاتسمحتونحمياعزراعهدوفى

الشريعةكتابالكاتبعزراأخذهذاحدثوعتدمائانيةالقوميةلطياةإليهموعادتلطربة
السفرعزراوفتحللشريعةنفسهالشعبكرسوالخشوعالمهابةمنجووفىللشعبوقرأه
الربعزراوباركالشعبكلوقففتحهوعتدماالشعبكلفوقكانألنهالشعبكلأمام

وجوههمعلللربواوسجدوخرواأكديهمرافعنامينامنللضعببيعوأجابالعظعماإلله
6و85نحمهااألرفريل

للتاموسدراسةواستودعتوظيفةوأعظمأرقىالناموسدراسةأصبحتالوقتذلكومن
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اممتهااعلماطلقالناموساصةثموظيقمكانتوالذينطمالعالمجمعءأعضا

تنادرافىرأيناوقدمذهلهدرجةإلىفيهوالتوصعوشرحهالناموسدرايعةعلىالكنبةعكف

رالقوانيزالقودكدآالفتضمنتالكتبةشريعةان57102متىثرحانظرقبلمن

للكتبةعلطفالبتيومبالعمللإلنسانيسمحالالناموسكانفإذاالصغيرةوالتشريعات

ءيواإلنسللىيخطوماأنهيمكنالتىالخطواتعددوصددواالعملمفهومويحددوايعرفواأن
كسرثوذالسبتيومنناإلنيحملهأنيمكنحملأكطوزذهووماعمالتعتبروالللسبت

الماموسشرحالكتبةكملعندماأنهحتىواالجتهادالتفسيرفىتوسعواوهكذاالوصية
ضخمةكمجلدلتخمسةتضمنتهاوالقوانيندلقواعدمنيحصىالعددعلىاشتمل

وإعادةرشليمأإلىاليهودعودةكتالكتبةجماعةعنمتأخرةنشأتفإنهاالفريسيينجماعةاما
دلكتبةجماعةظهرتهناتقريبامق054عامتمتقدللناموسالشعبتكريس

ويمحوهاالوديةالديانةيفنىأنسوريةآحاابيفانوعىانتيخوسارادمق571عامنحووفى
لمقأومتهدالالمتدينينمنجماعةقلموهنااليونانيةوالتقاليداليونانيةبالديانةويستبدلهاتماما

بمااليهوديةالدياتةمبادىكلحرفيايطبقواأنوصمموااليهودمنغيرهمعنأنفسهموعزلوا

اسمهمومعنىدلفريسينجماعةهىالجماعةهذهالكتبةوضعهاالتىالدقيقةاتفاصيلافيها

تماماأنفهمبتكريساليهوديةالديانةمحومحاولةيقاومواأنأرددواألنهمذلكالمنفصلين
فسرالتىالشرائعمىالكثيرةاآلالفينفذواأنهمأنفعلىوفبلواحياتهمفىعمليامبادثهالحفط

الناموسالكتبةبها

وىاخركململهيكنولمآالفسنةعننردلمإذكبيراددفريسيينعدديكنولم

كلإلىاجمجعقومراعاتهادالقوهذهحقظمجردألنذلكالناموسقواعدتطيقمحاولهم
يقبلواتتلكثيرممكنايكنولمالحياةفىاخرعملأىيزاولأنيمكنهوالالفريسىقتش

الوضعهذا

الناموسدقائقلحفظأنقسهمكرسوامدققينشناموسيكانواالفريسيينأنلنايتضحهذامن
لماالغيرةهذهلوالألنهدينهمعلىغيورينجاعةعينهالوقتفىوكانوامتزمتةحرفيةصيفيةب

بينثخصياتهمفىجمعوافإنهملذلكأنفسهمعلىفرضوههاالنىالحياةنوعيقبلواأناستطاعوا
المكرسينعندتننكونالتىالفضائلوبينللمتزمتينالناموسيينعندحماتتكونالتىوالعيوبالرذائل

لذ

الحكمهذاعليهمأصدرواأنفسهماليهودولكنسينللفرعلىالمسيحيةمندينونةهذاليس

الفريسيينمننحتلفةأنواعسبعةيذكرفالتلمود

الناموسعلىمحافطهفيحفالطالتدقيقشديدوهوالكعففريسىفهناكا

حقاالناموسأطاعفإنهوللصالحبالنقاوةاشهروقدكتقهعلىالصالحةاعمالهيضعلكنه
للنابرليظهرذلكفعلوانما
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لتأجيلمقنعاوجهاسببايقدمأندائمايستطعالذىوهواالنعطارفوكسىوهناك
ليعملعذرايجددائماكانلكنهوتدفيقهوتفاصيلهبالناموستمامايؤمنوهوالصالحعمل
يعملاللكنهكثيرايتكلمإنهالناموسهذابخالفشيئا

يؤذىالذىالفريسىإنهعنهالتلمودويقولالدامىأوالمرضوضالفريسىهتاك3

وكانءالنساإلىينظرالحتىالعينينمغلقالشارعفىيسيرالقريسىهذاكانفقدنفسه

أمامعلناامرأةمعينكلمالالمتديناليهودىوكانالوقتذلكفىفلسطينفىوضيعاللرأةمركز
أختهأوزوجتهالمرأةهذهكانتلوحتىالناس

يسيرونكانوالذلكامرأةإلىيتطدعواالأنعلماصمموافقدالتوعهذامنالذينيونللفريسأما
يعترضمماذلكوغيربالحوائطيصطدمونأنهمالنتيجةفكانثءالنسارؤيةليتجنبوامغمصةبعيون
اامتيلىوالرضوضلروحاهذهفىونسوكانواأجسادهموتدمىفيترضضونالطريقفىالسائر
تقواهملزيدةومظهرا

تودضعهاظهاريريدكانالنوعهذافإنالستمذوأوالمنحنىالفريسىوهتاك4
األرضعنوجههيرفعأنيستطيعالتواضعهفرطزمنمنحعيايمشىكاقلذلكالكثر
منلمزيدوسيلةإنماالمفرطالتواضعهذاكانوقدالطريقفيبالعوائفئيصطدمعنماراوك

للواقعفىوالتباهىءالكبريامننوعوموللقصائلإظهار

كأنهالصالحةأعمالهءإحصاعلىيداومالذىوهوصابلطيخرالفريسىوهناك5

أربأححسابكشفهىنظرهفىوالديانةالصالحةبأعمالهدلهدلئنحسابكشفدم
شريرةوأعحالصطةئكمالأووخسائر

ينقىكانلذلكاللهعقابمنالخوفدائموهوالمذعورالحائفالفريسىوهناك6
كانتلدلكالعقابتجنبهوينالدأنيرىكانفقدصالحاليبدووالصحفةالكأسخارج
العقابهذامنخوفادائماحياته

حانظفىلذتهوجدحقاالمحهيحبالذىالفريسلىوهواقةخاثفالفريسىوهناك7
صعباهناكانمهماالذناموص

مقابلصالحاكاذمنهمواحدانوعأأذلنايتضحومنهللفريسيينأنفسهماليهودتقسيمهوهذا
اتفقواللفريسيينيسوعديونةممعواممنكثيرينأنالظنعلىيغلبلذلكرديئةأنواعستة
تالهاكلمةكلفيمعه

فقيالعبئاالدينعار

3214مق

اللهأعطىلقدأإليمانياستمراراليهوداعتقادهنانرمحطفنحنالفريسينمالعلنانطهرهنا



ءلألنبياسلموهوالثيرحللشيوخسلمهويشوخليشوعسلمهوموسىموسىإلىلناموس
موسىكرصىعلىيجلسوذوطفريسيينللكبةفإنلذلكلنوالفريسيللكتبةسلموهءواألنبيا

ئذهنأالسيديقصدوالبأفعالهميننمتلواوالبأقوالهميعملواأنالناسيوصىهناوالمسيح
التفاصيلىآالفمنوالمكونةالنامرسبهافسرواالتىللكتبةبشريعةيعملوابأنملتزمونللناس

المنطويةيوالمبأدقموسىإلىالمسلمالناموسأقوالمنءهؤالبهيتكلمماشكباليقصدولكنه

العنتردلوصاياوخالصةالناموسءمبادأن57102متىشرحفىرأيناوقدعليه
حمالذيوالوالديناللهويوماللهواسماللهتوقيرواالحترلمالتوقيريمبادعلىمويعسمة

شرفهواحمهوشخصينهوممتلكاتهاإلنسانحياةواحتراملهماءأبنانكونأنالله

تستحقىتعألنمهمفإذاالتجاههذافىيسيرونوالفريسيرنالكتبةومادامأبديةءالمبادهذهونفسه
الطاعة

ثقيالعبئاالدفييصيزنجعلزثمدلدينإلىنظرتهمأنوللفريسينالكتبةشريعةفيالعيبلكن

تقدكافىأسلوبهمإنءالخاطىاالتجاههووهذاوالقراعدالوصايااالفباضافتهميحتملال
اإرجذبهتحتهيرزححمالوليساإلنسانبهايرتقعأجنحةالدينإنءخاطىأسلوبالدين
لنعاستهالاالنسانبهجةطريقوللدينيخيفهشبحاوليسلالنسانمعينالدينإنأسفل

اهالدينيصيروعندماالدينيحملاإلنسانجعلواالقريسيينولكناإلنسانيحملالدينإن

حقيقيادينايكونالفإنه

علىويضعونهاالحملعسرةثقيلةأحمااليحزمونألنهموالفريسيينللكتبةيوعوبخلذلك
الناسكتاف

اقاوقدالناسرعنااألحماترفعالتىاإللهيةللقوةإلىءااللتجاهويسوعنظرفىالدينإن
يريدوذكانواالفريسييزلكنأرلمجكموأنااألحمالوالثقيلىالتعبنياجميعإلىتعالوايسوع

ثقيالوعبئاحمالالدينفصارالناموسحولسياجايضعواان

المباهاةديانة

32531متى

طاجمةمجردالدينيكونعندماألنهومظاهرمباهاةديانةالقريسينديانةتصيرأنالبدكان

يحافظكيفللناسيظهربأنيهخأنءالمرعلىالسهلمنيكونعندئذتعدالوتشريعاتقواعد
تقواهفىكاملهووكيفالقواعدهذهعلى

الفريسييهاجاعةمباهلىفيهاتظهرالتىوالعاداتالتصرفاتبعضيسوعويختار

بذلكالمقصودمائيابهمأهدابويعظمونعصائبميعرضونكانوافقد

بينونذكارايدكعلىعالمةلكويكون319خروجفىاللهوصاياعنقيللقد
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أل316خروجفىاتقرلالقولتكرروقدفمكفىالربشريعةتكونلكىينيك

يتممولكىا118و68تثنيةأنظرعينيكبينوعصابةيدكعلىعالمةفيكون
قيمادائمالبسونهاوكانوابالعصأئبيسمىماالصالةعنديليسونكانواللوصاياهذهللقود

يلبسونالجلدمنصغيرةسيعنعبارةكانتالعصائبهذهللممدسةواأليامللسبوتعدا

علىتحتوىالمعصمعلىالتىللعصابةوكانتالجبهةعلىوواحدةلليدمعصمعلىمنهاواحدة

311خروجوهىلطمسةاألسفارمنءأجزاعيامكتوبالرقيقللدامنلفافةودرج
لءاألجشهذهوكل2ا1131وتثنية649وتثنية1161ة31خروج01
العصابةأماالعيونوبينواأليدىالقلوبعلىووضعهاالرببوصايااالهظمضرورةللىتشير

ءاألجزاهذهمنواحدءجزكيسكلفىلبلدمنكياسأربعةعلىتحتوىفكانتالجهةكلالتى
إليهاالمشاراألربعة

كانوابلالعاديةبالعصائبيكتفوالموتقواهمنفوسهميلاألنظارالفريسيونيجذبولكى
للناموسعلىظةلداففيوتدقيقهمتقواهمليظهرواعريضةكبيرةعصائبيستخدمون

الربوكلم51733للعددسقرفىنقرأوتحنالثبابابأفىأهديلبسونكانواكما
ويجعلواأنجيالهمفىئياجهميالأفيأهدابالهميصنعوائنلهموقلإسرائيلكنىكلمقائالموسى
الرباياوكلوتذكرونخرونهاهدبالكمفتكونأحمانجونىمنعصابةالثوبهدبعلى

2221تثتيةأيضاأنظروتعملونها

يعملوضهاكانوابعدوفيمالفارجيةالمالبمىمنأربعةئطراففىاألهدلبمذهيلبسونوكانوا
عنوقدالصالةءأثنايلبسوخهاالتىللالبسفىيستخدمونهاولليومدلداخليةللمالبسفى

الناموسعلوعافظتهمتقواهمللناستظهرلكىويكبرونهااألهدابهذهيعطمونالفريسيون
اليهاألنظارلجذبالالرببوصايانفسهاإلنسانلتذكراألصلفىكانتبينما

ياروعلىينيمعنالوفىاألولىاألماكنلهمتكونأنيحبونكانواأنهمعنفضالهذا
األطفالقامجلسالحلفيةللمقاعدأنالعادةكانتوقدالمجامعفىاألوليلبالعيحبونوكانواالداعى
فيهالجالسأهميةعلىدلللمقعدمكانتقدموكلماشأنذوىليسواوالذين

ويذاقيهيجلسونالشيوخعنولذلكمكانكرمهولبماهررمولجهةفىالجلوسوكن
تظهرللنىوللتدينللتقوىانفعاالتويالحظونحاضرأنهونسللناسفإنشخصفيهجلس
العبادةءأئناوجههعلى

اعتبروقدلحترامبكلويعاملمعلميابلقبالناسيدعوهأنمجبالفريسىوممن
ءلألبضاعطونشالوالدألنالوللديناكرلممنثوإكرلمباحترامجدصرينأنفسهمالفربسيون

يدعوهمثنيحيونكانوالذلكاألبديةالحهاةلهمفيعطونالمعلمونأماالجسديةللعاديةالحياة
فىءآبااضهمكانوايقولونيز221ملوك2ايفيايدعواثعأليكنكماألىكاالناص

إليمانا
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واحداأبالهؤانالمسيحوهوواحدامعلمالهأندائمايذكرأنالمسيحىعلىيسوعأصرقد
اللهوهواإليمانفى

خطةأمانقوسهمإلمااألنظاريجذبواأنيهدفونوسلوكهمملبسهمفىالفريسيونكانلقد
بلهويمجدونهالالصالحةأعمألهيرونعندماالناسأنحتىنفسهينكرأنفهىالمسيحى
للسموأتفىالذىأباهيمجدون

ياطلةديانةالقلبفيءوالكريااألعحالفىللباهاةأساسهاديانةوكل

البابإكالق

3239متى

الجديدللعهدكلفىوالتشهيرللتعنيفمنصورةأفظععلى3162مناألعدلدتحتوى

للويالتهذهإنآخروقاالالمسيحلغضبللقاصفالرعدبأنهادلشراحأحدلقبهاوقد
وتفضحوتكشفتضربفهىوميضهعةصفىوعلبرقشدتهفىكالرعد

وللفريسيينالكنبةإليموجهةثمانويالتمنلسلةيوجمههناويسوع

فابهاترجمهاالصعبومندهلعكلمةهىاليونانىاألصلفيلكمويلالمترجةوالكلمة
غضبلكنهبالرمصحوبغضبفهناأيضاالحزنعلىبلفحسبللغضبعلىتدلال
فنحنأظلمهاالذىوالعمىوقساوتهمالناسقلوبصالبةبسببوانفطربالحبلمتألقلبمن
ةبمأساةالشعوريسودهجوانرىلكنناهمجيابربرياتشهكلهنانرىال

مرائىالمترجمةاليونانيةوالكلمةمراؤونبأخهموللفريسيينالكتبةجماعةالسيدفو
صاردذدكتمثيديةمسرحيةفىالمشتركالشخصتصفويجيدالذىالثحخصلصالمعناها

وهوالنمثيلمظاهرمنمظهرأسوأبهيوصفوصارللكلمةمعنىتطورثمممثلللكلمةمعنى
يخنلفمطهرفىوليبدوالحقيقيةمشلرهليخفىقناعايضعمنتصفأصبحتإذءواالدعااعالخى
ومشاعرهأفكارهواقععن

تنحصركانتللدينعنفكرتهمفكلممثلينمجرديسوعرتقدفيوللفريسيونللكتبةكانولقد
وحفظاثيابانىالعظيمةواألهدابللعريضةللعصائبولبسلطارجيةوالممارساتالمظاهرفى

راهميسوعكانوالعجرفةوالحسدءبالكبرياممتلئةكانتقلوبهمولكنللناموسوصايادقائق

حقيقيةتقوىكلمنالخاليةالشاعرمنقلوبهمفىماليخفواوالتدقيقالتقوىقناعيبسون
خارجيةمظاهرعلىالمحافظةهوالدينأنيطنإنسانكللليوجهاالتهاموهذا

فيالبابوأغلقواالسمواتملكوتإلىيدخلوالمألخهموللفريسبنللكتبةيسوعدلنوقد
فماذاالملكوتمفتاحأخفواإتهمقالإنهماروايةفىقيلوقدللدخولفيللرلنهبينوجه

بذلكيسوعيقصد
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هوللملكوتتصوروأفضلالملكوثمعنىرأينا601متىفاوردلماشرحناى

لللكوترعاياأنلنايتبينذاوءالسمافىهىكمالدلهإرادةفيهتطيقاألرضعلىمجتمعأنه
افهمشبئةيقعلونللذينهم

واألوامروللقواعدللتشريعاتاالفاتباعقطنوهااللهمشيئةفهمللفريسيونءأساوقد
يمدواأنيحاولونسنماصالمحبةاساسهالذىللملكوتعنثىءأيعدوهذاوالنواهى

بذلكوكأنهمالمتعددةبتشريعاتهميواجهونهمالفريسيونكانالسمولتملكوتإليطريقهم
ولقدلدلهرأىعلىالديانةفىرأيهميفضلونالفريسيونعنوجوههمفيلللكوتيابيغلقون
أوالتصغىأنيجبلآلخريننافعامعلماتكونلكىأنهوهىهامةحقيقةفكرهمعنغابت

الهحقيستبدلأنههوودكلظاومعدمكليواجههالذىالقظيعالخطرلنمنهدتتعدمددلهلملى
الشخصيةوميولهالخاصةبآرائه

اللكوتطريقفىعائقابللآلخرينمرشدايصيرالالطريقهذافييسيرعندمأوهو

أيضااآلخريةويضليضلألنه

دينونةالصالةتصرعندما

41ة32متى

يأكلونإنهممزدوحاتهاموهووالفريسيينالكتبةيلىآخراتهاماالسيديوجهااليةهذهفى
لعلةالصالةيطيلونوإنهماألراملبيوث

األمينالملجأكانواالدينقادةباعتبارهموللكتبةالفريسيينبأناليعضفسمرهاألولواالتهام
هذايتخفونللقادةءهؤالوكانفوة11علىءأوصياومجبلوتهملمألموالاألرلملفيهيودعالذى
ءوالرحمةالحقالناموسأثقلتركواأنجهمالمسيحاتهصهموقداألراملءهؤاللظلموسيلة

منمبالغلهميدفعواأنعلىللناسيشجعونكانواوالكتبهللفريسيينأنالشراحبعضوورممط
أحقءهؤالأنالمفروضمعاألراملللناسءهؤالبينومنالناموستعليمهمنطرلالم

يكسمبونومهنأعمالوالفريسينالكتبةءلهؤاليكوكأنيقتضىكانالنظاموأنخاصةبالمساعدة

كانللتىالعشوربخالفكانلهمالناسيدفعهكانماأنوطبيعىبالماليطالبونالحتىمنها
نوالالوللكهنةللىتقدمأنمجب

افتقادهىللبىللنقيةللطاهرةللديانةعنبعيدونأنهمعلىوللفريسيونللكتبةبرهنوقد
72ايعقوبضيقتهمفىواألراملاليتامى

للعلةهنهأن57ة6متىمنلناويظهرلعلةالصالةيطالتهمفهوالثافااالتهامأما

المتضعالقلبأشواقرفعللصالةتكوناللاللةمذهوفىالناسأمامالتقوىبمظهرللظهورهى
أسمطإليهتتحولأنيمكناتحرافأسوأوهذاللناسأمامللتقوىاستعرلضاتصيربلائهأمام
لللهعنككونماألعدتفكيرهيكونالمصلىفإنإمبادةواالنعمةوسائ
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لست51و31اءإشيافياللهقالفقدأعظمتكونءهؤالدينونةفإنذلك

أعالالصالةكرتموإنعنكمعينىأسترأيديكمتبسطونفحينواالعتكافاإلثمأطيق
دمامآلنةأيديكم

كثرمعرفةلديهمكانتفقدوالفريسيينالكتبةلدىالتىالمعرفةبزيادةالدينونةهذهوتزداد
هذابمثلالرسوليعقوبكتبوقدبأكريطالبكثريعرفومنالناسلعامةكانتمماجدا

قائالالمعنى

31يعقوبأعظمدينونةنأخذأنناعالمينإخوتىياكثيرينمعلمينتكونواالا

ثرللمبعوثون

3251متى

الهودتجاهيتخذونهاالناسكانالتىالمتناقضةللمولقفالقديملمالعافىالغريبةرالمبينمن

عينهالوقتفىوانجذابواهماموصدودكراهيةمن

االنفصاليةمبولهمكانتفقداليهودمثلالناسكراهيةنالمنالشعوببينهناكيكنلم
اليهودىأنالبعضاعتقدوقدعنهمالناسصدودفيسببااألخرىلألممواحتقارهمواالنعزالية

لرشادهعدمحدللىيهودىغكلأىألممىمعونةةأييقدمالأنبقسمالتزامتحتيدخلكان
واستهزأالسبتلحفظهمبالكسلالناسبغضاتهمهموقدسألهإراللصحيحالطريقلداياه

اللفلكالخنزيريعبدونإنهمبالقولعليهمينددونوكانواالخنزيرلحمكلفملعدمللبعض
يكرهونهمالناسكانوهكذالوتيا

رائعاشيئاكانتللواحداإللهفكرةفإنخاصةجاذبيةلليهوديةللديانةكانتعينهالوقتوفى

فىالناسألبابتخلبكانتواألخالقيةاألدبيةالمقاييسأنكمااآللهةبتعدديؤمنكانعالمفى
ءالنساخاصةالفسادفيغرقعالم

مستويينعلاالقترابهذاعنكثيووناليهوديةالديانةإلىلقتربأنالنتيجةكانتلذلك

الشريعةوفبلوااللهبوحدانيةآمنواءوهؤاللدلهخائفىاسمعليهميطلقكانمنفهناك
منكبيرةادأعدهناكوكانتللطقسيةبالشريعةيلتزمواولميختتنوالملكنهماليهوديةاألدبية
الرسولبولعىببهموجدوقدمجمعكلفىويسمعونيتعبدونتجدهموكنتللناسءهوال
تسالونيكىفىالمتعبدوناليونانيونالمثالسبيلعلىمنهمقكانباإلنجيلللكرازةخصباحقال

714أعمال

الذينهمءوالدخالدخإلىلللةخائفىيحولواأنللفريسينأهدلمنعنوقد
وللطقسيةاألدبيةبالشريعةويلتزمونيقبلونأنهمبمعنىتامادخوالاألممنلليهوديةالىيدخلون
أنفسهمللمهودمنلليهوديةتعصباأشدءهؤاليكونماوكثراويختضنون
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واحدأدخياليكسبواأنجهدهمبكليحالونللشرمبعوثونأضهماللفريسيينيسوعاتهمقد
التعصبفىغايةكانوالبههمقليالكانءالدخالعددأنومعمنهمكزمتعصبإلىليحولوه

للفريسينبلمذهإالللهنفسايكسبواأنيدونهـيكونوالمالوافعفيللفريسيينألن

وطائقةمعينمذهبيدالناسبكسبواجهتأنوالمرسلينالمبعوثينجميعيهددخطروهذا
المسيحيةوإلىاللهيلللناسبربحاهتمامهبممنكرمعينة

بعضفىونراهاللعالمفىفاشيةتزالالخطيةهىالفريسيينخطبةهىهذهكانتلقد
للربمائدةإلييتضرمأنقبلاخريلىمذهبمنالفرديتحولأنعلىتصرللتىللكناش

كنيسةأنأومعبنةكنيسةتحتكرهاللةحقأواللهأنءلطاطىاالعتقادهىهرطقةأئرإن
اللهمحضرإلىالطريقوحدهاوهىلدلهملكوتبمفاتيحنمسكبالذات

اثلصعلم

326122متى

فنفيلفذاذالليهودالناموسيونكانكيف53373متىشرحنافىورأينماسبق
اإلنسانأنهوتحايلهمفىيطبقونهللذىاألساسىالمبدأكانوقدوالحلاألقساممنلصىا

هوعادةاإلنسانبهيلتزمللذىوالحلفبهااللتزاميجبكانفسهالحلفكانإذابحلقهعلتزم
بهيلتزمالقسمهذامثلإنتوريةأوغموضدوناللةاسماإلنسانفيهيستخدمالذىالحلف
أنهذلكفىوالفكرةبهالحنثفيمكنلطلفمنآخرنوعوأىذلككلفهمهمااإلنسان

فالحنثلدكدلمامدةفىشريكايعتبراللهفإدالحدففىقعألأستخدمقداللهاسمكانلفا
أيضادلهإمانةيكونبلفحسبالناسبينللثقةنقضايكونالبهءللوفاوعدميالقسم

الفريسيينألسلوبنموذجايقدمأنالنصهذافىذكرهاالتىباألمثلةأراديسعوعأنهوييدو
حتىللشريعةمنلصاطرقفىبرعواهملهميقولوكأنهالشريعةعلىوالتحايلالمراوغةفى

ملتزمايكونالهيكلبذبحلفمنبيمامجلفهالوفاءيلتزمالبالهيكلحلفمنأنذكرواأخهم
كذلكللذهبيقدسالذىهوالهيكلألنالهيكلذهبمنأعطمالهيكلأنبياءبالوفا
يكونالمذبحعلىالذىبالقربانحلفمنبينمابحلفهءبالوفايلتزمالبالمذبححلفمنإنقالوا

القربانيقدسالذىهوالمذبحأنيسوعئوضحوقدءبالوفاملتزما

الحلفأنواعبعضإلىالنظرفىالفريسينأسلوبوأنيتجزأالالحلفأنيسوعلهمبينثم
فىكونويكالمينطقالحقاالمتدينقاإلنسانالحداعمنكثيرفيهأسلوبملزمةغهرأنها
تحقبقليتجنبللتحايلطريقعنيبحثالفإنهشيئايقولوعندمامنهامملصفىراغبااهنوا

وعده
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كلفياإلنسانفإنمنهملنصلكأفناالدينونةنظرةللفريسبينإلىننظرأالينبغىأنهلى
واحيانامابحجةتصرفاتهويررعليهالمفروضةالواجباتبعضيتجنبأنأحيانايحاولزمان

للشريعةروحإليهتدعوماليتجنيواالثريعةبحرفيةالناسينمسك

تنطقكلمةلكليصغىلدلهإنحقيقتينفىاإلنسانالتزلمعامليتركزيسوعتقديروفى
لصالمحاوالتمكانالالحفيقتيئهاتينءضووفيقلوبنافيخفىفكركليرىواللهبها

اللكهألمالعافىومعامالتهمالناسحياةفيمكانالهاتجدوالمراوغةالتحايلأساليبكانتوإذا

وأمانتهللسيحىالفكرإخالصمعأبداتتفق

بالنتاباإلحساسفقدان

42و3232متهـ

4122تثنبةفيءجاففدالدينيةالمعهوديةالشريعةمنجوهرياجزعاالعشورنظامكان

72الوييناوفىبسنةسنةالحقلمنيخرجالذىزرعكمحصولكلتعشرونتعشيرا

للربفدسللربوفهالشجروتئاراألرضحبوبمناالرضعئروكل03

ءاألضيأالثريعةحددتوقدالهيكلفىبالخدمةيقومونكانواللذينلالوينتلفعالعشوركانت
شريعتهموقالتاألرضمنيغتذىماوكليحفظومايوضماكلبأنهاتعشيرهايجبالتى
يعطىأنإنسانكلعلىكانوهكذاواألعوادواالوراقالحبوبتعشيرمجبالشبثمنإنه

للربإنتاجهعشر

والشبثالنعنعلكنأرفمحاصيليعشرأناليهودىاإلنسأنعلىيحتمبذاللعشورمبدأكان
الفرديكنلموالمطخفيالستخدامهاالبيتحديقةفىتزرعللتىالنباتاتمنكانتوالكمون

وللكمونللشبثأنكماالطعامإعدلدفيجميعهاتستخدموكانتجداالقليلسوىمنهايزرع
ضئيالشيئايقدمأنهذلكفمعنىللنباتاتهذهيعشرأناإلنسانأرادوإذاطبيةفواثدلهماكانت
إالاألصافهذهبتعشكليهغأحديكنلملذلكواحدةنبتةمحصولعنيزيدالوربماجدا

حزمةولويعثرونأنهمحتىالتدقيقشديدىكانوافقدالفريسيونكانوهكذاجداالمدققون

تركواوقدوللفظاظةلقسوةوابالظلميتصفونأحياناكانوافقدذلكومعالنعنعمنوأحدة
قانوينةيفيةبكحلفهممنيتخلصواأننيتهموفىيحلفونكانواحياتهممنالرحمةمعاقكل

يمرلطيهتمونبيماللتاموسجوهريتركونهمذلكوفىواإلخالصاألمأنةفقدواوبذلك
التولفه

فعالنتديتمرللولقعفيوهمالظاهرةنالدبقواعديتمسكونيحاكونهمالذينركوما

الجوهريةولمحركونالظاهرةللشكليةباألمورجهتمونوحقا

منيتخلصأنليستطبعللقيمنحتلفبينبالتناسباإلحساسإلىماسةحاجةفىاإلنسانإن
لطقيقىالتكريسمنبدالالدينيةبالممارساتءمفاا
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الجمللعونولالبعوضةعنيصفونبأنهمالفريسيينفيصفولضحاتمثياليسوعيستخدم
الحتىالخمرصنععنديصفونهاكانوالذلكنجسةحشرةللبعوضةيعتبروناليهودكانفقد

ألنهاالضحكتثصرصورةليقدمالعبارةهذهيسوعويستخدمللنجسةلطشرةهنهفيهاتكون
للوقتفىلكنهالنجسةالصغيرةالحشرةهذهلبتجنببتدفيقالخمريصفىللذكلطالرجلصورة

اإلحساسفقدانتبينللصورةهذهإنأيضانجساحيواناالجملوكانالجملييتلععينه
الفريسبينجماعةفيهوقعماوهذاءاألشيابينبالتناسب

الحقيقهةالنقاوة

62و3252متى

قذارةعندهمبالنجاسةالمقصودوليساليهودشريعةفيللدوامعلىوللنقاوةالطهارةفكرةتظهر
النجسوالشخصطقسيةعندهمفالقاوةنظيفةكيرأنهامعناهاليسالنجسةفاآلنيةالجسد

اللهعبادةمنالممنوعهوالمجمعأوللهيكليدخلأنيستطيعالالذىالشخصهو

والمرأةأممىبشخصاالتصالأوميتجسدلمىمثلكثيرةألسبابالشخصويتنحس
وصحياطبيعياراهذاكانإنحتىحماتنزفكانتيذانجسةتكوك

وهكذايتنجسآخرشخصلمسهافإذاينجسهافإنهماآنيةلممىاذاالتجمىوالشخص
للغايةمعقدةشريعةوهىاليهودعندجداهامةالتطهيرشريعةكانتلذلك

ولحدامثاالهناوندرس

إالتطهيرهايمكنوالخارجهافىوليسفقطداخلهافىنجسةتصيرلبوفةلنزفيةفاآلنية
حاشيةأوحافةبدونكانإذاالمسطحالطبقمثلأبداتتنجسالاآلفيةوبعضبكسرها
أنيمكنبينماتجفيفهاأوالحبوبتحميصفيتستخدمللتىالحديدوشبكةالفحموجاروف
واألطيابالتوابلصندوقمثلأخرىانيةتتتجس

للتجاسةمنهاالمسطحةتتعرضالالزجاجأوالخشبأوالعظامأوالجلدمنالمصنوعةاآلنيةومن
تطهرفإنهاهذهكسرتإذاأماللنجاسةتتعرضالعميقةبيما

والترباسوالقفلالبابومطرقةالباببينماللنجاسةمعرضةوالمجوفةللناعمةالمعدنيةواألواق
يتنجسالمعدنفإنوالمعدنالخشبمنمصنوعامافعكانوإذاللنجاسةتتعرضالالمزالج
يتنجسالوالخمثسب

نالفريسحياةفىتتحكمالتىهىكانتولكنهاالعرابةفيغايةلناالقواعدهذهتبدووقد
لمتمامهممعظمكانإلها

السرفةأوالخداعأوللغشطريقعناآلنيةداخلفىالذىللطعامعلىمنهمالواحديحصلوقد
ليسهذاكللكنوللشراهةافواإلصالبذخعنتعبيرانفسهالطعاميكونوقدوالخطف
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علىللتنبيراخرمباالنجدهناطقسياطاهرةالصامفيهاللتىاآلنيةدامتمانطرهمفيبالذى
لبوهريةءاألشياوإمالالتوافه

علىكنيسةتقسمفقدلآلنحتىمجدثأنيمكنلكنهوسخيفامضحكااألمرييدووقد
ضكلئوالريانىءالعثعافىتستخدماليىاألوانىشكلعلىكطالفتافهةأموربسببنفسها
لدئئمورفىالناسيتعلمهثيءاخرأنوييدوالتولفهمنذلكغيرإلىبساورلونأوالمنبر

األهميةقليلةأمررحوليدورالشجارمعظمأنحقاالمؤسفومنلميحهاحسبالقيمتقدررهو

المقنعالبوار

83و3272متى

جوانبعلىتكونلنالمالوفمنعنفقدجيداللصورةهذهيفهمأنيستطبعيهودىكل
كذلك9161عددنجسايصرمتالمعمنكلللشريعةوحسبقبورالعامةللطرق

أيضانجسايصيرقبرالمسمنكل

مكانكلمناليهودمنبالزولرتزدحمفلسطينكانتالفصحعيدخاصةاألعيادوفى
تواالزدحامبسببقصدغيرعنالقبورمذهيلمسونالطريقفىالمارينأنالمحتملمنوكان
فريضةفىاالشتراكمنتمنعهنجاستهالننجاسهلهتحدثلمنبالنسبةتعتبرهذهوكانتالخطأ

التىللقبورجيعيييضونالفصحعيدقيلأذلرسهرفىأنهملليهودعادةمنعنلذلكالفصح
كلعفىلذلكفيتنجسوايلمسوهاوالجيداالناسوواهاحتىالعامةالطرقجوانبعلىتقع

غايةالرجىامتطرهافوىالثسىأشعةتحتالمبيضةالقبورمنطريرىالوقتذلكفىمسافر
يتجنبوهاأنلبمبعسيدللتىللنجسةللعطامعلىتحتوىللداخلمنلبههاالجمالفى

التدشفىغايةهمللظاهرفحسبللقريسينجماعةبهاووصفالصورةهذهيسوعأخذ
واإلثموللشرءالريامنةءمملوكانتمقلوبهلكنوللتدقيق

كونلكنهعذبةلبتسامةييتسماإلنساننرىقدلليومحتىهكذااألمريكونأنويمكن
لهكونقلبهلكئالتولضعمظهرويتخذرأسهيحنىمتزنةخطواتفىيسروقداوشرهـخبيثا
للرجلعلعبفليسءالكبريافىمغاالةيكونقدللتواضعمطهرإناآلخرينباحتقارمليئا

للصالحعنهذهبذلكعرفمتىألنهصاعأنهلدراكمنللصاع

لقتلاوصمة

329263متى

تاريخهمفىبهمتلصقالقتلوصمةبأناالتهامللههودالييوجهيسوعنسمعاالياتهذهفى
ءاألنبيامنءللشهدابقبوريعتنونوللفريسيونالكتبةكانالوصمةهذهتمحلمللعصورمرعلىوأنة
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كلفىشاركوالماالماضيةاألزمنةفىعاشواقدكانوالوإنهمويقولوننرينوخهاوينالصديق
فعلكمالفعلواالموقفذلكفىكانوافلوذلكبجريشهدللولقعولكناللهورجالءاألنبيا
تماماهسيفعلونهماوهذاتمامااباؤهم

منرجاالفإناللهرجللكعلتاريخهوائيلإستاريخأنهىيسوعيوجههاالتىالتهمةان
هابيلقتلاناالسمينهذينيسوعاختارلماذالءنتساأنناعلىبأيديهمقتلوازكرياإلىهابيل
قصتهإنالكثيرينلدىومعروفاشائعاليسزكرياقتللكنللجميعمعروفأمرقالنبيد

جهوياداعبنزكريااللةروحولبسالثانىاألخبارسفرمن42األضحاحفىباقتضابواردة
تفلحونفالالربوصاياتتعدونلماذااللهيقؤلهكذالهموقالالشعبفوقفوقفالكاهن

لموالرببيتدارفىالملكبأمربحجارةورجوهعليهففتنواترككمقدللربتركغألنكم
الربقالموتهوعندابنهقتلبلمعهوهأبجهوياداععملهالذىالمعروفالملكيواثيذكر

هوالجواببالذاتزكريايسوعاختارلماذا20222أيام2ويطالبينظر
التكوفيبسفرتبدأفهىعندناترتيبهاعنيختلفوديةالالنوراةنىالمقدسةاألسفارترتببأن

سفرأولفىقتلحادثةأوليوعاختارلذلكالوسطفىاألسفارقوبااألخباربسفرىوتنتهى
أنهلهمليبينلليهودىللترتيبحسبالكتابفىسفرآخرفيقتلحادثةواخرالكتابفى
إسرائيلشعبتاريخفىلدئهأنبيلورفضالقتليسودالهايةاليللبدايةمن

األيامفىوأنهسبموتأنهيعرففهوعندهمباقيةتزالماالقتلوصمةأقيسوعويوكد
مويقتلوخهفضونهمكلورسلهالهودبضطهدسوفالقادمة

وترفعالئهضدلتصيروأجهااللهاختارهاالتىاألمةتتحولعندماالحفيقيةالمأساةنرىوهنا
ويطالبينظرالربألنقادمالحسابيوملذلكيدهاضده

هلالتاريخحكمأممنقفعندماأمماأمأفراداكناءسواالسؤالهذاأنفسنافلنسأل
ولنحاولالهعملطريقفىوقفناأنناعليناسيشهدأملدلهجانبفىكناأنناعليناللتاريخيشهدس
السؤالهذاعلىنحلصيننجيبأن

الحبءنداعناإلعراض

327393متى

الذىالصارمالقاضىحديثاليتحدثهنافيسوعالمرفوضللحبةاألالمأساةنجدهنا
البشرنفوسيحبمنحديثيتحدثولكنهكلهااألرضيدين

الثالثالبشائرروايةفحسبنتبينهأنينبغىسوعحياةعلىاءضويلقىالفصلهذاوان

إليهاذهبعندماإالالجهاريةخدمتهءيدبعدأورشليمإفىيذهبلميسوعكأندوياألوفى
الفصلهذافىيسوعحديثفىنفكرعندمالكنناصلبفيهالذىاألخيرللفصحعيدفى

هذامثليقولكانماألنهمراتعدةأورشليممدينةزارقدالشكيسوعأنيقيناندوكنكاد
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لناتبيههلذلككثيرةتمراأهلهاونادىمتكررةزياراتاورشليمزارقدكانإفاإاللكالم
وأعمألهيسوعحيلةلكنيسوعحياةفيالرئيسيةلططوورلناتذكرالبشائرروايةاناآلياتهذه
برلالرواياتكلمنبكثركبركانت

هامةروحيةحقائقإليناتحملاآلياتهذهأنعنفضالهذا

لمددلهلكنللهاالمرسدينورجتءاألنبياأورشديمقتدتلقداصبرترينافهىا
صبرعلىتحتوىاللهمحبةلنللتوبةهاويدعويتادجماابنهلهاأرسلبلوجههأمأممنيطرحها

التوبةيلىينادصهمبليرفضهموالالناسخطيةيحتحللهحدال

اإلنسانحياةعلىنفسهيفرضياالإنهمحيااهيتحدثفهويسوعءندااتريوهى2
البثروعالءبالرجايديهباسطايقفإنهدطبءنداهويستخدمهالذىللوحيدفسالحه

رفضهأوءالرجاهذالقبولللرهيبةالمسبوليةيتحملواأن

مجدكلفىدلمسيحإلىالناستطلعفقداإلنسانخطيةفيالمعحمدلبانبتريناوهى3

منيفتحأنيجبفإنهاإلنسانىللقلببابخارجمقبضيوجدوالرفضوهلبههمندائه
المسيحيسوعلندلءالولكلىالمتعمداإلنسانرفضهىوالخطيةالداخل

صارتميالدية57سنةنىفقطعاماأربعينفبعدالمسيحرفنتائجتريناوهى4
لليهردأنفلوللسيحلرفضمباشرةنتيجةللكارثةتلككانتلقدالخرائبمنكومةأورشليم
روماعليهمأنزلتلماوالقوةالسيأسةأسلوبوهجرواالحبطريقالمسيحىللطريققبلوا

لفرابمصرهااللهترفضالتىاألمةلنللزمنيؤكدهاناريخيةحقيقةنههاانتقامهاويالت
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والعشرونالرابعألصحاح

اآلتيةاألموررؤيا

موضوعكلعنيسوعتعاليمواحدمكانفيمعايجمعأنهمتىمميزاتمنأنهالحظالقد
األصحاحوفىملحوظبثكلكتبوهاعندماالمسيحأحديثنسقواالذينمنمتىويعتبربعينه
األموررؤيااألصحاحهذافىويريناالستقبلعنيسوعذكرهمامتىيجمعوللعشرينللرابع
نسيجنىالمستقبلمنمتعددةجوانبعنيسوعأقوالمتىينسجالفصلهذافىأنهاالاالتية
لننظرالمتشابكةخيوطهفصلنحاولأنعليناالغامضالفصلهنانفهمأننسنطيعفلكىواحد
يكونفد13العددنهأيةيلىتمتدالمتشابكةدلنسوجةالخيوطهذهأنوبماواحداواحداللها

المستقيلعنالمتعددةالجوانبنوضحأننحاولثمواحدةدفعةاألعدادهذهأمامنانضعأنالمفيدمن
للمالمءالجزيلىوالثاللينالواحداألعدادهذهمنءجزكلنصمأننحاولئمإليهتشيزالذى

التفاصيلبعضتبقىفقدمؤكدةأوكاملةصورةإلىنصلالقدأنناومعةللصوبىفىله
شكبالأوضحستكونالصورةأنإالمؤكدةغير

لنرىونرقمهااألعدادهذهفلنضع

الجومننسيج

نفصلأنفلنحاولالمسيحأقوالمنمتىجمعهاكاالمستقبلورؤياالمركبةالصورةنركطهنا
التاليةالخطوةإلىالتفصيلىالشرحونتركإليهيشيرالذىالخيطإلىءجزكلونعينخيوطها

القائدتيطعىبواسطةأورثليملحصارالرهيبةاأليامعنءتنبىءأجزانجدهنافنحنأ
51األعدادتشيرالخيطهذاإلىالتأريخعرفماأفظعمنالحصارهذاكانوقدالرومافى

منكومةوصهرورتهاأورشليملمدينةالشامللالقالخرابعنتتحدثءأجزاتوجد2
2وااألعدادتشيرالخيطهذاإلىالخرائب

ونجدالربيومعناليهوديةالفكرةمنمأخوذةصورالفصلهذافىوتوجد3
قبلمناالعتقادهذأعنتحدئناأنسبقوقد3ا6892األعدأدفىالصورهذه

باختصأرهناتوضيحهالضرورىمننرىولكننا

أنتقديرهموكاناالقىهروالدالحاضرالدهردهرينإلىالزمانكلالهودقسمفقد
إصالحهنىءرجاوالبالشريتصفالحاضرلمالعااوالحاضرالدهر

إالاالتىبالدهريسمونهمايتحققوبذلكوإصالحهالتغعاألوضاعسيتدخلاللهلكن
األوضاعفرهيبمخيفتغييروقتسيكونالذىداالربيومداسيأقىالدهرينهذينبينأنه
كماالربليومعديدةصورعننقرأالقديمالعهدوفىجديدعصربمولدإيذاناسيكونألنه

21



ورهبةوضوحاكزوتصرتزدلدللصورمذهأننالحظالعهدينبينفيماالهودكتاباتفىنه

يومصوتجداوسريعقريبالعهـظيمربلليومقريبوخوفرهبةيومسيكونالربفيوم

ودمارخرابيوموشدةضيقيومسخطيوماليوموذلكمراالجبارحيممذيصرخللرب

الرفيعةالشرفوعلىلدصنةللمدنعلىوهتافبوقيوموضبابسحابيوموقتامظالميوم

فجأةسيأتىاليومهالومكفهرةفطبعةاليومهذاعنالصورةإن4161اصقنيا

اليهودمعلموقالوقد52تسالونيكىاءيرهكذاالليلفىكلصالربيومألنا
سيحدثللربيوموفيوالعقربماشعواكنشافالمسياءمجىفجأةتأقىءأشياثالثة

ءوإشعيا13و203يوئيلدمإلىوالقمرظالمإلىالشمسوستتحولالكونفىدمار

وتبدوالخلقبةسالمعاتنقلبإذالخلقبةالقيمفياضطرابالوقتوسيكون31و3101

االستاذذكروقدوعنفءوبغضاوحروبلضطراباالحياةوتعممنناقضةنفسهاالطييعة

الربيومعناليهوديةللفكرةخالصة451صفحةللمسيحوفتاليهوكتابهفىشورر

فىكماوهىالسيحللسيدحياةوقتمعروفةكانتوالتى

السحبفيذسرالخيولمنوجيوشءالسمافىسيوفوتطهروالقمرئمسالتظلم
الحمويتدفقنهاراوالقمرليالللشسفتظهرواالضطرابالهرجيصيبهالطييعةفىيثعوص
كأنهاوعةللمزاألراضىوتبدومالحاالصافىءالمويصيرأصواتاالحجارةوتعطىعالخشبمن
فيسودالضوابطكلتزولالبشروبيهاللينابيعوتجفقارغةالممتلئةانحازنوتصروعةمزغر

فيقومالجنرنمندرملصابهكأنهبعضابعضهمللناسويقاتلاألرضعلىوالفسادالشر
وباالضافةالحربفىأمةكلأمةوتقومأمهاعلىواالبنةلبيهعلواالبنديقهضدالصديق

حصداالناستحصدويباعاتوالنيرلنالزالزلتعمالحربإلى

من689213األعدادفىمهاجزعونجدالربليومالفظيعةللصورةهىهذه
الفصلهذا

الخيطهذادللىالمسيحأتباععلىسيقعددذىاالضطهادتصفاألعدادبعضوتوجد4
01و9األعدلدتنتمى

الخيطهذاالىونقاوتهاالكنيسةحياةتتهددالتىاألخطارتصفاألعدادبعضوتوجد5
3262و1131و5و4األعدادتنتمى

الخيهذاوإلىللمسيحالثانىءابرعنمباشرةتتحدثاألعدادبعضنجدواخرا6

82و72و41و3األعدادتنتمى

متىإيخيلمنالصعباألصحاحهذامناألولىوالثالثينالواحداألعدادفىأنهبزىوهكذا
هفهندرسأنوسنحاولللمستقبلأحداثرؤياصورةفىمعامنسوجةخيوطستةلناتتجمع
معيئخيطعنتتحدثللتىاتاآلكلنجمعبلالنصفىاآلياتترتيببحسباللفيوط

للمسيحبهتحدثعماولضحةصورةأمامنالتكونمعاوندرسها
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المقدسةالمدينةعلىءلقضا

3او42متى

جليليينكانوافقدةممثمراراأورشليممدينةزارواقديكونوالمالتالمبذبعضأنالبد

بعضهمقفموأنوالشكالمدينةمنكلاوئواطئهاالبحيرةعرفواممنوصيادينالريفىأهلمن
المناظرفتبهرهمبالدهمعاصمةيزورونعندمابالدنافىللقروينموقفكبيرحدإلىيثبهكان

رونهاالتى

أعدتفقدالقديمالعالمفىءالبنافىالفنيةالتحفؤوعمنكانالهيكلأنعنفضالهذا
بنىمنهاالبعيدالجانبوفىصهيونجبلقمةعلىمربعمترألفنحومستهاتبلغهضبةله

يلمعوكنلذهبباالمغشىاألبيضالرخاممناألقداسوقدسالقدسنفسهالداخلالهيكل
للسفلىالمدينةبينيفصلوكانإليهالنظرعلىتقوىتكادالالعينأنحتىالشمساشعةفى

مدىييلغهائلةقنطرةللوادىهذاوفوقوروبيونوادىاسمهوادالهيكلعليهالذىوالجبل
بوصات6الحجروعرضقدما42طولهاالخجارةمنأعملةعلىومقامةقدما1214توسها

وكانتالملكىوللرواقسليمانرواقمثلضخمةبأروقةمحاطةالهيكلمنطقةوكانت

العمودوارتفاعالرخاممنواحدةجملةمنعمودوصمنحوتةأعمدةعلىنستنداألروقةهذه
الهيكلزواياوفىبأيديهميحيطوهأنيمكنحتىرجالثالثةإلىيحتاجوعكهقدما1273

طنمائةمنرالواحدووزنقدماشؤبعلليكأعسرمنيبدغطولهازواياأحجاروجدت
العمارةفنأصرارمناتعتبرصمكانهافىووضعتاألحجارهذهبهاقطعتالتىالكيفيةولعل
هذهإلىوانبهاردهشةفىينظرونللصيادونالجليليونءهؤالكاناألعجباللذلكالقديم

اليهايسوعنظرويوجهونللرائعةاألبنيةوتلكالهائلةاألحجار

كانوقدينقضالحجرالحجارةهذهمنيبقىاليومسيأتىأنهيسوعجوابكانوقد

وتركواوثوراتهملليهودعنادضدالرومانغضبكيلطفحم07عامففىصحيحاكالمه

وخربواأورشليمفدمرواوالتحطيمللفوةإليولجأواطويالاستخدموهاالتىالسلميةالوسائل
حرفيايسوعنبوةتوالهيكل

بالخرابحتماتتهىالعنفمياسةأنيقينايسوععرففقدالنبىيسوعهنانسمعإننا
للماديةاألمورفىحتىالكوارثطريقفىتسيرلدلهطريقتقبلالالتىواألمةانواإلنس

وتخيبأحالمهاتنهارسوففيقاافهآمالتحققأنترفضللتىواألمةاإلنساقإن
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انحيفاطمارفزع

425132متي

المدنمنأورضليمكانتفقدللتاريخعرفهاالتىالحصارأنواعأفظعمنأورشليمحصاريعتبر
للدينييههالمتعصبنمنجاعةيحميهاوكانجبلعلىمقامةكانتإذعليهاءاإلستياليصعبالتى
الجوعمنسكانهاجهلكحتىيحاصرهاأنتيطسقررلذلك

دانيالمنمأخوذةنفسهاالعبارةأنإالالخرابرجسةبمعنىيجزمأنأحديستطيعوال
ودراصةالهيكلفىسيقامالرجسهذاوأنالمخربرجسبالتعبيرهناكوردتوقد2111

قررعندمأمق071عاممخوحدثماإلىيشيردانيالسفرفيوردماأنلناتبينالتاريخ
وللمارساتالدياناتاليهوديةبالدفىوينشرلليهوديةالديانةيمحقأنسوريةملكابيفانوسانتيخوس

الهيكلرواقفيزيوساألويراكلهمذبكاأقامإذالهيكلونجسأورشليمفاحتلالبونانية
لقدالفسادمواخيرإليالهيكلوأروقةللكهنةحجراتحولالخنازمنذبائحعليهوقدم
مرةستتكررالعملهذامثلأنيسوعتنبأولقداليهوديةالديانةلمحومتعمدةمحاولةهذهكانت
جازتللنىالفظيعةاألحداثأنيسوعرأىفقدالماضىفىتنجكماالهيكلويتنجسثانية
قامكمايخلصهازجمميقوملنالجولةهذهفيأنهإالستتكررعامماكىمنذأورشليممدينةفيها

السابقةللرةفىالمكالىيهوذا

نهائىشاملخراببلالهيكللنطهيرإعادةوالخالصيكونلنالمرةهذه

إنسانقىلفلنأيامهتقصرلملوأنهحتىقاسياسيكونأنهالحصارذلكعنيسوعوتنبأ
هذهتحدثعندماأنهللناسعمليةنصيحةيسوعقدمكيفنالحظأنويمكنناالحيأةقيدعلى

تحقيقوقتءجاعندماالنصيحةبهذهيسمعوالمالناسلكنالجبالإلىجمهربواأنعليهماألمور
للمدينةخارجمنجاعواكثيرينإنبلأسوارهاءووراالمدينةداخلفىأنفسهمحشروابلالنبوة
األضعافمئاتقاسيةالمجاعةجعلألنهالمأساةمنضاعفاألحمقالتصرفوهذاداخلهاإلى

ستقبلعنيسوعنبوعةصدقمننتحققيوسيفوسسجدهالذىالتاريخللىرجعناولذا
قائآلوالمجاعةالحصارعنيكتبفهوأورشليم

ءبالنساءتمتلىكئرةحجراتترىوكنتللبيوتمنهائالعددالتومجاعةالاتسعت

األسواقفىيتضورونوللصبيةبالعجائزءتمتلىالمدينةوأزقةوحوارىجوعايموتونواألطفال
ويبقونءاالعيامناألرضعلىفيسقطونيحاولونوعبثاخبزكسرةعنباحثينكاألشباح
قدكانوالذاألمواتيدفنواأنءاألحياعندقدرةهناكتكنولماألخراالنفحتىهكذا
عمليةءأثنايموتونالبعضكانوقدبدورهمسيموتونأيضاهممأنهواوأدركءاالعيائصاجهم
كمانواحاتسمعفالتسيروكنتالمنيةتدركهمأنقبلتوابيتهمإلىسارواوالبعضابوتىدفن

الذينفكانالناسمشاعرجيععلىطغتالمجاعةألنموتاهمعلالناسينوحأنالعادةنجرت
الجميعيسودوالمستماتواللذينالىمفتوحةوافواهجامدةبعيونينطرونالموتوشكعلى
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اليهودحروبكتابمنالهيكلنحومتجهةوعيونهميموتونالجصيعوكانالمدينةى
5213ليوسيفوس

بعدالرومانأنيذكركماوكلتهرضيعهاذبحتامرأةعنفطيعةفصةيوسيفوسويذكر

وحجراتمينةهابأصعائالتشاهدواأنههمإذرأوهماهولراعهمالمدينةعلىاستولواأن
بدالالحربءبدعندالمدينةداخلالناستقاطرسوعأالحالةزادوقدالموقىبأجسادتغص
ماتبيظألفا79نحووايأصأناستطاعواالرومانأنيوسيفوسويذكرالجبالالىهروبهدامن
شخصألفومائةمليوننحو

نصيحةإلىتحتاجواألفرادواألممالجماعاتأنننسىآالويجبالنبوةبعينيسموعرآهماهذا
إلىإالاآلخرينيقودواأنيستطيعوافلنبالمسيحاألممقادةيسترشدلموماوحثمتهالمسيح

ايضاوالماديةالروحيةالمصائب

فإنهااألممهاتجاهلوإذاالشعوبءلرخاعمليةقواعدوضعبلبالحيالحالمأيسوعيكنلمو
والهالكالبوسستعاق

الربيوم

9213و4268متى

وهوالربيومفكرةكانتالمستقبلعناليهوديةالفكرةمنهاماجزعاأنقبالراينالقد
شرورهبكلالحالىالدهريبداوعندماالبشرىالتاريخفيمباشرةاللهفيهيتدخلالذىاليوم
اآلتىالدهرفيجديداخلقاليخلقالتحولفىلهاعالجالللتى

ثانيةالمسيحءومجىلمالربيوماعتبرواكبيرحدإلىالجديدالعهدكتبةأنالطبيعىومن
بهاووصفواالربليوماليهودعندكانتىالاقثيليةالصورجميعأخذوالذلكواحداشيئا
ثانيةالمسيحءمجى

ينبغىالأنهوهىهامةجوهريةحقيقةنذكرأنينبغىدائمااعتبارنافىهذانضعوعندما

اإلنسانبلغةللنعبيرمحاوالتهىورؤىصورمجردفهىالحرفىبالمعنىاألوصاتهذهنعتبرأن
اإلنسانيةباللغةتصويرهيمكنالماولتصويرعنهالتعبيرأووصقهيمكنالعما

الصورهذهخاللمنعليناتطلعطيمةائقحقنرىأننستطيعأنناعلى

النىالميدانهويزالالفالعالمشرورهبسببالعالمهذايهجرلماللهأنلناتؤكدفهىأ
أحداثهفىالمباشرالتدخلفىبلالعالمهجرانفىكريفالواللهاللهقصدفيهيتحقق

أنينبغىالفإنناوقمتهذروتهإلىالعالمفيالشروصللوحتىأنهلناتؤكدوهى2
ظاهرىرتفككالخلقيةللمبادىتاماتهياريسبقهأنهتظهرالرلبليومالههوديةفالصورةنفشل
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إنالراليىهذالكنللعالمهذا

الدينونةأنلناتبينوالصورة3

هىاللهخطةوليستمعاالرحمة

مذهتيمةأندائمانذكرأنوعلينا

بلالناسعقولالفكرةلتقريب

أفههىفيهأاألساسيةوالحقيقةلنا

جديدمنالعالمخدىإلعادةمقدمهحويلأليالخراب

بالعدللمالعاإلىيتجهفاقهكيدكالهماليديلهوالخليقة
اللهقلبرغبةإلهقرييأيكونعالمخلقبلالعالمإزالة

رمزيةصورمجردومىودقائقهاتفاصيلهافيليستالصور

تحفظهاللتىالخالدةائقافىكامنةالصورهتيمةقإن

لتيذهلملللهقإقللعالمهذاحالةكاقأيا

اآلتىطهاداإلف

01و429متى

بطريقأبداتالميذهيعدلمفإنهالصإرخةوصراحتهالتاميسوعإخالصلناتيينفقرةنجدهنا
بهيسةثائماستكونالحقيقيةالكنيسةوكأنماوالموتواالضطهادياأللموعدهمبلميسورسهل

االضطهادهذايأقىكأأفمنبالحتهمسيحياليعىعالمفىتحيامداتمضطهدة

أنمجبالجديدوالعناأنيسوعأعلمترتكرارافمراراجديداءوأليقدمالمسيحانا
عندماوالبيوتالعائالتتقسماألوأعصرهافىللكنيسةكانتولقداألرضيةالروابطكليفوف
الخالفمجدثوهكنااإليمانهذااآلخرالتعضويرفضبالمسيحاإليماناألسرةأفرادبعضيقبل

شكباللمسيحههواألولالمسيحىءوالألنواالنقسام

العالميقبلهاقدالحياةفىواساليباتعأفهناكجديدامقياسالنايقدموالسيح2
أسلوبوعلىعليهمدينونةأنهاأحياناالمسيحيةضدالناسيثيروماتقبلهاالالمسيحيةالمقاولكن

أسلربتغييرفييرغبالمنفكللذلكالشخصيةالعالقاتفىأوالعملفىءسواتهمحيا
ويقاومهاالمسيحيةيكرهأنالبدحيأته

للحياقىجديدانموذجاللعالميقدمفقطباالسمالحقيقبامسيحياكانإذاوالمسيحى3

فالمسيحىحياتهلجماذبالسبةقبيحةتظهراالخرينحياةيجعلجمالاليوميةحياتهفيفيكون

الحياةحمالالشخصيةحياتهنىيعلنولكنهوانتقادهماالخريندينونةبمعنىاللمللعانورايكون

المسيحمنالخاليةالحياةوقبحبالمسيحالممتلئة

والكنيسةالمسيحىفالفردجديداضميراالمسيحيةتقدماألمورهذهكلفىوكأنما4

لالضطهاديعرضهاوهذاوجبناخوفالمالمظاعنتسكتوالاللهىالحقتعلنلمالعافىالمسيحية

كثيرةأحيانأالضميرتسكتأنتريدللتىوالطغيانللطلمقوىءإزا
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اإليمانقواجهخطار

3262و1131و5وه42متى

للسيحيةالكنيسةصهلعانكبيرينخوينيحملللسمكبلآنيسوعرأى

ليتنتريسعىمنهوالكاذبالنيىئوالكاذبوالقائدنللكذبةالةاهواآلولالخطرةا

ليتشرئفكارهيسعىمنلمنهاللمسيحيسوعفىالمعلنالجقرنتنئعنبداليلقعىالشخصيةفكرته

دعوتهممنبدالطوشخصهللىوالناسىائيتظارلجذبمحاوالتعنقضالاللهحىمنبدالالذاتية
منبدالولخالفاالتقسامينشرللقائدذاسثلأنهىطتميةوبلنتيجةللسيحيسوعإلى

والبنيانالوحدة

للسيحليسوعمشاتهههونيىأوقائدأىعلىللحكمالوجبداألصنوبإن

والشراإلثمكثرةجمسببهممحيقبرمنفهناكآلعلالنوضدشلثهوالثاتىالحطرال2
العالمفى

األمورأشقمنباإليمانسكايكونعندمابإيمانهيتمسكمنهوالحقيقىللمسيحىإن
تقللمقوتهوأنتقصرلمالربيدأنعالماثابتاللهممللثبطةالعواملجغوسطيقفمنهو
تضعفأو

الثالىيرء

82و72و1و823متى

العهدفىاإلطالقعلىيردلمالثافىءالمجىوالتعيرالثاتىالمجءعنيسوعيتحدثهنا

باروسياكلمةوهىجمدهفيالمسيحءمجىعلىللداللةيونانيةكلمةيستخدمولكنهالجديد
منطقةإلىالوالىوصولأوسلطانهمحلإلىالملكوصولعلىتدلوهىاليونانيةكفكمماه
وقوةبسلطانءابرفمعناهوشعبهحكمه

متىفىإالالبشائرفىتردلملكنهاالجديدالعهدكتبباقىفىمراراالكلمةهذهوردتوقد
42372733

إالبالتفصيلوسندرسهالثانىءابرهذاعنينحدثوالعشرينالرابعاألصحاحوباقى
جوهريتينحقيقتينعنتعبرللمسيحالثافىءابرعقيدةانهنانذكرأننريدأننا

سيديوماسيصيرصليبعلىعلقوهالذىفهذاللمسيحللنهائيةالنصرةتؤكدفهىا

العالمكلعلىالشاململكهوهىللمسيحبالنسبةمؤكدةالمجيدةالنهايةإنالجميع
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الناسيشعرالظروفبعضففىمعينوهدفخطةنحويسيريخالتارأنلناتبينوهى
وتدوروشرورهالناسيمخازىسجلهءويمتلىالنظاموعمالفوضىإلىيتجهالتاريخأنأحيانا

تاريخيةدوراتهناكأنللرواقيوناعتقدوقدوآخرحينبيننفسهالتاريخيعيدإذمتكررةعجلته
قائالكريسبىكنبوفدجديدمنللتاريخيبدأثمالعالمينهاردورةكلنهايةفىمعينة

ويعودالماضىفىكانتكمامداراتهافىالنجومفتسيركانجديدمنلمالعايعودوهكذا

وحقلوقريةعدينةكلوتعودءواألصدقاالرفاقمعثانيةلطياةإلىإنسأنوكلوأقالطونسقراط
األبدأإلىالدورةتتكرروهكناكانتكما

مهامفروالمملتكراروفىتقدمبالتيرالحياةطاحونةأنقاتمةمقبضةلفكرةهذهوإن

نحويتحركإنما4متكررةمملةدوراتفىاليسيرالعالمأنلنافتوضحالثانىءابرعقيدةأما
دلهاألبدىالشاملالملكوتهووإنماوالخرابالتفككرليوهذامعينهدف

الملكءبر

422314متى

وييدوقسمينمنمكونفهوءتفسيرهافيءاألجزاأصعبمناالنجيلروايةمنءالجزهذا

يستطيعكماأنهييينكأنهييدو2353أعداداألولفالقسماآلخرأحدهمايناقضكأنما
يعرفأنلالنسانيمكنهكذاالطبيعيةروالظولالعالماتمنالصيفحلولقربيعرفأنءالمر

أنمنهيفهمماءالجزهذالنايذكزثمالعالمأحداثفيعالماتمنللمسيحالثانىءابرقرب

يسوعكاماتيسمعكانالذىالجيلالناسمنالجيلذلكحياةزمنفىسيحدثالئافىءابر

الوقتذلكفى

ءابرموعديعرفأنأحديستطيعالأنهبتأكيديتحدث6314اعدادالثانىوللقسم
يحدثكمافجأةسيأتىألنهيعرفالذىهووحدهاللهبلنفسهيسوعوالالمالئكةالالثاتى
صافيةءسمابعدءالمفاجىالمطر

لهانجدأننستطيعالكناإنصعوبةوهىالرأيينبينالتوفيقفىحقيقيةصعوبةنجدهنا
مواجهتهامنبأسفالعالحال

كلههذايكونحتىالجيلهذايمضىاللكمأقولالحق43عددفىءجابماولنبدأ
للتفسيراحتماالتثالثةامامنانجدالقولهذاندرسوعندما

الثانىءالمجىهذاوفتتقديرنىأخطأفهلالثانىمجيئهإلىبذلكيشيريسوعكانإذاا
منالجيلذلكيمضىأنقبلالثافىمجيئهسرعةيتوقعكانبشريتهئيسوعأنالبعضوظن

كالجوعلسدلقيودبعضعلىتشتملكانتيسوعيشريةأننعتقدكناوإنأنناعلىسامعيه

نىأخطأقديسوعبانالقائلالرأىاصحابمعقطنتفقاللكنناكإنسانوالتعبوالعطق
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الثاقينرهلمةوحيةحقيقةرقد

وايةفىءجاشعما11بعضنحتلفايكونفدلخسوعدكزمايديقولىالثانىىللرنأ2

اخمعدوابريناليشبلكن4وقوةجمجدالسمواتملكلوتءمجىعنيتحدثكلذربمأيسوعوأنمتى
أنالرأىهذاأصحابونكلجحفلكعننحتلفهنأتدمعالعاتىمجيئهحمنيتحدثكانأنه

لطقلهموقألأت9مرقسفىذكركابقؤةلدلهملكوتءمجىعنيتحدثكانيسوع
وقدبقوةئئقدللئهملكرتيرواحتىالموتيذوقودالقوماههتاياقياممنلمنلكمأقول
الجيلذلكمنالنأسبعضحياةءأثنأالعالمفىيهعرةجهاتفىحيةللسعاربأتتعفعالهذاتحقق

ءلمجىإفىيتوقونعفواواالضطهاداأللملمجهةموموقفئوهماألوليئسيحينلأقإال
ملكوتعنيسوعذكرطالتىالتعمروإتبعضأخترالذلكجهاحصملينهىللمسيحالثانى
ءاللئلقىءليرعنئهاوفسروها4السموا

بدايةفىإلهاالمشاراألحداثهوهنالملقصوديكرناللمأذيقولالثالثوالرلى3

حديثيكونوالئورشليمخرابللىكلههفايكونخىالعبارةتضيروبذلكاألصحاح
فعالتحقققدوهذاودمارخرابمنألورشليمسيحدثعمابلالئأفالمجءعناالياتمذه
سنةئربعيننحوبعد

تزولأورشليمخرابإلىبلالثانىءابرإلىتشيرال2353اآلياتأناعترناواذا
صعوبةص

الحقأئقلناتوضحوهىالثانىءابرالمافعالتشيرفإنها6314أعدادالثاقىالقسمأما
التاليةالهامة

وقتلتحديدومحاولةتخمينوكلوحدهدلهمعلومةالتانىءالمجىساعةأنتوكدفهىا

أسرارالينتزعاللهاعماقإلىيصلأنيريدالعملبهدايقوممنألناللهعلىتجديفاتعتبرءالمجى
ويخمنيتكهنأنالويسهريستعدأناإلنسأناواجبإنوحدهاللهإاليعلمهاال

فىالمنغمسينلبهلمذهلةمفاجأةسيكونءابروقتأنلناتوضحاآلياتوهذه2
الطعامفيمنشغلينالناسباقىكانبيماللطوفانيستعدكانأنهنرىنوحقصةففىالماديات
غرةعلىالطوفانجرفهمفقدنذلكوالزواحوالشرلب

هذاأمورتجعلوأالاألبديةتنسينابحيثالدنيوياتفىننغمسالانلناتحذيراالياتهذهإذ
يدعوناعندماوأنهوموتناحياتنايديهبينإلهاهناكأننذكرأنتمنعنابحيظانتباهناتجتذبالعالم

استعدادعلىنكونأنينبغىءمسااوظهراأوصباحاوقتأىفى

يسوعيجمععندماودينونةفرزوقتسيكونالثافىءابروقتأنلناتوضحوهى3
الهماطسيح

وحكصتهومعرفتهسلطانهفىاللهجعلهاءأشياألنهأشأننامفليحمالحقائقهذهعداما
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الملكءبرالسحدللى

422415تى

وساعةالمسيحللسيدالحانىءابريومكانفإذاسبقلماوعمليةضروريةنتيجةنجدهنا
ذكرومماءابرلهذاداثمااستعداداهاكلالحياةتكونأنفينبغىوحدهاللهإاليعرفهماالمجيئه

االستعدادعدمخطبةندركأننستطيع

للكوارثعرضةتكونواستعدادسهردونفالحياةا

المباغتةهواألساصىسالحهألنليسرقهللبيتسيقتحممتىفيهايذكررسالةيرسلالفاللص
بجقظةبينهخرسأنعليهوالنفائرالكنوزعلىيحتوىالذىالبيتفصاحبلذلكوالمفاجأة
أنإآلحدوثهوقتنعرفاللمااالستعدادضرورةلبيانالتشبيههذاالسيدذكروقددائمة

ءبرالمشتافالممتظرسهربلالمذعورلطائفسهرليللثانىءللمجىواسعدادهالمؤمنسهر
والسرورالمجد

ألندائماالوقتمنمتسعاهناكبأنإحساسهاالنسانلهايتعرضالتىالخاطرومن2

المتاعبنفسهعلىاإلنسانيجلبوهكذاليكنللثالواقع

ءضىكلليعيدالكافىالوفتسيجدأفوهمىبارتياحنفسهيمنىالمثلفىالعبدكانفقد

الزممنممدةسيدهعودةفىيفكرأنيحتاجالأنهاعتقدوقدسيدهيعودانقبلنصابهإلى
كذلكيكنلماألمركنل

الستكمالأرخنإلىجضرواأنعليهمكاناممرينتحتشياطينثالثةعنأسطورةهناك
اسأفواألولفقالالغوايةبخطتهمالشياطينرئيسإبليمميحدثونأخذوالذلكتدريم
يوجدأنهيعلمونفهمبهذاينخدعونالسوفكثيرينإدابليسعليهفردإلهالإنهللناس

الوسيلةبهذهبأحديغررلنانهرابليعليهفردحهنمالإنهللنإساسأقولالثافىوفالإله
سأقولالتالثاقاللخطيةجحييامناكأناألرضعلىحياتهمفىحتىيعلمونالناسألن

ألالوفاألوفابالناسستغررفإنكاذهبالابليسلهفاقالللعجلةداعىالللناس

حياةفىءيووأخطرالوقتمنممسهيوجدبأنهاإلحساسهواإلنسانفيهيمروهمأخطرإن

يستطياألنهالتأجيلختملالأمورفهناكلماغداكلمةفيهيتعلمالذىاليومهواإلنسان
الغدإلىسيحياكانإذامايعرفأنإنسان

أساسهافأدطوالمالواجبءادائفشلههواإلنسانيالقيهالذىالرفضوأساس3
العملفىاإلخالص

عوماواجبهءأدافىفشلالذىودلعبدأعظمممكاناسينالبأمانةبواجبهقامالذىفالعبد
وفسوةبشدة
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وواجبنابعملناانشغالناهوءيجىعندماالمسيحفيهاناسمظهرأفضلأنهىلذلكالحمميةالنتيجة

الخالصبأمانة

لفلصالعاملوسيشتركواجبهميؤدونيجدممبمنسيفرحيسوعفإنالعملهذاكانوأيا
األفراحهذهفى
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والعشرونالخأمسألععحاح

المستعدينغيرمصير

31أ52تى

يبدفأيهالحديتالععرفىالعرسرحافالتفىنشاهددماءضوفىالمتلهداإلىظرتاإذا

فلسصيففىالعرسحغعالتفىماناشادلكفىيخدثكانماعرفناإذالكننااحالوعنبعيدالنا
فلصينئباتريةعرمرفىيخدثاتتيمعتالمثاهدافىذكرماجميعأذندركفإننا

سالعرالعريمرافقةينطلعوثالقريةسكاتتجموكانالقريةفىعطبماحدثاالعرسكان

الساصرمنعددكبرمنياتا4التحياتليالواممثطريقأطولمتخذينالجديدبيتهماإلى
يرافقوااتالستجتإلىالسادسةسنمالجميتوصىاليهوديةالتقاليدكانتوقدالطريقطولعلى

فىاسيشتركمؤقتافادراصتهالشريعةدارسيتركاذالمسمومنكانأنهبلالعرسموكب
العرسمباهج

بعصفىاأليحدثألالعسلشهرداءلقضاالقريةتركانالفلسطينفىالعروسانكان
يعاملوذالناسروكانءيوكلالوالئمخاللهءتقاأسبوعمدةالبيتفىيمكثانكانابلالبلدان

يدعوتالمقربوءاألصدقاوكاذحياتهمافىالممتأزأألسبوعفلكخاللوأمرةكأميرالعروسين
األسبوعذلكوالئمإلى

فلكوالثمفىاثماركةفرصةفقدناضهنالقصةفىالجاهالتالعذارىمأساةكانتلقد
األسبوع

قجأةيأقكاذبلالوفتمحدديكنلمالعريرموكبأنللتاريخالدارسينبعضويذكر
الذكطالمنادىصوتماإاللمعرفنهوسيلةهناكتكنولمللليلمنتصففىولووفتأىفى

قادمالعريهوذاالقائالالموكبفبيلالقريةشوارعفىيسير

الوقتذلكفىبالفعلحدوثهيمكنلمأوصفاكونهعيخرخاليوذكرهالذىالمثلفهذا

واسعةوأخرىخاصةبالثرةرصالةتقربباالمسيحالسيدأمتالكلضأنالمثلولهذا
عامةالمدى

يودىتاريخهموكاناغتارالشعاهمكانوالقداليهوديةإلىتتجهفهىالمباشرةسالةللرأما
يستعدواأذمنبداللكنهمءيجىعندماانتظارهنىيكونواانينبغىوكاناللهابنءمجىإلى
للتىالمأصاةيصفإذأالمئلفهذادونهمالبابأغلقلذلكاستعدادبالظلواءابرلهذا
السيحالمنتظرللمسياانتظارهموعدماستعدادهمعدمبسضبالليهودحلت

تحنيرياتحملفهىالمدىالبعيدةالعامةالرسالةأما
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يوجلالدىفالتلميذفرصةآخرفىعليهالالحصصيمكنالأمورتوجدأنهيشبهنافالمثل
التىالنتيجةعلىيحصلأنيستطيعالمثالالدراسةفىأسبوعاخرإلىلالمتحاناستعداده

هاجوير

يستطيعالمعينةمهارةعلىالحصولفرصةأوشخصيتهتتميةفرصةيهملالذىواإلنسان
الحالهكذامعيئمركزإلىليصلذلكمنهالموفصيتطلبعندمافرصةآخرفىعليهايحصلأن
لمواجهةمستعديننكونالأنناحتىالروحيةبحياتنااالهامفىنهملأنالسهلفمنأدلهوبيهةبيننا
اقتناصهايمكنهوالمنهالفرصةتضيعحتىساهياءالمريظلأنحقالمأساةإنهاالله

ممكنايكنفلماآلخرينمناستعارتهاأواقترلضهايمكنالءاشياتوجدأنهينبهاوالمثل2
فىهكذاالزيتإلىحاجتهنفناكتشعندماالحكيماتمنزيتايقنرضنأنالجاهالتللعذارى

هويمتلكهاأنينبغىبلغيرهمنالعالفةهذهيسنعيرانيستطيعالءفللراللهعالعالقة
األخالقتكونأنينبغىبلأخالقهاواخرشخصيةيستعيرأنيستطيعالواإلنسأنشخصيا
الروحيةاألمورفىغيرهمالرأسعلىمعتمدايحياأنيستطيعالءفالمرهوحياتهمننابعة
الغيرمناستعارتهايمكنهواللنفسههاويمتلكاإلنسانيكتسبهاأنينبغىءأشيافهناك

األدبيةوالقصائدالقصصمنلكثيرفياضانبعاالمسيحالسيدذكرهللذىالمثلهذاكانلقد
إالدموعتثيرمأساةمنريالهاالضائعةالفرصةمأساةبهأليشرحواالناسوضعهاالتى

المدفونةالموهبةدينوثة

52103متى

مجموعةيخملكمامرةألولحمعرهلمنباشرةرسالةجملالسابقالمثلنظيرالمثلهذا
تكنلموالوزنةالوزناتمثلأنهالمثلهذأعالاطدقوقداليومدناالدائمةالدروسمن
نوععلىالوزنةتتوقفصلذلكالوزنمنمعينامقمداراكانتبلالعملةمننوعافلسطينفى

فضةأمذهباأمنحاسانءسوامنهالمأخوذةالمعدن

جنيها052خوتعادلالفضةفوزنةلذلكالفضةهوالوقتذلكفىالشائعالمعدنكانوقد

احدةواوزنةتلقىالنىالبطالالكسالنالعبدخواالهماميوجهالمثلانشكمنوليسا
أالمثلهذافىيسوعتوبيخهدفكانوكاللعبدهذايشيرمنفإلى

اللهثريعةوالناموسوواتجاههمفريسيينواالكتبةجماعةإلىهىهنااإلشارةأنعالوا
تلقاهاكاتماماحميدهإلىيسلمهاأنيستطيعحتىاألرضافىوزنتهدفنالكسالنالعبدفإن
ارادواالخاصتعبإرهموحسبهوكمابالناموسيحتفظواانوالفريسيينللكحبةهدفهذاكانوقد
نظرهدافيكانجديدوأىتغبيرأوتطويرفأىلذلكالناموسحولسياجايقيمواأن

ملعونأىاناثيما
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حبتتثفمهخاماححو05جديدححوماصوكراهةالدينىالحقتجميدهوأسلوبهمكانقد
اشديونةتيستحقركانواحدذاوألجااتماهىباألمورجنفظأترغبالذىالواحدةالوزنة

المغلقالعقاصاحبوأ3مخاطردونديناأنهلناببينانالمسيحيقصدالمثلهذاففى
اللهعندلهعن

المثا001أساأدهناكعا حطلىحرىدروثا

اتنتيئاخروزقتخساللفواحدمختلفةعطاياالناسيعطىاللهأنلنايييزفهو1
وزنةاخر

يسخخدمهاكيغىاألهمبلنساذاإايتلقامااشاالعطايااوالوزناتعددهوالمهمفلي
ءيتخدأتاالنساتامنيطلبلكشهلديهليستامكانأتأوقدراتاإللساذميتطلبالراللة

ايتسارأشيملثنهمدراتاافىينساووتالفالناسالحدرداقصىإلىقدراتمننالهما
أنفعليناكئيراأوقليالمواهبمنلناماقدركاذأياأنهلنايبينالمثلهذاالحهدفى

اللهخدمةفىنستخدمها

داصالحانانفالبدالعمافرصةممزيدهىالطيبالعملمكافأةأنلنايبيزوهو2

أمينينكاناألضهحاوللسكوتوالكسلبالراحةاليدايأمر1ناعطيببعملفامااللذان
الراحةعأج5العملمنمزيداإناليدخدمةفىممبررمسئوليإتأعظمأعماالأعطاهمابل
الجهادمكافأةهو

الواحدةالوزنةفصاحبمليعأنجاوالمنهوالعقابيستحقمأنلناويبين3

بهاوتاجرخاطرلوفإنهيتأجرأنيحاوللمإنهشيئاحهايعمللملكنهوزنتهيفقدلم
االطالقعلىعملدونعليهبقىمماضلأفموقففىيكرنكانلكنهالوزنةخسرلوحتىفإنه

فيكفونوامكاناتمواهبمننديهممايستصغرونإنهمالواحدةالوزنةأكمعحاتخربةإن

أنيحاولونالإنهمللعقابيستوجبللذىوالخطرالخطأهوهذالكناستخدامهاعن
لديهممأيشخدمرا

منفكلالظاهرةتساوتهرغمصحيحأنهنتبينللحياةقانوناأمامتايضعالمثلوهذا4
مواهبمنلديهماالفرداستخدمفإذامنهيؤخذعندهفالذىلهليسومنفيزداديعطىله

حقأسيفقدهافإنهإمكاناتمنلديهمايستخدملمإفالكنهوتزدادتنموفإنهاوإمكانات

القدرةهذهيستخدمأنفينبغىاللعبأوالفنأواألدبفىخاصةقدرةاومهارةلديهكانتاذا
فقدناهااهملناهاإذاأمااستخدامهاعلىقدرتنازادتجاهدناوكلما

ثعوكلوالتفكيروالكتابةوالترنيمللبيانوعلىالعزفعلىينطبقهذاإن

خدمةفينستخدمهاأنهوبمواهبنألالحتفاظالوحيدالطريقأنهوالصادقالحياةدرسإن

اإلنسانيةفىاخوتناوخدمةالله
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الدينونةفىاللةقياس

521394متى

نقاوتهافىبللوريةواضحةورسالتهالمسيحالسيدبهالطقالتىااألمثاأوضحمزمثالتجؤهنا
اللهفدينونةالبشريةالجةامعتجاوبناحسبعليناسيحكماللهأنهىسالةاساهذهربساطتها

نقتنيهاالتىالروةأوبهانتمتعالتىالشهرةأواكتسبناهاالتىالمعرفةاعتبارهأفىتضعلن
لحلولحتميةنتيجةشكوالوهذهخرينلآلنقدمهاالتىالمعاونةمقداراعتبارنافىتفحعلكنها
بللئخدميأتلمألنهالجديدةالسيحطبيعةاالنسانواكتسابباإليماذالقلبفىالمسيح
ءلةيخد

لآلخريننقدمهاالتىالخدمةشكلعلىاءضويلقىالمثاأنعلى

بسيطةخدماتهىالمسيحذكرهاالتىالخدماتفأمثلةبسيطةأمورفىمعونةفهىا
استقبالأولعطشانباردءماكأسأولجائعطعاموجبةتقديممثليودبهاأنإنسانألىيمكن
السجينزيارةأوالمريضعيادةأوبهوالترحيبعريب

لكنهاالتاريخسجالتفىالشخصاسمكتابةأليالجنيهاتآالفدفعمسألةليستإنها
ألبسطالمجدبابيفتحالمثلهذاإنفيومايوماالناسإليهيحتاحمالمواجهةبسيطةخدمةمجرد
الناس

يخطرلماألعمالبهذهقاموافالذينأعمالناسجلفىحسابالهانحسبالمعونةوهى2
بهذهيقومونكانوابلالخالدةالفضائلمنرصيدأويحتزنونالمسيحيساعحونأنهمبالهمعلى

مننابعةطبيعيةخدماتهمكانتعنهايتخلواأنيستطيعونالالتىطبيعتهمهذهألنالخدمات
التىالصالحةواألعمالاإليمانحيلةمنالنابعةلةالصااألعمالبينالفرقهووهذامحبفلب
بركاتبهاينالونأنهمظاننأصحابهامنمتكلفةتأتىألنهاميتةأعمالأنهاالكتابعليهاأطلق

مخطئونهذافىوهمةاوس

أنعرفناأننالودايقولحالهمولساناندهشواالخئماتبهذهيقوموالمالذيننرىلذلك
نحرألنهالهاداعىالخدماتبأتهاظننالكننامسرورينبهالقمناإليكتتجهالحدماتهذه

صالحةبأعمالللقياماستعدادعلىالناسبعضوفتكلفىنرىونحنيستحقونهاالأناس

يهايؤللتىتلكهىلدلهعنهاضىسالتىالخدمةإنواألنطارءوالمناالمدجإليهمتجتذبكانتإذا
ذاتهاالحدمةغردلفعبالاإلنسان

شخصيالهخدمةالقبيلهذامنخدمةكلأنالرائعالحقلنايقدمالمثلهذافىويسوع3

للواقعذلكيكونكيفشخصياخدمتهعنلمتناعلطدمةمذهمئلتقديمعنامتناعوص

لفتةتقديمهولذلكطريقأفضلفإنشكرهمشاعرنثكلوأنأبقلبنجهجأنأردناإذااننا
فىأخوتتاوهمألوالدهتقدمخدمةاىفإنلذلكالعطيماآلبهوواللهلطفلهخدمةأطيبة

624



فلبهتبهجإلنسانبة

االيسىنفرنسيأولهمأجميلةرائعةبكيفيةالمثلهذاصدقالمؤمنينمنرجالناخضبرولقد

ينقصهأنهشرفقدسعيدايكنلمولكنهالثقأفةرفيعواألصلالمولدنبيلغنياكانللذى
النقوسمنهاتشمئزقذارةفىأبرصرجالفرأىجوادهصهوةيمتطىكانميووذاتءثى

بيديهاألبرصالرجلذلكويحتضنجوادهظهرعلىمنينزلأندفعهغامضاداخليادافعالكن

اإالمسيحيسوعوجهليصيرينغيرالرجلذلكوجهىهـبهوإذا

ءالتاأيامأحدوفىمسيحياروملنيأجندياكانالذىتررزأوفمارتنهووثانيهما

معهيكنلممارتنلكنإحساناوسألهشحاذاستوقفهمابدينةمدخلوعندالردقارسة
فمااألزرقلللونعالهوقدللبردمنرتعىجلدهفوجدالحاذفىوتأملللنقودمنءضى

النصفصهووارتدىنصفاوأعطاهنصفينوشالرهيلبسهللذىالجندىمعطفخلعأنإالمنهكان
تذخرالسماوقيبالدياروافاحلمامارتنرأىالليلةتلكوفىيملكهمماأعطاهلقداآلخر

المالئكةأحدوسألرومانىلجندىمعطفنصفيلبوهووسطهمفىويسوعبالمالئكة

ورضىرفةفييسوعفأجابالقديمالممزقالبالىالمعطفهذاياصيدتلبسلماذايسوع
مارتنخادمىاياهأعطانىلقد

مساعدةحهجةأيضاسنختبراألمورأبسطفيالناسخدمةفيحسابدونالكرمنتعلمعندما
المسيحيسوعربنا
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والعشرونالسادسألصحاح

اةالمأسمناألخيرالفصلبداية

6215متى

سيحدثبماتالميذهينبهاخرىمرةيسوعونجداإللهيةالمأساةمناألخيرللفصلبدايةنجدهنا
لليهودىالدينءلرؤساعجيببتحدتصرفاتهفىيتسماألخرةاأليامفىيسوعكانلفدله

أخرىمرةلهمأظهرلكنهالتحدىهذااستمرارهويسوعهذفأنالتالميذذهنإلىئبادروربما
الصليبهوهدفهأنبوضوح

فىالكهنةرئيسوكانوخططهامؤامراتهاترسمالهوديةاتالسلطكانتعينهالوقتوفي
ماأفهوعنهنعلمهمالكنقيافاعنالكثيرنعلمالونحنقيلفايوسفهوالوقتذلك
السلطاتمعوتعاونهالرجلشخصيةمنجانبايكشفوهذاللوظيفةهذهفىطويلةمدة

لكنالحياةمدنميستمرورائيامنصباالقديمةاأليامفىالكهنةرئيسمنصبكانفقدالرومانية
فقدسريعايتغيرونالمنصبهذانيحتليمنكانفلسطينفىالسلطةعلىالروماناستولىعندما
مسايرتهمفىينجحالمنويخلعونمصالحهميسايرونالذينالكهنةءرؤسايقيمونالرومانكان
قيهتعينالذىالعاموهوالميالدفبل73عامبينماالفترةخاللأنهحتىالكهنةءؤسامن
الفترةولعلةللكهرثيسا82نحوالفترةهذهخاللتعينأورشليمخرأبفبلكهنةرئيسآخر
تبيننسبياطويلةفترةوهىالميالدى8163عاموهىللكهنةرئيساقيافاتضاهاالتى
الرومانكانلقدمشكلتههذهكانتوقدالرومانمعالتعاونفنفىبرعفدكانقيلفاانلنا

للرومانكانفتنةأوداخلىالضطراببادرةأىفعندالمدنيينبينواالضطرابالشغبيكرهون
يدبرونوهماليهودىالشعبءورؤساقيافاجعلالذىالسببهووهذادلكهنةرئييخلعون

العيدفىخاصةالشغبمنيخافونكانوايسوععالللقبضخططهم

فىيوسيفوسويروىمذهلةبحالةبالناستزدحمالفصحعيدفىأورشليمدينةكانتفقد
وكانكستوسالوالىحكمءأثنافىتجفعلياءإحصاأن693اليهودحروبكتابه
يواجههاالتىوالصعوباتاليهودىالشعبعدديعرفيكنلماإلمبراطورنيرونأنأحميقدالوالى
العيدءاثناأورشليمفىالهودلعددءإحصامجرواأندلكهنةءرؤساامرلذلكاليهودنجكمالوالى
عشرةتمثلذبيحةكلأناعتبرواثمالفصهـحمفىذمجتالتىالحمالنعددءبإحصاكذاقدش
كانواحيانابمفردهشخصيقدمهاالأنالفصحذبيحةشريعةمنألتالتوسطفىأشخاص
ذمجتالتىالذباثعددأنتبينوقدشخصاعشرفياإاحدةذبيحةيقدمومزعدديصا
وقتالمدينةفىكانانهيوسيفوستقديركانلذلكخروف2آه005بلغالفصحذلكق

شخممليونباعأهـرثالنةمليونيفخوالفصح

بيناضطرابحدوثخشيةءهدوفىسرايوعيمسكأتقيافاخطةكانتإتغرابةفال
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العيدفىالمدينهوارمنكئيرينألنرالعيدبعدذلكيتمأنهالخطةكانتوقدالمدينآلفيلناس
مجعلالمثكدةلهنهحالقيافاللىقدميهوفأأنعلىنيباوعيسيعتوونوكانواجليديينكانوا
أنتساعدهخطةأيةيعبلأناستعالدعلىقيافاعنوقداصيسوععلىالقبضالميسورمن

يسوعمنيتخلص

انحبآلإسراف

2631متى

ومرقسمتىفىالقصةروايةتشابهعنيأبيدفيبللطيبنالدكفةطاإلنجيكائربشروايةفى

أختمريمغيرتكنلميسوععلىالطبالتيسكبدللرأةأنرروايتهفىيوحنايضيقبينما
سمعانبيتفىثتحدمماثلةقصقيذكرلبهنهالقصةهذهلنايروىالفإنهلوقاأماولعازرمرثا

لوقاروايةفييسوعقدمىعلىالطيبسكبتالشىوالمرأةلم76305لوقااالفريسى
التىاعيالحاحثةإلىلوقاروايةتشررهلوترىمعروفهةخاطكانترأسهابشعرومسحتهما

أخرىحادثةأخباأماألخرىالبشائركتابعنهايتحدث

فىوهوسمعانهوأيضاالبيتصاحبواسمالرراياتكلنىمشتركعاملفالطبب

اسميذكرفاليوحناأماولاألبرصدحمعانلموموقمىمتىفىلكنهالفريسىسممعانلوقاا
شائعاذيلتلسمأنرعولعلؤرومريممرثايببتأنهيذكزبأنويكتفىااليتصاحب

يذكريرسيفوستلرغرفىاالسماهنيحملوندأشخاصألعشرةاألقلعلىنجالجديدالعهدوفى
روايةيعتبرونماندتعترضدالتىالكبرىالصعوبةأقعلىسما1بهداشخصاعشريتمةفئ
خاطئةطنتءالمرأأنيككرلوظآقولالبشائزكتاببلتيرويهاالتعيناالحادثةإلىتشيرلوما

محبةشدةالبعغبنويمولولعازرمرثاأختمرجمعيفالواثذانطيقلبينمامعررفة

لوقاقصةأنترجالدالئلأدتعلىيةاأمحلقحدإناهاانقاذهنتيجهتكوندقدليسوعمريم
اآلخروتافكتابذكرهاافتىغيرأخرىحامحهثروى

المسيحالدتعبيرحدعلىالحسنالعملرقصةكدببهانطدىانديمكنالتىالقصةهتهإن
األثيرةبالحقائقغنية

كانتيسوترعيهاوسكبتهلدطهـأغالمرأاخفتلقدلكيهرالقيملنانظهرافهىا
الطيبمذ3محمغيرقاصوركليحصلنكرماوكيرارللعطؤرباألطيابشغوفاتاليهودياتهءاسسأ

كانلمطيبفذاأنويوحنارمركمذكرجداالثمنلىغاالطيبهذاوعلىاعناقهنحولد

أجريساوىألطينازكانرقدياكل1يوحناأ31مرقرديناربثالثماثةعيباأنيمكن
تقريباكاملاعامدةعحلهاآجرتساوفالطيبقارورةتتكافكأتمأاليرمفىعامل

استطابطعامهمليغكئزائثخحىاألفخمسةالتالميذأملمعذعندماأنهنذيمولعلنا
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قارورةتفكأنماديناربماكىخبزإلييحتاجونفكانواخبزاإطعامهمتكاليفيحسبانهيلب
ضخصآالفخمسةمنكثريطعمانيمكنماتساوىالطب

ألنيسوعرأسعلىسكبتهابلالمرأةقدمتهاولهذاجداغاليةالطيبقارورةكانتلقد
والنفقاتالتكاليفحسابفىتفكرالالمحبة

تشعرفإنهاأعطتومهماحدودبالتفكرإنهابلالبذلحدودتضييقفىتفكرالالمحبة
قليالأعطتأخها

نتعلملمنكونحرجدوننقدمهأنيمكنماأقللكنيستهأوللمسيحنقدمأنفكرناإذاإننا
المسيحيةءمبادبعد

أعماقعنالتعبيرفىأحياناتفشلقدالمعقولةاألفكاربعضأنلناتظهرالقصةوهذه2
صوتهوكاناإلتالفهفالماذايقولوالمنطقالعقلصوتكانالمناسبةهذهففىالمشاعر
االحتياطإلييدعوالعقلفصوتالعاطفةومنطقالعقلمنطقبينشتانلكنمعقوالصحيحا
أحايينبعضفىولكنالعقللمنطقمكانالحياةوفيالقلبءندايلبىالعاطفةوصوتوالحذر

تقديمهاعليناالسهلمنداممابالحقعطيةتكونالللعطيةإنمطلبهاتلبىأنإألالمحبةيسعال
نقدمأننستطيعمماأغلىتكونوحيمابالتضحيةمرتبطةتكونحينماعطبةتصيرالعطيةلكن

وإالالفرصةتسنحعندمانعملهاأنينبغىمعينةأموراهناكأنلناتظهرالقصةفهو3

الربيونلكنءالفقرابمعاونةيهتمونالتالميذكانلقداالطالقعلىبهانقومأننستطيعفلن
فرصةأبدامناتضيعاللكىدائمامعنايكونواأنءللفقرايسمحاللهإنقالواأنقسهماليهود
لبخرعمل

ضاعتولوحاالبهاالقيامعلينايجبءأشياوتوجدوقتأىفىبهاالقيأمعكنتاءأشياتوجد

األبدإلتضيعقإخهاالفرصة

العملمؤجلينالدافعهذاتلبيةفىنتوانىلكننامرةكريمنبيلعملنحودوافعناتتحركفقد

الدوافعأواألشخاصأوالظروفرتتغفقدأبدانعودالتدالقرصةلكنأخرىلقرصة
مجحوعةحياتهمانهىلكثيرينبالنسبةالحياةمأساةإنالعسليذلكللقيامفرصةتضيعوبذلك

حسنجميلبعصللقياماثعةللفرصمن

قليلةالجميلةاألعمالإناألبدإلىقىلالحسنالعملأريمأنلناتوكدالقمصةوهذه4
ندرسالمسيحالسيدحياةختاموفيمطلنملمعارسطكنورأبيضبلوتيتألقشهاعمالأنحتى

القصةهذهتظهرجوالهذاوسطوفىوالخيانةالمرارةعردلزامراتالدساشصنكتيرعن
وراعواإلننسمانيتركأنمنأجللطياةفىولياأليامتلكظالموسطنورمنكودحدةاغةمتأ

دجميلعملذكرى
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اطائقحمياةفىاألخيرةلساعات

متباعلهمتفرقةءأجزاعلىدراستهامنبدالواحدةوحدةاالسخريوطىيهوذاقصةسندرس
والذهنللفكرمنوفريبةمتتابعةالصورةلتكونمتىإنجيليرويهاكما

يساومالحائن

أل624161متى

اضطرابإثارةدونيحوععلىللقبثقسبيالخدأنارادتاليوديهالسلطاتأنرأيتالقد
الناسويتسدلحهوذابهتقداماطريقعنبياالهناوجلواأنهمنجدواآلنالجماهربين

خرخالهارلكالشأنمذافىءاآلراتعددتوقدءصيدحهرذاخانرأجلهمنالذىللدافععن
احماالتثالثةمنواحدعنجميعها

الطيبصكبحادثةيعداحاالخيانةهنتمتلقدوالطمعالمالبهأفعالديكونققدا

يضيفالحمادثةهنهيوحنايروىرعندما3ومرذمتىروايةحسبعنيابيتفىيسوععلى

الذىالمندرثمرريختلروكانسارقاكاذألنهالطيبسكبعلىاعترضيهوذاأنضمارحا
2161يوحنالديهمودعاكاذ

تقافاهالذدوالثمندلتدريخفيةدفدسارماتالمبأكثرقامقدجهوذايكونالنفسيرصدقفإذا
الطمعكانفإفأثمفىمبأبخسيدهجهوفاباعلقدتقربباواحدهليرةأوقرشاعشرخمسةنحو
الناسالمللرمحبةتقودانيمكشللىالدركاتأعملثلناييينذفهفإذالخيإنةهذهإلىالدافعهو
إال

اليهودعذالكاذبواألملىالوثمزرالعنالناتجالمريرالحقدهوالدافعيكونوفد2
الصتخدلماستعدادعلىكانواالذيهاثتعصبينالوطنينمنعددبيتهمكانلذللثبالقوةجلمون

يطلقوكانفلسطيهألمدالرومانيينطردوهرهدفهمإلىللوصولاالغتيالفييايماالوساثلحميع

السياسيةأهدافهملتحقيقالقتلآسلهبيستخدمونكاتواألنهمالخناجرحملةلقبعليهم
ءالسماأرسلتهوزعيماقائدايسوعفىرأىوقدهزألءمنواحداكانربماجهوذاإنفيلوقد
طريقااحتاريسثثأتتباليئقليلبعدلكنهالمعجزيةقدراتهمستخدماسياسيةشعبيةثورةليقود
الوهمازوامنحالةإلىليسوحماسهتحولأملهخييةقمةوفىللصليبإلىيقوداخر

وآمالهالخائبةاتتظلراتهكلليهيعاكانىالذالرجالموتيسعىانهدفعمريرةكراهيةإلىانقلبت

يكونهأنهوأراكهالذىالمسيحيكناألنهيسوعيهوفاكرهلقدالضائعة

الموفديرعفىيهوخارأىفربمايوعموتيقصديكنلميهرذاإنيقولرأىوهناك3

ئكلدائهليدلسوعيسلمأنجهوذافكلرللكأهدافهتحوبيطيتقدمأنهالحظلكنهءالسمامن
يسوعيتعجلأنيهوذاأرادلقداالثهبأوييطقسلطانهيظهرأنالوافعاألمرءازاليضطر
العحلىعلىيجبرهأنأرادإليهيسعىأنهيظنكانفيما
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تهخطأنرأىعدمايهوذاانتحاربسبيفسروهوالوقائعبآلحداتمناسباالرذهذايبدو
ءززتتحققلم

انوارادهوكمايسوعممقبلانرفضانهئعمتيهوذأعأساةفإنأمرلمنلحكنوفهما
المأساههىهنءهويدهاسالتىالشخصيةيسوعمنيصنع
اشخدابمخاولأويسوعنغيراننحنتحاولأنعملنابنوليسلغروناالذىهويسوعإن
هوليستخدمنالهإرادتنافسلمأنيتيغىبل4النتعخصيةأهدافناكحقيقيسوع
اللهمنأفضليعرفأنهفئالذىالرجلمأساةهىيهوذامأسلةإن

األيضرلطبءقدا

635352متى

فىكأضهماويهودايسوعفيهاويياإلنجيلروايةصنةاألخنللقصولهذئمولففنوجد
مة4الممبعمليةقاميهوذاانالمؤكدنفاغيرأحدلمالعااهذقىيثتركأندونوحدهمالمعا

ألنهالتالميذسائرعودخولهوخروجهتحركاتهأخقىلقدلهانةسريةفىسيدهخياثةعلى
عنخطهيخفىانجهوفااستطاعوفدياةقيدعلىابقوالجمعملهكانيماللتالميذعلملو

اإلفانإنالدوامعلىالحقيقههىهذهالمسيحيسوععنيخفيهافذيسمطعلمآلكنهالتالميذع
الذىالمسيحيسوععينعنيخفيهاأذيستطيحاللكضهللبشرعكيوذعنخطايأنحفىقيستطج
القلخمايايعلم

يمملهاديوىجهوذاكاذماآخريعرفلميخيبمايسوععرفلقد

يسوعاستطاعةفىكانلقدءفاطىامعنلتعاعلئيسوثأسلوبآيقانرىاننستطيحوهتأ
يستخدمهالذىالوحيدالساللكنتماماالوجودصنممقنيهأذحركنهويشلاحوذاسسحىأك

جبرالفالتةالحرةاإلنسانإلرلدةلهااحتريملحيأة01أصرارأعظملمنإنهاظبءقحاهويسوع
اإلنساذينادىلكمهقسراناألصوهـعليهيقرضوالاإلفسان

اإلنسانيواجهاوالفهوأمرينيعملفهوالخطيةكلترإنساناكلوييأنيسوعيزيدوعندما
وانظرتمهللهيقولكأنهيعملفيمأيقبهرفلياللهتوقفننسماالمجعلاذمجنرالإتها0بخطاياه

حمايةأعظمبنقيلولقدكهذاشيئاتقعلانحقاتستطيجهلتفعلهاوفيهلهفكرماإلى
ليفكريتوقفانوتكرارامرارااألنسانيدعوولسوعلجفظاعتهاشعورتافىتكمنهالمنلنا

صوابهإلىفيودالخطيةفظأعةتصدمهلكىويتعقل

لهيقولكأنهاليهينظراذاإلنسانيدعكرإتبشخصهاإلفسانيواجهثانياويسوع
أتعملهأنتريدمالتعملتذهبغعينىنالقىالنيمكنكهلإلقتنظرأنتستطيعهل
منعإفىيشناقالذىالحبعظمةلبياذواإلىالخطهفظاعةلبظفاراللىيهدفلسوعءنداإن
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الخطيةنملشوقوخ

التغكيمففاعةهىالثاعةهذهإنلططبعنلشدبيرشناعةفعالنرىأننستطبعوهنا
يسوتاجههأبعدحتىوتدبيردرهتفكسفييهوذااستمرالحبءندامنفبالرغموالتدبر

يتراجعلملكنهوبشخصدخطيته

يدرىأثتجلىانفعاالتهثورةفىاإلنسانينزلقوإليهاوعاطقةاندفاععنتصدرخطيهناكإن
األفظلكنشناعتهامنتهوقأالرينبغىوخيمةنتاثلهاتكونقدالخطبةهذهيفعلماذا
ريعملهاتفكيروبعددوبضءهدوواإلنساذيدبرهاالثىالحطيةهىيقاسالبماواألشنعنها
بيفيضدلذىيسوعوجهويواجهعملهشناعةيواجهإنهيفعلماذاتمامايدركوهو

الخطيةعماضريقفىسيرهاإلنسانيواصلذلكومعوعطفا

ماححذاتدبيرشقصدعأيهفلبيثسرعندماااللنةأواالبنعلىبالالئمةتنحىقلوبناإن

االفقيكلالمؤسثفعيهالعماهذالفعاماكثيراأيضأخنأسالمأساةوإنهابالمسيحيهرذافعله

الخائنقبلة

627405ىمت

زوالأرالمأحبللدوانحرهذهأحدعنناتجةتكونقدصهوذاأفعالاذأوضحنااذسبق

زمامتسلمهويتعجلوسلطانهقدرتهيظهرأنعلىيسوعيرغمأنأراديهوذاأناوالوهم
األخيرةالحالةفىأمايعوعيقملأنأرادقديهرذايكوناألولتينالحالتينوفىوالسلطانالثورة
العملعلىإرغامهيريدللعكسعلىبلقتلهفىرلكبغيريكونيهرذافإن

دافعكانفإذاالموضوعهذافينعتنقهاالتىءاآلراأىعلىيتوقفللسيديهوذاقبلةنفسيرص

ألنهادلناريمفىقبلةوأفظعأسواهىالقبلةهذهتكودليسوعالكراهيةاوالمالحبهوصهوذا
وللغدرالخيانةلةف

أعطىفعندماذلكمنكرحقائقلناتكشفدلكلماتلبعضاليوناقلألصلدراستنالكن
امسكوههوهوأفبلهالذىلهموقاليسوععلىللقبضفيبيفالرللجماعةعالميهوذا

وقبليهوذاتقدمعندمالكنالعادىالتقبيلعلىيدلتعبيراحثنانماأقبلهكلمةفىاصتخدم

إلىوليرحبيبلةقبعلىتدلكيعطثاوقبلهالمستخدمةالكلمةفإنشالالمسيح
هكذايهوذافعلفاماذابالعاطفةالمصحوبالحارالمتكررالتقبيل

السلطاتإنيسوعممبيزالقبلةهذهلتكونضرورةهناككانتهلاخرسؤاالنسألأنتائم
للقبضموأتيةهادئةفرصةتطدبكانتبليسوععكلطللتعرفوسيلةقطبتكنلمللهيودية
الشعبوشيوخللكهنةءرؤساعندمنكانتاأليدىعليهلتلقىتجلالتىوالجماعةعليه
تحتكانتالتىالوحيدةالقوةهىهذهألنالهيكلحراسمنكانوااألشخاصءهؤالانوالبد

كانوقديسوعشخصيةالجماعةهذهتجهلأنعقالإلمقبولمنوليسالكهنةرئيستصزف
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منهالحماموباعةالصيارفةوطردالهيكلطهرقليلةأيامقباديكاقةأرفىءيوكلعلم
المعرفةجيديعرفونهكانوافقديسوعشخصيةعلىالتعرفإحاجةفىالناسءهؤالشي11
الشخصيعرفونكانواأنهمفالبدالبتانقاختالئهساتمللىفادههـفديهوذادلىماشلتو

عليهالقبفليلقوااجاصالنى

سلطانهليظهرللواقعاألمرأماميسوعيوقفأنأرادوقديهوذاأذهوإذأااألرجفالرئث
وفخرءكبريافىتراجحثمذلكيقصدوكانلمعلمهدلتلميذفبلةيسوعوقبلءتقدالعظس
يهوذافيهاقبلالتىاللحظةهذهمنذأنهوالعجيبمجدهويظهرهءأعدايسويسحقأتمنتظرا
دكشليظهرفلمنفسهوشنقمضىعندماإالعنهنسمعالفىدلصورةمنيختفىنراهسيده

وهكذاوالحسابالتدبيرفىأخطأأنهواحدةلحظةفىتبينيهوذاأنواألرجحيسوعصمةمحافى
ألنلنفسهصنعهاجهنمإلىيهوذادحلاللحظةتلكرمنمرتعبأخائفاالقلبكسيرالزرى
خطبتهفظاعةاإلنسانيتبيزعندماهىالجححأنواأشد

جمهوفاعقلفىيدوركاذمافسرناومهماجهوذامأساةمناألخيرالفصلنرىقاتلعبوسفى
أنمتىويذكرعملمابشاعةبوضوحاالنرأىيهوذاأناثنانفيهايختلفالالنىفالحقيقة
الهيكافىوطرحهاالفضةأخذيهوذا

القدسأىالكهنةدارإلىتشيرالمرةهذهيكلا9المرجمةالكلمةاذااللتفاتيثيرومما
بعضداخلبعضهاأروقةمنينكونالهيكلكانفقدإليهيدخلأذليهودايمكنلمدلذىالداخلى
رواقدخلئمءالشارواقإلىعبرهثماألممرواقودخلقاتليأسفييهوذاءجاوقد

فىاألقداسفدسيقعالذىالكهنةرواقإلىذلكمنأبعديدخلانيستطيعلمواالسرائيلبيز
داخلإلمبألفضةألقىطلبهرفضواوعندمافضتهمليتسلمواالكهنةعلىنادىلكمهنهايته
نقسهوخنقومضىالكهنةدار

الحائننهاية

72301متى

الهيكلخزانةفىيضعوهاأنيستطيعوالمأنهمحتىءبالدماملطخةالفضحةالكهنةوأخذ
ثاخليموتونالذيناليهودنظرفىنجسيينكقالمعتبرءللغربامقبرةليكونحقالبهااشتروالذلك
أورشليممدينة

ليكونيسوغيثيرأنأرادلقدفشلتقدخطتهبأنالنهاقيقينهننيجةءجايهوذاانتحارإن
نالحظوهناأعماقهامنجهوذاحياةاهتزتولهذاالصليبإلىفعالقادهلكنهالمنضصرالقائد

الخطبةعنحقيقتين

نستطبعالءللوراإلىللساعةعقاربانعيدأننستطيعالأنناالخطبةفىماأفظعنا
استطاعوالوتمنواللذينالناسمنكثرينويناواالختبارأفسدنامالنعاضثانيةمرةالئاريخنعيدأن
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بعملقلمقداإلنساندلمفماهيهاتولكنماضيهمءأخطاليعالجواجديدمنيعيشوان

عملأىإتيانقبلالتروىواجبنامنلذلكللعملهذالنوقفالمأضىنسترجعأنمكنفالما

ماإنالخطيةمناكناهمأكزاهيةفىيمدأءيخطىأنبعداإلنأنأنالغربومن2
اإلتسانأنحتىومغرياجذاباأوالكانأنبعدللغايةمكروهايصيرالخطبةمناإلنسأنيجنيه
منهيتخلصأنجهدهبكليحاول

فيهرغيواماأنيجدونماسرعانولبههملدرماتيسعدونمأنهظانينيخطثونكثيرينإن
جدوىدونمنهللتخلصويحاولونوتكرههنفوسهمتمجهأمراصار

لذلكوأحدمائهالقديمالعهدونبواتيسوعحيأةبينيربطأندائمايدسمتىوكعادة
قدرهامعينةأجرةعلىحصولهقصةالنبىيذكرحيث110141زكريامنيقتبىفهو

ددثالنينفصةمعنشدبهامتىفيهافوجدالرببيتفيالفخارىللىفألقاهاالفضةمنئاللون

بهاالفخارىحقلءوشرايسوعتسليمثمنالفضةمن

األنجبرءالعثا

فصةتدكرللتىءاألجزاندرسهكذابعضمعبعضهايهوذاتختصالتىءاألجزادرسناكما
األخيرءالعشا

االجدادعيد

62719متى

بالناستزدحمالمدينةكانتكيفقبلمنرأيناولقدالفصحعيدليعيداورشليمإلىيسوعءجا
المدينهداخلىالمعيديناليهوديمكثأنالمفروضمنكانالفصحعيدوخاللالوقتذلكمثلفى

جزعابالمدينةالمحيطةالقرىأعتبرتلذلكمستحيالللشرطهذاجعلوتزايدهالعددكرةولكن
وثلىللعيدطقوسلكناألساسهذاعلىعنيابيتفىيسوعمكثوقديالغرضلتفىمنها

الدينةداخليتمأنيجبكاننفسهالفصح

هذايتركلميسوحانالواضرمنالعيدلهذايعدوهأنينبغىمايعرفواأنالتالبيذأراد
عليهاالمتققالعالمةكانترشليمأفىصديقمعفاتفقسبقفدكانإذترتيبدوناألمر
يعفيسوعأرسالذلكقريبوفتىإنكلمةهىيرسلهالذىالرصولصدقعلىللداللة
الالرمةاالستعددداتبعملالرجلليخإرواتالميذه

نحاواوإذالفطيرعيديدعىايأمهأولءمسافيالفصحعيديقعالذىاألسبوعكان
ءمسامنالسادسةأسساعةافىايهودىءالنظافييبدأدلومأننذكرأنيجباألحداثننتبعأن

قأطالسودءيقوحجتالخميصصباحييدأاغطيراعيدكاذاساألهذاوعلىلهالسابقاليوم
اكذصبباتهناككاتقدإبادتهللخميرأثركاعنالبيوتءأرجافىبالجثطقسيةلمراسيم
األمر
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انقلذهموهوللهوككلهالشعبتاريخنىحدثألعظمالذكاركانللقطررعيدأنألول
عجلىعلىوجهربوايسرعوااأنعليهمعذهناكمنخروجهموعندمصرأرضفىالعبوديةمة
فالخميرة3143خروجالخميرمستخدمينالخبزليخبزواوقتلدييميكنلمأنهحتى
يحتالالطييعىالخبزلكنطبيعياالخبزيكونلكىوالعجيههالدقيتىفىتوضعمتخمردقيقهى
اليهودوكاننضجهفىالسريعألالفطبرمننوعايكونفإنهخميردونالدقيقأمالينضجوقتإلى

فهاخرجواالتىالليلةفىوحدثسبقمايكررواحتىالفطيرعيدقبلالبيتمنالخميريييدون
للعبوديةهمءوراتاركينمصرأرضمن

التخمربينيربطوناليهودكانفقدالفسادإلىتشيرالهوحالتقكيرفىالخميرةأنوالثالى
للتطهيرعالمةالخميبيدواانعليهمكانلذلكوللتعفن

بهاأيقومواأنالتالميذأرادالتىاالستعداداتههىمالنتساعلوإننا

الهامةالخطوةتأتىثمالبيتءأتحامنالخميرويييدواالفطرمجهزواأنعليهمالخميسصباحفى
العيداسمالناساتخذالخروفهذااسمفمنالفصحخروفوهوللعيدالضرورىوالعنصر
اليهودممطالثمعبيتركواأنعلىأرغمتهموالتىالمصرينعلىاللهأوقعهاالتىالرهيبةاألخيرةفالضربة

ولكىبيتكلفىاأليكأرليقتلمصرأرضافىجازالمهلكالمالكأنوكانتالبالدمنيخرج
للحمفىويغمسوهازوفاباقةويأخذواخروفايذمجواأنعليهمكانالعبرانىالشعببيوتتتميز
المهلكالمالكيمرفعندماالطستفىالذىبالدموالقائمتينالعلياالعتبةويمسواالطستقىالذى

وكان211232خروحأبكارهيهلكوالالبيتعنيفسحفيعبرالدميرى
ذبيحةحياتهأىدمهويقدمهناكويذبحالهيكلإلىالخميسعصرالخروفيوخذأنالراجب

لله

للعيدضروريةأخرىاربعةعناصرتتبقىوالخروفرالفطوبعد

العبوديةقتسبههاالتىبالدموعالشعبليذكرالمائدةعلىيوضعالمالحالماجممنءإناأ
القويةاللهبيدعبروهاالتىالمالحةاألحمرالبحروبمياهمصرفى

السريسوالشكورياالرىالفجلمنتتكونتجهزابرةاألعشابمنمجموعة3

أيضانهاالهدفكانوقداألعشابمنذلكونحوىالخعليالمبلركةالنقبلةءالهندباونبات
العلياالعتبةعلىالدملوضعتستخدمكانتالتىالزوفامنوبالباقةدلعبوديةبمرارةتذكيرهه

للبيوتأبوابعلىالقاثمتجت

خليطوهولثالحثهيكاروشيتيسمىالحلوىمننوعايعدونايضاكانوا3

والبندقمانالرواللحوالتفاص ما

النىبالطينلتذكيرهمكانوهذاالقرقةأعوادالحلوىمنالطبقهذافىتتوضكانتقد
كانواالذىبالقشوتذكيرهممنهالطوباللبمتقوالبصنععليسخررتبيخبركانرأ



صنعهافيستخدمونه

األريعةبالمواعيدتذكرهمكانتللكؤوسذهوهالخمرمنكؤوسأريعيعدونوكانوا4
عبوديتهممنوأنقذمالمصريينأثقالتحتمنأخرجكمأنا7و66خروجفيالواردة

لكمأالالوكونشعباوأتخذآعطيمةوأحكامممدودةبذراعوأخلصكم

شكبالفعلوهماوهذاالظهروبعدالخميسصباحفييعدوهأنالتالميذعلىكانماهذا
الجماعةتجتمعنيسانمنعشرالخامسالجمعةيومييدأالسادسةالساعةتمضىعندماانهحتى

مهوفىجسدهالمائدةعلى

626203متى

تؤكدتبكيفيةالشعبانأفإلىماحقيقةيوصلواأنارادواعندماءاألنبياانكيفقبلمنراينا
استخدمأنسبقوقدأهدافهمإلىللوصولالرمزيةاألعمالببعضيقومونكانوالهاالشعبفهم

يسوعيفعلهماهذاالتيئشجرةحادثةوعنداالنتصارىالدخولعنداألسلوبهذايسوع
أيضاهنا

ألجلعملهلماإشارةهىانماالطقسيةالفصحأعمالوكلالرمزيةكلأنيبينأنأرادلقد
اوراالكاملااللهىالحقهوومايسوعاستخدمهاالتىالصورةهىفماالبشر

الشعبلتذكيركانمنهاألساسىفالقصدللخألصتذكاراكلهالفصحعيدكانلقدا
األعظمالمنقذهوءشىكلوفبلاواليسوعوكانمصرفىالعبوديةمناللهخلصهمكيف
بتالبيبهمتأخذالتىالخطاياومنالخوفمنالناسليخلصءجالقد

والهالكالمرتليلةففىلالمانرمزاخاصبشكلللفصحخروفكانوقد2
منانحلصنفسهيسوعيعتبرهكذاآمناالعبرانىللشعبيحفظانالفصحخروفدماستطاع
األرضفىاألماذللناسليعطىءوجاونتائجهاخطاياهممنالناسليخلصءجالقدالهالك
لهاحدودالدلتىاألبديةوفىالزمانحدودفىءالسماوفى

معانىفيهاتكتنزإذبمعانيهاكلمةوهىعهدكلمةاستخدميسوعأننالحظأنوينبغى
يقصدكانفماذاالعهددمانهدمهعنيسوعتحدثلقدوقصدهيسوععمل

أحدهماعالفةفييدخالنفهماعهدفىاثناذيدخلفعندماطرفينبينعالقةهوالعهدإن
بينعهداكاننحانوإنإنسانبيهايكنلميسوععنهتحدثالذىالعهدلكناآلخرمع
يقولأنيسوعأراداألخيرءالعشاففىواإلنساذاللهبينجديدةعالقةكانواإلنسانالله
بينكمجديدةعالقةءإنشااإلمكانفيصارقدموقىبشببجداوباكرأحياقىبسببإنه

مجبكماملكمذكرتولقدفياللهرأيغوفدرايتموفىلقدلهميقولاوكأنهاللهوبين
اللةمحبةهىهذهألجلكمالمقبلةاآلالمفيسأجوزأفىحتىيحبكمفهوإلله
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معالجديدةالعالقةجاليلىمصرلحيهعلىللبابفتحالبشرألجليسوعفعلهمابسبب
وروعتهاالله

التهليلكاننتدالزيتونجبلللىخرجواثمرنمتدبماعةأنللىباإلشارةالفصلهذايختئم

311811منالمزاميرترنيميشملالتسبيحهذاوعنللفصحطقوسمنجوهريااءجز

وفىانمزاميرهذهمنفقراتترنمكانتالفصحفريضةءأثناوفىوالتسبيحالحمدمزاميروهى
أنشدوهالذىالمزمورهووهذا631مزموروهواألعظمللتليلينشدونكانواالفريضةنهاية
للزيتونجبلللىخروجهمقبل

ءفالعشاوالفريضةاألخيرءالعشابينأساسيافرقاهناكانوهويليهنشيرآخرشىءيتبقى

والكلهالفصحخروفيؤكلأنتفرضالشريعةكانتفقدحقيقيةطعاموجبةكاناألخير
كانبلالخمرمنورشفةالخبزمنفطعةتناولمجرداألخيرءالعشايكنفلمشىءمنهيترك
يكتفواأالالناسيعلمكانيسوعإننقولأنونستطيعاآلكلينجوعإلشباعحقيقيةوجبة
إلشباعمائدةعلىوجلسوااجتمعواكلماإنهمبلطقسيةزيةرمةلوالكنيسةفىعاالبئبمجرد

أنينبغىبلفحسبالربانىءالعشامائدربليمىيسوعفالمسيحيذكرونهفابهمجوعهم
أيضاالعادىالطعاممائدةربيكون

أبيهملكوتفىذلكيفعلحتىةالوهذهلمثلمعهميجلسالإنهيسصوعقولإلىنشيروأخرا

أمامالمحاكمةوللىجثسيمانىإلىطريقهفىيسوعكاناإللهىوالتفاؤلاإليماننرىهنا
تقديرفىالصليبيكنفلمالذملكوتفىيفكريزللملكنهالصليبإلىثمالسنهدريم

أيضاكانلكنهالجلجثةإلىطريقهفىيسوعكانالمجدإلىالطريقكانبلالهزيمةمعناهيسوع
اللهملكوتعريقإلىطريقهفى

بطرساخمهاو

تروىالتىالفقراتنجمعهكذايسوعلحياةاألخيرةاأليامفىبيهوذاالخاصةءاألجزاجمعناكما
بطرسفصة

السيدتحذ

62353متى

واضحةيسوعمميزاتبعضنرىاآلياتهذهفي

فىءجاماإلىأشاروفدءهينتمايسوععرفلقديسوعواقعيةهنانرىفإنناا

لمالتالميذهروبعننبوةواعتبرهاالغنمفتنثبتتالراعىأضرب317زكريا
ذللثومعالمتوقعةاألحماثرأىبلالحقائقرؤيةعنالعينينمغمضتفاؤلهفىيسوعيكن
طريقهفىسار
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كانفقد6الجلياإلىأسباقثمقيامىبعددايقوفهويسوعيقينأيضاهناونر
منيقينهفدينتظردذفااانجدمفىميقنااالدواعلىركاتالحليببعدمادائمايرىيسوع
الصليبمعاناة

اللحظاتفىويتربهرنهلحياتهمسيهربوترجالهأتعرففقديسوعشفقةهناونرى3
يصفههاأوتأنيبباعليينهاأيوتجهأريديماللكنهمشاركتهمإلىفيهايحتاجالتى

سيالفيهمافإنهللعصيبالرقتذلكطرعندماانهلهميؤكدإنهبلوالخيانةوالجبنبالتفاهة

الموسفةحقيقتههعلىخمرمعرفتهالتالميدلضعفواكهفىتظهرةالحقيقيسوععظمةإنثانية

للخيانةواستعدادناناءأخطاشالتريةخعفاتنايعرإنهبألحبلمصميختفظيزالالفهوذلكومع
قيسقطالذىاإلنساديخمااأليسوإثاحخقاراأهـمرارةمحبتهتقلبالالمعرفةهذهلكن

الشفتمةسوىضعقهنتيجةالخطية

الثقةفيفراطاهوالظاهرلمرسرخصأإتبطرسعزشيئالناتكشفاآلياتهذهأنإال

تهشخصبحفسهأنهفللثنهفيهشكماهذايسويحبأنهعرفلقدنفسهفى

نقفاوهايسوتعرفهدىالرافعهمررأقوأنهبطرسفيلقدموقفاىيواجهأنيستطيع
بالضعفواالعترفبالتواضعالمتفاخرةالثقةنستبدلعندمااألإفعالباألمادنشعرالإنناالضعفب

المسيحمعرلةنطلببللفوسناعلىنعنمدالوبذلك

الليامنتصفإف9ومنءما6آمنأقسامأربعةإلىللليلواليهودالرومانقسملقد
ردلرابكلالثالثاهزيعبجتمجدثالديكصياوكانآ3ومن3إلىالليلجنصفومن

مراتثالثبطرسسينكردالقجرحلوافباإنهلبطرسيسرعقالىدوق

الشجاعةخانته

9657و85و6275متى

للعهداسناصعالصدثاتساضعةبالصراحةيوخذأنثوثاآلياتهذهيقرأأنأحديستطيعال
ءباالخفااولىالحادثةهذهفإنالناسرمسامععنتوارىأتحقتسحادثةهناككانتفلوالجديد

أننعلمونحنوخزيهأتاعهافىادثةاهذهروايةمنيظهراإلتجيلصدقولكنوالحذف
تفاصيلهابكلالحادثةهذهنقرأمرفسإنجياوفىمرقسروايةيتتبعكانإتجيلهكتأبةفىمتى
مرقسإنجيلاذنعلمالمؤرخينأصدقأقوالوحسب416627مرتسالدقيقة

المذهلةالنتيجةإلىنصلوهكذامولكلظمنيقدمهبطرسكانلمامكتوبةخالصةإالهوما

يحذفأنفبدللآلخرينرواهاللذىهونفسهألنهللمسيحبطرسإنكارقصةهنانقرأإننا
وهوبطرسفلعلواسيابمبرراتذلكفىولهإنجيلهفيأساسيااءجزجعلهاانقصةبطرس
لقداألسلوببهذايغفرأنيستطيعيسوعإنللناسيقولكانمرةكلالقصةهذهيروى
لقديفعلهأنيسوعيسنطبعماهذااللحظاتأحرجفىعنهوتخديتأنكرتهعندمالىغفر
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انكرتهالذىأناواستخدمنىالجبانبطرسأناخذفى

خطيتهخزىيروىالذىهونفسهبطرسأننذكرأندوناية9الرهذهنقرأأالينبغىلذلك
المطهرةوقوتهالمسيحمحبةغفرانروعةالناسجميعيرفحتى

حدثتالتىالكارثةأنفالواقعشفقةبالالدينونةنظرةبطرسإلىننظرأنالخطأمنأنهعلى
التالميذجميعهربفقدالشجاعةمذكبيرجانبعلىلرجلفقطتحدثأنيمكنليطرس

حجراتعليهتطلمربعءفناحولتبنىفلسطينفىءاألغنيابيوتوكانتبطرسجهربولم
للدخولبمثابةذلككاذالكهنهرئيبيتوسطفىءالفناهذاإلىبطرسيدخلولكىالمنزل
أتبدفإنهاالقصةنهايةكانتأياودخلبطرسخاطرفقدفلكومعداألعرينإلى

الوحيدالشحجاعببطرس

هويطرسأنالجاريةالحظتوقدالبيتطيتوسالذىءدلفنافياألولاإلنكارحدثوقد
عليهتعرفتأذبعدبالهربيسارثبطرسأنننتظروكناوعرفتهالبارزينيسوعأتباعأحد

بطرسلكنالظالمجنفىبالفرلريلوذانالجباذللشخصالطبيعىالتصرفهووهذاالجارية
خوفقلبهففىبينهمايصارخوهويتنازعانهعامالذكاذالدهليزإلىذهببلهكذايكنلم

جاريةعليهتعرفتالدهليزوفىالهروبمنيمنعهلسيدهبحبمليئاكاذقلبهلكنللهربيدفعه
وكانتالمكانيتركلمذلكومعيسوعيعرفالأنهبطرسحلفالمرةهذهوفىأخرى
معروفةالجليلينلهجةكانتفقدليةالجبليلغتهظهرتيحلفوهولكنهءفائقةشجاعةهنه
خدمةفىبالركةالنطقمنجليلىأىمنعواأنهمحتىيكرهونههاالوديةأهلوكانللجميعتماما

الحلففىانساثجليلىأنهلالدليبهذابطرسورجهوعندماالجليليةالكالملهجةبسببالمجتمع
1يسوعاسملعنأيضالعنبل

كالمبطرسفتذكرالديكصاحوللوفتهذاكلبعديخرجأنبطرسنيةتكنأو
يسوع

فىالحراسةنوباتبوقكانوبفافعالديكصيايكنلمالحهـمياحانالبعضاعتقدوقد
جاليسينيامهوبالالتينيةالبوقصوتواسمصباحاالثالثةالساعةفيتتغيرالتىانطونياقلعة
فىوالديوكبالدجاجاالحتفاظألمحظورمنكانإنهفيلفقدالديكصياحهانحنالمسق

المقدسةءاألشياتنجسكانتألنهاالمقدسةللدينة

شائعهوكماحقيقىديكصياحنءسوااإلطالقعلىالموضوعفييؤثرالهذاأنغير
الديكصياحباسالمعروفالحراسةلوباتتغييربوقصوتأم

مراءبكاوبكىخارجإلىوخرجيسوعكالمتذكرالصوتاهغبطرسحمعوعندما

لتأكيدالحلفمننوعوهوالظرفمثلوالشرفييزكعاحةيسوعيعرفكذاذانفسهلشربما1
جهالمترالحقيقة
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عارهعذابعلىستارااإلنجيلروايةاسدلتفقدذلكيعدلبطرسحدثماذانعلمالكن
عليهاإلقداماعلىجمرؤلمالذىءالجرموففهنذكرأنبطرسندينأنقبلعليناولكنوخجله

اإلقدامهذامثللبطرسأعطتالتىهىالمحبةبذللكهنةرئيسبيتفناءإلىدخولهفىكثيرون

دموعهلتقيفرخارجإلىأخرجتهالتىهىوالمحبةيسوعكالمينذكرجعلتهالتىهىوالمحبة
الحطايامنكثرةتسترللتىهىوالمحبةغزيرة

وإذحنىمحتهبلبطرسجبليسالقصةهذهفيناتتركهأنينبغىالذىللباقىاألثرإن
خانتهقدشجاعتهكانت

البستانفىععراع

لى62636تى

روحإلىدراستهتقودناالفصلهذامثلفإنراكعيناآلياتهذهإلىنقتربانالالثقمن

والخشوعالعبادة

لبستانفيهابفراغتسمحالجبلعلماالموضوعةالمدينةألنبساتينأورشديممدينةفىتكنلم
المدينةخارحبساتينألنفسهمءاألغنياغرسلذلكالبيوتءبنأفىيستخدممنهاشبركلكان
الومماالزيتونمعصرةتعنىقدجثسيماتىكلمةأإنبلالزيتونجبلمنحدراتعلى
البساتينإلىالدخوليكنولمزيتونبستانكانيسوعإليهدخلالذىالبستانأنفيهشك

فأعطاهبيسوعصداقةلهعنتالبسنانحبصاأنالمرجحفمنلذلكإنسانلكلمباحاالخاصة
ءاألصدقامنعدداأنفىنفكرأنوالعجيبالجميلومنيملكهالذىانبستانإلىالدخولحق
الدخولالحمارعندأعارهللذىالرجلفهناكاألخيرةأيامهفىيسوعحولالتفوامأحماتجهل

لهحمحثالثانجدوهناالفصحلممارسةالعليةباستخداملهحمحالذىوالرجلاالنتصارى

ءصحرافىالمحبةواحاتهنانجدإنناالزيتونجبلمنحدراتعلىالخاصبستانهباستخدام
يةاالكر

وجاهدصارعبلصلىوهناكالنجلىجبلكلمعهكانواالذينالثالئةالتالميذمعهيسوعاخد
األمورهذهعلىوتوقيرخشوعنظرةنلقىوإذالصالةفى

ترفرفآلوتأجنحةوكانتينتظرهللموتأننأكدلقدالمضنيةيسوعاالمنرىا
متذوقايموتأنغىلالوباككروالثالثينللثالثةفييموتأنيبغىالأحداإناآلنعليه
يقرأوالافهلمشيئةمشيبتهتسليمفىيسوعصراعنرىهنافإننالذللثوعذابهللصليبمرارة
كانبلواتصوأوتمثياليكنفلموواقعيتهالصراعهذاحقيقةيرئأندونالقصةهذهاحد

بستانفيالميزانفىيتأرجحلمممعاخالصكانلقداألهميةغايةفىنتيجتهكانتحقبقياصراعا
العالمألجلاللهقصدتصيبكانتلطيبةفإنللصلببظهرهأداريسوعأنفلوجثسيماتى

إننقولتوقيرويكلالصليبإلىنهايتهإلىللطررزفييسكلأنواجبهانعرفيسوعلكن
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اإلنسانيستطيعالماقبولوهويتعلمهأنإنسانكلعلىينبغىالذىالدروجدمنا
ظروفنىيجتازانإنسانلكليحدثوهكذاوتناديهتدعوهاللهمشيئةأنعرفلقديفهمهأن

االمتحانهذايجتازعندمالسعادتهويالإليمانراعسامتحانايخدوهخايفهمهاأذيستطبعا
يذكرهلميسوعإلىمنسوباقوالاألقدمينالكنيسةءآباأحدترتليانوسيذكراللهلمشيئةريسلم
إنسانلكلأنذلكومعنىيجربأندونالسحواتملكوتإنسانيدخلالاوهواإلتجيل
1مشيئتكليهنالقوليتعلمأنإنسانكلوعلىبهالخاصجثسيمافىاخنبار

ارهاقهملكنانحتارينتالميذهمنئالثةمعهصحبدلقوحيدايسوعنرىونحن2
وكانمتيقظينءالبقاعلىيساعدهملماألخرةالساعاتتلكفىجرتللتىاألحداثبسبب

أناإلنسانعلىءأشيافهناكإنساذكلعلىيجرىوهذامنفرداالصراعيجوزأنيسوععلى
حولمنينفضأوقاتوهناكوحدهيتخذهاأناإلنسانعالقراراتوهناكوحدهيواجهها

اجتازالذىالواحدبوجودنشعرواألوقاتالساعاتهذهفىءواألصدقااألعوانكلاإلنسان
وانتصرجثسيمافىفىاالختبارهذامثا

البشيرمرفسروايةفىأوضحبكيفيةالئقةهذهنتبينالطيعونستطيسوعثقةنرىوهنا3
41مرقساالبأبايابالقولصاللهبدأيسوعأنيذكرمرقسفإنالحادثةلهذه
جالندركأننستطيعالونحناآلبأيهاأباياالتعبيرلهذااألصحرجمةوال63
كتابهفىاليهودىإرميايواقيمقولبهاينطقيسوعكالتالتىباللغةاإللمامدونالتعبرهذا

دراحإستخدامفإنهاليهودىاألدبفىأبدايردلمتعبيراهنااستخدميوعإنيسوعأأمثالأ
آباكلمةأأناألقدمينالشراحمنوغرهماوتيودوروالذهبفميوحناويؤكدأباللكلمة
وللتحضرلمحاباكلمةالريفىالطفليستخدمكاأبيهءندافيالطفليستخدمهالذىالتعبرمى

والقرباأللفةعلىيدلالذىالدارحالتعبرهذااستخدمفقديسوعأماأبيهءندافىباباكلمة
أبيهمنالواثقالطفلباسلوبالسماوىأبيهإلىتحدثلقداللهإلىيوجههءندافىالشديد

ويدعوهيدنعهأباهأنيدركللصليبأبوابعلىوهويسوعفإنوقوتهاللثقةجمالنرىوهنا

اللهفىعطيمةثقةنرىهناأيهمفىاألطفالثقةبلهجةيخاطبهفهوذللثومعالصليبإلى
كعالقةباللههوكعالقتهياللهعالفتناتكونأنالظروفكافيإياهايعلمناأنيسوعيريد

بأبيهللطفل

قديسلمنىالذىهوذانضطلققوموايحبوعقاليسوعشجاعةنرىواخيرا
لكنسيسلمهممنالهروبليطلبالقولهذاقاليسوعأنالنقادبعضظنوفدافترب

وقتءوجاانهىقدالبستانفىالصالةوقتألنقوموايسوعقاللقدذلكعكسالوافع
منيسوعقاملقدلهمصورةالفرفىالبشرومواجهةمعانهاأظلمفىالحياةومواجهةالعمل

الكاملةئلوهيةاألخرىهالموبعضفىنرىالكلملهلهسوعإنسنيةلناكلزكدللذىالصراعنرىجثسيمانىبستانفى1
جوهرهاذصالتهوكفتاللهمئئةطالبامرارخائصاموقفصلكنهالكئأسمنجهربأنيريديموعثكنلمحقبقىولصراع
57برانينتقهاهلبمشلةحمعالعبرلنينرصرلفاللذلكحكئيلتكن
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اأمااالنسانيركعالصالةففىالصالةهدفهووهذاالحياةمعركةليواجهوصالتهكوعه

اإلنساذيدخلالصالةفىالناسأمامالرأسمرفوعويقفيقومأنفلكبعديعليستطالله
األرضمعركأمجابهأنيستطيعحتىءالسما

يسوععلىالقبض

620565متى

فىخلوتهفىيسوعمجدواأنمنمكنتهمالتىالمعلومأتللسلطاتأعطىذىالهويهوذاكان
لكنالهيكلحرسقوةتستخدمأناليهوديةالسلطاتحقمنكانوقدجثسيمافىبستان

دوناعتباطىعقالماعملنحوتتجهالدهملمنبجماعةأشبهكانيهوذأيتبعكانالذىالجمهور
نظاميةقبضلعمليةتخرجعسكريةفصيلةمنهكوقانون

سيفهاستلالتالميذمنواحداانإلىعابرةإشارةمتىويشيرمقاومةبأيةيسوعيسمحولم
يوحنايروىوعندماالكهمةرئيسعبدوجرحالموتإلىحياتهمسترخصايقايمأنوأراد

دلعبداسمواذبطرسغيريكنلمالتلميذذلكأنيذكر8101يوحناالحادثةهذه
أنهومنىيذكرهلمبيماالتلميذهذايذكرأنبيوحناحداالذىالسببولعلملخس

األمانأوالحكصةمنيكنلمحينمبكراإنجيلهمتىكتببيماالزمنفىمتأخراكنبيوحناإنجيل
سيدهعنالصورةبهذهدافعالذىالتلميذاسميذكرأن

أناستعدلدعلىكاذلقدرلبطركانتالتىالفائقةللشجاعةمناخرىصورةنرىوهنا
دخلللناسمعروفاصارانوبعدذلكبعدأنهدائماولنذكروحدهالشعبجمهوريواجه

الكهنةرئيعبيتءفنإإلى

شخمإلىبأنظارنانتجهأنيحسنيسوعحياةمناألخيرةالساعاتندرسونحنأنناعلى
يلىمالنتعلميسوع

فىأورشليمإلىيأتىانيلزمهماهماكيكنفلمهوباخيارهيسوعموتكانلقدا
اتخذهاالتىالرائعالعلنىالنحدىسياسةللتزامإلىيدعوهماهناكيكنفلمءجاوقدأماالعيدهذا
كانإذنفسهويخلصالناسابصارعنيختفىأنيمكنهكانللبستانفىوحتىاليهودقادةضد

عليهللقبضطالبىعيونعنالناسبعضيخفيهأنالسهلمنوكانليالالوقت

كللكناعداعهبهايسحقاللهمنقوةيستذغىأنيمكنهكانعليهالقبضبعدوحتى

يأخذهالموباختيارهحياتهبذليسوعأدتجداالولضحمنتجعلاألخيرةاأليامهذهفىخطوة
ذاتهمنهووضعهابلمنهأحد

يموتأناختارألنهبلقتلوهألنهمليسيسحوعماتلقد

ذلكفىسلىلقدالاللقصدتحقيقموتهأنعرفألنهيموتانيسوعاختارولقد2
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الطريقهىامحبةاألنالطريقذلكنىسارلقدءاألنبياعنهتنبأالذىالطريقهوألنهلطريق

ودلسيفالعنفسوىيولدافالعنفيهلكونبالسيفبالسيفيأخذونفالذينالوحيد

والقوةرالحربالسلطةأنيسوعرفلقدليواجههمسلوالآخرسيفاسوىيتتجالالمسلول
هومااععاشتنجبذاهالشرطمنمتصاتيارعهاتينتبلالتالمشمنشيئاتهىال

المضحيةامخبةطريقعناإيتحققأتيمثزالاللةقصداذعرفمنهااسوأ

رفرواالعنفمعهاستخدموادلذينفاليهودالصحيدلرأىهوهذاأنالناريخأثبتوقد
مدينتخربررأراذابالعأنواتأسوأذاقوااالريخذلكمسنةأربعينبعدالذينهمبذلك
قلوبعلىمتوجاملثأاألبدااإتجلميسوالعنفيستخدماالذىالرجلبينماتمدا
البشر

اليهودأمامامحاكمة

6586و6275متى

القسمءاقساثالثةتخقسبمأنهاويبدرتمامايسومحاكمةعمليةنتتبعأذالسهلمنليس

الكهنةرئيسبيتفىوهذاشليالالبستاتفىيسوععلىالقبضبعدحدثالمحاكمةمناألول
ذكرهوقدالباكرالصباحفىاغاكحةمالثاقوالقسمءالجزهذافىالواردوهوذاتهالةالليفى

وقدبيالطأمامتمامخاكمةمنالثالثوالقحم2و721منىإنجيلهفىباختصارمتى
72362متىفىذكر

هذاهوأمامنايرزالذىوالسؤال

ابتدانفحصمجردكاذإنهءاعجاعلىدعىقانونياعاابئليالالشهدريماجماعكانهلأل

أالصباحقالرحمىالسنهدريمالجماعوتمهيداالتهيةإلعداد

عاكمةفىالخاصةشريعتهمخالفوااليهودأنالواضحمنفإنهالسؤالهذاجوابكانوأيا
تكونانحالفةفإنللسهدريمالرحمىاالجقاعهولياحدثالدىعاالبئكانوإدايسوع
فظاعةكثر

عددفييذكرألنهليسوعالرسميةالمخاكمةاعتبرهاألنهتوحىالليليةللمحاكمةمتىورواية
ليقتلوهيسوععلىزورشهادةيطبونكانواكلهوالمجمعوالثميوخالكهنةءرؤساأذ95

المحكمةهوالسهدريمكانالقانونيةاليهوديةالنظروجهةمنالمحاكمةعحليةبدراسةولنبدأ
الشعبوشيوخوصدوقيينوفريسيينكتبةمنيتكونوكانلليهودالعليا

محاكمةالسنهدريميجرىولكىالكهنةرئييرأسهوكانعضوا17أعضائهعددبلغوفد
تحددالئحةهناكوكانتاألقلعلىأعضائهمنعضوا32جلستهيحضرأنينبغىكانقانونية
صلىمافهانذكرتالمحاقانونية

444



تستكملالثىالهارخاللإنهاؤهاويخبالهارخاللالجرائمتهمجميعتنظرأنمجبأ
الليلفى

القصحعيدأيامخاللالجرائمتهمفيالنظرإتماميجوزالبأ

غضيةفيهنظرتالنىذاتهأليومفىالحكمإصدارمجوزبالراعةالحكمكانإذاج

هناكتكونحتىاصإعالذتجلكاملةليلةتنقضىأدفيجبباإلدانةالحكمكانإذاأما
الرحمةمثاعرلظهوركافيةفرصة

مكاتهفياتجاعهعقدقدالمجمعيبرلمماصحيحادلسشهدريممجمعقراريكونالد
دلنحوتأالحجرقأعةباسوتعرفالهيكلصاالتإحدىوهوالرحمى

حونانفرادعلىكايفحصانشاهدينهادةبنتدليلكلتأييدمجبللحثهودوبالنسبةهـ
باآلخراالتصالافرصةاألحدتكونأن

الموتبهاعقوكانتالنىلبراثمفىهادةالتهذهحطورةوتظهرالموتهوالرورالشهادةوعقاب

بالقولالشأهدبمخاطبة

التىالجناياتفيوالتنهادةالمدنيةاألمورفىالشهادةبينفرقاهماكأنالشاهدايهاتنسال9

الخطأتعويضأمكنحاطئةهاحةثالكانتإذاالمالقضاياففىبالموتالقانونعليايعافب

فستحملشهادنكقأخطأتإدفإنكالموتأوالحياةألجلالمحاكمةهذهفىأمابالمال

الدهرءانقضاإلىعليكنسلهودمودمهالمتهموزر

وقبلثوالةءالرالةأالمحكمةعلىتردأنمحاكمةكلفىالضرورىمنكانأنهكماو

اإلدانةأدلةتسردأن

منسريعايتخلصواأناليهودرغبةسبيلفىأنهالواضحومنالسنهدريمشريعةهىهذه

بررواحوحتىالكراهيةقمةإلىوصلوالقدوخالفوهاالتشريعاتهذهكلاليهودكسريسوع
يسوعحياةلينهوااستخدموهاوسيلةكلألنفسهم

المسيحجريمة

9586و6275متى

يطلبونكانواذكرناوكايسوعضدخهمةإعدادهوليالالمجتمعيناليهودسلطاتهمكلكان

فىيتفقانشاهدينيجدواأندونطويالوقتاقضوالكنهمحدةعلىكليفحصانشاهدين

ومنأيامثالثةفىويبنيهالهيكلسيهدمانهذكريسوعأنوهىتهمةوجدواوأخيراأفوالهما

المسيحأقواللبعضتحريفالتهمةهذهأنالواضح

خرابمنللهيكلخرابعنبعدفيمافعالصدقتنبوةيسوعتنبأكيفرأينالقد
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يسوعوكانالهيكلسيهدمللذىهوإنهبقولهيسوخاتهامإلىالقولهذاحرفواوقدورشليم
أنهادعىبألهالقولهذاحرفواوقدأيامثالتةبعدسيقوملكنهسيموتنفسههوأنهتنبأقد

1أيامثالثةفىالهيكلءبناسيعيد

ولميسوعأقوالبعضتفسيرةءوإساشريربتكرارماكرينمتعمدينالتهمةهذهلفقواوقد

علىيجيبأنيرغمهأنأحديستطيعفالجانبهفىالقانونوكانالتهمةهذهعلىيسوعيجب
يستذنبهسؤال

هوكانإذامايجيبأنيسوعمستحلفابلسائالاألسايىسؤالهالكهنةرئيسوجهوهنا

المسياإنهألحديقولواأالأمرهمبلتالميذهحذريسوعأنالحظناوفداللهابنالمسيح
يهرأنيسوعيستطعلمالذىالسؤالهفايوجهكيفيعرفأنللكهنةرئيصىاستطاعفكيف
إعالناتلهموذكراليهوديةالسلطاتإلىالمعلوماتهذهيهوذاقدمربمانقولعنهاإلجابةمن

عيسوأرادهمالذىالسرهذاصيانةعهدنقضفديكونوبذلكالسياأنهنفسهعنيسوع
يحفظوهأن

ابنالمسيحهوكانإذاواستحلفهيسوعإلىالسؤالهذاالكهنةرثيسوجهحالأيةعلى
ءالله

اآلذانارهفكلهالكونإننقولأننستطيعإننايسوعمحاكمةفىالحرجةاللحظةنرىوهنا
أساسهامنالقضيةالنهارتالقاليسوعأنلوالسؤالهذاعلىيسوعإجابةمنتظرا

اليقولأنعليهكاذماحهمةإليهيوجهواأنممكناكانولماعليهعلةلليهوداصبحولما
أخرىخهمةلهيدبرانالسنهدريممناحديفكرأنقبلطليقاحرارجالليخرج

كزفليسبنفسهمونهوثيقةوقعقدبذلكيكوننعمقالإذااآلخرالجانبومن
منهامهربالمؤكدةحقيقةالصليبتجعلأنتستطبعنعمكلمةمن

المسيحإنهنعمالالهائيةكلمتهقالثمالنفقةحسابليحسبلحظةسكثيسوعولعل

سحبمعالليلرؤىفيفدانيال731دانيالمنمقتبساقوالإليهاأضافإنهاللهابن

يسوعأخذوقدأبدىسلطانهالشعوبكللهلتتعبدوملكونامجداأعطىإنسانابنمثلىءالسما
ماومرعاناللةمختاروملكوتالنهائيةنصرتهعنصورةوهىبهانفسهووصفالصورةهذه

يسوععلىحكمثمالمصطعالهستيرىالفزعمننوعفيالئيابومزقتالتجديفصرخةظهرت
بالموت

ةكراوانفجرتبهءوالهزوجههعلىولطمهولكمهيسوععلىالبصقذلكئكلقبثم
الليلةتلكفىاالجتماعذلكبدألقدللعدالةالخارجيةرالمظلحتىوضاعتوحمقدهماليهود

ثاللةفىسيميهيقتلأىينقضعندماأنهوذكرميكالباعتبارهجسدهعنمرةيسوعتحدثلقد11

بنىسنةوأربعينيستفىهودالفقالأقيمهأيامثالثةوفىالهيكلهذاانقضواكالمهلليهوديفهمولمايام

للترجم291121يوجسدههيكلعنيقولفكانهووئماتقيمهايامثالثةفيافأفتالهيكلمذا
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أحديحاولاإذوالضغينةللكراهيةنحبوالمشينااستعراضاوانتهىوعدالةءقضاساحةأنهلى
التحيزوعدموالنزاهةللعدالةالسطحيةبالمظاهرولويحتفظأن

يسوعماإنسانيواجهعندماأنهوهىوصريحةصحيحةالحقيقةهذهعليناتطلاليومهذاوإلى
إذتحطيمهفىيركبأولهيخضعأنإمايحبهأويكرههانإمافهولوجهوجهاالمسيح
عدوهأوحبيبهيكونانإمافهوالحيادعلىيبقىأنيستطبعاليسحوعمطاليبيتبينمن
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والعشرونالسابعألصحاح

بالموتيسوععلىحكمالذىالرجل

162وا2أو72متى

قصيراثانيااجتماعاباقتضابيروياناألصحاحهذامهاألولينالعددينأنالواضحمن
الرسميةالمةوصياغةإلعداديسوععلىللقبضالتالىاليومصباحفىمبكراانعقدللشهدريم

الحكمحقلهمكاناليهودألنضروريةخطوههذهكانتوقديسوعضداليهودقدمهاالتى
الموتبحكمالمطقكانإذالموتحكمتوقعسلطتممنيكنلملكنهمالعاديةالقضايافي
أيفاالرومانيةالسلطاتبمعرفةيغالتمفيذوكانالرومافىدلوالىاختصاصمنماإنسانعال

الحكمطلبمعدلوالىبيالطإلىيقدمهاتمدلتهمةللسنهدريممجمعيعدأنإفأالبدكان
بيسوعألصقتالنىالتهمةكانتلقديذكرهالوقاولكندلتهمةمتىيذكرواليسوعبموت

تمامأتعلمكانتاليهوديةالسلطاتلكن66و6د63متىالتجديفهىالشهدرصمفى

ميطرأنهويفعلهكانمأوكلاعتبارهفىويضعهاإاليصغىأنبيالطسيستطعالتهمةأنها
أخهملوقالنايذكرلذلكفحسبالدينيةمنازعاتهمعلىاالتفافيحاولواأنمنهمطالباأمامهمن
كبرىكذبةكانمنهاجانبوكلالجوانبمثلثةتهمةيسوعاتهموابيالطسأمامظهورهمعند

وأنهلقيصرجزيةيعطواأالالناسمجرضوانهللفتنةمثيربأنهيسوعاتهموافلقدمتعمدة
ألنهممدبرةذيبكلهاسياسيةتهمثالثلهلفقواوبذلك323لوقااملكأنهيدعى
وهكذايريدونهالذىالقراراتخاذإلىبيالطستدفعالتىهىالتهمهذهمثلأنيعلمونكانوا
الرومافىالوالىهذاكانالناسمننوعأىوترىبيالطسيدفىءشىكلكاذ

الرومافىاإلمبرلطورشخصأماممباشرةمسئوالوكانالمقاطعةوالىهورسميابيالطسكان

ألنعمرهمنوالعشرينالسابعةتعدىقدكانأنهوالبدالرومانىالشيوخمجلساماموليمى
كانتإذمختبراشخصاكانأنهوالبدوالياتعيينهيمكنالذىالشخصلسناألدنىالحدهرهذا

فتعينقديكونواليايعينمنأنالمفروضمنكانالوظائفسلمفىللترقىدرجاتهناك
صاروفدمحنكاجندياكانبيالطسأنوالبدالحربيةالوظائفومنهاسابقةأخرىوظائف

منصبهمنأعفىأنإلىسنواتعشرمدةوظيفتهفىواستمرم62عاملليهودعلىواليا

إذشخصياهوصنعهمنبعضهكاناالضطرابمنكتيراوجداليهوديةإلىبيالطءجاوعندما

ودقدبمبادئهمتمسكهموشدةاألعمىلعصبهميحتقرهمكانبلاليهودعاليعطفالكاذ
اليهودصالبةيدركونوكانواالهودنفوسفىاليهوديةالديانةتغلغلمقداريعرفونالرومانكان

أماوالنعومةبالرقةيعاملونهموللسياسةالحكمةقبيلمنكانوالذلكبعقيدتهمسكافى
وللقسوةالعنفمعهميستخدمأنأرادبكبريائهفإنهبيالطس

لموفيصريةفىللرومانالرسمىالمقرعناالضطراببايارةالبادهـلهوبيالطسكانولقد
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أومافىاساالتسرصورةقماعالاعمديتخذونكانوابلرايةاوعلماالرومانيثعاركن

يتزعوثالسابقينالررملفةشصكاتلالضطرابوتجنبالهمشعارالتكوناإلمبراطورصورة

األنهحميةازياراتهمفىأورضليميدخلوذرهماألعمدةقمةمناإلمبراطورصورأوللنسورتماثيل
كذلكيفعلأنرفحرفقدليالطأماالمنحوتةاثيلواللصورلليهودكراهيةيعلمونكانوا

ألنهفرارهعنتراجعهايةالفىجعلهاإصرا4وعنادامريرةمقاومةواجهأنهللنتيجةوكانت
بأصرهشعيايقتلأوبأعرهاأمةعلىيقبضأنممكنايكنلم

نقودافأخذللمياهأفضلاثشالىختاخأررشلمدينةأدبيالطشعرذلكعنفضال
همييحمعنهوفقدلهاليهودكراهةمنهذافزادالخزانبهاوأقامالهيكلخزانةمن

يهودياوباعتبارهبيالطىشخصيةعنبدراعةفيلراليهودىدرىاإلسكنأالعافاموقد

كانوالليهودأثفيلويذكرالدراصةهذدـوقالمسيحينالالهودنظروجهةمنيتحدثكان

إزعاجاييالكأعجالديدكازقداإلمبراطورإلىشكواهفىحقهمتعمالبابيالطيهلدون

الحسابمناقتهيطلبوناإلمبراطورإلىبعثةأوصفارةاليهودسلسأنيخشىكانألنهكبيرا
والسلبللنهبوعملياتفلعةالأعمالالفسادمتلحكمهفىاألخرىتصرفاتهيعضعن

لقدمحاكمةدوثاالسمنينقيرقتلوالقسوةالناسشغوعادةبهايقومكانللتى

لإلمبراطورشثواهفىلليهودحقبسببدائماقلقامركزهوكاناليهودبينبيالطسحمعةضاعت

ذلكوكانرومأإلىوسافرمنحبهمنأعقىأنهلعرفنهايتهإلىبيالطسمستقبلنتتبعوإذ
ءاجرزجبلإلىليصعدواالناسالمحتالينأحددعافقددلسامرةفيحدنتوحشيةحادثةأئرعلى

ذهبواالناسمنكثرويأنالحظءسوومموسىخبأهاللتىالمقدسةاآلنيةسيريهداأنهبدعوى
الوخيةفيغالبيتهموقتلبيالطسفهاجمهمطيراباتتدعىقريةنىواجتمعوامسلحين

شكواهمللسامريونرفعوفدءاإليذاأوللثورةبدلمعيكنلمهاكذهابمأنرغملهانظير

سرريةحامفيتبليرسامرهذاكوعندالرتةفيبيالطيفوقكانالذىسوريةحامبواسطة
للسلوكهذاسرعنليجيبروماإلىيعودأن

لمبيالطسأندوولريوطيبلىاإلمبراطورماتروماإلىطريقهفىبيالطسكانوبيما

تقولروايةوهناكدلتيرضهرفىجسدهوالقىانتحرإنهتقولالرواياتولكنبالمرةيحام
فينافىقبرهإن

علىباللومتلقىوأخذتبيالطعالإشفاتاركانتاألخرىالرواياتبعضأنعلى

كاشهزوجتهبذللرواياتهذهقالتوقدالمسيحصلبفىالرثيسىالسببهمباعتبارهماليهود
بيالطسىانالرواياتبعحشوتقولالمسيحيةاعتنقتوإنهابروكيوالكلوديااحمهايهوديةدخيلة

بعدفيمامسيحياصارنفسه

عنروماإلىتقريراأرسلبيالطانالموكدفمناالهمامتستحقبوثيقةءالجزهذاونختتم
هذاصيغةنعلمألومخنالعادىاإلدارةنطامرالمترقعهوهذافإنوموتهيسوعمحاكمة
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يدعىصيغةلنأيذيمابببطرسأعمالويدعىالقانويةعيرايمباأحدلكغسنتقر

القريرحذابمحةنجزمحذكلوديوسإفبيالمحنبهالذىالتقرهىأنهااكاقب

كاألتىهوهباااشاريرسأبيوس5حستياذانومترتليمتلىءاآلبابعصأثاال

خيةكلوديوسإلىالتطىبيالطعممن

ألتشخصيابتحقيقعهفتأمرأخيراحدثلقد

عقابانسلهألمههعاقيواقدحسدهميسبباليهود

مواعيدخبكاتتهمءاتاأتإذلخطئهمنتيجةمخيفا
لهجةارزاصالقدءالسمامزلههسرسااطهبأذ

فاألإلىصيرساآتهعدهمتدش5طمليدعىئن
عاحاصااأالكمىعندماءجامدءعدراممولودا

الرصرلطهرالعميأثعيوذيفتراوهقداليههودقي

ريقىالبثرمزشيافيويطردلرجذالمويشفى

ويصنكلللبحرامواتعلىويسيرللرياحويرالمولى
يدعوتكانواالتودضحبوكلكيرهعجائه

حداعالكهنةءرؤصاأخذهوقداللهابنأ

واحدةالكادبةالمبمخفهإياهمتهمينلىوقدموه

علىمجدفوإتهمحتالرإنهفائببناألخرىتدو

الناس

رسلمتهجلدتكذلكاعتقدتوقدرلكنى

وضعوادفعوهرعندماصلبوهوقدلمشيئهم

مجرسونهالجودكاذوبينماقبرهعلىحراسا

جعلهاليهودضرولكنالموتمنثانيةقام

يقولواانوأوصوههالجنودإلىنقودايقدمون

أنهمركملمبمودولكنحسدهاصرقيتاليذهإذ

صلمنينييقواأنيستطيعوالمالقودأخذوأ

وأنهمفامأنهرأواأنهمأيضاشهدوالكتهمححثعما
أقدمأنواجبىمنرأيترفدلليهودمنلقوداأحذوأ

اليهودممؤيبتصلكمأنثيةخلتكمبءالتقرهذا
نهانصدقوو

يسوعنعلمليالطبأنوهوموكداكانواحداضيئافابىالتقرووهذاأمرمنيكنومهما
لمضيئهميخضعأنوركمونهايهودجعلتالنىالضعفنقطةكانتالسيئةئكلمالهلكبرى
يالعدالةإحساصهيتبعوال
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المعركةيميسرالطس

1962و2أو72مق

فىيحاربكمنكانبيالطعىبأنإحساسانفوصنافىتتركالقصةهذهفىللنصوصقراعإن

يطكمئرغبلمييالطشأنللواضحفمنللعركةهذهخسرأتللنهايةكانتوقدمعركة

األحداثصرفيتدخلتاألموربعضولكنيعوععلى

بأنهلدعائهتهمةيأخذلمييالطعىلنللولضحومنيسوعبشخصيةبيالطعىتأثرلقدا
السباسيينللثوريينشخصياتمعرفةعلىمدرياعنييالطسفإنالجدمحملعلىاليهودملك

بيالطسجعلللوقوريسوعتإنبلصياصياثائرايسوعيكنلمواالنقالباتومدبرى

يقوةييالطأحسلقدنفسهبيالطسبليسوعهوليسللمحاكمةيقفمنأنمجى
الذىالحدللىمسيحيينيكونواأنيخافونونمحمكلوهندكلهايسدمأنخافولكنهيسوع
اإلاالوصوايجب

كلفىلهميطلقأنالعادةكنتفقدللهروبأساليببعضعنييالطعىبحثولقد2

ثائراكانغالبابلعاديالصايكنولمبارلبللثهلصاالسجنفىكانوقدأسراعيد

لوصفيستخدمكاناالبولقباألبابنومعناهباراباسواحمهوقألفالسياصيا

احترفلكنهمعروفةعريقةةأصإلىينتمىباراباسكانوربمالنالمعروفالدينيينللمعلمينأعظم
للترجماتبعضفإنهبارلباسيسوعالكامللصهكانالغالبونىواالكتيالالسياسيةالفتنة

ونيموسامنكلأبدوقداالسمهذاعليهتطلقاألرمنيةوللترجمةالسريانيةعلترجمةالقديمة

المسيحيسوعإلىيشيركانعندماييالطسكنلماذالنايفسرهذاولعلالرأىهذاوأورمجانوس

يسوععةيزهوذلك22و7271صتىالمسيحيدعىالذىيسوعيقولكان

كانتالهتافاتولعليشوعاسمنفسوهوشأئعااحمايسوعاسمكانوقداآلخر

المسيحيسوعلصلبباراباسيسوعلنااطلق

يسوعإطالقيختارونأنهمظاناللجمهوراالختيارفتركللهروبوسيلةعنبيالطسبحثلقد

فضللقدللوديعءللهاالمسيحورفضالثائرللمجرمالحريةاختارالجمهورلكنالمسيح
المحبةرجلعلىالفتنةرجل

قداميديهفغسلكاهلهعنيسوععلىالحكممسئوليةيمنىأذييالطسأرادولقد3

غريبنظامعننقرأ9ا2االتثنيةسفرفقىجهوديةعادةهذهكانتولقدلبميع
مدينةأقربشيوخيخرجالقاتليعرفلمواألرضفىقتيلوجدافابالدمعنللناسلتبرئة
للعنقللكسورةالعجلةعلىأيديهمويغسلونعجلةويذبحونالقتيلفيهوجدالذىالمكانإلى

تبصرلموأعينناالدمهذاتسفكلمأيديناويقولونويصرحون

وحذرتهضميرهوحذرهبالعدالةاحساسهحذرهعدةاتستحذبيالطسإلىجاتولقد

غسلوهكذاالجماهيرأماميصمدأنيستطعلملكنهحلمهابسببلضطربتدلتىزوجته
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هفيمنيخرحيزالمابيالطسظلإناألساطيرونقولنفسهءيرأنمحاوالالجميعأمامديه
األخرىبعدمرةيديهويغسل

علىأوبيالطعلىالمستحيلمنفإنهالمئرليةعنيتنصلأناباليستطيعالاإلنسانإن
أنيمكنالءشىالمسئوليةألنذلكمسئوليةكلمتيدىغسلتلقديقرلأدتإنساناى

الوحودفىءشىأوشخصأىيضيعهاوالءالمايغسلها

للشررمزهومماممثرفهنااالكئزازمنممرالشفقةنفوسنافىتثيرييالطسصورةإن

يستطعفلمطريقهفىماضيهووقفعاجزاحاضرهصارحتىءلسىماضيهقىغرقرجل
للمأساةرمزبيالطحإنيحبوكمايدسكايقفان

الجنودهزم

727213تى

فجلدهيعموخأماالعبارةبهددالسابقالنصاتهىلقداطقزعةالصلبعمليةاآلنتبدأ
عليهالمحكومخصالنتكازالفظاعةفىغايةيةالرومانالجلدعمليةكانتوفدليصلبواسلمه
المجلدةوكانتللمجلدةمعرضاظهرهنجعلبكيفيةعحودلتيربطصمخلفهيداهتريطثميعرى

المسنونةءالعظامنفطعمسافاتعلىفيهتجبتتوقدالجلدمنطويلسعمتتكوننفسه
الجلدعمليةوصفتوفدصلبهقبلالمذنبجلدالمتادمنكانوقدالرصاصمنصغرةوقطع

الملتهبةالجروحمنممتلئاالممزثاللحمنكشراثئصبحوقدالعارىالجسدتترككانتبأنها
يفقدونوالجضالفظيعةالعمليةمذهءأثناحياتهميفقدوذالمذنبنمنكيرونوكانالداميةأ

ءوعيهمفىيظلونالذينهمقليلونعقولهم

الصليبوتجهيزالصلبعمليةتفاصيلباقرترتبحتىالجنودإلىيسوعأسلمذلكبعد
الكتيبةافرادعددوكانالكتيبةباقىونادواالواليةددرفىثكناتهمإلىأخذوهلذلكنفسه

أورشليمفىموجوداكانالعددهذامثلأنالمحتملمنليسلكنجندى86نحوالمعتادفى
الرحمىمقرهحيثقيصريةمنمعهواءجاالذينالوالىييالطحرسهملبنودءهؤالكانفقد

األطرافأقلهمالجنودأنلوجدنامليااألمرفىتأملنالواكشناالجنودلعلهممانقشعرونحن
أورشليمفىاألساسىمقرهميبمفلهالصلبعمليةلىاضتركواالذينبينمنللوماستحقاقا

األمةألناليهودمنيكونوالمأضهعوطبيعىهذايسوعيكونعمنفكرةأيةلديهمتكنأو
العسكريةالخدمةمنأعفيتالتىالرومانيةالدولةشعوببينللوحيدةاألمةهىكانتاليهودية

يجهلونوهميتصرفونوكانوااألرضأطرافمختلفمنىللجيحمقترعينانفاراالجنودكانلقد
بيالطسوبعكسودالبعكءثىكل

وقعاأخفكانربماهذاعنلهمفإنبيمئضحوكةواعتبارهبيسوعهزثهممنالرعموح

يسوعيكنلملهمفبالنسبةقلويهمفىحقدالهيحملوالمألنهمغيرهمأعمالمنيسوععلى
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اليهودرعاعمنجاعةأناإلسكندرىفيلولناوخكىالصليبإلىطريقهفييسيرجليلىوى
رأسهعلىقمايققطعةوضعوافقدالطريقفىمعنوهلصىعينهبالعملقاموااالسكندريةفي

ملكسأنهبهيههززنوأخذواالملكقضيبمنبدالالبردىنجأتمنفطعةوأعطوهالتاجبدل
معتوهبصبىالرعاعجوعفعلتهمأبيسوعالجنودفعلوهكذااثاساتهمإليهويقدمون

منالجسدىالجانبفيالتفكيراطالةبعدمينصحونوكثرونالصلبإلىلقيادتهاستعدواصم

ألجلنايسونتحملهمامقدارنتصورأننسنطبعالالنفكيرهذامثلبدونلكنناالصلبعملية
يتخذهأنيمكنللموتأسلوبوأفظعأقسىهىالصلبعمليةإناليهودكتابأحدويقول
تاصيوسويذكرعذابوأفظعاقسىإنهشيثرونويقولاإلنسانأخيهمنلينتقمإنسان

عندهمالفكرةوئصلللفرسبالدفىالصلبفكرةنبعتفقطللعبيديناسبعذابإنه

األرضعامنالمذنبرفعالضرورىمنكانلذلكأرموزدالاللهمقدسةاألرضأن
فىقرطاجنةإلىةصالفانتقلترللفربالدومنلإللهملكهىالتىاألرضينجساللكى
والعبيدالثولرعلىمقتصرةالصلبعقوبةللرومانجعلوقدللرومانتعلمهاومنهاأفريقيةثهال

تبللكطويححفرومانىمواطنبهايعافبأنقانونيايكفلمالمجرميئانواعوأحطالهاربين
الممزثاللحممنداميةكنلةوهو4الصليبفييربطكانالمجرمبأنالعمليةكلوزنراليهودى

الظروفلختلفودلتعرضرالعطشالجوخمنوتمعلقايظلللصليبعلىوهناكالجلدبسبب

علىيخطللذىوالذبابوالحشراتالبعوضلدكاتعذابمنحتىنفسهيحمىأنيقدرالوهو

الداميةوجروحهالممزقالعارىجسده

أجلنامنراكحيايسوخخملهماموهذالكناإلطالقعلىمستحبةصورةليستهفهإن

والعارالصليب

722344مق

نفسهاعفىتتحدثأذالقودذاتهامنفلهاوتعليقضرحإلىتحتاخالالصليبقصةإن
بأوضمورةالحتظهرلكىاألحداثفيهجرتالذىاإلطارنوضحأنهونعملهأنيمكنماوكل

مايمكن

لتصودهماتالفدالجنومنتجرنميحاطأنيالحلبمذنبعلىالحكمعندأنهالعاددكانت
الحليبمزاألفقىءالجزيححلأذصليبهالمذنبجملأنالمعتادمنوكانللصلبمكاذإلى
حأجلهامالتىاقهمةوكانتللحلبمكانفىاألرضافىمثبتايكونالرأسىءالجزأنإذ

كأالمركبقدايسيركمابطيخحلهاأهرقبتهحرلوتعلةلوحةعلىتاحتببالموتعليه

الحلبتطماإصنةالممالطرثأطوايختارونالجنودوكاننفسهالصليبعادبعدفيماتثبت

تكحومفىكحمحذايخخذه5عبرة91الخذالموكبيشاهدراأندلناسمنعددألكبريمكنحتى
يرونما
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وكانالليلطيلةيحامكاندلكوقبلالجتودءهزآالمئمالجلدعذابيسوعتحمللقد
ثقلهتحتويثنالصليبيحملهووهاذمأخصمنهاإلجهادينالأنللطبيعىمى

منهبدالالصليبيحملمايخرواأنأرادوالذلكالحقاثقهذهالروماذالجتودعرفولقد

بنعلالحودأحدكنفالرومأنالضباطأحديلمىأنإالاألمرمجتاجوالمحتلةفلسطينكات
فىأنهوحدثكاذمهمامنهيطلبهمادىسورهأيطيعأنالرجلعلىينحغلكىحربنه
يسيروكانسمعانيدعىأفريقيةكالفىالبعيدةقيروانباولمنقادمرجلعنللوقتذلك
اورشليمإلىبرحلةمجظىلكىطويلةسنولتمسذنقودهيدخرحمعانكاتهوربماآورشليممدينةفى

المهيالعملبذلكليقومالجنوداختيارعليهعيقأنالظروفءوتشاللفصحعيدقايحضر
يسوعصليبليحملىسخروهفقد

وروفمىالكسندرسأبوهوهذاحمعانأنيذكرللقصةهذهالثيممرقوروىاوعند
ونستطيعللكنيسةمعروفيهابعدفيماصاراحمعانابنىأنيعنىوهذا5113رذ

القيروانىسمعانقابايملكأنيسوعاحشطاعللرهيباليومذلكنىأنهذلكمنقستنتجأن
لهبالنسبةمجديومإلىلسمعانعاريومظاهرياكاناللذىاليومتحولوبذلك

يشبهكادالجبلألنربماجمجمةومعتاهاجلجثةيدعىجبالالصليبمكانعن
يديهتخترقغليظةممساميرءصليبالعلىالمجرميسمرأنالمعتادعنوهناكشكلهقىالجمجمة

مجرعةللمجرميقدمونكانوااآلالمولتخقيفالخثبةفىربطاتربطانفكانتاللرجالنأما

منكعملالخمرهذهتجهزنأورشليمفىالرياتءالتسأبعضوكانتمخدرةبمأدةللمزوجالخمر
إلىالخدرةللكأسهذهمثلقدمواعندماولبههميهوديةكناباتنقولهكذاالرحمةأعمال

وعذابههمرارتكاملنىالموتوقيئأنعزمألهإذلربهأأنرففيسوع

ألنونطراجنودأربعةمنمربعوسطللصلبإلىيقلدالذنبعذذكرناأنسبقوكما
نصيمنينالمذنماليسكانانذللثحقويهعلىفماثاقطعةمنإالعاريايصلبكانالمذنب

المنطقةأووالحرام4والعمامةءالحذاالالبسمنقطعخمسيلبساليهودىكانالجنودءهؤال
األربعوكانتأربعةالحودوجمددخمسةالمالبسقطعكانتالخارجىوللثوبالداخلىءوالردا
أغالهافكانالخارجىءالرثاأماقطعةجعدىكلأخذوغالباقيصهافىمتقاربةاألولىفطع
32ايوحنايوحناخبرناكاقرعةالجنودألقىالخارجىاللباسهذاوعلىجميعا

النهايةتأقىحتىالصليبونخرجلسواالثيابالجنوداقتسمأنوبعد42

جاتكلعالولصللوسطفىاللهدبنصلبانلةثدلوقتذلكفىالجلجثهفىكاناوهك

لنطاةمعموتكانلقدحقا

والمارونللناسكانللتىالسخريةءالهزعباراتتروىءالجزهذامنةاألخواألعداد

واحدءضىفىتتركزالعباراتكلوكانتيسوععاليدقونهادليهوديةوالسدطاتلصانو

الصليبعلىالعاجزبموقفهذلكومقارنةلدلهابنالمسيحأنهمايسموعيدعيهكانماوهو

454



اتزجمقولوثكانرابهءللهزرسيلةللبمجداصننخدموافقدميبذخطأعلىاليهودكانهنأ

ينزألنهبهنومذإشا3مرلوثأاصقاتكاالواتجشولبكفنومنالصليبعن
الصليبعن

أالناسيفهرأثاستضايسوشثنفحبةالقبفىإاللهودسالالقردكانلقد

المضحيةالمحبةفىيرىأنيمكنالله

الهآيآلانتصار

5405ال7متى

فقدسدلثلثنفيدلرايئثنعاعرصأتهااألحداتيدربالصلمصهنقرأنو
فتلنايذكرفهودلزميدأثحريصامرقكاقدوصاعاتساعاتاألمراستغرق

53ت31مرذصباحادلتاصعةخوأىلليهودىبالتوقبتالتالتةاساعةاكانالصلب

31مرقرتوقيتاحىائضهرلعدداضتالتةئىالتاصعةالمساعةكاالروحأسلميسوعوأن
مزالمدةهذهكانتفدشصاعاتستمدةانصليىعلىعلقيوئنهذاومعنى43

فقددنجرمنبعضيقضيهكالمابةيفقصراقاعنتليههاوعذاباألمااالعاتقى

عدامحمهبمفصالموتءيحىئنإلىآيامايظلونالحعضكاد

لماذاإفىبلهىفائاليسوعصرفقيهأاإليخيلقارعمتصدمعبارة64العددويعتبر

تقسهالوفتقىلكنتاوقارفىثملعهاننحتىئدمجبيسوعتطقمنعبارةوهذهتركتنى
صنحاوصانياأصردرأعماثإلىالدحوالراحمنودكتأحاووقدمهمهانحاولأنيخب

افروحهذهمنثالثةندرسأن

حادثةذعجيبةبكببفيةيتحققذوللعشرالئاقللزمورئذكيفتالحظأننستطيعا

المزمورنلكمناألولالعددعوتركتتىطاذأإفىبطىالموالهتاأنوالولتعللصليب
وينغصمونالثفاهيفعرونلىيستهزئونوتنىءللذكأصتيقولالمرتجنرىالمزمورهذانتابعوإذ

نقرأثم8و227مزموربهصرألتلينقذهقلينجهالربعلىاتكلقائلينللرأس
المزمورمذانرىوهكفا2381مزمورعوذيقشلياعىوعلىبيخقمثيألىيقسمون

لنقسهالمزمورذلكاتكاددءعديسوعبنللبعضتالوفدالصليبقصةضمامنسوجا

تدلقوليفىنرىكماالصارخبالنصريتىلكنهالذلهاالحضوعلتكلييدأكنوإنالمزمورألن
مزمورأاألمعلىالمتسلطرهوللملكالربألذالعظيمهاعةالجفىتسبيحىقلبكمهـ

الكلملةلثقتهواعالنالحالشه21تصووالعشركأانىاالمزموركلملتددسيسوعإناقيلقدو

ليههاجيلةالقكرةكانتوبنأنهعلىبالنصرصتتتمجتازهاالتىاآلالمأنيعلمألنهيالله
ورهيتهالصديبظالمألنمزمورايتثدئوشعرايكررالالصديعالاإلتانألنمتوقعةغير
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الفظيعةالمأساةظاللالصورةعلىتضفىآالمه

يسوعفلبعلىلمالعالخطاياالفطيعالثقلحلاللحظةتلكفىإنهيقولآخررأىومناك2
كورنثوس2ألحلناخطيةخطيةيعرفلممنصاراللحظةتلكفىوإنهكلهكياتوعلى

الخطيةيسبباللةعناالنفصألبالضرورةعنهنتجعناحملهانذىالعقابوإن12ت5
مشدوهينالعميقالسرهفاأمامنقمصأننأإالالتفسيراهذعلىيعترضأنأحديستطيوال

متعجبين

يكوناليسوخأنيبدوفإنهدلبثريةللناحيةميالممرآخرتفسيرهناككانوربما3

الحياةيرءأثنافىأنهالبشراختبروقداإلنافىاالختبارأعماقإلىيدخللمماحقاخ
يشعرعندماالحياةفيواحدةمرةوربماأوفاتتأفالحياةإلىالمأسىتدخلعشدماالطبيعى

منمتروكينصرناقدإننانشعرإدراكنافوثحالةفىتجوزوحيننسيهفداللهإناإلنسان

البشراختباراتأعمقجتبرلكىكإنساذيسوخفيهجازماهذاولعلنفسهالله

ءوهوالإيلياينلحىأنهالبعضفيفقديفهموالميسوعصرخةسمعواالذينأنتالواخومن
االلهةأحدينادىأنهالوثنيونظنوربمابهوداكانوا

يكنأاألمرلكنفظيعايبدواألمرفإنكهذهصرخةلسانهوعلىماتويأنولو

اثارهاتركتالصرخةهذهالروحأسلمشمعظيمبصوتحرأنهلناتروىالقصةإنكذلك
5173مرقس72005ىمالثالتالبشائرمنكلفىوردترقدالنأسعقولف

إنلنايقوليوحنافإنالصرخةهذهكلماتلناتذكرواحدةيشارةلكن3264لوقا

كملتينمنتتكوذالعرلةفىوهى913يوحناكاممحلقدقائالصرحيسو
اآلراميةفىواحدةكلمةهىكماواحدةكلمةاليونانيةفىصهال

رجلصرخةالمعركةفىفازومنعحلهأتممنهتافهىالمنتصرصرحةهىاليونانيةفىودلكطمة

علىالفائزوصيحةمنتصرايسوعمأتوهثذابالتأجوأمسكءالضيامجدإلىالظالممنخرج

نحنوهكذاالنورأشرقوهناالهاويةأعماقإلىيسوعدحللقدرائعدرهذافىولنا
الفجرفإنإيمانناببقايانتمسككناوإذالناعونالأنهيبدوعندماحتىبالتهنخعلقكناأيضا

وإنحتىينسهلماللهإنيؤمنللذىاإلنسانهوالمنتصرإنصراعنافىونفوزعيناسيشرق

الذىهوإنهاإليمانوسائلكلتضيععندماحتىإبمانهيتركالمنهوتركهاللهأنيشعركان
يسوعفعلكماباللهمتمسكايقىاألعماقإلىيصل
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المتألقإلعالن

721565متى

ءأجزاثالثةإلىالصهداينقسم

نفسرأنالمقحودكارءوعواعيوماتعندماحدشهالتىالمدهثةلألمورروايةفهناا
هدتبحقيقتينتعلمنافإنهارمزياأمحرفيااألحداثهذه

األفداسقدسيخهكاذالذلىهوالحجابهذااسفلإلىأعلىمنضقالهيكلحجابأ
الحجابعذدلكالعظيمالكفارةيومفىالكهنةرئيسعدامايتعددهأنإلسانألىمجوزالكانوالذى
يلمومحتجباوبعيدااللهكانالوفتذللثفإلىرمزيةصورةنردوهنااللهروحهءورايسكنالنى
ماالسعلىئنوعاكانوماالمستترةاللةمحبةنرلىيسوموتفىلكننااللةيكونكيفيعرفاحد
لليثراللهيظهراثوموتهيوثحياةإناللةحضرةإلىيتقدمواانالساسجميعاماممفتوحاأصبحقبل
والناساللهبينالحجابيالنوفى

الموتفقدوموتهحياتهوبسببالموتهزميسوعانإلىتشيرهناالرمزيةتفتحتوالقبورب
ايضاسنحياوانناحىأنهاالننعلمألننأومأعاتهسطوته

يوالحميعأإلقاجأبارتفعتأذوأنايسوقاللقدليسوعوتكريمهالمئةفاثدقصهوهنا2
يسوثصليبصهماجتذالذيرباكورةالمئةقائدوكانالجاذلةالصليببقوةيسوثننبأهكذا2123
اخرءشىيستطعلمكمايسوثجالللهيظهرأنالصليباسنطاعلقدالمسي

أماوهربراالاليدترحءلقدااليةرأينأنإلىيسوثمعبقيىاللواتىءالنساذكرنجدوها3

يبرلماحداانحتىمنحطاكاذالمرأةمقامألنطالرجالبعكلقينإنهنقيلوقدبقينفقدءالنسا
بقينلقداألمرفىذلكمممرضيئاهناكلكنعليهنخطرهناكيكنفلمالنفاتارهنيعبأنيهغ

الخارخإلىاظوفتطرالكاملةالمجةلكثيرينبالنسبةكمانىوبالنسبةيسوأحببنألنهنهناك

الهديةالقبر

727516متى

المذنبينحسدحنىبلالليلطيلةمعلقاالميتالجسديبقىبأاليقحضىدلهودعهالناموكان

علىوعلقتهفقلالموتحقهاخطيةإنسانكلكاذوإذااليومنفعفىيدفنلنينبغىكان
32و1222تثنيةاليومذلكنىتدفنهبلالخشبةعلىجحهتبتفالخشبة

سبتاكاذللتالىدليوبمألنذلكعلىمشدثةللضرورةكانتبالذلتيسوعحالةونى

يطلبلموإذافنرهايدجسدهيطلبواأنالمذنجءألقربايمكنكانللرومانىالقانونوحسب
منأحدفدرةفىيكنلميسوثحالةونىالكالبتنهشهأوليتعفنيترككانالجسدأحد
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إشلحافىقبرايمتلكصمأحديكنءالجليلينههمنجيعاكانوافقدبالجسديطالبأنقاربه
قبردـفىضعهلهراعتنىفأخذديسوتجسدليأخذثييالطإلىالرامىيوصهتقدمرهكذا
اإقدمهاالىاخدية3ـيهدتالتأدلرامىيوسفىدخاوحكذاالصخرهفىالمنحوتالجديد

يسوع

ليثرزالرايوصفساأفيلبىإثقأنهاطدلرامىيوسفعةالرودياتتعددترقد



ئيامثالبعدسيقوموذكرئنهصبققديسوعلنولونييالطسيدللهودءهؤالءا
دذلكقاملنبماويقولواجسدديسرقواتألمينهلئاليأتىخافوالبههمالقولهذادقوالموهم
وكأنهنيضلصكمايعملواوأنيبالطسلهموقالالقرلحراسةاالحياطاتكفةتخنواأنلرادوا
التىالقبورلبوابوكفتريثواوفعلوافذهبوااصتطعتميناواضبطوهاذهبوالهمول

ووضعوابابختمواثمالطاحونةحجرأوالعحلةمثلمستدكلكبررمججرتغلقالنوعهذامن
عملةلالحتياطاتلتكونحراضا

للسيحيسوعمجتجزأنللوجودنىفبرألىيمكنالأنهوهوواحداسيثاكبينوالملبههم
يسوعانطالقتمنعقيودوضعمهمةإنالمقامالربتقيدأنالبشرخططكلتستطبعوالللمقام

االطالقعلىنجاحهافىأملوالمستحيلةمهمةهىالمسيح
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العظيمالمحشاف

82101متى

كانتااألحرىومريمالمجدليةمريمأدنالحظأنويمكنناالفارغالقبرعنمتىروايةنجدهنا
عندهناككانتالقدالقيامةبعدلقائهشرنالمنولوأالسيدقيلمةبأخبارحمعمنأول

القيامةبهجةنالمنأولألنهماالمحبةبمكافأةتحظيانهماوهاالقرفىدفنهوعندللصليب
حهااوأفر

وجهتأوامرثالثةنرىالمسيحقيامةواجهواالذينواألشخاصالقارغالقبرقصةنقرأيياذ
إليهم

واعظممصدقغيريبدوحتىالغرابةفيغايةاألمركانيؤمنواأناليهمطلبفقدا
كلماتهمنكلمةوصالفأرغبالقبروواجههمبأقوالهذكرهمالمالكلكنحقيقيايكونأنمن

اناالإلىدعوةكانت

يطردهالالترحدهذاحقيقةتكوناذمنأعظمالمسيحمواعيدأنيظنوناآلنإلىكثيرينإن
اإليمانيسوعكالمتصديقسوى

ويحبروايدهبواأنهوواجباولإناكتشفوافيمااآلخرينمثاركةلليهمطلبوقد2
يكتثعفهفيماالغيريشاركأنيجبالمسيحيسوعروعةيكتشفمنإن

العاديةالتحيةكلمةهىصهايسوعالقاهمالتىالكلمةإنيفرحواأنإليهمطلبوقد3
المقامالمسيحمعيلتقىمنإنلفرحوااالحرفىمعناهالكنكشايريتباليونانية

أبدااإلنسانمنيننزعأنيمكنالالذىيسرعحضورفرحفىللدوامعلىيحياأنيجب

األخيرعليلال

اهاا82متى

شديدوفلقغمءهؤالأصابجرىبماوحدثوهمالكهنةءرؤساإلىلراسبعضءجاعنمأ
بخطةالموقفيواجهواأنأرادوالذلكءشىالإلىالنهايةفيوصلتخططهمصأنأدركوالقد
قواوسنيأموهمليالواءجايسوعتالميذإنليقولواالحراسإلىرشوةقدمواأنموهىطةبسي

الجسد

فقدمنهوالتخلصيوعإليعاداليهودقاثةاستخدمهاالنىالوسائلنرىعندماندهشونحن
عاكمتهفىالقانونومجافاةالظلماستخدموالقدويمسكوهاأليادىعلتهليلقواالخيانةاستخدموا
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ملواضدذلكورغمعنهيتحدثالذىالحقصوتإلسكاتالرشوةيتخدمونهمها

الوخيانمالناسشرأنيشهدالتاريخفإنعليهيعلواليعلوالحقيقولمثلهناك
األشرارموامراتكلمنأعظمللصالحإنجيلإنلقايغلباأنيمكن

األخيرالرعدمجد

826102تى

ءاللقاهذاففىلالميذهاألخيرةيسوثكلماتإلىونصغىاإلنجيلقصةنهايةإلىهنانأقى
أمورثالتةيسوععملاألخير

وانتصرماتالذىذدكمتناولفىرليءشىيوجدالأنهدلطييعىفمنقوفلهمكدلقدا

نازعبالاألرضوعلىءالسمافىسلطانلهسيدايخدموناالنإنهمالموتعلى

العحنظنوقدلهتالميذكلهالعالملجعلواأرسلهمإذخاصةمهمةفىبعثهموهو2

المؤكدأذعلىيعدفيماالتالميذاكذهنظامولكنهالمسيحفممنيخرجلمبالمعموديةاألمرأن
ثسخصهلللناسجميعيرتأنأرلديسوعأنهو

ليرخواجليلياعشرأحديخرخأنالمذهلمنكانلقدمعهمدائمايكونأنوعدهموقد3
إنهمبرعدأمرهاعقبمايرعاذلكنهتعجبواتجوااألمرطعواعندماأنهمشكواللمللعا
داورحرانققلوإلىاأليامكلمعهمسيكونبلوحدهميكونوالنالعالمإلىيحرجونإذ

أمبأركمجيدحضورمنوياله

1





موقيىئعيم
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مرقسإنجيلقدمة

األرلالثحهاألناجيل

الكلمةءالعلماعليهائطلقوقدواحدةوحدةولوقاومرقسمتىاألولالثالتةاألناجيلتعتبر

ولقدبهاالحاطةيمكنيعنىمركبيونانىفعلمنمشتقةكلمةوهىحكعخكماإليخليزية

يعتبرالمجموعةهنهومنمعادراستهاالسهلمنيجعلكيروقثابهمنفيهالمااالسمبهذاسميت

ذطراالعالمفىكتابأهمبأنهالقولحدإلىللبعضيذهببلميةكئرهأمرقسإنجيل
لليناوصليسوعحياةعنكتابأولفهوولهذامحبإيخيلأوللميميعبشهادةأنه
محاوالتهناككانتأنهفالبديسوعحياةعنيكتبشخصأولكانمرقسئذهذايعنىالقد

إديناوصلإنجيلأقدمهواإلنجيلههذاأنالمؤكدمنبحودكنهسابقةأودية

األناجيلأعل

تكنلمحيثءالوراإلىلةطويقرونانرجعأنمجبوكتابتهأاألنبيلثصلعانبحثعندما
تكتبكانتإذمكلفةشاقةعمليةالكتبكتابةكانتماحيمطيوتكتبوالمطابعهناك
مكتوبةمحدودةنسخسوىهناكتكنفلمولهذااألناجيلمحبتالعصرذلكفلليدبخط
المثلثةالمجموعةهذهمنكتبماأولطنمرفإنجيلإننقولأننذاعكنفكيفاليدبخط

الحادثةيقرأفقدبينهاالواضحةالمابهاتهوللثالثةاألناجيللهذهللدلرسقابلماأولإن

إشباعفحادثةالصيغةبنفسالمسيحتعاليمويجدتقريبأللكلماتنجضىالئالثةاألناجيلفيالواحدة
4121متى60344قسمرمنكلفىواحدةصيغةفىجأمحتمألآالفالخحسة

المذكورةالمفلوحءشفاقصةهوللتئابههذاعلىمثلخيرولعل971لوقا12

أتقرلمتطأبقةتءجافقد57162لوقا8ا9متى21ا2مرقفى

فىالموضعنفىنىتأقىللمفلوجقالحينئذاإلخباريةالجملةإنحتىاثالئةمراضعهافى
معلوماتهماستقلواثالنهمأنإماإفتراضينأحدإلىيقودناالودضحالتشابههذاالثالثالقصم

اأصحفأجهمالهماأساسيامصدرأالثالثاإلنجيلاخذامنهمتائأذوإماراحدمصدرمن

قسما38مهاقسما501إلىينقسممرقسإنجيلأننجدالدراسةفىالتعمقلدى
فقطأقساماربعةغيرتبقولملوقاإنجيلفىجاعتفسما18ومتىإنجيلفىتءجا

وحدهمرقسإنجيلفىموجودة

يحتوىمرقسفإنجيلللمقارنةأساسااألعداداتخذتلوممزتتصحالفكرةلعلبل

أساسهوللوحىأناألساسيةالحقيقةإنكاريعنىالمذاولكنفقالعلميةاالحيةمنالمقلرنةهدد11
الناشراألفكاروحدة
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عددا9411مندوقالنجيليتكونبيمااعد8601علىيحتوىمتىوانجيلعددا166لى
15مستخدمأمرقعىلنجيلمنعددا606عنيقلالبمايستعصلنجيدهمتىيكعبعندمالكن
الفاظنفعمن35كذلكمستخدماداعد023حوللىيستعصفابهلوقاأماللفاظهنفسمن

نجدمتىيستعرهاالللتامرقسمنالباقيةعللىاوالخمسونفالخمسةذلكمنوثبلمرقس
التىهىفقطعددأوعشرؤبعةنيتصحهذاومنلوقاانجيلفىعدداوثالثينولحدأنها

لوقاأومتىيستعرهالممرقسفىنجدها

يعمتخدمانكاناولوقامتىلنالقائلةبالنظريةيتمسكوندلباحثينجعلتللمقارنةالدراسةهذه

انجيلهمامحعابةعندلهماأصاسيأمصدرأمرقىإنجيل

لوقاولنهيلمتىفإنجيلدطوددثترتيبمقارنةهوواقعةحقيقةإلىالنظريةيحولدلذىلكن
ولكنالتضروبعضأحدهمايدخلقدنعمللحوادثمرقىترتيباألحوالغالبيةفيمانيه

نجدللمذكورالترتيبفهامتىيغرالتىاألمكنةففىخالفهترتيبعلى6لفقاأنقطصدثلم
وبالعكسمرذدترتيبنفسويتبعيخألفهلوقا

ولقديليقماإنجكتابةعندمرقسإنجيللمامهماكانولرقامتىأنفستخلصالدراسةهذهمن
لمالزيادةهذهنىلكنهماأحدهماأوماكبهااختصللتىالمعلوماتمنمحكالعليهزلدا
اإلنجيلثنايابينللعلوماتوضعابلللحوادثترتيبهطريقةأومرفىألفاظمنكثيرأيضررا

حياةعنلليناوصلتقصةاولأنهنعرفمرذإنجيلنقرأعندماأننأحقاالمثرمنأليس
القصةأهذهكلأساسأمبنياكانذلكبعدكتبماكلوأنيسوع

اإلنجيلكايبمرذد

ابنفهوءعنهكئرةمعلومأتيعطناالجديدالعهدإنهذااإلنجيلكاتبمرقىهومنإن
مقراليكونبيتهاوفتحتمبكراالمسيحيةفبلتأنهاويظهرمريماسمهاأورشليممنغنيةامرأة

مبكرةسنفىالتالميذمعاالندماجعلىمرفسهذاوساعد2121أعمالللكنيسة

مرلفقأليكونمعهماأخذاهمرقسخالبرنابامعاألولىالتبشيريةرحلتهبولسبدأوعندما
منفرجعإتمامهاعلىمرضتشجعلمللرحلةهذهولكن2152أعماللهماومساعدا
لرجوعهالمباشرالسببيذكرلماألعمالسفرولكنبمفيليةبرجةوصلواعندماالرحلةمننصف

زمامبأنشعرألنهأمالعالمطرقوأخطرأصعبمنيعتبرطريقفىالسيرخافألنههلهذا
الثانيةالمرتبةفىخالهأصبحبيماوالقائداألولللرجلفيصبحبولىيدىإلىيتحولبدأالرحلة

كريسستومقالكماألنهامالرسولبولسوتصرفاتأعمالعنتمامارلضيايكنلمألنهأم
يصطحبهأنباتارفضأرفضأنهحتىمرقسرجوعمنبولتأثرولقدأمهفراقيسنطعلم

فافترقاإلصرارهذابولمنيقبللمبرناباولكنخالهبرنابامعالئانيةالتبشريةرحلتهفىمعه
هذاوبعد4هـ5172أعمالأخرىمرةلفقهسنعلمماقدرعلىيعدولمعنه

وتقولثيئأمصرهعنأحديعرفوالطويلةلفترةالحوادثمسرحعلىمنمرقعينزوىالتاريخ
564



أنهوالعجيباألمرولكناإلسصكندريةسهكنهندكوأسسهمصريلهذمبانهدقالالعض

بولمعفهوقيلذىعىاالختالفصكتلفحالةوفىثخرىمرةالظهوريلىيعودمرض
وفى4كولوسىلكولومىعهارئذلكنفسهالرسوللهذكركارومافىصجتهفى

خطراجهكانوعندما42فليمونمعهوجودهحقيقهأخرىمرةشكدفليمونرصالة

للخدمةليافعألنهمعكضرهومرقسخذقاللالتموثاوسعلميتلمجهالموت
قيودهرفضلنيومعنهصدرتالتىتدكعنالتغصةهذهأبعدما411تيموئاوس2
يطلبهبولسجعلحتىهغصالذىومالمرقىحدثللذىفما4الباقيةالتيشيريةرحلتهنىمعه

ءنفسهفدىالذىالرجالنسميهتبنامجقومعهليكونوبالحاح

معلرمثهمرقىمنهالمكيلثىللممالر

عنالتساؤلفىالحقلناعننهااصتقيتالتىللمصادرقيصةعلىلموقفالقصةقيمةكفتلما

وعملهيسوعحياةعنمعلوماتهمرقسمئهااصعكىالتىللمصاثر

بيتمناتخنواشالذاألوثللالبهيسةءئحضااختباراتهولهاألولالمصلرئننيهشكالمما
هذافينجدهاالتىالمعلوماتليفسرعفيأيكونهأقيمكةالالمصدرهذاولكنلهمكتيسةئعه

األهميةخايةفىآخرمصدروجودمنفالبدصحهوكزهاالمعلوماتقثمتتحتبرلاإلنجيل

للسيحىالثاتىالقرننهايةلىيعشكنالدىدعغعمبابباسكناباتفقىصحيحوهداوالثقة

إنجيلإنيقولعندماالسرمقتاحنجداألولىبالكتيسةالحاصةللعلوماتجمعجهودىوعن
بطرسيامنقرييأمرقسكانفلقدالرسلئكلظمبطرسومواعظةضهلخالصةاالهومامرقس

531بطلبنهبأنهيصفهئنهىح

ققسهبايباسضهادةهىوهذه

محعبلعأعثبطرسءآلراسارحاعنالذىمرقى

عمامنهحمعهماكلرمتىترتيببعصولكندقةبكل

يستمعولمتلميذاللربيكنلمألنهءبهوتكلميسوعفعله

فىقلتكالبطرستلميذاعنولكنهشخصيأإليه

يسوعتعالحمفيكرأنبطرسحاوالولقدحياتهلواخر

خصمنطصترتيبفييضعهاأندوناليوميةتاسحياةقىالماسةجةالحامجسب

بطرسذكرياتإالهومامرذكإنجيلأنالجمئولبابلونتعلنالتىبايياسشهادةهىههذ
عظهاموو

كمابأولأتأولهماأهميةتفهقهاالأميةمرذإنجيليعطيانرئيسياقصببانهإذقفلدينا

اإلنجيلمذاأنهووثانيهمام56حوالىمباثرةبطرسىموتبعدكبلمذيسوعحياةعنكتب
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المعيحيةلكهتمتصجلثدقهورقفإنجيلأخرىوبعبارةومواعظهبطرستعاليمحالصةاد
وقصتهيسوعحياةعنعيانشاهدمنءجا

تالمفقودةاإلنجيلنهاية

618حدإلىاألصنيةنسخهفىيتوقفأنهوهىمرقسإنجيلفىمثرةيقةحقهنأك
خاكماكلوثصحهاالنسخأفدمفىموجودةفليست61953نلباقيةاألعدادأمأ

يختلفلللغوىهاأصلوأنكماالزمنىترتيبهافىومتأخرةفيمةأقلنعخفىمؤخرأوجدتأنقاهو
األخرىالناحبةومناإلنجيلكاتبنفسهوكاتهايكونأنيسننحيلانهحتىاإلتجيلبقيةعن
فأمامناولهذاتعسفيةفجائيةنهايةفهى618عدمرقسيتونحاانالمعقولىغرمنانهخد
الوفوعبعيدوهذايلهإنجكابةيحمأنقبلاعتشهدقدمرقسيكونأنهإمااألولاحتماليئأحد

فلقداألخجزؤهابلىقدلإلنجيلاألصليةالنسخةتكونلناالحماليهاأقربومذاوإما
أنجدايالثزومنولوقامتىانحيلعليهوفضلتمرقسإنحيلللكنيسةلستفيهوفتءجا

األخيرجزؤهابلىواحدةنسخةسوىنهاتبقىولمضعتفداإلخيلهمذانسخجميعتكون
الذابنحياةعنكتبإنحيلأهمقدخطرفىإذنللبهيسةكانتفلقدكذلكاألمرعنافاب

مرقىإنجيليمزات

نقابلهاحينعلهالنتعرفاإلنجيللهذاالمميزةالخصائصاآلنلندرس

فوالعنهحققيةصورةيعطىأنهإذيسوعحيلةعنكنابلكتابةمحاولةلدقيعتبرأنها
بروسباصفهوالحياةمنمقتطفاتلنهحمموعستكوتعنهيقولولهذاوفعال
لإلنجيلهذالسمقدولهذاغيورمحبضخصكتبهاذكرياتمجموعةإنهمحثققثه
قيهصفةئممإنيسوعحياةعنكنابكتابةمجاولمنلكلأساصيأمرجعاولصبعبالولقعية

حيويةوكزهااالساليبأبسطفىالحقائقيقدمأتهو

يسوعيبهيلءبداإليمانبقانونإنجيلهفيبدأللسيحالهوتجارماتأكيدأمرذدكدس2

يذكرفهويطقيقةههذناظريهعنتيبالمجيثعنهقصتهفييتطرقثماللهابنالمسبع
حصرتهنىللسنهمعقدتأماأكئاللتينوالدثةوالرهبةوقلوبهمسامعيهعقولعليسوعأثر

يقتصرولم172كلهمخححروا122هتعامننجقتوايقولاحمعه
ورددهاالتىلعيارلتكلاومااليهالمقريينتالميذهإلىتعدلمبمبلفقطالنربيةالجموععلىتأثره
4أل4هذاهومنلبعماعصهميوقالواعطماخوفافحافوامثلذللتفىمرقى
كالمهمنالميذالخعحاه6الغايةإليجدائففسهمفىوتعجبوافتوا
بلالناسمهواحدايكنلملمرقىبالنسبةفالمعيح62و42للغايةالىقخوا
وقلوبهمعقولهمعلللبالغهبتأثصلمجموعوسطفىصارنفسهاقهكأن

لليشرىلباتبرزكدكنلقدبلدلمسيحناصوتمرقىينسلمالدثةغمرةفىولكن3
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منكئيرفىالتعديالتبعضإدخالإلىاصطرواعوهتبكأالذالكتابانحتىيسرعحياةذ
النجلىابنأنهعنهفيذكرمتىيتحرح63تجارأكانيسوعأنهويذكرفبينماعباراته
البريةإلىيسوعأخرجالروحإنيقولأنفىالتجربةقصةفىيترددالوبتنما3152متى

أوا4متىأصعدإمافيقوالنالتعيرهذااستعمالعنولوفامتىيمتخع121
عواطفجريئةبطريقةيظهراخرإنجيلأىمنكزمرذإنجيلكانفقدذلكمنوممريقتاد

6الجموععلىتحننوأنه743821أنأنهفيذكروإحساساتهع
35833حزيناغضبوأنه66ايمانهملعدمتعجبوأت42
ذلكجانبإلىوئوضح0121وأحبهالغنىاالبإلىنالروأنه0141

613الراحةالىفيحتاجويتعب1121يجرعكانفقدلسديةااحتياجاته

مناجدافريياتجعلهبصورةويظهروإحساساتناعواطفنايشاركناالذىيسوعنجداإلنجيلهذاففى

قائلهاأنتشهدحيةتعبيراتالقصةقلبفىوهناكهنايضعأنهخصائصهأبرزمىولعل4
الوصطفىوافامهولداأخذيسوعأنمتىمعيذكرحيئفمثأللحوادثهاعيلثضاهدكان
فأخذهويقولبيما812متىوسطهمفىوأفامهولدأإلهيسرعفدعامتىيقول
صورةتعطىاحتضنهالكلمةهذه963مرلهموقالاحتضنهثموسطهمفىوأقامهولدا
اهممنعهمعلىلتالميذهوتوبيخهاليهاألطفالءمجىقصةفىيفعلوهكذاللمهدمتحركةحية
0131مرباركهمعليهميديهووضعواحتضنهميقرألإذمنهاالفترابمن

اآلالفالحسمةإضباعقصةوفي815171لوقأ913151متىقارل61
6مرخمسينوخمسينمئةمثةصفوفاصفوفاواتكأواقولهفىلمطأدئةعحورةيرسم

فىوكانواقولهفىأورشليمإلىسارحينيسوعلوحدهيرسمهاالتىالصورةاقوىوما

271متىقابل0123مرقيسوعويتقدمهمأورشليمإلىصاعدنىيقالطر
ثاهدةحيةفتجعلهاالبحرتإسكاقصةفيمرقىيضيفهاواحدةعبارةهناكبل3ا81لو

نائماوسادةعلىهووكانهىالعبأرةهذهعيانضاهدكانقائلهاأنعلى

تثبتالأواصيلالتفهذهيذكرللذىهوللعيانسهودأحدأنعلىكلهاهذهنشهدأال
بطرسمنالقصصهذهأصلأنالشهادةهذه

التاليةاألمورفىالبساطةهذهوتظهروبساطتهبوافعيتهكذلكمرقسازو5

فهوولهذاوحماستهللطفلبساطةفيقصتهيذكربلةالبليغباألساليبمحثيرايهتيالألا
األصحاحفىيفعلكماوالعطفمجرفإالبينهاوربطوالاألخرىتلوالواحدةعباراتءرص

وأالعطفصبحرفإالووبطهاولمواحدرثيسىفعلبعدوجملةعبلرة43ذكرإذالثالث

حواليفاستخدمهمالطالفىوللوقتالكلمتينباستعمللكئرأمغرموهوب

عأنبذلكيستطيعوموقصتمردنىواندقاعحماسفىذلكيفعلوهوانجيلهفىمرة03
بههويشعرالذىاألثرنفسءللقرانفوصفي

864



وا27111مفخقدحولدثسردفيللمضارعالفعليستخدممااومحج
حركةمنهامجعلحتىقصتهردفىاليسيطالرجليقعلهمااللضبطهذا24413

مستمرة

يوعفممنخرجتالتىاألراميةللكلمةنفيذكرماكئيراأنهأأامتيازاتهومند
قربان743إفثاا5قومىطلثاملةلططصالموقفيعفىفى

ويلوح143هضبقتنىالللوىللوى4163اآلبأبااا7

نفسهيغالبيكنفلمصيدهقصةيذكركانحينبطرسأذنفىترنكانتالكماتهذهأنلنا

لهاترجمةدونذكرهأفي

الجرهرىاألبخيل

درسنااألنفعلوحسنالبوهرىاإلنجيلبأنهمرفسإنجيلوصفناماإذاللصوابنجانبالإننا

وتدقيقويكلزازصوتثناياهفىنسمعالذىاإلنجيلأنهحينفىللزمنىترتيبهفىاألولاإلنجيلهذا
ولعظاالرسولبطرس
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القصةءد

ةولااألصحاح

4ا1مرتسأ

الريةفىالمعمدلنيوحناظهرحيئتدألمسوعفقصةالقدمماقمنقصتمرقبىأيقد
علمفىبدأتإنهابلاألقدمينءاألنبياأحالمفىتبدأاضهاثرضنافىوجلهولدعندماحيوال
فىالروافيئوريليوعمرقسصدقولقدلديهمعروفةافهفأعمالبكعكلذلكقبلهوتدا

ءالسمامنتنبعاألشيدكلانحكمةممدوعةاطهلمماليندهقي

ءاألشيابعضنتعلماألعدادهذهومن

يجرىعندمافهواللهتديراتوهكذاطويلتفيهرانهالشبابتفكصعنقيلحسنا1
هوبللهارابطاللنلخلةلطوادثمئجمموعةيعتبرألتاريخوانواتقتأنفىيجريهشده
عنيسامهدفالىالبدايةوقتلنهايةيعرفالذىاطهجهههـمتواصلمتصلعصل

دائرتهعنمنعزلينلسناألنناعظمىمسئوليةنحنعلينايضعاإللهىالتدبكلهذاولكن2
تعطبلهفىللسببنكونوفدتحقيقهعلىبمجهودنانساعدفقدولهذاهدفهالحقيقةفىناانيل

اليومذلكنقربأنجهدمننستطبعمابكلعملناإذاممتلكةغنيةحيألشاتصيحوعتأخكلأو
اعرالصقالوحسنااألفضلوتدبيرهللسامىلئههدفيتحققفيهالذى

ءالقاعنعاجزاكنتحينشبالىفى

األغنيةمحعايةعنحتىامتنعت

الطريقجانبعلىصغرةشجرةأزرعولم
أيامهستطولنموهاأنعرفتألفنى

والعلملطكمةأعطنىللسنونولكن
يسقىاخروشخصأزرعلنفىالبركةأنعلمتنى

يغياآخروسخصأغنيتىبولن

تحقيقهعلىويساعديعملمنهناكيكنلممايتحقتىلنفالهدف

بالمعلقمملوعةمرقيقتبسقاالتىوالنبوة

قدامكالطريقءيهىالذىمالكىوجهكلماملرسالأناها

للعهدفىثعبللتهديداالنبىبهانطقولقدا3مالخىسقرفىالنبوةهذهتور

وعبادةالرببمذبحالئقةسليمةتكنلموذبائحهالشبهاتمستوىفوقيكونوالمفكهنتهالقديم
الهبكليطهرحتىمالكهبارسألللربهددهمولهذاوالكهنةالشعبعلىئقالصبحتالهيكل
الحياةتطهيرهولثىلهدفكانالمسيحءفمجىالمسيحقدامالطريقءويىللفاسدةقالعبامن
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سيدةفروماالمسيحءمجىأيامللعالمرأشوماالجبارالعمللهذاالحاجةمسيسفىكانعالمي
كانتقذرةبركةإنهاجوفينالعهاوقالفسادبؤرةبأنهاسبنكاوصفهاالوقتذلكفيلمللعا

هذهوليستلهاللناجحالعالجالمسيحيةغرويكنولمفهاتصبوللغربالشرقأوحال
لطاضرعصرنافىالمسيحيةتأئرأمجادصحتهاعلىتشهدولقعيةحقبقةهىبلخرافيةباسطورة

سلسلةيكبأنإليهطلبالصحفيةحيأللهءبدفىأنهالمعروفالصحفىبارثونبروسيذكرهومما

للبشرهذايخهاعملمدنثالئةلذلكفاخنارالشهرالمبشرصنداىبلىيعملمنددامقاالت

واتركئنبدشهمينكثصأنلهذكرواعنهالتجارمنجاعةولمايألفيهاتأثيرهيتحرىوبدأ
دفعهافييماطلونكانواديونمنعليهمماليدفعواتواذهبواصندلفيهايعظكانالتىعاتاالبئ

فىعضوالستأناالواحدبطرفهذاجابهفأالثانيةالمدينةفىالتجاريةالغرفةرئيسألثم
يليصنددىبلىأتىلوإنهلكأقوالدعنىولكنحياتىفىدينيااجماعااحضرولمماكنيسة
تكافيكللهلجمعتقبلمنمدينتنافىفعلهلمامماثلةستكونعملهنتيجةأنوعرفتالمدينة

ننساهلنأثراتركولكنههنأخدمتمدةطيلةدوالرللف11المدينةكلفلقدالحالفىرحلته

شيئامنهنستفيدالولكنالواحداليومفيللبلغهذاأضعافثاللةهنايعملسركيكلفنابيما
قوةعلىشاهدكبرالعظيمالمبشربهذاالصحفىهذاأرادهالنىالتعريضأضحىالكيفيةوبهذه

بواليةشريفيبورتمديتةفيجراهأمبلىوعظفعندمابعيدانذهبلناوماالمطهرةالمسيحية
003بمعدلالقدسللكتابتوزيعوارتفع04بمعدلالخمورتجارةفيهاانخفضتيانافيلو

كارولينابواليةجرينبورمدينةوفيملحوظبشكلالطالقنسبةانخفضتسيتلفىخدموعندما

خدمتهتأثيرمنكلهعىاالبئالنظامتأثرالشمالية

بونتىسفينةثورةتاريخفيذكرماهوالمسيحيةتأثيرعظمةعنللقصصأروعمنلعلبل
4بنكارينجزرءشاطىعلىبالثوارألقىصمدلقائدتغلبدلسفينةمجارةبينالثورةقامتفعندما
عثرةلطامسةفىوفتاةالوطنينصمقءنسأوعشررجالوتسعةخرةتسعةمنمكونةجماعةوكانوا

هذافكاناألعشابمنمخدرةمادةاستخالصفيالجماعةهذهمنواحدعىولقدعمرهامن
يقرأهمقدسأكتابأيمتلككنسميثالكسأندراحمهرجألعداماجميعأهالكهمفىسبباالعمل

المقدسالكتابتعاليمعلىحيأتهاتبنىمسيحيةمستعمرةءبنافيهذاحميثفكروقدباسنحرار

فوجدتصغيرةأمريكيةسفينةأولزلرتهمالحوادثهذهمنسنةعرينوبعدفعالخحوقد
يكنلمألنهمستعثعفىتجدلمجرلئمهناكتكنلمألنهواحداسجناتجدلمإنهاللعجبهناك
أميونهناكيكنلموعقليانفسيأءأصحاكانواالجميعألنعقليةمحعحاتمحدلممرضهناك

أمانفىالممتلكاتفيهتبقىالذىاألرضوجهعلالوحيدالمكاثكانبلقاتسهناكتكنلمو
المجتمعالمسيحىاإليمانطهرللمسيحاالبفتحفأيماالمسيحيةعملمنكلههذاوجدتأيما
مقدسانظيفأوتركهالضائعةاألخالقآفةم

4عددتالتربةبمعموديةيكرزيوحنا

نالوائمذكورةيماطقغسالتيواسطةخارجىتطهيرحياةدليهوديةالحياةكانتلقد
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يومكليتنجسكانألنهيومبانفسهيطهركانإنهالهودىعنترتليانويقول151
نجسةجماعةاألمماعتبرواالسببولهذااليهوديةالديانةفىأساسياعنصرأعنبالغسالتفالتطهير

طقوسبثالثةيقومأنالهوديةإلىأكلدخيلكلعلىوحتمواالموسويةبالشريعةيؤمنونالألخهم
والثالثخطاياهلهلنغفرخطيةذبيحةيقدمأنوللثانىالعهدجماعةفييدخللكىيخمتنئناألول

ءبالماالجسمرشليستنظرهمففللعموديةللنجسةللسابقةحياتهمنيتطهرلكىيتعمدأن

حقوديااألممىيصبحالعملوبهذاللقديةبالمياهوتطهررهغسلهبل

بيمفرقاليتعمدواأنأنفسهماليهودمنيطلبكانأنهحناسكرازةفىللغريباألمرولكن
اكتشفهامنأولكانرائعةحقيقةالمعصدانيوحنالنلالعملوبهذاذلكقىاألممىنوب

ءسواواألممىاليهوحألنجهوديايكونلنيكفىالاللهشدبمنللفرديكونلكىأتومى
الحيآبلاللهيطلبقاالتىهىاليهوديةالحياةفليستالخطاياغفرانإلىيحتبونجميعاافهنظرفى
ةلمطهرا

لثالئةاإلنسانيعترفأنيجبلدلهإلىرجوعهوفىاالعترلفالمعموديةهذهويصاحب
محتلفةشخصيات

ءفىكلعنعينيهيغمضللشريةلطبيعتهاإلنسانإنلنفسهيعترفأنيجب1

لذنلىاألوفالخطوةينساهاأنويحاولهوخطيتهعنيغمضهاجدافباألولىوراهأنيدهـال
طريقفىاألولىالخطوةخطاإنهويقولاختبارهأحدهمويذكرنفسهعلىلنفسهيعترفآنهى

نفهذاكاندنساقذرامخلوقأسوىيرفلمصباحذاتالمرآةفىنفسهإلىنظرعندماالنعمه
ولكنهجرهـلمغامرشابأنهأبيهبيتتركعندمانفسهفىيظنكنفقدالضالاالبناختبار

هذهتعسدنممخلوقإننىلهوأقولألىبيتإلىوأرجعأقومقالنقسهإليرجعبدأعندما
مواجهتكفىالحقيقيةالبدايةحقيقتهاعلنفسكفمواجهةخطوةأشتهوهىاألولىالخطرةهى
لئة

لمإندلةليعترفبيفأنشيئااإلنساناينفعفلنالهمءأسامىكلإلىيعترفأن3
تزالأنيجبأخيهعناإلنسانتحجبالتىفالحواجزلهمباشابهإلخوتهويعترفأواليذهب
التىللنهضةاألساسىالطابعإنيقولوناللهعناإلنسانتحجبالتىلواجزاذلكبعدثمأوأل

ليعترفاالوطنىالخادمإلىجاعازوجينأنوحدثاالعترافكانالشرقيةأفريقياكنيسةفيحدثت

تأتياثمفبالتتصافحاأنعليكمايجبكانعليهمأالخادمردفكانالمنزلفىتشاجراأنهماله
يتطلبالصرانولكنلإلخوةاالعتبرافمنبكثيرأسهلدلهاالعترافإننعمثيذلكلتعترفا

ضعالتوا

علىاإلنسانيقرعوعندماالغفرانبدايةهىءالكبرياخهايةاذدلهاالنسانيعترفأن3

الذىالشخصهوالمغفرةايناالذىفاإلنسانغفرتلقداللهيجيبهأخطأتقائالصدره

ءالخاطىأناارحمنىاللهمقائالوحزنوخضوعتوبةفىبللهكنداللدلهإلىيأقى
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الملكئير

58امرذ

كبرةجاعاتفىإليهسعتفقدلبمايرعلىللفذالتأئرلهاعنيوحنايرسألبةأنالواضحمن
أسبابةعهناكالكبيرالتأثيرهذاليوحناجعلالذىللسرهوفمامنهوتعتمدكلمأللهلتسمع

حقيقيةحيةرسالةحيأللهكانتبلفقطللوعظعلىيقتصرلميوحنالنهواألولللسببا

حيةصورةفىاالحتجاجهذالكللنتحياتهفإنعصرهضدصمارخاإحنجاجأعظاتهكانتفإن
ثالثصورفيالحىاالحتجاجهذاوظهرمتحركة

مركزأورضليمبينتقعالتىلليهوديهبزيةفىسكنفقدلهسكنااختأرهالذىالكانفىأ

يةلمجفاألحجارلمالعاصحارىأفسىمنتعتبرإذمروعةءصحراوهىالميتوللبحرلليهودية
ستفعللذىمستوللغروسطحهاتملؤهاواألعيناألرجلفتؤذىالشمحرارةفيتتوهجللتى

منيعدالذىالميتدلبحرمستوممطإلىفجأةينخقضئمدلميتالبحرمرتفعاتارتفاعللىفيصل
أشواشدهأاألمكنةأقسىمنمجعلهبلمرجغيرمكانامنهايجعلانخفاضالمالعلأمكنةكز
يوحناسكنقالمرحالمكانهذافىوالدمارالخرابأىجشمونالقدصمالعهدفيسىولهذا

اللهصوتيسمعكانأيضاوفيهالملوكقصورعنبعيداالمعمدان

منمنطقةيضعوكانالجملوبرمنلباصهعنفقديلبسهاكانللتىالثيابفىثمب
ءاألنبياطريقاخنارأتلمللعاأظهروبهذا8امل2إيليايفعلكانكماتمأماحقويهعلىالجلد

وبهرجتهعصرهململذاتوتركهمعيشهموخشونةبساطتهمفىالقديمللعهدفى

فألجرادمعنيينالكلماتهذهوتحملبرياوعسالجرلداكانفقدطعامهفىوأخيراج
32و1122الويناكلهاالريعةأباحتولقدللجميعالمعروفةالخرةيكونأنإما
ددعسالوكذدكالمعدمينءالققراطعاموكانكاروباسمهالبقولمننوعايكونأنوإما
فىخدويقمنتتساقطالتىاألشجارعصارةيكونأنوإماالنحلشهديكونأنفإماالبرى
للبساطةغايةفىعنيوحناطعابمأنهوالمهمفإنماذاكأمهذانءوسواجذعها

ومكرازتهفيللناسيقدمهاالتىرسالتهثيعيإنسانأكاذألنهالناسأصغىاإلنسانلهذا
القصرساكنيبشركأنبهشرونيماخالفعلىبحبونكانواحامليهاألنضاعترسائلمن

أنكارليلأرادوحديثأءللسمافىكنوزهمالنايريكنزبأنالمالينصاحبرينلدىبالتقشف
مجلداعشرينفىتعالهفكتبالصتالناسيعقم

رجائهمعنلهمفوكثنفرسهمفىيعتملعماللناسعبرألنهموئرةرسالتنت5ح2

ناحينينفىذلكوظهروانتظاراتهم

واحديوملمدةتامأحفظاللناموسكلاليهودكلحفظلوإنهاليهودعلملقالفديمأأ
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يكرزكانيوحناءجاوعندماالقولهذاإتمامالناستمتىولطالماالحالفىاللهملكوتظهر

أعماقعنلرعألنهإليهأصغواولهذابهوالقيامعملهيتمنونكانواماعينوهىبالتوبةلهم
تعطىأنليسالحقيقىالتعليمإنقالإذذلكمئلشيئأحديئهفىأفالطونذكرولقدأمنياتهم
التىالرسالةمنأبلغرسالةهناكتوجدفالنفوسهمفىبماتبصرهمأنبلجديداشيئاللناس

الصحيحالشخصبهانادىإذالضصيرتخاطب

أجدادهمسمعكمانبىمناللهصوتحمأععلىمتلهفينيوحناعصرفىلليهودوكانب
النبىالشعبفيهوعرفيوحناظهروفجأةعامثالثمائةلمدةانقطعقدكانالنبوةصوتولكن
واألذنالصحيحالرجلءتخطىأنتستطيعالفألعيندلكفىغرابةوالاللهكلمةيحملللذى
توسكانينىعنالمشهورينالكمانعازفىأحدذكرولقدالحقيقىالنبىصوتتعرفوأنالبد

سلطانهوكانالحقيقىللقائداألوركستراأفرلدكلفيهعرفالقيادةمنصةعلىصعدحلالأنه

المعمدانيوحناجدالكيفيةوبهذهالمفوهوالخطيبالماهرللطبيبيعرفأنأسهلوماكبراعليم
اللهبكلمةينادى

عبدمنأقلنفسهيعتبرألموالتأثيربالقوةرسالتهصبغفىأصيالعامالتولضعهوكان3
ءالحذاأنيعرفعندماالقولهذاعمقيدركأنءللرويستطيعسيدهءحذاسيورليحلينحنى

ولهذاجلديةسيوربالقدمتربظهاالقدمباطنتغطىالجلدمنةقسوىيكنلمللعصرذلكفئ
رسالتهيعرفإنهنفسهينسىيوحناإنالخشنةفلسطينطرققىوللوحلبالترلبءيمتلىكانفقد

الدوافعكبرمنكانالتولضعهذاءسىفالهوأماءشكلهوعقيدتهفىالمسيحإنفقط
يسمعوهأنللناس

كانتفمعوديتهنفسهعنيعيدينءشىوإلىشخصإلىيشيريوحناكانآخروبمعنى4

القدسبالروحفسيعمدهماالنىالمسيحأماالجسدوسخإزالةإلىإالتؤدىالالتىءالماسودية

عندماإنهقالإذجميلبتشبيهالجليلالمرقفهذاعنجفرىجعبرجولقدفلوبهميطهرالذى
التليفوذعاملصوتويسمعإليهالتليفوفىالخطوصوليتأخرقدبالتليفونماصديقايطلب

صديقهصوتويسمعمعاالخطانيتصلوحالماحاالبالخطأوصلكأنأحاولإننىيقول

مركزيكونأنيحاوللمإنهالمعمدانيوحنافعلهماهذاولنفسهلذاتهمنكراالتليفونعامليحتفى
األنهلهاضاساسمعولقدمنهوأقوىأعظمهوبمنالناسيتصلأنجاهدأيعملكانبلاالهمام

الجميإليهجتاتالذالشخصإلىيتيركانبلنفسهإلىيشرلم

الفاصلاليوم

1911مرقس

يفصديوحناكانفقدالمعمداذيوحنايدىعلىللمعموديةيسوعءمجىامأحائرأالمتأمليقف
المعموديةوهذهليسوعفماتركهاعلىوالعزمالسالفةالخطاياعلىوالحدمللتوبةتكونأنبمعموديته
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لقدكالالئقغربلضرورىيضرلهبالنسبةالعملهذايعداالالخطبةمنالمعصومهو

أربعةأموراتعنىليسوعالمعموديةكانت

نىسنةينئاللمكثلقدالحاسمالتقرهـمسالفاصلاليوملهبالنسبةكانتلقدا
الدعوةفيهاتأتيهالتىالساعةيترقبممنولكنهللمنزليةباتهوواجاليومىعملهفيأميتأالناصرة
منإشارةظهورهفىرلكلفقدالمعصدانيوحناظهورنىراهاولقدالعالمةينتظركانللعمل

اإلنسانفهايقففاصلةلحظاتتأتىإنسانكلحياةفىوهكذااإللهىعملهيبدألكىلهءالسما
مصرهفيكونعملهايؤجلأوورفضهالنوإماحياتهفىفينجحيقبلهاأنفإمارخطتحدأمام

لويلقالكماالمرورالفشل

فاصلةلحظةرجلولكلأمةلكل

األبدىنضالهمافىللخيرأوللشريقفلكى

الجفافأواالزدهاريهبناالذىمسيحهبلافهفضيةإنها

والظالمللنوربينيعرجوهواألبدإلىالفرصةوتذهب

شكسبيريقولكاالذىللعزملحظةتأقىإنسانلكلنعم

وجزرمدحركةتوجددلناسحياةفى

والغنىالراحةحيثيحملهفلسوفالمدقرصةيتهزفمن

الحياةرحلةتكوذفسوفرفضهاذاولكن

وللتعاسةالوحلئمتعثرة

الهاويةإلىتنحدرللتىالحياةالجائعةالقلقةالحياةالمشوشةالمضطربةالحياةالضائعةءلياةفا

اوكسنهاميقولفجهاعزيمةالالتىالحياةهى

وطرقطريقتيتفإنساذلكل

الممتدةالسكلثفوقتجرىالعاليةالهمةذاتوالنفس

المنخفضاتفيتتردىالقعيسةالهمةذاتوالنفع

الضبابيقطفىاالثنينتوب

وذاكهذابينكثيرونيتعز

ظهورأنيسوعرأىفعندماولهذاسعيدةحياةتكوزاذيمكنالرالتبمحالمنجرفةفالحياة
أصرةوسطالهادئةالحياةتجذبهولمهمةيكلالعملإلىخرخءللبدإليهءالسما3إشارهويوحنا
اآلبءنداولبىالجميقركلقدمألمةقريةفىكرمة
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تهذصيقفرصةلقدكنت

هذهفيالناسشاركذلكمعولكنهخطيةنجالكاقألنهالتوبةلىحاجةفىيسوعيكنلم
وفاهيةأومالإليلهحاجةالالذىالكرىمثلدلكقىمبله4اللهللياالتجاهحرممةقيلر

لبعسديةحاجاتهمللمعوزونءالفقرافيهبردعظيممجتمعخلقتقصدشعبيةحركةفىيشاركولكته
ألجلبلللعثسخصيةمنفعتهألجلالحركةفىءللمرشاركيذاإالتأتىألالذيلةخمحقيقوللنفسية
إلىءجاالمقسرمعسيرهئدلمسيحىلددلمسيحىسياحةمحعابهفيبنياقيوحتايقولنىاآلخر
بقلمهيمسكرجلالبابعلىوكاندخولهمنالناسيمنعونأشدلمحرلمىبهيحيطمنيفهقصر

الحوفمنءالوراللىمتراجعينكانواللناسودكنديدخليهجمأنيدسرجلأىاصمليكمب
دسمىبشدىوقالشجاعةبكلتقدمضخمارجالدلمسيحىرلىفجأةحينوعلى
يوحنامنليتعمدءجاعندمايسوعفعلهماوهذللمسيحىيقعلهأنمجبماهذاعندك

عملهعلىاآلبمواقةفرصةكانتلقد3

الطريقفىيسيرأنهتأكدلذاإالبعيدةبالدإليوعشروتأهدهيتركأنإنسانأىيستطيعال
اآلباصتحسانلينالوذمبفخرجللعمليدعىأنهعرففقديسوعفعلوهكذاالصحيح
ومعنىالصوتابنةأىفولباثيسمىبمايعتقدونللوقتذلكفىاليهودكانومولفقته

يسمعأننسانيستطعوالمنهيدنىالنورفىساكنالسابعةءالسمافىموجودلدلهأنهذا
ءجالقدذلكغيراختريسوعلكنمنهبعيدصدىإألهوفمااآلنيسمعونهماأماصوته

لهالصوتفكانالحبيبابنىأنتاإللهىالصوتخاطبهمرفىيقولوكامباشرةالصوت
لطبيبابنىهوهذاقالللصوتأنيعلنعندمامتىبذلكيصرحكماللجماهيرال

وموافقتهاستحسانهوناللآلبخطتهيسوعأعلنالمعموديةففى

اإلعدادفرمة4

فنزولواضحةرمزيةالعملهذافىوكانيسوععلىالقدسالروحنزلللفرصةتلكفى

لللطفرسألةإنهاوجوهرهأرسالتهمغزىعنيعبركانحمامةشكلفىعليهللقدسللروح
أصلعلىموضوعأفأساشعارهاكانللتىالمعمدانيوحنأرسالةوبينبيهاللشقةأبعدفمأوالمحبة
ءجاوالحنانالحبفلبمعلنايسوعءجالقد39لوا7ت3منىالشجرة
المحبةللقوىسالحهولكنفاغا

االخعباروقت

31و21امرتس

علىأمراهناكولكنالريةفىالتجربةساعةبدأتالمعموديةعنداممجيدساعةاتضقتحالما
هوكانللتمجيدالمعموديةوقتيسوععلىنزلالذىللروحأنوهواألهميةمنعظيمجانب
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هنقىوالزمضروركلهثعركجاربأنيعلنهناجربةالمواجهةالبريةروحملهالذىفسه

ونفومعتاعقولناقىىوتتجقدائققلمتاشبتلكىبلوتقثلكسقطلكىتقايلتاالوهيلة
راىملرياأنلننرضئةئشقلءثتوياجنودانامخلقإنهانالحبلاضياعناليستلنها

الدرجةفرتالىسلهكلهللهيعملفمافوكفاعةبمهارةيلعبالثانيةاللرجةفرتررائصغالعبا

لفرتللىئرسلهدوألتيراالفركأالىصدههـضكبالاألولىاللرجةفركألمالثمالثالثة

لولثركمصطرأيلىتقمهمجداألوفىالنرجةفركازولكنوطمولالكسللعودهلثالث
يهاللتبربةاألولكلدفهوبللضبطهناالكبكلالفرمنايساحتىالعظيمللجهدوبذل
شاعضةولتقورجولتتاإلثباتلختبار

معيتةمققعنيعبرييودىرقمفهوحرقياووخذلمجايالرمزىعلهووومأأربعين
وعن42خروجاقهمعالجبلفىسماثربينبقىإنهموسىعنقيلهفقدةالزمنمن
تشابهثةينقا918ملوكلالكلهطاهائالتىاكلةبقوةصرماأربعينساراتهليليا

قعبرولكنهاحرفيةمدليستفأربعيئللزمنمةمدبقاونقصدأيامعسثرةنقولعندماعادتنا
ءمانوعاطويلةمدةعن

الشيطلن

فكرةتطورعنضيئافلرستدبتاومجلرالبريةفيسوع4ويللذىهوالشيطانعنلقد
الكلمةمنهئطلقتولقدمغاومتترجمعنتشيطانكرجمالتىالعريةفالكلمةءيطانالث

عدبليعامضديقفالذىللقلومهوالربفحالكاألعدلءلوالمقاومينمناألفرلدبعضعلى
وداود92صموئيلالهممقاوماداودينقلبلثاليخافونوالفلسطيون2233

منحهالربألنصإيصانويفرح9132صصوئيل2لهمقاوماصرويةابنئببثاكيعتبر
المقاومبمعتىالكلمةبدأتولهنا54ملأضدهمقاومامجدلمئنهحتىللكلصلللسالم

متاستخدللعتىوبئالمشتكىبمعنىخعستخدمللكلمةلهذهتطوريحدثالزمنمرورمعولكن

سبئافهأءيتاميتألويعتبرللشيطانأنيظهرحيثئربصفرمتلالولاألصحاحفى
يشتكىمامجدحتىناحياةيفتعثائأنوهوقلسياعماللتفسهاختارولكنه6ا

يمالأنممكنمالقولأنهوهنافعمله32وزكر32أوربلدلهأمامضدممبه
اليونانيةللكلمةترجةوهىالشركلفهوالفترةتللثفيللشيطانللثانىاللقبلمافردئهـاضد

ثنهئىالسابقالمعنىعنكئيراييعدماوهذاالمفترىسرفىومعناهاىالعنةملهل

يستمرالقديمالعهدففىذكلةومعالرمحضرفىعليهمفتريااخرضخصايغتابالذىالشخص
المقاومالعدوإتهفهعدوايظهرهحتىبعدتطورقديكنلمفالمعنىللربرصوالثيطانال

لألنسان

مدةدييودءبقاادتطورهذاعالاعدوقديتطوربلهوكماييقىالالكدمةمعنىودكن

ولتمثلالنورقوةقتطاحنانقوتينالكونفىأنونيعتقدفالفرسالسبىءأئنافارسبالدفيطويلة
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الطرفنأحدلنقسهيختارأذاإلنسانوعلىأحريماناإللهفىوتتمثلدلظالموقوةأورموداإللهى

يقفالالمقاوماذوعرفواالفكرةهذهاليهودوأخذنفسهالطياةوقأئعتويدهللحياةتفسيروهذا
واحدمقاومإاليوجدفالنفسهدلشيطادهوءالمقاوهذاأيضااللهضدبلفقطاإلنساناصد

البعرواالمأمراضءورايقفالذلىهوالشيطانأنلشايتضحالجديددلعهدإلىنأقىوعندما
انذىالعدووهو223لواسيددليخوذيهوذافلبمألالذىوهو3161لوقاا

المسيحعملأمامانيهسرذلكمعرلكنه7ت4ويعقوبر8دبطانحاربهئديخب
التىالقوهإت214دمتىاألبدفللهالكمحفوظاآلنهر91ا01لوفاا

اللهحنمدتقعه

عليعحلءجاأنهيعرفكانفقدالريةفىالمسيحلتجربةالعميقالمعمىلنايتضحفقطهنا

الطريقةيقررلكىحيدأالريةإلىءوجاالعملجهذاليقومهائلةبقوةزودقدأنهويشعرجبارأ

تموتحتىأحببهمللخامحبتىخذلهاآلبرمالةكانتلقدهذاعملهيتحمبهاالتى
المقترىالشيطأديدحلوهمأالصليبعلىرفعكإلىذلكأدىوإدحتىإليكاحذبهمألجلهم
ملكرتكأتمحطمهءالخاطىاإلنسانسحقفىاستخدمهاجبارةقوةلكبنآهلهليقول
القوةملكوتيقيمبأنمجربهيطانوالشالمحبةملكوتيقيمأنمنهيطلباآلبللسيفبقرة

االثنينبينيختارأنيسوععلىوكانوالدكتاتورية

إلسانيتينبلصستينتجربةعنالقصيرةفصتهمرفىهىيوهنا

الخحزيروترىوالدبالفهدزئيرالريةفيتسحععندماالمسيحرفيقةكانتقالوحوإنا

يسوعشعوريكنلمهذاولكنلناالمعطاةالصورةفىورعبالنقباضنحسآوىوابنالرى
تزولسوفالمسياأيامفىأنهاألقدمينءاألنبياحلمكانولقدلهءأصدفاالوحموشكانتفقد
البريةحيوانمعاليومذلكفىعهدألهموفطعهوشعويقولالرحوصقاإلنسانبينةالعد

معالذئبفيسكنءإشعياويقول81ة2هوشعءالسماودبأباتءالسماوطيور
جحرعلىيدهالفطيمويمدللصليربعلىالرضيعويلعبالجدىمعاقرويربضفروفا

فرنسيسولعل1169إمقفدصىحبلكلفىيفسدونواليسؤونالاإلفعولد

الوحوشلعلبلوالسالمالرفيهايملكالتىالجميلةبالحالةيتنبأللحيوانأتيعظوهواألسميسى
ملكهاهومذاأننفسهاإلنسأنيعرفأنفبلعرفتالنجربةءأثنا

حوصرفعندمااإللهيةالمعونةهناكنجدالتجربةتواجهنأعندماتخدمهمالئكةوكانت2
جندفرأىالغالمعينىالنبىفتحالهالكمنمفرالأنهالغالمورأىدوثانفيوغالمهإليشع
وحيداحروبهيحاربيسوعيتركلماآلبإن60710ملوك2الجبلتمألومركباتهالرب
أيضامعنايغعلوهكذا

084



المفرحةلبعثارة

14151مرذ

لإليمانتصوىأهميةلهأكلماتثالثعلىخترالميبهانالالتىانحتصرةألةاساهذه
رهىالمسيحى

نجيلال1

إنجيلأوبشارةترجتالتىثحمنماليوتاليةوالكلمةبضأرةأوإنجيلكانتيسوعلةورط
الجديدالعهدلىعميقمضموذلها

بيحثواأنالمسيحءمجىقبلهدلناسحاولهكوه2غالطيةتالحقإنجيلأ
323سأ5فأجديعطينىمنأيوبيصرخولهذاالتخمينعنيزيدوافلماللهعن

ءتضىكلمةيستعملىوعوبوضوحترىأننطيعتالالنفسإنؤريليوسمرذسويصرح
بعدحاجةلهميعدولمويلمسرنهلغهيعرفونالناسبدأيسوعجلعندماولكنءالمأفىثرى
النخمينإلى

قبلالناسقلوبوالتشاؤماليأىعمولكه32اكولوسىءالرجاإنجيلإنهب
نضالهفىزماضألتالضروريةءاألضيانوالطعناإلنسانعجزعنسينكافيتحدثالمسيحءمجى

للبشريةبالرجدءجايسوعءجاعندماولكنصالحاليكون

ضخميتهانقسامهىللكبرىاإلنسانمأساةإن651أفسصاالسالمبنجيلانهج
كانإنهالمتشمللفيلسرفشونجهورعنقيلولقدغريبرباطفىشيطانمعمتحدمالكفهو

منأفتتخيرفىليتكشوبنهورفأجابهأنتمنأحدممفسألهمدىغيرعلىمرةيتجول

بالضياعوالعظمةالمجدفيهيختلطمقدمبمعبدتذكرفىحياقىإنبرنزروبرتويقولأنا
يستطبعيسوعولكنوللشرالبريينموزعاإلنسانأنفىتكمنالبشريةفالمشكلةوالخرلب

اإلنسانللىدلسالمردمعناهاونصرتهمتكامدةوحدةفىالمنفصمةدلشخصيةتدكيوحدان

يظونللناسعنودكأومكلنزمانكافى36أفسىاقةمواجمدإنجيلدأ
أعلنتللتىهىوحدهاالمسيحيةولكنيعطىالولكنهيطالبالوعدإلهالالوعيدإلهاللهأن
يأخذأناليعطىأنفىهوالكاملاللهسرورأن

الموتللىطريقأنهاهىدطياةعنللوثنىفثرةإن101تيمو3الحلودإنجيلهـ

للموتوليسللحياةخلقاإلنسانأنأعلنيسوعولكنمائتنحلوقفاإلنسان

عملولكنهسلبيةحالةيعنىالهناوالخالص131لفسسااطالصإنجلو
قوةعلىالممتصرةللحياةللقوةولكنهوعقابهاالماضيةطيةلمنالتحررفىفقطليىفهوإيجالى

مطمئنةرسالةهىحقأيسوعفرصالةالشر
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بةايو

اليونانيةفالكلمةكذلكليستهاولسهلءشىدلتوبةأذخطأالناسبعفيعتقد

علىالحزنبينوالحزنللندمحالةفيالبعضخلطماوكثيراالتفكرتغييرمعناهالالحامحث
أوصلتهالتىالحالةعلىولكنويكتئبيحزنضخصمنفكمنتائجهاعلىوالحزنانفسالحطيئة

ارتكابهاعنتأخرلماشيئاأذاهامنيصيبهأندونءيخطىأنيستطيعأنهعرفولوالخطيةبليها
علىوالندمالحزنهىالحقيقيةالتوبةولكنالوخيحةنتائجهايكرهبلنفسهاالخطيةيكرهالفهو

الرذيلةيكرهواأناألطفالينعلمأنيجبفونتانىالحكيمللقديسذلكعنعبرولقدنفسهاالخطية
فىمنهايشمئزواحتىقلوبهمفييكرهوهاأنبلفقطيتجنبرهاأناليستطيعواحتىرذيلةألنها
حقيقتهافيعرفعيناهتنفتحالخطيةيحبكانالذىاإلنسانأنتعنىفالتوبةلهمتءتراصورةأية

فيكرههاالشريرة

يؤمن3

يؤمنوااللهعنيسوعأعلنهبماللناسيؤمنأنذلكومعنىياإليخيلامنوأيحوعيقولكا
للتصديقبعيدةكانتالتىاألمورأنيومنوابليهلردناابنهبذلأنهحتىالعألمأحبقدبأنه

واقعةحقيقةاصبحت

هءرفقايخاريسوع

6102امرقس

منأخذهاالتىبالرسالةللقيامالطريقعلىقدمهووضعمصيرهستقرمنيسوعاتهىحالما
الطبيعيةءللبدونقطةمهاعملهأدينقطةمنللقائدبدفالللعملءرفقاإليهيدحوبدااآلب

وفىقلوبهمكلرسللتهويكتبتفسهفيعمالهميكشفصعررةجماعةلنفسهيخنارئنهى
اللهملكوتءبتافىيسوعاتخذهاالتىاألولىالخطوةعنمرقسمجكىالفصلهذا

ويذكرالسمكبصيادىالمقاطعةتلكوامتألتالجليلفىرائجةمهنةاألسماكصيدوكان
قارأل033عنيقلالماأنلبليلعلىحاليوماوكانالسهيرطاليهودالمؤرخيوسيفوس

لللحومءضراعلىقدرتهموعدمالناسلفقركانوقدللصيدالجليلبحيرةفىتتجولكانتللصيد

114324ة11ويالسمكاستبدالهعلىلهمدلفعاأسيوعيأواحدةمرةمنكثروكلط
وجدتحيثروماإلىيصدوونهكانواماذلكعلىوزلد60344مر701فى

وسائلوبطينقلهمدةبطوليفسدالحتىمملحآللسمككانوبالطيعلهرائجةسوقأهناك
بيتأىصيدابيتمثلللسمكبصيدرةكثبالداشهرتولقدالوتذلكفيالنقل

تلميحأاألناجيلوتذكرالسمكتمليحمكانأىتراخيامثلوبتمليحهالسمك
ساجينااسمهاألولللنوعالشباكمننوعيئيستخدمونكانوانىالصيادأنتصريحاأو
وعندماءللماقمستقيمةخعنزلالقاربمنوتطرحأئقالنهايتهافىضخمةسبكةوهىممد
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كأخلهاتحفظكبرةةحقيبكأتهافيصبحبعضإلىبعضهااألربعةاألطرافننجذبالقاربتحرك
أمفيبلشروزتعنفقدويوحنابطرسيستعملهكانماوهوالمأنىالنوعأماالسمك

بمفسهاإلنسانويستخدمهاالمظلةبهويشاألولالنوعمنكثيراأصغرنوعوهودلىثكاألنطممهول
داخلهاالسمكفتجمعبيديهويجرها

لخدمتهيسوعاختارهمالذينالرجالنوعندرسأناألهميةغايةلقىوإنه

أوساطنىينشأوالموكلياتمنيتخرجوالمءبسطاقوماكانواهممننالحظأنمجبا
سعاديأناساكانواآخربمعنىصيادينكانوامالوالعلمالكهنوتيةأمكانتمدنيةأرستقرلطية

الإننىبرناردئموفيقوليسوعبهوثقمثلماللعادىبالرجلوثقالتاريخنىإنسانيظهرلمو

أناسمكأنهميأتىحتىالوجودمنإزالتهمنىرغبتىوهوواحدبشعورإالالطبقةهفتجاهأحع
ملتونواحمهروايتهشخصياتأحدلسانعلىجالسورتىجونيقولبانريشيانوفيمعتدلون

وجههممنظركرهصوتهمنبرةكرهالمتناهيةغبأوتهعممرهكرههمآللرعاع
الغباوةغايةفيالناسمنمليونا72إنجلترافيكارليلقالغضبلحظةوفىتافهقبيحإنه

اللهأنالبدلنكولنقالءللعأاإلنسانتجاهيسوعوشعورءهؤالشعوربينالشقةأبعدما
عشرائنىطىيقوليسوععنكأنمااهنهعملهوفيمنهمالكثيرخلقألنهالرجاليحب
خهغمابقدرنحنالناعمنوعبأىنهغالدعناوهكذاالمسكونةبهمأفتنوأناعاديأرجال

فيهيسوعيظنهماغيرشخصفينظنوأالمنايسوعيخلقهبما

األحماكصيدلليومىبعملهميقومونكانواالسيددعاهمعندمايعملونكانواماذا2
ءاألنبيامنكثيرينإلىلدلهدعوةتءجاوهكذاالشباكاصالح

لستعاموسيقولأيضأعملهمءأثناوفىبللدلهبيتفىوهمفقطليتهمءجألقد
للرلىوقالللضأنءورامنالربفأخذلىجميزوجاتىراعىأنابلنبىبنأناوالنبياأنا

وهوماكندرويقولالمعنىنفسوفى51و741عاموساسرائيللشعبىتنبألذهب
كبلنجرواياتشخصيأتأحل

ءثىكلتدبرالذىوأنتافهيايدكأرىشعصوفى

اإللههللدعوةمنيتهربأنيسنطبعالاللهيمألهعالمفىقيعيللذىفاإلنسأن

فيهايقابلوقمرةأولهذهلمحكنلمإتبعنىلهميسوعدعوةكانتدعأهمكيف3

انفضاضبعدمعهيبقونكانواأخهعوالبداليهيصغونالجموعبينيقفونكانواوافهمفالبديسوع
الجميلوكالمهالجذابةشخصيتهتأثيرغتوقعواأنهموالبدودياحديثااليهويتحدثونلبمأهير
نظرياتىهىهامأوالالهوتيةالعقائدبعضمعألنبحثتعالوالهميقللمدعاهمعندماولكنه
فيهاأستشيرآأنأودخالقيةاألالقواعدمنمجموعةهذهأوفيهابرأيكمتدلواأنزجوآ
إلىتوجهدعوةشخصىالرتباطشخصيةدعوةإنهالحبعنىقالفقدذلكيقللمإنهكال

نقصدولكنناتفكرهميتركواأنمجبالمسيحيتبعونالذينأنيعنىالهذاةالعقلقبلالقلب
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ولكننامعلومةألسباببالناسنعجبقيلفقدماإنساتامجبكمنيسوعيتبعللذىن
يوحنأالجميعإلىأجذبارتقعتإنوأناالسيديقولوهكذامعروفسيببدوننحقم
ولكنقالهمابسببذلكيفعللمبيسوعآمنالذىالغفيرلمجمعأنتعتقدوأننا2123

فقطشخصيتهبسبب

تيسوحنحهمماقاء

مهمةأعظمإنأحدهمقالوكماللنومالللخدمةدعأهمبهيقومونعمالمنحهملقد
عملفىأنفسهمليبذلوادعاهميسوعفعلهكذانفسهفيهمجدعماليحدأنهىلإلنسان
ألنهمفقطمنهيستفيدونلعملدعاهملآلخرينيضيئوالكىأنفسهمليحرفوامضحيةوخدمة
أتفسهمكليعطونه

عملةمعسكردأييسوع

22و12امرقعى

ءالسمابشارةللمدانيوحناظهورفيعرفعندمافيذكرمنطتتابعفىمرقسقصةتسير

واذلكوبعدءالبدهذاعلىاآلبموافقةوينالمتهليعتحدلتوهذهبالعملءلبدله

رسالتهليحملوايجهزهمأنأرادالذينأتياعهاختارصمووعائلهالعملطريقةيختارحتىالشيطان
بيسالطالمكانفىالعملهذاببدأأنالطبيعىمنوممنأجلهمنءجاللدىعملهدأيواآلن

ءاالبتدامكانالكنبسةيتخذإذخدمتهدأيعندمامناواحدئىيفعلكماتمأماالمجمعوهوله

األساسيةللفروقبعضهناكاليومكنيسةوبينبينهالفرقهووماالمجمعهومأولكن
همابي

الكلمةةءوقراالصالةعلىتقتصرفيهالعبادةوكانتتعليمىمعهدعنعبارةالمجمعكانأ
الطبيعىمكانهاالهيكلكانكلهاههذذبيحةوالترانيموالموسيقىهناكتكنفلموتفشرها

واحدهيكلغيرهناكيكنفلمقيلومهمااليهودحياةفىالهيكلمنتأثيرأأعمقالمجمعوكاق
مكانكلنىالمجمعكانولهذامجمعاألنفسهميقيحوائنأفرادعشرةلكلالشريعةصرحتبيما
منعملهيبدأأنرسالةحامللكلإفأللطجيعىفمناليهودمنجمعةفيهيعيعقأالعافى

المجمع

مخصصيناألفرادمنمجصوعةففيهبرسالتهليقوممعداالمجمعكانفقدذلكماوكزب
الخدماتوتدبيرلثعئونهرعايةعنالمسئولالشخصوهوالمجمعرئيسهناككانبالخدمةللقيام

يقدمهاالتىوالهباتالعطايايجمعونكانوانالذيوهمالصدقاتموزعوعنجانبهوإلىفيه

ءالفقرائفقريتناولأنالعادةوكانتالناسمنءالفقراعلىيوزعونهاثمالمجمعفيونالموس
حفظعنالمسئولوهوالخادمأىالخزانثالثأهناكوكانالواحداألسبوعفىطعاموجبة41

إلعالناألبواقوضربالمجمعنظافةوعنالمقدسةاألسفارعليهاكنبتالتىواألحواجالرقوق
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وهىدائمأضاغرةوظيفةالمجمعفىكلنتفقدذلككلومعاألطفالوتعليمالسبتورمءاشد
إنسانأىيدعوالمجمعرئشكانفقدولهذالهمتفرغولعظهناككنفلمالولعظوظيفة
يتخذيسوعجعلللذىاألولالعاملهواألمرهذاوكناللهكلمةبشرحلهقومرسالةعنده
كلماكنمنهالعداوةموقفالسلطاتاتخدتفقبلمارسالتهلشرحععىالطللكانالمجمعمن

للناسالوعطكلمةليقولدعوهجممعيدذهب

جديدرجلهذاأنعرونيثالناعىكانرسالتهتقويمفيدأولالمجمعيدخليسوعكانوحالما
كلكتبةوليسساطانلهكمنيتكلمفإنمايتكلمإذفهوالكتيةرصالةعنتختلفجديدةبرسالة

ومعالهردعندالمقدسأتاقدسمىالناموسلوالتوراةكانتالكتبةءهؤالهممنولكن
وعنالخمسةمويىأسفارتعنىكانتالتورلةأنإالالناموسأساسكانتللعشرللوصاياأن

الحياةرىفلناإللهىأصلهأينكرمنوكلموصىإلىمباضرةأنزلهااللهكاماتلنهايعتقدونلليهود
الكتبهذهكانتفقدهذاوعلىاللهعليهأمالهابليأللهعندمنحرفأيكتبلمفموسىاألبدية

الحياةهموالكلاإلرساداتعلىيحتوىانه2واألعماللاليمانللمعصومالقانون1لهم
أنوالثانىمفصلةدقيقةدراسةيدرسأنهواألولشيئلناالعتقادهذاعلىوببنىالختلفة

ذكرتقدتكنلموإنحتىفيهالمتضمنةالمبادىمنهيستخرجوئنعظيمةعامةمبادكللفىيوفع
للكتبةاحمهاالناسمنطبقةنشأتكلهولهذاللناسمرشدأبذلكوتكونصريحا

الكتبةعلىيتحتموكانالملمأىرباىاسمرؤساثهمعلىوأطلقالعملهذافىتخصصت
أعمالبثالثةيقومواأن

موقفلكلنصلحرأخكامقوانينإلىالتوراةفالعامةهللباديحولواأنعليهمكانا
وانتهتبمبادىاليهوديةالديانةبدأتوبهنالهنهايةالعمالهذاوكانالحياةمولقفمن

كتشريعوانتهتكديانةبألتوالقوانيناألحكاممنبمجموعة

كانتفقدللشعبيعلموهوأنالتاليةلألجيالالضخمالتراثهذاينقلواأنعليهمكان2

ذاكرتهفيكلهايحفظهاأنالكاتبعلىكانكتابفىتوضعلموشفويةواألحكامالتقاليدهذه
واحداحرفاتفقدالللتىإلحأفظةتشبهكانتالتى

الفتاوىهذهتتحولأنالطبيعىومندلفرديةالخاالتفيالفتاوىيصدرواأنعليهمكان3
كئيرةفوانينمنسبقهاماإلىتصافقانونإلى

صلطانهعلىترتكزيسوعتعاليمكانتلقدالكتبةوتعاليميسوعتعأليمبينذنالقرقهوفما

6يقواتعليوجدبالقولدرسهدأيالذىالكاتبيفعلكانمايعلميكنلموالشخصى
أبعدوماللناسويقدمهيقولهماآخرهوالثصخصىرأيهوكانءالعلمأبعضعنيقتبعثم

مشاللةبكلمةتكلهلقدعنهينقلسابقمعلمإلىيحتجلمالذىيسوعوبنءهؤالبينالسقة
ءالسماعوتإلىالناسفأنصتالناسإلىاآلتىاللهصوتبنفسههوكانهواختياره

صوتهإلىبفروبصغائهمبليهالناسجذبعلىعاملممبرلةالفعااإليجابيةنبرتهوكانتثرةمبا
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الشرقواتعلىاألولالمسيحنتصار

3282امرقس

وكانمنهامبهورينيقفوتالناجعلتفقدتعليمهعنتأئيرأأقلالمسيحأعمالشتلم
فىوالذعرالقوضىبعضسببتجسروبهكانرجلءشفاهواإلنجيلهذافىاألولالسي

كثيرهناككانفقديسوعرسالةفىالصنثمهذامالوحيدهوللرجلهذايكنولمالمجمع

المسكينةالجماعةهذهءورايكمنالذىالسرهوفماكثيرةحوادثفىمعهموسنتقابلنهم

الناسرم

ذلكوفىالنجسةواألرواحالشياطينفييعتقدودالقديمةالشعوبغالبيةمعالهودكان
كانتبلفقطاألصنامتسكنلمفهىالشريرةباألرواحمملوعاكلهالعالمكانالهارليلثيقولى
وأحاطواالعرويقعلىجلسوالقدالناعحياةأوجهكلفىوتتحكمنفسهااألرضءاأجوتمأل

هذاعمقيظهرفلكىشورترندلدأماضخماجحيماللعالمفأضحىمهدبكل

منالكثيرإنفيقولالتاليةالحقيقةيقمىفإنهاأليامتلكفىالجميععقولعلىوسيطرتهاالعتقاد
صغيرةتكنلمالمثقوبةالجماجمهذهونسبةصغيرةثقوببهاالعصرذلكمنالباقيةلبماجم

وجدالفحصوبعدمقبرةفىوجدتجمجمه021بينمنمثقوبةجماجمستةوجدتفقد

العصرذلكءألطباهينةسهلةالعمليةهذهتكنلموالحياةءأثنأالرأسفىحدثتالثقوبهذهأن

منهاتخرجحتىالرأسفىعملتالثقوبهذهأنالمعتقدومنللطيىصمإستعدالضعفنظرأ
العصرذلكجراحوكانإفاإنهشورتيفثمالجسدذلكفىسكنتالتىالنجسةاألرواح
عميقأكانالثحياطينفىاالعحقاداذفالبدالغرضلهذاالعملياتهذهيجرونالمئقفينطبقةوهم

ذلكعلىأجوبةثالثةمناكالنجسةاألرواحهدهجاعتأينمنولكن

الخليقةكانتأنمنذالقدممنأنهايظنبعضهما

تقومزللتوالباقيةماتواالذيناأليثرارللناسأرواحعنعبارةانهميظنوبعضهم2
الشريرةبأعمالهم

618تكفىللواردةالقصةوبينالشياطينبينووبطونللناسمعظمولكن3

اىاقمثسوالثانىعزرائيلاعهأحدهمامالكينعناليهودتقاليدوتروىوه2بط2

احدهماودكناألرضللىونزالاللهخدمةفتركاالجميالتددتاسبناتنحوشرورةشهوةجذبتهما

ويدلياطينالثهونسلهوكننسلوأنجبغوايتهفىفبقىالثافىأمااللهإلىورجعندم
الضررفىيتسببونالذكأأىالمنالنككمزيكينيلحكونفهمعملهاعلالفئةلهذهالجمعاسم

واذيتهاللناسضررهووهدفهاوالناسالمحهبنمتوسطةمكانةفىشرورةباعهعمفالشياطيئ
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عددهميقلواللطفاالوينجبونويشريونيأكلونإخهميقولونفهوعنهمغرييةعقائدلليهود
يسارهعلىآالفوعضرةإنسانكليمينعلىمنهمآالفعشرةهونصفمالينسبعةعن

دائماعواعمويسمعللتطهرءمامنالمحرومةواألماكنكالمقابرالقذرةاألمكنةفييعيشونوهم
المرأةوعلىالليلءأثناوخصوصاوحيدايسافرالذىالرجلعلخطورخهموتشتدالصحارىفى

وقتبالخصوصنشاطهمويظهرليأليخرجونالذينواألطفالوللعرايستلدأنفاربتالتى
مرضوشياطينللبرصوشياطينللعمىشياطينفهناكمنهمأنواعوهناكالليلءوأثناالظهرة
إنسانإلىشيطانتةعطبةهىمثالالحسودفعينإنسانأىللىطافتهميحولواأنويمكنهمالقلب

الذكراسموللبعوضوالحماروللثورالحيةمثلالحيواناتبوافمطةيعملواأنويستطيعونثرير
مالئكتهملألطفالعنولذااألطفالوتكرهطريلبشعرتتزينوهىليليناألنثىواسمشيديمفهم

8101متىسةرلحاا

للقديمةالشعوبأنهوالمهماألمرالأمللشياطينفينعتقدأنناليسالمسائلهذهفىوالمهم

يصرخنجسروحبهأنيعتقدالذىالرجلوكنالعقائدبهذهجدامتسكينكانوااليهودوخأصة
زوالمعناهالمسياءمجىأنيرفوهوفيهللذىالروحباصميتكلمألنهيسوعىسعندماخائفا

لمترفينمنجماعةكانتبلالشيأطنيخرحالذىهووحدهيسوعيكنلموللشيطانملكوت
يكلمةللشيطانيخرجكانيسوعأنهويسوعوبيهابينمبراالفرقلكنالعملهذافى

قوتهمكانتبينماكلمتهفىكانتيسوعفقوةوالشعوذةرالرفيالتعاويذدمونيسضخكانوابيماواحدة
شعودتهمفى

المؤكدمنإنهطبيبمذكرةكتابهفىثورنربوليقولالمشكنةهذهءإزاموففناهوفما

بلسلبيةفىالتعملاألمرلضمنانواعايواجهونمنهمواحدوأنأءاألطبامنكثيرينأن
شورتراندلدكتورويقولواألفللشركبيرمصدرعداوتهافىفهىولضحةإيجابيةفي

الخلقىواالخاللكالحروبأدبيةكوارثمنالمروعةلمالعاهذاحوادثإنالطويلةتجاربهبعد
الشرقرلتبينرحاهاتدورضروسحربعلىعنوانهىوالرافيكاألمراضطبيعيةوكوارث

أيوبسفرنىيظهركاتمامأسهنفاللهيقودهاالخيرقوةوبينالشيطانرأصهاوعلى

فإماثالئةمواقفأحديتخذأنيستطيعوإنمابرأىفيهيقطعأنالواحديستطيعالموضوعهذا

لكلأنفظراوالنفسالجسدعنجدأالكثيريجهلونللناسكاذحينمابدائيةعقبدةإنهاا
خاصاشطانامرض

هذايومناإلىصحتهاعلىباقيةظاهرةأنهاويعتقدالجديدالعهديصدقانأو2

يكن1يسوعأىفهويسوعلنفكيرشرحايخدانفعليهاألولالرأىقبلبن3
بالعلمليبثريأتلمويسوعلمىموضوعألنهمعاصريهمنممرالموضوعهذاعنيعرف

يشفيهمأنيستطيحتىعقيدتهمفىالعصرذلكمرضىجارلىيسوأنئي

إليهنصلأنحننستطعلمجوابأهماكانالبدأنههوذلكفيدلنافدلقواشل
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الحاصةلمعجزة

9213امرقس

أصدفائهأحدحيثإلىوذهبوخرجعملهفىلوتعليمهفىءصوامذهالالمجمعفىيسوعكاذ
ءاالنتهابعدالسبتليومللرئيسيةللوجبةيتناولواأنودالعأدةمنوكانبطرسسمعانالمقربين

نحنتوقيتنابحسبعشرالثانيةالساعةومىالسادسةالساعةفيأىمباشرةللسبتخدمةمن

النهارساعاتللوقتذلكمنيحسبونسمصباحاالسادسةالساعةمنببدأكاناليهودكطفاليوم

يستطعلمولكنهدبمعفىبقأمالذىالمضنىالعملبعدالراحةمنقليلللىحاجةفىيسوعوكان

ثالثزفيالقصةهذهوفيالمحتاجينعلىقوتهينفقأنعليهوكانإليهيحتاحمنوجدألنه
مهمةشخصيات

بيتفيبخدمتهيقومأنالعجيبمننفسهيسوعشخصيةكانثاألولىالشخصيةا
تصفقجماهرإلىيحتجلمإنهمزدحمجمعوسطالمجمعنىفعلكماالماصعيرةجماعةوسط

يمنعفلمهوراحتهعلىالناسراحةتفضيلهجانبإلىهذاةالغروبلىخدمتهيقدمعندماله

الغريبءالشىلكنمريضإنسانءلشفاقوتهمناخراجزيذلأنمنالمجهدالمتعبوهرنفسه

بكلمةالمريضءشفاوهىلبمعفىيستخدمهاالتىالطريقةنفسالبيتفييستخدمأنههوحقا
يقومونبماالشياطنيخرجونكانوااليهودمنكثيرينأنبنامرولقدثالمطلقسلطانهالهاواحدة

حماةبهأصيبتالذىكهذامرضفىيفعلونهكانواماوهذاوشعوذهوتعاويذهأسحارمنبه

يعالجونهوكانواالمحرقةالحمىالتقليديقولهماسبحيسمونهكانوافقدبطرس

خروحيومأولفىيقرأونثمشوكشجرةإلىمربوطةالحديدمنمصنوعةسكينبواسطة

نوعايقرأونوأخيراه3خروجوالثالث34خروصيوموثافى3و32
السلطانيفارقفلميسوعأماءالشفانالقدالمريضإنيقولونوهكذاالخصوصةالشعوذةمن

3كحنثكروسياكلمةالكاتباستخدمولقدورتجبهمالودشعوذةإلىءيلتجىلموكلمتهالمطلق

ظهرماوهذاالمطلقةوالقوةالكاملةالمعرفةبينالجمعتفىوهىالمسيحسلطانعنبهاليعبر

المرضىأحدإنئورنرالدكنوريقولالمجمعفيأمالبيتفىنءسواهوتعايسوععملفى
إنهابالقولثورنرفيجيبهالمريضيقولهمالكلءاإلصغاعلىمقدرتكمنأعجبإنىلهقال

مركزألينالمعجزاتهيستخدملمإنهيسوعهموكاذهكذابالناساهمامولكنهمقدرةليحست
بالنأسيهنمكانألنهاستخدصهاولكنهواسعةشهرةأومشرفا

صحبةفىطويألوقتاقضواقددلتألميذيكنلملآلنللنالميذهىالثانيةالشخصية2
حماتهبمرضبطرسشعرفعندمامتاعبهمكلعنيخبرونهكيفتعلموافقدفلكومعيسوع

رفقافكليفعلكانوكذلكالمنزليةبمتاعبةيسوعيخبرأنإيسعهلمالبسيطمنزلهواضطرلب
المتكررةزياراتهعنثوررنرالدكتوريخبرنامعهحياخهمأسلوبللعملهذاأضحىحتىالتالميذ

ءللشىوكانمعايصلياأنقبليتركهالراعىهذايكالموالسنفىمتقدماوكانالرعاةألحد
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معيتكلمكمااقهمعيتكلمكانالراعىهذاصالةفىالنناهيةالشاطةهوثورنرأدهثلذى
كانفماالراعىذلكصالةبأمرزوجتهأخرإنهثورنرويضيفأتعابهلهيذكرعادىفردأى
معهالبسبطةالصداقةهنلهماتكونأنقمايعطأنلدلهمنوطلبازوجهامعركعتأكاإالمنها

ويقوللفاصةاشئونهمكلفىويستشوانهأتعابهصاكلثانهللهماصديقأيسوعصارفقدكانوقد
آالمهلهثكوويعيادتهإلىيأتىمريضكلاليينصتكنبخفسهيسوعأنتأكدإنهثورنر
الظروفكلفىشعارهايصبحايىالمشحبةالحياةهىهذهالعمرصديقيسوعأضحىلقدنعم

ئناألولالدرسهذاالتالهميذتعلموهكذايسوعإلىأتعابكخذالقائلةالترنيمةكلمات
المرنةويسألونهيسوعإليهمومهمكليأخذوا

لتخدمهمقامتشفيتحالماإنهاالبشرعهايقولبطرسحملةهىاألضرةوالشخصبة3
اسكتلنديةأسرةشعارعنهذاالمضحيةالخدمةفىيسوعمننالغاالتىالصحةهذهفاستخدمت

أخدملكىمخلصأنأشعارهارفعتإذعظيمة

يسوعحولالتجمهرءابتدا

2343امرتس

فلمواحدمكانفيمحصوراخبرهاييقىانيمكناليسوعبهايقومالتىكهذهئكلماالإن
حتىءالمسايقبلولمالجديدةوتعالهالقوىسلطانهخبرانتعئرحتىساعاتيضعتمضىتكد

يتوافدواأنالممكنمنوكقالشافيةلمستهطالبنيسوعإلىاتينبطرسمنزلالجمأهيرحاصرت

إرمياالسبتيومفىمأحمالاإلنسانيحملأالتعنىكانتالسبتشريعةأنلوالءالساقبلعليه
السبتيوممحظورعملوكلعماليعتبرألنهالمريضحتىحملللتقليدحرمفقد7142

عنثيثايعرفوالمولكنهمءمساالسادسةفيوينتهىصياحأالسادسةالساعةفيييدأاليوموكان
وظهرتللشمسغربتلمافكانءالسمافىنجومثالثةبظهورالستتيحددونفكانواالساعة

وشفاهملهمواستجابليشفهميسوعإلىمرضاهمحاملينناحومكفرأهلانطلقالثاللةالنجوم

للشارعفىوالثالثةالبيتفىوللثانيةالمجمعفىمرةءشفاعماياتبئالثيسوعقاماآلنإلى
جونسوندكتورعنتيلولقداليشريةالحاجةءلندايسوعجاباستمكانأىفىإنان

يسوعكانهكذاالحاجةصديقإنه

الذينسئمواولكمشيئأيفعلأنيستطيعإنسانأفيهعرفتاأليسوعإلىالجماهراندفعت
يذهبونالناسانقيالوقديماشيثايعملواأنعنيعجزونولكنهمالكالمويطيلونيتكلمون

الشخصدائمايطبونفالناسالغابةقلبفيسكنولوحتىفيرانمصيدةيعملأنيعرفمنإلى

بالحاحيسوعطلبواولهذافعالةتيجةإلىمعهميصلالذى

لبليحاذبيكنلميسوعإلىالناسقاندفاعبشريةمأساةبدايةهنانلمحذلكرغمولكننا
فيهرأواولكنجديدةرؤىفيهروالمعطاياهطلبوابلهويطلبوهلمإنهمعللنفطلباولكن
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مموففهمفىالناسكلهكذاعامةإنسانيةمشكلةاكوعهذهزادتوهلكبيرأخزنأ
وقتصلىإنسانمنوآءللرخاوقتالسمدإلىترتفعالتىالصالةأحصيتفلواللةوابناللة

يعرفونهالوالمحهازماتمسألةهىعرفهمفيفالديانةشروقهاعندصالنهنسىثمالشصمكروب
ولكناحتياجاتنايشبعأنيستطيعوحدهألنهيسوإلىنذهبإننانعمحياتهمتهتزعندماا1

مأساةإلىاألمرالنقلبشخصيةمحبةعالقةإلىهذهالحاجةعالقةتنطرولموهكذاالحالاستمرلر
حياتناأيامكلونذكرهخبهدلذىالثحخحيهوولكنهالتجاربعندنستخدمهشخصاليعىفالله

العملءونداالتأملساعات

393امرذس

ولكنفيهيسترتخوفتلهيكنلمبموعأنيخدءكقرناحواحداثعلىالفرديطبأعند
ءالعطاطريقهوالحياةفيطريقهكانوإنفإنهاآلبيتقابلأنيخبأتتمامأيعرفءيسو
يخبيصلىانيخبأنههذاومعنىالطريقلهذاالقوةلنفسهمنهيستمدءينبوإلىيختأخلكنه
إنالصالةعادةالصغيركتابهفىيلذيندكتوريقولىللسماواباهليقابلفرصةلهتكونأن

فيالهوبجهلهعنمسئولفهوالصالةاإلنسانلأفإناللهإلىللنفسءندامعناماالصالة

لحكمةالفرصةتعطىالصالةففىدلضعيقةالقاصرةإمكانتهإلىمحدودةغيراللدلةإمكاناتإضافة
أنخبيعطىلكىأنهعرفلقديسوععرفهماهذاالقاصرةحكمتنالتتغذىالفائقةالله

إلىاحمتاخفديسوعكانوإناآلبهايقابلأنيخبالمحناجةالجمايريقابلأنقبليأخذ
خنبالحركفكمالصالة

وجوههمفيبابهيوصدأنيسوعيشأولمإليهذمبواالصالةمكانفىهنالثحتىولكن
خلوتهنىوهوحتى

كثيرفىوالراحةاألحيانبعضفىءالشفاهوالطبواجبإنءاألطبامثاهرأحديقول
علىالناسيساعدأنهوالطييبواجباذاخرويقولوقتكلفيءوالعزااألحياذمن
يكنفلميسوعيفعلهكانكلهوهذاالمؤكدةاإلنانيةالحقيقةهىفهذهيموتواوأنيحبواأن

ومشاكلاالخرينعنبعيداصالمفيليعيشواأنفسهمعلىأبوابهمفلونالذكنللناسكبقيةيسوع
المتعبجسدهصوتمنأذنيهفىاقوىكنالملحةوالحاجةالمنهكةاألجسادءفنداكالاالخريى
الواجبالعملتعملالفالصالةالجماهيرليسأعدصالتهمنقامفقدولهذاالراحةعغىالذى
هنعملهلكىللقوةتعطبناانهانعملهأن

فىللرحلةهذهخبريذكرمرقعىأنومعالجليلمجامعفييةتبشصرحلةكوعبدأوهكذا
يشفىكانليشرذهبكلماوكانشهورابلطوطةأصابيعاستنفدتأخهاالبدأنهإالواحدعدد

لينهايسوعيفصللمثنالهاتفاككانتولقد

كلليستالكلمةإنثصوالتببالكالميكفلمللعملعنللكالمينصللمصوأ
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إىدعاهفدكاذلواإلنسلنمنهينتفعكانفماذابعملهكالمهيشفعتكلممتىفكانءى
تلميذعزفوزدكيخبرناعملهفىكلمنهيظهركانيسوعلكنحاجتهفىيتلوىتركهثمالله
جميلهادصمكاتفىووضعهمرمجأكردياواشترىعامرةمكتبهعنففتشالدراسةعلىعزم

عمابغيرالكألمالالصيرالرجلىيقعلهمابالفبطهذاالنومفييغطوبدأبالكتابأمسكصم

الديسدكأذتتصرفالميحيةفىاتجلملتهاكالنفسعنلسدايفصللمإنه2

معاتفيهماأنالمسيحيةوكلوروحجسداإلنسانأناألمرحقيقةلكنماءثىفىيعنيها
الشديدفقرهركماللةمعبالعشرةيتمتعاناإلنسانيستطبعفيهاحاالتهناكانننكرالنعم

اإلنسانهذانركانإلىدافعاالحالةهذهنجعلأاللمجطولكنالعارىوجسدهالخاويةوبطنه
البعيدةللقبائلوحمدهالمقدسالكتابيحملواأنيكتفوالمفألمرسلونهذاالجسدىبؤسهفى

والرمأمرلكنهلهلزومالترفالياالجماعىاإلنجيلإنوالمستشفىالمدرسةمعهمحملواولبهم

معأوالجسدالروحرسالةهىالمسيحيةفالرسالةالخالصكلمةتقديمفى

ءشىكلرينسىفقطءللسمايعيثىأنيحاولمنهناكاألرضعنءالسمايفصللم3

ءالسماويتركفقطباألرضيهتيمنوهناكعملىغيرحيالىعالمإلىيتحولوبذلكاألرضعا
حتىنصلىأنيعلمناوكانمعااالثنينربطيسوعلكنفقطمادىصالحالصالحأنويظن
باألرضءالسماتدتقىحيمااألمامإلىلظردقدنعم601متىاألرضعالاللهةإراتتحقق
األرضعلىكذلكءالسمافيالمطلقآوالحاالشريعةهىاللهإرادةوتصبح

األبرصءذفا

5454امرتس

يسوعأرسلوعندمافظاعةوكزهااألمراضأشدمنالجديدالعهدفىالرصمرضيعنبر
وأبأسلفسىاألبرصفحياة018متىبرصطهروامرضىاشفوالهمقالنالميذه
كهككألكدووطأكامحعثمدالقاموسفيمقألهفيماسترمانجوىويقولإنسانيةحياة

أنواعوهناكللبرصمرضمثلعديدةلسنيئإنسانيتهمنالمريضمجردمرضهناكيوجدال
منهثاللة

القاسيةاآلالممنونرباتللعميقالنوممنبنوباتالنوعهذايبدأالدرنىالرصهناكا
هنهوعلىلللونعديمةمقأئلةبقعالظهرعلىوخصوصالبسمعلىتظهروحينئذالمفاصلفى

فوقالدرناتتتجمعثمعيكاالجلدويصبحرماديةتنقلبثملللونورديةدرناتتظهرللبقع

قالكماشكلهويصبحمنطرهالمريضيفقدحتىنةالسحتتغيروعندئذولبةوالشمفتينالوجنتين

عفنسائلمنهاشلووالتقيحللكرفىالدرناتهذهتأخذذلكوبعدكاألسداألقدمون
اليدانتتقرحثمالصوتيةاألوتارلتقرحالصوتمحوزاثغاللنظرويصحالعينينحاجبايسقطثم

صنولتتسعغالباللمرضويمكثالمتقرحلللحممنكملةضللمرليصبحرويالورويداوالقدمان
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الموتثمالطويلءباإلغماأوبالجنونإمابعدهايصابثجالغضبيعصالمريضيخهاحممبح

لكندلسابقالنوعنفأعردضهىاألولىوأعراضهالمخدرالرصفهوالثافىالنوعاما3
المريفىيشعرأددوذحساسيتهمنهالمصابءالجزفيققدالعصبىالجهازيصيبللنوعهذافىاألذى
أخرايتحققولكنهواالالباتالحروقببعضمجحتىلهمجدثماذايعرفالوقدألمبأى
العصبىبالحهازوفتكالمرضتفاقموكلمايولمهأنهيشعركانالذىالمرضعفىيوجدالاأللمأن

معتصيبهاثمالتآكلفىهذهتبدأثماألصابعنىتظهرالبقعهذهوتبدااللونعديمةبقعظهرت
لمدةالمرضويمتدكلهاتتآكلوقدواليدينالقدمنمنكلأصابعوتزولمخيفتقرحالقدمأصابع
للجسدمرعبءبطىموتعنعبارةوهىصنة03

والرصالدرنىالرصبينخليطعنعبارةوهوانتشارأاكثرالنوعفهوالثالثالنوعأما3
المخدر

مصابونكثيرونيحالمسأيامفلسطينفىكانأنهضكوالالحقيقىالرصأعراضهىهده

يتضحالجديدالعهدفىءجاومما11الالويينسعرفىوردمماولكنالمروعالمرضهذابمثل
تصيبالتىءالبيضاالبقعمثالفناالبرصاسمعليهاأطلققدالجلدنصيبأخرىأمراضاهناكأذ

المنتعراألحمرالقوبونهاكالثلجأبيضالجسموتجعلاالقوتسميهافيهوتنشرالجلد
وهذاوالبيوتالمالبالرصيصيبقد73و3133الوينوخسبالشرقفىكثيرأ

أوالمالبحىأواإلنسانيصيبزاحفمرضصعلىاليهودئطلقهرصالمرضأنبعنىكله
هذهوبنحقاالمروعالرضذلكبينيفرقواأنيسنطيعوالمالطبيةالمعرفةكفايةولعدمالبيوت
الضررالقليلةالجلديةالظودمر

الناسجماعةمنيطردفهوالثريقابلهاالتىللعامالتافسىمناألبرصمعاملةوكانت

الناسيحذركانذبوأيماالعلياشفتهمغطياعأريةورأسممزقةبسبمالويسيروحدهوينعزل

المعاملةهذهىنفالمسيحيةدلوسطىالقرونورثتولقدنجسنيعاليةبصرخةوجودهمن

ويصلىالكنيسةإلىاألبرصيقودللصليبمعهوحامالالرحميةثيابهقىالكاهنفكانالهودعن
البرصبيوتفىيسكنءسودامالبسيلبسذلكويعدمبتحىيعتبرإذالموقىصالةعليه

كوىمنالخدمةيدينظرقدبلقداسايحضرأنوالالكنيسةمنيقصربأنيستطيعوالانحصصة
الجسدىمرضهمنيعانيهمااألبرصيكففلمهذاوعلىالمسكنحائطفىضيقةنحصوصة

وبابرخطراالمجتمعفىيعتبرألنهقلبوإنكسارمبرحةنفسيةآالمايقاسىكانبل

الويننفيمذكورةوهىبرصهمنشفىلمنالكاهنجهايقومفكاناألبرصتطهيرشريعةاما
ولكنهءالشفاعديممرضفهوالحقيقىالرصمنيكنلمءالشفاهذاأنالمؤكدومن21

ويذبحعصفوريأخذثمللكاهنيفحصههكذاللمراسيموتجرىالعادىالجلدىالمرضمنشفد
العصقورءدمافىلطىللعصفورمعكلهاويعمصمهايأخذثججارىحىءماعلىأحدهما
أيامسبعةوبعدشعرهويحلقمالبسهوينسلالمريضيفتسلثمحراالعصفوريطلقثمالمذبوح
وجدىحملينمنذبيحةتدمذلكوبعدوحواجبهرأصعهشعريحلقثمأخرىمرةالكلمنحصه
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الكمياتهنوتقصطبعاالزلمجةمنومعياربزيتملتوتةدتيقأعشارثالثةشوتقدمهاعز
للمرةيفحصهثماأليمنقدمهوأصعاأليمنوابهامهايئالمريفاذنالكاهنيلمىثمءللفقرا
البرصمنوتطهيرهشغائهشهادةيعطبهذلكربعدالثاثة

اإلنسافيعلىوحنانهيسوعقلبعنتعبيرصوتثيخهذارأل

إنسانإلىييهلماناألبرصعلىمحرمأنهمعنداعهسمعاألبرصالرجليطردلمإنها
وفهمبحناناإلنسافىالبوسواجهيسوعولكن

يسوعنظرفيكهولكنلسهالريعةتحرمالذىالنجلمسولمسهيدهمدثم2
بائسةبشريةنفساكاننجغير

يكسرلمفيسوعالشريعةيسوعتمموبذلكالتطهيربشريعةليقوملهأرطهرهأنويعد3
يفعلأنيجبكانحينبهقامبلالطقسىاالمرس

والحكمةوالقوةالحنلذهنا
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الثانىألصحاح

ىأنيمكنالالذىاإليمان

6ا2مرقس

انتشرماوسرعانكفرناحومإلىأخرىمرةرجعالمجامعبينرحلتهيسوعكملأنبعد
يسوعفيهكانالذىالييتإلىللناستدفقالعادةوحسبالمجاورةالكورةكلفىرجوعهخبر

يريدمنلكلاألبوابمفتوحةالبيوتوكانتللجميعمشتركةسفلسطفىالحباةكانتفقد
للييوتيكنلموخلوةفىيكونأنصاحبهأرادإذاإالموصدابابانرىأنيمكنوالالدخول

بالناسالمنزلامتألفقدولهذاالشارععلىمباشرةتفتحاألبوابكانتبلمداخلالوفتذلكفى
يسوعكالمليسمعواجاعواءهؤالوكلحراليهلقدمموضعيكنلمحنىبهأحاطواصماخرهإلى

أنوحاولوامفلوجارجألبينهميحملونرجالأربعةالجمعوسطظهرفجأةحيئوعلىالمعزى
بلاأليدىمكتوفىيقفواولمالزحامشدةمنيستطيعوالمولبههمالبابمنيسوعإلىيدخلوا
فىيستخدموتهاأصحأبهاوكانمسطحةفلسطينئالمنازلسقوفكانتأخرىطريقةحاولوا

السقوفوهذهمباشرةالسطحإلىتقودخارجيةسلمهتاكوكانتءوالهدوالراحةسأعات

بواسطةبيخهاالفجواتوتغطىأقدامثالثةلوحيئكلبيئمسطخةخشبيةألواحمنتصنعكانت
بينالسقفهذاثقبالسهلمنكانفقدولهذاالطينعليهاويضعونمحرومةالخشبمنأعواد

ونقبواللسطحلدصعدوافقداألربعةالرجالفعلهماوهذالصالحهأيضاالسهلومنلوحين
للفاهمايتسامةابتسمالمريضالىيسوعنظروعندمايسوعفدمىعندللويضودلواالسفف

خطاياكلكمعقورةيابنىوقالإليهالتفتمممالجماعةعذهإلجمانوالمقدر

يفهمانيستطيعيسوعأيامالناسعقيدةيعرفالذىولكنللقولهذاكثرونيستغربقد
يقاسىللذىفالشخصولفطيةاأللمبينبطونسلليهودعنلقدللكلماهذهيسوعقاللماذا
التيمانىلليفازنطقللقوللهذالدئهغضبعليهأنزلتماخطيةفعلقدأنهالبداآلالممننوعأى
الههودءعلماويؤكد47أيوبيبروهوملكمنلذكرأيوبأصحابأحد

هذهخطاياهكلغفرتإذاإالمرضهمنإنسانايرأأنيمكنالأنهيذكرونعندمانفسهالقول

فيقولالبداثيةالقبائلبينوخاصةاليومإلىتتفشىمازللتمىبلعصرناعلةغرلليستالعقيد

مهمالمسبحىحتىنجاسةأهواليدافىنظرفىالمرضانالمرصلونيئكرألمتورنربولدكتور
تنتجكعوةأمرلضفهناكذلكننكرالتحنمريضوهوالربءعشافييشركأناليستطبع

ذلكمعلكنللوالدخطيةنتيجةتءجااكلأمراضوهناكالمريضيرتبههامعينةخطيةمن
للمهوديفعلكانكماواأللمالخطيةبيننربطأكوقتصفىنستطبعال

العقيدةبنفعىمتمسككانأنهوالبدصهودياكاننفسهضفالمرأعمقمعانللقصةولكن

أسالهحتىللباطنأوللطاهرعقلهعلىاصتولىقدللشعورهذاأنواليدزخاطىألنهمريغىفهو

894



لحدىقصةدلنفسيونيذكرماوكئكالاإلنسانحياةعلىالباطنالعقلتأثصأقرىفما8الفاج
لتزدىالبيانوأمأمللفتاةهذهجلستالصامتةاألفالمأيامللسيمادلرفىالبيلفوتلعبكانتفتيات
الفتاةبأطرافإذالدارجوفىالسجائردخانولنتشرللورموعماألنوارأطفكتولماعملها

فلمءاألطبافحصهاتماماشلتبلتستطعلمالحالةهذهمنتتحلصأنحاولتولماتتبمد
هذاسببعرفالفتاةهذهلحياةالتاريخىالفحصبعدولكنللشلللهذاجسمانيأصببأيجدرا
علهامخيةلمهاوكانتمهدعافىنائمةكانتأنأساليعببضعةوالدتهابعدحدثفقدالشلل
أطفأوهاماعرعانولكنالنرانبهاوأمسكتفراشهاعلمنهأضرارةفسقطتجارةمفمهاوفى

األنواراللقئتفحدالالسنهذهللىالباطنعقلهافيلختزنتدطادثةولكنماضرركلسهالمو

هكلنابالشللفأصابهاالظاهرعقلهاللىالهلعقفزالسجييلردخانرائحةفيهاوانتسرتالسبمادارفى
هذهعليهواستولتعظيمةخطيةارتكبقدأنهيعتقدكنفهوهذهقصتنابطلمعحدث

فعلهماأولكانولذلكخطيتهعلىأجرةيظهعنللذىالمرضصريعسقطلنهبدرجةالقكرة
الظالمفىخييدفاطفالاإلنسانيطمئنكمافطمأنهعليهغاضباليعاللهأنلهأعلنأنههويسوع
بهأمسكالذىالشللفاتراحضصرهعلىمنئقيلحملوانزاح

غأضباليسلدلهإنيابنىقائالاللهمحبةانسانلكليسوعيعلنفيهاالتىهذهجميلةلقصةإنها
أبيكبيتإلىلرجعتخفالعليك

تجاوبالالتىالمناقشة

2721مرتس

الشدريمءأعضاوخاصةعليهللقادةعيونفتحعلىعامأليسوعحولالجمايرالتفافعن
االنحرافأتمندلديانةحفظهوالمنظمةلهذهاألولالعملكانفقدليهوداألعلىالمجمعهو

جمأعةأرسلالمجمعهذاأنمرققصةسياقمنويظهرللنبوةمدعكلومحاكمةوالهرطقات
األولىاألماكنفىجلسوا5فجاعواللشريعةهوتعاعملهمطابقةمدىليعرفواعليهيتجسسون

لغرليستالخطايافمغفرةصعقواخطاياكلكمغفورةللمفلوجيقولسمعوهوحالماراقبونهوبدلوا
التجديفىوعقوبةءعليهويجدفاللهطانسإعلىيتعدىهوفإنماالناسمنذلكيحاولومنالله

يسوعادإالاعصراضهميعلنواأنمستعدينيكونوالمولكنهم4261الارجماالموتهى
يعتقحونإخهمئرضهمعلىوتحداهمالمبادرةموففاتخذعقولهمفييجرىماذايعرفكانالذى
أنأيسرأيهمابالقولواجههمفقدولهذاءخاطىرجلفللريضمأبخطبةمرتبطللرضأن

يقولأنيمكنهرجلأىإنوامضىفراشكاحملقميقالانلمخطاياكلكمغفورةيقال

أنأماعملياغنبرأنيمكنالكلماتكونهاعنتخرجالجملةهفهذخطاياكلكمغقورة
كذبلظهروإالالعملىالبرهانمنوالبداخروضعفلهاوامشىفراشكاحملقميقال

لكمغفورةالقولفىلىحقالأننظنونأنتمهكذايسوعكالممضمونكانولهذاالمدعى
الذىالفخفىدلكتبةووقعالمفلوجوضفىبكلمتهيسوعنطقثمهذاالحظواولكنخطاياك
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فخطاياهإذنيشفىهووهاخطاياهغفرتإذاإاليشفىأنيمكىالالرجلآنعرفهمضصبوه
دضطرابهمفىتركهمفقدولهذاصحيحلعالندفطايايغفرأنهيسوعيخروإذأغفرتقد
النهارتوإالالمذهلالشخصهذامعاألمرمعالجةمنالبدأنهلهموظهردلشثغضيهموفى
موتهوثيقةيسوعكصبوجقتاديانهمص

أمورثالثةيعنىإنهالخطايابمصرةيسوعيعنىكانماذاولكنصعيهاحئةإنها

داودمعالنبىنائانفعلكماتمامااإلنسانلخطايالدلهغقرانيعلنأنهبهذامسوععتىقدا
للنبىناثانمنكانفماخطيتهعلىبحزنداودندمعمهخبشعةعنلهوكشفجاعهقعندما

21صموثيل2تموتلنخدتكللثغفروالرببقولهلهلللهغفرانلهلحلنأنهاال

فعلهكذالداوداللهكفرانيعلنكانبلالخطايايغفرالذىهوناثاقيكنفلم3ا
للعفرانهذالهأعلنألنموىيسوعيعملولمللمفلوحخطيةغفرللذىهولكلينيسوع
كافيخرقسكلولكنهحقهذايكوققد

أعطىقدبلأحدايدينالاآلبقالللذىفهواللهعنكوكيلذلكقعليسوع2
وكلهأنهفالبدالدينونةعلىوكلهقداآلبكانفإفا522يوحنالالبنكلهاالدينوتة
إنساناوكلافابئلطقيقةهذهالنيوضحقدقصورهمعالبشرىثيلوالططاياغفرانعلىأيضا
يعتقدألنهذلكيفعلفإنهوباحمهألجلهصعكليفعلأنللسلطةطلهوئكمالهصعلىاخر
منصادرأنهعلىيؤخذفإنماعنهيصدرقولأوفعلفكلموكلهيفعلكاكامافيتصأت

كلمةهىإنمابهانطقكلمةوكلضىءكلفىوكلهفقداالبمعيسوعكلصرهكذاالموكل
نفسهالله

منالحقيقىاللهموقفإظهارفىيتلخصيسوعحياةفجوهراخرمعنىهتاكولكن3
يطالبدائماقضائهفىحمسالجبارولكنهعادلقاضأنهاللهفىللناسعقيدةكتوقدالناس

الخطايايغفربأنشغوفمحبأباللهأنلكللنفقدذلكعكىأظهريسوعولكنعاإلنسان
قلبلعينيهكشفتماحدثةولكنصغرصبىوهووالدهمجهلكانإنههندىلويعىيقول
الرطوبةوكانتالقيظأياممنيومفىولكنيخافهكانولكنهويجلهيحترمهعنلقدحقيقةاالب

أجفانهثقلتولماعيونهالنومدلعبفقدلينامالكنيسةفىعينيهيغمضلالأبلالجوتمأل

يحتضنهوجدهلدهشتهولكنليوقظهيهزهأنأرادإنماأنهظنألنهفخافإليهعتدييهذرأعرئى
هكذايجهلهكانللذىالحبلهأبيهحبىعلذهنهانفتحوحأالليناممرجوضعفييضعهلكى
الناسعرفلقدوالغفرانالحبموقفنهماللهموقفلهمأعلنلقدالناسمعيسوعفعل
خطايامغفرتالساعةهذهوفىهنالهمقالإليهمءجاعندماألنهيسوعحياةفىحقيقتهعلىالله

للخطاياوغفورمحبةلللهألنالخطايايغفريسوعإناللهلموقفإعالنهىالقصةفهذه
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الناسكلمنالمكروهالرجلعوة

23141مرذ

وبدأاليهوديةالديانةقلدةوبنبينهالحربوبدأتيسوعوجهفيأبوابيوصدالمجمعبدأ
ليعلموذبالمجمعبدورههوفتركاللهبيتمنمطرودااللهابننرىفيهالذىالمروعالمشهد

الجبلصقحومنخيمتهالزرقلءالسماومنبهشتهالطلقءالهوامنواتخذالبحيرةءثاطىعلى

رفمااأليامتلكفيبدعةيكنلمالطلقءالهواوفىالبحيرةءضاطىعلىالتعليمولكنلهمنبرأ
بدأوهكذامنهويتعلمونكالمهيسمعونتالميذههءووراييروهواليهودىالمعلمرىكانما

منهمواحدكأىيسوعيفعل

عنمغلقةدليهوديةيقالكاذوقديماللمولصالتمهمامركزاكانتفقدالجليلمقاطعةأما

بينالوصلحلقةكانتفلسطينأنوحيثالعالمكلعلىمفتوحبابفهىالجليلأماالعالم
ئكلظممنكنوفدالبحرطريقفهناكومهمةكثيرةطرقبهاتمركانتفقدوأورباأفريقيا
ضاروذفرادىللكرملجبلثمكقرناحومإلىالجليلبقلبمارادمشقمنيبدأكانلمللعاطرق
إلىيتجهثمالمتوصطالبحرساحلعلىعكامنفيبدأالثانىالطريقأمأمصرفىهىوينوغزه
تحارياطريقاكنوفداإلمبراطوريةحدوداخرحتىوينتهىالعربيةءصحراإلىويسيراألردنعبر

الوقتذاتفىوحربيأ

واليةوكانتاليهوديةصغيرةدويالتإلىمقسمةفلسطينكانتفقدالسياسيةالناحيةمنأط
للكبررهيرودسبنانتيباسهرودسسيطرةتحتكانتوالجليلرومانيونحكنميحكمهارومانية

الحدودعلىكفرنأحوممدينةوكانتلهرودسللثاقاالبنفيلبسمجكمهفكاناألردنمرقأما
لبماركهذهكانتولماللجماركمركزأكانتفقدولهذاالجليلومملكةاألردنشرقبينما

المدينةتلكفيللضرائببجباةمملوعةكانتالدينةأنفالبدوالوارداتالصاثواتعلىتفرض
خدمالذىكزكايكنولمهيرودصىلحسابيعصلكانمتىأنومعالعشارمتىيعملكان

للغأيةمكروهاكانأنهإالالرومانيين

ويسوعمتىشخصيةعنولضحةفكرةتعطينالمنىالميحدعوةوقصة

ولقدينبذهمعنبلالمجتمعبهميعترفلمالضرائبجباةألنمكروهارجالمتىكانا

مامنميأخذواأنوحاولواللضرائبومحئكالتبالقوانينللناسجهلبدورهمهماصتغلوا
ممقوتينلذلكوعنواألنفسهمالباقىحفظواثمللحكومةالمقررةالمبالغودفعواأخذهينطبعون

الغشاضينللزناةقائمةفيمحابمأحدلوسيونفيضعهمأيضااليونانيينمنبلفقطلليهودمنليس
الذىللشخصاقتهصدوهبولقدالجمعمنالمنبوذالرجلودعاأحبميسوعولكنالفاسدين
لبتمعكلكرهه

للموكدفمنالضكلعذابهوخقياعذابايعأنىالوقتفلكفيكانمتىأنوالبد2
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القويةيسوعكلماتانوالبدإليهينصتووقفإليهالذاهبينمعفذهبيسوععنحمعت
ولكننفسهيكرهفبدأوعملهوحالتهنفسهبشاعةورىوبدأقلتهأعماقإلىالحجباخترقت

أعيهمفىنجحعىألنهيقبلونهالألنهممستحيلهذاعصرهفىالدينرجالإلىيذهبمنإلى
فيقوللندنفىحدثتكهذهحالةعنردوودهوكيخبرنايعملفماذايقابلهمأنيستطيعوال

منهولهابزوجهاليسصينىرجلمعتعبثكانتالفقيرةلندنءأحيامنالسرةسيئةامرأةإن
نقسهافيوجدتولماالدينيةعاتاالبئأحدإلىمايوماالمرأةهذهحضرتشرعىغيرطفل

سيدقىلهافقالاالجقاعواعظهاءجاولكناالجتماعهذاعلىتترددأخذتالحضورإلىميال

باالنقطاعهددنهنافالسيداتأخرىمرةعاالبئهذاتحضرىأالمنكأطلبأنيؤسفنى
سيدىألهوقالتوجههفىالمسكينةحملقثوهناأخرىمرةهناحضرتإذالحضورعن

الخلصإلىاوقاثالخالصجيشوجدهاالحظلسنولكنمثلىخاطئةتذهبأينإذن
هلكقدماويخلصليطلبءجامنبهالتقىأنإلىمنبوذاظلفقدمتىمعحدثمابالضبطهذا

ءشاطرعلىسائراطنعندمامتىدعافلقديسوعحياةمنجانبأالقصةهذهوتكشف3
أحدقالكاالحالفيفانتهزهاللخدمةمواتيةللفرصةلمحنلعاىسيرهفىأنهبمعنىالبحرة
وفيرأالحصاديكونماالستعدادداصمكانإنهالخدمةعنيكفلمسيرهفىحتىءالعلما
بالناسالمزدحمةالشوارعفىسيرناءأثناللمسيحأناسعننيحثكنالو

يحملهمابأعمقءشىكلتركلقداخرتلميذأىمنكثرمتىضحىالسببولهذا4

فالسفينةعملهمإلىيرجعواأنويوحناويعقوببطرسعلىسهألكانلقدمعنىمنالتعبيرهذا
لكىوراعهمنالكبارىوحطمسفنهكلحرقكمنفكانمتىأماموجودةءوالبحيرةوالشبكة

يرجعأنالمحالمنوكانعملهتركحابهةتصميملحظةفىهذاحدثءالوراإلىيرجعال
علىسيراطويلةمسافاتيقطعأناعتادقدوكانالرجالمشاببراحديقولأخرىمرةإليه

يخلعكانبلللتفكيريتوقفالالعبورصعبالمياهمنمجرىيصادفعنعندماإنهاألفدام
عبورهفىالترددعدمهلنفسيضمنوبذلكالمجرىمناالخرالجانبإلىبهاويلقىالحالفىسترته

بيسوعوالتصقءثىكلتركمتىفعلهكذاحاحمةعزائجإلىتحتإجعظيمةأعماالهذه
هذاعملهمخطافىمتىيكنولم

ءأشياثالثةربحاألقلعلىالكئيركسببلمتىيحسرولم5

فقدلقدنعموجرأةشجاعةبكللمالعايواجهأنإمكاتئوكاننظيفتينيدينربحأ
نطيفصارذلكمعولكنهالمنالصعبةالمعيشةوأضحتوملذاتهاالحياةاياتكمامنالكثير
هـالعقلتطهراليدانتطهرتومتىاليدين

واحداشيئاعدامائىءكلتركأنهعنهقيلوأمجدأعطمعمالربحولكنهعملهفقدب

متىإنجيلباحمهالمسمىاألولاإلنجيلكليكتبلممتىأنءالعلمامنكئيريعتقدقلمه
علىساعداهالمرتبالرياضىوعقلهالمنظمفأسلوبهيسوعتعاليموهوفيهءجزأهمكنبولكنه
إنجيليتضمهاالمجموعاتهذهإنسانكتبماأمجدتعتبرجميلةمجموعاتفىيسوعنعاليمجمع
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يسوععنمحعاباللبشريةفدممنأولمتىيصبحوبذلكتى

إليهيصبوكانماأعطاهيسوعاتباعفىالحأسمفرارهأقفهوحقاللعجيبءالشىأماح
حياةبقصةاحمهاقترنالذىمتىاآلنتعرفالبشريةلفبهأيحلميكنلمشهرةأعطاهقبال

الشهرةاللهفأعطاهوأطاعروحمرلكنهكريهابغيضامغمورألعاشالدعوةرفضفلويسوع
ونعتقدنظنمماجداريعطينااللهإنالكاملة

كبرالحاجةحيث

25171مرذر

عملمتىيسوعدعافعندماالمتزمتنجاعةنظرفىالقانونعنخروجهفييسوعويستمر

وجدهاللتىللفرحةاآلخرينيئاركأنأرادبلذلكعلىيقتصرلمويمةعظودطةبيتهفىهذاله
منداوايدعوأنبرؤلمطبعأةالوهذهإلىالعملفيءزمالفدعامخلصهوجدعندما

يسوعوقبلهاالمكروهةالمنتوذةالزمرةهذهتءوجاالمحالمنفذلككالفريسيينمجتمعهثرلأ

الدينورجلاليسوعنلاألعظماالختالفيكمنوهنامعهميكونأنهووفبلصحبتهفي
الخطاةمنولحديجرؤيكنولمءلخاطىمكانوالكتبةالفريسيينجماعةنىيكنفلمعصرهفى
الكيانلهتزلزلكهذاشخصفوجودلبماعةهذهفىوجدلوواالحنقارءاالزدرانظرةيواجهأن

بالناموسيهتهونالذينوهمالناموسيينطبقةطبقتينإلىالمجتمعانقسمسفلسطففىالفريسى

للدينيعروالمالذينالعوامحماعةوهماألرضشعبلسمهاةسمغاأخرىوطبقةويحفظونه
صداقةوألخلطةوالللثانيةمعتتعاملأنهاألولىالطبقةعلىمحظوراوكاناهمامأىالناموسأو
بابنتهيلقىأنمنهمالواحدعلىيسهلكانوقدبينهمعملشركةوالسفررفقةوالحديثوال
ييتفىالطبقتينأفرلدأحدتجدأنالمستحيلمنوكانمنهملواحديزوجهاأنعلىللوحويقإلى
العشارينمعوجلوسهمتىبيتلدبذهابهيسوعحطمفقدهذاوعلىالثانيةالطيقةأقرادبيوتمن

وعاداتهمجتمعهتقاليدكلوالخطاة

األخالقفاسدىمنجاعةهمءهؤالاألرضشعبكلأنالذهنإلىيتبادرعالينبغىولكن
األخالقيةالقوانينيكسرالذىالشخصإماشخصينأحدتعنىءخأطىفكلمةخطاةألنهم
الخنزيرلحميأكلالذىللشخصالمجتعوضعفقدللدينيةالطقوسيتممالالذىالشخصوإما
يضعالذىالمستوىنفسفيالطقسيةبالطريقةيديهيغسلالومنالزافىالشخصمصاففي

خليطاكانليسوععملهاالتىولمجتهيلىدعاهمشالذمتىوضيوفوالقتلللسرقةيدهيمدمنفيه

خاطئافكانالثافىالنوعأماشائناكانااألخالقىسلوكهألنءخاطىمنهمنوعالنوعينمن
والفريسيينالكتبةتقاليديتمميكنلمألنه

ومفحمابسيطاعلمجولعنوالخطاةشالعشارمخالطةبتهمةيسوعوجهفىألقواوعندما
الءفاألصحايديهالحاجةتكونحيثدلمرضىمكانإلىيذهبعادةالطبيبلنفدللقد
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مذاجوابهيسوعذكروقدإلىتحتاحالتىالجماعةإلىأذهبإذأناأفعلهكذاحتاجونه

ذوعلىعملهقصريسوعأنفيطونفهمهيخطونالبعضفجعل71مركزةكلماتفى

نفسهفىيظنالذىالشخصأنهويسوعكالممعنىإنخطأهذاولكنالرديئةالسمعة

امايوعوبينبينهالحواجزيضعفهوولهذابالحاجةاإلحساسفقدضخصهووالبرالصالح
الشافىالطييبإلىبحاجتهيحسالدممطالشخصفهووسقطأخطأقدبأنهيشعرالذىالشخص

يسوعصوىطبيبههرومنيعالجهالذى

موقففهوالخطاةمنالمتزمتاليهودىموقفيستشفانالدارسويستطيع

باالحعقاريتسما

للتحقرهذامنتخللماليونانيةالفلسفةحتىتقيايكونانيمكنالالجاهلإنهالربيونيقول

يضعأنحاولعندماألحدهمقالأنهاالرستقرلطىاليونافىالفيلسوفهيروقليصعنروىفقد

حشاتجذبوننىهيروقلبطحفلماذاأناويفهموهايقرأوهاأنللعواميشطيعحنىكتابئمحاوراته
يساوىنهمواحداإنفقطيفهمنىلمنتعبتلقدألجلكمأتعبلمإننىالعاميونأيهاوهناك
اتفقتهكذايفهمنىواحدأشخصاتعملأنتستطيعالالكثيرهألوفكمولكنمنكمألفاثالثين
بجوارهموجلسإليمءجافقديسوعأمأالعامىالرجلتحقيرفىأليهوديةالشرائعمعاليونانيةالفلسفة
لليهيرفعهملكى

بالحوفيتسم2

مثلهمونجاستهمعدواهمتصيبهملئالالحطاةءهؤالإلىمجلسواأنوالفريسيونالكتبةخشىلقد

نسىفقديسوعأماالعدوىفتصيبهالمريضمنيقتربأنيخافالذىالطبيبمثلذلكف
العظيمالمرصلشودتسمثلشخصإلىهذاموقفهأوحىوقدللغيرخدمةسبيلفىتفسه
يقولأن

بعيداأجرىأنفأريدأناأماوالعابدالكناثسأجراسقربيعيشواأنمجبونالناسبعض
خروفأألنقذالجحيمالىولو

للناسصيادأيكونأنيستطيعالاآلخرينمنوالخوفالحقدقلبفىيحملالذىالرجلإن

السعيدةالزمرة

28152مرقر

الديانةفىإجبارىصومهناكيكنلمنعممدققجهودىكلفىمتأصلةعلدةالصومممن
لكنوضرورهابخطاياهامعترفةتصومكلهااألمةكانتحيماظيمالعالكفارةيومصوىاليهودية
السادصةمنبيدأصومهوكأوالخميساالئنيناسبوعكلفىيومينيصومكانالمدققاليهودى
يدهسطعامأىيأكلوبعدهاامساالساديعةإلىصباحا



كأنساميامنهالهدفكانإنمستحسنعملذلتهفىفالصومالصوميسوعيعارضم
إلىفقدهلرعقلهيطيشوالهيستعبدفالمحبوبطعاممندطرمانعلىنفسهاإلنسانيدرب
بعدتزدادلبيتهاإلنسانفمحبةالوقتبعضجرمأنبعدالماهلدئهعطةيقدرأنأواألبد

األسلكنالنفسإلنكارمدعاةللحمومساميةأغراضهذهالزمنمنمدةعنهيغيبأن
االنتباهوجذبءلالستعالشعارأالصوممناتخذواألنهمذلكمنالنقيضعلىكانالفريسيين

صائماللناسيظهروبذلكالسرحيلبسثمرأصهودهنوجههغليغفلللصيكانإذ
وأقبأيضأاقهانتباهمجذبأنيحاولكانبلالناسبمدحيكتفىيكنلمولكنهفيمدحونه

بالحاجةواإلحساسالقلبمننابعااللفريضةإتمامأيكونأنأوءللرياإلىيهدفكانماهوالصوم

جميلبتشبيهكعادتههوعلهمفردللتقليدنايسوعتالميذكسرمناليهوداشتكىولقد

عنبعيدأملىالعشهريقضياأناليهودينالعروسينعادةمنيكنفلمالعرسبنىتشبيههو
العمرأسبوعمباشرةالزفافىالذىاألولاألسبوعكانبلالعصرهذاعرائسيفعلكاالمنزل
الزينأتوتستمرللوالئمفيهتقاموالفرحاسعادةباملئهفيوسعايدخرونالكانوإذكله

للعرسبنولقبعليميطلقفكانفرحتهماالعروسينليشاركواالمقربونءاألصدتاويدعى

يسوعأطلقولقدمثالالصوممئلأفراحهمجالجةمنتقللفريضةكلمنتعفيهمالتقالبدوكانت
حياةإنهاالحقبقيةللمسيحيةالحياةطبيعةلنأرسموبهذاالعرسبنواللقبهذاتالميذهعلى

شخصعنتروىقصةهناكمعهوالسيربيسوعءاللقامنالفرحإلىأدعىهناكوهلالفرح
ءبدمايدلهتلطختومالرحمةقلبهيعرفلممجرمايثريراكانإيشىتوكنشىاحمهيابانى
زارتههناكهووفيماالسجنوأودعمايوماعليهقبضوأطفالءونسارجالمنكرينءأبريا
إليهماينظركانبلواحدبحرفينطقلمولكنهتكاماهأنوحاولتاللكندياتالسيداتمناثنتان

فيحخعيفأملمعدسالمالكتابمننسخةمعهتركتاأنبعدفتركتاهمرعبةقاسيةنظرات
قصةإلىوصلوحالمااألناجيلفىأصحاحاتيقرأوبدأشغلهماشيئالكنفيهشيئايقرأأن

أمامهمجدهلماإلعدامخشبةإلىليقوثهللسجانءجاوحيمانحلصهوعرفقلبهانفتعالصلب
يعلملمألنهنعمثىفاندوللبهجةاالبتسامةتعلوهوجهاوجدبلالقاسىالصارمالوجهذلك
السيحيةالحياةثمرةهوالذىىلميلالقرحواختبرلبديدةللوالكةنالقدإيشىأن

فولهيحددلمإتعنهمالعريسووفعحينيقولإذالجوتلبدوالغيومتنتهىالقصةولكن
مصرهإلىساربلللطريقعنيحدولميخففلمللصليبىهـكانالموتأمامهىسعنولكنه
لكلجاببكلخليقينوشجاعةجرأةبكلالمحتوم

العقلبشباباالحفاظضرورة

22و212مرقس

الهودأولئكسلوكعةيختلفعىااليئسلوكهولنجديدةرسالتهأنيعرفيسوعكان
كلءإزاالمترددةالمتشككةالناسطبيعةأيضايعرفوكانالتقاليدبأهدلبللمتمسكينالمتزمتيئ
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والعزيمةالراجحالعقللهيكونأنجديدةرسالةأىصاحبمنيطلبلهذاوهوجديدق
الماضية

البسبطةءواألشيااألعمالخاللفمنالمنزليةالتشبيهاتاستخدامفىيضارعهمنهناكيكنولم
أملمهفاألرضترىالالتىإلماترىالتىءاألشيامنفيقودهاللهإلىبالسامعينفذأقيستطيع

عملكلخاللومنشعكلفىراةأنهحتىوثيقةهكذاكانتباآلبوعالقتهءبالسماةءمملو

طويلةخلويةنزهاتفىرلفقهمامحميراآنهءاألتقيااالسكتلنديينالوعاظأحدعنأحدهميذكر
الفذةالمقدرةلهكانتالواعظهذاإنالرجلهذاويقولنحتلقةأحاديثفىالوقتيقضيانكانا

تنظرانعيناهكانتأيفأيسوعكانهكذااللهإلىوهدفهاتجاههكانمهماحديثكليحولأنفى
هناكاللهىكان

يستخدمهاالتىللكلمةإنعتيقثوبفىجديدةرقعةوضعخظورةعنتكلملقدا
الئوبفىتحاكفعندماقبلمنتستعمللمجديدةكانتكرقعةتستخدمللتىالقماشقطعةأنتعنى
يأتىقدهكذاأردأالخرقويصيرءالملفتقطعتتقلصفإنهاءبالماتبتلذلكبعدصمالعتيتى
للوسطىالقرونففىجديدةخلقعمليةمنمفرهناكييقىوالالترقيعأوانيفوتحينماالوقت

اإلصالحمنأقلفالالكاثوليكيةةللكنيسمفاسدإصالحفىينفعيعدلمالترقيعأنلوثرشعر
الداخلمنإنجلتراكنيسةلصالححاولعندماإنجلترافىوسلىجونامعكذدكالحالوعنالكامل
أمثلةوهناكأمينةجديدةجماعةوتأسيستركهايليولضطريستطعلمولكنهيتركهاأندون
األحيانمنكثرئينفعالالترفيعأنتبينةمحثأخرى

الزجاجيةاألوانىللناسيعرفلمفلسطينففىوالزقاقالخمرتشبيهفهوالثافىالتشبيهأما2
كانجديداالزقاقكانوكدماالجددمنأزقةالغرضلهذايستخدمونكانوابلهالخمرلحفظ
عندماولكنفيهالمحفوظةالمنخمرةالخمورمنالناتجةللغازاتضغطفيتحملمرونةاكلجلده

يسوعيطبوهكذاالخمرضغطمنفينفجرمرونةأقلويصبحييبسلبلدفابئالقدمفىيأخذ
العبارةهذهئصدقائهأحدعناقتباسأافندلىيذكرجالروحيةلحقائقتقبلفيالذهنمرونة
طريقةعلىيثبتعندماالعقلأنبمعنىماثأعنهايحيدالمحددةنتيجةللىاإلنساذوصلإذا
ويظهريموتفإنهالجديدةالحقائقلتقبلقابليةواللهطافةوالويصبحمحددمكانوفىمحددة

ينفرونوبذامعينةحقائقعنديتوقفتفكرهمفإنبالناسالسنتتقدمعندماوضوحفىذلك
نيومجنليزلىيذكرالجديدةالحقائقثقبلعنوتعجزالناسحياةتجفوهكذاجديدكلمن

هودائماالمتكررالسؤالكانالمتحدةالهندجنوبكنيسةتكوينسمألةييحثونكانواعندماإنه
جرأةبكلالقولهذاعلىيردأحدهموقفالمطافآخروفىذاهبوننحنأينإلىولكن
يعلمالوهووأطاعخرجفابراهيميذهبأينإلىيسألياليجبالمسيحىإنهـفقالوصراحة

وبعدئذحفيدهباركموتهفراشعلىكانعندماالعجوزالرجلذلكويعقوبيذهبأينلى

مستعدايعقوبكانالموتقفرافيحتىالترحالوسيلةهىالعصاوهذهعصاهرأسعلىسجد
جديدةآفافإلىيذهبأن
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والمزيفةالحقيقيةلقوى

23282مرقس

تالميذهعيركانالسبرتأحدففىوللفريسيينالكتبةبتقاليديسوعيصطدمأخرىمرة
يستخدمونالدلمومايومكلفيعأدياالعملهذاكانللقمحسنابليفطفونالتالميذوعن
فلقديختلقصللوضعفإنالسبتيومفىزلكحدثإذاولكن3242خروجالمنحل
عمال93وكانتالسبتيومفيجمهاللقيأملليهودىعلىيحرمالتىباألعمالقائمةالفريسيونعمل
السنابلقطفواالمسيحتالميذفعلهماوهذاالخبزوعملوالتدريةوللدرسالحصادضمنهاومن

كانفقدللبهودأمالنابألنسبةسقيمتفكيرهذاإنكطعامواستخدموهأللقمحمناوأخرجوا
المميتةالحطيةهوللعملهذا

يسوعيوقفأنالمنتظرمنكانوقدوتالميذهالمسبحهاجمواذلكالفريسيرنرأىوحلال
عندمادلودقصةلهمفذكرطريقهمبنفسجاوبهمبليفعللمولكنهالعملهذاعنتالميذه
خبزأيطلبودخلاالجتماعخيمةعلىفعرحمعهومنهوجاثعاوكانالموتمنمارباكان

أقدام3طولهابةمنمائدةعلللربكتقدمةيقدمكانالذىللوجوهخبزسوىيجدلمولكنه
عناألقداسفدسيفصللدذىالحجابأماموتوضعقدمنصفوعرضهأونصفقدمولرتفاعها
زلتالخبهذهثالكهنةلغيرمجوزوالبغرهيستبدلثمأسبوعايوضعالوجوهخبزوكانالقدس
األسفارأنيسوعأظهروبهذاللملحةلطاجةإنهاوثلىلطبزهذامنتناولدلودولكنالستبدلة
كانتودوحتىشريعةأىمنكزددلهنظرفىاألوالاألهميةلهاالبسريةدطاجةأنتعلنللقدصة
إلهيةثريعة

اإلنسادخلققدإذبديهىأمروهذاللسبتاإلنساناللإلنسانجعلإنماالسبتللسيدقال

كثيرةوأوامرلنولهعبدامنهومجعلىاإلنسانليستعبدالسبتيخلقفلمولهذاالسبتشريعةقبل
وعمقاروحيأبهجةحياتعلىيضفىلكىخلقبل

ننساهاماكثيرادروصاالقصةهذهوتعطينا

ولكنهمقدسمسميحىيومهواألحدفيوموتقاليدثرائعونراهديانةليستالمسيحيةإنا
وعدماألحديومحفظفيالتدقيقسوىليستالمسبحيةأنيظفمنالمسيحيةفىءشىكلليس
ذلكيظنمنالكلمةوفراعةوللصالةللكنيسةواجتماعاتبالعبادةبلفيهدنيويةبأعمالالقيام
لآلخرينرالمحبةوللرحمةالحقعنعينيهاإلنسلذيغمضفعندماسهلةمسيحيةنىيفكرفهو

اشهرتفللسيحيةنةالدياعنشيثأيعرفالفإنهالطقسيةاألعمالببعضهذهكلويسنبدل
للكثيرتحرمالتىالالكثيرتعملللتىالديانةبأنهاالعصوركلفي

ونعتبرالحقهذاتوكداإليمانقراراتوصأخرىحاجةكلفوقتعتبرللبشريةالحاجةإن2

عقبةدلدينيةالشعائروقفتولواألحديومحتىيومكلمعثروعواجبدلبشربحاجةاالهمامأت
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ومحبةوسللمنأهمفاإلنساننافعةكرخاويةشعالرلكانتمحتاجانسانمعونةعبيلى
األخوةمحبةفىجلياتظهرالمحه

سماعدةفىاستخدامهاهوقيهااللهقصداظهاروالمقدسةاألشيدالستخدلمطريقةأفضلإن3
وتقولالرابعالمجوستسمىالتىللرائعةالقصةهنانذكرأنيمكنذلكضاحولاإلنسان
ةكبصقافلةيقودوالكىءالصحرافىمامكانفىيتقابلواأنتعاهدوالبوسمئاربعةإنالقصة

هملبوسوكانالمشرقفيظهرالذىالنجمثدهمسكماالمولودللملكليسجدواويذمبوا

سيقدمهاكانالتىهديتهأرثابانالرابعالمجومىهذاجهزلقدوأرثابانبلئامرملكيوركسربر
وذبثمنكلتفوقوجوهرةءحمراوأخرىءزرقاياقوتةجولمرثاللةعنعباوةوهىللملك

طريقهفىولكنهررقصوقتللرحلةوقتعلىبقىوقدءالصحرافىللثالثةأصدقامحوليقابل

هلأرثابانواحتارالحمىمنيئنغريباسأثحأفوجدهمنهفتقدماألرضعلىملقىشبحارأى
أنفضلولكنهأزفقدالرحيلفوقتذلكبعدالقافلةيدركاللعلهالرجللساعدةقىل

األولنفواتبعدولكنالقافلةلمقابلةأسرعئمشقىحتىمعهوبقىالمسكيئهذاليعينقىل
إلنهحزينوهوالزرقاءالياقونةيعلأنواضطرللمالواحتاجشومرشدجااليستأجرأنفاضطر

الصبىكانأنبعدهناكالىوصلولكنهفلسطينإليسافرئمللملكيقدمهاأنيستطيعال
وهناكفيهليقيمبيتللىيلجأأنفاضطريرودسمنخوفامعراليأبويهمعهربقديسوع
إليهلجأالذىالبيتفىوكانءاألبريااألطفالهيرودسجنودفيهاقتلالتىالقأسيةالمذمجةشأهد

ففكرمنهالجنوداقتربماكلالبيتيمألالذىوالخوفالفزعأرثابانورأىوللديهعلىشعؤطفل

ورجاهمءلطمراالياقوتةفأعطاعملبنودءجاحتىالبابعلىووففلتوهفقامعماليعمللن
أرثابانوفرحاألسرةهذهلملىالطاغىالفرحورجعالقتلمنالطقلونجاففعلواللبيتهذايتركواأن

ئالثينمنكثربعدأورشليمإلىرجعأنإلىالملكعنيبحثطويلةسنينيتجولمضىثممعهم
فيقدمهناكالملكيجدلعلهالجلجثةإلىيدفعهدلفعاأنوأحىللمسيحصلبيوموكانسنة

الذينالعسكرجاعةمنالهربمحاولةللريمتسابقفتاةصادفطريقهفىولكنهالثمينةجوهرتهله
يأخذأنأرادالدينصاحبوأنالديونفىغارقأباهاأنوعرفعليهاليقبضواهاءوراجروا

كثيراأرثابانوترددأرجوكأنقذفىفيهالقتاةوصرختالدينلهذاءوفاعندهجاريةالفتاة

زلزلةوحدثتالجواظلموفجأةللفتاةوأنقذللجنودوأعطاهاالجوهرةوأخرجأخيراعزمولكنه
الفتاةفحملتهعليهمغشيافسقطأرثابانرأسإحداهاوأصابتاألحجأرمنقطعتسوتطامروعة
جائعأرأيتكمتىياسيدىالالأيقولوسمعتهثفتاهتحركتمدةوبعدحجرهاعلى

رأيتكمتىفكسوتكعرياناأوفاويتكغرييارأيتكمتىفسقيتكعطشاناأوفأطعمتك

وجهكأرولمأجدكلمولكنىعليكأفتشوأنأسنةثالثينإليكفجئتمسجونااومريضا
الحقيقولعذبةنبرةفىبعيدمنهامسصوتهءجاولكنواحدةخدمةلكأقذمولم

علىجيلةابتسامةوظهرتفعلتقدفبىاألصاغرءهؤالإخوتىبأحدفعلتأنكبمالكأقول
هداياهفبلىوألتجمليكهعرفألنهءالسماإلىالمنطلقالوجه

يوماالناسأوصدلقداالخرينجهانخدمأنهىالمقدسةءاألشياالستخدامطريقةأمجدان
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وخدماتهابعباداتهاتقومأنافيكقبهمخهتيثنمنلقدسظنوهاألنهماألطفالوجهفيللكنيسةا
يكونلنللوجوهفخبزللناسلحتياجاتتسدعندماحقيقةمقدسةتكونءاألثياولكناألخرى

ددتاجينمةبخدامتأللناإاليقدسالددسبتومودبوعمنبموترجأليشبععندماإالمقدسأ
الناموسوليىددبةهوذدككلفىالفيصلدطكملنالمعوزين
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الثالثألصحاح

األفكاوتصارع

316مرقيه

يسوعمججمأنالمنتظرمنكانفقدوإرساليتهيسوعحياةفىحاحمةنقطةالحادثةهذهتعتبر
كانولكنهللعلنيةطابعيأخذدبمعءرؤساوبينيحنهللصراعبدأأنبعدالمجمعللىالذعابعن

السنهدريممنسفارةوجدحيثالمجمعإلىذهبولهذاالحرجةالمولقفمنجهربالشجاعارجأل

يسوععغسمعالسنهدريمأقولجوحهوتعاتصرفاتهعلىوتحكمترلقبهلكىخصيصأجاعت
هنهيرسلواأنللناموسوحماةالناسمعتقدلتعلىءاألوصياوهمأعضاؤهفرأىوأعماله
مراقبةبلالعبادةهواألولمهميكنلماألوليالمقاعدفىأعضاؤهاوجلستءفجاللسفارة

وأقوالهيسوعأعمال

أناليوناقالنصمنويؤخذيايسةيدهرجلالمجمعفيللساعةتلكفىكانأنهحدثوقد
مفقودكنابوهوالعبرانينانجبلويذكرذراعهشلتماحدثةإنبلهكذايولدلمللرجل

يتوقفعملهكانفقدولهذااألحجارنحتفىيعملكانالرجلهذاأنمنهبسيطةاجزلءعداما
للمعونةمنهطالبايسوعيلىءجاءاالستجدامنوخجلللعملعنعجزفلمايديهسالمةعلى

الدبلوماسيةيتطبيكنلمالموقفولكنناحيتهإلىينظروأاليتجاهلهأنيسوعاستطاعةفىوكان
المحتاجهذايعاونأنعلىفعزمالمواقفهذهفىعينيهيغمضالذىيالرجلهويكنلموالملتوية
المتاعبطنتمهما

الناموسوكانالمرضىعالجذلكفىبماعملكلفيهيحرمحيثسبتيوملليومكانوبالطبع
كإمرأةالموتخطرفىهملمنإالطيبةعنايةبأيةيسمحيكنولمذلكفىوقاطعاصريحا
األنقاضتزالأنفيمكنشخصعلىحائطسقطإذاوحتىبالدخمريالصيبشخصأوطفالتضع
ينقضىأنإليمكانهاجثتهفتتركميتأوجدإنولكنيموتالحتىأسعفحياوجدفابئفوقهمن

اليومإلىعالجبدونفيتركهاالسبتيومفىشخصذراعوكسرتحدثولذاالسبتيوم

حفظفقطيحاولونأنهمكلهذلكومعنىتضميدبدونالجرحفيربلىإصبعهقطعتوانالثاتى
فعليهذلكيصدقأنالعصرىاإلنسأنذهنعلىيصعبوقدبسيطةبعالجاتالموتمنالحياة

ذلكصحةليعرفالمشهورلليعهودىالمؤرخيوسيفوسدونهمااصةوخالتاريخيلىورجعأن
ءبدفىالثوارأنعهمفيذكرللسبتيومفىالقدامىلداربونيتصرفكانكيفيصفصفهو

للكهوفللىفدخدواللسورىالجيشوحاصرهمللسبتمسيحاربواأنعنامتنعوالنالمكابيحركة

كهوقهمداخلأحرقهمأنإالمنهكانفمارفضواهمولكنيستسلحواأنالجيشقائدمنهموطلب
يكسروهأنيمكنهموالسبتيومكانألنهشيئأيفعلواأندونربالنايحترقونساكتينومكثوا
قلعةيبنىكانفقدألورشليمحصارهفىبومباىالرومانىالقائدالعقيدةهذهاستغلأخرىومرة
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يعملوتألمكنوفيناليهودوقفحينالسبتميهوإيبنياأنيمبرءالميكانجواراله

كاذالشتيهرماليهودفموففأننرىهذاملكألجلالكئيرينبومباعامنمفأهللثضيئأ
المرونةمذءثىبأفيتسمالمتزمتا

فىاخشوراجلإهـاهذاحياةأنذلكجأنبإلىيعلموكانذللثيعلميسوعوكان
ءيسوكانفقدذلكسصررأفلهيحدثاثدهاخريوماينتظرأنيمكنوكانخطر

رلعللميهاراةفوقيقفأنالرجلمنمطلبعراحةبكلالموقفيواجهأنيريد

الغيرعلىوالشفقةالرحمةقلربهمرتتولدئبنعاستهثعررافينالحاضريراهانيقصدكانع
بأنلهعمأبلهذاالعملدناعالالحاحنرينجيهفيثهددلكلءأمايشعهأنأرددلعلهبل

صهذا4الرفعلأوالحرفعلالسبتفىيئهلاألولنالمصؤالينالعارفينصأل

فعااجيزئنيمكنهمهلالسبتفىافيفعلجوازينكرواأنطبهمهلحيرةنىوضعهم
يقبلأنبلهذهتعاصتهفىرجاليتركأالالخيرمأليسيوعصيفعلكاذوماذافيهالشر
أصابللسزالوبهذاقتلأرنفسخليمدلثافىالسوالكانثميدهويشقىمعوننهإلى

هوفتلهفىإاليفكروافلمهمأماالرجلهذاإنقاذنىهويفكركانفقدكبدهمسهمه
كلمةمنهخرجتوعندئذالجولبعنوعجزواهمأمهوأالسبتيومافييفعلفأيهما

لقتلهموامرةتدبرفىودصييندالصمعواتفقواللقريسيونفخرجللرجلوشفىالقوة

يعاملكاندلطبييةالظروفففىكراهيتهفىالفريسىيليهيذهبتدالذىالمدىيبينوهذا

تجعرملكبالطفىيعملونخونةألغممعهميتعاملأنلهمجلالنجسونأنهمعلىالهرودسبين
يتققالفريسىأىفإنهيسوعضدموامرةتنفيذسبيلفىولكنالرومانيينمعويتعاملون

مهمااعتبارأىعندتتوقفالالتىالكراهيةأقسىماذلكعلىليساعدوهالنجسينءهؤالمع
كان

دفتلفةالدينيةاألفكاربينالصراعلظهارفىتظهرالحادثةهذهوأية

كسرفعندماوضرائعفراثضمنطقسيةبأعمألالقيأممىالفريسىعرففيفالديانةا

يظنالذىاإلنساذمثلذلكفىمثلهمشروررجلبأنهعليهحكمواللرائعهذهإحدىيسوع
وممارسةالطعامعلىوالصالةالمقدسالكتابوفراعةللكنيسةإلىللذهابعنتزيدالللدلمحانةأن

ذلكمعولكنهللديانةصلبمنللناسيعتبرهاالتىالظامريةاألعمالبكلوالقيامالعاثليةالصالة
كهذاشخصىأجلهممنالتضحيةبعضإلىتدفعهعطفذرةنلآلخريحملواللخايخدمال

البشريةالحاجةصوتعنأذنيهيسدبيماديانتهربظولللعقيموتمسكهتزمتهقنفسهيخفى

الطقوسلنلالخوةوالمحبةللهددبةمنتنعالتىالحدمةفهىيسوعمفهومفىالديانةأما2
العاملةلدبةبجانبتلفهشيه

وربتاأخاناسديتنا

بمالنقومتطلبهاللتىالحدمةهىما
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طقساوالرحماوالااسنتبعا

نتبعكأنبل

ءندانلبىأنبلصحيحةيطريقةبالطقوسنقومأناليسوعنظرفىالعالمفىءشىأهمإن
المحتاجينإخوتنا

الجماهيروسطفى

3721مرقر

ءشاطىإلىوذهبالمجمعفتركءللرؤسامععلنىصراعفييدخلأنمستعدأيسوعيكنلم
ساعتهألنولكنالعواقبمواجهةعنالعجزأوالخوفبدافعيكنلمهذاعملهولكنالبحيرة

ولهذاالصراعهذافىيدخلأنقبليعملهانمجبالذىالكثيروأماميبعدتءجاقدتكنلم
بعيدةبالدمنواءجاعليهونزاحمتهوراالجموعتدافعتوهناكالبحيرةإلىومضىتركهم

فيأدوميةومنيسمعوهلكىميلمائةحوالىسارواحيثأورشليمومنالجليلفرىكلن
أمميةبالدومنالشرقفىاألردنعبرومنالعربيةوالجزيرةفلسطينبيهافيماالجنوبأقصى
هذهكلمنالغرلىالشمالفىالمتوسطاألبيضالبحرساحلعلىوصيداوصورفينيقيةمش

جعلأنهحتىكبيراالجمعوكاناعليهوتنعرفتسمعهلكىإليهالجماهيرجاعتوالبالداألماكن

الذينالمرضىوحتىالهياجحالةفىءالشاطىعنتبتعدألناالستعدادأهبةعلىللبحيرةفيسفينة
فوةبكلإليهاندفعوابللمستهينتظرواأنيستطعوالمءئفاالطالبينجأعوا

كانومهمانجسةأرواحبهمالذينأولئكمشكلةوهىيسوعواجهتخاصةمشكلةولكن
قوةأنيعتقدونكانواالناسءهؤالأننعلمأنعلينالكنالغامضةالظاهرةلهذهالعصرىتفسيرنا

اللهابنياسميسوعينلدونوكانوافواهمكلوأخضعتامتلكتهمقدأنفسهمخارجشريرة
أوالهوتيامعنىيقصدونكانوامأخهنظنفالاللقبهذامعالجةفىحذرنانأخذأنيحبوهنا
نعرفممابساطةكرآخرمعنىبهيقصمونكانوابلالحديثعصرنافينحننفهمهكمافلسفيا

ءبأبنايعرفرنللقياصرةكانقيصرىاغسطأيامومنرعءأبنايدعونمصرملوككانفقديما
لفلوقاتمنفئاتلربععلىاطلقهفقدالقديمالعهدأمااآللهة

أنهنالناسبناتالمالئكةللهبنوايرى6102تكففىالمالئكةعلىأطلقه1

الطييعىاللقبهواللهفابنلدلهأماممعامجتمعيناللهءأبنايظهر6ايواوفيحسناوات
كللم

11هوشعابنىدعوتمصرمنفيقولقاطيةاإلسرائيليةاألمةعلىوأطلقه2
822خروجالبكرابنىاثلإصيقولثم

للملوكىنسلهأنلدلودالوعدلللهيعطى71صم2ففىالملكعلىاأوأطلقه3
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أبالهيكونوهوابنالهكون

ابناستكونيقولإذالصالحالرجلعلىالعهدينبينمأكاباتفىأطلقالكلوآخر4
401صيراخأمكمنكزوسيحبكللعلى

بهخاصةصلةلهالنىلتهمنالقريبللثخصعلىتطلقاللهابنأننجدالمولضعهذهكلفى

أقربهوإذالرسولىلبولابنهوفتيموثأوسالجديدالعهدفىالمفهومهذانفسنجدوقد

29122وفيلبى81و12اقىآخرشعخمىلىمنممزغرفويفهمنفسهإلى

فتكونعميقةمعرفةوتفكرهبطرسعقليعرفلناستطاعألنهلبطرسابنادعىمرقسوكذلك
بساطتهنىاللقبهذاالجديدالعهديستخدموهكذا531بطابهعميقةصلةله

لنفهمهبلمثالالتثليثعقيدةبرهنةالمقصودأننظنفالصفحاتعلىاللقبهذاقابلنافأينما

المعنىوبهذاولدلهيسوعبينالخاصةللعالقةعنبروايعأنالناسبهاحاولالتىالطريقةأنهعلى
تملكتمالتىللشياطينأنيعتقدونكانوافقداللقببهذانجسةبأرواحالمرضىءهوالينطقكان
باللهلطاصةالعالقةهفهلهالذىثخصالهذاوترهبتخاف

المسياهويسوعكنفقدولضحبسيوالسببيسكتواأنبدةيسوعأمرهملماذاولكن
علىيقهمهفهراليهودعندمفهومهعنجوهريااختالفايختلفكانعندهالمسيامفهومولكن

للىسارودواآلخرينالجليعصلللذىالشخصموفللسياوالتضحيةللخدمةمركزأنه

علىالعسكريةوالنصرةالمجدإلىالهوديقودالذىالشخصأتعلىفهموهفقدهمأماالصليب
الناسولتبعهللثوراتالندلعتالجليلفيوخاصةالمسياهوأنهالناسعرفهفلوللرومان

باعتكلهاحركاتهمولكنمسلحةعصاياتوقادواللسياأنهملدعواأشخاصمنآمسلحين
بالفشل

المضحىفادماللمسيافكرةلتقبلويؤهلهميعلمهمأنقبلنفسهعنيعلنأنوردلميوعلن
ءوالفداالحبإرساليةيسوعرساليةتضيعلكوبنهوقسوةخطورةأشداإلعالنضررلكانوإال
ءللدماوسفكللقتالمتعطثعةمتعصبةقوميةتيارفى

انحارةالجماعة

33191مرقس

للبشركةقدمهاللتىالرسالةنوعاختارفلقدحاحمافرلرأيأخذيسوعنجدللفصلهذافىا
فكانالمرضىويثفىيكرزالجليلفيفجالللرسالةعذهلتقديمبهايقومالتىالطريقةعينثم

تبقىأنيمكنكفاألولىةعمليتانمشكلتانئمامهبرزتوهناكبواالعامللرأىعلىتأئيره
دأدماعنهيهلماميضعهماوهوءدلرؤسايدعلمكروهأصابهودوحتىعاملةحيةرسالته

للنشرثورفهتكنلمعصرفىللرسالةهذهبهاينشرأنيمكنالتىالمثلللطريقةهىماوالثانية
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الناسمنممكنعددكبرللىتصلئنيمكنمطبوعةمحبال

رسلتهحياتهمعلىيطبعالناسمنجماعةيختارأنهوالمشكلتينلهاتيناألمثلالحلوكن
تماماللسيدعملهماوهذاحيةعصليةرسالةللناسليحملواحضرتهمنمخرجون

البدايةمنذالمسيحىواإليمانالناسمنةمجماعبدأتأنهاللمسيحيةفياألموروأهمأيرزمنإن
عناالنفصالطريقالفريسينطريقهوهذالشىوسالمعبةفىمعاتحياجماعاتفىظهر

معاتعيشالناسجعلللذىالمسيحىللطريقعكسعلىالمنفصلللشخصهوفالفريسىالتاس

البعضبعضهموألجل

الطباعنحتفةمتباينةأفرادمنمكونةكانتالمسيحيةبهابدأتالتىالجماعةهذهولكن
بالدهخانالذىالرجلللعشارمتىجانبإلىجمعتفقدمتبايتةأوساطمنجأعواواألمزجة

جماعةوهمبالغيورمجقلوقايسميهالذىللقانوىسمعانمعهمجمعتءااألعدمعفعمل
منبالدهموتخليصءاللدملسفكحينكلفىشمستعدوقفواالذينللمتعصبنالمتطرفينالوطنيين

المسيحيةالجماعةهذهفيالخدهذاللىالمتباينةوالنظراتاآلرلءكانتوهكذاللروماناحتحل

واحدسامغرضإليهادفينومحبةسالمفىمعاليعيشواصهرهميسوعلكناألولى

يقودإنسانأىيحلمالجماعةهمالبشرىأبالمقياسقسنلممإذاالجماعةهذهأفرلهمومن
أويتيةللدالمراكزومنوالنروةالعلممنحرمواجماعةإنهمهميختلىأنكيسوعضخصةحركة

غايةفيبأمرينامتازواقدذلكمعولكنهمالكلمةهذهتعنيهمابكلعاديةجماعةالدنيولمحة
ويجعلهميجلبهمإليهشيئافيهأنفأحسواالسحريةيسوعلمسةاختبروامأضههواألولةاألهمية

أعلنوانعمالمألعلىذلكيعلنواأنالكافيةللشجاعةلهمكانتأنهوالثافىلهمسيداييخذونه

إلىيودىقدالذىالخطرالضيقالطريقاختارقدهذاسيدهمأنيعلمونوهمالجميعأمامذلك
والعشارينالخطاةمعجلسديانتهمءرؤسايرعاهاالتىوالتقاليدالعأداتمنكثيرافكسرالموت

األعينمفتوحىوهمهءوراومارواأجلهمنءشىكلتركوالقدوهرطوقءخاطىبأنهفاضهموه
بكللسيدهممخلصينكانوالقدالكثيرةأخطأئهموعنكهمقيلفمهماجيداطريقهميعرفون

الخقيقيةالمسيحيةهىوهذهمعانمنالكلمةهذهتحويهما

غيرهمأبداينركونهفالالدوامعلىمعهيكونوالكىاألوللسببيناليهيسوعودعاهم
التصقواءهؤالولكنحينإلىولكنبهالتصقواقدبهأحاطواالذينبعضويذبيأتىكان

الجميعمخبرينلهممثلينليكونوايرسلهمفلكىالثانىالسببأمابحياتهحياتهموربطوامعهوتعبواب
العالمبهميربحأنوأرادلنفسهربحهملقدهعت

رسالةأعطاهمأنهاألولبأمرينيسوعجهزهمإليهدعاهمالذىللعمليؤهلهمولكى
لهيسمعالذىاالجحالمعلمإنءالحكماأحدفاللليهالداعينفكانواشخصهمىورسالته
فتكوذغيرهتعليمعلموإنوشخصيتهحيأتهمننابعاتعليمهيكونللذىالشمخصهوالناس
يقولهءشىعندهالذىللشخمدائمايسمعونوالناسونشرهالتعليملهذاالمتأججةالعاطفةعنده
اأعطاهفقدولهذاشياطيزيخرجواأنعليهمكانالقوةأعطاهمثملهميسوعأعطاهماهذالهم

515



وته

ءهؤالحياةندرسأنإالعلينافماليسوعالحقيقيةالتلمذةهىمانعرفأنأردناإن
التالميذ

بهالحاصالقرار

2و352مرذ

الكلماتهذهومنقاسيةةمرهـخبرةهاءوراأننحسماشخصمنكلمةتفاجئناماكثيرا
بيتهأهلاإلنسانءأعداإنقاللذأتباعهيواجههاالتىالصعوباتيعددعنحينيسوعقالهاما

ويجبمختالظنوهألنهمرسالتهصعوباتإحدىيسوعأسرةأضحتفقد01063متى
النتيجةهذهإلىةاألصهذهتوصلتكيفولكنبالقوةولوالبيتإلىلرجاعه

أسرتهمعدخلهيكفيهناجحأنجاراهوكانفلقدفجأةوعملهبيتهيسوعتركلقدا
يسندأينلهوليسالبالدفىمتجواليذهبئمالعملهذايتركفجأةولكنهلحةكرعيثةليعيشوا
ذلكفيحكمةأىارأسه

كالكتبةوجماعةمنهمفرالالهودىالدينفادةوبنبينهالصراعأناتضحلقد2

يحرجونالذيننؤذىأنتستطيعجمأعةفهموجوههمفىالوقوفالسهلمنليسوالفريسين
يهادنوهمأنالحكمةمنأنهالناسظنالسببولهذاأيديهممنيفلتأنإنسانيستطبعولنعليهم

القوةمركزفىدائمافهمويطعوهم

متنافرينلفراداضمتفقدمجموعةمنأغربهاومابهخاصةمجموعةيكونيسوعبدألقد3
إنسانأىيفكرالمجموعةإنهاالخائنوالعشارالمتعصبوالغيورالجاهلالصيادفمهممختلفين

يصاحبهاأناوعليهاالتعرففيماحركةيقودأنيحاولعاقل

ستقبلهومحياتهتكوينفياالنسانيتبعهاالتىالثالثةللقوانينيسوعكسرهذاوبعلمه

شخصفكلألجلهويعملإنسانكليرجوهماأهموهذااالجتماعىيالضمانيهخأفهو1
ماليةأومأديةضائقاتتهددهالحيثمضموناومركزاعماليرغب

منأهمعندهمفاألماناالفنالعضلعنيفتشوندائماوالناسباألماذيهتيلموهو2
العملفىالقاسيةالخاطريحنوونفهمولذانفسهالعملفيمةمنبلاألخالقيةالمبادى

عنهالناسيقولهبماكثيرآيهغلمالمجتمعوتقالبدعاداتمنرأكثيخالفأنهظهر3
صوتمنأجمكلىجارهمصوتإنوازجهـعنهمقالكمافهماكرينطبعليوهذا
عملبنجازسبيلفىإنسانبهينطقمااولهىالناسيقولماذاوعبارةاذانهمفىالله

يتخذهانقبلهمنأحديجرؤلمالذىالمخاطرةطريقاتخذأنههويسوءأصدقايخيفكانماإن
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ينتهىقدسجناإنيقولذلكوفىخائفاطنأنهصرحالسجنفىبنيانيوحناكانندما
خجلفيهالذىاليومءجاولكنمشنوقأيموتأنغبهـيكنلمانهيفزعنىماهوبشنقى
منمرتعشةوركبشاحببوجهالموتأقابلأنأخجلإننىفقالهذاخوفهومننفسهمن

إلىصيدخلفإنهالمشنقةالىيصعدعندماأنهللنتيجةللىوصلوأخيراكهذاسامهدفأجل

يأتنىلمفإنيعرفهالمأمهناالسعادةطعمأعرفءسوايهمهفاليسوعمعاألبديةسعادته
وهناغيرهاعنأمالمشنقةطريقعنإنمفتوحهاأمالعينمغمكهءسواإليهعأذهبفإنىالله

ألجلكبنفسىسألقىفانىوإالفضلكمنفافعللىوتمسكستأقىكنتإنفيارلىيصرخ

وهذاحياتهشعارهوهذالثكأجلهنسأقاصىيعملهأنالمسيحتصورمابالضبلىوهذا
وعملهحيويتهوينبوعالمسيحىشعاريكونأنيجبواألمانالصمانوليسفقط

كزوأمحملف

32272موقس

يفعلونغيرهكثيرونكانفقدالشياطنإخراجعلىيسوعمقدرةفييومالليهودقادةيشكا

مقدرتهعزواذللثمعولكنهمالشرقفىاأليامهذهفىالكثيرونيفعلكماتماماوللتعاويزللرقى
الكبارالشيأطينطريقعنالمفسرينأحديقولكماأىالشياطيئرئيسوبينبيتهحدفللىهذه

ممارسةكونهعنيخرحلماليهوداعتقدكماهذافعملهالصغارالشياطينيخرجأناستطاع
داألسوالسحر

إنحقأكانإنلهمفقالالتهمةهذهيشجبأنيسوععلىللصعبمنكنيلمولكه
ذامأتتخيلواأنوعليكممملكلمهانقسمتفقدالصغارللشياطنيطردالذىهواخبرالشيطان
قدلكانالجهالةهذهالشيطانفعلفلوبيتفيأوأمةفيالداخلىاالنقسامبحدثعندمايجرى

اخرشخصايسلبأنشخصأىيستطيعالأنههوالحقيقىالتقسيرولكنبيدهمملكتههدم

يسوعبينمعاهدةعلىدليألليإذنالضيطانفافهزاميسلبهذلكوبعدويربطهأواليخضعهلمما
فىالشيطانمملكةبدأتوبمجيئهمنهأقوىيسوعأنعلىقاطعبرهانولكنهالشيطأنوبن
أمريننرىالقصةهذهوفيحاراالنله

وقتهيضيعفلموكذلكاللهوبينالشرقوةبينصراعأنهاعلىالحياةيقبليسرعإقأ
ولكنهانتشارهوكيفيةالشراصليدرسأنمثاليحاولفلمتحئهاطائلالنظريةمباحثاتفى

طبيعةفىالعقيمةالمجادالتمننكرإذالخطأهذافىنسقطماكزومامتاشرةالصراعفىدخل

النارفيرىنومهمنيهبالذىالرجلمثلذلكفىمثلنالمعالجتهاشيئأنعملأندونالمشكالت
بكتابممسكاءهدوبكليجلسالحريقإخمادفىوإمكاذتهقوتهبكليندفعأنمنوبدالمنزلهتلتهم
الصنفىهذامنيكنلميسوعإنإخمادهاوطرقانتشارهاوكيفيةالحرائقأصلعنثحا
الىفدخلوالشرافيسبالمريرالصراعهوالحياةفىالمأساةجوهرأنعرفلقدالناسمن
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يعحهليالعوةلآلخركهوأعطىاالنهلما

هناألسااعىوعلىشبطلدامزجمةمهءجزهىاألمرلفهزيمةأنأختبريسوعلقد2
هـاجهلناللتمعةلموللعاللطيبقإنتحئهوألجلالنقوسبشقلياهظمهنفساألجسادبشفالبمام
هندكمحجدوالدلبثرلعملألمكصلالطييبصله4شيطاندهزيمةفىيشركاناألمراضتحدى

الرقدهضروحربتىلجتبجتبألعقاقيحليفدإتهماهدفماييهةرقهـهح3

وتاللثمىاكطية

8203مرقس

وقدثالكالمبهذايسوعنمهفيهالذىللظرفنعرفئنفعليناالمهولالنطقهذانفهملكى
عملهفىواصأنمنفيدالالشياطنيخرحللشيأطيهةرئيىببعلزبولىأنهاتهموهعندماذلكحدث
الشيطانقوةفيهرأواالمتجسدةاللهمحبةهذا

المعنىيقصديكنلمالقدسالروحعنتكلمعندمايسوعأنهوالذهنإلىيتبادرماوأول
يسوعتمجيدبعدإاليعلنلمهذاوعملهالقدسالروجفمفهوماآلننحننفهمهالذىالمسيحى
ثىاليهوديقهمهالذىالمعتىيقصدكاناليهوتيكلموهريسوعلكنالخمسيئيوموحلوله

عملينالقدسللروحأنلنايتضحالقديمالعهدأسفارتصفحناوإذاالقديمللعهدفىالمعلنالمعنى
للناساإللهىالحقإعالن1

لهذاالمفتاحهىالنطرةوهذهالحقهذاعلىيتعرفرالكىوالمعرفةالبصيرةالناسءإعطا2
النطق

ولكنهماإللهىالحقعلالتعرفمنيمكنمللناسحياةفىيدخلعندماالقدسالروحإن
يعيشعندماإبصارهيفقدالذىكالرجلتمامايفقدونهافانهمالموهبةهذهاستخداميرفضونإذ
الدواسةلذةيفقدالذىأوطويلةسنواتفراشهعلىنامإذاالحركةعنيعجزالذىاوالظالمفى
طويالالدراسةعنامتنعإذا

اللهحقمعرفةعنيعجزفإنهالقدسالروحإرشاديرفضالذىاإلنسانمعيحدثهكذا
شرايصبحوالخرخيرأيصبحنظرهفيفالشررآهإذ

بهـيقولالمفسرينأشهرتعليقاتنسمعالقضيةهذهمثلتغفراللماذاولكن
أخالقيةكارثةتصبحوبذلكالشرومصدرافيمنبعبينييزاعلىالمقدرةفقدانإنهاسويت

فيهانرىكأنماالمطلقالشرإنهارولنسونحاويقولنفسهالتجسدحتىيشفيهاال
شيطانيةخطيةفهىهذهعدامابشريةهىخطيةكلإنفيقولبنجلأماوجوهرهالفسادبؤرة
الذىاألولاألثرإنالناسحياةعلىيسوعتأثيرنعرفاوالدعناهكذانصفهالماذاولكن
وعدمحياتهظالميرىأنهومرةألوليسوعمعلوجهوجهأيقفالذىاالنسانفييخدث
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أخرجملئأليصرحيطرسجعلماوها4همحيوتقاوءيسوعجالطهارةمقأبلفىسنحقلقه
توكتشىيذكرهأالختيارهذاونفس58لوقااءخأطىرجلالكتىياربسقيتتىمن

شديدبوخزوئحسستتوففتمرةآلولاإلتجيلقصةقرأتعنلحايقولالذجبأتقصةفىإيشى
علىحنانهأسميهاهلللمسيحمحبةذلكأحمىهلمسمارآطويألفيهغرمستكأنماقليىقى
اإلحساسهذاتعرقدالقاسىفليىأنوداوشيئآأعرفولكتىأسميهاماذأئدرىال

طوةيدهىالتويةوهفهوتوبةتدمأالقلبقىيولديسوعمقايلةقىقاالستحقاوعدميالتفاهة
هذاوكرررالقدللروحدعوةيسمعأقلمإلنسانرفضلؤاتماءالخطايامعفرةطرينئأكولى
يستطيعالأنهحتىللسالتبلدمنحالهإلىيتححركإنهالدعوىهذهتكررتكلماللرفض

يضلهناومنوخطبتهبتفاهتهإحساسهيفقدوبهقاءوحالوقهلجسوعجالمنماشيئالرىأق
خطيتهغفرلنمنحرمفقدالتوبةرفضومتىيخطيتهيشعرالألنهالتوبةطريقيعرففالالطريق

مهابةكزإنسانأالقداسحضروامنيينالحظناعإنلوسيفرعناألياطرإحدىتقول
الشابهذامنهطلبلخدمةءانتهايعدولكنالكاهنيعرقهولماخرشحصأىمنوجالال

فىيليهنظرالكأهنأنحنىومرعبةكثيرةوكاتتخطايأهيذكروبدأاالعترافمنهيقبلأن
لهاحصرالللتىالفظيعةالخطاياهذهكللترتكبطويالعتتمتأثكاليد5لحائالورعبخوف

الكاهنقألوعندئذالعالمءبدقبلءللسمامنسقطتوقدلوسيفراسمىإنالشابفأجابه

الشابولكنعليهاتندمأنفقطالخطاياهنهصلكتغفرأنتستطيعلدئهفمحبةيكنمهما
طريقالمحتومالطريقئيسيروبذلكيندمولنلمإنهوفمبمكانهمنوقامللندميظهرأنارفض

كاله

إرشأداإلنسانورفضإذولكنالتوبةطريقوهوالخطايالغفرلنواحدطريقإاليوجدال

الفاسدةالشربرةلحالتهمعرفتهيفقدإنهفريرهووماصاعهوبماومعرفتهإحساسهيفقدفإنهالله

اإلنسانيشعرفطالماللقدسالروحضدالخطبةهىهذهونادماتائبايأتىأنيستطيعالوبذلك
بابأهناكلكناألوحالفيوكرقفيهابقىوإنحتىوذنبهبخطيتهيحسوصالحهيسوعبطهارة
يستطيعواليتقسىفإنهلهبالنسبةشءاليسوعفأضحىاإلنسانتبلدإذاأماءللرجالهمفتوحأ
للقاسىلطجرىقلبهيحركأننفسهالتجسدحتى

وأساسهاالقرابة

م5قأاصمرقس

فقدجسدىأساسعلىفقطتبنىالفالقرابةللقرابةالصحيحاألساسيسوعيضعهنا
فماالجسدحسبأقرباقكلمنلىقرباكرجسديةقرابةبأيةلىيمتالالذىالغريبيصبح
الصحيحةالقرابةهى

واحدةظروففىللشخصانفالهاإذاخصوصاالمشتركةالخبرةهولهااألولاألساسإنا
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تتذكرهللآلخريقهـولأحدماأييدعننعاصديقيصبحانالشخصينإنيقألماكثيرأ
عتلمالمألمنأظتكلهاعالزخيةامرأأحدهماتقابلعنلحالهمامثتركةخبرةيذكرعندئذ

معاتضحكالنهرأيتكمالقدلهاقالالتآثرعالماتعليهاتظهرلملماماتتقدفالتةآنتعرفن

ينصديقكتلقدقعمفأجابصحميمتينحسديقتينبهماأنكماراالبدالماضىاألسبوفى
معأيبكياأنهينبغىحقاصديقنالشخصاقيكونهلكىلكنشمعهاأضحكانتعودتاغد
الواحدةالخبرةلهماوالمسيحيونه5متيهبرباطالثخصيهةتربطاحدةاءافالخيرةأماسيةحقيقةه

الخطاياغفراذهى

المقدسالكنابكتلبهنىكيدجونحهأيقولالواحدآاالهماهوالثافىاألساس2

قىبلالكتابييعنىليالمقدسالكتلبموزعويقابلهادلتىءالكأدادلعقبةإقالتبشيرفي
يذهبأنثيوعيةتصيعثنقبلللصيهةفىالموزعنأحددأبرلقدتهءقراعلىاالسيدفعواان
كندمايحزنكانومءالكتابةكودعلهالناسىجثشكىاخرإلىمنجرومبيتإلىييتمن

حاولعندمانجكمةفعلولكنهذلكعةيتوققونركادواالحماسةفقدواقدءقراأنيالحظ
وهكذالليهيسةكونالطريقةوبهذهدلكتابدراسةقتاحدمكاذفىمعأجمعهمأنبنجا

وكلالعميقةالصداقةباطبرمعااألفراديربطالواحدفاالهماممتماسكةمجموعةفىاألفراديرتبط

بالمسيحمعرفتهمبتعميقاهتمامهموهومعأالمسيحيينيربطللذفذلكمنامتنرباطهناك

تفكيرهمفىنحتلفينأأفرلالتالميذكانلقدالواحدةالطاعةهوالثالثاألساس3
كانواأنهمفىشكوالالقانوفيكسمعانالمتعصبودلوطنىكمتىالععثارفهناكوعقائدهم

عندماللكاملةالصدلقةمحلهاوحلتزالتالكراهيةهذهولكنالبضبعضهمييغضونمايومأ
يأتونأناساالدولةتجندعندماالجنديةفىدائمأذللثيحدثأالورباصيدأالمسيحيسوعمعأقبلوا

واحدجيشلقانونيخضعوذاذمعايأتلفونمامصرعانولبههمنحتلفةمتباينةوأمكنةاسرم

يحبونعندماالبعضبعضهموخبوننعمءأصدقايصبحونواحدلسيدالناسيخضعفعندما
يسوع

درسيكمنوهناجميعااعظمهااألصاسوهذاالواحدالهدفهوالرابعواألصاس4
هليتساعلالكتابلدراسةالمتجدداالممامعنكيرجوينمايتكلموعندماللكنيسةعميق

3الكهنوتىأساسهامنبدألكتالىاساسعلىللسكرنيةالحركةمعالجةإمكانةعلىعالمةهذا

ءإجراوكيفيةكنائسهاسياسةوطربقةخدامهاسياسةكيقبةفيتتجادلالكناثسكانتوطالما

تبنىانالختلفةالكناضتستطيععليهالذىالرحيدفاألساسمعاتتحدأنتستطيعفلنطقوسها
بطسالواحدالهدفكانفإنلهااألحمىالهدفللمسيحالنفوسربحمنتجعلأنهووحدتها
خبرواالذينيحيونفالمعالمسيحىالهدفمنوأعظمأسمىهدفهناكيوجدفالمعأالناس

فىالكنائعىتتحدوحيماالسناواتملكوتلمتبازلتليشاركوهماآلخريندعوناالمتيازات
الكاملللوفاقإلىيتىسوفبيانافاختفكلاألحمىللهدتهذا

515



اثرليعبئعحاح

بأألتالالمعحل

3وش4مرقس

البحيرةءشاطىإلىوذهبلبمعهجرتنهبجلينةمرحلةييدأيسوعتجدللفصلهذانى
دطأجةدعتإنطريقتهتمعليمهمكاذيعيرأنسحتعدأعدأتيسوعقظهروبهفايعلبملكى
فبرهالبحيرةصأرتبلمامعوههملمجمعشعبيعدلمهعمكاتألمجمعيعدفلمذلكإلى

سأمعوههملألرضوشعب

مايوماولكنهوتقاليدهاانحلنرالكنيسةمخلصاطويلةلفترهكانأنهوسلىجوقيذكر

يعظهويتفليدنوقدالطقءالهوافىللعمألليعظهويتفيلدجورجصكيقهمندعوةتلقى

فيها4رلوسلىجونولكنيوياالمسيحتقبلاالنقوصئاتوكانتالناجعمالماآلالف
يقولهذاوفىالفخمومنبرهاالمريحةبمقاعدهاالكنيسةخارجالوعظيتعودلمفهوشافةدعكوة

النفوسخالصإنونظامهاالكنيسةعنبعيدأءالخاللىالوعظمسألةأهضمأناأصتطعلمإننى
أعارضأعدلمويقولبهاوآمنالنتيجةورآىذهبولكنهمعقولغيرأمرالكنيسةعنبعيدأ

معالحالكانهكذاتنكرالحقيقةإنهابنفسىالنتيجةرأيتألنىالكنأئسعنبعيدآالوعظ

المجمععنبعيدأللجموعيسوعتعليماغترهمالمتزمتنمااليهودبعضعنأنفالبدالمشح
تتحذهكنيستهللعمدهفىالجديدةالطرقيدخالوكيفمتىيعرفعمدهفىحكيماكانودكنه

اإلنجيلبهاتقدمجديدةطرقعنوتقتشلهامثاال

األمثالفاختارللتعليمجديدةطريقةإلىتخأجكانتيسوعبدأهاالتىالجديدةالمرحلةهذه
الناسبماليعلم

ثأنءبشىيقارنءشىأنهأىاخرءيثىمجانبيوضعءثىهولفظياالمثلالمثلهوفما
السماوىالحقيشرحأرضىحقلتوضحهاحماويةحفيقةبجانبتوضعأرضيةقصةهوفالمثل

كزلماذاالطريقةهذهيسوعاستخدملماذاولكنويلمسوهيفهموهأنالناسيستطيعحتى
3األمثالسيدعليهأطلقوحتىتعليمهمميزاتمنأضحتحتىاستخدامهامن

الجماهيرانتباهجذبهوالنعلمفىالمثلطريقةانتهاجهفىواألهماألولالسببإنا
الذىالمجمعجمهوريكنلميسوعليسمعءجاالذىالجمهورإنةإليهمكاملةالرسالةوتوصيل

أىيسنطيعآخرجمهوراكانلكنهيفهمهلمأمالكالمفهمءسواالكالملهايةءالبقاإلىيضطر
اهمامهميثيرأنيسوععلىفكانالعبهـادةمكانلبسإنهءيثاوقتأىفييتركهأنمنمواحد

ءجاقدجميلةبقصةالشاعرسقصيدةفىسيدنىفيليبيقولوحدهلبقىوإاليقولبما

المدفأةعنوالشيخلعبهعنالطفلتجذبقدبقصةاليكم
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ذلكيسوعفعلوقدالقصةهىالجماهرانتباهلجذبالمثلىالطريقة

والعهداليهودمنوالسامعينالمعلمينلدىمألوفةطريقةكانتباألمئالالتعليمطريقةإذ2
بئشبعصرفعندمالداودالنبىناثانساقهالذىمثلأشهراألمثالهذهمنكثيرامجوىالقديم
زاولوااليهودوللربيون7ا31صم2الفقيرمنالغنىسلبهاالتىالنعجةعنزوجهامن
كانالثانىوالثلثقرانينكانتهتعاثكإن7كلفميارالرباقعنقيللقدضىالطريقةهذه

التىالطريقهتكشفالهودالمعلمينأمثلةمنمثلينولعلأمئاالفكاناألخيرالثلثأماتفاسير
أنطونيوسألهعندمأمق91األميرجهوذاالمعلمقالهاألولالمثلباألمثالعلمواا

والجسدللروحكانإذااآلخرةفىوعقابثوابهناكيكونأنيمكنكيفالرومانىاإلمبراطور
بهذاالمعلمفأجابالخطاياارنكابفىاآلخرعلىاللوميلقىأنمهماكلويستطعسينفصالن

أحدمالحراستهارجلينلهاوضعوقدالنادرةالثمارإحدىبهاحديقةيمتلككانالملوكأحدالمثل
لكىاحملنىهناكجميلةثمرةألمحإننىلألعمىاألعرجفالاأليامأحدوفىأعرجواالخرأعمى
وطلبالملكءجاماويومامعاوكالهاالثمرةأخذاوهكذااألعمىفحملهمعاونأكلهاأفطفها
األعمىوسألإلقاأصلأنأستطيعالأعرجإننىلهقالعنهااألعرجسألولمايجدهافلمالثمرة
الملكيعملفمافائراهاأنحتىأستطيعوالأعمىإننىفأجاب

ثمءلسداإلىالروحيرجعإنهاقهيفعلهكفامعاويدينهمااألعمىفوقاألعرجيضعإنه
خطبتهماعلىمعايعاقبهما

الئامنةسنفىماتالذىأبنابنهعلىمرثاهرفععندمازيراالرباىفالفقدالثانىالمثلأما
نابهاذكياأحدهموكانفيهليعملواالعمالمنعددااستأجركرملهكانملكرونوالعث
العمالءجاوعندمامعايتكلمانالحديفةفىمعهوسارالعمالبينمناستدعاهالملكيعملفملذا

قائلينالباقونفتذمرفهمواحدكأىأجراالذكىالعاملهذاأعطىأجرتهمليأخذواءمسا
قائالاسثفأجابهمكلهاليومنحنتعبنابينماساعنينغهريعمللموهومثلنايأخذكيف
فاستحقالنهارطيلةأنتمعملتمماقدرساعتينمدىفيعملقدالشاباهذإنغاضبونأنتملماذا
الناسيستطيعالماسنة82مدىفىاستوعبلقدزيرابنأبينالرباىهكذاكلهاليومأجر
يفقدولنأترابهقبلالفردوسإلىونقلعملهتممفقدولهذاعاممأثةمنأقلفىيستوعبوهأن

النهايةنىآخرته

أنويستطيعوناليهودعندأمألوفكانالتعليمفىأسلوبااستخدمقديسوعأننرىهذاومن
يفهموه

يجعلأنأرادأنههوباألمثالالتعليمطريقةيسوعاستخدمألجلهالذىالثالثوالسبب3
االيفهمونالالناسفمعظمالناسيقهمهاأنيستطبعحتىملموسةمحسوسةالمعنويةاألفكار
حقيقتهعلىالجمالنفهمالولكنناطويلةشاعاتلمالاعننتكلمأننستطيعفمثالبالصورة

غمالنرىعندمااالنفهمهوالالصالحعنننكلمأنونستطيحجميألشخصأنرىعندماإال
العهدتكلموعندماشخصفيتتحققأنيجبفكرةوكلنتحسدأنيجبكلمةفكلصالحا
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شخصفىااليمانتجسدانلإلمثألابرليموضعولكنهامجركالمأكلملماإلكالنعنلجدرر
وضعهابلالمجردةباألفكارالبسيطةللعقوليجابهقلمحكيمامعلماكنألنهسوعفعلوهكذا

فهمهاوهكذاشخصياتفىجسدها05لممالفىورفى

يعطىالفالمعلملنفسهيفكرأناإلنسانمجبرأنهوهىللمثلللعطمىللمبزةهناكوأخصأ4
للحليميةالطرقثولعللنفسهلطقويكشفءيستقرألنيدفعهبلجاهزةللمعلوماتللتعلم
لطسابمشكلةلهتحلعندماتنفعهالأنتعصلهلهوتعمللهتفكرلنهىللطفلتعليمفيخطأ

يسوعإليهقضدماوهذالنفسهيفكرلكىعدتهساإنتنفعهإنكءاإلنشامقاللهوتكلعب
فيسوعللغيرمنيتسلمهاالتىالحفائقتأئيرضعفلهايكونلنفسهاإلنسلنكتشفهاللتىفالحقيقة

يردلموتشتغلتعمليدعهاأنبلعقولهمسيمأقدهـلمللتفككلفىيتعبونيجعدهملنأردد
يفكرواأنعلىوشجعهمبأمثالعدمهمففدولهذاإياهايحملهمأنبلمسئوديتهمعنهميأخذلن

عندئذخلفهتكمنللتىالحقيقةويحتخرجلهيقدمللذىالمثلفىاإلنسانيفكروعندماألنفسهم
هوملكهأضحتقدالحقيقةهذهإنمجقيقولأنيستطبع

ءالسماإلياألرضمن

439مرت

لألمثالكعينةاآلنولنأخذهلهمرقسقسيرإلىنصلأنإليللمثلهذاتفسكلنؤجلوعندما
عنجداقليالتبعدسفينةفىجالىويسوعبكيرةءشاطىالنظركانيسوعبهانطقالتى

السامعونعليهيقفطبيعيأمدرجافيكونضديدءببطينحدرللبحيرةءوساطىءالشاطى
جقدضالزارعهوذاأنظرواويقولحقلهفىيعملرجلإلىبيدهويثرفجأةيسوعوينظر
باألمثالالتعليمطريقةجوهريكمنهناليزرع

لكىاألرضعلىهنايحدثدلذىءدلشىمنالبعيدإلىليصلالقريبمنيسوعبدأا
منمنظورالغيرإلىالناسيراهالذىءالثىمنءللسمافىيحدثماإلىيالسامعينيصل
طريقةكانتوهذهيختبروهولمبعديعرفوهلمالذىءدلشىإلىللناسكليعرقهللذىءللى
معههابدأبلالغامضةالغريبةباألموردلسامعبنعقوليربكلمإنهالتعليمفىللعبقريةيسوع
ءالبسطااألطفاليفهمهاالتىباألشياء

منيكنفلمءوالسمااألرضبينارتباطاهناكأناضقادهعنيسوعبرهنوبذلك2
فىنفسهيعلنأنيمكناللهأنهذابتعليمهأعلنبلءجردابقعةإالهىمااألرضانرأيه
دليوميةحياتهمفياللهيرواأندلناسيسوععلملقدثمبلوليميعبروكمااليوميةحوادئنامةكثير
بولالرسواقالهماهذايكنألماألمطارسقوطوفىالنباتنموفىالشمسثروقفى

فهذا02اروميهبالمصنوعاتمدركةلمالعاخلقمنذترىمنظورةالغيرأمورهألن
كاتدرائيةفىومجدهاللهعملعنالظاهرىالتجيرولكنهشريراضائعاعاألليسيسوعنظرفىاللعا
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هذهكتبتفبرهوعلىالكاتدرائيةهذهبنىالنىكرستوفرينللمهندسجمانقدبولسديسلق

هذايسوعتعاليمتضمنتوبالمثلحودكفأنطرجسدهإلىتنظرأنأردتلنالالتينيةالعبارة

ءاألشيافىتكمنكثرةعالماتأنرأىفقدحولكفانظراللهترىلنأردتإنالقول

اللهالىجيدايقرأهاأنلمحستطيعإنسانأىتقودالعامة

يسوعيعملفلمبسيعآسهلةيسوعمنتخرحوقتهابنتإنهااألمثالجوهرإن3
الشعبالىبهايتصلمادةالعملهذامنفيتخذييذرللزارعويرىحولهينظرأنسوىشيئا

يسوعأناألمئالعظمةصرإنقصةيؤلفأنيحاولولمالدرسحجرةإلىيدخللمإنه
يقولهذاوفيخلقتهاللتىهىالحاضرةةللفرمتطلباتإنواحدةلحظةفىوكونهافهافكر

السببولهذاالوقتنقسفىوالصراعالخدمةلقصدصيغقدفنهوالمثللنكادوحس
لألوقاتوقتيتجلىللذىالفنمنكبيرشىءعلىتعتمدفهىنادرةاألصيلةاألمثالفصياغة
مصيوثامقالهالذىفالمثلاألمرهذانجدالكتابفىالمشهورةالثالثةاألمثالففىالعصيبة

النعجةعناالودناثانقالالذىوالثانىبهنطقأنبعدهربالشجرعن9851

يقتلهقدلجباريقولأنهيعرفكان7ا2صموئيل2الفقيرمالغنىسلباالنى

موتهفيهيذكزوهوبهنطقءاألردياالكرامنعنيسوعبهنطقالذىالثالثوالمثل

موسيقيةأوشعريةمقطوعةوليسالنضالوقتفىيقالفنأنهالمثلخصائصفأخصوهكذا

تدفعكاملةوشجاعةوحساسيةالمشاعرفيعمقأنجدقمتهففىوالطمأنينةءالهدووقتتكون

قالهاأنهلنذكريسوعبأمثالنعجبوعندماالخطرةالمواقفمنبوالالخوفعدمإلىالقائل
الفائقةوشجاعتهالفنيةبمقدرتهإعجابنامنيزيدوهذاالساعةبنتكانتبلتجهيزبدون

4لتقرأاللتسمعفيلتفاألمثالالمثلنفسربهاالتىالكيفيةمناقشةإلىبناءيجىهذا4

لكىبلتدرسلكىالقيلتإنهاكلمةكلمةوالفقرةفقرةالشخصيبحثهالكىتقالولم
يدرسبهفالمجازكالمجازيدرسانينبغىالمثلالأنيعنىوهذاعاجلفعلوردتأثيراتحدث

المسيحىسياحةقصةذلكعلىمثلوأشهرالقارىيرزهاأنيجبمعانتخفىوالقصةيالتفصيل

لكىالتقرألكىكتبتالمجازيةفالقصةولهذارمزىمعنىلهشخصوكلثافحادثة

واحدةمرةوسعتمرةقيلتقصةفهوالمثلاماوالفحصالبحثإلىتحتاخفهىلهسمع
المقصودةالفكرةعننبحثأنبلتعنىوماذادقيقةتفاصيلفىنفكرأالينبغىالمثلنقرأفعندماولهذا

طريقةأروعإنءجزكليعنيهماذانعرفلكىءأجزاإلىالمثانقطعأنالخطأمنإنهمنه
نطقعندمايسرعفممنأبرقتللتىللفكرةهىمانفسكانسأاذهىولفهمهالمثللمعرفة

نعرفأننستطيوبهذاالسامععقلعلىاألسمىالتأثيهالهايكونلكىقصدهاوالتىالمثلبهذا
تفسرهاالمس151 هـ
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الملكوتر

40121مرق

وكلمةاللهملكوتسكلمةنواجهفنحنعبهاوأالفصولأعقدمنالفصلهذايعتبر
الشخصعنمعلقاشيئاتعنىولكنهايفهمالمعقداشيئأالتعنىفهىيونانيةفنيةكلمةص

لرهاختلمنولضحولكنهيحتبرهاللذى

وسببللسريةللدياناتانتشارالجديدللعهدفيهبكتالنىالعصرمميزاتأهممنكانولقد
مخاوفهكلتزولوبذلكمعهوالعشرةاآللهةبأحدباإلتصاليليهاالداخليئتعدكانتأخهاانتشارها
والموتالحياةفىيقابلهاالتىواآلية

وصالموتمنويقومويموتيتأيرإلهأسطورةعلىتبنىالدياناتهذهمعظمكانتولقد
هىوأشئهرهاالدياناتهذهأحدىوكانتاآلالمهذهقصةحولتدورالدياناتهذهطقوس
حكيمصالحملكهناككانأنهفىتتلخصاألسطورةوهذهالمصريةايزيسبأسطورةالمتعلقةتلك
سبعينمعمؤمراةألخيهالشريرسيتدبرولقدهسيتاسمهيكرههشريرأخلهأوزوريساسمه

الكفنيشابهصندوقفىيدخلأنأغراهوهناكةوإلىيومافدعاهيقتلوهلكىآخرينشخصا
ثمبسرعةءالغطاعليهقفلوادخلحالماولكنهنيةبسالمةذلكأوزوريسففعلتمامايالئمه
إلىوحملتهوجدتهوأخيراطويلةأياماللمخلصةزوجتهإيزيسعنهومجثتالنيلفيوألقوهحملوه
وقطعأخرىمرةالكفنوصرقغأئبةوهىللبيتإلىالشريرسيتءجامايومفيولكنالمتزل
أخرىمرةوخرجتإيزيسفجنتوعرضهامصرطولفىونرهاقطعةعشرةأربعأخيهجسد
نقختثميعثنىعاليعضهاأخرىمرةركبتهاالمتناثرةالقطعوجدتولمازوجهاجثةعالقلتفن
التىاألساطيرإحدىهذهواألمواتءلألحياالخالدالملكأضحىالوقتذللثومنالحياةفيها

دلشخصكانعموماوسالتجرىكانتكيفنعرفأذبقىالقديمةالدياناتعليهابنيت
عمليايتفهمأنإلىطويلوتصوفوصياماتبتطهيرلتيقومالديانةهذهالىيدخلانريدالذى
وموتآالممنعملياتمثيالاألسطورةفيهتمثلطقسايحضروعندئذاألسطورةاوالقصةمعنى
الدينيةواألغافىوالبخورالموسيقىثيليةاهذهتصاحبوكانتالموتعلىصارهوانتاإللهوقيامة
معواحداأصبحفدأنهالعابديشعرالطقوستئهىوحالماوروعةرهبةالجوعلىتضفىوبذلك
الدلتىالطقوسهذهوتصبحالخلودإلىالموتمنتنقلهالوحدةهذهونصرتهاالمهفياإلله
لليونانيةللكلمةاألساسىالمعنىهوهذاللمتعبداألميةكللهشيئأخارجىشخصلكللهامعنى
يونسترمو

يعنىالإنهقطعاالسمواتلكوتصعنيتكلمعندمايدالجدالعهديعتىماذاإذن
للشخصلهمعنىالءشىأنهيعنىولكنهيفهمالمبهمغامضاإلنسانعنبعيدالملكوتأن

الذىفهولحياتهورباسيدأيسوعاتخذالذىالشخصأماليسوعوحياتهقلبهيسلملمالذى
اللهملكوتحقيقةيعرف
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فلوذلكبعدسوعذكرهللذىللنطقفيبلسركلمةفيتكمنالءالجزهذاصعوبةكن

الناسعنوغرضهقصدهيخفىأناألمثالمنقصديسوعأنمنهالستنتجناعالتهعلىأخذناه
لليهيأتونالجمهعأنأرادللذىوهوفلكيفعلأنبيسوعنربأولكننايفهموهفالالعاديين

الحقيقةيكتشفأنعلىيساعدهلكىبلالعادىاإلنسانعنقصدهليخفىاألمثاليسنخدملمإنه
ءإشعيامنلقتباسأصالإضاالعبارةهذهصيغتإذنفكيفملكهوتصبحبهافيفرحلنفسه

ءبرقبلالزمانمنقرنينمدةمتعددةواختالفاتكئرةمخاوففيسبياكانولقد69

اوسترلىوىوعملمنالترجةحرفيانترجمهاأنويحسنيحالمس

نطرآفىلستمرواتفهمواالولكنسماعكمفىاستمرواللشعبلهذاوقلاذهبإذهب
باذانهويسمعبعيونهينظرلبالعيونهوئطصىآذانهثقلتالشعبهذاقلبغلظترواالولكن
أخرىمرةفيشفىبقلبهويفهم

أذهانبهيطسىتعليمهفىطريقاينتهجأنإشعبليأمرالربأنمواربةبدونيعنىهذا
للعهدلليونانيةالترجمةوهىالسبعينيةالترجمةمترجمولضطرفقدالسببولهذاتفهمفالالناس

هكذاترجتهمفيالنصيغرواأنالقديم

الولكنستبصرونوإبصاراتفهمونالولكنحمعاسنسمعونالشعبلهذاوقلاذهب

ينظرونمايومالئالأقفلتوعيونهمثقلقدعهموغلظقدالشعبهذاقلبألنتفهمون
أشفيهموأناويتغيرونبقلوجهمويفهمونباذاخهمويسمعونبعبوخهم

تذكركمااللهوليسقلوبهميغلظونالذينهمللناسجعلتللسبعينبةأنهنااالختحفووجه
ستصوعنالعجزهواالختالفوتفسيرتالهمالربرسالةيفهمواالحتىللعبريةالنسخ

االثنينولكنيأسفىثمسخريةفيالرصالةهذهينطقكانوإشعيلالورقفيالبشرىالصوت
الحقألعلناللهأرسلنىلقديقولكانوكأنهالشعبلهذايكنهالذىالحبمنيخرجانكانا

مينةأحجارايخاطبكصنفكنتيسمعواأنيريدوالموعقولهمأغلقواولكنهمالعبلهذا
يفهمونيعودوافلمعقولهمأغلققداللهكأنما

ينطركانولكنهالناسعقولفىالحقيقةيدخلأنيدسكانفإنهيسوعاألمركانوهكذا
ءإشعياقالهمأتذكرونهلقائألتالميذهإلىفالتفتيئديدينءوبطغباوةفيمفيجدإليهم
فهمهفىوبطيئاغبياالشعبوجدوعندماالشعبهذاإلىاللهمنأخذهاالنىرسالنهحملعندما

أشعرهكذايفهمالحتىذهنهطصىقداللهكأنماغبىهكذاإنهعنهفالأنهتذكرونهل

التىالحزينةللتألمةالمحبةبدافعولكنوكراهيةوحقدتشفىعنالذلكقالاأليامهذهفيأنا
ءالجزهذانقرأفعندمااآلخرينمنوالرفضللصدودوجدتولكناتعطىوأنتهبأنحاولت

المتهىلىأحبألنهمتألماحزينأكانولكنهغاضبايكنلميسوعأننذكرومخننقراهدعنا
بكيفيةاذهانهمسدواقدأناسانرىبلواذهانهمالناسأعينيطمعوهواللهنرىالبذلكإننا
كهذهمروعةحالةمنالربلينقذنااحتياجهاوإعطائهافتحهافىرجلاللهفيهايجدلم
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مؤكدلحصاد

43102مرقس

اليوميةاألعمالعلىالرببناهإذعليهمغريبايكنلمألنهالتفسيرهذافهصواالسامعيئأنالبد
األرضمنأنواعأربعةتفسيرهفىللسيدأظهروقدالمألوفة

عبارةفلسطينفيالحقولكانتالطريقبجوارتمتدللتىالصلبةاألرضهواألولللنوعأ
طريقبعضعنبعضهايفصلهاوكانبعيدةمسافاتإلىطولياممتدةاألرضمنقةضيقطععن
بإحدىعليهاتسقطورالبففتوعليهاالسيرلكثرةصلبةأصحتاألخضرالحشيثمن

كانتأنهاوإما6األرضعلىبالبذلريلقىوهوالمزارعيدمنتنفلتكانتأنهاإماينطريقت
ويقطعحمارهعلىللبذاركيسيضعالمزارعكانفقدالحماريحملهكانالذىكيسهمنتسقط
والبداألرضعلىتسقلىالبذارناركاوذهاياجيئةالحماريقودثماطرافهأحدمنالكيهذا
جانبىعلىالبذارتسقطوحالماالطريقجانبىعلىالكيسفتحةمنيسقطعنبعضهاأن

المجاورةالصلبةاألرضهذهوتلتقطهاتأتىكانتالطبورفإنبأخرىأوبطريقةالطريق
بذلكحهتمونالألنهمتدخلهاحتىللمسيحيةتنفتحالفهىالناسبعضقلوبتشابهللطريق
الالمسيحيةعمقمجهلونوكثرونلهاتفهمهمفىجديهمعدمإلىراجعبهااهمامهموعدم

لالهتمامداعىفاللحياتهمصالحةغيرأنهايققدودكأنبهاييالونالألنهمبلضدهاهمأل
الوقتيأقىماكثيراولكناأليأمكللينةسهلةالحياةكانتلوذلكعلىنوافقهموقدبها

الحياةبهاليواجهقوتهمنأعظغنفسهعنخارجةقوةإلىيحتاجأنهاإلنسانيكتشفحين
متأخراولألسفذللثيكونماوكثراباألزماتالمملوعةالمتجهمة

ريقةقشرةعنعبارةمعظمهاأوالجليلهوتربةالصخرىالطريقهوالثانىالطريق2

فعندمازراعةايةأولنباتصالحةعيرصخريةطبقاتتحتهانكمنللزراعةالصالحةاألرضمن
يجدفاليخنرقهاأنعنيعجزاألحجارإلىجذرهايصلماعندولكنحاالتنموالبذرةتبذر
حسنةبدايةنبدأفدأنهعلىلناتكشفالظاهرةوهذهفيموتللشمسوتضربهفيجفلهءغذا
نكملأنعننعجزولكنللنباتيفعلكا

عالقةفىحمفظهاأماالعملمن5إلىيحتاجللمسيحنفسربحإنالرعاةأحدقالوفد
يكثيرأقلفيهايقواالذيرولكنالمسيحيةدخلوادلذينككروما59للىفيحتاحمعه
بالمسيحيةأعجبواأنهمهووالثانىالنققةحسابفياإلنسانفشلهواألولسبيانالفشلولهذا
وأنصافالمساوماتفىتعيشالوالمسيحيةالقلبلهايفتحوالمولكنهمسطحياضحاللحجابأ
الكاملباألمانيشعرأناإلنسانيستطعوالءشىالولماالخياةصتمتلكأنفإماالحلول
بلمسيحكليأتسليمانفسهسلمإذاأال

الشمستحتقوةأيةهناكهل
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فيهوتثارككقلبىتجتذبأنحاول

وحدكوتملكاخرجها

يألله

فلبىفىحركةكلأللهيا

للتربةيمألكثيراالشوكوكانبالشوكةءالمملوفهىاألرضمنالثالللنوعأما3
يحرقهاأواألشواكأعلىبقطعيكتفىكسوالكانالفلسطينىللقالحأنذلكوسببالفلسطبنية

ماوهذامتوحثةمتكاثرةأخرىمرةتنموأنللجذورالفرصةيعطىوبهناجذورهاويترك

قالكمافيهاللمسيحمكاناتبقىفالللعاديةياإلهتماماتالحياةءتمتلىفقدالروحيةالحياةفييحدث
ألننابلذلكنريدألنناالننسىأنناحتىللعالقكالغبارتصبحقدالحياةهذههمومإنالشاعر
تسيرنحاحياتناانمنالتأكدإلىبألحاجةضعرناكلماالحياةتعقدتكلماولكنعليهني

حياتنافىاألوليكونأنمنالمسيحتحجزأنتحاولكثرةعواملفهناكالصحيحالطريقفى

واألشواكاألحجارمنالخاليةالعميقةالتربةذاتفهىاألرضمناألخيرالنوعأما4
المثلهذايحتويههاالتىللثالثةالدروسإلىفلننتبهالمسيحيةبالرسالةننتفعأنأردناوإذا

حياةطابعإنلليهانصغلممانسمعهاأننستطبعولنالرسالةهذهنسحعأنيجبأ
يقدرونفالكثيراويجادلونأنفسهمصوتغيريسمعونفالكثيرايتكلمونأنهمهومناللكثيرين

يكونفالكثراويتحركونالمسيحأفكارفينسونألفكارههمويتحمسونللغيريصغواأن
والتأملءللهدوالوقتعندهم

ماولكنعقولتافينضعهاأنيحبالسيحيةالرسالةنسمعفعندمانقبلهاأنيجبب
يدخلغريبشعلضدقواهاكلتتكتلكاألجسامتماماإنهاالبشريةالعقولهذهأغرب
وهكذفيهايدخلأنغريبجسمأىحاولإذاإردديأالتغمضمثالفالعينوتطردهلليها

فيتصلبمؤلمالطقيكونوقديستسيغهاالالتىاألفكارلعضتطرفهحالمابابهيققلفإنهللعقل
الجرعةهذهإلىفيهانحتاجالتىالمراتمنآولكنعنهغريباشيئايعتبرهإذقبولهعدمفيالعقل
الحقائقوجهفىعقولنامسالكأوصدنافإنونستفيدأنفسنانعرفلكىوالنورالحقمنالمرة

ندرىالونحنالكوارثسنقابلفإننا

ثالثونجدأوفيرالمحصولأنالسيديذكرعمالةطاثةلملىحياتنافىنحولهاأنيجبج
المسيحىالحقوهكذاالشهيرةللبركانيةالجليلتربةعلىيالكثيرهذاليسولكنومائةوستون

التحدياتأماممسيحيتهعلىيبرهنأنيستطيعالفالمسيحىحركةفىعملفىيوضعأنيجب
باألعمالبلبالنظريأتللكثرة

للذينسهاليكنلمهذاولكنفيهوتمعنللمثلوقرأجلسمنتفسرهوالتفسيرولكمذا

واحدةدفعةمنهتستتتجأنموعالجلهذهيمكنوالكثيرةلجموعقالهلقديسوعفممنحمعوه
ضاعتدالبذارمنءجزأنمعوهوالسامعونفهمهواحدمعنىهناكلكنالمعاقههذكل
عنهمليزيلالخائفينللتالميذالمثلهذايسوعقاللقدوفراسكونالهايةفىالحصادلكن

325



وخافوافيئسوابثمرهاتأتىالاألحيانعنكثيرفىورسالتهالمجمعمنديطسيدهمرأوالقدلتأس
الباقىواتركواالبذاررواافيعملكماعملواصبرألهمقالالمئلهذافييسوعولكن

وفيرأضخمأسيكونالحصادإنلله

عاليايرفعأنينبفىالذىالنور

412مرقس

المثاكلعنالنقابتكشفألنهااألهميةغايةفىأعدلداألصحاحهذامن1252مناألعداد
المصباحمثل12عددففىللمسيحأقوالأربعةنجدففيهااألناجيلكحابتواجهكانتالتى
عددفعلعمااإلنسانينالهاالتىاةالمجلىعن42عددالسرلىيقالماإعالنمن23عدد

جنبإلىجبأمرقسفينجدهاالتىاألربعةاألقوالهذهويزدادسيعطىلهمنأنيذكر52
متىفىوالثانى551متىفىيظهراألولفالمثالمتىإنجيلفىوهناكهنامبعرةخدها

ولهذا31215292متىفىوالرايعع702متىفىوالثالث0162

األربعةاألفوالأواألمثلةهذهيريطخيطعننبحثأنغاولوالعملييننكونأذيجبالسبب
حدةعلىواحدكلندرسأنويجبمنفصلةأقوالإنهامعأيريطهامايوجدالألنه

هناإنجيلهفىمتىينزهابينمامتتابعةيكتبهامرفىأنيحدثكيفهذايحدثكيفولكن

تدخليقولهاكلمةكلفكانتنفأذأسلوبذابليغايسوعكانلقدبسيطالسببوهناك
هتعامنكثرايكرركانأنهالبدذلكجانبوإلىتنسىأنيمكنوالالذاكرةأعماقإلى
هذهوالحالةفالبدأخرىإلىجماعةومنمكانإلىمكلنمنينتقلمتجوالواعظأعنلقد
الناسكانلذلكونتيجةوحفظوهأحمعوهاالناسأنوالبدوأمئالهأفوالهمنكثيراكررأنه

ولهذافيهقيلتالذىالموففنسواللوقتنفسفىولكنمالموئرةالحيةيسوعأقواليتذكرونال
باألقوالالناسيسميهمافظهرفياقيلتالتىالمناسبةبالضبطيعرفاللهكثيرةأقرالتءجافقد

علىكلاألخاذةالقويةالمسيحأفوالمنكثيرأندرسأنعليناينبغىالسببولهذااليتيمة
حدة

أوالمكيالتحتويضعهاجاصءيضىإنساناأنيعقلالهذاقولهالخيةاألقوالهذهوأحد
فييوضعأنالبدءاألشيارؤيةعلىويساعدهمالناسيراهحتىالمنارةعلىبلسللسرتحت
درسانالقولهذافىولناالناسكللراهعلممكان

أنهينكرالنعماألعينحصيخفىأنبهيقصدلمإنهلالسيراهلكىالحقأعطىأ
ولكنيعلنهلمنواأللماالضطهاديسببماكثيراقائلهعلىخطرآالحقإعالنيكونماكثرا

الرجالأمثلةومنالناسلكلضداكانولوالحقانبيحيقفأنالمسبحىعلىيتبغىذلكمع
أنإنسانأىيستطيعبموجبهاللتىالففرلنصكؤكانلوئراكتشعففقدلوثرللحقاالقويل

حمساكتببليسكتلمذلكاكعشفوعندماللكتابوضدباطلةلخطاياكفرانارىيش
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محدثتدكهدحراضألصخوتنبرجقىيهالقديبهبهتدرائيةإلبواضدبندأتسعيئ
دلهتالخضههالعنمتاالمتلقبخامعهباانملصةالكبشةهذهبابعلىتلصقأندةالعكانت

لمتهلكترلدلترلرقيهآعلنينتىاليومعقفقدفلئهمنراألهمالرأىفيعالنمكاذأهمكانت
جلهوالنردالتاسالنابافلغتآلتعسهافكثمندبنلتذعزيومهوالكاتدرائيهبابعنهوألضقهاهذه

أخرجلماةواللبلوملضبالخننوممسلفلوخوىرجلدآتةلوثرأخلهوبهفاوصوبفجكلمز
ابغيينصغياأترضئلماواالطنئناناألمإنعقيفتكانهولوالرجودإلىكتولضاتة
لوئرولبهنءيالناسحمالمزالمشهيالمقلنصفيااصعهالماهقغسهتحةكاولر4الكاتدمرالية

فيهمحهيافدقدومكتااكتشقيللظىالخخدباعالقعمحدةماقدوكلهابهذهيهغيكلم

واللكالمالدحلهعزبمقللدحعولانئاأكمجبوماقانقعلهآلهيجبقاتمامانعرف
آلنهبرتغغاتديجدالخخدعصرلآنهاحتالنذكرلبهزتالوخيمهالعواقبالمرةالنتيجةمنخافألتنا

صالتفذاتهومدالحياةمنأبقىإتهاللرغباقهفيمةمأ

اثلاألصحيىالمسعكقلمساعالاافنعقولقددللتاصيواماأنمسيحمتتامنالغصد2

الوكتفظسقىالصروتلميالاضطبهئالاليةالررمالحوللىأنذللهوسبهالموتيعنىعقفقد
رمزاخولطورالننوصارلظننؤلمعباحبألشيسعاقهاليااإلبراطهربمهـننءآجزاتترابطلمولك

نفهمهاكماروحيقستلةعياحالرعلياكديجبفهاإلهااإلمبراطؤرونصلهارتحسيدألللبوله
علضئتهنياكىيأللةلإلمهـبرطؤرقبيحهيمدستمبعنعاالنثنخمأبئبمحنىفىسيأسيةعياولكتها

التئنهلخاقإحدمكهاموحينثننينيهأكدبحبىأنيسيهعفنكوبعد4لالنوله

اوجيواإحهـللهؤأركخمهثيوعثلهـيبقزيةمفالكيوكهريوسناآتاالذبائحعقالمستولجلأولثنثإلى

فىمجاقكصتاليدحطاياحوحممحضرتبهثهوفياآلنذبأئختانفلمأننانعلمكنمتيلحلفيابقرقيقاظتتهألا
واللمالآبثفقشهافصتعطوناآننسآليهمألكرلوققناهاأصاخميارسكبتا

هاتبألحىاقثحتمأتيهمنسهـدوهرسيتانحدصبخللقدولالشهاثةهتكلتمردفصم

بذلكضشهلأخذرالزحميهاالكملكنبيقونمأندفوللمسحيفعلهأنيجبكاقدماوكل

يمبهئهمكلنذقلللمححصلراأارفخألخهمماتوافبمآإلفايقأيخبرناالتاريخلكزوبأمانوبعيش
كانواإنهمواييولكثهبمالخفاقىمسيحمررأمانفئويعيشواالناسعنتهممهـسيحاايخفأن

بكلوقخههاوقدلقفونلرلأعرفنهمويبلنوهلهيشهعواأدقيجبحقالمسيحيةأندونيعتق
اجمتنالهمتنحمدينونوموعزةثهوخ

ألمحيالانذكهإص

كهقث

علنسوقدالنهايمملظعأوئاخلألجمبهقلاللقأئدههللراسخةسوعالعيك
نسبيجألألمزهذاويتحضقه
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يواجهواأنالناسيرقضقدكفنىأنيمكىالخالدعنصبرباللىعىءقنسهيصلبعةا
فىدلنهايةفىيتتصرأنوالبدععلبماللقولمكنفشوعهمحلوالوتغدكاقنوقدبرحيالى

عصرهفىللناسبهيتمسكعنمافأكوضانكلىكويرقثفجمرحالشنحسوفىال
03بعدوفاتهوقتحانئنيدخالكيعننأنعليسعبمبرالكلنهالثسىاجولهرعنتيامى
وهوهذاففعلهذااكنشافهلهينشرئذترينتالتديحمىطلبصقألكتثمالمنسنه
للسابعللقرنأوائلوفىبعدهمنشخرنيالتلعمعهرلكوحمونىيكوهعالتاللرعبظقى

لملىواستدعىعليهللكنيسةكمارترليهونخلنحمولرلهكوحمهليتظويلتجالينيوابرتااعثر
وكانللسالمةطلباأففعلغيدقهلينكبرفيكللمجيرتلكطنمباظقىهسنلقتمحكسه

فرضتدورالالكونمركزهىللسحسأذوهواكؤلالثعرضكاللةديبناللصطؤيةجمرفآقعطهممأ
األكضلنهـلللقالثانىوالفرضهرطوجماخكرطعتيرؤإلهبربياندمهندبلدضدخيسخيف
اإليماذضديعتبروالهوقياءخطينسقيةديجهةومتفخساللثسلحوتئمدعررنللتطه

خصجرأسابقهعنمستتررباباأنهايفمترليالنطلثلىإفىشنيايلمنلةلجلببفلعروبرسكت
علريوللعكمهنلصغوقفماقسعركاننلقيهحمقضائأاللبهيهنهضر11ههـتيهتحلق
للسجنصنكتقذلمولكتالموتمنوأفقنذأصحلنلإلننكالريخنهههننائذللروئلرءلنكنلجلئآك

قدلستكموأمامركيتىوعلىمسمجوننلسيعسسفئلجللياليرالبفاللاذاهررءلمفبهوطألئ
لحوتلوراألرضإاتالقثللةالهرطقةوألعنالحكلرلييالنلسمهديمىاللاللفىباييىوأ
األصرمقابرئموتهبعديدفنأنسكببهوقكروألويخللينللكنيسةتتسداعلمبمكللمكجلهسنالل

لقدفقالاجمتثافاهذاضدثارققسهلوثرحتألصدقالحلعيهيلهدللكلاللكلييسهقكقلمبم
حولهاتدورالتىهىواألرضثلجةتللشمسنمدلولضريبفلكلعالممللهمناالمنلليبىصلل

للشمسبرقفيشرعأنيعلنمدسلنتلكأبوللكلقللفنكةصخلمصصللباثذفوييلدالقعىثمألضنال
ويؤمننانيعرقهأصثابتةعقيدةنئالممذايحجمبصرلمللهموحمقألرضبولملم

غلمئيئالمضحلدلجلذالهاسب

ولكنقاوتعسخفهمءالعلمامنلهضحكعدىالناماآذلحسكطحقدرالثاأكانصلمعننانل
الحقتسجنئرققتلأنمقدوركفىيسيلفمنلانددرلوساصلنوصاأكلشعتيال

فلينأكدمعاتديهومجطمأخيرانقطحوةسيطتندلبىتجترالكنلهريهوقامحىجمدنضضك
نينلقيحاربنالآنهلمنشلدحي

يختفىأنهوءيخطىالذىالرجليفعلهمئىءذئلرزلينناعسدلىظمسنالل3
يعيشرفإتفعلوإذاالحقيخفىأذإنسانيعيسوال308كتؤلتحمكمياومحذا
يتحققأنالبداللهعرائرهيخفىئذيستطيعللذىذاصايهالوفىهحصيسا
حياتناكلكلكشفاللهانوفاهمنكلنيخيأدكتاوييشتطلىلمالضىمقحالللييدقرل
إخفائهئطلناقمهمايدالسونحتفظلنقاشتنأظيتهالهـرنتأسانجلتكلننفقاونىلنعش
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اانيؤا

382موقى

ءالحيمجرىفىملحوظنتوهتاك

للمرلضيعماموضربمدربرفىإنسانتعمقفكلماواسةالللىواضحةحقيقةءهذا

بللطعاموكخصفيتيسمحلكحهلمإتهمعلدالقمدشالبارثيتيعهقيلمنهبراستفادكئهعرفكلما
فكنما7ةالتدريحأعهكهذاكلمبايتلمذقونألنمللئذ4الشعلكرةمزلبالعرقجييهميتصببلمما

للكتابةحراعلهتماماينطيخدوفنا4ءتفاواوالسرورباللنىأحكدمراسةالدفىءالمرتعب

تهاءقماعندنظنرالتئاألجزلتنكحتىمتتفوسناشيعتكنمادواستهنىتعمقنافكلماالمقدس
آعذبشهااتىتهربعندرسهالعاضنداألجزانهذكلحتىمجدببماوغرصعبةأخهاسطحيةقراعة

الدميققراممللدرللسةكاومملدمجلبهخميرموضوعألىالسطحيةالمةاللراإنالروحيةللماروأشهى
وحنصشببهةءمملوللعقولهتتركالتىهىالواعمة

وأقالبكلللهبيمتللىممللىشيهظبيليديأالتصافاللينههتعيالعهافىمعروفةحقيقةوهى3
للعيادةاللهبيتإلىنأقعتددعايخهانسقظقدخطئهأمورثالفةوهناكأعطىماقدرعلىيأخذ

الالظانقوسنايكقئمانجدالافإلنناكندلإلثجئتااوإكانأخذلكىفقظنأقىقدأ

ملشألإجئنأكأفتاالكئيسهدنجىءأنناالعظهفىوالالترنيمفىوال4الموسيقىفىنجدها
للدلتبخضطتالخكالفبملتفكثيسعهنأآتيجبخطأهتالتسليتتاالبرصتوضعحيث
شطترننافلنيكركصوصرفطالخنهعنثاقلنركليهللعلبخبيدفيهيشتركجمىعملهىقالعباكأيضا
ظانفااوالثعلؤتالخطنعهوحفئسهلنيهتدخلتأومتىنأاخلذماقافقطنهألولينعطىمافاإذن

ألتفستاوكقايةعمقاةالعيامنسنحصد

نغضهاأحيالنامقساعةإنهلبدءعلىتححتااكئتافقمطنأقىشمنتظرغررنأقىقدب

سنأخذأتتألنتأبهكنقليهلنهشنسعالكاهاللئهليلتتجاالغياكطإلىتأتىإتناخطأأيضةهذاوكقى
الكثر

قلبىأولذضاشيتطادبنوندالتذبيتإيمفعينامرةحرممستعدينغيرنألىقدج
يقمستعدجععالنرأجدداللكتيزننالانناخطأهتامكاتبناأوتجارتناإلمذاهبونكأننانذهب

نلنقرأتدقالثئةلكلوبتااانبىلؤصاممشصالفىللكنيسهإلىخروجناقيللحبظاتوقفالو
الصالةفىدلكتأنحستهدديصددبخنفهوقبالوحديصلدمنإناليهودىالمعدمقالبيتهإلى

الجماعية

نقراأندأممىرضوحفاائحلممؤإتجالشضيهالغالقاتفىيةختبلىلحقيقةوهى3
جوهعلىللرضاعدمنلمحفاتتاغاضيهطبيحهلتاعصبيسكنافإنتاآلخروجوهقىحياتنا

كناإند4اتالمجممانلئهاألخركنزىاقبكهدلعيرألغالطمتصيديهنافلزكتاوإزالناس
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فلنجبهمالتاسمجتاائقاأرحتافىقبتالشعكهذرهمفبنىعقالتعيهبمنثقنالناصىقىعثمك
وضعاإلنسانقىلعتهوضعلجسوعؤآلنظماخعنأصداقلتظهرنالننالمىهصنداشكسمبيدئرختاإق

ديهجمقتعتلحسوعلىدصسنهمننسالن

ادهالقؤالصرصه

أ5دىسرق

التهوناتهعلىبرمانجمهىلياةالكنءعباعرعنهافرلمزلالاهتذبإلبر5قد

فيالصكانة01هلعحتبهلمأااللعرفلللرفنخصىفكلللنااللدوفةللبينةصنكلصنلوال

بتتظوفطوللتالليؤفايخيهلعةنالونحدلتقنفلممأايييولنالفئبإثنثنهيايرفأالدنسجطلبئعرفرظمه
اللسفاحمصنبباللكثرويحسوبخنللدكلهببتلثلهاخاللسييحفونببهننربهيبعلىضرقلممالاجومبصاللل

مققكمجتتض3خنلىولتداآسععندهنالثىظدنطديرطدمطصحرفدالزيكقمحارعلطالمائا

يبذكرييعددولمفننسفاايلللغههالدرلسلةنئزلىةاللللررسالىخللناوالكتهنيخنبيهلقةدالبئحررسهـىر

عجزكلمالبهسؤالنوكلمااالستيعأبصعكنماطلنللرلجلصعرمةالدمالقكلنلآمبجشها

ببزلنللظللملصبيرلكللصلدلتاقبخبنالظالببلذلهورلحىاللالتثلالاتدبفحمى

نغفسفاشالملظرمدنتالالحخوضالكجنسالالحرفشطرىيهبمحممفلالله

أنبمكانهفئكانلممالكقويانللىجلعقالمالتيلنرللهدليةظبصقصالتةبيمط3
ولتركتخأزلاإطالكنهقوةزخللىكنلمداجسللهربعنايرحمللةايخسثلييلضعدطزعللى

تنذكراأنمجبنالبيهاليرنييدقسرطهطدخقدددملةتتجيلوعليداؤجعحعمللقببدجسلله
الكيهنكرونصببجئذدرجةلاتجهسلمتانلاآنعلليتأيملللههىحمأيهاالالالمجسلدنئائن

لعأننجيهبإالنذمحلمدطل

الثتبلمأككقملهلوجمبنلولجلطسانادرببفكلمأاناالالنالييتةصنصالقةىيسم

ثىءعلىيتمدربثوداديجيعملأنيحاولكولمليصكبمامخنعؤضهولولعللهصكبئفارتته
لللمهالرإذءنالووابلىرجعلصريماهوجبثييبقىغسرجمتخالكلاتلظجليعللدتلىجلبيد
الصقنلاطعهتالغسألليئ

اأخعذكهـلماببلنلشطليةنساذيه01آحسيوكيلماتنةالللسكهللخلىنثييهمنصلدمهثوعىج

أهلإذاولكنالععلىاقادرأكاذكلماعكماليعتيدصحبزمماصرحملجمجرطمسكهفليتةطلألم

لينخذأذعقولجعجزلومئنكإخنسقدرتمهيضقدأليغهكخييهتماموضعذييتطموةليسش

ممثرعحلمحىالطيبالعملمجازلةأكعلىيسوعطبرصاكثروماتولمجههالتىاللوالقفقرارانى
النصرعلىدزطمهفقزادتاالنسانافمحكلماأنهىلحياةقواطئيرضحكؤمنجمبرومشئولية
كنللنأفقدمملمااللفرصعييهتماضمحيلنتكلسللوبهلما
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المؤكدةوانهايةمتطورالجركو

46292مرقس

افهحكمههنااللهملكوتومعنىوحدهمرقسفىإالالثلهذايذكرلم
ظاهرةالمشيئةهذهوتصبحاللهلمشيئةالناسجيعيخضعفيهالذىاليومذلكيعنىإنه
الكونالمحهيقودالذىالقصدهووهذاءالسمافىسيطرتكمااألرضفىسيطرةم

دروسعدةألنفسنانجدالقصرالمثلهذاوفىإليه

تنموالبذرةيجعلانيستطيعالفالقالحاالنسانعجزعنيكشفأنهأ
الفالحمنهتستمفالنفسهاالبذرةقلبفىسالحياةإنتتموكيفيقهموال
يملكهالألنه

ترتيبيعيروقدالقوانينيكتشفقدشيئايخلقانيستطبعالعجبزهفىإلنسانو
وإذاالعدممنشيئأيوجدأنيستطيعالولكنهللنمولفرصة11ءوقداألمور
عملهإنهاللهملكوتألنهخلقهعنيعجزانهعرفنااللهملكوتعلىالقاعدةذهطيقنا
وعملهإمتدادهعلىيساعدوقداالضطرابفيهيوجدوقدلللكرتهفانموكعطقد

وحدهلدلههوويخلقينمىالفولكن

كانماكثيرايسوعأنبألذكرجديرالملكوتطبيعةعنشيئايكشفإنه3
السمواتملكوتءمجىليشرحالطبيعةأفوئأمثلةيستخم

مستمرةمراقبةراقبناهإذانلمسهانيمكنفالملحوظغيرالطبيعةفىالنموأأل

معاألمروهكذاالفرقنالحظفإننامتباعدةفتراتفىالنباتإلىقظرتأإذاولكن
نالحظأنيمكنالمتتالينيئسنتينأويومنفىالملكرتنموقارتأفلوالملكوت
كبيرافرقأنالحظفإننامتتاليينقرنينفىراقبنلهإذاأماالقرق

وعددإمرأةثالئمأئةحوالىفرأتنيوجيتسجنفراىاليزإبيثزاوتاول71سنةقى

لمواألرضعلىوينامونويأكلونيطبخونصغيرينعنبرينفىاألطفالمنيحصىال
عراةكالوحوشحولهاإلتفوارأوهأوعندمأوابنهعجوزرجلغيربشئونهمجمتميكت

عمرهمنالتاسعةفىولدارأتثمالخمورمهاليشتروامالليمبضجمنهأيستجدوذ
مالليمبضعةمنكزيساوىالشيئاقصألنهكالإلعدأمعليهمحكوم

ونصفبنساتسبعةوكانأجرهميزيدواحتىالنساجونئضربأل358سشةوفى

شلنينكاناألسبوعفىأجرهمألنستافوردفىالمناجمعمالوأضربأليومفى
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األمسبينالفرقأبعدماوحقيقيةجاريةكانتعقليتخيلهاالللتىاألمورهذهنصف
منظورغيرنمولكنهالسنينمنالمدةهذهفىنموهأظهرلدلهملكوتإنواليوم

عملاللهعملإنءاألحياتنموونهارالياليتوقفالإنهمستمرالطبيعةفىللنموب
ويرجعخطوةاألمامللىيخطوالذىالمتذبذباإلنسانعملبعكسدائمااألمامإلىهادفمستمر
اللهأعمالتسيرءوهدوسكونفىولكنخطوتين

واألجيالللسنينعبرقصدهاللهيحرى

للكماليوممنيقتربوللوقتقصدهاللهيجرى

ءالمجىللؤكدالوقتالوقتيقترب

البحرالمياهتغطىكماالربمجدمناألرضءتمتلىماعند

أنيستطيعالشجرةفجذرالنموقوةتضارعقوةنوجدالحتمىالطبيعةفىالنموج
اإلنسانثورةمنفبالرغماللهملكوتمعاألمروهكذاتقاومأنيمكنوالالصخريحطم

قصدهءإجراعناللهيعوقأنيستطيعالذىذاومناألمامإلىاللهملكوتيسيروعصيانه

لليومذلكيأتىوعندمالطصادوفتيأتىأنفالبدالنهايةوقتعنيكشفإنه3

وعندماواحدةلعمليةوجهانالعمليتينوكالفتحرقوالتبنالحشائشأماالمخزنإلىالثمارتجمع
ثاللةواجباتعليناأننحساليومذلكنذكر

فيهايحياالتىةاللحظفىيعيشالساعةابنطبيعتهفىفاالنسانبالصبرنتحلىأنيجبأأ

ناظريهتحتكلهوالمكانالزمانيجمعالذىفهواألزلىاللهأماالساعةبوحىويعمليفكر

09مزالليلفىوكساعةعبرقدأمسكيومعينيكفيسنةألفألنعنهالمرنميقول

كليعرفالذىاللهإلرلدةخاضعينوالصربالتأنىوتسرعناقلقنانستبدلأنينبغىولهذ
شىء

منيأسوالخوفاليأسللعصرهذاسماتأهممنإنءبالرجانحتفظأنيجبب
لقدويلزحهـيقولوكماالمستقبلمنوخوفالحاضرفىخوفالعالممنويأسالكنيسة
الفترةوفىمهدمةفقيرةأحياءفىمحطمةتنتهىوسوفءوالعراالغاباتفىحياخهااإلنسانيةبدأت
الغازاتأنوعرفتالشارعللىخرجتلوجيبسفيليبسيرقالالماضيتينالحربينبينفيما

آلخذبعمقسأتنفسبلبهوجهىألخفىبالقناعوأمسكيدىأمدفلنالمدينةمألتقدللسامة
الروحهىهذهانتهتقدالبشريةلعبةأنسأعلمحينئذألنىالسامالغازمنضخمةكمية
يؤمنمنعلىتتغلبأنالروحهذهتستطيعهلولكنوالتشاؤمواليأسالعالمعلىتسيطرالتى
ييأسلنولكنهالخطيةءجرامنويتألمالمؤمنيحزنقدبالله

قلبكيرهبالاللهمعالعاملأيها
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هومنواعرفاللهاعرفل

المعركةوسلىالدامسةللطلماتوسطوفى

ضربتكتضربشأتعرفسوف

اللههناكدامماحقدائماالحقألن

الحغهذاينتصرأنوالبد

مخلصالستفإنكشككتولو

ءخاطىفأنتضعقتولو

مستعديننكونأنيجبالهايةوقتيأتىعندمااإلسحدادحالةفينكونأنيجبج
وسانفسنافيهنجدللذىلليوميأتىسوفنستعدولمأهملنافلواللهلمقابلةنستعدأنمجبله

بقيناوإنيفشلالالذىءبالرجااحتفظاوإنينهزمالللذىبالصرتحليناإنولكناألزمة
لدلهبنعمةنكونفسوفذلكفعلناإناألبديةنورفىالحياةءرىللذىاالستعدادحالةفى

الهايةلوقتجاهزين

اإلشاعإلىالصنرمن

45323مرتس

التشبيةأواالولىالصورةفلسطينسكانلكلمألوفتينصورتينللسيديذكرالمثلهذافى
اإليمانعنيلفإنالحجمضآلةابرازفىعادةالحبةهذهوتستعملالخردلحبةهواالول

الصغيرةالحبةهذهولكنمعروفاإليمانمنمقدلرأصغرمعناهكانالخردلحبةمثلإنه
فيهاتتآوىلكىوتأتىالطيورتجهااإلنسانفامةمنأطولشجرةفتكونتنمو

للتىبالطيورلهالفاضعةاألمموتشبهبالشجرةةالكبالممالكتشبيهفهىللثانيةللصورةأما
ـ2او451دايخمالاغا12اغ71220حزقيالأغصانهاعلىتقف

تجاورهاأخرىكالكعلىتسيطرضخمةإببراطوريةعنتعبرفالشجرة

ينبغىولكنصغرأنهماعمالنبدأعندمانشعرقدالصغيرةالبدايةمنتيأسالا
فعندماللصبغةمثلذلكفىمثلهالباهرةللنتائجويعطىيكبرفإنهتكررمتىللعملأننعرفأن

رويدارويداللتحولفىءللماويبدأللملفىنقطةنقلىنسقطفإنناكبرءوعافىءالمانلونأنحاول
ولكنالثانيةاواألولىالنقطةمنءللمالوقيتأثرالقدالمطلوبلللونيليأخررايتحولحتى
الاليدايةأنفنحسعمالنبدأقدنحنوهكذادلمرغوبةالمتيجةعلىغصلفإنناللعملوالينالن

دائمأوللبدايةبدايةلهالبدءيثيكلأنهذالنتذكرنولكنبذلهللذىللتعبهذاكلتستحق
الوقتبمرورالحلوةثمارهيئرسوفالجهدهذااستطاعتناقدرونعملنبدأأنواجبناإنصغيرة
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العملاسمصرار

تحآرىوالطيورللضخمةالشجرةأنصابقاعرفناالكنيسهاميرلطوريةيظهرالمثلهذا3

واحدبشتعخمىيدأتإكاالكنيسةمصيرالسيدأعلنوهكذاضخمةإمبراطوريةإلىتشيرثافي

ناحيتينفىللقولهداصدقويظهركلهالعالمإلىتصلىسوفلكنهاش

اصكأشخاننصرفةكمراتالالهرتيةالمدارسأنواعولكلاألفكارلكلتمسعألنهاأ
وياليتدائمامخطئرنهموالعقيدةالفكرنىمعنايتققونالالذينكلاننعتبرإذتليقالتصرفات

معارضةفىلىحقواليفكركذلكوغيرنانفكرنحنيقولفجعلهوسلىجونمألالذالروح
ولنتعاونيدكأعطىإذأكقلبىقلبكهلدايخابلهانسانكلمجمىوحعلهعنىيختلفصانساذص

ولكنحقعلىأنناننأكدانمستحستاكونيفقدايضانحنناالروحهذهليتأقولمعا
عقليقبلهالمافهذانحطئيناآلخريننظنأق

ءالبناعلىالمشرفةاللجنةأرادتالكنائسإحدىبنيتكندمااألممدكالتتسعألنب
القولهذاإلىاهتحتوأخيرأالضخمشباكهاعلىيرسمأنيمكنشعارعلىنفتشأذ

طاهرينصغارمقجيافهعرشحول

عملهلىطاغيةبنشوةوأحسيعملوبدأالشعارهذالينفذالعظامالقنانينأحدوكلفوا

فىصوتأحمعانهحدمحدمأحدمالصورةمنءاالنتهاعالفاربقدكانبالىاللماليدةوفى
مجرىأنمحاوالواأللوانبالفرشاةممسكأآخرشخصأفراىالصرتمصدرإلىفجرىسله

ضيحتلقدالهفالالغريبولكنمعللهايضيعوأاليفعلأالفيهفصرخالصورةفىتعديأل
هوواحدبلونالعريقحولالناسوجوهلونتألنلثقالوكيفالرجلفقالمعللهاات

اماميقفالذىهورحدهاألبيضالرجلأنظنتكأتككثيرةألواناتمنلكأنكمعاألبيض
أجابأنتومندعوتكدعوتىسمعواكثيرينألنالناسئلوانهأيخردعنىواآلنالله

ملكوتءهؤاللمثلألذعرهموالإلىيأتوناألوالددعواطويلزمنمنقلتالذىاناالغريب
اخمفىكلئهفهموحلالنفسهالسيدانهالفنانوعرفاآلنإلىأقرلهاازالوألةالسمرات
األبيضففيهااألولهشكلهامنكثيراأجملووجدهاالصورةإلىالقنانونظرناظريهعاالسيد

وجدلكنهسلهيلىواندفعاستيقظللصباحوفياأللوانوكلوالقمحىوالزنجىواألصفر
وىاللسمااليرشويحعلللوجوفىيغروبداوفرشاتبالرانهفأمسكفبلمنكانتكاصورته

تءجاوعنالماالصورةلتتسلمالصباحذلكفادمةكانتاللجنةانصقمهلموكثيرةبأجناسمحاطا
إنبيتهفىاللهكلئلةإنهانعمبيتهفىاللهعائلةإنهانعملطفبكلأعضائهاأحدقالاللجنة
تحجزحوأجؤهناكتوجدالالطيوركلأغصانهافىتتآوىشجرةتصبحالخردلكحبةالكنيسة

اإلنسانأخيهعنئولللهعناإلنسان
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النابهوالمتعلمالحكيملمعلم

43و433مرقس

يعطىالذىالشخصهوالحكيمفالمعلمالنابهوالمتعلمالحكيمالمعلمأمامنايرتسمللفصلهذافى

يجبخطرانوهناكالناجحالتعليمفىاألولرسالهوفاوالجعلمبنمداركقدرعلىتعايى
الناجحالمعلميتجنبهماأن

فاشلمعلمهولنفسهاالنتباهيجذبأنيحاولللذىفللعلمنفسهعرضيتجنباذمجبأ

نفسهبالموضوعيهغأنهومتهواألفضلاألحسنولكنالموضوععرضبطريقةجمهغأنحسنا
فىءالذكامنفليسولهذاالتعلمإفادةولكنهعلمهومدىالمعلملبافةإلظهاروسيلةليسالتعل

يزيدالالهدففوقالسهميضربدلذىإنالمتعلمينمداركفوقشيئأالمعلميتكلمانءشى
كثردرسهيحبمنهوالماهرالمعلمءمخطىكالهماالهدفتحتيضربهالذىذاكعنثيئأ

نفسهممامجب

معهمتتعلمأنبلشيئأالناستعطىأنيعنىالفالتعليمبالتعالىالشعوريتجنبأنيجبب
يعرفونهامعلوماتمنالناسذاكرةفىماإخراجهوالتعليمإنأفالطونقالوقديماشيئاومم
هودلتعليمفاضنلمعلمءباستعالالناسويكلمالمنرعلىيقفمنإنيدرونالوهمفبلمن

جديدءضىسنشافوالمتعلمالمعلمبينتعاون

المعلمبهايتحلأنيجبالتىالصفاتبعضوهناك

للصعوبةتقديرهمعدمهىالرعاةضعفاتفإحدىالعميقباإلدراكيتحلىأنيجبأ

الثعلمينبعقليفكرمنهوالحقيقىالمعلمولكنمرادهمتفهمفىالعلمانىللرجليجدهاالتى
يستطبعوبهذامركزهمفينفسهويضعموقفهميقدرمنهومعيونهخاللمنءاألشياويرى

يفيدمايعطيهنمان

يمكنالللعصبىللرجلالكبرالهودىالمعلمهليلقالبالصبريتحلىانبهبب

المعلمينعادةمنكانولقدنفسهيضبطأنهىالمعلمصفاتواولىناجحامعلمايكونأن

أوعصبيةبدونذلككلللتالميذيفهمهحتىومراتمرةالموضوعيعيدوايثرحأنالود
يقعلهيسوعكانمابالضبطوهذاغضب

يحقرماوخاصةللعقابيمنعاليهودىالتعليمقانونكانلقدباللطفيتحلىأنيجبح
وماللشبابتحقرالبوعنحنةوتقولالطالبيمئجعأندائماالمعلمعلىوكاذالتلميذ
للتوبيخهذاولكنللشديدةبالكلماتلذعهومحاولةللتلميذتوبيخفىبراعتهالمعلميظهرأنأسهل
أبدأذلكيعملالاللطيفوالمعلممعااالثنينيضرسوف

صقاتكذلكيظهربلفقطالناجحللمعلمفضائلإظهارعلىيقتصرالالفصلهذاانعلى

5بالمسيحتحيللتىالتالميذمنللضيقةالدائرةهذهطبيعةيظهرإذالناجحالتعلم
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يكتشفحتىوتعلمهحمعهقيمايتفكرأنمجبنسىلكىيتعلمالللناجحفالمتعلمد
فهوالذكىأمايحزنالغبىدلتلميذلنالرواقىالفيلسوفابيكتشيغوللنفسهحقمنفيهما

ضهفمبلكلتآللراعىلتظهرتأكلهماتتقيأالفالغنمويتعلمهيسمعهماستخدمللذى
حياتهعلىيطيقهوأنتعلمهقيمايفتكرلذمجبالمتلمهكذاولبنصوفلدوتحولهكلتهما

نفسهمنجزعأصبححتى

الجموعتركتهتعليمهمنيسوعاتقىلنبعدمعلمهأاليتركيجبللنابوللمتعلمهـ
العظيمالتعليمإلىغتاجفنحنللمثللهميشرححتىتتركهولمبهالتصقتصغيرةجاعةلكن
فكلولهنايكونهفيمابليقولهفيماليستالحقيقيةفرسالتهللعطمللعلمالينحتاجهابقدر
حياةبلعلمافقطليسينالفلسوفذلكفعلوإنفليصحبهالمسيحمنيتعلمأنوويدمن

ضرتهفىالسالم

45394ىمرق

وكماتوقعوبدونفجأةالعولصفعليهاتهبالتىالمضطربةللبحبراتمنالجليلةبحكلتعتبر
عاصفةأيةعلىعالمةالجوفىئحدالبيافجأةشديدةعاصفةتهبأنيحدثقدأحدهمقال

تممومنحورلنأعالىمنالقادمةالرياحتجذبثعرقوالالشرقىالشمالمنلفتلفةفالفتحات
فجأةالبحرةهذهفىاألمواجفنرتفعثديدةبقوةفتسيرالضيقةالبحيرةهذهعلىوتدفعهاحرمون
الغريبةللظاهرةهذهيألقونةالمنتلكوأهالىفجأةللمروعةالعاصقةوتحدث

كباريجلكانحيثالموخرةفىيسوعكانللفصلهذابذكرهاللتىالحادثةتلكوفى
ددسفينةيديرلكىيالدفةيمسكآخررجلجودرهوللىعادةالمسافرين

الكلماتنفهىالبحرليسكتيسوعبهانطقالتىالكلماتأننالحطأنالمناسبومن
بنفستعملىالنجسةاألرواحأنيعتقدونالقديمفيالناسكانولقدالشياطنبهاأخرجالتى
اإلنسانربنفاإلضرارعلىقعمرالتىالظراهرمنوغيرهاالمخربةالعولصفلخلقالطبيعةفىالقوة

51امرقعحاحظوحياته

نعمالطبيعيةالناحيةمنفقطأخذناهالوكئيرأضأنهامننقللقدالحادثةمذهتفسروفى
تفسيرأأيضأنفسرهاإذلكنناهالعظموندهثنقرأهايسوفعلهاوغريبةعظيمةمعجزةإنها

عرفواعندمابالسالهوأحسواءالهدولمسوادلشديدةالعاصفةوسطفيللتالميذأنبمعنىمجازيا

يسبرعجودمنيتحققعندماالحياةعولصفومطنىمؤمنكلأنكماوسطهمنىيسوعان
المزعجةاالضطراباتكلوتزولانحاوفكلتتهى

نجوارنايسوتتجدعليناعزيزانفقدفعندمااطزذعواصفوصطفىسالمايعطبنافهوا

يكفتهـالماانجداليعدالحياةنورإلىالموتظلمةيخولإنهلطزذعواصفجهلى
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ويومافيهيعملالذىستانالبفىجداجيلةزهرةيحبالبستافىكانالعميقةلدلهمحبةسن
منلكليشكووأخذولضطربفانزعجاختقتقدالزهرةأنوجدالنوممناستيقظعندماما

لقدقائالللسيدفأجابهالزهرةفقدعلىحزنهعنوأخيرهالبسنانصاحبقابلوأضرايقابله
وسوفاآلبإلىذهبواقدفارقوناالذينأنلنايؤكدلذيسوعيقعلوهكذالنفسىأخذتها
نقابلهم

أحيانوفىوالخوفبالشكتلفناعندماوخصوصاالمشاكلوسطفىالسالميعطبنا2
قائلينأعاللدوجوهنانرفععندماولكننسلكسبيلأىندرىالبلطرقمفترقفىنقفكثيرة

أننىفيليستالمعثمكلةإناألمينالطريقينفتحعندئذأسلكأنتريدنىطريقأىيارب
ولكناللهإلىهذاوجهلىشكىأحملأنأحاولالأننىفيبلأعملهماأجهلكثيرةمرات
الحقيقىالكاملبالسالمنتمتعاللهالرادةغضععندما

سناأألجلالقلقالقلقهوللسالمعدوأفسىإنالقلقوسطفىسالمايعطينا3
يسمحوالأوالدهيحبالذىاآلباللهعنلنايكشفيسوعولكننحبمنألجلوالقلق

وراحةسالمنجدهذافىلهممحبنناتفوقلهممحبتهإندموعهمويمسحيدهيمدبلءبالبكالهم
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الخامسألصحاح

الشياطينطرد

31ا5مرتس

عنغريبفموضوعهاالسطوربينمانقرأيجعلناالذىالنوعذلكمنوهىحيةقصةهذه
يسوعأياماالنتثاركثيرمألرفأكانبيماالحديثةالقرونهذهفىاختبارنا

غروببعدحدثتأخهأفالبدمرقسيقصدهكانماوهذاسبقهابماالحادثةهذهربطاوقد

يسوعأنيذكرالسأبقحاحاألمن53عددرعبهافىيزيدمماوهذاطويلبوقتالحثسى
المكانفىأميالخمسةحواليالبحيرةعرضوكانيميلالنهارأخذعندمامرلفقيهمعللسفينةركب
قابلتهمطريقهموفىأميال8لهااتساعوأقصىميال31البحيرةطوليسوعفيهعبرالذى

تلكسكاناستخدمهاالتىالضيقةبألكهوفاءمملووكانربالجإلىوصلواأنإلىالعاصفة

لسكنىالصالحةاألمكنةأحدهوالمكانهذااذيعتقدونالناسوكانموتاهمثفنفىالمنطقة
ولهذاالموحشةالقذرةواألمكنةوالكهوفالغاباتفىتسكنأنالشياطينعادةفمنللشياطيئ

أنأحديجرؤلموالثرحرةباألرواحءللمملوللرجلهذاالموحشالمكانذلكفيهناكسكنفقد
أونورامعهيكنلمإذاوخصوصافيؤذيهشيطانيقأبلهلئالللوقتهذافىالمكانذلكفىيسر

سالحا

يستخدمعنيتكلمكانوعندماالنجسةباألرواحءمملوأنهيعرفكانفقدالرجلهذاعنأمأ
تعنىوفدلجئونلسمهأنذكرلثهعنسئلوعندماالجمعصيغةوأخرىالمفردلفظةتارة
رومانيةفرقةاسمكاناللجئونأنإذالشياطنمنكثيراداعدتعنىفقدأمرينأحداللفظةهذه
وأنبالشياطينءمملوءالهواأنيعتقدونللهودكانوقدعسكرىاالفستةحوالىرجالهاعدد

األرواحملكةأنأيضايظنونوكانوايسارهعلىاالفوعشرةإنسانكليمينعلىمنهمألفحوالى
لتوقعهإنسانكلطريقفيتقفالتىالشريرةاألرواحمنالفاوثمانونمائة000081حوالىلها
هواللجئونأنوهواخرشيئايعنىكانربماالرجلولكنالعددناحيةمنهذاالخطرفى

نىعأمامحدثتفطعةبحادثةمرتبطةالكلمهتلكتكونوقدءالدماوسفكوللقسوةللغدررمز

التخريبعلىوعالمةرمزالصفةبهذهفاللجئونالمسكينهذا

الرجلمنغرجأنأمرهاأنبعدتتمردأناألرواححاولتفيهاخطرةحالةهذهكانتولقد
واستطاعناصيتهامنلكفقدالشيطاناسميعرفمنأنعقيدةوهناكاسمهعنفسألهالمسكين

تلكفىموجودةكانتدلنىالخنازيرإلىتذهبأنطلبتإشياطيناخرجتوعندمامهجهزأن

وغرقتالجرفعلىمناندفعتلهااذنوعندمأالمنطقة

الرجلهذاأنالحديثالرجليظنفقدنحنخبرتناعدمفىتكمنالقصةهذهصعوبةإن

كانالرجلهذاأنفلنذكرجدالذلكاعتقدناولوحشولكنوالخياالتباألرهاممملوعاكاذ
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الرجلهذااجتازهاللتىالمروعةالحالةبهذهنستهينفالبالشياطينءمملوأنهتمداعرف

وجدواعندماغضبأاستشاطواالذينالمنعصبينأولئكنجدالصورةمناآلخرالجانبعلولكن
أنفىضكوالالحضمازهـمنكبرةمجموعةفيهايقطنونللتىالناحيةكلفقدالرجلءشفاأن
صورتهعلىاللهخلقهاالتىالحالدةالنفسهذهمصيرعلىوالخنازمصصريفضلونإذمىرأىهذا
باألحرىئفليسأجسادناونقوىلحومهاعلىنعيشلكىوالطيورالحيواناتنذبعكناوإنونحن
مجموعةذلككلفناولوحتىوروحيانفسيأشفىقداللهصورةعلىخلقإنساناأننسرأن
بينهافاضلأفضلياتهناكولكنيمينهصنعتهاالتىالخلوقاتكليحباللهإننعمالخنازيرأمن

ولهمنهفهومنهااآلالفيساوىعندهاإلنسانأنوالبد

يتركهمأنيسوعمنطلبواالذين

54171مرتم

الناسقأسرعحدثبماالناسواوأخالدينةإلىهربواحدثماالخنازيررعاةرأىعندما
وعندئذوعاقالوالبسآجالسافرأوهمجنوناكانالذىاإلنسانإلىونظروايسوعكانحيثإلى

فبدالغريباموقفاهنااليسالحالفيقريقميتركأنيسرعمنطلبوالقدالمفاجأةحدثت
مجموعةألجليحزنونالعاديةوحياتهالطبيعيةحالتهإلىرجعقدمنهمإنسانأألنيفرحواأنمن
العجيبةمعجزاتهليعملمعهمييقىأنيسوعمنيطبواأنمنبدالفهمتموتالخنازيرمن

عاشواإغمنعم3تماتهمسوخنازشفىرجالألنهللماذاتخومهميتركأنمنهيطلبون
ليخرجالغريبهذافليلفظواالعادىروتينهملهمقلبشخصءجاولقدالروتينهذافى

أنالجماعةهذهمطلبكانلقدتقلقنىالالبشرىللعقلالمعركةصيحةهىهذهيسوع
لوحدهميسوعيتركهم

لجمعةأحدهمقالىفإنالبشريةالطبيعةهىوهذهراحتناتقلقألقالوالقد01
وطمأنينةراحةفىالناسمةالككرةشتعيفيهعالماسأعطيكمالعيمنجبوحةفىيعيشون
وحياتكمملذاتكمعنوتتنازلونأنتمحياتكمزسذللثسبيلوفىهذالزيناعالمكممنبدال

هىكمااألمورأتركنحنكمانسرأتركنالذلكالطييعىالجوابإنرأيكمفماالمترفة
حسابعلىللناسمنالغالبيةإسعاداتجاهفىدلقوىتسيرفيهاالتىاأليامهذهفييحدثماهوهذا
العاليةالشكوىفيالرئيسىالسببهووهذاوتنعمهاترفهامنءثىعنالمترفةللقلةتتنازلأن

الخيرسبيلفىوأعمالهمالحياةعلىفضلهمعنكثيرايتكلمونإضهمالمترفةالقلةهذهتطلقهاالتى
الفهمغناهممنءبشىيضحونوعندماءيثىبكلللحياةيدينونأنهمهىالحقيقةولكن

أعطاناالخالصأعطاناإنهاللهمنلناماكلشيئانملكالونحنعندهمللحياةبمايضحوت
اإلزعاجتريدالللتىهىالبشريةالطيعةإناألرضيةالتضحياتبعضمقابلفىءالسمامجد
اآلخرونيستريملكىراحتهامنتضحىالتىهىااللهيةالطبيعةولكنالغيرراحةسبيلفى
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تقدموكلماممتلكاتهفىالتفريطعليهسهليمنيوجدالممتلكاتناتمساليقولون

بأنمعيشهميكسبونكانواالمنجميئأنبوروزويذكريمتلكجماتمسككلماباإلنسانالعمر
يعرفونألنهماءأثرياسيصبحونأنهمالسنولكبارللسراتسيصادفونانهمالسنصغاريخبروا
تمسكمقداريعرفأنريدومنالمالمحبةهىقيهاتموترغبةاخرأنويعرفونالبشريةالطييعة

اإليمانهذاأوءالمبادهذهأجلمنيضحىكفليعرتودياننهبمبادئهالشخص

ديانتىمغاليقولوق3

أدموندأشارولقدفرحنادعنائالمقبضةاألمورعنتتكلمالأحياناالناسيقولأ
منتعتبرالمواعظهذهإنقالإذتايلورجيرمىالشهيرالواعظمواعفىكبيرنقصلملىجوس

أحاطتالتىالحقيقيةالحياةأصواتمنتخلوذلكمعولكنهااإلنجليزيةاللغةفىقيلمااعظم
الذينألولئكوالحزناأللمصورةفيهانرلمووأنينهمءالفقراوتمنهانسمعفلمبالولكلظ
الولكلظعايقبلاصواتهمصدىنسمعلمأيضامستنجدينصارخينفوقإلىعيونهمرفعوا
ولكنهموالالهوتالعقائدعلىيعيشونوعطنامنرينكثإنالمسكينةالخالئقهذهعنيعيدأ

منهمطلبتكنائسهمألنذلككانلربماوعطهمفىمشكالتمنباإلنسانيحيطمايتركون
وحاجاتهاإلنسانعنكالمهولكنءاألعداعليهيزلماللهعنيسوعكالمأنلنذكرولكنذلك
أيامهفىالمتزمتيناثارللذىهو

قصةبورنزجيصيذكرديانتتافيتزعجناالشخميةالعحقاتلدعأويقولونب

فىالعالميةاالرتباطاتمنتحللهامدىوعنللشهيرةاإليطاليةتصوفةلفوليجراسإنجيالعنغريبة

التىأمىتموتأنالصالحةاللهإرادةتءشامايومأفالتأنهاعنهافيذكربالئهصلتهاسبيل
هذاكانولقدأوالدىكلماتفصيروقتوفىزوجىماتثماللهاتباععنمحيراعافتنى
العالقاتكلمنالتخلصطريقطريقىفىأسيربدأتماعنداللهيلىرفعتهاالتىلصالتىاستجابة

ذلكمعنىالحزنببعضشعرتذلكومعبموتهمكثيراأهتملمووحدهبالئهواالرتباطالعالمية
يفضلالذىالنوعهذامنالكثيريننجدولكمديانتهاسبيلفىالوحيدةالعقبةكانتعائلتهاأن

البيتفىالخدمةتفعلكمامحميراتتعبالفاللجانمنزلهفيعملهعنالعامةاللجانفىالعمل
صحيحغيراتجاهااتجهواأنهمرىلللهلكنولجانهاالكنيسةفىءاهوليؤديهاالتىالخدمةورغم

كانماهىلناعقيدةأفضلأنيعتقدونالناسبعضهناكضهتزعقيدتىتدعالح
فىعقولهميتعبواأنيريدونالألنهمجديدأىيعرفواأقيريدونالوبذلكاباؤنابهايتمسك
كلهاوهذهنفسىوتخديرعقلىوسباتفكرىجبنعندهكهذاصنفأإنوللتنقيبالبحث

فطيعةأمراض

أنيحاولونبينناأناسمنوملراحتهمالمقلقلهمللزعجاإلنسانهذاالجدريونطردلقد
هذايفعلوا
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للمسيحاهد

58152موقس

أووياكوبوليسالمعجزةهذهفيهحدثتالذىالمكانذكرهوالفصلهذافىءشىاهملن
علىتقعكانتاألخرىللمدنليسستوامتيازاتخاصةأهميةلهاللعشرالمدنهذهالعشرالمدن

بيالوهىالباقيةالتسعأماسيزوبوليسولحهاواحدةعدامااألردنضهرمنقىالشرالجانب
علىتقعجميعهافكانتدمشقهيبوسكاناثارلفاناجدارافيالدلفياجيراساديون

اإلسكندربهاقامالتىالواسعةالقتوحاتءأثنافىالمدنهذهستتأسولقدلألردنالشرقىءالشاطى
وضعافكانالسيامىوضعهاأمالليوناتيةبللدنيةينطقفيهاماكلإغريقيةمدنافكانتاكبر
وأدارتهاالخاصةوعملتهاالنيالىمجلسهالهامستقلةكانتلكنهاسوريانىوجودهافمعغريبأ

حتىهكذاحالهاواستمرغيرهامعوالعسكرىالتجارىللتحالففىالحريةلهاكانالمستقلة

اإلمبرلطوربومباىيدعلىلليهودمنتحررتولكنهااليهوديةبالصبغةفصبغوهاالمكابيونأخضعها

قسهاوجدتوعندماالعسكريةللخدمةاأبناعوتقدمللرومانالجزيةتدفعوصارتالرومانى
لليونانديانةفكانتديانتهاأمااليهودممطأوالعرلىالغزولصدعسكرىتحالففىاتحدتضعيفة

وعمليسوعذهباألمميةالمدنهذهفيللضخمةومسارحهاالكبيرةومعابدهاللكثيرةبآلهتها
ليستللجمبعبلواحدجنسأوواحدةأمةديانةليستالمسيحيةأنبذلكفأعلنمعجزاته
التىالمدنفىللسيدأطلقهاالتىاألولىالشرارةهىهذهكانتنعمأيضالألممبلفقطلليهود
اليونانيةاألمثالسيدوملبيجرسيشرونعاصرالذىالشهيرالروائىالفيلسوففيلوديموسأنجبت

الشرارةهذهوكانتاإلمبراطورلطيباريوسمعلماكانللذىالشاعروتيودورسالساخرومينبوس
جديدعصرءبد

بالدهإلىللرجليسوعأرسلالجلهللذىالسببنعرفأننستطيعالعجالةهذهومن

يسوعيستطيعماعلمفحمةمقنعةمتحركةحيةشهادةإنهللمسيحيةاشاهدليكونا

منيخلقناأنهيسوعفينايعملهمافىبلليسوعنعملهمافىليسمجدناإنلإلنسانيفعلهأن
القاطعالمسيحيةبرهانهذاجديد

األولىصلتهاالسيحيةبدأتلقدجباراحصادالتصبحتكبرسوفللتىاألوليالبذرةإنه2
بواسطةاليونانيةالعبقريةألهبللذىءاللقاهذابدألقدنعمالعشرالمدنفىاليونانيةيالحضارة

وبكلىيبدأالفلماذابإنسحانيسوعييدأأنالبديسوعوشفاهنجسةأرواحبهكانترجل
أومجتمعهدائرتهفا
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الحاجةساعةى

51242مرق

يايرسالبنةحدثكمااألطفالمرضفىتكسفالمأساةالمأساةعناصركلالقصةهذهفيتكحن

حسبامراةكأىالنضجأعتابعلىأىعشرةالثانيةسنفىالفتاةهذهكاتتالمجمعرئيس
كانألنهاليودىالمجتمعفيالخاصةأهميتهلهرجالكانفقدنفسهيايرساماالوديةالعوائد

علىيشرفكاتالمجمعفىلمجرىماكلعلىالكلىاإلشرافخولهالوظيفةوححذهالمجمعرئي

بكلإدارىعملكلويرفاالدارةعاليشرفكانفايشتركالكانرإنالدينيةالخدمة

تقوتناالكثيرةعالماتيسوعإلىمجيئهفىوكادالكبرالمركرلهرجالكانوتدقيقلظام

خارحكشخصيسوعإلىينظركانللمجمعكرئيسيابرسأنبهالمقطوعمنا
يايرسراىهوهذاكانمعهيتعاملأذنحلصثودىلمخوزوالالمجمعمنمطرودديانتهعلى

طالبايسوإلىءفجاالحاجةساعةعندتعصبهكلنسىأنهلدرجةعطماكانالرجلولكن

لذلكفحصهاقبلءاألشياعلىالحكمهواليسالتعصهوماالمطافنهايةوفىالمعونةمنه

الميادينمنميدانفىالتقدممننوعهناكيكنفلمتقدمكلسبيلفىءكأداوعقيةكبيرشرفهو
الكلورفورمسمسونجيمسسيراكتشصوعندمالهقاسيأعدوأالتعصبوكانإالالبشرية
للكلورفورمعنوقيلبالمرصاداءواقفاوالتحيزالتعصبكانالوالدةحاالتقىخاصةكمخدر

يصرخنفالاللهعنوجوههنيحوللكىولكنءالنساليريمالشيطاناخترعهاالتىالركةإنهال
الركاتمنكثيرمنصاحبهاتحرميغيفةلعنةالتعصبإنالشدةوقتفىللصعونةطلبأ

معلمقدمىعندليرتمىالهودمجمعرئيسمثلهشخصيأقىهلالكبرمركزهنسى2
صىرهوهمرصاإلنسانينىالحاجةساعاتففىءجالقدتعمالمعونةمنهطالبأمتجول

ءالشفامنهطالباإليشعإلىءجاعندماالسريافىنعمانذلكيقعلألمالضائقاتمننفسهأوحياته
يغطسأنللعالحلهوصفوماذايفعللمذنكولكنيستقبلهأنبلثعمنينتظركاذ
فتركهعظمنهنسىنعمانولكنالهرهذامنأنقىءمياسوريافيأليمىالعكرةاألردنمياهفى

الحربفىأسيرأوقعإنهقيلفقدالساخرتالفيلسوفديوجنيعرعنمشهورةقصسةهناكالبرص
ليشترواجاعوايناللهالسادةإلىينظركانللبيعيعرضالنخاسةسوقفىهووبيماكعبدوبيع

15واشترمعلمإلىيحناحإنهالرجللهذابعنىبهيمسكلمنفقالاقفارجالفرأىالعبيد
عندماحسنايوماكانلقدالقوليكررالرجلوكاناوالدهوتعليممنزلهإدارةصلمهثمالرجل

لموبمركزهإنسانتمسكولكمعظمنهعنتنازلألنهالرجلاستفادلقدستىديوجنيدخل
عظيمةبركاتمنفحرمعنهيتنازالانيرد

المعونةيطلبأنعلىنفسهليدوبكبيرأجهداالرئيسهذابذللقدكبرياكلهنسى3
دائمايبقىانبلءبشىألحدمدينايكونأاليتمنىإنسانفكللهمديونأويصبحيسوعمن
دلهالكبيربديننانشعرأنهىالمسيحيةفىاألولىالخطوةولكنمصيرهسيد
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مالمساعدةليطلبسيذهبأنهعرفواقدأصدقاأذنتجلقداعدقائهنسىلقد

هدارأيناونبنىعزمهعنيثنوهأنوحاولواعارضوهأنهمنتخيلىأننستطيعالناصرفذلك
وقتفىيستدعيهخاصرسولإرسالوعدميسوعإلىبنفسهمحئهوهوفعلهغريبأمرعلى

أحسوةوعندمايسوعإلىيذهبواأذرفضواقاعهأصدأنالمعقولمنأليءرجوإلىايتهتحتا
مشورةكلكسرولكنهللعلميتعبأالمنهيطلبواإليهيسرعواالمبرعةيفوتالوقتأز

يحماقةيتصرفأنهاآلخرونظنمناباسأحكمولعلاالعصرأىباءاألصدفا

نسىوألنهيسوعمنالمساعدهيطلبأذهوواحداشيئأعداماءثىصنسىإنانهنا
انحلصهويسرثأتاألبدإلىصيؤكرقإنهذلث

للمعذباأليخرءالرجا

55292مرذرأ

محثيرايسيبوكانلأليامتلكفىبكرةمنتشراكانمرضمنتعافىكانتإمرأةفصةهته

عنيقلمأاللهفوضعوعالجهالمرضبهذاالتلموداهتمولقدللنزيفمرضوالتعباأللممن
علىتبنىالعالجمنأخرىأنواعاهناككاسولكنللقابضةأوالمقويةاألدويةمثلعالجأأأل
صنبلةحملأواءضتاالقطنومنصيفاالتيلمنخرقةفىنعامةبيضةرمادكحملافاتلل

ءسوااألتواعهذهكلجربتقدالمرأةهذهأنوالبدءبيضاأتاذمزودمنتؤخدالقمحمن
الوييناوطقسياصحيازدأحالإلىصارتبلشيئاتستفدلمولكنهاخرافيةأمطبيةنت

ولمعندهاماكلأنفقتأنهايذكرعندماءاألطباعلىيتكممرفولعل515272
فيذكروتهكمانتقادمحلدائماءاألطباكانفقدعجبوالأردأحالإلىصارتبلشيئأتستفد
عالجهممنممزواكلماولكنبمراهمعينيهيدهنونوكانواالعيونءأطباإلىذهبأنهأحدهم

إلىنصيحةنجدالتقاليدمجموعةوهىالمشناوفىثه201طوبيتعينيهنظرضاعكلما

إنيهوذاالرباىقالهكذاتسيرءلألبنايعلموهاانيستحسنالتىالحرفنوععنالوالدين
همصالحاوممثرممالجمالسائقوهمهدوعاوكرهملطميرسائقوهمالحرفينأردأ

ولكنعماليقءأبناهمالجزارينوأفضلالجحيمالىسيذهبءاألحياأفضلولكنالمالحون
كتابوهوسيريغبنيشوعكتابمثلحقوقهمءاألطبايعطىمنهناكيوجدذلكجانبإلى
يقولعندمااألبوكريفاكنبمن

الخدمةلهذهأمامهاللةألنبمهنتهالالئقالنعليمالطبيبعلم

يأخذالمكافأةالملكومنيأخذلطكمةاللهفمن

ءالعظماحضرةفيوتوقفهرأسهآفعالطيبمهارةان

إنسانأمحتاجارفضهعفالتلىاألرضمنءللدوااللهلقدخلق
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عمليتوففالحتىالدهناألدويةصانعيجهزكااأللمللطبيبيخففاألدويةهذهواسطة
األرضمنالصحةتنعدموالءاألطبا

وأعمالهمشورتهتنجحماكثيراألنهإليهحاجةفىألننابعيدانبعدهوالللطييبمكانافلنعلى

المناسبءالدواهءودواصحيحاللمرضتشخيصهيجعلأناللهمنويطلبيصلىأيضأوهو
للمرض

تفكيرهافيولكنيسوعإلىقذهبتءالشفاالمسكينةهذهيمنحواانيستطيعوالمءاألطباولكن
منهوتطلبالمزدحمةالجموعوسطفىيسوعتواجهأنتستطيعالإنهاعويصةمشكلةقابلها
كانولقدثوبههدبوتلمسلتذهبتفكرإلىواهتدتفكرتلقدتعملفماذاقأيشفأن

إطاعةوذلكطويلهدبثوبهمننهايةكلتماأهداباربعةبهويعملءللردايلبستقىجهودىكل
الختاراللهشعبفىعفحوأنهيعلنلكىوذلك518304عددفىالموجودةللوصية
جسدهافىيسرىالتامءبالشفاوأحستيسوعهدبولممستالمرأةهذهودهبت

إلىمثلهاالكثيرونءجاولكميسوعإلىتءجاوأخيراءضىكلمنيثستامرأةقصةهذه

العنيفالجهادبعدللتجربةمقاوتهفىإنسانيفشلقدفعلوهامحاولةكلفيفشلواعندمايسوع
ولكنالعمليحطمهانإلىويعمليعملقدأهلكإننىنجنىياربيصرخيأسهفىولكن
يجدولكنهالكمالللىيصلأنامجاولفداللهدقوةطدبأيصرخقنيتقدفوتهأنيجدعندما
يسوعإلىفيصرخفبلمنممئرالهاويةنماانحدروقدنفسه

ولكنقدميهعندءاإلرتماعلىالظروفترغمناأنيلىيسوععنبعيدانبقىأالاألفضلمنإنه
فاركينسلناهـلنإنهسيقبلنافإنهتيأسالذلكحدثلو

ءالضفاثمن

503043مرقس

شخصياتثالثتتمثلالفصلهذافي

هووهذاالمرأةهذهشفىعندمانفسهمنالكثيربذلقدفهويسوععنشيئانعرف1
فالوسيقارفيهنفسهمنجزعأيضعلمماعملفىينجحأنءالمريستطيعقلنالحيلةقانون
عملهفىينجحأنتطيعيسلنوالممثلفيهانفسهيضعلمماالعالميةالوسيقىيخرجأنيستطيعلن
القواعدعلىميكانيكيايسيركانإنالقمةإلىيصلأدنيستطيعولننفسهفيهيسكبما

اعماقهمننابعايكونأنالبدوشعورهحقيقيةدموعاثموعهتكونأنينبغىلهالموضوعة

يقولللناسأعطىقدنفسهمنجزعاأنمنبرهمنينزلأنبعديشعرالذىهوالناجحوالواعظ
مالبسهبمإلىالناسءهوالإلىأنطرالوسطىالدقةعنالمشهوراألدىالنافدأرنولدمتى
واحداالعثخصيكونأنبمالبعوضلنخسارةأليستفكيرهمإلىيقرأونهاالتىكتبهمإلى
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وشخصئزلزواالاالحتقارشعورمنتخرجولكنهاخياليةالكلماتعذهتكونقدنهم
أناللهإلىيتضرعوعوموسىللىاستمعولكنيسصعدهمأنيستطبعلنهكذاالتاسإلىينظر
يولسإلىاستمع230323خروجللشعبهذاهحكعلىرأإنمحابهمنيمحوه
الضائعالعالملىنظرعندماسماشعرفىينطقوهو

بالقوةنفسىيمألالذىبالدلفعأحسستعندئذ

البوقصوتمثلقوىدلفع

لحياتهمهلكتولولخالصهمأعملماذا

ئجعينألجلهمأنفقممليعيثواأموت

حيأللههوالثمنوهذاللتاسمساجمدتهثمنيدفعأنمستعداكانأتفىتكمنيسوععظمةإن
سبيلفىقفوسنامننتفقأنيلأموالنامنندفعبأننكتفىفالآثارهنقتفىأقأردنافإننفسها

خرينالا

ظنوالقدالعامالذوقيدعىبمأكثيراجهتمونكانوااخهمللتالميذعنشيئأنرى2
كانواأخهعأظهرواوبهذاناحيةكلمنبالناسمحاطالنهلمسهعمنلهسؤفىمتطرفيسوعأن

النفوسيحزنماوهذاللناسخدمتهسبيلفىفعهيديسوعكانالذىالباهظللثمنمقداريجهلون
أودئكلحساساتنقدوفالماشيئأنختبرالفدومنهبهيتألمونماتقدرالالناسإنالحسدمة
العامالذوقألجلنصلىقدنحبمالذينأولئكشعوركثيرةمراتفيفنجرحيجنازونهالذين
الناسنفوسأعماقنعرفحتىالرفيقاإلحساساللهيعطيناأننصلىأناألفضلمنولكن

فعلهيمايعترفانبعدللشخصينالهاالتىالتعزيةعنيخبرناإنهلإلأةعنشيئايظهر3
زالفقدبالراحةيحسيفعلهأنماولكناإلنسانيعترفأنبمكانبةالصعرمنيكونقد

منهيتدفقالحنانرأىاعترفتوعندمابالراحةوأحستالمرأةهذهقلبمنالخوف

إليهالتقدمعنيعيلىضميركتدعال

يقبلكفلنمستحقغيرألنك

منكيطلبهاالتىاالصتحقاقاتفكل

إليهبحاجتكتشعرأنهو

كيسوعيفهمكأنيستطيعلشخصتعتزفأنالصعبمنليسإنه
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ءوالرجالركبة

55393مرتس

للقراقالهلعطابععليهايغلبكاتفقدومروعةقاسيةكانتالحهوديةالجناراتاتعالإن
المسيحىءالرحامننوعأىفبهايكنولماألبدى

تعلوثمرالخبهذاتعلنحتىالبيتفىترتفعللعاليةالصرخاتكانتماضخصيموتقحالما
ويجزونالصدوريقرعونيكلمهمئنمنهيطلبوفيالميتمجوارالحزافىيجلسثمالقربجانبأيضا
مواراةقبلتشقفللالبسمرعيةفواعدبحسبيسيرالمالبسشقوكانالمالبسويشقونللشعر
الصدرأسفلتنزلالبحيثالقلبمكانحدالىالثوبيشقأنويجببقليلالترلبفىالجثة
فالتاحيةذلكعدافيماولكنالقلبعلىالشمالناحيةمنالئوبشقأمااوأيأالميتكانوإن
يظهرالحنىمقلوبأاألسفلثويهاتلبسبحيثءالخفافيفقطالخارجىثوبيافتشقالمرأةأماايئ
ولكنلتفقكيقمايقفلهثمأيامسبعةرقللشثوبهالبساالشخصويستمرجسدهامنئع
للثوبيصلحيوماالثالثيئنهايةفى

كلهالقديملمالعاففىالجنازاتفىملحةضرورةالناىعلىالضربكانذلكجانبوإلى
العبىمنشينيستدعىإنسانلفقروكانالجنازةافقسللناىكانوغرهارومااليوناناليهودية
ههفهحههعيككعطأحالكلعيحكتابهفيتايلروويقولوجشهجتارةلرولفقاالناى

ئورشليمإلىاألخباروصلتوعندمافيصركلوديوساإلمبراطورجنارةفىساروأللناىالعبىإن
ليقفواالناىالعبىالناسمعظماستأجرللرومانيةئههلبيويدفىعععكعيوتاباتاسقوطعن
الحزانىجموعوسطفى

هذهكلالشعروجزالمالبمىوتمزيقالجثةومخاطبةالحزانىوصراخالناىأنينممنوهكذا
مقبضامروعأمكانأالجنازاتوقتفىلليهودىالبيتمنجعلت

نفسهيدهنوالءحذايلبسالالسفرومنالعملمنالميتصأحبيمنعالجنازةءأثنأوفى
يعدالكتبهذهقراعةألنءاألنبياأوالشريعةقرلمنيمنعحليقغيرللرأسمعصوبيجلس
وشرباللحومثلىعنويمتنعبيتهفىإاليأكلالالمرافىأولرمياأوأيوبيقرأقدولكنفرحا
وكاناألرضعلىيجلسبلمائدةيستخدماليوماثالثيئبعدإالقريتهمنيخرحالالضر
وثالئةالميتمنزليخلىأنوهىغريبةعادةهناكوكانتلللحأوالرمدفىمغموسابيضأيأكل
كانالموتمالكأنيعتقدونكانواالناسألنالوفاةوثحالءالمامنجانبكلعالمتازل

زواجخدمةفإنتزوجقديكنولمصغيراالميتكاناذاوللمياهمكانأقربمنسيفهيغسل
الحزنمنمجنونايعتبرألنهالوصاياالحزينيتبعالالجنازةمدةوطيلةالدفئعتدتجرى

منمباركأيقولونكانواالناسيقابلهوعندماالمجمعإلىيذهبأنالحزينعلىمجبوكان
الحزنبيتفىاللحمعلىتقالطصالةوتوجدالحزينيواسى
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يعقوبىرقدمقدسنافاديناخالقناأبائناإلهالكونملكسيدنايالدئهأنتمبارك

الذىبللعدلمجكمللذىالعادلالقاضىالحقإلهالصالحعاملأوللصالحالحياةملك
طرقهوحسبمشيثتهبحسبذلكيفعلللذىللكونفىلوحدهويحكمءالقضافيللنفسيأخذ

شعبهظالذىونباركهنحمدهأنيجبثعكلونىوعبيدهشعبهونحنالمحاكمةفى

اللةياعزوالسالملطياةإلىيتاسيأتىللصباحهذاومنللمصيبةهذهفىويحفظنامصائبهكلنما
مباركبتهأااألمتعزىكمامصليهمفىوفرحهمحزنهمفىغرهمأورثعليمحزانىكلصيدنا
أورشليمتبنىالنىصهيونمعزىاللهياأنت

يحدثكاتهماقايصثههولبههالجديدللعهدكتابةبعدكمبتللصالةهذهأنويعتقد

الفتاةهذهبيتفي

اإليمانيععلهالذىاألخالف

50434مرذ

معناهاآواميةكلمةوهىقومىطاليثاهىالقصلهنافياناألفىترنكلمةأحلىإن
الكتاباهتنىاألرلميةالكلمةهفهتدخلههوهناالعجيبواألمرفومىالصبيةأيها
بطرسكانوقدبطرمهمنععهامرقسأنوهوواحدالسببهناكتبقىلفااليونلق

الفتاةلهذهيقوليسوعبطرسوحمعالداخلإلىيسوعمغخلواليداختيرواالذينالثالثةأحد
أنللسنونتستطعولمذاكرتهفىفلصقتثمسامعهعلىقوياوقعهاوكانقومىطاليثا
لللغةتستطعفلماألصليةنبرتهافيووددهالذلكفأضحىاللطيفةالمحببةللنغمةتلكمنهأتمحو

للبعضيحانببعضهاتوضعللمتناقضاتنجدالفصلهذاوفىذكراهاتمحوأناليونانية

تتعباليقولونأولئكيسوعءورجاالحزانىيأسءالرجامجانباليأسفهناكا

بينالهرةكبرمافقطامنتخفاليقولويسوعاالنعملهيمكنءشىالالمعلم
والقوةءالرجأونبرةوالقشلاليأسنإرة

الثيابوشقللشعروجزوللعويلالصراخفهناكالهادثةالثقةبجانبالجاعالحزنهناك2
النفسوضبطوالثقةءالهدووهنا

وأمرللتجاربفأفسىاللهفيالكاملةيسوعثقةسببهالكبيراالختالفهذاصببماولكن
لهاسامماالرجاعهأنظنواألنهمعليهضحكوالقداللهومعنانقابلهاأننستطيعالضيقات
ماإناللةعندمستطاعهوالناسعندمستطاعفالغيرنصرتهاأينتعرفالمسيحيةالحياةولكن

إلىتحولضحكهمولكنعليهضحكوالقداللهيحققهأنيستطيعالناسيتخيلهأنيستطيعال
حتىيواجههأناإلنسانيستطيعالموقفصهناكليسالصبيةقامتعندماوتعجبإثدهايق

ربنايسوعالمسيحفىاللهبمحبةيشعروهوءشىكليواجهدامماالوتكانولو
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السادلألصحاح

وطنهفىكرامةبال

616مرقس

فيهاترلىالتىالمدينةإلىيأتىفهوحرحمأزقفينفسهوضعالناصرةإلىيسوعءجاعندما
وفصلهأصلهعرفواالجميعوعرفهالشخصفيهنبتالذىكانلمنأقسىهناكيوجدوال

كبيريهودىكمعلمرجعولكنهإليهاورجعبلدهعننغيبعاىضكشيأتولمومنبنه
يعلموبدأالمجمعإلىدخلءجاوعندماالعصرذللثفىالعادةكانتكماتالميذهمنمجموعةله

لهمعرفتهمولدتلقدفيهوتعثرواأهلهيعرفونألنهمبالتعجباليالكمالتاسواستقيله
لتعايىاحتقارا

لسببينإليهيصغواأنرفصوالقد4

للهتكتونهىنجارالمترجةوالكلمةالنجارهذاأليسجمالكالمجابيوهلقدا

الخشبيحيلأنمهنتهرجلبلأخشابقاطعفقطليسالخشبفىيعملالذىالشخصومعناه
الصغيرةوالمدنالقرىفىوخاصةقديمامنتحثرينالناسءهوالوعناألشكالمنشكلإلى

بأشيدبيديهيعملإنهالكبرالمنزلإلىالفريغحظيرةمنشعكليعملأنمنهمالولحديستطيع
لكونهيسوعيحتقروالمالناسلكنمنهمواحدايسوعكانلقدءاألضبأكلقليلةوآالتيسيطة
رجلالشعبعامةمنإنهبيديهيعملعاماللكونهولكننجاراأولطشبقىعامال

عملأنهنفسهعنهويذكرءاالععماليةاالحركةقادةأحدكركسولعننسمعقدبسيط
ثمالعمالواشجعأمهروأصبحبرعولبههأسبوعياشلناتخمسةفدوهآسبوعىبأجرحدادأ
فىيقفكانمرةوفىلندنفىالعمالىالحىوعمدةللعمالقائداوانتخبالسياسىالميدلندخل

الزالشكلهإنعمدةكهذارجالينتخبونكيفباحتقارتقولسيدةحمعحاشدجمعوسط
الناصرةأهلكانوهكذاعامالالزدتإننىياسيدقنعموقالإديهافالتفتالعمالشكلعال

عندمااللهأننعرفألننامجدهقمةذلكفينرىنحنولكنناعامالكانألنهيسوعيحنقرون
والعملاألصلإنءالبسطاءالفقراللناسحياةعاثلقدوآخرإنسانبينيقرقلمأرضنازار
بوبقالالقردرجولةفييوثرانال

اليهالناسواحتياجشخصهفىاإلنسانقيمةإن

الحارجىكاإلطارفهىاألشيلباتىأمأ

الحقيقةاألساسيةالقيمةونئركالظاهريةجيةالخابىباألموراإلنسانقيمةنقدرأنمندائحالنحذر
لهالناسواحتياجشخصيتههىالنى

أنيتضحالقولهذامنوأخواتهإخوتهنعرفألسنامريمابنهذاأليسقالوا2
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ماتعندماسنةننيثابنكانلقديسوعحياةعنشيئأنعرفأنرنستطيماتقدوسفى

لماذاليتساءءالمركنماوكئيرا332الوالثالثينصنفيإالالخدمةإلىخلى
اصرنهمسئوليةعاتقهعالاخذألتالشبإليهيحتاجكانكلهودلعإلمرسالتهفىهكذاتأخر

ليؤدىخرخوعندئذالمنزلمسثوليةهموخملواكبرواأنإلىليعولهميعملوظلالصغيرة
كامبلتوماسكانللكبرىالمسئوليةاآلبفأعطاهدلصغيرةالدائرةفيأميناكانلقدالرصالة

إلىأوصلهلهكواتهأولأخرجلماولكنهدلئرفىشيئايفهمالاباهأنيعرفالمشهورالشاعر

يظنكانمنقالالفاخروخليدهإلىبلبداخلهماإلىيلتفتلموبالكنابالوالدكفأمأبيه

وقدمعرفةعدمبلمتزايدأاحتراماالالحسلةتولدمراتففىالكتابهذايكتباتوأذ

عظمتهمنعرفأالبدرجةلناممنينقرلنكون

صالحغرركانالجوإنواحدةمعجزةيعملأنيستطعلميسوثأنهذاكلتيجةركانت
اطصالحالغيرالجوفىعملهايمكنالءاألشيابعضوهناكالمعجزاتلعمل

نموتعتاسكويتمارجوتتدكرشفاؤهيمكناليعثحفىأذيرففىمنإنا

هرردرلوردالخاعألطبيبهقابلتإنهاوتقولقلبهانكسلىإلىسياستهلادىللذىتشمبرلن

رجالوكانقيالتشرشرونسترنمةكبرتشمبرليئكانفلقدحقاطبيبأنتهللهوقالت

الصاسجهمالمنكلوأحبجداأحبهكنتنعمهوردرفأجابخبهكنتفهلقويا
أنهلويردوكانبالخجلللشعورمنيقاسىتثممبرلينكانلقدرالنامنكثرارايتلقد

الحياةلرادةنسحيهقدالموتمنينقذهأنطبيبأىيستطيعالالموتيتمنىوعندمامات

يعيعقأناإلنسانيستطيعالاإلحساسهذابدونفإنهفيهالمهمءللشىأما

الكناضأعضلعرفلووعظايرغبالللذىالوسطفىالوعظيثمرانيمكنال02

يضعفدالبلىللنافدالمستمعينموقفإنكناثسناتلتعكلعليهميتوقفللعظةنجاحنصفأن

سيكونالوعاظأضعفىفإنوانتظارتوقعحالةفىالمستمعرنكاناالأماللوعاظأعظمعزيمة
للتأئرأعظمله

بالكراهيةيعيشىأنيدسمنللسالميدسالمكانفيسالمهناكيكونأنيمكنال3

يعرفأاليريدومنذلكيفعلأنعليهيسهلالناسفهمءيسىانوريدومنالناسيكره

البعضبعضهمعبةوفىيسوعمحبةفىالناساتحدإذاولكنلآلخرينيسمعالنظرهوجهةغكل
المسيحفىمعاسيتحدونللناسأبعدفإن

فىواسطةنكونأنلماوهىمنهانتخلصىأننستطيعوالعليناوضعتضخمةمسثوليةإن

نوصدهأنوإمادهللبابنفتحأنلمانعطلهأنولمادلذملكوتوامتداداألممإليالعجدةدفع
وجههفى
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الملكشيرو

6711مرقس

عاثةيلبسكانفاليهودىاليهوديلبسكانماذاعرفنالوجيدأالفصلهذانقهمأذنستطيع
تللاليسمنفطعخمس

الجنبمنحيكتالقماشمنقدآلعنعبارةوهوالداخلىاللباسوهوالقميصىا

فتحةبدونيباعالقميصهذاوكانالذراعينلدخولينالجانبمنفتحتانلهالذىالكيمىممل

ءوالنساالرجالبينتختلفالفتحاتوألنيعديستعحللمأنهيظهرلكىلسبيينوذلكللرأس
يعملوقدطقلهانرضعأنالمرأةتستطيعحتىكبرتكونأقيجبءالنساعندالراسففتحة
أزراربواسطةويقفلاألماممنمقتوحايكونوقدمللقميصطمذا

بالليلءوغطاالنهارفىءردايستخدموكانالشملةأوالعياعةولسمهالخارجىءالردا2

منقطعتينمنيصنععادةالجانبينعلىمهوونصفأفدامأربعةوطوله3أفدسبعةإتساعه

الظهرعلىمنالحياكةوتكونقدمينمنقليالكبروارنفاعهاأقدامسبعهمهاكلإتساعالقماش
وفد9132يوحنايسعوعءكرداواحدةقطعةمنتعملفكلنتللثمنالغاليةاألرديةأما

للرئيسىاللباسءاالركان

تحتالقميصيربطأنويمكنمعاءوالرداالقميصعالتربطوهىالمنطقةهوالثالثءالشى
منالمنطقةوكاتتشيئأيحمللكىالمنطقةفوقأومجرىأويعملالشخصكانبذاالمنطقة
قتينالطببينأموالهميحملونوكانواونصففمممنهمأصعرضطبقتيهة

ءبيضاتكونوفدمربعةياردةحوالىالقطنأوالتيامنقطعةعنعبارةالرأسلباس4

والجبهةالرقبةتحمىبطريقةالرأسحولوتلفالملونلطريرمنتعملاحياناءسوداأوءزرقاأو
المرناالصوفمنمجزامالرأسعالوتربطدلشمسحرارةمنوالعينين

األعشأبأوالخشبأوالمستطيلةالجلدمنقطعةعنعبارةوهوللصندلهناكوأخيرأ5
بالقدمتربطهاالجلدمأشرطةبهاتربطأمكنةوبهاالمجدولةالقوية

شيبيناحدفهوالكيسأما

الجدىجلديسلخوقدالماعزجلدمنمصنوعةوهىللعاديةالسفرحقيبةيكونلهار

وفيهللكتفعلىويحملنهايةكلفىضريطويوضعورقبتهوالخلفبةاألماميةبأرجلههوكا

يومينأويومايكفيهبقدروخبزوزيتونجبنمنزلدهالحاجأوللراعىأوالمسافريضع

نفسوهىمنحيراهىكيمىالمتربةلليؤنانيةبالكلمةاخرشيبايقصدكنوربماب

تقدماتفبهايجمعوالكىاآللهةوخدامللكهنةيحملهاكانللتىالجمعكيمىتترجمالتىالكلمة
أخرىإلىقريةمنيسعونالذينءاألتقيااللصوصيسموتهمالناسوكانومعابدهالآللهة
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آللهتهالفضةمنكيساصبعينءمليجمعإنهيقولالسوريينالعبيدألحدرسميرجد

يعتنىلسوففاللهالزادبحملأنفسهميئقلونالأنهميعنىفإنهاألولىيقصديسوعكانفإذا
ءخدمهمتفشللئالغيرهمتقليدمنيحذرهمإنمافهوالثانىالمعنىيقصدكانوإذابهم

اخرانأمرانهناك

ةومنهءوحذاعصاهيتركأنيجبالمقدسالمكانيدخلمنكلبأنيوصىالناموسكانا

مجملواأالبوصيتهيسوعدقصولربمأالمتعبدمنهايتخلصأنيجبالعاديةاألشيدفكلماله
الحالةنضىفىيدخلوهاأنيجبمقدسةبيوتايدخلونهاالتىاليوتيعتبرواوأنزاداوالكيسا
الهبكلفيهايدخلونالتى

الفإنهمافريةللىغريبرجليدخلفعندماالشرقفىمقدساواجبادلضيافةكانت2

تالميذهيسوعأخبرولقدذلكيسألأندونبهتهغالقريةألنفيهيسترجمكانعنيفنعث
ينبغىالحالةهذهففىلهميسمعونفالآذانهمويسدونيقبلونهمفالبيوتهميقفلونقدالضاسأن

التقاليدقولإفىتشيرالوصيةهذهولعلأرجلهمغبارينفضواأنبعدالمكانيتركواأنعليهم
أنعليهيجبآخرمكانأىمنفلسطينيدخلالذىواليهودىنجسةاألمميةاألرضترابأن

يسمعواانرفضوااأللهميقوليسوعوكأناألممأرضمنبهعلقالذىالجسالغبارينفض
وبينهمبينكمصلةهناكتكونالوبهذاالمتمسكودىاليفعلكمافافعلوالكم

الذىوالكرمالكاملهوالثقةالبساطةهىللسيحيةللتلمذةالمميزةالعالمةأننعلمسبقومما
يطالبأندونيعطىدائما

ورحمتةالملكرسالة

31و621مرقسأ

يسوعأرسلهمعندماعشراالثنابهقاملمانحتصرهنا

يستخدمهاالتىالكلمةنقسهىاستخدمتللتىالكلمةإنيسوعرسالةقدوملنواا

رسالتهمليستنهارسالةقدموابلرسالةبيتدعوالمذهبواوعندماالملكيسبقالذىالبشير

مثلذلكفىمثلهماللهمنسمعوهماهىبليعتقدونكانواماعلىتبنلمإنهااللهرسالةبل
هىالمؤثرةالرسالةإنللربقالهكذايالقولرسايتهيفتتحكانعندماالقديمالعهدنبى
أوالالربمنتأنىالتى

تويواومعنىتوبواللكلمةفىالرسالةهذهوتتخلصالمللرسالةللناسحملوالقد2

التحققألنهامؤلمةفالتويةوالعملللقلبتغيرأىسلوككموبالتالىواتجاهكمتفكيرآكيرواأى
تقولللناسرويدهالماوهناكليةالحياةتغمتعنىألتهامزعجةإنهانعملهماخطأمن

يكرهونإنهمنىللكثطبعهووهذاالموتنحويتخبطونإنهمجاعةأعنإسكويذللليدى



ءالخاطىإنالحركةيكرهونإخهملتغييرهاداعفالالغروبإلىتميلدائمالياةفاحياخهمغيير
الذينالواقفينالسلبينءهوالمنأفضلقوتهبكلإليهساعياهدفهحددوللذىطريقهاختارللذى

لمولمامسيحيةفتاةأحبالذىالرومانىفينسيسعننقرأكوفاديروايةفىلهمهدفال
يعظبظرسسمعوهناكللمسيحيينللسرىاالجقاعإلىاورأعذهبمسيحىغيرألنهزوجاتقبله

األولىحياتهحترقتالالجديدةالتعاليمهذهتبعلوأنهوعرفداخلهفىيحدثماشيئاأنوأحس
والحيويةبالحركةمملوعةجديدةحياةمكاخهانبتثموضاعت

والزناةوالقتلةاللصوصبهيقصدالالتغيرإنإنسانلكلهىوالتغيرالتوبةهىهذه
بغيرهميهتمونالالذيناألنانينالكسالىأولئكأيضابهايقصدبلفقطالعتاةالخطاةمنوغيرهم

األسقفيقولءالبؤساروايةفىالزمولكنهموححءشىاللهادةعبإالالنفعىعبادةمندلتغييرإن
بينهبمحضورىإنكالمىفىيصدمهمغريباشيئاألندائماأرعبهمإننىالكسللىجاعةعن

شعوراليستالتوبةإنعليهميهبللشديدوالتيارمفتوحاتركقدالبابكأنمايشعرهم
الحياةلكلهتغييرهىثورةهىالتوبةعاطفيا

لقدالمستمرةمعونتهبلالمزعجطلبهلهميقدموالمإنهمالملكرحمةللناسقدموالقد3

األخالقءبشفاتهغإنهاوالجسدالروحءبشفاتهغفالمسيحيةللنجسةاألرواحمنشفللهمقدموا
لكلعاماءدواكانالزيتألنبالزيتبالدهناهتموافقدولهذاالمحطمةواألجسادالمنحلة

المتألمللجسداألدويةأفضلهوالزيتإنالمشهوراإلغريقىالطيبجاليئقالفقداألمرلض
ولكنلسداءشفافىيساعدإنهاخرامتيازأيحملأضحىالمسيحخادميدفىللزيتولكن
ءاألشيافىحنىمعروفةأضحتائهقوةإنللروحءشفاالقدسالروحيعطىءالشفاهذامع

للعادية

والرئيسىاألساسىالعمليزالالالعملوهذاورحمتهالملكرسالةللناسالتالميذحملوهكذا
األياممنتهىإللىلليومللكنيسة

يسوععلىأحكامثالثة

51و641مرقس

ويلوحهيرودسأحماعإلىوصلتحتىوعرضهاالبالدطولفىيسوعأخبارانتشرتلقد
يسوعللهايذهبلمأمميةمدينةوهىطيباريوسيسكنكانألنهعنهمؤخراحمعقديرودسئن
هيروثسيستمرأنالممكنمنيكنلمبأخبارهالبالدامتأللتأنيعدولكنتالميذهمنأحدوال
يسوعكلثالثةأحكامانجدأمامناالذىالفصلوفىبقصتهجهلهفى

ولكنهينسىأنوحاولالمعمدانيوحناهرودسقتللقدالمعذبالضميرحكما
انكهذاشيعاعمالعملللذىالشريرللرجليستطيعوهليعذبهضميرهعادفقديستطعلم

يستطيعالألنهنفسهمنيتهربأنيستطيعواللهضدأكلهالعالميعتبرالمجرمإنيستريمأ
ه



يخافألنهبالمعذحياةفهىللظاهريةحياتهأماعملهاالتىجنايتهفىهتفكمنصهربن

االنتقاميدلوالعدللةيدإليهتصللئال

التعبمنمروعةحللةفىساعة84بعدإليهعادولكنهالسجنمنرجلهربسنواتمنذ

لىفرصةالالوقتطيلةمطاردامطاردابقولههروبهيصفوبدأواإلرهاقولبوع
مطرودالكلمةهذهمطارداكنتألنىالوقتكلهاربأكنتلقدللنوملىفرصةاللألكل

المعمدلنيوحناقتلأنبعديرودسكانوهكذاالمجرملحياةالحقيفيةالصفلهىمطاردأو

مطاردةحياةإتهاالخطيةحيأةأبشعمامنهايهربأنيستطعولمكارهأفطاردتهلقد

ءجزفهىإيلياءمجىقصةأماإيلياهويسوعأنمعتقدكانلوطنهالممحصبحكم2
وموعدالمسياشخصيةحقيقةفىاليهودىالتفكيرتباينلقدالمسياعنللهودعقيدةمنيتجزأال

سيأقىفاتحأجباراملكاسيكونالمسياأنهوغالبيهمبهيتمسككانالنىالرأىولكنمجيئه
ليعدإيلياسيظهراليومذلكءيجىأنقبلولكنفيحكمونهلليهودللعالمكلويخضعبسيفه
يتركونتراهمالفصحءعشاففىالحاضريومناللىالعقيدةهذهعلىاليهودبقىولقدلهللطريق

يفتحونممإيلياكأسإتعأمامهالخمرمنكأساويضعونييليامقعداسمهخاليامقعدا
كثيرونظنالعقيدةهذهأساسوعلىللنتظرللمسياءمجىمعلنابقوةيدخلإيليالعلاألبواب

أنمنفبدالألطماعهمتحقيقافيهرأواإنهمإيليابنفسههوالناصرىيسوعأنالمتعصبنمن
مآربهملتحقيقالةفيهيرواأنأرلدوالكلمنهيسمعونومعلمأطبعونهسيدايسوعمنيتخذوا
أنفسهمفىيفكرونمابقدرالمسيحفييفكرونالإنهمالعالمية

هويسوعأنظنالذىذلكلللهصوتيسمعأنينتظركانالذىللشخصىحكم3
سكتكاملةعامثألكالئةالقديمفىكانكمااللهوتسماعإلىيتوفوناليهودكانلقدالنبى
األخالقيةولداضراتالعقيمةالنافشاتسماعآذانهمملتلقدصوتهيسمعهملموفهااقه
ولقدللربقالهكذاالعبارةلسماعيتطلعوننفسهاللهصوتيسمعواأنيريدونإنهم

لقدنبىمنكثريسوعكانلقدالمنتظرالنبىأنهفظنوهيسوعمنالصوتهذاحمعوا
كانوانبياظنوهالذينئولئكولكننفسهاللهحياةكانلقداللهفوةكانلقداللهصوتكان

مستعدينكانوالقدليهوديتهالمتعصبوالوطنىالضميرالمعذبهيرودسمنالحقيقةإلىقرباكز

اللهابنهوعيسوأنيرواحتىالثانيةالحطوةيخطواأن

يثريرةامرأةانتقام

66192مرقس

هائلةتاريخيةلدراماالكاملةالبساطةنجدالقصةهذهفى

العمرادعنبعيدةبفعةعلىمقامةموحشةقلعةوهىماخيروسفلعةالروايةمكان1

أذفيهاللواففويستطعالعالمقالعوأقوىأقسىمجعلتهاضخمةصخريةبنتوعاتمحاطة
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يوحناأنالبدالتىلطوائطفىللمثبتةالخطاطيفيالحظوهناكالميتللبحرالشرفيءالشاطىرى
حياةفصولمنفصلآخرجرىالموحشةللقلعةهذهفىمحهاواحدفىمربوطاكانالمعمدلن
المعمدانيوحنا

يستطيعالومتثابكةمعقدةرودسهبيتفىالزوجيةالروابطكانتللروايةشخصيات2

للذىهووكانملكاالكبرهيرودسكانيسوعولدفعندماحقيقتهأعلىيفصلهاأنمؤرحل
ولكنهمراتعدةتزوححياتهأوائلوفى36181متىلحمبيتأطفالبقتلأمر
يفتلأندفعهحتىالمشعصىمرفالشكصارحتىويقلقهينتابهالشلثبدأالسنفيتقدملما

خنزيرالشخصيكونأناألفضلمنبالقوليتندروناليهودجعلممااآلخرتلوواحداأسرته
ابنيهقنلثمدوريىاألوالزوجتهمنانتيباسابنهقتلفقدابنهيكونأنمنهيرودس
إحمهاأخرىإمرأةمنتزوجثمالمكابيةمريمللثانيةزوجتهمنوارستوبولساسكندراآلخرين

سالومىمنهاوأتجبأبوهقتلهالذىأرستوبولسأخيهابنةمنفيلبوتزوحفيلبسمنهاوأنجبمريم
الجليلحاكهيرودسأمامرلمحصتالتى

ولدينمنهاوأنجبملئاكىاسمهاامرأةمنرابعةمرةتزوحبلبذلكالكبيرهيرودسيكتفلمو
سالومىامامهرفصتالذىانتيباسهيرودسثمأرخيالوس

رومافىعاثىولهذاأبيهممنلكاتمنشيئايرثفلمسالومىوابوهيروديازوجفيلبسأما
انتيباسهيرودسأخوهزارهاأليامأحدوفىعادىرومافىمواطنكأىوالترفالبذخعيشة
ففعلتالجليلإلىمعهوتذهبتهجرهانهيروديازوجتهأغرىوهناكرومافىالجليلحام

فىتكمنللفضيحةوكانت

الشقيقكيرأخيهابنةكانتهاأا

الشققغيرأخيهزوجةكانتأنها2

لشرفهاابوهاثارطلقهاولماالعربملوكمنملكابنةمنتزوجقدفكانذلكقبلأما
عليهوتغلبهيرودسوحارب

اسمهاامرأةمنخامسةمرةتزوجبلالحدهذاإلىتنتهفلمالكبيرهيرودسزوجاتقصةأما
مننزوخهذافيلبسرومافبلمنحاكماعينىاللهفيلبسمهاوأنجبأورشليممنكليوباطرة
كانتالتىالذكراآلنفةسالومى

الشقيقغيرأخيهابتا

فىبذلكفكاذالكبيرهيرودسابنأرستوبولابنةهيرودياهيرودياأخيهابنةابنة2

جدهامقام

للتاليةالصفحةنىهكذاجدولفىنضعهاانيحسنللشجرةهذهتنبعيسهلولكى

المتداخلةالزيجاتهذهفيهاكبيرةأسرةءأحماسجالتهفييحفظلمالتاريخأندلدارسيرىوهكذا

دكه2
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قانونكلضدكاتالتىهيروديامنبالزواجهيرودسبدأهاالتىالزيجاتهذههيرودسةأس
اليهودىالناموسوخاصة

جبرونهوالهيرودسوجهيخفولمالعلنيةالدعارةهذهضديوحناوقفالسببولهذا
اآلتيةالصالةذكراهفىيسجلأنيوحنااستحقوجهذا

الحبيبابنكامامالطريقليعدوأرصلتهالمعمدانيوحناعبدكسندتيامنالقوىاإللهأيها
فيهتكلمتوقدنادىكماحقافنتوبالمقدسةوحياتهكالمهنتتبعأناجعلنابالتوبةبالمناداة

مثلهالحقألجلاأللمنتحملأنودعناالرذيلةموبخاالحقمعلتافيناتكلمكا

إنسانأفيهرأىألنهإياهخهبيتومنبالرغميوحناضدشيئايفعلأنهيرودسيستطعولم
يومواتتهاقحتىالفرصةوانتظرتمنهتنتقمانوارادتكرهتههيرودياولكنصالحامخلصا

الفرحوسطوفىلعظمائهكبرىةوهيرودسأفاماليومذلكففىهيرودسميالدذكرى

كانألنهمحترمةعائلةأيةعلىعارأتوديهالذكالرقصوكانوحدهالترقصسالومىدخلت
الذينالكبارالضيوفتحرملموكأميرةمركزهاتحترملمولكنهاالوقتذلكفىالزوانىمهنة

واستشارتالمكافأةلهامجزلأنوأرادهيرودسوصرالخزىبهذالتقومودخلتالولةحضروا
طلبتمالهاوكانيوحنارأسوطلبتةالفرهذهوانتهزتأمها

الشخصياتهدهمنالدروسبعضنتعلمأنونستطيع

الجميعأمامنفسههيرودسكشفلقدا

لسانهيرهبالوفتنفىفيويحترمهيوحنايخافكانالمتنافضاتمنخليطاكانلقدا

لندنيومأتفىبوسليذكركمادائماالبشريةالطبيعةتكونوهكذاإليهيصغىولكنه
ءحمراليلةيقضىكيففىيقكرللوقتلفىوفىبالعبادةيستمتعللكشيسةفىيجلىكانإنه
الذينالمجرمينعنالقضاةأحدويذكروالفضيلةالرذيلةبينموزعاكانوبهذاالعبادةجمعد

النبلمنشيئافيهمتجدقديستطيعونالولكنهمصهربواانيحاولونقدأدانهموالذينعصهمدافع
كانهيرودسكانهكذايقدرونالولكنهمالفضيلةمنشيئأمجربواأنيحاولونحياتهمكل

يخلصأنيستطعلمولكنهرصالتهيكرهكانويمبهيوحنامنيخافالوقتنفسوفىءيخطى
ذلكغيريقولواأنكئرونيستطبعوهلبشراهيرودسكانلقدتأثيرهاسلطانمننفسه

لمساعةفىلسالومىوعدهأعطىلقدعواطفهحسبيتمرفرجالجمرودسكانب

ويعرفيعدالذىهودلعاقلالرجلولكنالخمرسلطانتحتكانلعلهيقولبمايئمعريكن

يفكرأنبعديقولالسكرأوالغضبحالةفىوهوكلممماقالأنهيندمالالذىهويفعلماذا
ترلهفىجازماكانقالومنى

الحاضرينضقكمخوفاشلسالومىووعدهكلمتهحفظلقدالناسأقرالمنافكانح
يعترفواانيستطيعوالمأناسمنوآبخطهيعترفأنالكافيةالشجاعةعندهنكنلمعليه
قالحمنممزالناسينهافونإنهمذلكبعدعليهاأسفواأعماالعملواثمأخطأواأنهم
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بعضفيهاقصةالتاريخلهايذكرنعمهيرودياطبيعةأماناضفتنكالقصةهذهفي
مللثلقبيعاليهأناالمبراطورمنليطلبروماإلىذهبهيرودسجهازشأنوهىالعظمة

تريدحيثتبقىأنتستطيعإنهالهيروديافيلويومئذغابةإلىنفاهشطردهاإمبراطورا51
زوجىيكونحيثكوذأنأريدوقالتءبكبرياراسهارفعتاممها5هىلنفيهاداعىفال

والالشريرةالمرأةمنأشريوجدالاليهودفالمثلويقولشريرةامرأةكانتدلكغهممن

رجلمنطيبةامرأةتتزوتأذرأكثيفضلأنهاليهودءعلمااحديوكدالطيبةالمرادمنأبر
حمأتهمنالثريرالرجلترنحالطيبةفالمراةشريرةامرأةمنطيبرجاينزأتعشرير
الرجلتزيلأنأرادتأنهاهيروديامشكلةإنالرذيلةإلىالطيبالرجلفتجرالريرةالمرأةاما

أنبدونءخطىأنتريدإضهايخةصسشوهىخطبهاتفعللكىدلوجودمبالحقاجههاالذف

اللهمنتتخلمرأذتسنطيههلرلكنيوخامنخلصتلقدأحديعاقبها

واألماكنءالخالرجلكانلقدشجاعرجلأتالمعمدانيوحناشخصيةوتتكث3
الكذبعنالموتفضليوحناولكنالسجنهولهعقابأقسىكانفقدولهذاالفصيحة

كثيرينوألذالناسضمائرجاطبهاللبكلمةينكلمالذىبذألجلهيموتأنوفضلللحقعلمق
ونفسهنجياتمجازفايكرنيوتجهمالذفاللهفرجلضمأئرهمأماتوافد

الجموعأشجان

60343مرقس

يختلواأنيستطيعوالمولبهمصنعوامابكليسوعاخبرواإرساليتممالتالميذرجععندما
علءخالموضعإلىيسوعفأخذهمعليهممتقاطرةكانتالجموعألذبيسوعوالبأنفهم
قليألليستريخواالبحيرةمناالخرالجمانب

الحقيقيةالمسيحيةفالحياةالمسيحيةللحياةالحقيقىالتولزننلسأننستطبعللفصلهذاوفى

أخرىمرةالدخولثمالناسلمقايلةهناكمنالخروجثماللهلمقابلةالخادعإلىالدخولهى
يسنطبعفلنوالنومالعملبينللتولزنفهىذلكعلىواضحدليلالطبيعبةالحيلهإنوالخروج
حتىيعمللمماالنومحالوةيذوقولنوالنومالراحةمنكفايتهيأخذلممايعملانإنسان
بدوناإلرهاقحدللىاإلنسانيعملفقدمزدوحخطرإلىمعرضاألمرهذافىوهو4للتعب

نفسهيتعبفالجداطوياليستريمقداالخرىللناحيةومنالراحةمنقسطانفسهيعطىأن
يسمعنحدعهللىيدخلفعندماالناسمعوعمدهاللهفىراحتهإنالمسيحىوهذايعملوال

بعيدالهراحةالألنيستريموبذلكالروحيةقولهبذلكامجدصوتهاقهويسمعالههصوت
والسكونالصمتساعةفىإيلهيمنحهاالذىالقوةربمنإالثابتةقوةواللطيلةإلهعن

هلدلمعيختلىأنيدهـالذىفاإلنسانالحقيقيةالحدمةفىثمارهتظهرللذىهوالحقيقىفالتعبد
المسيحيةالحياةتوازنلندئهيعرفلمأنافىلنسانهوحاجمصوتواليلبىإخوتهيتركلكى
والسوقيفدعبيئاألخوةوخدمةلدألخدمةيننللمستمرالنيادلفىهى
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االخرالجانبإلىذهبألنهلهنتحققلمتالميذهمعينشدهايسوعكانالنىالراحةكلى
تقطعانتستطعفلمبطيئةالسفينةفكانتساكنماكانءالهواأنويلوحالسفيةفىالبحيرةم

سارواالناسأىانهممعالمكاننفسإلىالناسيصلأنقبلامامهاالتىاألربعةاألميال
يسوعكانولويسترجأنيستطعفلملتوهوصلفديسوعوجدواوبهذااميالعرةمسافة
التىالراحةعليهوأنكرواإحوتهمعخلوتهعليهقطعواألنهملتضايقالناسنظيرصشخصا
ينءمملومتعبينراهمومحبةإشفاقفىإليهمونظر4بهمرحببلبتضايقلمولكنهينشدها
راهمفقدسواهشخصفىيجدوهولممنهيطلبونمأليعطيهمقلبهفمثجنوالبالحاجة

لهاراعىالكخراف

إنهمطريقنالضللناألنفسناتركنالونحنوهكفاالطريقتضلراسحهابدونفالخرافا
اسنيقظتأحدهملسانعلىدانتىيعبركماأومطريومفىضلواأطفالكايرنزلورديقولكا

نستطيعوالمتشبعةفالحيلةنعمفيهاواضحطريقالمظلمةفسيحةكابةفىنفسىفوجدت

يرشدنافإنهيسوعبدوننطرمهاأن

عملنافينستمرلكىنفوسناتقييمإلىحاجةفيومخنالمراعىنجداننستطيعولن2
عنبعيداالحاجةهذهعنفتشناوإذاأتعابهاوفقنفوسناعنبعيدأيخرحناالذىاإلرشادنريد

والمرعىالطريقنجدوحدهيوعففىوضعفناوعطشناجوعنافىنبقىفإنناث

اواللصوصمننفسهاتحصىأنتسنطيعاللألخطارمعرضةالراعىبدونالحراف3
وحدنانحياأدنستطيعالأنناهوالحياةمننأحذهالذىاألعظموالدرشالضاريةدلوحوشمن
حمايتهفىبتفوسنانحتفظفنحنيسوعمعأماالشريرالعالموالالتجارببمواجهةلناطاقةفال

قداستهفىءبيضاوثيابنا

يسوعيدفيتكائرالذىالقليل

6534مرق

المعجزاتسائردوناألربعةاألنبيلفىذكرتأنهاحنىكبيرأكانالمعجزةهذهتأثيرأنيتدو
يويدمماعيانيشاهدلسانعلىتءجاالقصةهذهأنينضحمرقىإنجيلدراسةومناألخرى

الحيةتفاصيلهابعضاالنلنتأملالتلميذبطرسلسانعنرأصانقلهامرقأن

وذكرىعيانشاهدذكرياتوهذهاألخضرالخثىعلىجلسوااآلكلينأنمرقسيذكر
موعدهوالقصلفهذاتقريباابريلمنتصففىحدثتالمعجزةبأنيوحىالحشيثىاخضرار

اعةللسفىتغربكانتالشمسألنبكثيراالرمنتصفبعدحدئتأنهاوالبداالخضرار

كانتللتىالخضرواتبصفوفيالقلىيذكرومائةخسيئصفوففىوجلوسهمالسادسة

صفوفعلىتستخدمكانتالتىنفسهاهىبراسباهنايستخدمهاالتىفالكلمةتزرع
منتشرةكانتبعادةءللقاريذكرقفةعثراثنىأخذواأنهمالكاتبيذكروعندماـالخفروات
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تتسعالتىالضيقةالفوهةذاتقفتهمعهيحملأنمسافريهودىكلعلىكانفقداليهودند
لكىاألولالعفةلهذهسبباذوهناكقاعهاعندلهااتساعكبرإلىتصلحتىرويدأرويدا
هووالثانىطقسياالطاهرالخبزيأكلأنهيتأكدحمتىغربتهفىوهوخبزهاليهودىفيهايحم
القفةهذهفتاألصبابولهذهاإلحسانمنيأخذونهماالشحاذينمنكثيرفيايجمعلكى

القففأنهاذلخهمعنىكانففةعشرةاثنىرفعواإنهميقولفعندمااليهودغيرمتندرموضع

معهمللتالميذيحملهاكانالتى

التالميذاومويسوعموقفبينمقارنةثناياهافىتحملأنهاللقصةهذهفىالمهمءوالشى
يأقىفيمايظهر

كانتالجموعوأنمالقدالنهارأنالتالميذرأىعندماالبشريةالحاجةمنموقفهم1
ألتفسهميفتشوندعهممحتاجونمتعبونأنهمبمعنىالجمعبصرف5للمسيحقالوامنعبةحائعة
هميقولكأنهليأكلواأنغأعطوهملهمقاليسوعولكنمنهيبتاعونومكانطعامعن

اثنانيقفقدفىالحياةفىكثيرانجدهماموففانهذانبهمنحننعتنىأنمجبمحتاجونمتعبون

أنفسهميخدموندعهمبهملىشأنالاألولفيقولالمعونةإلىمحتاجةبائسةجماعةأمام
خدبتهمأحاولدعنىإلىيحتاجونإنهمالثالىويقول

فيلبسعمللبأكلواأنتملكلطوهميسوعلهمقالعندماالبشريةالطاقةمنموقفهم2
ماتسلرىانيةرومفضيةعملةهووالديناردينارىماكإلىيحتاجونإنهموقالبسرعةحسابه

التالميذفكأنءيوميأالواحدالعاملأجريسماوىالديناروكاناآلنفروشستةمنجمرب

يهمنحتىفدهورشهستةلمدةعملاجرةللىيحتاجونإنهمءشىأىلناديسللمسيحقالوا
فقدموامعهمحايطلبيسوعولكنالعمللهذاععغيرأنهماحسوالقدأصرفهمفقطخبزأ

وقدمواالجبزأنراعأقليعتبرالذىالشعيرمنمصنوعةصغيرةاألرغفةوكانتأرغفةخمسةله
مشهورةالبجرةءشواطىكانتوقدالمملحالصغيرالسمكحجمعنتزيدلنهالسمكتينله

هذهصارتهيدوفيأخذهايسوعلكنالعالمأسواقكليغزوكانالذىالمملحيسمكها
األشخاصآلالفتكفىكبيرةءأضياالتافهةالصغيرةءاألشيا

طولكنوضعيفةقليلةألنهاثيئاتنفعاللناالتىوالمواهبثعالاننانظنوقدنعم
ترىولسوفالتالميذكانكمامتشائماتكنواليديهفىينسلمهدعهليسوعالقليلهذا
للربيعملآيتخيلهأنيستطبعالاإلنسانإنونافعاكثيراصارقديسوعيدفيالقديلأن
يسوعيدفينفوستاسلمنالووفينابنا

فةالعاعلالعنلب

65425موقى

مرقسولكنرفهمأنقيلةالبحكلعبرسيلىتالميذهلرسلالجائعالجمعيسوعأشبعأنبعد
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أنهيذكرعندماذلكعلىجوابايعطىيوحناولعليسوعفعلألجلهالذىالسببيذكرم
رفضأورفضهاالفكرةهذهضديسوعكانولقدملكاوجعلهيسوعلخطفخطةهناككانت
يمنعهمحنىالحرجةالساعةهذهفىعنهبعيداتالميذهأرسلفقدولهذاالبريةقىتحرجمتهفىقاطعا
دلعنيفةالحركاتلهذهمهداالجليلكانتولقدللتيارذلكفىواالندفاعالتجربةقىالسقوطمن

حركةتنهاروبذاعليهاالنقضواكهذهحركةرائحةاشتموافلومقتوحةكمعيوقوكانت
وودعهمرالجماهنسكئمقدامهنالميذهيسوعارسلالسببولهذايسوع

ضكلةمفهناكتواجههشديدةتمشكألناآلبإلىمحتاجاكانليصلىالجبلإلىقدبئم
وهناكفيهيثكبدأالذىهيرودسوهناكسببوبدودتبسببكرهوهاللذكنللمتعيبئلليهود

كتفيهعلىثقلتعويصةمشكالتإنهاسياسيأمسيايريدوتينالذتعححبونلالسياسيونالغيورون
وقلبه

ولكنأصدفائهلمعونةليذهبالصالةمنفامصماآلبمعساعاتبضعيسوعومك
وكانالفصحعيدموسمفىأىأبريلمنتصففىغالباكاناليومذلكبئقلناكيف
نادسةالإلىءمساالسادسةالساعةمنساعة21إلىتطولالليالىوكانتللكونيتيريدهـأالقمر

مساغ69مناألولبالهزبعقسمصيسمىأقسامأربعةإلىتقسموكانتصباحا
صباحأ36منالرابعصباحا213منالئالثاللبلمنتصف93مىالثانى
تبعدكانتالتىالبحيرةإلىثمالجبلإليونطرالصالةمنيسعوعقأمصباحأالثالئةللسأعةففى
هصالنأضهىيقففلمالشديدةالعاصفةيغالبونمعذبينالسفينةفىتالميذهورئىئميالأربعة
البحيرةللىعوأصمشاكلهنسىنفسهنسىخطرفىأحباؤهءجاعدالعملوفإن

يحوعمجدموهذاينقذهمل

واحداشيثانعرفإنناعقولنايفوقمرإنهالموجيسوعهذأكيفحدثماذاولكن
واألمواجالعولصفكليسكنفإنهبجوارتايسوعيكونحيماهكذاهدأتفدالعاصقةأن
ةئرلثاا

أمواجكليضعوهكذااألمواجعلىسائراءجالقداغسطينوسيقولللقصةلهذهتقسرفي
األجيالاختبرتهاولضحةحقيقةهذهتخافلماذاالمسيحىأيهافياقدميهتحتالئائرةالحياة

العجيجيصبحالعولصفتهدأالميحيرافقخافعندماالناسمنلهحصرعحدوعرفهاللطويلة
اإلنضارمعناهالمسيحمعالسيرإننهزماوالموتسهالوالصعبممكناوالمستحيلسالما
العولصفعلى

الباحنةالجموع

63565مرتى

وفيأخرىمرةبهتحبطالجموعرأىللبحيرةالئانيةالضفةإلىوتالميذهيسوعوصلحالما
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شخصأمجدلمالجموعهذهكلففىتعجبنظرةالجموعيلىينظريسوعكاناألحيانعض
أوضحوبعبارةمنهيستفيدوالكىيأخذوالكىجاعواكلهميعطىلكىءجاواحدأ
الحاشدالجمعهذاوسفىهتاككانلوالكبيرالفارقنلمىكناأماولكنةيستخدموهلكى

التىءاألشيابعضهنأكيسوعللىنحتاجإننأنعميعطوالكىجلهواللذيناألفرادبعض
لكىنأتىأنالعارمنأليىولكنلنأخذإليهنأتىفإنناولهذاعنهبعيدأنجدهاأننستطيعال

البشريةالطبيعةولكنهانعطىأندوننأخذ

مكانأنهافيطونبيوتهممنالموقفصهذايقفونللشبابوخصوصأللناسبعضا

لدتحتاجايضاالبيوتولكنحقهذااكثفهايأخذونوالشرابللطعامللراحة
خدمةأيةالبيتفىيخدمأنشخصكلعلىويجبالكثر

ألصدقائهمخطابارسلونالمنفهناكءاألضدقامنالموقفنفسيقفوبعضهم2
عندماالمساعدةلهمتقدملكىفقطخلقتالناسأنيظنونإخهمماءلشىمحتاجنيكونوالمما

أنفسهمسوىشخصئفييفتكرونالوبعدئذلليهايحتاجون

ثموجهموفىأوالدهفيهيعمدالنىالمكانهىفالكنيسةالكنيسةمنيقفهوبعضهم3
أنيعترفذلكفىوضميرههذهمثلحأجةلهتكنلمماهناكيرىفالموتاهمعلىيصلى

فيهيفكرالءشفهذاللكنيسةهويقدمهأنيجبملفاأمالخدمتهلهأوجدتقدالكنيسة

حاجةفييكونوالممايذكروظفالنفسهاللهمنذاتهالوقفيقفمنهناكبل4
عندهماقهإناحلممقالكماأوامرإلىكثيرةمراتفىتتحولقدطلباتصالتهمكلملحة
تدقماعتدطلباتككلليقضىالحالفييطهرإنهاألمريكيةالفنادقفىالجرسصبىمثل

العارمنهذاأليسالجرس

يسوعقلبفرحيكونممذنبونجيعاأننانشعرأفالأنفسنانمنحنلكىهنيهةوقفناإذاوهنا
منبدالإخالضناخدمتناهـمحبتنالهنقدمأنمستعدينإليهنأقىةواحطمرةيبهدناعندما

وأوامرناطلماتناإليهنقدمان
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الشابعألصحاح

والنجسالطاهر

4ا7مرذ

ولقدللناموسمعدمىوبنيسوعبينالحقيقىالخنريبينألنهمصوىلميهلهلدلقصلهذا
تقليدبحسبتالميذهيسلكاللماذاهوبسؤالالفصلهذانىنرلماالتىلملقاصلةلداجةبدلت

التقاليدهذهعنشبئأنعرفأنعليناوجبللمناقسةهذهنبدأولكىالشيوخ

الخمسةالكتبهووللثانىالعشرالوصاياهواألولأمرينأحدتعنىعفتالندوسكلمةين
يطبقهأللسلوكعدآلمبادممءتحوىالخمسةالكتبهذهوكانتهوسىيكتبلحسمىنلتاالوائل

التىوالقوانيناألحكامبعضفيهايوجدنعميفهمهاأنيستطبعكمالخاصةلحضلنستلقكل
واستمرعامةمبادعكانتغالبيتافىولكهابالتفصيلالحياةأوجهلبضغكلبمكانت

حوالىالكتبةاسمهاالناسمنطبقهبينهمظهرأنالىالعامةللمبادىبهذهمككينممييوقاإلهـ
تفسيرتتضمنشاقةعمليةعاتقهاعلىفأخذتالمبلدكسءبهذهتكتفلمالميالدقنللبعلملالقرن
الناسحياةكلتحكمالتىللمتشابكةاألحكاممناالفبضعةإلىفحولوهااللينعىهتهوتقنيق
محددةوأحكاملقواننبلأرادكيفماءالمريفسرهاءلمبادتخضعللناسحياةقعدفلبمتقرييا
الميالدبعدطويلوفتإلىمكتوبةغيرشفويةصيغةفىواألحكامالقوانينهذهشربريمملزمة

تعنىالفهىشيوخكلمةأماتقليدكلمةمعنىعناهذللشنااسمهكتابقىجمعتحنى
دراسةللناموسدرساالذينوسماىهلليلأمثالالقدملتعنىبلؤسائهونالجمجرجألكيارهنا

والتقنينالتفقهفىكبيرضلعطموعنعميقة

المشهورةالقهوديةللطقوسمننوعانيظهرالقصلهذاقو

اتءإجرامىبلصحيةناحيةيقصدبالهناوالغسلايخلىقبلاليدينسلخيمولاألو
كوينسكلمةهىطويلتأريخلهايونانيةكلمةاليدينلغسلاستخدموادولهذاطقسية

عمومىءثىتعنىفصارتتغيرتثمعمومىأوعمأصالتعنىالكلمةصذهكهنيأكم
طاهرغيرءشىعلىتطلقوصارتهناتغرتكمدينيةلخدمةمفرزاليسأنهأمعدسغير

قبلالبدينلغسلخاصةطريقةهناكوكاشطقسيأطاهرةغيربيدهوهنافاطقسيأ
الحجرمنمخصوصةأوافىفىموضوعةكانتاأليدىبهاتغسلالتىفالمياهالطعامتناولءوأثنا

الشخصيرفعهكذاالغسيلطريقةوكانتأيصأوالمياهاألوانىطقسياظاهرةتكونخى
المعصمينإلىاألقلعلىاأليدىعلىتنزلالمياهمنمخصوصةكميةعليهايصبحمثمأعلىإلىيديه

ءبالماإبتلتقدلليدكلأنيتأكدأنيجبالتوالىعلىاليدينبكفنىمعصميهيحكأنوبعد
فيخفضولهذانجستيئيدينالمسألنهنجسايديهعلىصبالذىءالمايكونالحدهذاإلىولكن

األصابعإلىفينزلالمعصمينعلىمنءالمامنمحدودةكميةويصسبلأسإلىيديهالمغتسل
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طقسيأطهرتاقداليدانتكونبذلك

للصحىإلهمالهيوبخاللنهاللةعينىمذنبائيعتبرالطقعىبهذايقومأنهـفضمنكلوكان
روحيميلكهألنيتعرضيديهتطهكلملمنكلأنيعتقدونوكانواالدينىإهمالهبلاألدلىأو

هناوكانعقنأخبزايأكلهللذىالخبزويضحىوالهالكبالفقريصابثمشيبتالحهنجس
غرطقسابترهلألنهالهراطقةمقابرفيدفنليقودمعلمىأحدأنحتىعيونهمفىمهماالطق
ءلالمنمحددةكصيةيعطونهوكانواروماقسجنفيسجنالربيينأحدإنقيلبلوأهملهنافع
ماتوأخرواربليثشيئامهاييقىواليديهتطهيرفىللكمبةهذهيستعملأنيفضلفكان
اعطث

وأحكاماطقوسأكونهاعنتزيدالإنهاوالكتبةالفريسبيننظرفيالديانةجوهرهوهذا
الوصايامنكولمتحتدفنتفقددسةللوالخدمةاألخالقيةالساميةالحياةأمامتعددة

ليستالنجسةءفاألشياللطقسيةالنجاسةمعنىتشرجالفصلهذافىاألخرةواألعداد
اللالوبنسقروفيطقسياطاهرةغيرتعتبرولكنهاالنظافةغايةنىتكونقدبلقذرةبالضرورة

غراناتلطيوفبعكهطاهرةالغيرءاألشياموسىيشرح91حتىالعددوسفر1151ص
طاهركيرواألبرصطاهرةغريومأأربعينتسنمرالوالدةبعدوالمرأة11الويناطاهرة
غواألممىيلمسهضعكلينجسنجسايصبحومننجساحيمميتجسديلمسومن
السوقمناليهودىيرجعكانفعندماولهذانجسايعتبريملكهأويلمسهماوكلنجسوطعامهطاهر

طاهرليتطهرءمافىيغصكان

وكانةنحسطعامفهاوضعإنأوىنجشخصيلمسهاعندماتتنجساألوانىكانتولهذا

ءاإلنالذلكأمثلةآوهااألوانىتطهكيقيةتشرحكثرةفصولالمشناوفىالتطهيرإلىتحتاح
تنجسولذالهحدثمهمادطارجمنيتنجسالهولكنالداخلمنيتنجقدالفارغالفخارى

الزيتمنلكميةيتسعءجزمنهبقىوإنالخارجإلىويلقىجداصغرةقطعللىيكسرأنيجب
يتنجسلنفانهحافةبغصكانذاالمسطحالطبقأمانجسةتعتبرفإنهااليدإبهامطرفلدهنتكفى
أوالزجاجيةأوالجدديةاألواتىكانتلذايتنجسفقدحافةدهكانإنولكنلهحدثمهما

داخالتتنحسقدفإنهامجوفةكانتإذاأمامطلقاتتنجسالفإنهامسطحةالعظاممنالمصنوعة
الفخاريةاألواتىالحجممتوسطةرمانةتحوىقدقطعللىتكسرانيجبتنجعستوإنوخارجا
تجلىأنفيجبللمعدنيةاألوانىأماالنارأوللغلىأوءيالمايطهرقدوغيرهاتكسرأنيجبالنجسة
اماتتنحسأنيمكنفالائنينلورجلفيهاكسرلذاأماتنجسقدالثالثاألرجلذاتالمائدة
أنيمكنوهذاالحثبلوحمثليستخدمفحينئذتتنجسأنفيمكنللثالثاألرجلكسرتإذا

أوالقفللوللترباسأوالبابعداماتتنجسأنيمكنالمعدنمىالمصنوعةءاألشيايتنجم
للذىالحديدأمايتنجسأنيمكنالحديدفىيدخلدلذىالخشبالبابمطرقةاوالمفصالت
لطشبالمفتاحأمايتنجسقدخشببأستانالحديدىفالمفتاحولهذايتنجسفالالخشبفييدخل
يتنجسأنيمكنالحديدبأسنان
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جوهرواعتبروهاوالفريسيونالكتبةقدسهافقدضدهايسوعوقفالتىالتقاليدهىذه

اعتبروافقدولهذاشنيعةخطيةارتكبفقديكسرهاومناللهيرضىبهايقومومنالديانة

الدينمعنىفىالسائدانالرأيانيظهرهناومنالطقوسبهذهيهغلمألنهشرورارجأليسوعأن
قدالقريبومحبةاللهمحبةهوالدينإنفيقوليسوعأماالظقوسهوالدينانيقولونفاليهود
يتفقانالوالفريسيينيسوعإنهنانقولأنمجسنولكنالمقبلالفصلفىاالمرهذاندرس
الحقيقيةللديانةمقهومفيأبدأ

النالمواحكاماللةلثرائع

758مرقس

عنتساعلواثماألحكاموكسرالتقاليدبامتهانالمسيحتالميذوالفريسيونالكتبةاخهمعندما
الشعباتهمعندما9331إشفىءإشعيافولنفىهوعلمهمبسوعردكانفلكسبب

تهمتينإليهميسوعيوجهالقولوبهنمابعيداعنهفمبتعدقلبهأمابشفنيهللربيكرمبأت

تاريخلهاءرياإلىالمترجةداولفكلياميهبوكريتيسهووللكلمةءبالرياإتهمهمأ

إجابةيجاوبشخصتعنىأنإلىتطورتئبميجاوبيعنىفعلمنجاعتفهىطويل
حياةيعيششخصاتعنىفأضحتتطورتوأخيرالهليسشيئايقولأويمثلأىمكنوبة

الديانةأنيعتقدالذىالشخصعلىينطبقللوصفىوهذاالحياةكلبلفقطللقولليسثيلا

الطقوسمنمجموعةويعملالفرائضمنمجموعةيحفظأنهظنفمتىوفرائضأحكامإالهىما

فهىوحياتهقلبهولكنفقطظاهرياذلكيفعلألنهمرائيائضحىفقدللهومرضيامتدينايكون

جارهعلىبالحقدمملوعاقلبهتجدقدالمسيحأيامفىفالفريسىوالحياةالخقعناللهعنبعيدة
يديهتطهيرعلىيداوممادامعندهيهمالهذاولكنءوالكبرياوالمرأرةبالعرةاءمملوتجدهوقد

الربتخدموالحياةبالقلبلهاصلةوالبالمظاهرتهغفالطقوسالناموسطقوسعلىومجافظ

ذلكمثلبالدمةءمملوحياتهولكنحينصفىيصلىإنسانمنفكمداخلياوتعصاهظاهريا

وصلىوقفالصالةوفتحلماوعندلبقتلهحادةبسكينعدوهيطاردكانللذىاإلنسان

عارضةجملةالصالةكانتوبذلكعدوهمطاردةفىوأخذصالتهمنقامثميعةسصالة

والأبشعخطيةهناكتوجدوالنعمءالرياهوهذاالقتلعاولةوهورجلالهذاعملفى
بتنهلذللثغيرشعوالالحارجيةاالعمالهىالديانةبأناالعتقادخطيةمنانتشاراكز

بكلتهغهلالماليةالمشروعاتكلفيتشتركهلالمقدسالكتابتقرأهلالكنيسةإلى
هذاعلىاإلجابةفىتتلخصالمسيحيةإنالمسيحيةليستولبههاحسنهذاالكنيسةلجان

والمرارةوالغيرةوالحسدبالحقدامملوقلبككانفإن3جاركومناللهمنموققكهوماالسوال

مرافىبأنكتدمعكأنسوىشيئأتنفعكالالعالموطقوسفرائضكلأنفثقءوالكبريا

منبمجموعةاللهصوتاستبدلواأخهمهوالمسيحقولتضمنهالنىالثانىاالتهامأما2
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المناقشاتهذهبلاللهصوتيىمحياتهفىيرشدهمدلذىإنااألحكاارداطقوسفراثفرر
هىليستاالجتهاديةالمباحثاتبنوالتقاليداألحكاماستناطحولتكرالتىالعقيمةالمباحثات

صوتحماعمالتأقىالديأنةالبثرفالعقاليدةليستدلديانةالحقيقيهللديانةاألصا

هذهإليهءواإلصعاالخفيفءاطاداللهصوتءطامبلاراألحكاالقوايقفىالمجتهدالعقا

ارريانةاهى

اآلثمةالفريضة

7931مرقس

للكلمةمعنىفىيكمنللصعوبةهذهومددرتفسيرهافىالصعبةالفصعولمنءالجزهذايعتبر
مرحلتينمناألقلعلىيتكرنتارتلماكلمةأنهاويلوقربان

المذبحعالتوضعآخرممعنىأواقهإلىتقدمدلتىتدكوخامحصةعطبةتعنىفالكلمةا

غيرآخرغرضأىفىيستخدمأنيمكنوالءشكلعنتمامايفرزاللهإلىيقدمفربانكل
القربانهوهذاقهيكونلكىوأفرزالعالمىاالستخدامعلىحرممالإنهالمقدسالغرضهذا
القرباناستخدموادلناسلكنصامغركرللقربانلكانالحدهذاإلىتوقففداألمركانلو
يستطيعفالقرباناوأصبحدئهأوقفقدعندهماأنماإنسانيعلنفعندمامكيرأنافىغرضفي
أنيعلنوذفإضهمديونهمدفعمنكثيرونتهربوبذلكاخرلغرضيستخدمهأنإنسانأى

وهوللهىدينعليهمإنسافىدينلدفعولوفهايتصرفواأنيمكنهموالقرباناأضحتقدأمرالهم
دلباقىفيهوويتصرفدلهمالهمنبسيطأشيئايدفعأنيستطبعالمديونولكنوأقوىألزم
دلقريانأضحىلقدبلالمستحقةالديوذدفعوعدمدلغيرأموالابتزازفىدلقرباناستخدملكوبذ
لقبعليهويطلقهمالهيوقفأنيستطيعفقدالوالديننجاهالمحهوصيةكسرفىأساسياعامال

وهكذالتهلهماأوقفبأنهيعتذرمنهايعيشانمساعدةوالدهمنهيطلبماوعندقربان
بوعدهىالتىالوصيةلكسرواسطةالقريانكان

شخصأعلنفإنفيهللرجوعيمكنالأعامنذرافأضحتتطورتقريانكلمةولكن2
شخصقالوإنذلكبعدفيهيتصرفانيمكنالفإنهقرباناصارقدممتلكاتهمنشبكاأنما
يستطيعالأحدهمافإنقرباناصارقدلكأعطيهأومنكاخذهالذىالمالهذاإنآخرللىما
فإنهوللديهيساعدأنيتطيعفلنقربانالضحىقدمالهأنماابنلعلنوإنفيهيتصرفأن
للوالدلناحتاجومهماصعكلاتهىلقدوتراجعتابمهماللكالمهذافىللرجوعيستطيعلن
ترحمالالتىالقاسيةالشيوختقاليديدفىبلاالبنيدفىاللضحىاألمرلن

األولىالمرتبةفيوضعوهوالفريسبينالكتبةلندلتقليدهذيسوعهاجمققدللسببولهذا
لوالءاالباتقاليدإنالتقليديةالديانةكارئةهىوهذهللثانيةللرتبةفيللبعثريةالحاجةووضعوا
والناموسالقانونإضهاشعكلقبلتكونلنيجبيإلخوةوعبةلئهمحبةأنلنيسوعولكن
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البشرىالتقليدعليهانفضلأنمجبفالإللهى

الحقيقيةاسةالنج

74132مرق

كذلكلنايظهرالكانوإنالتاريخفىشخصفادهأثورةأعظميعدلالفحهذالعل

وصيةيبطلءاآلباشقاليدسكاإنبلئاشينفعالاأليدىغسلأنيسوعأعلنأنفبعد
الاإلنسانحوفيدحلماإنيقولإنهوأعجبأغربهوبمافينطقيتقدمويهملهاالله

علىنمرولعلناالطبيعيةطريقهفيالجسممنهيتخلصصمالداخلإلىيدخلألنهاإلنسانينجس

يصدقاناستطإعيهودىيوجدفلملليهودىيعنىكانماذالعرفأنحوذمروراالقولهذا
يامسهاأاليجبالتىالنجسةالحيواناتعن11الوينفييقرأإنهالقرلهشايتصورأنأو

أننستطيعالتمسكابهاويتمسكللصريحةالوصيةهذهعنيحيدأنيستطبعوالمنهايأكلأو
أنطيوخيوسحاولالعهدينبينماتسمىالتىالفزةففىعليهاألمثلةبعضبإيرادإالنتخيله
يجبرأنحاولأنهعملهماضمنمنوكانكديناليهوديةيمحوأنالسورىالملكاييفاذ

األمرلهذايخضعوالموللموتبالمئاتأنفسهمبذلواكمولالخنزيرلحميأكلواأنعلىاليود
أنعلمايموتواأنفضلواإنهمنجسايأكلوالموإلههمبوصيةتمسكوادليهودمنرينكثولكن
سفروفي26و16امكابينمأتواولذلكالمقدسالعهدفينقضوانجسالحمايأكلوا

أنجميعأرفضواءأبناسبعةلهاكانعجوزسيدةعنمروعةفصةنقرأ4صنالرابعالمكابيين

ولكنهوأصابعهاألولاالبنلسانفقطعواذلكعلىيجبروهمأنالعتاةفحاوللطنزيرلحميأكلوا
يأكلانأيضاألىولكنهرأسهجلدوسلخواالثانىاالبنشعرجزواثمفأماتوهضحكللم

تأكلأنتردلموتتحركلمولبهاامهمعينىنختالسبعةءاألبناقتلواحتىوهكذافأماتوه
الكلاخرفقتلوها

وبكلمةيسوعوقفالقامىالتزمتهذاوجهوفىبناموسهماليهودتمسكمقدارهوهذا
لنفإنهالخنزوولحمنسانافيافىولواإلنسانتنفعالالتقاليدهذهأنعلىحكمفمهمنواحدة
وصعقواالتالميذذهلأنعجبوأليتنجس

الطقسبالمعنىطاهرةأونجسةتكونأنيمكنالاألشيلأنيسوعلعلناألساسهذاوعلى
تأقىالوطهارتهاإلنسانونجاسةاإلنسانفىتكونالحقيقيةوالطهارةالحقيقيةالنجاسةولكن
تفكيرهمنقلبهمنأعمالهمنتتولدولكقامثالسالخنزلحومكأكلطقسيةألسباب
لكلومزعجاجديداالتعليمهذاكانولقدوالطهارةللنجاصةالمعرضهوءالشىالفاإلنسان

دىجر

اإلنسانوتنجسنجسةالمسيححسبهاالتىءاألشيانعدداالندعنا
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يعملهردىعملفكلمثنهمحألنماىديالوجيزالشريرةاألفكارهواألواءلثى

شريردافعإلىينحولفكريثريريسبقهوأنالبداإنسانا

السرقةثجالجنسيةالمغامراتكلتعنىمتسعةكلمةهذهىعهنثنكطبورناياىالزنىشم

مثلعصابةرئيسوهىليستيسوهىللسرقةتسنعمليونانيةأخرىكلمةهناكدمماهكمكلوبتاى

علىخارحأنهمعالشجاعةفائقرجلللعصابةرئيسيكوذوقد8104يوحناباراالس
316يوحناكيهوذالهشرفالمخادعسارقشخصفتعنىهناالكلمةأماالقانون

وقدءكزخويدتعنىمقطعينمنمركبةكلمةوهىهاكنبليونكمسياىالطمعئم
الرديئةللشهوةلهاليسماتمنلكأنتحبالتىالروحأنهاأواإلمتالكلعنةبأنهاوصفت

عنهاويقولالشريرةاللذلتفيلنبديدهابللحفظهاالءاألشياالمتالكللشهوةإنهاأالغيرلمال
الرغبةليسطمعفالمخادعةبةعمظاهرفيلتبذيرهبلالربحلقصدالللربحالرغبةإنهاكولى

تتهىالرغبةوهىواستعبادهماآلخرينعلىالتفوقنحاولةالمالامتالكبلفقطالمالامتالكفى

موجهةاإلنسانرغبةكانتمتىحقوهذاأبداءيمتلالالمثقوبءكاإلناإنهاأفالطونيقول
اللهالءلألشيا

لليونانيةفىكلمتانفناكالعربيةالترجةفيخبثالمترجمةوهىشريرةاعمالهناكثج
الثانيةاماطبيعتهفيسالشرالشخصتعنىوهىمماثهاسكاصوهىاألولىريرتترجان
عنهويقولغيرهيؤذىأنهبمعنىإمجابياشراللشريرالشخصتعنىوهىمملمحكبونيروسفهى
جيرمىويصفهالناسيوذىكيففيعرفضارهوماعملفىالمتدربالشخصإنهبنغاال

إنهجرانهيوذىعندماويسرالمصائبفىيفرحالذىاالهرالشخصهوالخبيثإنهنايلور

أطلقفقدولهذااشرارلىاآلخرينيحولأنيحاولالذىسللشرالثخصفهوواألذيةءللدها
نفسهالشيطانعلىاللقبهذا

حنىبمكريسلكاالنسانأنىالفخفىأوقعتعنىكلمةمنتشتقالكلمةهذهإنمكرثم
لهاارسلواطروادهقهرعنعجزواعتدماقديمااليونانيونافعلكماآخرشيئأأوشخصأيصطاد
وأخذواألبوابطروادةأهلوفتحالنيةحسنعلىعالمةجداضخمأبيضحصانعنعبارةهدية

جوانبهكسرفىلطصانداخلنحتبئينكانوااليونانجنودمنجماعةنجحالليلءأئناوفىالحصان
للمكرهوهذاالطرولدينمدينةفيوللنهبالقتلفيوبدأوا

عيةابئقواعدأليةتخضعوالنظامكلترفضعندماالنفسحالةتعنىوهىأسبليجياعارةثم
لججلاإلحساسكلفقدقدشخصهوللصفةبهذهيتصفللذىاإلنسانفإنأخالقبةاو
بنتللتىايزاللمثلذلكفىمثلهعىابئولزعبأىيشعرأندونثرأىعملنىيترددوال

ءيخخطىللعاهرأماخطيتهيخفىقدالشرورلنخجلمادونلورشديمفىلألصتامضخمامذمجا
علنا

فشلإلىتحولهماأنوتوداالخرفىوسعادةنجاحإليتنظرللتىالعنأنهاأىالشرورللعبنئم
سقوطو
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ضداستخدمتإذاأماءإفتراتعنىفهىإنسانضدالكلمةهنهاستخدمتإذاتجديفم

إنسانأواللهضدالسبإنهاتجديفتعنىفهىالله

تصففهىاإلنسانعلولظهارحرفياتعنىوهىطكلكيطعطثحهوبيرافانياءالكبرياثم
ءالكرياأنفهوالكلمةهذهفيالمهمءالشىأمانفسهعداماشخصكليحتقرالذىاإلنسان

يسلكهوبينمامنهمأعظمأنهظانأقلبهفىاآلخرينتقريحاإلنسانأنبمعنىظاهرةتكونالقد
أنأرادواوجىتارتاروسءأبنامنالعمالقةإناليونانيةاألسطورةوتقولعيوضهمأمامبتواضع
ومحاولتهاللهشئونفىالتدخلتعنىءبرياالكإنهيرقوليسالعاصفةفأسقطتهماألعاصيريثيروا

الرذائلكلرأسإنها6يعقوبالمستكبريناللةيقاومقيلولهذاضدهالوفوف

نصفإخهافلقىاالجهلبلعقليالبهلتعنىالإنهالكامثهكمحعقثالأفروزوفىالجهلوأخيرأ
بحماقةيتصرفالذىالرجل

ولكنحقااإلنسانتنجسللتىهىوإنهايسوعيذكرهاالتىهذهحقامرعبةقائمةإنها
مصابمناأحدلعلدقيقأفحصاأنفسنانقحصيدعنالكىبلليديتنااللناهنايذكرهايسوع
يشفيهلكىالروحىالطييبإلىفيذهبالروحيةاألمراضهذهبأحد

يحللمسالعالمأناإلعحن

74253مرقسإ

الذىوللمكانظروفمنيكتنفهالماإثارةالمسيححياةحوادثكثرمنتعتبرالحادثةهذه
فيهحدثت

الكرملجبلالجنوبمنفينيقيةويحدسوريافىفينيقيتانمدينتانوصيداصورالحادثةمكان

ومعنىكفرناحومغربجنوبميال04تبتعدصوروكانتالبحرالغربومنالجليلللشرقومن

الصخرةارتفاعيبلغالبحرءشاطىعلىمشينعصخرتينتقععندألنهاوذلكالصخرةاسمها
وكذلكاألزمنةقديممنشهيراميناكاصورمنخلقتاالصخرتانوهاتانقدم0003حوالى
كانواالذينالمهرةالبحارهمنسكافهاكانولقدعليهاءاالستيالللسهلمنليسحصيةمدينة

اإلبحارمنتمكنواولذلكالبحروسطفيالطريقمعرفةفيفاستخدموهاللنجوممواقععرفمنأول
أقريقياءشواطىحولسارواثمإنجلتراءشواطىإلىسفنهمفىفوصلواالبحوروسطفىوليالنهارأ

وكانتكفرناحومغربثهالميأل06وصورئهالميال62تبعدفكانتصيدونأما
كانتاأنهماإالسوريافيكانتاالمدينتينأنومعالمتوسطاألبيضللبحرعلىمهداءمينالصور

زاعتفقدالعموموعلىشىءكلفىمتنافستينوكانتاوآلهتهاوعملحهاملكهامخهمالكلمستقلتين
وبدأتمألهاالذىالخلقىلالنحالليأفلصيدوننجمبدأاأليامبمرورولكنقديمأشهرتهما
محميرسعةيدانيهماالعهماوواسعةللمدينتينمجارةشهرةاستمرتولكنعلهاتتفوقصور

العالمبحارةمن



عفواتأتلمالحادثةوهذهاألممالىذهبيسوعأنهنايقابلناماوأروعأمجدلن
وطاهرنجساعهيوجديثعالأنهيعلنللسابقالفصلفىنراهفإذقصدهاقديسوعأنالبدبل

وكلإنسانوكلسيأطاهرأونجسشعبيوجدالأنهلطادثةمذهفىيعلنهكذاطقسيا
حرمتالتىللتقاليدهذهمميتةصفعةالهوديةللتقاليدفعوبذلكاللهملكولتهفىمكانلهشب

خرحيسوعأنوالبدنجسونألنهماألممبكافةواالتصللاألطعمةمنكثصثلىلليهودىعلى
ءخاطىبأنهاتهموهيونوللقريعفالكتبةاليهودعداوةمنالوتبعضليستريماألمملل

ألنالمحتومللمصيواجهأنيشألمويقتلوهأنحاولواالناصرةواهلفيهيشكبدأويرودس
رفضأنهومشيئتهفيمعلومهوماتموبذلكاألمإلىفذببعدتءجاقدتكنلمساعته
لألممقبولهواليهود

فرضاتنتمىوصيداصورمنطقةالمنطفةفهذهذلكمناكلهوماهناكولكن2

82أيشوعذلكفىقشلودكنهيخضعهأأشرأنسبطحاولودقدإصرائيلأرضللى

ماعجزتإقهنالتتأملولكنلحكمهمخاضعةغيروهىلهمكأنهاذلكبعدفبقيت92
ائيلإصيخضعهاأنيستطعلمالتىالبالدفهذهالمحبةعملتهالفتاكةواألسلحةالقويةاألذرععنه

ضمنمنإخهاغريبةمنطقةليستإذنفهىيسوعشخصفىللروحىإسرائيلفتحهااألرضى
بالمحبةلمتلكهالقدالشعبلهذاالحقيقىالممثليسوعفامتلكهااللهشعبممتلكات

تطلبالفينيقيةالمرأةتءجامافعندلفهمهانفاذةبصيرةإلىفنحتاجنفسهاالقصةاما3
للكالبويطرحالبنينخبزيؤخذأنحسناليسيسوأجابااينتهايشفىأنيسوعمن
تكنلماآلننحننحبهاكما4محبوبةتكنلمفالكالبقاسيااألولىللوهلةالقولهذايبدو

للفاسدةالمرأةيعتبرونالبونانيونوكاناإلهانةعلىتدلبائسةنحلوقاتكانتبلاألمينالحارس
القدستعطواالقيلإذأيضالليهوداستخدمهاالمعنىوبهذاكلبةأنهاخجلبدونتتصرفللنى

األممعلىأطلقوهافقدولهذا2251رؤ33فيلبى76متىللكالبأ
األممعنلذاقالاألممعندوالركاتالنعمرأىعندماالوىابنيشوعالرباىإنويقولون
عظيمةةوإلىجماعةدعاملكايشبههذاإناللهشعبنصيبيكونفكمالنعمبهذهيتمتعون

ةءمملووأفواههاالداخلمنتخرحكثيرةكالبافرأواةالوبيتبابعلىووقفوادخلواجاعواولما
عالاستودتقدالكالبكانتلذالبعضبعضهمفقالذلكوغيرالعجولولحمددطيربرؤوس

كثراشيئاأخذواقدالكالباألمهكذاأنفسهمالمدعوينأنصببماتكونفكمالنصيبهذاكل
مننخففأنحاولناومهمااا65إسيقاسالبماكرسيأخذاللهشعبأنوالبد
للمرأةيسوعكالمنفسرفكيفالسبفىتستخدمكانتدلبهالبأنننسىفالالكلمةوقع

الشوارعفىالمنطدقةالمتوحشةالكالبعالتطدقالتىالمعتادةالكدمةيستخدملميسوعإنأ
وبهذامحبوبةكلعبةتتخذالتىالبيوتفىالوجودةرةالصغيالكالبتعنىالتىالكلمةاستخدمبل

كثيرأالكلمةوقعخفف

ونبرةجارحةغيرمرحةمهذبةبهاتكلمالتىالطريقةكانتلقدصونهنبرةونفسب
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ودكنشجاعبأنهانساناوصفتدوودبهكهكناقيدتلنلكدمةسومتزلهلقدلصوت
مفزعاسباالكلمةهذهألضحتاالحتقاربلهجةهان

يجبللبنينانأوالقالفقدنهائيااألبوابيسوعيغلقلمحياتهثحويلىكلوفىج
األولويةلهاصرائيلأنيعلنوبهذاالمحيوبةللكالبيعطىللباقىللطعامأنواللدأواليطعمواأن
المرأةكانتولقدوأمماجهوداللجميعفاإلنجيلدلكفىللوحيدليسولكنهلهاإلنجيلتقديمفى

وجههافىللبابيغلقلمأتوعرفتيسوعوجهعلىابتسامةورأتاإلدرلكقوةلههااليونانية
تعطينىأفالأواليأكلوناألطفالأنأعلمأنانعمفقالترويدأرويداحهيفتإنهبالعكسبل
بالشوكالمبأيدجهيأكلواأنتعودواالناسألنيتساقطالفتاتكانوقدالساقطالفتاتمن

بالبيتنقاامرضيستطعلممنيرأإيملنهاكانلقدعليهاوعطفيسوعإليهاونظروالسكاكين
فنالتقبقافىددذىوالنوروجههاعلىللتىاالتسدمةيطفئاأنيسوعلمحدىعالإجمانهاوامتحان

ءللسمامنالنازللطىالخبزالمسيحيدىمنقبلواالذينباألممهذاعملهايشبهأالأرادتما
موقفإلىترمزنفسهالوقتفيولبههاحقيقيةفصةكانتلقدقسارتهمقىاليهودرفضهللذى

لإلنجيلقبلالذىاألمعألم

حسنأءيفىصيعمل

71373مرقس

الجليلإلىيذهبأنيسوعأرادفقدةكرلرحلةاألولىةءالقرالدىللرحلةهذهتعتبر
منكئيراندهشودقدصيدونيلىالشمالللىسارالجنوبللىصورمنيسيرأنمنفبدال

العددهذامنتخرحأنيجبوصيدونالعددفىخطأهناكأنفظوالذلكالكتابءعلما
بحيثاجدطويلةكانتءالعلماأحدذكركماالرحلةأنونعتقدصحيحللعددأننؤمنولكننا

يسوعاختلىوفيهاالعاصفةيسبقالذىالسكونرحلةكانتولقدكاملةشهورئمانيةاستعرقت
العظيماعترافهبطرساعترفأنعجبوالوحياتهتعالهفىلهمذاتهكشفأنهوالبدبتالميذه
طويلةمدةالناسمعييقىيسوعإن72920ة8مرقساألصحاحهذابعدحاال

عيوخهمويفتحيعلمهم

والخرسأخرسأصمإنسانالهاحضرواالعثرالمدنئوديكابولسإلييسوعوصلوعندما

غيرصعباامالكليجعلالححمعفعدممعأيسيراناالثنينأنوالبدبصعوبةالنطقيعنىهنا
إليهيأتونالذينالمرضىيعاملوهويسوعحالوةنرىالمعجزةهذهوفىمفهوم

إنأصمرجلعلىوعطفهإحساسهيظهربذلكوهوالجماهيرعنبعيداأخذهلقدا
حساسيةكزاألصمولعلالمواقفمنكئيرفىكثرايضطربونخاصةوالصمعموماالمرضى

أخذهفقدولهذااضطرابايزداديسمعهالأتويحعىإليهيتكلمانسمانارىعندماألنهاألعمىمن
إحساساتهمجرحاللكىانبكليسوع
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وعنلذنيهفىيديهوضعفدقدأصمشخصمعيتصرفكمامعهيسوعوتصرف
رجلينأنالرومانمؤرخىأحدويذكراألمرلضلعضمنيشفىالبصقأنآنئذيعتقدونللناس
وعلىاألعمىعينىفىيبصقأنمنهطالبنفسبسيانالقيصرإلىجاعاأعرجواالخرأعمىأحدهما
وشفىترددبعداإلمبرلطوروفعلفسيشفيأنذلكفعللوأنهالحلمفيرأياألنقمااألعرجالرجل

7فسبسيانةحيايناسينوسوإلئنانا

بوضوحتظهركلهاالقصةإنتشفىالتىاللهقوةأنهاللناسليعلنءالسمالديسوعنظرثم
بعياناومثمكلةخاصاحتياجلهاإلنسانوهذاإنسانابلأملمهحالةالمرضيعتبرلميسوعأن
إحساساتهوالشعورهيجرحلمبحيثمعهتصرفغامرةومحبةفياضشعوروفي

الكلمةنفىهىوهذهحسناءثكلفعلأنهالناساعترفللرجلهذاءشفامناتهىوعندما
يحملوهويسوعءجافعندماحقوهذا13اتكالخليقةءأثناافهعنقيلتالتى
شعكلكانءللبدفىجديدمنيخلقكانلقدالرولحهمولفالصالناسألجسادءللشفا
العالمفىلللهوضعهللذىالجمالليرجعيسوعءيجىوهنااإلنسانشوهتالخطيةلكنحسنا
الخطيةأفسدتهأنبعد
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الثامنألصحاح

وتحدحنان

01ا8مرقس

الحلدثةبهذهيتصالنمهمانأمرانهناك

بالناسللكبيراهقامههويسوعفىالمذهلءالشىإنالجموععلىيسوعتحننهواألولا
سيرجعونانهموتذكرمعهثالثةأياماالجموعمكثتلقداالحتياجاتأقلينسىالماالظوهذا
الناسإنيسوعفىمذهلأمروهذاسيجوعونانهموالبدطويالسيسيرونوأنهمبيوتهمللى

والقريباللهومحبةالحقالناسيعلممنإنبالجسدلالهتماملديهوقتالبالروحجمتممنانيظنون
مثلمهمالناسجسدإنذلكيفعللميسوعولكنرجوعهمفىلهمسيحدثبمايهتمال

الذينكالبثرليسإنهالمقدسةبالكلحةإشباعهمعنأهميةيقلالبالخيزوإشباعهمأرواحهم
مسامعىعلىيقصوكانالمؤتمراتأحدفىقابلنهالذىالصديقذللثمئلبالمساعدةيهتمونال

فلمااألرضفىمغروزةعربةهناإلىآتوهوقابلأنهوذكرفيهامنذهبالتىالطريقأخطار
هفهمشغولإننىءهؤالأساعدالأناأناأجابالسائقساعدوهلفعلهعماسألته

المساعدةدائمةاإللهيةالطبيعةلكنالناسمساعدةمتاعبتتجنبإنهاالبشريةالطييعةهى

ليأكلواويعطوهيمالجموعيعينواأنتالميذهمنيسوعطلبعندماللتحدممطهناك2
يسوعسالهدوعندئذلهمطعامءلشراقريبمكانهناكيوجدوالءصحرافىأنهمذكروهحاال
لتالميذهتحدإلىالجموععلىيسوعحنانتحولوجمهذابهتساعدواأنيمكمكمحتىعندمماذا

تستطيعأنكنفسكفيتقلاللهديقولكأنمأفهمأعنبالمسئوليةيلقواأنأرلدواالذين
سيحدثماذاوانظرالغيرلمعونةقدمهشيثالديكأنفالبدبهتساعدماعندكلوتساعدأن

الناسيحاولدالعيهذافىأستيرسفرفيبدأالذىالفوريمعيداليهوديةاألعيادأمتعمنلك
هكذامنهأفقرشخصمععندهمايتقاسمفإنهالفقيرالشخصحتىالبعضبعضهميساعدواأن

اآلننقدمهاأنمناويطلبيقدمهاإنهالمساعدةفيقدماألحوالتتحسنحىينتطرالإنهيسوع
كاالناسولكل

القصةهذهءورامهمءشىهناك

الغفيرالجمعهذادفعالذىفماالعشرالمدنمحيطفىحدثتالحادثةهذهأنهواألول
األخرساألصمالرجلهذاءشفاأنتطنقدلماذاشخصاالفأربعةيسوعحوليلتفأن
فقألجميألشيئأذكرالمفسرينأحدولكنحقوهذأيسوعإلىيأتواأنالجموعدفعقد
أنالرجلوحاولاللجئونبهكانالذىالمجنونللرجلمحقى02ا5صفىيسوعإن

الرجلمناداةأنويلوحورحمهالرببهصنعملينادىلرتهعشإلىيذهبأنأمرهولكنهيتبعه
حولهمنيتجمعوناآلنبهمإذتخومهميتركأنفبلمنيسوعمنالناسطلبفبيماثمارهاأتتفد
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بمنادلةيسوعإلىواءجاعندمانفوسهموجدواكتيرينأنوالبدمنهيسمعواأنطالبينيزحمونه

يسوعفعلاختبرقدرجلفمستخرجهادفةشهادةتعملوماآلذعرفناهاالرجحيهذا
الميالدوأعطاهنالربلفتقدهنكيفىيدكرنيداتأربعةحمعأنبعدخددإنهليانايوحنيقوا

الحقيقيةالمناداةثمرهوهذاالجديد

6فىقفةترجتالتىالكلمةعنختلفهناسلةترجمتالتىالكلمةأنهوالثافىاألمرأما

وهىطعامهمحملفىلليهوديستخدمهاكاذالتالقفةتعنىالسابقاألصحاحفىالكلمة440
السبتمثلوهىاألمميسنخدمهاكانالتىفهىهناللسلةأماأسفلمنمتسعةأعلىمضيقة
هذهإنقلناكما952أعمالدمثقمنليهرببودفيهاأنزلللتىالسلةنفحصهى

فىأشبعالمسيحأنإلىهذايرمزافالاألمممنمكانهأوغالبيةللعئرةالمدنفىحدثتالحادثة

نستطيعأفالجنبإلىجنباالقصتينوضعناوإذااليهرداألولىبالمعجزةأشعكمااألممالمعجزةهذه
هذهتشيرأفالوجسدأروحأءشكلفىوأمماجهودأبالحميعاللهواهقاماللهمحبةنميزأن

الجميعفيشبعيديهيمدإنهقبلمنلليهودأمامفتحهكمااألممأمامالبابفنعاللهأنإلىالحادئة
العشرالمدنفىأوالهوديةفىجميعايخمإنهأجناسهمإلىناظرغير

آيةيطابونالذينالعميان

81139مرتس

ءاألشيافىاللهرؤيةومحاولةللطبيعةالخارقةباألعمالإيمانهالسيحفيهعايقالذىالعصرطابعكان
بعدفيمابعضهاسنرىاعجازيةنجوادثسيقوميألىعندماالمسياأنيظنونوكانواعلديةللغير

هائلةمعجزاتسيعملونبأنهموعدوهمإذاليهمرالنااجتذابفىالكذبةءالمسحاءتولقد
بكلمةالمدينةأسوارسيسقطبأنهوعدهمواخراالردنمباهسيشقبأتللناسوعدفبعضهم
يشرقأالناسوتهراألفقتشقمعجزةيسوعمنكهذهمعجزةالفريسيونطلبولقدواحدة
العميانمنجماعةهمالمعجزاتهذهطالبىإنيسوعبهايقرالالمعجزلتهذهمثلوغربا
الحقلنباتفىاهاسأنيسنطيعالعينينفالمفتوححولهمفيمااللهيدرؤيةيستطيعونالالفين
فىإنهالخلرجمنالعالمزويأللدلهإنللتلجوانبتكسوالتىالزروعوفىالخبزخرةوفى

وراهبلفغطللكنيسةفىاللهىسالللزمنإنعكلفيهيعملوهوصانعهإنهداخله
ءللشراعنهعبرماوهذامكانكلفىبلفقطالمقدسةاالمكنةفىيجدهالإنهمكانكلفي

بارتاليزابيثتقول

ةالمقدماإللهيةللنارفمهاعليقةمامعاواألرضءللسما

للطالمفىفجالىهغصأما05روىالذىهووحدللعننوللمفتوح
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يقولادواردى

والسالمالراحةمكانإنهاالزهورفيهاينمودلهمكانهىالحديقة

الليلفىالنجوموتبزغصالثتثرقيومكلوفىآيةعنيسألون

آيةاهىهذهالحصادوقتفىينضجوالقمحالزهورالندىيسقىصباحوكل
الليلءومجىالضباحإشراقفياآليةيرىفهيمقلبلهمنوكلبهماينظرعينانلهمنفكل

وجودهاللهلوجودالحقيقيةالعالمةهىأمامنانراهاالتىاليوميةالحوادثإن

االختبارمنالتعلمفيالفشل

84112مرقر

منتحرزوايسوعلهمقالطريقهموفيالتالميذتفكيرعلىكاشفةءأضوايلقىالفصلهذا
الخبزعنيتكلمأنهظنوهإذالمسيحكالممنالتالميذاندهثولقدوالفريسينهيرودسخمير

كانتاليهودعندخميرةكلمةإنذللثيقصدلميسوعأنمعخبزامعهميحملوالمأنهموتذكروا
وهىخميرإلىكلهالدفيقيحولأنيستطعالذىالختمرالدفيقمنءجزفهىالشرعلىتدل
األصليةالخطةالهوتيانقولعندمانحنلقصدهمااليهودعندتعنىوهىللتنقلةالعدوىتمثل

إرادتكنعملأنهىالمعلنةإرادنكإنالكساندراالربايصلىكاالشريرةالطبيعةأو

كلمنتخلصنالعلكالعالمممالكفىالتىوالعبرديةالدقيقفىالتىالحميرةهويمنعالذكطولكن

شريرتأثيرإتههيرودسوتأثيرالقريسيينتأثيرمنتحرزوالهميقوليسوعفكأنها
ذلكفيقصدههوفما

المتعصيةقوميتهمفىوكانواجباراعمالأىآيةيطلبونكانواالفريسينأنسبقافيمارأينا
أنأرادإنههيرودسيفعلكانوهكذاصالحهيشهرىالذالمسيانينتظرالجميعتكرهالتى

والجبروتالقوةملكوتهواالثنينعرففىاللهملكوتفكأنماوالسالحالقوةعلىحكمهيينى
سيعلنهكانالذىالعكللإلعالنالتالميذيؤهلكانيسوعلنويلوح

الفريسيونيقكركمايفكرواأالعليهغينبغىذلكيعرفونفعندماالمسيااوالربمسيحهوإنه
ودسهيرو

فىينحصرواهتمامهمتفكيرهميكنلميفهموهاأنالتالميذيستطعلمالحقيقةهذهولكن
هكذاييقواأنيمكنوهلخبزامعهميحضروالمإنهمانيفىبلللساميةاألميمتلك

أخذوهعماسألهمماءلشىجاهالطفلهيرىالذىاألبسؤالسألهميسوعولكنجائعين
التافهةاألمورهذهألجلتقلقونلماذايقولكأنهالقليلةباألركفةالكثرالجمعأشبععندماالخبزمن

ونجدحولناالحياةإلىفننظراختبارنامنالحقيقةنصفاالنعرفالأنناهوالمؤلماألمرإن
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جزنامرةمنفكمنواجههاأخرىاختباراتهناكولكنالتشاؤممنءنمتلىبناوإذفيهامايها

وقأبلتناشفيناولكنالمرضودهمنانسقطلموالتجاربوصادمتناتعزيناولكناألحزاذفي

أنقذناولكننتحطمأنوكدناانتصرناولكتاالفشلنقطةإلىووصلناحلتولكنهاالمئاكل
الطريقكلنمايقودناالذىهواللهإنالتشاؤمهناكمكانالأنهلعرفناحقيقةالدرستعلمنأفلو

الصاعاألمينالقوىافهلناتظهرالماضىدروسإناألمينالمكانإلى

ىسكيفيتعلمأعمىرجل

82262مرقس

الساطعللشمسءولضوللمنتشرةلألمراضنظراالكبرىللشرقلعنةيزالوالللعمىكان
كنروماالمسيحأياموأفتكأشدلعنتهكانتفقدوالطبالصحةفواعديجهلونالناسكانولما
وهفهالكثيرينإلىالعدوىبذلكفتنتقلالمريضتينعينيهعلىالذبابتكاثروقدالشخصترىما

األهميةغايةفىأشياغافهانجدولكننامرقسفيإالتردلمالقصة

خارجالناسعنبعيدااألعمىهذاأخذلقدللمويقفيسوعتقديرأيضاهنانالحظ1
يرىشعأىوالاأللوانوالالناسوجوهيألفلمأعمىولدقدالرجلهذاألنلماذاقريته
فاألفضلقاسيةخبرةإنهايعرفهاالءأشيارىفجأةنفسهيجدحيماإنفعالهشدةتكونوآ
عيمطبيبكليفعلوهكذاشدةأقلإنفعاالتهتكونحتىالناسعنيعيدأبصرهيعطىأنله

وينظرعقلهيلىيدخليعالجهالذىالمريضموقفيقدرالعيمالطبيبإنعظيممعلموكل
يقدرتلميذهعقليدخحإنهللعكلللمعلموكذلكمواقفهفيقدرشخصيتهويتقمصبعينيه

هوسهذاالمتاشبالوقتفىالناصبةالمعونةلهيقدمأنيستطبعوبذلكومشاكلهظروفه

هذهوالظروفالمواقفتقديرنعمةيعطينااللهليتيسوععظمة

كانالذىللبصقفأستخدمالمريضهذيفهمهاأنيستطيعطريقةيسوعاستخدمطقد2
المجروحإصبعنأنضعماكثيرافإنضاعلينابغريبليسهذاإنءالشفاعلىكبيرعاملأنهالناسيعتقد

وبالطريقةيدهسماللعقوليدخلأنيحاولألإذذلكفىحكيبمايسوعكانلقدفمنافىالمحروقأو
ولكنللناسيفهمهالشيتايعملأواإلنسانيتكلمأنفىقديماالعظمةكانتلقديفهمونهاالتى

البسيطللرجليفهمهابسيلىبطريقةتصرفإذهذامنأعظمكانيسوع

وعلىقجأةحدثتمحجزاتهفكلبالتدرجالمسيحمعجزاتبقيةعنالمعجزةهذهتنفرد3
نستطيعالإننااللهحقمعرفةيلىرمزاألمرهشاوفىتدريجياحدثتفقدهذهأماواحدةدفعة
بالثدريمنعرفهبلالروحيةأعينناتنفتحعندماواحدةدفعةافهحقنعرفان

أوللمسيحنعمةنالمتىاإلنسانأنيعتقدونإذاللةحقلفىلنداممنللكثرينخطأوهذا
لهـتعويينالمسيحغنىاكتشافبينفرقهناكلطقكلعرففقدةللكتيفىعضواصارمتى
اكامالىونححعبرنفهمكنستطيعالفإنناللسنينوماليينويالفمئاتمكثنالوإنناالغنىبذلك
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قائالبولسلسانعلىزماهـوويعبرفولطفهللمسيححية

للعملكلينتهىلحظةفىفجأةأنةانساناليفتكرن

مكأياآخرفىتنهلنلكنكحيأللكفجرفيتبدأهأنكفمع

ونعمتهاللةمجدففىاإلنسدذيتجددأنمجبيومكلفىولكنممكنالفجائىللتحديدلن
يومبعدوماالمؤمنكمو

العظيماالمحعشاف

87203مرقس

طويلتاريخلهامدينةوكانتفيلبسمقاطعةفىلبليلعنخارجافيلبعقيصريةكانت

ألنهابانياساسمعليهايطلقاآلنوإلىالبعلامبادةمركزاكانتألنهابعولةكاناألولفاحمها
عليهتقعالذىللتلجانبعلىكهفبطنومنبأنالطبيعةالهاإلغريقىاإللهمولدشهدت
علىفيلبىبماهأبيضعظيمهيكليظهرأيضاوهنأكاألردننهرمنبعإنهعنهيقالمجرىينساب
الجليلىالنجارهذاأنبطرسعرفبعينهالمكانهذامفىالعالمذلكوإلهروماإمبرلطورقيصراسم
منمعبوداطويلةأجياالالبعلفيهتربعالذىالمكانهذافىنعمللعالمللاآلتىاللهمسيحهو

يحكىالذىالمكانهذافيكإلهالناسفعبدهللقيصرمعبدفيهيتألألالذىالمكانهذافىالجميع
المكانهذافىالطويلائيلإستريخاألردنيحكىوفيهالرومانيةوالقوةاليونانيةالمدينةقصة

إذيسوعشخصيةسيطرةمدىيظهركلهوهذاالقدوساللهابنهومعلمهأنبطرساكتشف

وظاللظالمسوىنورهفىتظهرولمبهمتحيطالتىالتيارلتتلككلفاقت

عينيهأماماألقلعلىالسيححياةأزمةتظهرحيثمرقسإنجيلمنتصففىالمحادثةهذهتءجا
لقيتهلملهأعفىنجحقدولكنفربتقدوالساعةأمامهيمتدالصليبووىفهوهو

هومنفيعرفونهفيهاللهانناسيرىأنهررسالتهنجاحإنالتعبذلكبعدصقبوالرسالته
هذهففىولهذاإليهينظرالذىالهدففبهافينطبعحيةقلوبعلىرسالتهكتأبةعلىيتوقفإنه

يقوامنللتالميذسألهسؤالفياالمتحانتحتورمالتهعملهكليسوعوضعالفاصلةالساعة
يوحنازإيلياعنهالناييذكرهاالنىاإلشاعاتبترديدالتالميذأجابوهناأناإذالناس
تقولونمأنتمتالميذهإلىالسؤاليسوعيوجهرهيبةصتفترةوبعدءاألنبياأحدأو

والبهيحسكانوماذاداخلهفىيعتملكانماذاويعرفبطرسعقلفيالحقيقةتنبلجوفجأة
وابنهاللهمختمارالمسيمسياإالهوماالرجلهذاأنيعرففجأةعنهيعبرأنيستظيع

نجحتقدرسالتهأنيسوعرأىالجوابهذاوفى

يسوأمروهىجواباعنهاتجدولىقبامنالتالميذحياةفىمرتةكرلنقلىأمامنقفوهنا
اإلنجيااألضحىجواباعاتجدلىلودامنهناكهللماذااحدايخبرواأالالتالميذإلى
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عمقنعرفأنؤدناولنللمسيايسوعمفهومعلىيتوقفالجوابولكنمعقولغرامضا
السببنعرفوبذلكلختلفةلليهوديةاألوساطفىللمسيامفهومندرسأنإالعلينافماالمفهرمهذا
حقيقتهءبإخفاتالميذهالسيديأمرألجلهالذى

المسياعنالبهودىالعفكير

مكانهملهمكشعبوأنهمالختاراللهضعبأنهمفياالعتقادعناألياممنيوماللهوديكفلم
ذلكينالواأنيستطبعونأنهمأوالظنواولقدمجدكليفوقالذىومجدهماألممبيئالختارة
داودهوالملكهذامجدفيرفعهمعظيمملكلهمكانفقدللعاديةبالوسائلالسامىالمركز

وروحياوعسكرياسياسيانصرةإلىنصرةمنيفودهملداودابنالهميرسلاللهأنانتظرواوقد
وقدرتهمتمراأليامولكن224325039إرمياا9711ءإشعيا

وتحطمالعشرةاألسباطتسبىأشورالجبارةالعالميةالقوىأقدامتحتوتنكسرتضعفالعسكرية
السيادةوللرومانواليونانالفرسيتبادلذللثبعدقدرتهاوتحطمجهوذاتسبىوبابلفوميهم
للكاملةالحريةأواالستقاللحتىوالالملكطعميعرفونالطويلةقروناالههودوظلعلهم
ينسوالمإنهمندمالشعبيرفعلكىمعجزيةبطريقةاللهتلشلإلىأعلىإلىينظرونفبدأوا

باألخصالرأىهذاظهرولقدالطبيعةفوقفائقةيطريقةولكنعليمسيملكملكهمداودأن
الكتاباتتدعىالكتاباتمنمجموعةظهرتحيثالعهدينبينماتسمىالتىالفنرةفى

منكثيرااليهودمفكروأعلنالكتبهذهوفيالمستقبلكشفتعنىوالرؤيويةالرؤيوية
ءاآلراهنهندرسأنفعليناولهذابهايسوعفيهعاسللذىالعصرتأثروقدالمسياعنءاآلرا

المسياعملفييسوعرأىمقابلهافىونضعواألحالم

شوررعملهللذىالترتيبحسبهنانرتبهاالتىالرؤيويةاألفكارهذهتظهرالكتبهذهفى

المسيحأيامفياليهودىالشعبتاريخالمشهورللكتابمولفص

أىمنهتنجوالللذىالخاضمثلمثلهاعطيمةضيقةالعالمعلىستأتىالمسياظهورقبلا
آالمالعالمسيرىالضيقةهذهفىجديدعصروالدةمخاضهوهذادلطفلوالدةقبلامرأة

والجماليقبحوالمنظرضعفإلىوالقوةعارإلىالكرامةستتحولقبلمنمثلهيرلموتحطيم
للكثيرونويغضبسالمفييعيشونكانوامناأللمويغطىفردكلعلىاألنانيةوتتملكيذبل

ء72باروخ2معاأالجميعيفنىثمءالدماإلراقةالجيوسقويقودوناآلخرينفيؤذون
ءالرؤسافيواضطرابالقادةفيوبلبلةأمموكربوحروبزالزلهناكسيصبح

93اهـعز4

األرضوتهتزالنابرعلىالجويةالصواعقوتسقطاألرضإلىءالسمامننارسيفينطلقأال
الناسوأرواحءالسماوطيورللروحيواناتالبحرحمكويصعقاألزلىيدىختللكونكاءأ

بالموتىالكهوفءوسخمتلىللجميعمنظورةالهاويةوتصبحوالتاللالجبالقممءتنهدينهصمن
الجويةوالصواعقوالسيفبالحرباللهوسيدفيالوادىتمألالتىءالدمافىخوردارتسب
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وتشبعالقتلىءدمامناألرضوسترتوىالبرحيواناتكلسيقتلعوالموتواألمطاراألحجار
المسياءمجىعالماتالمشنأوتعددصكععنللثثالهحمحلث3كمنهمالرحيوانات

وتضلخمريكونالولكنثمرهاتعطىالكرمةأنحتىالطمعويكزللتسلطيزديلىللقولفى
منالسكانهبويذالجليليدلللدعارةبيتاالمجمعويصبحتعليمهناكيكونوالالحكومات

ويختفىالصالحينصالحويزدرىءلطكماحكمةتحتقرلهممأوىبدونفالمكانإلىمكان

ءوأعداحماتاعلىوالكنةأمهاضدتئورواالبنةأباهاالبنويحتقرللشيوخالغلمانيسبالحق
بيتهأهلاإلنسمان

وثوراتوهالكتقككفىالمسياءمجىقبلللعالميصبحهكذا

علىءاآلباقلبلردفللمسياالطريقعدليالنبىإيليايظهرالشاملالخرابهذاوسطفى2
ءمجىوقتيأتىوبذلكحابهأإلىمسلوبكاويردخصامكليلفىوجرحكلويضمدءاألبنا
المسيا

يونانيةوالثانيةعبريةاألولىالمسيحنفسهاهىالمسياكلمةإنالمسيايظهروأخرا3
علماسموليستلقبهىمسيحكلمةإذملكااللهيملكهالذىاللهمسيحتعنىوكالهما

رجلإنهبالقولتتمسككانتاألغلبيةولكنثاودنسلمنيأتىأنهيعتقدونالناسبقىوقد
اللهشعبليخلصءللسمامنسيأقىجبار

يحاولونأنفسهملهالكاألرضهذهضدالملوكيقومسياالمضداألممكلمةتتحد4
سيتكلماللهولكنالمقدسالمكانوجيوشهمالملعونونالملوكويحاصرورؤسائهالعلىمقدسإبادة
ممألدنالألألسككهلثعكلح3قويةبيدويهلكهموسيدينهمراعدبصوتءالجهالالضالينءهؤالمع
ليحاربوهويجتمعونوحروبهممبالديتركونالمسياصوتاألعمتسمعوعندما73حؤ273
313353راعز4

ويحطمالمعركةسيسودالمسياإنفيلوويقولءاألعداءلهؤالشاملخرابوالنتيجة5

وجوههمفىيوبخهمصالحهموعدمفسادهمعلىللناسيوبخأخنوخكاتبويقولاألممكل
يهربانواحديستطيعوالاأليامتللثفيأحدينجوولنيبيدهمذلئوبعدخيانتهمعلى
فكلهارصاصوالصفيحوالنحامموالحديدوالدرعوالالحربفىسيفلهميكونولن
2579أخنوخاألرضوجهمنتبيد

جميعاأعداعهيبيدإذالتاريخفىغربفاتحاعظمالمشاسيكون

انأىءالسمامنالجديدةأورشليمبحزولأويالتطهيرإماأورشليمتجديدذلكيتبع6
أخنوحاألولىمنكبروتصبحاألعمدةوتجددةالجديدئوتوضعطوىسالقديمةالممازل

اليومهذاإلىيصلوناليهودوالزالةالجديدأورشليمإلىثشتينالماليهودكلومجتمع7
بوقكاضربتقولسليمانومزامراألرضأقاصىمنالمشتتشعبكواجعيدكإرفع
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ارتفعىأورشليمرحمللربيقءللميشرمتاكلياورشليموحمغيسيئرفلتجمعصهيونى
إلىيأتونولبنوبالشحالمنإليالثصوقديجراثئرقالخربمهطثأيتاللىوائظرىيائزوشالييم

التاللفيالممراتزقكزيمطرقىسيولتصووالجياليأقونالبعيالةالجزرمهبفرحالرب
ألنكياأورسليمعزكلليسىاثيلاسريمرحتىالطييةارائحهاوتعطيهمتطاللهمراألفجا

11مانسدمزمورأسرائبلعلهالدلهرحمهأورشدموممجرلألإلصالوعدهـالربمدءرحم
السرائيلهجديدعالمإنه

وتقولمالنمخصوعيكونهئحياتالهاوضعالشعوبللعالممركزأنلسطيئتكوته8
لذلكلتخضعفذبيناهيالخروهميعملشىءكلألنالشعهناأخهأحعوالملنلجزرا

كمحعزهيكلهيليموكبفلتتباألبدىأجمهالقوىالملك

اسريثصلتفرحوبذلمحةصتبيداألممأنيعتقدونكثرونولكه

النسورأجنحةفوقوترتفعيئيالمراثيلىكأوسمسعدأصنامهمويييداألممليعاقبيظهر
الجحيمفىأعداعكوترينعلىمهكأصتنظرييقىوالرباألموتزولىسيزولرومانسرأنبمعنى

تبيداألممقاتمةصورةإنها01810مومىاتادعاوتقرحينوستعرفينهم
الجديدلمالعافىليشلىكواسيقومونموتاهمحتىتفرحواسرائيل

األبديانوالصالحالسالموهىاألبديةتأتىأخيرا9

نعممنتقمهداممتعصبقاستقكرإنهالمسياعنالمسيحمعاصرىتفكيرهوهذا

هذامقابلفىيسوعتفكيرضعواآلنالناسءدماعلىيينىملكهولكناللهبملكينتهىإنه
إنعجبوالالمسيامعنىجديدمنتالميذهيعلمأنعليهكانإنإذنعجبفالالتفكير
يعرفونهاالالمضحيةوالمحبةاليهودعندللصليبمكانالالهرطقةبتهمةأخيراصلبوه

صدبلسانيتكلمالمجرب

801333موقس

معنىطفولتهممنذالتالميذفهملقدالحادثةهذهنفهمأننستطيعسابقاقيلماذكرناإذا

معقولالغيرالغامضللمعنىبهذايسوعيواجههمفكيفيقهرالالذىالعظيمالفاتحإنهالمسيا
أمعئرضابطرسرانفجإنعجبالالسيايتألمها

وجهاالالشيطانيحاربةالفرتلكفىكانالمسيحألنبشدةبطرسالسيدوبخلماذاولكن
أماميغريهأخرىمرةالمجربهءجالقدصديقشخصيةفىبلللريةتجربةفيحدثتكمالوجه
والموتالتضحيةطريقاللهطريقالطريقهيتخذأنالموت

طريقانسلكقدمحبوبصديقشخصيةالمجربيتقمصأنبمكاذوالفظاعةدلغرابةلمنإنه
يتدخلمخلصأصديقاالعزملحقفىفنجدالتضحيةيتطلبوقاسىصعبولكنهصالحامستقيما
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فأتاهالطريقهنناسدكشخصاأعرفلللصاعالطريقهذاعنيثنيناتنلعهجمجاولتغلحةبنية
ءاآلصدقايحبتغدخلكنقعلأنتستطعظنمسئولوآبروجاأننثآذكرعاللالتصديقه

نللصعابارلهكمكقجمنعوتاأنويحاولؤق

أنأرادحينماويليسنتللوطاألصخرالألبنضةتيتسوتيذكرولينيتجإرتروايةأفي
تكاثلةئمهجاعتهالصعبالطرمتايختار

بالطفىأخويكبنيتحركالالحثبمنكقطعةينامعجرزئباكبنحدقىترحممأال
وكلماأميرةوأزوجكسأسعدكفمكئتالءولدامارلتالئكمعتافامكثأرفرالمدك
أمهعليردتأرثربالطفىفارسأيكوقأنعزمآلجلهاىااألسبأبلهايعددئناالمنحاول
لهاقالولكنهقوةبكل

الرجالعملوسأعملرجالأصبحتقدعاربنهيكملتصقاتبقينىكيقأماه

الملكللسيحسأتيعالرفيعالشءسأتبع

عزملقدوللتلماوإالالملكسأتبعللعوحسأصلحالطهروئحينتىالصدقسأتكلم
المجيدةالرؤياورأىجريت

ليسوعحدثماوهذايخرناسيدصديقلسلنعلىيأتىعندماهوللمجربهجومأفسىإن
ينسيناأنأريلىإذاللصدوقلنوناالصوتمنلنحذربشدةبطرسإتقرولهذااليومذلكفى

اللهوت

التلمذةشطر

53و843مرقس

اإلنسانوضعولوالمسيحيةالحياةقلبهىاألصحاحهذافىالباقيةالقليلةاألعدادهذه
فسوفولهذاالطريقفىلهكافيالكانحياتهعليهتمتلكبحيثاألعدلدهذهمنعددافلبهفى

عدداعددأندرسها

الفصلهذافىاألولىللوهلةولضحانشيئان

لهمأنارلقدعالمىءبشىيغرهململيتبعوهتالميذهدعافعندماللمطلقةيسوعأمانةا
يستعدواأنمنهمطلببلبالمجدوالبالسمالميعدهملمبالوروديفرشهلمينتظرهمالذىالطريق
أمانةهىوهذهعليهمتلقىالتىءاإلزدراونظرةباأللموعدهمللنفسوانكارالصليبلمل
لديهيكنلمالثانيةالعالميةالحربءأثنااألمةقيادةتشرشلونستونتسلمعندماالعظامالقادة

9481سنةاعدائهايدفىروماسقطتأنوبعدوالدموعوللدمالعرقسوىاألمةبهيعدما
لدىوليسجهودناكلفشلتلقدالجنودأيهالجنودهالشهيراإليطالىالجندىغاريبالدىقال

أمتهيحعبامنكلأدعوذلكمعولكنىوالموتوالصعابوللعطشالجوعسوىلكماهبهمما
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التىبالمواعيدلدالناستلمنةشجالكهيأذرلء01يحموعحوقفكاتهكذايتجنى
طريقنىوالجهادبالعملهعموعدإقهوالجهادةوالقالرجودةمفيثيرآنطحابلتحدث
عظمدرجاالليخلخهيلىسيلةاالحيخعللكىالجلإتءسالالنهكعب

إحدىآيضاوهنهبتقسهحويعملهلمماسعملواأتالنلمىمذيطلب11يسوإت
االفئآلفةحمالىيقطعأناسننطاتإتاكبراإلسكندرقياشتالقديرالحكىالقأثداخعا

قائديقعلهلممارهفا4حهالغلىداريوسيطاردكاتعاعنمأيبكرخهإحدفىغلرةئالخاثة
اإلسكتدرإنألبدرتاركريقولاقله11مثالعطمحالةكالوائرجالهمعردثنهاضارتاؤمثده

إتهمبواقأجأءخملرتهالىتفألهمبالميائلوعىقرباخملدوتييز3اصتقأفلهأرثجتوده
ومألوخيلتكبكاهمامناقدرلنابمةضهالرإفتاأحنلفرالثنمهـعائالتهمألطفالمهـمضايخملر
إلىيتطلعودالجنودورأكهحوونظراآلنيهحملىعتدمانهللهليعدثاءالمامنانيةأحده

يشربأتهورفضجموتولةوهمأناأحيافلماطالمياهحذداخذاالتلهمقاليهنقفة

بناهياوصرخواجياكممعليققزراذفلثجموكطحمهءحللءالمإعلىاللهقةشدةهرق
جنودهمنيطلبمايقعلالتاللداالجتوديتبأقأسهلمانعمأيخسأرالتعباشعطحثصنغلب

ألحدحمتيتوركونافابيوكوينتهالمشهورالرومافىالقائدقالالمناثاتإحدفوقىيقعلرهأ

مستعدئنةفهلىالناسمةقليلحياةإالتتكلفالالصعبةدلعمليةهذهإذتقرلالقوادت

نجياةيتالعااألمينمكانهلىهناكيخلسلمإتيسووهكذاالقالئلءهؤالأحدتكونألن
ألنهالصليبخملوائنمنهمطلبإنهبنقسههوليواجههجلمانهمطلبولكنهالناس

للصليبهوحمل

الجملةهذهمعنىنفهموقدأنفسهميبهرواأنيتبعوهانيدونسممنيسوعوطلب3
فىالطبيعيةللرغبةالايقولأنيخبللمسيحنعمولنفسلثالفلحرفيأوضعناهاإذ

ليسماويذوقلحويخعحأنتدفعهالتىالتقسيةوللرغباتالنقسولمحبةءالسترخاواالراحة

بلأناالفأحيابولمعيقولأنيخبوأمرهالمسيحيسوعلصوتنعميقولثمله
الحريةسيجداالتباعذلكرفىيسوعليتبعولكنرغبانهليتبعواللذانهقيعيالفىمجياالميح
الكاملة

يجدهاحياتهيفيعمن

863مرتس

ولكنباستخدامهامداهاوتوسيعحفظهايمكنللتىءاألشياإحدىهىكلهاوالحياةالوزنات

الحياةفنالواحياتهمبذلواالذينبالرجالءمملووالتاريخواتهتصدئتعملبغرتركتإن

يشتاقأنهالرلمبذلكاحفقدتليماخوسالفقيرالئرقىالراهبذلكأمثلةومناألبدية

المستمرةودلعبادةوالصومالصالةفىاللهليجدءالصحرالليذبأنينبعىدلعالميعتزللن
أحالمعتادةصاللهمنينتهىكانبينماماوماولكنعبادتهواصتمرتءللصحراإلىوذهب
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انالهيتهميتجردلمإنهآنالحيةمحبةهىللهمحبتهينءمخطىافضعربكرءمفيىثعور
التاسمومبالتاسالمملوعةالمددامنفكميخولهغليخنملدلهيخدمأذارادإذأنهوعرف

وودعاقتعاوهحكملهالىععوفتهإلىناجونكلهبمءالويلسيحألىامحتاجينالخطاة

أذوتصادفطويلةمسيرةبعدوماإفىالعصرفللكمدينظمإلىوذهبءصحرا
حريأنالبدوعيتللقولزيمةصاتياسننيلخو01العظممثلدادخوليوماليومذلككان

األلعابصاحةإلىاالميراطورومجانبهدمسنيلخويتقدمهالمركبوقصاتحينالموكبالموكب

ألقاثمافينالىحواوجلالمسيحيةروعاقىمحدثماذايرىحتىللوبهبذاتليموسوتبع
الوثتيةرومامنالمسيحيةروماورثتهالذىالمثررءيدايالشىتهى01واالالسباقيالحظونالناسمن

مجاريونءاألشدااألمرىكانللوحوتىنيألمشحينقىأنمندأليولكنالدملعيةبدات
أجلهامنالمسيعماتالتىللتقوسللراهبورئىلثوحشىلحطيراللعبوجمدأالبعضبعضهم
مقفزبليضتظرلمو4حزنانقسهتزتولعالدملمرأىطرجمأجمتزوزالمسيحئتيأعورأىتقتتل
دخلولكنهادبعفعوهفدلميمهورقزمجرنصارعلتنووقفاأللعابساحإلىللسورعلى
فرفعصمأحدولصرالقائدوخضعيقتلوهئنالمصارجمبنمنالجمهورفطبيينهماخرمرة
الجموععلىرهيبصمتسدوعتلثذأميفسعطتليمأخوسرأساعيهوهوىسيفه

نفسىتوبيخوحدثالكيفيةبهندسالمالرجلهنايقتلكيغرهيبجماعىتفكيروانبلج
كانتليماخوسموتلنبقولهقصتهجبونويخنماألبدإلىودتهىفجأةاللعبوالخقىفاتل
أبديةلحياةفوجدهاإخوتهعننفسهأضأعلقدحياتهمأفوى

راحتافىملذاتنافىءضىكلقبلفكرنافلولنحفظهااللننفقهاحياتنأاللهأعطانالقد

مجهودناأوقفنالوالمستطاعقدرعلىاألتعابمنحياتنانخلىأنحاولنالوحياتناضمانفى

وانققنلماحياتناأوففنالوولكنالعملبذاأنفسنانفقدإنناذلكفعلنألوفقطأنفسناعلى
نربحبذلكإننايسوعوشعبيسوعخدمةسبيلفىودلراحةللصحةنسينادواآلخرينخدمةعال

يحدثكانماذاانحأطرةعنالخترعونءواألطباءالعلماأحجملوللعألميحدثكانماذاانفسنا
السيداترفضتلومجدثفماذاألنفسهمبللآلخرينيعيشواأنالناسكلرفضلوللحياة

إنفاقهاهوالحياةجوهرإننفسهعلىمالهواحدصانفقلومجدثماذاأطفاالينجبنأن

اللهطريقهىفهذهيصدأاناليحترقأنلإلنسانجدااألفضلمنإنه

الحيأةفىالعظمىيمةالق

873مرقس

تافهةكانتحياتهأنأخيرأيكتشفولكنهالحياةفىكبيرأنجاحانجحقدانهماإنسانيعتقدقد
تختلفمابقدرللقيمتقدوونايحتلفماويقدرالختلفةللقيمتقديرناعلىتتوقفوقيمتهاحياتناإن

حياتنا

جورحيذكركمابنفسهيضحىالمالسبيلففىالمللألجلبشرفهيضحىفبعضهما
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عنهيقولإذالقماشمنءجزقةسفىيدهإبهاميسنخدمكاذالذىالتجارأحدعنكدوذألد
آجالإننواجههأنيجبللذىالحقيقىالسؤالإننقودهأكيسفيليضعنفسهمنيأخذإنه9
قدامهموقفنانواجهأنيجبالذىهواللهإنلحياتنااللهتقديرهوماهوعاجالأم

الكئيريتجنبأنماإنسانيحاولقدشعبيةكسبسبيلفيبالمبدأرجليضحىقد3

علىيثبتعندمأمأزقفىنفسهاناإلنسيجدوقدموففكلفىمرنايكونبأنالمتاعبمن
لسانهعلىقالعندماالثامنهنرىخدمالذىوولسىالكاردينالشكسبيريصفكمامبدأه
شيخوختىفىهكذاتركنىلماملكىبهاخدتالتىوالحماسالغيرةبنصفإلهىخدمتلو
أعدائىيدفىعاريا

ماذابلذلكفيالناسيظنماذاليساإنساذكليواجههأنيجبالذىاألخرالسؤالإن
لحياتنااألصحالحكمهووحداللهحقبلالثعبيةليستذلكفياللهيظن

طريقينبعولكنهينجحأنإنسانيريدالزائلسبيلفىياألبدىإنسانيضحىقد3
يؤلفقداألعمالمنالجليلويتركالتولفهكنابةعلىالكاتبينكبقدالرخيصالنحاح

الخدمةويتركسهالعمالإنسانيختارفدالسيمفونياتويتركىيالمومنللرخيصالموسيقى

يصرفقدأوالدهاترببةفىالصعبالسبيلوتتركالكاذبةالحريةسببلفىالمرأةتسيرقدالمضحية
ولكنمالوالالشهرةألجلذلككلالعطيمةاألمورويتركالصغيرةءاألشيافىحباتهاإلنسان
وينمحىيزولسوفذلك

الفانيةالحياةسبيلفىاألبديةبالحباةإنسانيضحىقدالقولفىسبقمأكلونلخص4
األبديةإنوقتيةولكهامفرحةءأشياهناكللهأنناعرفنالواألعوجالطريقأنفسنانجنبإننا
واألعمالءاألشياكلبهنختبرأنيجبالذىالمحكهى

نفسهفيهايفقدأعمااليعملأنيمكنالاللهإليهاينطركماءاألشباإلىينظرللذىالرجلإن
وحياته

خاصتهإلىالملكيأقعندما

88391مرتس

للوتعنيتكلمكانأنهفمعياالنتصارللمطلقةيسوعثقةهوالفصلهذافييقابلنامالول
فعالانتصركمنيتكلماالنتصاربلعةيتكلمهناأنهإالعينيهامامللصليبيضعكانأنهومع
الجحيمقواتكلعلى

فىالملكيأتىفعندماالحياةفىيتحكمطبيعتىأمريطهرالفصلهذامناألولءالجزوفى
أنيزرعولمكعبلمإلنسانيحقفالحقوهذالهأخلصوالمنءللعطاسيجزلالملكوت

وكأنماالنصرةموكبفييشاركأنللعملمعسكرفىيساركلمإلنسانيمكنوالحصاداينتطر
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منىيخجلفمنلهأمواجهتهفىقاسصعبعالمفىصتكونللمسبحيةانهنايقولسوع
اللهملكوتأمجادفىيشاركأنيتوقعفلنكمسبحىمسلكهومنمسيحىكونهومن

منإنقاللقدضديدةحيرةللناسسببفقدا9للفصلهذامنللثانىءالجزأما
يقصدأنهكثيرونوظنبقوةآتيالدلهملكوتواسحتىللموتيذوقونالقوماههناالقيام
يسوععلىيستكزونهماوهذاذلكفيأخطأقدأنهكذلفالبدكانولن05لثافىمجيئهكذلك

نعرفهأننستطيعاخرشيئايقصدبلللثافىمجيثهيقصدلمإنهمخطئونذلكفىهملكهم
كذلوفىالمتسعةاألمميةاألراضىمنحااليسوعوصللقدوظروفهيسوعتقكرعرفنالو

فلسطيئقسنافإذاالهودمننسبياقليلىعددإالرصالتهعنفلسطينعفىقديكنلمللوقت
أربعةأو3بينمايترلوحوعدديكاخهاعرضاميالوأربعينطوالميال021عنتزيدالالتى

العالمذلكفىبالمرةشعالتعنبرللسيحيةإننقوللفارجىبالعالمقسنلمااذانسمةماللن
الفريسيينجانبمننفسهافلسطينفىيسوعواجههاللتىللقاسيةالمعارضةتلكذلكعلىزد

نجاحأىيرىأنعلىتفاؤالالناسكثريشجعالكهذاموقفالنالسللىورجالوالكهنة
اإلنسانيةالوجهةمنالمنطقهذاإنلمالعامنوتنهىتزولأنالبدبلالعالمهذافيللمسيحية

المسيحيةرأيناحتىعاماثالثونتمضلمحدثماعلىواحدةنظرةلنلقلكنحقصحيحمنطق
عوتتربواليونانالصغرىآسياوتدخلاإلسكندريةوخاصةمصروتغزووسوريافلسلىتكعسح

حياةفىحدثذلككليوقفأنيمكنالكمد6لسعتلقدأسبانياحتىروماقلبفى
المطلقالحقكالمهكانلقدمخطئابذلكيسوعيكنفلمسيحلرأواالذينالكثيرين

وفىالناسغباوةوجهففىمطلقااليأسيعرفلمأنهيسوعحياةفىللمذملاألمرإن
واثقاكانإنهاالستسالوالاليأسيعرفلموالصليبالوتوجهوفيللشديدةللمعارضةوجه
اللهعندمستطاعالناسعندمستطاعالغرأن
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التاسعألصحاح

الجبلقمةفىالمجد

928مرقس

حدثتإنهامرقسيقولفيهاطريقنانتلمسأنفانحاولباألسرارمغلفةحادثةأماماالننحن

شباختالفيوجدالأيامثمانيةبعدفيقوللوقاأمافيلبىقيمريةحادثةمنأيامستةبعد

يومجعلعلىوالغرييةالشرقيةالكنيستانتختلفلمولهذاأسبوعايعنيانكليهماألناالثنين
علىحدئتأنهاللتقليدذكرفقدالحادثةمكانوجهةمنأماالتجلىذكرىيومهوأغسطس6

خطأهناكأننعتقدولكنناالطابورىللتجلىحادثةاحمتهللشرقيةالكنيسةأنحتىتأبورجبل

ولمالجليلعنالشمالفىبعيدافيلبىوقيصريةالجليلجنوبفىتابورألنالمكانهذاذممرفى
الحادثةهذهلثليصلحالفهوضخمةقلعةتعلوهارتفاعاقدم0001سوىللتابورجبليكن

المعقولالمكانهوقيصريةمةوالقريبقدم0029إلىيشمخالذىحرمونجبلإنالمقدسة

طمالعالحدثلهذا

خشوعيكلولكنناالوقتذللثفىحدثماذابالتغصيلنذكرأننستطيعالكناإنوإننا
منهشيئالنفهمننقدموإجالل

التىكعثهدنكاللمنستلباينللكلمةاستخدموقدتلمعكانتيسوعثيابأنمرقسيذكر
وعندماالذهبيةللشمسأشعةمنأوالذهبمنأومجلونحاسمنيصدوالذىاللمعانتعنى

ففىلدئهحضورإلىالقديمالعهدفىتشيروالسحابةظللتهمسحابةأنيذكرالحادثةانتهت
وكانتدشينهبعدسليمانهيكلفىوحلالشهادةخيمةإلىوحضرموسىاللهقابلالسحابة

610191933خروجهيكلهإلىالسحابةفىسيأتىالمسياأنيعتقدوناليهود
أناليهودعندالرممىالتعبيرهىالسحابةفنزول28مكابيين8012ملوك91

ءجاقدالمسيا

ةاهميتانوللتجلى

وهواتخذهالذىالقرارعلىاألبوىالختمفهوليسوعبالنسبةمهماالتجلىكانلقدا
صورتينفىءجاالختموهذاالصليبليواجهأورشليمإلىينطلقلكىوجههيثبتأن

فكانإيلياأمااللهمنتسلمهألنهللناموسممثالموسىوكانبليهوإيلياموسىءمجىأ

الصفةبهذهاالثنينءومجىاللهصوتليسمعهمإليهينطعوناليهودوكانوأعظمهمءاألنبياأول
واكتمالهالتاريختحقيقمعناهالماضىءرجاكلتحقيقيسوعفيأنناهمععملهعلىالموافقةمعناه
النصرةإلىالحقيقودللذىهويسوعأنمعناهفيه

إرادتكلتكنلهوقالاآلبإلىذهبيسوععادةكانتوكمالهاآلبمخاطبةب
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عرفالتجلىجبلفوقيسوعلنالذهابعلىوالتعثجيعالموافقةهذهنللالتجلجبلفوقابه
المطلقالصالحويعمليسيرأنه

للتالميذبالنسبةمهماوكان2

بكلإنكارأاإلعالنهذاوكانيوتأورشليمإلىذاهبأنهللسيحتصرجهزهملقدأ
ولكنتنكسروقلوبهمءينطرجاؤهموبدأتفكيرهمفاضطربالمسياعنيعرفونهما

يصلبلمأوأصلبءسواحدثماذايفهموالمولوحتىءالرجاتعطيهمللتجلىجبلحادثة
الحبيبابنهأنهيعلناللهصوثيسمعونفهاهم

التجلىجبلعلىوهنايعلنثميرىالذىهوودلشاهدللحسيعشهوداجعلتهمب
لقدللناسيشهدونوبذلكوقلوبهموذاكرتهمحياتهمالحادثةهذهتمألوعندئذمجدهونيشاه

فشهدواشأهدوا

المعمدانيوحناالنذيرمصير

9939مرقس

يسوعولكنالجبلعلىمننازلونوهمالتفكيرفىغارقينكانواالثاللةالتالميذوأنالبد
التالميذعقلأذيعرفكانفيسوععنهألحديقولواأالللنالميذوجههابوصيةءشىكلبدأ
لوءوبهامجدمنرأواعماالناسأخبروافلوالمسياعناليهودىبالتفكرمملوعايزالالكان

ماذاذلكفعلوالووموسىإيلياظهورعنأخبروالوالسحابةعلىاللهمجدظهورعنأخبروا
هذهأنعلىالشعبعقديةبحسبذدكيدلأالالشعبىالتفكيرعالتأثيرهيكونكان

يتعلمواأنمجتاجونالتالميذإناليهودشعبورفعهاألمممناالنتقامفىاللهمجدظهورعلىغدمة
الصليبسوىالمعنىهذاعمقعنلهمويكشفحقيقةذلكيعلمهمءواليئىالمسياهومن

مجدإلظهارمقدمةيكنلمالتجلىمجدأنيعرفونعندثذيقومئجيصلبيرونهعندماوالقيامة
المسيحيسوعاينهشخصفىالمحباالبمجدبلمنتقمإله

والدليلهذهالقيامةمعنىيفهمواأذيستطيعونالأنهمظهرواالقيامةعنيسوعتكلدوعندما
خناتتقدءشىكلنهايةأنظنواالصليبعلىمعلقاايسورأواعندماأخهمهوذلكعلى
يخخيلواولمعنهيسمعوالمشيئايعلمهمكانالمسياعنعلمهمعندمايسوعألنالتالميذنعذر
الحدوثممكنكهذاشيئاان

الذىإيلياإذنفأينالمسياهويسوعكانإنلهممحيراظلسؤاأليسألونالتالميذبدأوهنا
فإنهاليهودعندخاصةأهميةلهاكانإيلياشخصيةإن6و305مالخىمجيئهيسبق

إنالتقليديةاألحاديثأحدويقولأجلهممنواألرضءالسمافىعامالالزالأنهيعتقدون
علىمرثاهرافعاالجبالأحدعلىاألولاليومفىيقفايامبثالئةالمسياءمجىفبلسيظهرإيليا
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علىيأتىسالمقائالاألرضىلقافييسمععالبصوتينلدىوعندئذالمهجورةألرض
يأتىرخاألرضعلىيأقىيخرللثانىاليومفىينادىثماألرضعلىيأقىسالماألرض

األرضالطيأتىخالصاألرضإلىيأتىخالصالثألثدليومفىينادىثماألرضعلى

هوهذاللمظلومينويقضىوسالويصححاألمةويطهرالمعوجاتيقيمءشىكليردثم
لهحدثماذاجاءفهلإيليا

ماالأرادواماالناسبهوعملإيلياءجالقديهودىلكلمفهومايسوعجوابوكان

أخرىمرةواجههمهناومنوكمليجنوكيفيوحنايقصديسوعوكانيريدهاللهكان
قلبلقدبالمسيايفعلونفماذابالنذسذلكفعلواكانوافإذاوينتظرهمينتظرهالذىبالمصر

المسياظهورإيلياءبرالقوىاإللهىالتدخلينتظرونكانواتفكيرهممولزينيسوع

يفهموالمولكنهمالصليبعلىالمسياويموتوقتلهيليابموتيواجههمولكنهاليهودوانتصار

وطريقهبنفكيرهيتمسكعندماإنسانكليفشلألجلهالذىللسببنفسإلىراجعفهمهموعدم
ومشيئتهاللهبإرادةالوإرلدتهمبرغبتهمتمسكواانهمالصحيحاللهطريقيعرفأنيريدوال
اللهإعالناتمعرفةعنأعماهمالبشرتقكيرخطأإن

الجبلعلىمنالنزول

94181مرق

مجدهناكءللبقااستحسنلقدبطرسيريدهالالذىالعملهوالجبلعلىمنالنزولإن

ولكنوإليلياولمومىليسوعالثالثالمظالوليعملواهناكيبقوناللماذااللهمنقربءوبا
االتصالبلاللهمعالوحدةليسلببلعلىالستديمالمكوثهوليالحقيقىالحياةجوهر
عنفلبهقفلثمالمحتاجينصراخعنأذنيهقفلسمنقسهعلىمخدعهاإلنسانقفلفلوبالناس

تخلقاللهمعالشركةإناللهمعالحقيقيةركةالشمعنىلفقدذلكفعللوالخارجىالعالمكل
إلخوتناومنفعةفائدةممفرشخصياتمنا

إلىبالصرعالمصابابنهأحضرشخصقدامهدقيقاموقفاليرىالجبلمنيسوعءجالقد
فرصةوللفريسينالكتبةأعطىهذاوعجزهمذلكعنعجزواولبههميشفوهلكىدالتالم

حساسيةلنىالموقفيجعلماوهذاأيضامعلمهموشأنشأنهممريحقروايجادلوهملكى
الجديدةالحياةفوةظهارفيوفشلناالمسيحيةحياتنافىفشلناإنالحياةفىيواجهناماوهذا

التعليمكتابفىمورىفايقولهذاوفىأيضاالمسيحيحقربلفقطمخنيحقرناالنلناهاالتى
العروسالمسيحجسدالطبيعةالفائقالمجتمعهىالكنيسةأنيظنونالناسبعضإنالمسيحى

األلقابمنذلكغيروإلىالمقدسالمفديينمحفلالمسيحإنجيلحأملةغضنبالالتى
إنللعألمغمارفىنعملالذينوأناأنتهىالكنيسةأنايعزفوأذيريدونوالالرومانتيكية

ولهناسيدهوعلىعليهيحكمونبذاسلوكههوالناسأعينفيالمهمإنيهمالالشخصمركز

يسوعمركزمنللنيلذهبيةفرصةأنهاالحادئةهذهفىالكتبةرأىفقد
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جبلعلىاحتواهالذىللمجدذلكيكنلمبالطبعاندهشواالناسرآهوعندمايسوعوصل
رهوالتجلىعنألحديقولواااللتالميذهتحذيرهفائدةفماوإالوقتهانتهىقدفذلكالتجلى
وجدوهولكنهممناقشاتهمفىوانغمسوابعيدأظنوهمقباليروهلمالناسألذبلهآثلىيبقى
أمرينيعلمناوهذاثوافاندهبينهمفجأة

الهائلهالمواقفواجهبهاالتىودلشجاعةالثقةبحفالصغيرةالمواتفواجهيسوعأنا
خصائصمزإنالحالةفسبنالجبلتحتالموقفهذاوواجهواطمئنانبثقةالصليبواجهلقد

يقابلكثيرةمراتفىرلكنبتحدكثيرةومراتيشجاعةالحياةضدائديراجهأنالبشرىالطيع
دلوقتوفىجأشورباطةبثباتصعبةكارثةماشخمواجهولكموغضببقلقاألمورصغائر
ئابناكانفقديسوعأماموعدهاعنالطعابموجبةتأخرتاوفاتهقطاراألنأعصابهفقدنفسه

الموافففيكمااألوقاتمنوفتكلفىاللهيرىكاذألنهذلكفيوالسببموقفوأكطحالةأيةفى
للصغيرةالمواقفىنواجهبينماالحياةأوقاتفياللهنرافقنحاولإذمخننفعلمابعكىالروتينيةاليومية
مواجهتهافىصوابنانفقدوبذلكنحىبقوتنا

ليخلمءجالقدكلهللعالمالواحدللفردوالتضحيةالحبنفسيحملكانإنه2

غيرةيمتلئوذالذينالكثيرينبعكعوهذاالواحدللفردكليةنفسهاعطىفقدذلكومعلمالعا
المعونةإلىيحتاحطريقهمفىواحدفردوقفإذايغضبونولبهمالثريةاصلخلوحماسة

مجوارهمتسكنشخصيةإلىالبشارةيحملواأنويستنكفونلمالعايبثرواأنيحاولوذوالمساعدة
إلىبهمايوجهاللذينواالهتمامالسهولةبنفسللفرديوجهالذىهوالحقيقىاألصيللطبولكن
للعالم

اإليمانصرخة

99142مرتس

الجبلعلىكانلقدالمعوجالجيلأيهايسوعقلبمنتخرجألمبصرخةالفصلهذاييدا
ءهؤاليرىولكنهللعالمءالفداالشرقواتتحدىمواجهةعلىوللقوةبالعزمءمملووهوونزل

لهخاصةليكونواهمويعلميعدهمالطوالالليالىصرفالذينالتالميذ4اختارهداالذينالتالمبذ
مضطربينواقفينيراهمالعملمستقبلفىعليهميعتمدالذينالتالميذءهوالرسالتهليحملوا

محاولةمنيئسالذىللشخصبشعوراللحظةتلكفىشعرهل11بسيطموقفأمامعاجزين

ولمثلقدالطويلةواأليامالسنينعملأنرأىهلأحسنهوماإلىوتغييرهمللناسرفع
المواقفيواجهونكيفمنهيتعلموالمومعهيكونوالموكأنهمهكذايقفونلماذايثمريأت

مننيأسعندمانعمالولدإلىقدمواصاحلقديسوعيقابلهكيفالمحزنالموقفاهنى
فعللقدأمامناالذىالصغيردلعملونعمللنقمبلمضطربينياثيننقفالدعناالعألمتغيير
بهبأنهعرفبلساكنايقفلموءكهؤالجاعةيدىفىالرسالةمستقبلرأىإنههكذايسوع

العالمتخلصأنتستطعلمإنالولدإليقدموافقالأمامهالذىللصغيرالعملهذايعملأن
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بيتكأمامابنبلتيأسفالكلهالسورتبنىأنتستطعلىإنالميحإلىجاركتقرداحاه
كنجساليقهكما

تعملهاذءالغبامأذرأيتإنسحتىإليكعماأقرباعما

نثهـيهالتنالقابلتهاإنءالعرجاالبالساعد

يدكتجدهماتفعلأنهىدلفشلىشدليأسلمواجهةطريقةأسلمإت

المعجزةحدوثقواعدلهوضععندماالمريفلردلديسوكلمةرهومهمآخرأمرهناك

ماأمرأتقابلفعامحقإنهافقطالموتيةحقيفةظمةااهذهليستمنثكنتإ

والثقةاإليمانبروحالموقفقابلتإذولكنيغمشأتالبدفاألمرءالرجاعدهاعاالر هـسصاهـ

إلىءشىكالفوقيحناخالسياسلللرإنكفوريقوللنجاحهاحاعاالجهخلقفانك

جدأكئيرةءأشيابأنإحساسناهوبهااحبنادلتىاطعنةاإتممبرءشىصبأتإلحساسا
االنبينناخدثالفالمعجزاتذالشمسنحيلة

كانألنهيخدهلمولكنيسوإلىءجالقدحياتنافىمفيدأدرسأيعلمناالوالدموقفإت
وفيللتالميذفىبيهانهفاهتريساعدوهأنفىفشلواللتالميدولكتالميذهإلىفالتجأالجباعلى
عندماولكنهتستطيحكنتإنأعنالهقالالجبلمنيسوثءجاعندماأنهحنىنفسهيسر
ببعضأضعرولكنىياسيدأؤمنوصاحأخرىمرةاإليمادلهيبانفجرلوجهوجهاامهأفف

لطلبهكنامافاخدفالالكنيسةمننيأسكثيرةمراتحياتىومقلبىمنفأزلهاالثكوك
الكنيسةفشلتإننيأسالدعناننتظرهاالتىبالدورةنرهلمألنناالخادممننيأسشها

الذىهونفسهيسوعإلىنظرناإننفسهيسوثالىفلننظرالخادمنايعجبلموانباؤفسيدها

هوإليهيتجهأنيخبفاإليمانالمعركةنكسبيخعنا

الفشلسبب

95292مرقس

صياحسمععندماالجمهورولكنالجمهورعنبعيدأوابنهللوالدأخذقديسوعأنيلوح
مصروعاسقطأنبعدالولدوشفىكلمتهيسوعفالوعندثذإلماجرىوللولدللوالد

يذكرونإنهمبالذاتالريضهذاأمامفشلهمسببعنسألوهبيسوعللتالميذاختلىوعندما
بأمرهمالمرضىمنخرجتقدالنجسةاألرواحمنآويذكرونإرصالنهمفىللباهرنجأحهم
يسوعجولبمالءجاولقداآلنيفشلونفلمافا34151مرقكلمهموعلى
ولكنكمدلقوةمنحتملقدلهميقولوكأنهالصالةإلىيحتاجءالشفاهذاإنقاطعابسيطا

بالصالةللسماوىابيكممعشركةفىلستمألنكمعلمهاتحافظواانتستطيعوالم

ثقلهالهاوزناتتكونوقدللوزناتبعضلدئةيهبنافقدخطيرادرعأألنفسنانجدوهنا
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اللهوبينبينناعميقةصلةهناكتكلمماوتنتهىتزوىللضخمةللوزناتهذهولكنجاللها
خطيبمجردالوعظهذايصبحباللهشركةلهتكنلمفإنالوعظموهبةأحننااللهيمنحفقد
لممامحترفمغنىمجرديصبحالمرنمولكنالترنيمموهبةآخريمنحوفدأقلوالكرالماهر
يخضعهاوأنالبدفيهامعيشتهيكسبكاذولووزنةصاحبكلإندتهبالصالةموهبتهيدعم

األوبرامقيةاعتادتلقداللهبهايخدمأنهيعرفانالحياةفىدورهيؤدىوهولهوالبدلله
الليلةهذهاخدمثانساعدفىإلهىقائلةحفلةأىقبلدلهتصلىأنلندجمى

عظيمةوزنتهكاتمهماضروريينشيئينءالمريفقداللهمعالشركةوبدون

بدونهاالعملبصبحفعملكلعلىالعظمةتضفىالتىالحيةللقوةيفقدالحيويةيققدا

دلهشكرنقدمةوليسفنياعماليصبحروحبدونولكنجميالجسدأ

نفسهلمحديستخحمهااللهلمحدموهبتهاإللسانيستخدمانمنفبدالالتواضعيفقد2
الجمالروحمنفقدنفسهيقدماللةيقدمأنمنويدالفضيالفتفقد

هذهنهمفضاعتبالصالةيغذوهالمولكنهمالمسيحمنالقوةأخذواالتالميذإنلنحذر

عاملةفعالةحيةفلنحفظهاألنفسنااستخدمناهالومناتضيعالموهبةلدلهيعطنافعندماالقوة
لناوهاالذىدلهبالصالةوذلك

النهايةمواجهة

90313مرقس

والحجاةاألمانحيثالجليلتركلقديسوعحياةفىلمرحلةفاصالحداردنيعتالعددانهذان
عنبعيدابنالميذهيحتلىأنيسوعأرادولذلكوالصلببالعداوةحيثأورضليمإلىيصسعدوأخذ

لقدفلوبهمعلىللرسالةهذهويكتبيعدهمجاعةدىفىرسالتهيتركانأرادألنهالحمهور

تكتبلمماتوئرالالتعاليمأنيعلمولكنهوفلسفةانعاهءورايتركأنعليهالسهلمنكان
بكالمهملياآلخرينإلىحملهايسنطيعونحتىقليلةدرجةإلىولويقهمونهاجماعةفلبعلى
أيضأحياتهمفىبلفقط

للىيسلماالنسانابنألنمولمةكلمةعديهيضيفألنهأشدتحذيرأيسوعيعطيهموهنا
لقدالنابرايدىإلىسيسلمهوسطهمفىخائنأهناكأنيعلنهنامرةفألولالناسأيدى

لنقسهفاهماجهوذايكنلمربماالتقكيرهذايقودهأينوعرفيهوذاتفكيراتجاهيسوععرف
فقطالحقيقةوتقريرلهمتحذيراتكنلميسوعفكلماتولذلكيسوعيفهمهكانمأقدر

رشدهيلىويثوبتدريجياإليهينحدرالذىالمنحدريتركأنلهوذاخفيةدعوةتحملكانتولكنها

القيامةهوفهمهمسبيلفىءالكأدادلعقبةلنفهمهمعحمفيالتالميذايتمرذلكومع
علىصعبةكانتفقدالقيامةولكنيحدثوأنالبدراخطيماشيبأتحذورهمنعرفوالغد
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يهضموهاوشيئاعنايفهموذلااليئإلى9فلستمريالهمتفوقمعجزةكانتفهامهم

معيوأمامحدثتأنبعدإال

ماأمراعرفرجالفللىفىونديشاإتهمراالستفهامالسؤالعهصمتوايفهموألمولما

أنهويعرفعنهالطبيبتخريريسمعدالتككللريضالتغاصيلىمعرفةعنكفمنهخافولما
أنهيخافأدومربسيطياحدلشببرالتغاصيمعرفهعالسفماليكفىالمريضهذاخطر

ةالنلخدللتالميذئحالكانهظاممزيعرف

ألنناندهشىالرلكدهنللرلضحةاإلكالتاتفهمعلىذالمالقدرةلعدمتحرتدهققد
سمعنافلقديدكلهـالحارفضعكالغريبةالمقدرةفيهالتركلطفالغقلورنمحاالأحسنلنا

قبولهالعدمبنايودىالذىلمالموالصيركورتاعرفكمارعرقناالمسيحيةالرسالةناكحمعكما

فعقولناومراجنااتناحافودسالماآعا7ميهاالرلفغناالتىءاألضيالقيولونفرحتعرففلكمعرلكسا
مطبقجهيإلىيقودتامتجاهلألفىونبقىدونهتغدق

طىاالطموح

92353نمرق

جدالجدهادلنىالعظمىالحنمهيجيدزنزالؤاالتالميذاأنيظهرمامرفإيخيلهفىيوجدال

بينجرتالتىديخفلةالمتافشهمتفدرهـسويقبأحزقهمرقمحهإتجيلهفىءشىراليسوع

يسوعملكؤتفىينكزوتلألرضيهأاحالمهبمقىهماآلاللهيلىكقرناحومإلىالطريقفىيدالتالم
هذهكلرغمويكزلاإلرضيتنصاطدلفوقهمللرهومعهالدولةرؤسلهمأرضياتفكيرا

كانواعمابمسأكلمأحتىرهربخطآتفكمقتتعنقنوجهمأعماقأعمقفىكانواققدالمناقشة
عرضتعندمالعلنبمبكأنفسيمعةبهلجضونمايحذوألمويالخجلرأحسواسكنوامجادلون

هومنعلىبينهمفيماتشلجروامرةمدكلغ4تافهةآخيلأحسوايسوعناظرىأمامأفكارهمكل

تفكيرممانقلؤبههمفىااكرولحعهميناقشهـأيشوعباألعندماولكنالسمواتملكوتقىاألعظم
قدكئيرةأمورفىنقكرإتنباثنانىموقغتاهوهتاوهلفيههميفكرواأنهيعقلالتافه

نحسيسوععنعرضهااعاعندولكههالمسيحيهالحياةمعمتقيمةوليستتافهةتكون

أفعلأنئستطيعهككاماعملعكنقهـنمهأقملدنتساعلهثلةتااسمفلوجلواهاوعدمبتفاتها
عليههىعماظأمحعيرلحيلقنالرسلوإلختبقتذلمحةفعبتالورلفقنىيعسوعهووهاهذا

وريديهودىحعلمبهلهيتعدبمقجلكهاظسثلةهتتىيالحزبميأخذهمأنيوععلىوعن
ليستلبخسمولتملكؤلتهقىعيةلاللطعةقهوأواخهيليهحمانأثمدرساهلتالمينىيعطىأق

رقاهبلللطموحوخببسجمحاللداإلعهاتأوفىاتميتاخادماتكوفيأتقىبلسيداتكونأنف
االمتالكطموحكهريدالهحلفدطموحعرعيالحالطصوجمتقبمالهأهدفإلىوجعله

عثحعهعلىرللعملءىلملألخرمسلحلطموحوضعشءكلعلىوالخوف
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لطياةفىتحقيقهممستحيللىعثلإالصوماتالميذهصميسوعمألحضحهأتللبضىظن
المجدسجلقاسمهمحفظالذلنالرجالءعظماعناالريخخعشناقنوحونخلكفىوليههم

أولئكذلكغرأواخوتهملويرلنهمأورعنهمفيممثلةسنييمهنلخنمواشللذآوفكلوجدناهم
رجالكيارأحدلرفىيتجلترارلءورئشكللدعوعقحاوعتدعالجمآلجلبأففسهمضحوا
الطييعةأعماقالحساسةلقفللبعضفيجمعشفآقأسطعمالفيكركليسإننماقالالدولة
األوللهماسيةضريهيغتيرانموقفنفىحقيقتهعرقثمدلنالزغتأعرخهائوقدللبشرية
خأصعملئيوضعأنيحبأنهتمخيرتعتالعأكاقىوللوزلرءلولحلسةعتهآتافضلتعندما

يشكلململعصلئوللقولفىالللرضاعلمعنتعييرتىنهيجدمفلبذلكومعهوهيسال
وهناكفيهمجتارمكانالىفىيمتهيحلمأتمجبتنهيعرفوهوعملهإلىبخيليتذمرلمو

مجكمونثائةدليكونصرضمحأوعنلنكمةغايةعدئةيسيأرمىوجلعنقصة
كانآسفئتنىصديقهلهضالييهمءنليكىلمءاذساالتصاناللكلىوأسبارطة
مسهورأنتنىفكثالصديقهجملىودلكنهواليالدحكلبملتاتكصقدرللتلمىصرفأنمجب
ولكنهفادرالذأتنكالرالنيحكموهاءالنعرقكسمتىئضدلرجلكحدلسيبنطهفيأجد

ليببجيجتقىيمومجيد

انقساملتوأمرتزولالسياسةآالمزوأدضيورالألتدبرقيوأللتى
لعرمممالملىيلألنفسهمماألبلىللتاسىنظربووبخينماوحووحنتهانهللعىللكنيسه

اآلخرينقىوللتحكمةالسيأوالطموحألقتاتجبصتكبميلخروخلمةتدليعمالرهمكقعؤائولو

الالحدمةئيقيةاالعمةائنلنيعتثحأالتارجئضيقهويبهدمأنسوععووجمهذ
الشيطرءفى

ففسهمسيحخكممةحىأجمبنالمسدمحلة

73و9563عرقس

وسطهمفىئتامهولدأدعانيهارالضمنجمتافحصوالطموحامشكللصلبمهتأجمسموعالزلل
يحتلجونمااآلخرينيمنحأنعشطيعالالفهضشاهمصتأللىناجاللفئالشضعثلالزلدإن
اليشالذلملعوزيئءبالقثرارحبغلمذتكملسرجالموعتدئذفقررعلىيجممدننهإليه

قإنكموقبلتموهمءقؤإلرحبغإفائماايكلمنبهبممنلاللاليخيةئرةاجميالالجتالجقدرلهم
خدمتناويلىليتايحتأجالذىأيخنمعيمثلللنملهفسهاللهاوقينرذليلقتتقبتوممتىإنما

ءاألغتيامحعالعتناإلقأمةنسعىئنتالمحموضهققحماألكثمرأجاصوقفمىفسوعيحذرتاوبهذا
خطصتناعلىيعتمدوقالذيناليتادأجننرلئكوتتركوللسيطرةالنفوذطمللذكنينالموس
كثددفهوذاوفعيهاأنمجبالتىاللمجتمعاتلمتماقأخذالتىايختمعاتإلىنسكىوعملنا
هذاأليسءففسهلملمسيحتخدملكيت4صتهوقأخذلخسكيندإلسىهلتستعلىشلحقانعلى
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صلفبىكراألصلهؤفيآخولىيأحدطتمفكلماآخرىمرةقالهلماكرلرا

بالعبمعلىلومى

1834نعهحر

مجاولونللناسربعوكاننجسةبأرواجكثيروايصابونالمسيحأيامفىالناسكان
رحلتهمفىللتالحبد5عدوييظالقويةواحاألمروحاسبمبواسطةالألرواحهنإخراج

فاغتاظللشياطيااخىاجمحاولةقيسوعاسميستخلموقاليهودمقجاعةرثواالتبشرية

لقدبتالميذالمسيمليسهافكذأيصميقعلونتالذءهوالمنالتالميذوبقيةيوحنا

كللثيفعللفالإنسإذملهقاللدبخلوهكئاإلهاينولميسوعولكقسنرقهاعتروما

فهوعنيتأهديمقيايوتللمبدأذاوضهثملنااعديكونأنهعديهيسهلال
دننريثناهلديححبىاسمثتنبلوندمناواحدوكلمعنا

لنفسهيفكانيستطيعواحدوكلكلانسانلكوفةمكللتغكيرالقكزحريةا

هذاأخيهتفكرمجنزمأدظاآخرإنسانركلعلىومجب4إراكتهبمحضنتلئجهإلىويصل
للعهدالجنينالثرجمالتقبعضوقىتعيهماالتعارضرالتحكرالبنواليميقول

العمابالمحئعلنزيتكلموتذسالاهـايهوفاتترجماليسييطهاإلنجليزيهفىالجديل

أحمرصنهتذكرأتمجبرهنااالسيحيتبيهدشائعمرضوهذايفهمون

طرققىنقسهيجاتلدئدداتتيسونآيقرلكماآويدئضدايلدتؤكمحثرةطرقمناكأ

قكماخلقمهقاططلىفىسعماممااإلىأتباعةملاللئهإنفانشسويقولكثرة

طزيقيهاقىساراولوحتىأخوىمرةيتالقياآنإتشانانويشتطبخكرويةاألرضأن
روماكانتكماأرنحلفنفئبقهيهفىإليهبناتأننستطيعاللههكذامتعاكسيئ
كلتتعلمئقمجبمأاتاانلأهكنإليهيقودعنشطروكلالقديملمالعاعاصمة
كلعلىاستحوزقدأظآوءالسماإلىاآلوحدالطرينامملكأنهاتظضكتية

فاإالخالصفالالخالصر

فىسليصحبلعدبمفألسلسواحكفردبهطعأتمدممبرالحقإتب
أنهفىالمقكرععمحهفىدبختمحيصدبدوذءلتىوصشىأىقبول5القثراكسسا

بهدتفكيراحتراميفىللثععشهعدمإذدامأحداداكماكبهالحتديعرفأيستطيرال

كتيرةمالبسربينحدصتبايتييرتايسكق4مختالفةيطرتنفهيعلغالحقأتيعنىمحق

عميكلميكاليكيةغضحعهأنعؤلرفالوتكريمهاالنسلخهااعكرااخنراميعتىإتهالتنو
صعناهللتصبإتداالاالجماندءالرجامنأعظممىالتىاجمةهوالتعصبعإت

عتلنإاللمحسكالللخحآنيظقضضاثتعصباألالجلعلهيهالديكتاف
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ذلكؤمعفردكلعلىللضةححزلجةوهىتجردلكلمكلقوالهاللكنالمحرية

بهتحلىولكنوالدنيةللعقيدةيهدمأنلدفمننحاربآنبمقسخعحنحدودعافلها
أضحىولكىتقوالفاجصرهانتىرريفوغعهاليمناحلثحةنجبليلنيخسدلةبالقبرنةال

لهشبئماللدنقوقىااللقهلنكسبتالبنقسب

اللذالفمالثرقوعهرنغاوعقيدأقيعلىاللصحببحنكمتلذتذبهراأفىمجب3
مقريالذلنانللتإاعطمتدنلهـمبخدالمحنسنانفابمالسمتةاللكلننصبمندلماكالوكأينتجه

لنشئهـبمالنييىالللتالسظوعونانبخلنلللكنيسهسروتتكيفدليسىعواللهموالسؤال
وضعهعنختكاغينأحلىتمتلكنصئصراننقؤلشئوقبنةآلصرفتنكنيمللكنيشة

األبعنيتولرثهاليخقخوكانالنالسبتمحيؤنجاغناللقسنانىريئمحولىبحهفى
يحبهمءآبنالحالعةلهكانرجلإلىوصلآاقأظجيللىصبمقىاميامسهاتجناطآثيهروكلق
تآخرينخاتحينصنعأننالمنهكاذقماايلغىطقبابرفألنهالندربنفس

للثاليةايلواثميحندناريخاليهصلبرنتهوعنلدلمجهههصثئللنمملذخفناثيشن

اللققىبلانصيوقللألصايككبمراللوايتمائىاللثهعالافنبنللماييعرفموومات
الثالئهببنببزاأننائسعتطيعللثلتىنمقالظوناتمحىنلولمأنانسمكللنهاثاواحتك

أنغهوخلكيسننظعللللذكاالشضؤلكنحيقهايايللقكرفلنثسطيغوال
لكوثيالحقالتااسانخطشبرونادمأللخنالثيهيمبهعقإوسنآاتممهالمماافاشخزجم

ناألمرهكداااألصبااللخفيمناننلنكمنننكبمرثسوكطايندءناعحمنالالباالستئقنمه
قداييييشؤتالدذفذاالناسلتوعيخسشلحسمظآلوتئثبتيددهنلإن

لنحذرولكنالتحليمقزفيقيهالمضدملنكرالبرللكنينهاللظكرهعلدغ

لبمالالهبناعى

الهـصدبلثبال

24وء9مرقبر1

ثثئمياصادقةيسببظهلدلقصدلنفاقىدنرجمحهأديمنالذ

وللسببءأجرهأبضيعالالميحألجللصهخببفنلبمصنحرتقتمغا1
خدمهفكلتقىوالناسصيحبواللسيحييحنلنمجهمصاألنلحفدبمتللأنخلمكفي

علىدلسيحعدلوألنهعليتاحقاإنساتالكلاندجرهاىلتوآنبدالإفسالذلكل
يسيطةخدمهىنقدمهاإذمتاالسيديظلبلئتىوندمةءنالتأسصبخدماألرض

ماجمقدمواأنالناسصيطلبلمبفهباردءصاكأسلجفحلهاأنينساذكلبسحطيع
وعطمةكبروةمعناهاولكنءصغروبشبظةدمةبلهاطقغتملأذطالحتهتستطبجال

تشرحعتتيشقاقالتةحياتهااختيرتهائاجميلةةفصقريقيافىندلرسالتلمجدىتذكر
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إتسانلكللطدمةيقدمنأنالبتاتوعلمتبالذلتاآليةهنهفيهتعلمالذىالصجرلفصل
يحملونالحصالنمنجاعةشاهدتبيتهافراتحفىتجلسالمرسلةهذهكاتتوفيماماويمومامحتاج
أيةينتظروقيكونوالموثيستريحوأبأحمالهميلقونرأتهمثمالعطثىغايةفىوهمئقيلةأحماال
التلميناتالباتمنمجموعةرأتسلةالمصولكنأخرىقبيلةمنألنهمحولهمالناسمنمعونة

الحماليئلليوخجلءحيافىوتقدمنميدهبهاجرارايحمدنوهنالفصلمىيخرجنفصلهافى

المجيدللعملهذامنولملفرحالدهشةغايةفىوهموشربواءالمالحمالونخلقفالمياهوأعطيناهم
األعمالهذهفىتظهرالتىالمحبهىإليحتاجالعالمإنحرفياالمسيحوصبةنفننإدالبناتوفرحت
أخيكوجهفىوتبتسمعطثاناوتسقىضاالتهدىئنهىالحسنةبنلعمتالكماالبسيمك

األبدىللقاسىالعقابيستحقاألصغراألخبعرمنإنأيضاصحيحالعكولكن2
فلسطينفىالرحىمننوعانهناككانفقدجداالصخمالحجرهوكورالمذالرحىرحجر

المذكورةوللكلمةالبهمهاستدطحونةهووللثانىالبيوتنىءالنساقستخدحهصيرنوعاألول
ويذكرالضخميطجرهذاعنقهفىيعلقلمنكيدالموتأنيعنىوهذالملكبرلطجرتعتىهتأ

للقاسيةللطريقةبهذهروماأكرققمروماضدبالثورةفاموالملتينمنالجليليأنيوسيفوس

ويدفعهللغيرحقفىءيخطىمنولكنالعقابيستحقنفسهحقفيءيخطىمنبنيقالوالحق
إنتقولالشهيراألمريكىالقصةكاتبهنرىوقصةوهناكأقسىعقابافيستحقللخطأ
البيتفىابنتهيتركفكانعامألالرجلوكانوحيدةابنةلهوكانزوجتهماتتللرجالأحد

أنمنهوتطبإليهتنطلقالفتاةكانتللمنزلإلىيرجعكانوعندماالشارعفىقلعبفكاتت
رجليهيمددوثتركهوتلعبللشارعتذهباذويجبرهاعنهيدفعهاكانولكنهقليالمعهايلعب

فتاةواضحتالطريقوضلتالفتاةالشارعابتلأنإلىكذلدالحالواستمرجرائدهويقرأ
إلىخارجابهالنلقللمسيحفقالبطرسوراهااآلخرةإلىوذهبتالفتاةوماتتخاطئة

هناكوقالبثدةنظرثماتركهااللهوقالبلطفإليهانظرالسيولكنالجحيم
نعمللشوارفىتضلابنتهتركالذىاألبإنهالجحيقيلقىأنيستحقاخرشخحى

الشديددلعقابيعتحقالذىالشخصهوأخأهيعشالذىفالشخصر

تضحيةكليشحقالذىالهدف

3484ة9مرتس

يستحقاإلنسانأمامهدفاهناكإداألساصىالحقشرقأسلوبفىيوصهـتالفصاهذا
لطرافهمنبطرفيضحىأنماإنسانيرضىفدالجسديةللناحيةففىأجلهمزيضحىان
فيأيضاوجودلهالحقهذاالطرفذلكبقىلوكيدموتمنحياتاجنقذرجلهأيده

الروحيةالناحية

أوللخطيةحمسارانوالقلبللعينمثلبالخطيةءاألعضاصلةعنيهوديةأحاديثهناك
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لمنويلأوفقطيرىللذىالشخصتمألالشهواتأوللخطيئةخادمأنوالقلبالعيئ

ولكنالخطيةتخدمالتىءاألعضاوبعضاإلنسانفىغراثزوهناكزانيتانالعينينألنعينيهيتبع
الحيلؤفىأهدافأهناكإنهـالمعنىبهذانقهمهاأنيلحوفيايسوعقولتأخذأالينبغىذلكمع

غلتمهماتضحيةكلتستحق

متىمحعيراالجديدللعهدفىتتكرركلمةوهىجهنمعنكثيرةإشاراتاالياتهذهوفى
يعقوبه21قألو133ء030182810933و92و522

ففيهشريرتاريخلهمحعيبوادىوهوهتومبنوادىأوهنومللكلمةمنتأقىوهى36

2أيضااألمرهذامنسىوفعل823أخبار2النارفيعبرهمبذاألطفالأحازأحرق
ملوك2نجسوادىهوهنومابنوادىأنإصالحهنىيوشياأعلنفقدولهذا336أخبار

ذلكومنأورشليمساكنوفيهيلقيهاالتىالفضالتحرقفىاستخدمفقدولهذا321
ءنطكىالنارهإنتقوألالتىالصورةأصلهووهناقائمادخانهواستمرالديدانفيهعاشت

األشرارأرواحتهلكفيهالذىللمكانرمزاأضحىثم6642ءإشعيايموتالودوده
رمزااضحىلقدالجحيمسيرثالناموسكلماتيحقرالذىءالحاطىلناليهودمعلموويقول
العقابلمكان

عليهأطلقلقد3تضحيةكلعلىيقدمأنلالنسانينبغىألجلهللذىالهدفهوماولكن

الصالةفىاللهملكوتمعنىفمااللهملكوتاسمومرةمرتنالحياةاسميسوع

األرضعلىكذلكءالسمافىكمامشيثتكلتكنملكوتكليأتللتعريفنجدأننستطيعالربانية
تليهأعبارةمنةعليتكونالذىالعرىللشعرصمثلذلكفيمثلهامتوازيتانالطلبتانوهاتان

تعنىالهفملكوتاألساسهذاوعلىللمعنىمكملةأومفسرةأولهامرادفةإماأخرىعبارة

ملكوتدخلالذىالشخصهواللهمشيئةيعصلفمناللهمشيئةتسودفيهالذىالمجتمعذلك
فمشيئةءشىبكلاإلنسانيضحىأنينبغىألجلهقدالذىالهدفهوإذناللهمشيئةفعملالله
بالسالميمألناالذىحياتنافىاألسمىءالشىهىالله

بمعنىالفردوليسالكنيسةبهيعنىوهومجازىكالمالمسيحكالمأنأورمجانوساعتقدولقد

فاألمرذلكغيرالحقيقةولكنءاألعضاكليفسدانمنبدالللفاسدالعضوتقطعالكنيسةان

علدةلقطعيضطرقدلدئهمشيئةإطاعةألجلاإلنسانأنيعنىوهوانسانكليخصجدأشخصى
فردكلخصوصياتمنالعملوهذااألعمالمنعملأوءاألصدقامنصديقأودلعاداهمتامن

جراحيةعمليةكأنهمؤلماقاسياهذاللقطعيكونوقدالخرإنسانيعملهأنيستطيعفالبعينه
ءفتمتلىاللهإلرلدةتخضعللتىلطقيقيةالحياةيعيشأنيدسلمنضرورىأمرولكنهالجسمفي

لطقيقيةالحياةضروراتمنولكنهصعبإنهالكاملبالسالم
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المسيحيةالحياةلح

99455مرقس

فىالمفسروناختلفىماوكثيرأالجديدالعهدفيءاألجزاأصعبمنتعدالثاللةاألعدادههذ
هذهترابطعدمفىيكمنبلاألسلوبوالللكلماتفىليستالصعوبةهذهوسببتفسرها

هذافىمعأجمعتمنفصلةمواقفثالثةفىللمسيحقالهامنفصلةأفوالثالثةفكانهامعأاألعدلل
جهذهينطقكانيسوعإنيقولونداألنههكذاتبارهاللىللمفسرينمنمحمرويميلالمكان

الموقفيخسونولكنهمالقويةاألقوالهذهيحفظونالسامعونوكانالمراضابعضفىاالعالنات
األعدادهذهبنويقولونمعالشايهامعااألقوالهذهيجمعونفكانواولهذافيهفيلتالذى
للصنفهذانفسمن

حدةعلىعددكلسنعاملهنافإننامحقينغرئممحقينواءوسوا

الذبائحيقدمونكانواعندمااليهوديةللعبادةإلىبناجعسهذابناريملحواحدكلا
العهدملحيسمىالملحهذاوكانالذبيحةعلىالملحيضعونكانواالمحرقةمذبحعلىتقديمهافقبل
وكانالذبيحةلقبولضرورىوهوه31أخبار8192عدد231الوبيئا

بملحتملحذييحةكلكانتكمايناريملحأنيجبللمسيحيةلطياةتقبلأنقبليقوليسوع
عمالنللنارذللثيعنىفماذااللهلدىمقبولةالحياةهذهتجعلالتىهىالنارهذه

ذللثبعدنقيأالمعدنقىولالشوائبفتعزلالمعدنتنقىالتىهىالنارإنالتطهيرأ
الممدحةفالحياةللنفسفتتنقىالخطيةهزيمةعلىالتدريبتعنىإنهاالحياةتطهيرالىتشرلذنفهى
إعالنانهوقبولالكاملةوطاعتهاللهعملقبولبواسطةتنقتالتىالحياةهىبالنار

الحياةهىونجحثوالمناعبوالتجارباالضطهاداتفىجازتللتىفالحياةاإلبادةب
دلسيحيسوعألجلحياتهوضياعبلممتلكاتهضياعراضياقبلمنوكلاللهلدىالمقبولة
بالنارملحتحياتهتكون

اللهلدىالمقبولةالحياةهىوالمضايقاتبالتدريبظهرتالتىالحياةيعضىاألولالقولفهذا

لكالفإنناللتفاسيرأحدنذكرهناكناوإنتفسيرهفىاصعبفهوالثانىللعددأما2

ذلكنفهمإننايملحالفهوفقدسلوحتهذالحلأنمعنىماأخرىكثيرةتفاسيرهناكأن

مهمتانخاصيتانفهناكالملحخضائصعرفنالذ

ملحبدون5كإذاطعامأىأوالبيضةطعميعرفوكلناامللجيداطعمايعطىأنهأ

عمليعملالملحانيعتقدونلليونانيونوكانالفسادمنءاألشيالحفظيستخدموالملحب
جاطلىلبقىالملحفىحفظلوولكنهليفسدلنفسهتركلوالمذبوحفاللحمالجسدفىللروح
يتصفللعالموهذامبادئهيعرفالعالموثنىعالموسطفييعيشفإنهالمسيحىوكذلك
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األولىالكنيسةعهدفىوخصوصأأمرين

فىالعالمهذاانغماسكاذوماقلقعالىالوقتنغسفيوهريطاقوالمضايقإنها

الشاعرأرنولدمفالكماالحقيقيةللحياةمعرفتهوعدمقلقهعلىإالعالمةالواسعالترف

الفاسدةوالحياةباالحتقارالعالمدلكامتأللقد

جحيحاالناسحياةمنالقلقوجعل

لمترفة01حجراخهمويناموذالرومانءاألمراوكان

ويتقشفونيصومونخمويشربونيأكلوذ

بالزهورأنفسهمويتوجون

المرعبةالطويلةالساعاتليقضونذلك

طعماتعطىأذعلهاوكانالمسيحيةتءجادلتعفنحويسحدرالذىالقلقالمتعبالعالمهذافقى

للفسادمنوتحفظهالعالملهذاجديدأ

جاعتفيهاولكنواالنحاللبالفسادأتفهاإلىروماامتألتولكممنحاللمالعاكان2

منالطعامالملحيحمىكماالمجتمعوتحمىالقاتلالسملذلكترياقاتكودذعليهاوكانالمسيحية
الفساد

أنيمكنوالالتعفنمنوالحفظالطيبالطعمإلىيحناجالعالميقولإذنبيسوعوكأفى
المسيحىيملحلمفإنأبهاللعالمأينفمنالصفاتهذهالمسيحىفقدفلوالمسيحىإاللهجهيهما
السكينالعالمهذايحيافكيفالمسيحيقوةواضطرابفلقمنفيهماعلىيتغلبلمإنالعالم

نفسهفىطاهرالملحاآلخرمعواحدكلعمالمفىوكيشوافسكمأننىملعلكمليكن3
أطهرمنيعتقدونكانواكمايأقىألنهالملحمنأنقىيوجدالأنهالناسعرفالقديمالعالموفى

ليكننقولأنيمكنهذاوعلىالضاصعبياضههونقائهوداللةوالبحرالشمسمصدرين

اآلخرينوكراهةالذاتوحباألنانبةمنليطهرمالقدسالروحالمطهرللروحفيكم

حولكمالناسمعصالمفىتعيشواأنتستطيعونوعندئذوالحقدوللقلقالغضبمنليطهرآ
الذىهربالمسيحوامتألالذاتمحبةمنطهرللذىالشخثاإنيقولالمسيحكانآخروبمعنى
حولهاالخرينمعالحبحياةيحياانيستطيع
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العاشرألعحاح

للشرأمللخير

21اة01مرقس

وهكذاأورشليمإلىيدخللمولكنهاليوديةإلىفوصلالجنوباإطريقهفىيسواستمر

عنيسألوهلكىالفريسينمنجماعةهءجامامكانوفىحطوةخطوةالنهايةمنيقترتكاز
كانتماذابالضبلىندرىولسناالطالقمشكلةوهىالدينيةالبهوديةالمدارسصحيرتمشكلة

هذهفىبهليستنروايسوعرأىيعرفواأنيدونسكانواهلللسؤالهذاءراالحقيقيةالدوافع
كانوافهلواحدةمنوبأكثربواحدةالزواخعنأخرىمراتتكلميسوعأتبداالمشكلة
هيرودسإلىكالمهينقلواأنأرادواأغمأمسابقةمراتفىلكالمهمناقضايسمرهأذيريدوث
مدىطهرواأنأرلدواأنهمأمالقاتلفلكأيدىإلىيدفعونهوبذلكامرأتهطلققدكاثالذى

ولضحأيكنلمهذامنشيئأأنومعويهلكونهضدهعلةفيتخذونهاوالناموسرللتقالدكسره
جدرانبينتبحثةديميمشكلةحقيققافىليستمشكلةإليهحملواأنهمهوالموكداألمرلبم

ةاألسحياتهممقدساتأقدسفىدلناستمعشعبيةيوميةمشكلةهىبلىالمدارس

المثلكانتالروحيةفالطهارةللزواجاألعلىالمثليعداليهودىللزواحكانالنظريةاالحيةومز
عداماخطيةكلضلىاللهيصيرقالواولقداألخالقيةالفضائلأهموهىلليهوىاألعلى

األصناميعبدأالسبيلفيبنفسهلليهودىيضحىأنمجبشعبهيتركاللهتجعلالجاسةالنجاسة
ولكنعطيمةمثلهذهامرأتهالرجليطلقعندمايبكىنقسهالمذيحإنيزنىأويقتلأو

ذلكوعكسذلكغيرأظهرتالعمليةالحياة

إليهاينظريكنفلمللمرأةالرجلنطرةفىتكمنكانتاليهوديةاألسريةالحياةفىالمشكلةإن

ءيشاكمايطلقهاأنويستطيعءيشاكمافيهاينصرفحرفهويملكهكمتاعبلنظيرهكشخص
بالبرصللزوحيصابكأنقاهرةألسبابإالتطلقهأنهىتستطيعالبينمااألشابوألتفه

فىباطاليتهمهاأناوءعذرايغتصبأنأومثالالجلودكدبغمحتقرةصناعةفىيشتغلأو
يطلقهاأنزوجهاميقتطلبأنللراةتستطيعألجلهاالتىاألسبابهىهذهالزواجقبلسلوكها

وتزوحامرأةرجلاخذإذاا42تثنيةفىءجاماعلىللطالقمسألةاليهودبنىولقد
يدهايدودفعهطالقكتابلهاوكتبيثععيبفيهاوجدألنهعينيهفىنعمةتجدلمفإنبها

وخطابطالقلكتابمنىهذاليكنبسيلىتهاءبدافىللطالقوثيقةوكانتبيتهمنوأطلقها
تعقدتاأليامبمرورولكن5شتريدمنتتزوجىأننستطيعىحتىوتحريركعصمتىمنإطالقك
للتاريخبحسبلمالعامنسنةضهراسبوعيومفىإنههكذاوصارتالوثيقة

حاضرأنادىاسموألىللفالنىفالنأنانهرءشاطىعلىالموجودةمدينةفىالمستعمل
ألهلكوأرسلكأنكركخارجىضغطوبدونرغبتىبحسبمدينةمنمولطنلليومهذا
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هداأحديعيقكفالتريدينمنتتزوجىأنويمكنكتدعيناسمبأيةللفالنيةيلفالنةأبعدك
تحتاحوكانتواسرائيلموسىناموسمجسبعنىوانفصالكوإنكاركطالقكخطابهو

كاندقدالسنهدريمفىتحقظثمقضاةثاللةيدىعلىتقبلأنمجبثمليصيعهاماهركاتبللى
سهالالطالق

عيببهاوجدإذاالتعبروخصوصاالسابقللعددهذاتفسيرمنجاتكلهاالمشكلةلكن
سماىمدرسةاألولىالمدرسةمدرستينيلىالتعبرهذاءإزااليهودىالفكرانقسمولقدءشى

إمراةإيزابلةءردارديئةالمرأةلتكناكبرالمعلماىوقالفقطالزقعيببأنهالعيبفسرت

وقدهليلمدرسةفهىالثانيةالمدرسةأمافىتطلقأنيمكنفالزانيةتكنلمإنولكنأخاب
عملفيالمرأةمهارةعدميعتبرفدفمثألالزوجيعجبالشعانهعلىالعيبهذافسرت
غريياشخصاكدمتإنأوالطريقفىوغزدتبمغزلهاامسكتلنوكذدكعديهتطدقعيبأالدام

راقتإنفقالتذلكمنأبعدللىكبامدرسةذهبتبلدنالجكلبيتمنصوتهاممعإنأو
السبابمنتشراللطالقأضحىوبذلكزوجتهيطقانيستطيعفإنهللزوجنظرفىاخرىإمرأة
كيرمشروعأنهعرفنألخهنالزواجفىترددنءالنسائنحتىسبببدونيكنلمإنواهية

المناسبمركزهفىالزواحيكونأنوأرادالمرأةبجانبيسوعوفففقدولهذامضمون

بأنأضافولكنهالموسوىالتشريعمناقتبسقديسوعأنأوالءاألشيابعضهناونالحظ
أحسنيجدلمموسىأنيعنىأنهإماللتعبروهذاقلوبهملقساوةالتشريعهذاوضعقدموصى
أنفأرادفظيعبشكلانتشرقدالطالقأنوجدأنهواماالقاسىللشعبلهذاالتشريعهذامن
عنعبارةا42تثنيةيكونوبهذاءكالوبايتفسىالحتىالتشريعهذافوضعمنهيحد

اقتبسهالذىالمكانأمأاألبدىءالبقابهيقصدلموممعلوموقففيمخصوصلغرضوضعتشريع
وأنثىذكراخلقاللهإنيقولحيث17222تكفىفهورأيهعليهوبنىهو
الكونصميممنطبيعىتشريعإنهيقصمهأنبشرىتشريعأىيستطيعالدامممواحدرياروفى

واحدااالثنانيصبحبحثقوانينهتتغيرالالنى

يجوزواحدةحالةيذكرمتىنجدبتاتأللطالقمرقسينفىبينماأنهفىتكمنهناالمشكلةولكن

نلسأننستطيعالحقيقةوفىلليهوديكتبأنهإذذلكفىصادقومتىالزنىوهىللطالقفيها

الخطيةهذهارتكبثفعندماحماللزوجيةالعالقاتيقطعللزنىالنأيضامرقسفصةفىذلك
جدأجائزأالطالقوصارممكنةغيرطعالفةأصبحت

محطمةواألسرةالبيتحالةرأىعندماحزنيسوعأنهوالفصلاهذفىاألساسىءالشىلكن
ورابطةأيضأمسئوليةولكنهفقطللمتعةوجدللزواحأنظنواللذينأولئكيذكرانفأراد
المتدلكلىالبيتتسندقويةدعامةنىلكانبذلكيسوعإنعميقةروحية
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السموأتملكوتءهؤالمثل

513161مرقس

أحدإلىاألولميالدهمعيدفىخاصةأطفالهنمجضرنأنلليهودياتاألمهاتعادةمنكان

بأطقالهنيسوعإلىاألمهاتتءجافقدولهذاويباركهمعليهميديهيضعلكىاليهودمعلمىركبا
عينهالسببلهذا

إليسائرايسوعكانفلقدفيهحدثتالذىدلظرففىيظهرانوعمقهاالقصةهذهوجمال

كثيرافيهايفكركانأنهوالبدآتيةالبدالمأصاةإنعليهمخيمموتهشبحأنيعلموهوأورشليم
للذىالكبراأللمظاللرغمإليهاألطفالءهزاليقبلفيهالذىدلرقتوجدكلههذارغمولكن
معهملعبأنهوالبدفابتسمبهمفرحافلبهوانفتحلهمذردعيهيسوعفتحاألفقفىيلوحكاذ

يحبونالالقلوبغالورليسواإنهمعنهيبعدوهمأنالتالميذأرادعينهالسببولهذاءالئىبعض

يتركونهالفلماذااألساةإلىينظرإنهمثقلإنهليسوعالوقتيوفرواأنأرادواإنهماألطفال
يأتوناألوالددعيسوعقالذلككلرغمولكىذلكمنكزيتعبونهلماذاوحيدأاالن
إلق

يهغوالنكاباألوالديهغللذىفالشخصيسوعشخصيةعنبعمقلناتكشفللقصةوهذه
التكشيرطبعهمنليسقلبهمويضحكيبتسمالوجهبشوششخصأنهالبداألوالدبه

تجدمنهولطقيقىللسيحىإنقيلؤلقدإليهيجرواأنجرأةاألطفالوجدولهذاودلغضب
يسوعشخصيةحالوةأوضحتللقصةهذهبينهوأمامدارهحوليلعبوناألطقال

األطفالنىيسوعيراهالذىءالشىهوفماالسمواتملكوتءهؤاللمثل

ومكاننهاالجتماعيةقيمتهفىيفكرأنبعديتعلملمإنهبطيعهمتولضعللطفلإنتواضعه9
تربيةضحيةفهموجدواوإنمعدومةتكونتكادقلةبالطاهريهتمونالذيناألطفالإنالعامة

متواضعالطفلإنخاطئة

االستقالللعديتعلملمإنهبطبعهمطبعولكنهاألوامربعضالطفليعصىقدهطامح2

افهوعناآلخرينعنيفصلهالذىالمفتعل

أمرينفيتظهروهذهثقئه3

يكتشفوقدقولكلفىصادقوهوئعكليعرفأباهانيظنإنهللسلطةقبولهفىأ
فبهيثقفهوولهذايكبرأنبعدولكناالعتقادهذانقص

صادقانهرديثاشخصااآلخرللشخصيكونأنيتوقعالانهاآلخرينفىثقةب
األطفالأحدجاعهعتدمافوحياتهفىععهمدحأعظملنللرجالءعظماأحدقالودقدءللغربا
هءحذالهبطسأنمنهوطلبءالغربا



الثقةهذهيستحقونالأشراراهناكألنعليهخطراهذايكونفدكلهالعالمفىيثقالطفل
أحدفىالشريعتقدوالللكلفىيثقللطفلولكن

بالقسوةعوملولوبعدوالمرارةبالكرلميةيحتفظأنيتعودلمصيرةداكرةللطفل4
المسامحةمنهنطلبأنللييحتاجالأنهحتىتامأنسياناسىإنه

السمولتملكوتءهؤالقلمثلولهذا

تحعاجالصالحمنم

517122مرذ

األناجيلقصصأقوىمنتعتبرالقصةهذه

كنىشخصعلىةغريطريقةكانتالمسيحإلىالشابهذاءجاسقاللتىللطريقةإنا

بالموتعليهالحكمطريقفىيسيرللناصرةمنفقصرنبىأمامساجدايأقىفهوارستقراطى
تتملقاللهويقولأيضابسرعةيجيبهيسوعولكنللصاعللمعلمأيها5بسرعةقولهدألئم
للشابهذاسلوكأنويلوحبارداءماالمتحمىللشابهذاعلىألقىوبهذااللهإالصاعال

وظهرهعليالشخصىسلطانهأظهريسوعولكنشديدةعاطفيةحماسيةللحطةنتيجةءجاللغريب

الساخنالحديدعلىيضربلموبالعولطفيؤخذلميسوعأنهاألولىللناحيةناحيتينفيذلك
يحمدالإتعليهقادمأنتفيماوفكرتأملإنتظرللشابيقولإنهذلكالكثيرونىنىكما

وإالالتفكررلسلطانتخضعالعاطفةهذهيدعأنيحاولبليصدهالإنهموقفهفىالشاب
للعمليتقدمأنقبلالنفقةيحسبأنإنسانصعلىتخمدأنبمجردالبنيانكلالخهار

الحاجةشديدفىغندرسايعلمناهتاوهومباشرةاللهإلىأشاريسوعأنهىالئانيةالناحية
الخطرلنللمعلمأوالواعظشخصيةللىالاللهإلىالناسيوجهاانينبغىوللتعليمالوعظإناليه

طريقعنيأتىاإللهىالحقأنننكرالإننااللهويتركبالواعظيتعلقالمتعلمانفييكمناكبر
اإللهىالحقيعطىأنيجبولكناإللهىالحقلقهممهمالشخصيةلهذهاإلخالصوأنشخصية
ئوالاللهالشخصيةعنويفضلاألولىالفرصة

شخصالإنالمسيحبةفىكافغيريمتلكوماالغيراحترامأنواضحةبكيقيةيتضحوهنا2
عنتعبرالتىالوصايايسوعاقتبسولقدحقيقيأمسيحيأليسولكنهعطيمشخصهوالمحترم
الخاصةالوصيةءياستثناالوصاياهذهلكنكلهاعحلهاللشابأنوعرفالمحترمةالحياة

هىالمسيحيةدلعالقةإنذلكمنكرللىيحتاجإنهسلبيةوصاياكانتاألسريةبالعالقات
أنيجبفيهمخيراتعملأنيجببلللناسضرراتعملالأنكيكفىألإنهإيجابيةعالقة
هوءالشىوهذاواحدءشىيعوزكناقصةحياتكإنالشابلهذاالنيديقولهناتحبهم

ءاألبديةالحياةيحبإنسانحياةفيعنصرأهم

هذاالسخصىوقاركمنأخرحلهيقولكأنهحقيقىبتحدالشابيسوعيواجههنا3



تجدوأنتالتاسفىخكالاعملضارأشيباتعملأالهىاألبديةلطياةإننفكركعنف
تسرقفلمعترماكنتلقدممتلكثمكوعننقسكعنأخرجالكاملةوالسعادةاألبديةلطياة

شقولمتطملمإنكعندكماوتقاحمهمناآلخرفتعطىمسيحياتكنلمولكنكاآلخرين
المسيحيةالحياةلماأحداتؤذىيالهىددترمةدطياةإنتضحولمتحبلموتساعدلمودكنك

عللهيقوليسوعانتكلفهمللمسيحيةفىللثمابهذايطنماذاللكلتنفعأنهى
ثكفللنأريدالولكنىللمسيحيةأريدللشابفيقولتملكماصتكلفكمسيحيةتريد
المسيحييئمنمحوونبهلصبللذىالمرضالشابهذامرضيكمنوهناتطلبمماءبشى
تدفعالتىالسيحيةولكنامتيازلتمنفيهابماللمسيحيةأرلدإنهللكاملةالمسيحيةدهـلمإنه

شيئأمنهادهـفلمتتكفلالنىالمسيحية

أشيلتحوىالنظرةهذهإنوأحبهللشابإلىيسوعونظر

دفعتهالمحبةوهذهعظيمةمحبةأحبهلقديكرههلمإنهتدعوهالتىالمحبةغوىإنهاأ
ماطلبمنهيطلبألن

الىليدخلاألنأنيةالناعمةحياتهيتركألنتدعوهنظرةإخهاءتهلمروغدىفيهاوكانب
الجريئةالسيحيةالحياة

اختارإنساناراىالذىالرجلحزنألنهقارسأصيلحزنوهوالحزننظرةإنهاح
رفضهيحلالماورفضعملهيحلالماعملالرفضطريقلرادتهبمحض

رفضنالذارفضناعلىوالحزنلرؤتناوالتحديةالدلكليةلدبةنظرةإنهايسوعإليناينظروهكذا
اللهسمحال

الغنىخطورة

013272مرقس

الواقفالجمعوعيونيسوععينىأنوالبدحزيناومضىيسوعدعوةالغنىالشابرفض
ماويقولحولهمنللىيسوعيلتفتوهنااألنظارعنغابأنللىالسكينهذاتتبعتمعه

التىدحمعبههـككرنيماتاكلمةاستخدمولقدللسمواتملكوتإلىاألموالذوىدخولأعسر
سمعواعندماالتالميذذهلولقدباألموالقيمتهاتقاسءاألشياصبأنهاأرسطاطولييعرفها
علىراسالليهوديةالمعاييرصقلبيسوعقولألنانذهالهممننحنقندهوالهذايسوعقول
أناولوالالغنىعلىاللةرضاعالماتمنعالمةهوالغنىأنيعتقدونديهودكانفقدعقب

فتىكنتالمزاميرقوليؤيدهماوهذاللوفرالمالوأعطاهعنهاللهرضىلماصاعاإلنسان
حاولواأنهموالبد7352مزاميرأخبزاتلتممىذرسهوالعنهتخلىباراأرلموشختوقد
بسهولةاللهملكوتيدخلابذىالرجلهوالغنىللرجلألنللقولهذافىيسوعيناقشوأأن
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علىالمتكليندخولأعسرماوضوحاممربطريقةأخرىمرةقولهيكرريسوعولكنامة
منكثروالنجاحالغنىخطورةيرىاناستطاعمنهناكيكنولملللهملكوتإلىاألموال
األخطار5ههىفمايسوع

بهيهغمالديهبهيربطهمافلديهالعالمبهذااللسكعلىاإلنسانتشجعالروةإنا

منتحويهوماالقالعإحدىأحدهمرأىوعندماينساهأويتركهأنعليهالصعبمنأنهحتى
الدنياهذهعلىاإلنسانأنظارثبتتإنهاجدآصعبأالموتفىالتفكيرتجعلأشيلهنافالالغنى

كتبتالحقيقيةالقيمةبلغةالالمالبلغةءشىكلفىيفكرجعلتهبالعالمتمسكوإذا2
وترعرعواوشبواالجبالفيأبناؤهاولدلقدفيهتقولللصحفإحدىإلىخطابأالرعاةأحدزوجة

كلهاةاألسوسكنتالمدينةفىعمالأبوهموجدمايوماولكنوإخالصومحبةبساطةفى
إلىوإخالصهمبساطتهممنوتغيرواإليهاوينجرفونالمدينةبحياةيحسوناألوالدوبألالمدينةفى

فىاإلنسانيحياأنأفضلأيهماخطاجهافىالزوجةتصرخوهنااألخالقمنمنحطمستوى
31بالمالءلشىكلفيقيسالمدينةهذهوسطفىيعيشأموالبساطةباإلخالصيتحلىوهوالجبال

بالمالإالتثمنالقيمةكلإنبالماليشترىأنيمكنمثعكلأنيظنبألعالمالممسكإننعم
فىاالنسانيفكرأنالمحزنمنإنهيمضتريهاأنكمارمهماالماليستطيعالقيماهناكأنوينسى

بمالهءشىكليشترىأن

أمرانهواألموالكامتأنيسوعكالممغزىإن3

القليلولكنوينجحونالفقراختبارفيرجلمائةيحوزفقدلإلنسانشاقاختبارأنهأ

مستبدامتكبرامتعجرفاالرجصاحبهمنيخلقماكثيرآفالغنىللغتىتجربةفىيثبتمنجدا
الغنىتجربةفىيثبتالذىهوالحقيقىالرجلإن

ماوبكرةينفقهوكيفأموالهجمعكيفبأمرينيقاسفاإلنسانمسئوليةإنهب
كريمأاستخداماأمأنانياإستخدامايستخدمهفهلعليهمسئوليةمنتقعمابكثرةحصل

اللهعنوكيلكأنهأملوحدهملكهكأنهأيستخدمه

عليهمردولكنإذنالجميععلىمستحيلالخالصأنيسوعكالممنالتالميذظنوحاأل
للرجلاللهعندمستطاعءلثكلألناللهعندليسولكنمستطاعغيرللناسعندأيسوع
هذاالخالصينالالخلصةاللهفوةفييثقالذىأمايخلصأنيستطيعالمالهعلىيتكلالنى
للمسيحىاإليمانصفىاألساسىالفكروهووبولسيسوعفكر

ألحدمدينأليسالمسيح

م01821مرقس

الشابرأىلقدوعقلهقليهفىيعتملعمافيعبريسرعانهلوبدأيعملبطرسعقلبدأ
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ملكوتيدخلأنيقدرلمالمسكينأفهيعلنيسوعولقداتبعنىأيسودعوةففه
كيفيذكرثمالتالميذوزمالؤههولهوجهتالتىدلدعوةتلكيذكرلدأهنا5سمراتأا

وإجابتهيسوعجاوبهولقدلذللثنتيجةلهمسيكوذفماذاليتبعوهقاموا5ءصىكاتركرا
ءاقساثاللةوتتعه

حدثولقدضعفمائةويأخذإالاللهلملكوتشيئأيعطىالأحدأإنيسوقالا
كانفماالمسيحيةدلعقيدةاحدهماعتنقأمحنيرأحدثفقددألولىالكنيسةءأيافىفعالذلك

للتيوتمئأتليجدبلليتشردالاألسرةراالمنزلمنفخرتبيتامنطردتهأناإتهأسمن
وجههفىأغلقفعندمانفسهبولهوذاكعلىمالوابرزةتسنقبلهاألصرماتاءتغصن

فىراورشليمدمشقفىبلفقطأنطاكيةفىااممبرفاالمسيحيةأيرتهإلىذهبأصرنهنزل
يقولإنهسيحيةاواألسالبيوتوجدمكانكلفيواليوناتفلسطيئفىالصغردأسبا5باأ

أسرتهإن51فليمونابنهالهانسيموسعن6131رويةامهإنهاروفامعن
للذفيالحمرالهنودوسطفيجحمالمرسلينأحدكانبيماالمسيعفىأصرتهفاحخوتهرفضنهالجدية
القبيلةشيخبليهءوجااآلباللهإلىيعالحمعوهعندماإنذهلواثمماوالبرقالرعدمناخذرا
أناأفيمونأنيمكنوهللمأثإنهنعمالمرسلأجابأبوكاللةإنتقولهللهفال
هاتأخىألةإذن9المرسلإلىيدهيمدوهوالشيخفأجاب6أبوكإنهالمرسلقألأيضأ
األرضإتساثشحعةاسرةيخدولكنهاألصريةبالربطإنسانيضحىقداخوهإنهنعميدك

ءوالسما

لذلكشيبينيضيفيسوعولكن2

بأنالسامعينيغرلىالذىالمادىالتفكيرحبلقطعوبذلكاضطهادهناكأنأضافإنهأ
الناسيخعلمألنهأمانتهمجدفييسوعيظهروبذلكماديةليستالمكافأةإنفبهيخعمسوا
يقولإنهالجميعخدىبلإنسانأيرشلمإنهثمصمعبطريقللسيحبطريقإنصهالطريقا
مغامرارجألكنتإنتستحقهاكنتلنولكنالمكافأةلكوضعتلقدنعملهم

الحاضرلمالعافيمكافأةيعدلمإنهاآلتىلمالعافكرةفهوأضافهللذىالئافىءللشىأماب
العالميملكإتالناسمعحسابهيصفىلكىللعالممذافقيملكالاللههنايتاجرالإنه

أيضالآلقى

لبطرستحذهـإنهأوليئواخروناخرينسيكونونأولونكثيركنألنااتحذهـيضعثم3
يذهلوقداللهمعالحكمإنلهقاليسوعولكنيبازاةسبنالوبأنهبالفخرأحسربماللذى
الصفآخرفىنقسهفيجددلمقدمةفىأنهلحدهميظنوقداإللهىالحكمعندمايعرفلمللعا
للقدوبخفاياعرفللذىدالةيدفيللهافىللقرلنءالكبركامنتحذهـإنه
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تقتربلنهاية

012343مرقس

اآلنيسوعفحياةالبشريةالطبيعةأسرارأعمقخفىقويةحيةلصورةمؤثرحىوصفهذا
تحديدفيقاطعامرقعكانولقدأورشليمإلىغائيأوجههثبتألتهاألخرةالمراحلتدخل

فيلبعقيصريةمقاطعةإلىالعثعمالإلىسارالجيلفيخدمتهفبعدوخدمتهالمسيحإتجاهات

األردنعبرطريقعاليهوديةإلىللرحلةثمالجليلفىالوفتبعضءقضائمالجنوبإلىالرحلةثم
أورشليمإلىالطريقاألخيرةالرحلةتأتىثم

يسوععندشيئاتظهرالصورةهذه

فارتبكواالداهميالخطروأحسواوحيدأيتقدمهموكانالطريقفىسارواتوحدتها

التالميذشاركفلووحدهيقررأنيسوععلىوكانشيئايسألوهأديستطعوالموواضطربوا
اإلنسانيواجههاأنيجبالتىاألموريعضوهناكعزمهيثبطواانجهدهملحاولواالقرارهذانى

اللهمعنفسهيجدإنهوحيدأليسذلكمعولكنهبنفسهيطرفهاالتىالطرقوبعضلوحده
يتركهالاللهإذ

اإليمانهوإنماخلفىءشىالأمامىءشىال

صخرةعلىمثبتأنفسىسأجدالنهأئىءالفضاهذافىصقطتولو

لوجهوجهااآلبمعوقوفهوحدةولكنهاوحيدايسوعكان

ثالثأعلنيسوعأنمرفسذكرلقدهناالمطلقةيسوعشجاعةظهرتلقدشجاعته2
المرةففىسابقغاعنتقسوالصورةكانتمرةصفىولكنيواجههالدىالمصيرعنمرات

األضرةوالمرة913الخيانةأضافالثانيةالمرة813قسمربسيطاإعالنأكاناألولى

عمارويدارويداللتالميذيكشفأنيسوعأرادوكأنماءواالستهزاوالبصقاإلهانةاضافهنا
ردشجاعةهواألولالنوععانحميقتهابفىوالشجاعةشجاعاكانعذلككنهولينتظره
لملىهادىشخصمنينقلبمحأةعصصموقفيواجههمعندماالناسيعكهأناىالفعل
اإلنسانفيهايفكرلمساعهابنتشجاعةإنهاالمتابهكليواجهقويايصبحانهجبارشخص

يحدثأنقبلمنالمحتومالمصيرترىالتىوهىالشجاعةمنآخرنوعهناكولكنقبلمن

ئابتبقلبيواجهذلكمعولكنهالموففمواجهةوعدمللرجوعفرصةللشجاعيعطىلكوبئ

مهتزةأومضطربةالغيرللثابتةالمواجهةإنللنبيلةالشجاعةهىمف4الهروبدونالمرقفبذلك
شجعانأشجعكانيسوعإنلقلناىأمقياسمنهناكيكنلمولوحقاالساميةالشجاعةهى

ألرضا

ذلكلهمأعلنلقدالموتالىطريقهفىيسوعأنالتالميذايقنلقدالمحبوبةخعتث3
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إلىجنبااالثنينوضعولكنطويالانتظروهللذىالمسياهوأنهيوقنونكانوانفسهالوقتو
التالميذجعلماوهذامهماشيئانعنىالمبتورةمعادلةتكونأنهافالبدجهودىكلآمامجنب

إلىجعواهـاقيستطيعوافلمذلكمعولكنيموتوكيفالمسيايكونكيفيفطربون
ئبتتالتىالمحبةتلكاألصيلةمحبتهمإناكملصديقهمفيهرأوالقدأحبوهلقدءالورا

شخصيةيسوعشخصبةإنكلناإليهانحتاحالمحبةهذهيكتتقهمالذىوالغموضالقلقرغم

واضطهادوقلقعنتمنحبافىيقابلمارغممحبوبةطاغية

الطموحمطلب

015304مرقس

األموربعضعنتعلنكاشفةالقصةهذه

0203متىإنجيلهفىمتىكتبهأالقصةهذهنفسهمرقسعنشئالناتعلنإنههاأ

وسألتتءجاللتىهىأمهماأنبليسوعسأالاللذانهماالتلميذينأنيذكرلمولكنه32
لكنيطلبهأنبرسوليليقالضيئاالطلبهذافيرأىمتىأنويلوحالمدكزهذاعنيسوع
منمجموعةيكونوالمالتالميذأنعرفإنهنفسيهمأشالتلميذمنءجاالطلبأنيذكرمرقس

طلبعندماالنقصاتهذهفرصمونقصاتهمعيوبهملهمالعاديينالناسمنجاعةهمبلكأقديس
ولماوجههفىكانتعيوبالخفىبحيثرحمهالهصررةيرسمأنالقصرمصورمنكرموبل

دقيقاعنلقدمرقسقعلهكناوجهىعيوبوارسمإرسمنىقائألرددهامويلرآها

لمررقةقوتهفيقمأظهرولقدعاديةجأعةيرافقكانيسوعلنالتالميذمالعرسمفى

ويوحتايعقوبعنشيثالناتكشفإنهاأ

يتوجفسيسوعولنقاربتالهائيةللنصرةأنظنالقدطموحهماعنتكشفإنها1

داذماعفاألتهماذلكيكونالملكوتهفىاألوائلكوناأنفأراداللمنتظرالمسياهوإذملكا
أرفعأخهمارأياألخقمايكونوقدويوحناويعقوببطرسليسوعالمقربةالمجموعةمن
لقدللعمومعلىمعهليعملواآخرينيستأجرأنهحتىغنياعنفابوهمالباقينمنعياايئ
اللهملكوتفياألوائليكوناأنأرلداالدنيوىبالطموحاءمملوقلبهماكان

ليسوعقدمللمطلبهذاأنفىليستالمشكلةإنليسوعفهمهاعدمعنوتكشفب

يدذاهبأنهللمرةتلومرةيسوعأعلنلقدفيهقدتللذىالوقتهىالمحيرةالمشكلةلكن
لميفهمهاهلمولبهنهماقاطعاولضحآالمرةهذهفىإعالنهوكانواإلهانةءواالستهزاللموت
إالينتحهلمآخرفهمعنمغلقأكانذههماللعالمىوللملكللقوةمسياغيرفيهيعرفا

نفسهالصليب

هنهأظبرتهاحياتهمأفىالمعةحقيقةهناكعنتققدعنهماويقالقيلمارغمولكنج
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الناسليعلمخرجنجاركناصرىتبعاهلقديسوعنصعرةفىيؤمناناالنكأالإضقمالقصة

سرفأنهيعلنوهوتبعاهضدهوققتقدالمتعصبةاليهوديةالقيادةكلثنثعراقوهماتبعاه
إنهماقلتاومهماوفيهبهيؤمنانزاالالقلكرغمإنهماويموتليعذبأورشليمإلييذهب
لهالعميقماوحبهيسوعفىلميهاتهماوهىالمعةواحدةحقيقةتبقىلكناتصوزفىئان

الحياةمنإستعارتينهنايسوعيستخدميسوعفظرفىالعظمةمقياسعنتكثعفإخها2

يعطواأنالملوكعادةمنكانفقدالكأمىمسألةأماالمعموديةوإستعارةالكأسإستعأرةتالديودية
كأمىللناساللهيعطيهاالتىةوافيالحياةإلىرمزاالكأسفأضحىبأيديهللكائضيوفهم

القاسىاألشرلرنصيبىسوعندماللرخمالثهجههاالتىالسعادةتعنىه32مزمورريا
ءإشعيايذكروعندما578مزمورنحتمرةوخمرهاكأعاالربيدفىألنيقول

إسكضبهكأسالربيدمنثربتلفلكالكأسيستعيرللشعبقاساهاالتىالمصائب
الثانيةاالستعارةأماللربمناإلنسانينالالالتىللخبرةإستعارةالكأسفأضحى1571
يمعنىللمجهولمعنىتركيبفىاستخدشاغطوقدتعنىأصلهافىوللكلمةللمعموديةقهى

المسرفعننقولهكأنعارمةخبرةقىيغرقالذىاإلنسانحالةوصففىتستعملوهىهيغف
حزنهفىغارقإنهالحزينوعنالشرابفىغارقإنهللسكروعنللدينفىغرقإنه

األمواجتحتغلرقةإنهاالعارقةالسفينةوعناألسئلةفيغرقإنهاإلمتحانفىالصبىوعن
421مزموروفىعلىطمتولججكتياراتككل227مزمورفىالمرنمعنهعبرماوهذا

الخاصمعناهافىيالمعموديةلهاصلةالهنافاإلمشعارةأنفسناعلىالسيللعبرالمياهلجركمناآإ4

أحتملهاالتىالتجربةمرارةتحتحلواأنتستطيعودهليقوليسوعفكأناخرشيئانىتعأكايل
فيهاأجوزئنأنأأعطيتكماوالموتواأللمالكراهيةفىالتغطبستواجهواأنتستطيعونههلأناأ
فالصليبالملكوتيناالأنيمكنالصليببدونأنهالتلميذينكألهذيظهرانيسوعقصدكانلقد
أعماليعقوبقتلفقدالمعموديةهذهالتلميذلنهذلنجازولقدللعظمةالحقيقىالقياعىهو
يسوعتحدىقباللقدقتاليمتلمأنهمعحياتهأواخرفىيوحناوتعذب212

مإنسانكلرمصوتقرلدتهيدفيكلهاءاألشياخهايةأقيسوعأخبرهموأخيرأ3
حياتهكانتبلاآلبعملعلىيتعدىأنيشألميسوعأنهناونالجظهوعمله

ءالسمافىكمااألرضعلىتكونأنيجبالتىهىاألبإرادةأنولكللهخضوعأمستمراله

اإلنسانخالصثمن

1454ة01مرقس

كلسيسرقانأنهماظنواألنهمالتالميذبقيةبينالغضبشعورويوحنايعقوبعملأثارلقد
خطيرأالموقفوكانالسمواتملكوتفيأعظمأيهمعنالحادةالمناقشةجمينهموهبتمهمامتياز
لهمايوضحوأخذإليهدعاهمحاحمأقرارااتخذأنهلوالمعهميسوععملهماكلبصياعهدد
فالعالمالعالميةعالمقاييعناختالفهاومدىالسمواتملكوتفىالحقيقيةالعطمةمعنىجليا
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الرقابمنمفيطلبألدكويلبىيخلحكالذىلبيشحجمهوماتحكمالتاسمنآقول
يدهـمايعملئنقادرائصبحإتءبقولهذلكالرومافىاإلمبريطورجالبالخصولقدخكم

الناستسخيرليستفهىلطدمةقىقيهالعظمةفتتلحصاللهملكوتأمأآخرإنسانأىفى

مبلالتاسمنأحصللفدمةمنمليسوشعارهاالغيرلخدمةنفسكتسخيربللخدمتك
لهمأؤدىالخدمةمن

مجفقهاأنإنسانيستطبعالعليامثلإالمأماووصيتههذايسوعتفكيرأننظنماكثيرا
يعطىمافبقدرالحقيقيةالحياةسنةهذهأنلعرفنأياةفىللنظريمعنالوولكنالعالمهذافى

اكلخدماتتؤدىالتىالتجاريةفالشركةمهمأدبياأجراذيمابقدرخدمةمناإلنسان
يؤدىللليلنىطوياليسهرقدماعمالسيدالذىوللرشىللرامجةالناجحةالشركةهىالناس

أنوريدونأضهمهىالناسكارئةلنهارددانقضدقبلعمدهمعرؤوسيهيتركجميماوعمدهخدمته
الناسامتأللووأعظمأفضلإلىسيتغيرللعالمولكنعيعملونعملبأقليمكهمماممزبحواس

الجمنهحديثهفىكبلنجيقولهماوهذالآلخرينوالعملوالتضحيةبالمحبة

ويليسونكيطعمونكوكيفتتقاضىأجرمئفكرتإذا

لليكيحتاجالفالبحرالبحرلملىتذهبالاينىيا

نفسكعنالناسوتجادلأمركلتنأقشبدأتان

بدونكتنجحفاألرضاألرضإلىتذهبالابنىيا

نخرعاتكبقيمةفاخروتتعملتبماتتباهىبدأتوإذا

ياعزيزىعنكغنىفىالعألمولكنالمالئكةنزوركقد

يريهداولكىهذايسوعقولفحققتالعليامثلهاالخدمةمناتخذتجماعةإلىيحتاجالعالمإن
وليبذلليخدمبلليخدميأتلماإلنسانابنألنقالعندمامثالنفسهيسوعأعطاهمدلطريق
فاتيةخدمةإلىللهائلةالقوةتلكلحولأنانيأيكوناأنيسوعأرادلوكثيرينعنفديةنفسه
الكثيرينعنفديةنفسهليبذلءجاولكنه

المسيحأعلنهماوأروعأمجدمنيعتبركثيرينعنفديةنفسهالمسيحبذلالسابقالقولهذا
الكفارىالعملهذالتصويربخيالهمالناسشطحماكثيرأولكنناتهبكفىاضالهاككانإذ

نفسهأعطىفالمسيحللشيطانبلللهيكلمهذاالبذلإنمثالأررمجانوسفيقواالعظ
أضاعالمسيحفىيتصرفأنأرادعندماالشيطانولكنأحرارادلبشريطلقلكىفأماتهللشيطان

دلهندأالشيطانيضعألنهمرعبالتفسيرهفاأنالنيسافىجيروجورىأحسولماونفسهقوته
عليهينقضانفأرادبذلكالشيطانوأحسبالتجسدضعيفاابنهجعلاللهإنقالمعهءيساو
الالهوتيينأحدقالعامبمائتىذلكربعدشوكتهوكسرتانغلبفقدمخدوعأكانلكثة

الشيطانفأرادصنارةالهوتهومنطعماالمسيحناسوتفجعلالشيطانيصطادأتأراداللةإن



تقسيوفىشطحاتهذهوقتلتهالقديمةليةابلوثيانأمسكتالصنارةولكنللممتلعلن
للصليبعلىحالمسعملومحدعمقمدىنعرفأقنستطيعالقدالكفارىللمسيحعمل

يسوعإنالحقيقههذهحياتناكنىونختبرنعرفلكنتالددوكةاليشريةعقولناصيفوقهذاس
اللهإلىلناالطريقرفتحعناكغارةنفسهبذلوفدائناخالصناألجل

شالطرجانبعلىمعجزة

016425ىمرق

وكانتأووشليمإلىليصلميالعشرخمسةسوىلهييقفلمءاالفتياكليسوعمسورةقاوبت
اعندأنهاليهوديةالعانوكانتفهايمرأنليصوعواليدةالكبكلالبلدةتللثأريحاتخترقالطريق
فقدولهذاومناقشاقههتعاإلىويستمعونبهيحيطوتهالناسكانأورشليمإلىالمعلميهأحديذهب

الثافيةسةإلىيصليهودىصبىكلأنرهىالخرىعاحةوهناكالكثرونيسوعحولالتف
فيالفصحيعيدأنالبدأورشليمحولميالععثرحمسةقطرهادائرةفىويسكنعمرهحنعشر

يذهبواأنهويعملونمافكلالفرضاهذيتممواأنيستطيعونالكتيرونهناكولكنأورشليم
جانبوإلىيسوعحولأخرىمئاتأضافواوبهذاطريقهمفىليشيعوهمالعيدبلىالذاهبينإلى
كدمونكانواالذينالكهنةمجموعألنوالالويينللكهنةمنكبيرعددأرمجايسكنكانفقدفلك
دفعةيخدموالموبالطيعالالويينمنالعددهذاومثلألفاكأعشرعيقليكنلمالهيكلف

والالوينأريحاكهنةأنوالبدبالتبادلفهايخدموننوبةوعشرينصتةإلىاتقسموابلواحدة
ذهبواالثائرالجليلىذلكيسوععنعوافلماللعيدإلىبغدذهبوافديكونوالمفيهاالساكنين

يسوعحولبشدةيتزاحمالجمعجعلهذاكلبأعينهميروهلكى

هذهفىيمريسوعأنعرفبرتيماوساحمهأعحىرجلمنهاثلةصرخةتنطقفجأةولكن
وحاوليرحمهلكىيسوعويناكيصيحفصارالعمرفرصةيتهزأنأرادإنهالشماليةللبوابة
منجهربأنيريدإنهألحدهمينصتأنيردلمولكنهيسكتوهأنيسوعيسمعونللذين
ءاألشيابعضنلمسأننسنطيعوهناءفجاإليهيحضرهبأناوأمريسوعوسمعهالمظلمعالمه

أنوأرادعنهسمعإنهيسوعلمقابلةبرتيماوسأظهرهالذىالشديداإلهـاحنالحظا
ذلكوألجلالملحةالحاجةنتيجةكانتبلفقطرؤيتهفىرغبةنتيجةتكنأالحاجةإذيقابله
يراهأنمنتمكن

لقديعطلهأنهاحسألنهبردائهألقىأنهلدرجةسريعةيسوعلطلباجابتهوكانت2
فرصةنضيعمامموومايضيعهاوالدنبأىيغتنمهاأنفأرادلهالوحيدةللفرصةأنهاأحس

هذاأعملحتىفليالنفسىأحسنحتىانتظرالعملهذامنأنهىحتىانتظرلنايسوع
الذهبيةللفرصتضيعضمفاكأو

اعجابنانبدىكثيرةمراتنظرةيريدإنهيريدمابالضبطيعرفبارتيماوسكان3
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تذهبإنكطلبكمحددالليهتعاليسوعإلىتأتىأنلردتإنسطجةكامضةبطريقةيسوع
النأسناطبيبلملىتقدموعندماإليهلهوتشيراأللمموطنبالضبطتعرتوأنتالطيبيلى

وأنتيسموعيدتعالهكذاليخلعهأمعينةستةإلىتشيرولكنكسنةأيةلكيخلعأنتسأله
نريدماذانعرفحتىوامتحانهاأنفسنافحصمنايتطلبوهذامنهتريدماذاتعرف

للمسيالقبهذادلودابنيناديهكانتامةمعرفةيسوعيعرفبارتيماوسيكنلم4

ورغمذلكمعولكئالتالميذعقلمنيمحوهأنيسوعمايرلوهذاالجبارالغازىالمسياولكنه
الإننانحننقهمهأننريدماوهذاباإليمانمملوغانكقلبهألنطلبمانألاطئةالخمعرفته

أننستطيعولكنناوعملهشخصيةعمقالىفصلأقنستطيعاليسوعنفهمأننستطبع
ذلكمعنىليسولكنيفكرواأنالناسمنتطلبقدكتابأحدقالننالوبذلكبهنؤمن

يتانعالقةشخصيةصلةهىاألولىالصلةإنمسيحيينيكونواأنقبلالهوتيينيصيروا

ننالوبذلكمحتاجقلبمناداةإنهاليسوعومحبة

عميقشكرفىنبعهبليسوعينركلمنظرهلهورجعطلبهبارتيماوسنالوعندما5
طريقهىوهذهعميقلخالحىإلىانتهىحمشاكرأللعينينمفتوحتبعهتمومحتاجأعمىإليهءحا

ليسوعالتلمذة
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عشرالحادىاألصحاح

الملكءمجى

6ا11مرقس

للرائىتظهرهىوهاأورشليمتءجاأرمحافبعدالرحلةهذهمناألنجيرةحلهللتحنلىمحندا
األولللثالثةاألناجيلففىالقصةنفهماننستطيعالبدونهلمهماصميئاطالحظأنمجبوهنا
يوحنازياراتثالثيذكريوحناإنجيلأننالحظبينماأورشليمإلىواحدةزيارةغيرنعرفال
ولكنالروايتينبينتناقضاهناكأنمجسالسمطحىوللقارىاة7اعت4ألب2

أنفحاولمحقصيرةكانتاألولىالثاللةاألناجيلأنفمجتنأصيرولنللعميقللتأملبدى
الزياراتتنفىالأنهاإالللتبشيرضروريةاعتروهاوالتىيسوعسمالةرفىللهمةلموقاثمعتلذكر

كثيرازارهاأنهعلىتدلكثيرةتلميحاتففاكالكثؤونيظىكانليمأورساليسوعاللمتكزرء
سابقةكانتإنهابلالحالفيكتولدلمعنياييتفيومرثاوفريماليحاررمحقصلقتذلكميل
مرارايسوعرأىأنهالبدالمتخفىيسوعتلميذالرامىيوسحفوكذلكاألتجبرللزيارةهذهعلى
أنأرادإلهقالفيهالذى3373متىئللثبصيسوعفإعالنخيكوقود4رشليمئاوفي

يكسبانمراتحاوليسوعانتمامايثبتجناحيهامحتفرشهاالدجاجةتجمعكاأورشليممجمع
فىيفكركانأنهبرالجمدمرارأأورشليمزارفتهاليهدتجبسوعوقضصولكهاالكعاللىئورضالبم

األتانصاحبنجدألجلهالذىلملسببهووطذالهدنرئهوالبدأالتتصارىلئخولهذأ
قراراتهببنىأوللظروفيخضعلميسوعإنليهمحتاجللربنحمععتدحاللتالميذأقانهينرك

لمركليدبرمفكررجلإنهالصدفةبمحض

واحدميلسوىعنهاتبعدالأورشليممالصكانتفقداللتينييتفمعتلمافاجىييتأما

عنيابيتأمأمشياالسبتيوميتخطاهأنيهودىأىيستطعالالذىاألقصىدعنتوقد
للعيدإلىاآلتينمنكئيريسبههأالضىالقريةكانتفقدالبلحييتفمعناها

الناسأنيرونفعندماخاصةبطرقالربكلمةيعلنواأنرائيلاءاأنيعادةمنكانتلقد
110323ملوكاءاإلصغاعلىللناسمجيردرامىبعمليقوموناذانهاسدتقد

ليعلنالعملبهذايقومأنأرادإنهاالنتصارىدخولهفىيسوعقصدهمأهذاعمليةعظةإنها
صهيونابنةياجداافرحىالنبوةتءجازكرياففىالسالممسياولكنهالمسياانهللشعب

علىالمسياركوبإن9900زكرياوغلصعادالملككهوفاأورشليمابنةيانأى
نحتقرهكاتقراعيكنولماأليامتلكفىنبيالحيراناالحماركانفقدللسالمعالمةعنحمار

لميرايركبونكانواالسالمأوقاتفيولكهميطربفىالخيوليركبونللملوككانوقداليوم
وملكالسالمرجلأنهليعلنءجاإنهالحمارهذاكلراكباأورشليمللىيسوعءجاالسببولهذا
لدبة
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يقاملنربأيهاأنظربقولهاسليمانهمزاميروصفتهالذىداودابنبلقبقابلوهإضاسالور

حتىبالقمومنطقهجمدكاصرائيلهعلىيمدكدكىتراهلدذلىالوفتفىدداابنممدحع

مناطلةسيطربالحكمإتنايدرالذءاألعداماسرائلويخلصالظلمءسايححق
ترورةالاآلممويزيلدسيحطمهمحديدمنبقضيبانيةالقخاريسحقكماسيسحقهمالمبراث

ألنهخاالصةاألمستخافكوبمفكرعلىالخطاةويرتزجرهمناألممخهربفمهطمةب
اسثحوحنما2293له76سليصأثحزاميراألبدإلىفمهبكلمةخاألسيفرب

وسلناومتواضعأوديعأبليهمءجافقدلمذا5ذلكيسورعرفيتظروتاصاساكانفالذ
تصوراكمصتاففإنهداسالمملكأله

االقى

اهألل1ىموق

ددعمعالثدلغرضيستعملجواذصكانمكذاوراحدعليهيركبلمبكرااألتأنكان
123تثنية612

وكيغىالودراتالتتطاصتفكرلعطىالمسيحدخرلرفىاإلخملىكرهايئدلتىالصورةرهذه

سنةرخمسيههماللةفبلمنحدثاالستقبالههذانفهإنبلالمياالستقبالمتأهلينكانوا

منالعشرتحهوااثالةفىدخلهولقديخطالسوهزمأنربعدلللكاكسمعاناليهوداستقبلعندما

والدقوفروالعيثدوالناىالنخيلهوسعفبالشكررالسيعيهةوالحاديةالمائةددسنةفىالسابعللشهر
لستقبالكتلكالمسيحاستقيلوألقدءا31مكابيينلمسرائيلءاعداسحققدألنهواألكانى

المسباهذأوريدوذعنوألغمالغزاةللفاخين

مل3مدكادددمولىددرجلهيمومسععندمافعدوهفداألرضيهعلىظبمءوإدقاالهتافوحتى
هذاوفىهتافهمفيالربباصماآلتىمبارك81162مزموراستعاوواوقد931

ءأهياثالثةنجدالهتاف

أورشليمفياألعيادأيامالحجاجبهيستقبلالذىالهتافإنه1

هكذااليهودبهعرفهالمسياألقابمنلقبهواآلتىب

منهدقتشتالذى811المزمورفاقيلالتىللسابقةالمناسبةهنانذكرأنومجدرح
السيطرةليبقىاليهوديةلممعاكلنريلأنابيفانسانطوخيوبحاولمق761ففىالهتافهذا

الهيكلأروقةنجسللموتتودىجريمةللناموسمننسخةوإحرازالحتانفاعتراليونانيماللثقافة
أمكنةالىاألروقةمنكثيراحولالمذبحعلىذباثح2الحنازقدمفيهزيوسعبادةلقامحيث
مق361سنةوحشيةمعاركدبعانتصرحتىيحاربفبدأالمكالىيهوذاأثارهذادعارة

عيدمنوبدأ811المزمورجهذاالناسوتغنىالهيكلفىللعبادةجددواثليمأورفيوهناك
بلتجديد
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شبموالموكبيحولواأنأراحوالكنهموالمالمممالمجةمسييايميؤرتثملإفىدخلىياتلحسوفئأرددغند
والمخزوالحربصسببا

يهتفالتىالكلمةهىبلوالتسبيحدطمدكلمهنفهمهاليسصكهىلوصناكلمهاما

إنها662ملوك4142صموئيل2اآلنخلصحناهاوللغأقحاعامللناسبها
ءاألعداليحظمالمسياولجرسلبسرعةنجندخلآذاللمفاطناداة

وتخفىءهدوفىثليماورلدخلآخرشخصهتاككانلومةلليسوعلحكهبعظهرتاو
بهينسكونصاكلأنوأخرصماطيهمءجالقديقتلوهأذارلحوالنذلءوسإالعذمبتعدا
محاربكشخصذلكيفعللملكنهأساسهأمعقيبهمجتثانيريدكمنكاذلقدطءخاطى

المضحيةبةئشحجعماتفضلطريقإلىميدعوأنأراديلتاقويبهأولكنهكأز

العاصفةيسبقالثعءلفدو

أ11مرقس

تييسوعخاصتينطنصفتلتايظهرعحاهنا

كليدرستظاميارجاليسوعكنلقدللهائيةللمعركةعفنهيعديسوعتريتابهاأ

كليجمعالذىالقائديفعلكاهنافعلإنهالنتائجعلىمفتوحتانوعيناهئعكلويقررءشى

الفاصلةللمعركةاألمرءإلعطاويستعدمعلوماتعع

عنيابيتإلىذهبللمعركةإلىيذهبأنفقبلقوتهمنهاستمدالذىللكانتريناإنها3

بشجاعةاإلنسانيواجهأنمنتمكناللهمعللراجهةدلكمعنوألنهالسماوىأبيهمعالخلوةإنالى
التحدىيواجهإنمايسوعأنيظنونوكانوامعهكانوالقدبالتالميذخاصاشيئانرىوهنا

لنذكرولكنللنهائيةمعركتهفىإياهوتركهمجبنهمعلىنلومهمكثيرةمراتوفىانضحاريةبروح
إياهمالزميناستمروايحدثبماالواسعةمعرفهمعدمرغمانهم

مثمرةاليرالتينة

12و02و112141مرتمى

صباحفمنهااألولالشطرحدثفقدككلسندرسهاولكنناضطرينعلىتأقىللقصةهذه
الهيكلتطهيرحادثةحدئتاالثنينوبينالثانىاليومصباحفىالثافىالشطرحدثثماأليامأحد
والمشترينالبائعينمن

نجشلهاكعثرهاعترلضاتضدهاثارتولقداإلنجيلهذافيقصةوأعقدأصعبالقصةوتعد
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ائنيئى

يقومحتىيسوعمقاممنوليستصحيحةليستكأنهاتطهرالقصةإنبعضهمقالا
أنوهوبسيطلسبببيسوعتليقاللكنهاالمجزاتصانعىبعضإلىتنسبقدأخهاومعبها

يحيلأنيرضفلمونفسهفاتهخدمةفىقوتهيستخدمأنباتأرفضأرفضخدمتهكلفىيسوع
فكيفذلكيسنطيعكانأنهمعأعداثمنيههربأنردولمجوعهليشبعخبزإلىالحجارة

ديأكدهتينأفيهامجدلمشجرةقتلفىاآلنيستخدمهالذن

بالذاتالوئتذلكفىالشجرةمنثمرايسوعيطلبأنالمعقولغرمنإنهآخرونقال2
يسوعفعلفلوأبريلمنتصففيلعنهاولكنهتثمرحتىمايوأواخرإلىينتظرأنالبدفكان

أخضرشيئأبطبكانيسوعإنبالقولذلكعلىبعضهمردولقدظلمأذلكلكانذلك
يأكلهأنأحديستطيعالردىاألخضرالتينألنأيضامعقولغيرالقولهذاولكن

فعلإنهالشجرةفىتينوجودعدممنأعمقلسببذلكفعليسوعأننعتقدنحنولكننا
أمرينبأحدالمعنىهذانفسرأنويمكنقديمأءاألنبيافعلكماعملىمثلرمزىكعملذلك

تشبههذاوفىتثمرلمولكنهابالثمرتعدكانتفالشجرةينفذواليعدمندينونةإنهاا

بهجةيكليسنقبلوتسوفءيجىوعندماالمسياءبرانتظاراكانتاريخهافكلإسرائيلامة

فىمثلهممنهمالجميعينتظرهكانمايتممواولمرفضوهءجاعنلحاولكنهعليهمملكاهويقبل

انتظرهمايصبحولمكبرولماكبيراشيئاسيصبحإنهصغيروهوعنهفيلرجلمئلذلك
يمكنكانالناسقالشيثايصبحولمكبرولماأرلدلوشيئايصبحأنيمكنهقالالناس

خيبتولكنهاعطيمةفيهاالناسانتظاراتكانتلقدإسرائيلهىهذهيريدكانلويصبحأن
اللعنةفاستحقتانتظاركل

والعهدتثمرلمولكنهااإلثمارهوالشجرةعملإنعملبدوناالحترافدينونةإنها2

متىتعرفونهمثمارهممنالحقيقيةللحياةالمميزةالعالمةهوالثمرأنيعلندائماالجديد

ياربياربلىيقولمنكلليس78لوقاابالتوبةتليقآممارااصنعواا76

خلقعلىالديانةتعمللمفما712متىأرإرادةيفعلمنبلاتالسمإلملكوتيدخل

حقيقيةديانةتكونفلنواستقامةومحبةسماحةكنراآلخرينوحياةحياتهوتجعلجديدأخلقااإلنسان
احهـترافديانةهىبل

الصعوبةغايةفىالقصةأننعتقدفإنناذلكومع

يسوعصحب

115191مرقس

المقدسوالكتابالهيكلألقسامواضحةصورةرنهنالوجيدادلقصةهذهنفهمأننستطبع
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المنطقةكلوتعنىحعلكنالاهيروناألولىأهيكلإلىيترجمانيونانيتيزصنمتالشخدم
أمافدانا053حوالىوهىصهيونجبلفمةتغطىالمنطفةهذهوكانتالهيكفيهايقعالتى

بسورتحاطالهيكلمنطقةوكانتالمقدسةالهيكلمبافىوهىمؤتاؤوسفاسمهاالثانيةالكلمة

مباتىغيركثيرةأروقةداخلهاتضمقدم00010031بينماضلعهطوليتراوحضخم
يدخلواأنلألمميسمحوكاناألممرواقهوالسورهذاداخلمناألولالرواثكانالهيكل

الداخلللىيتعدوهأنمناألمملمنععديدةنواهىعديهمكتوبأمنخفضأصوراأقامواخهايتهوفيفيه
رواق4لمآخررواقهناككانالمنخقضالسورهذاداخلوفىالموتيدخلهمنفعقابوإال
ومنالذبائحلتقديمحضرتقدتكنلمماالمرأةتتعداهوالءالنساتجتمعوفيهالحريمأوءالنسا
األعيادفيالشعبفيهيجتمعالذىائيليناإلصرواقاسمهثاكرواقاككانالحرصمرواقلدا

الكهنةرواقفهوالداخلىالرواقأماللكهنةالذبائحالشعبيعطىوفيهالضخحةباتوالمنا
إليهاإلشارةسبقتماوهوكلهاالمنطقةفىمكاناقدسوهوكلاببنىالكهنةرواقفيهنا

ناؤوسباسم

الهيكلمنطقةمنالخارجىءالجزأىاألممرواقفكانالحادثةهذهفيهحدثتدلذىالمكانأما

عالميةأغرلحىالىحوليسوعأيامولكنهللصالةاستعدادمحليكونأنقبالمنهالمقصودكانوقد
للمعيدينوسلبانهباإاليكنلمالبيعهذاانبلةالطينوزادفيهويشترونيبيعونأخذواحيث

بطريقتينيسيرللتهبوكان

علىوكانالقدسبشافلإالتدفعالكانتفقدالهيكلىضريبةاليهودىيدفغعندمااألولى
مبلغوهىفروشىعشرةتساوىماوهىسنةكلالضريبةهذفعيانيقيديهودىفردكل
كانوبالطيعيوميأالقرشينيتعدىيكنلمالوفتذلكفىاليومىالعاملأجرأنذكرناإذاكبير

مقدسةبعملةيستبدلوهاأنعليهموكانلمللعامنمتعددةجهاتمنغريبةأمواأليحملونالمعيدون
فيدفعالبدغزادولنضريبةلكلقرشينمقابلفيلهمذدكيفعدونللصيارفةفكانليدفعوها

مسكينلعامليومينأجرأىقروسأربعةيدفعأنلهينبغىمعيدصأنبمعنىاخبرينقرشين

فىيدخللماماكانفقدالحمامبيعفىتكمنوهىبشاعةككرفكانتالعانيةالطريقةاما

لياقةيضمنواحتىالهيكلمنطقةداخلمنالحمامزوحيشترواانالمعيدينعلىوكانالذبائحبند
لضطرولذلكالئقةغيرهاأنكانتمهماالخارجمنتأقىحمامةايةيعتبرونكواألنهمالذبيحة
يمكنكانللذىالحمامفزوجالبشعاالستغالليحدثوهناالهيكلحماممنيشترواأنالجميع

يضيفونأنهمأىجنيهبمبلغالهيكلفىيبيعونهكانواالهيكلخارجمنقروشبعشرةيشنرىأن
ثارواالكباراليهودمعلمىبعضأنحتىأحيانايزيدوقدلضعافهعضرةحوالىالثمنآلحقيقىعلى
وللمشاحناتالمشاداتنتكافقدعجبوالالكهتةرؤسدةفركانتولكنهاالوضعهذاعلى

يليقالشيئاالعمليةهذهكلفىيسوعورأىالهيكلمنطقةتمألالحاميةوالساومات

منعإنهذيقول61عدديذكرهحاسماعمأليتخذوجعلهيسوعأثارآخرشعهناكوكان
الهيكلمنطقةفىكرمنكلأنالهيكلقوانينمنأنوذلكبمتاعالهيكليعبرأنانسانأى
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المنطقةهذهقدسإذقصدهللقانونلهذاوكانحذاكالومزودأأوعصايحمليالعديهان

المقدسةالمنطقةهذهوداسواالقانونعذاكسروااليهودولكنللصالةإاليأتونهاالالناسوجعل

وجشعهمريائهمعاليوبخهملكىللالقانونلهذايخضعكانألنهالعليميسوعثارولهذا
نفسمنذلكلهمميرهنأهيكلهموشرائعقوانينيكشرونقبيحربحسبيلفيأنهملهمفأظهر
711ارميا657إشعيلللمقدسةالكتب

األسيابلهذهاشتعليسوعغضبإننقولأنويمكن

كجماصةألللعيدينتعامللمالهيكلفسلطاتالمعيدينعلىوقعللذىالبشعلالستفاللأ
اإلنساناستعاللإنالذاتيةألغراضهميستخدمونهاكأشياءبلكآدمينحتىوالللصالةتءجا

لهعتارأللديناتخذإذاوخصوصأاللهغضبيثراإلنسانألخيه

إلىحولوهلقدالجشعةللتجارةمكانامنهفاتخذواالمقدساللهمكاندنسواالناسألن2
بشعةاتهازية

الصالةبيتأنيهمسحيث657ءإشعيايقتبسأنهفىمقيسوعغضسبوكان3
الموتعقابهلكانواالدخولهمناألممىوحرمواألغراضهمالههودأوقفهبينماللشعوبلجميعهو
السامىاللهقصدوانتهكواكسروامإنه

الصالةتواعد

112262موثس

فييذكرانهاولوقامتىكانوإناألصحاحهذاثنايافىمرقسيذكرهااألقوالبعضهناك
التىالمناسبةهذهعنتختلفمنامبةفىاإليمانعنيسوعكالممتىيذكرفمثالأخرىأمكنة

هوذلكفىوالسبب7161لوالوقايقعلوهكذا7102متىمرقسيذكرها

أمامناالتىاألعدادهذهإليالحاجةدعتحيماغتلفةمناسباتفىاعالناتهيكرركانيسوعأن
الةلقولكلدثاللةلناتضع

يهودىلكلمألوفةعبارةالجبالينقلعبارةكانتإيمانصالةتكونأنيجبللصالةا

للخكيمفالمعلمللعقليةالصعابوخصوصأللصعاباستعارةكاذتفالجبالالحكيمللمعلموخاصة
وهكذاالجبالينقلأنيستطيعمعلمهوالعقليةالتالميذمشكالتعليتغلبأنيستطبعالذى
يكونقدبالصالةإالوإزللئهاحلهايمكنالوللمشكالتالصعابجبالأنالتالميذيسوعيذكر
والصعوبةاألهميةغايةفيمبدأينيعنىولكنهبسيطاالتصريمهذا

فمثكالتناأنفسناعلىالصعوبةغايةنىاألمروهذااللهإلىمشكالتناكلنحملأنهواألول
وأنهنقتنيأنيجبماونرفضفيهنفكرأنيجبالمانقتنىأننرغبأننافىياكرتكمن
فيهنركزأنيجبمأونحرمالمحرماتفىنفكروأنالواجبعنونحجمعملهينبغىالمانعمل
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الصالةفىاللهللىأحملهاأنأستطيعهلهوللمشكالتامتحانفخيرولهذقولنا

اللهيدنأقىاألحيانمعظمفقىأعمالنافىاللهإلرشدنخضعألناستعدادنافهوالثانىأما
ومتشجعينمتولضعينلنكنولكنرغباتناعلىالمولفقةسوىمنهنقصدالونحناإلرشادنطالب
أمرفىاإلرشادبطدبلليهمجيئنامنفائدةالألنهإلرشادهنخضعأقمستعدينإلهناألينأقأن
فيهرجعةالقاطعاحاحماقرارافيهقررناقد

المسلمومنءرجاصالةتكونأنيجبوترقعانتظارصالةتكونأنيجبالصالة2
لومماكثيراأسهليكونعليهسنحصلأنناموقنينننتطرهصاأنلليوميةاألمورفىحتىبه

كزءللشفافرصةلهتكونيعالجهالذىالطييبفىيثقالذىفالمريضحدوثهفىءالرجاقطعنا

وتوقعءرجافىاللهإلىترفعالتىالصالةوهكذامعاجطبيبأىثيثقالالذىالمريضمن
نريدهشيئاأبينامننطلبألننابلالصالةعلينافرضتألنهنصلىأاليجبنصلىفعندماحقيقى
نفسىأقنعانأحاولللصالةفيهاأجثومرةصوفىكثيراحيأتىفىصليتلقدأحدهمقال
تقضىرغباقىأنأعتقدنفسىقرارةفىولكنالماضىفيصالنىمنبعضأاستجابقداللهبأن
متأخرةلى

يمكنواليصالأنيستطيعالءيالبغضاءالمملوفالرجلمحبةالةتكونأنيجب3

تربطهالالذىالوقتفىاللةإلىيصلىانهيظنفإنهبسيطلذلكوالسببصالتهتستجابآن
المحثتركالهدفأوالمشتركةوالميولالطبيعةهىمعااثنينتربطالتىالعالقةإنعالقةأيةبالئه

حجبتقدالكراهيةإنمحبةهوالذىواللهءبالبغضاءالمملوالرجلهذابينللعالقةبذنفأين
بكلاللهأمامأوالفليركعمستجابةصالةيصلىأنالرجلهذاأرادإنولكناللهعنالرجلهفا

ويمألهمرارةكلمنويطهرهللناسءللبغضاهذهمنقلبهيطهرأنمنهويطبوخضوعتواضع
بحسبلهويستجيبهاصالتهيسمعاللهأنويعرفاللهمعيتكلمأنيستطيعفقطوعندئذبالمحبة
االفاكرمه

قاطعوجوابمكيرالس

117233مرقس

سليمانرواقاسمهالشرقىرواقانالهيكلفىكانوالشرقالجنوبمناألممدارجانبىعلى
الرواقيدعىفكانالجنولىأماقدم53طولهاكورنثيةأعمدةعلىمبنيةبواكىأداحكنعبارةوهو

مجيطالرخلميةاألعمدةمنصفوفأربعةمىمكونوهووروعةضخامةفىوهوالملكى
اليهودمعلمىعادةمنوكانعمودا261ومجموعهاقدما03وطولهأقدامستةعمودكل

تكنولممنهمويسمعونعلمهمومحبىطلبخهمحولهممنفيجتمعاألعمدةهذهتحتيجلسواأن
هىالعادةلهذهمثلأوضحولعلاليونانبالدفىأيضامنتشرةكانتبلفقطاليهودعادةهذه

فيهالعلميتلقونكانواالذىالمكانإلىنسبةاالسمبهذاحميتفلقداقينالرومدرسة
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منمرسلةوللكتبةوللشيوخللكهنةمنجماعةإليهءجاحينالمكانذلكفىيقفيسوعان
الجماعةهذهطردفىمثلهشخصاعلاستندالتىالسلطةعنلواءيتسالكىالسهدريمقبل

عليهلقبصواشخصيتهمنسلطانهاستمدأنهأجابفلومكراكنولكنهطبيعياالتساؤلكان

أنأجابولوذلكمنكريفعلأنويخشىالكرىالضجةهذهخلقألنهمعتوهكشخص
الضجةهذهبخلقيرضىالاللهألنمجدفكشخصعليهلقبضوامباشرةاللهمنءجاسلطانه

وخبثهاأنفسهمفيعرفواالحقأماميوقفهمبأنولكنيجاوجهمأنوأرادالخبيثفصدهميسوعوفهم
يوحناسوديةكانتهلسؤالىعلىأجبتمأنكملوأجيبكمأنأستطبعبقولهأجابهمولهذا
لوةبينهمفيماوفالواضاللهموعرفوايسوعقصدملذاهموفهمواالناسمنلواللهمن
بكرازتهاإليمانوعدمضدهللوقوفدفعناالذىللدلفععنسيسألناأنهفالبداللهمنكانتإنهاأجبنا
ألنعلينادلشعبلهاجبالنفىأجبناولوالمسياهوأنهيسوعللىاإلثارةعلىتنصبكانتالتى

واليسوعقالوعندئذنعرفالوضعفحيرةفىقالواولهذاشهيدانبيأيعتبرهالشعب
يضعفومنالحقيواجهواأنمنأضعفجماعةأنفسهمكشفواالموففوبهذالكمأقولأنا

قدوالتخاذلللضعفموقففىنفسهيجدحتىالفرقتينبينويعرجيتذبذبيظلمواجهتهعن

المركزلهسيخلقهذااعترافهولكن6ءغطىبأنهبشجاعةالحقيواجهالنىاإلنسانيعترف
غجلمخزىأمرهوالحقمواجهةمنفالخوفاالمى
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عشرالثاقألصحاح

ءوالجزاالرض

21ا21مرقر

تفسيراتفسرأالينبغىاألمثالهنهأنالمسيحأمثالبعضنفسركناعندماسبقفيماذكرنا
قصدهاكماالسامعيفهمهاأساسيةفكرةوفيهالتسمعبللتكتبالأصاألفيلتألنهامجازيا
ففيهاألخرىاألمثلةعناالختالفبعضفيهءشىأمامأنفسنانجدالمثلهذاأهـلملكنناالمسيح
التىالتفاصيلفصدإنهبلالتفاصيلإلىالنظردونفقطواحدةفكرةيقصدلميسوعأنيتضح
تفاصيلهفىالمثلسنفسرفنحنولذلكفيهوضعها

ءإشعياالقديمالعهدفىمألوفةصورةوهذهإسرائيلبيتهووالكرماللههوالكرماحب
العنبتعصرالنىالمعصرةففيهالكرومحقلإليهيحتاجمابكلزودالكرمهذاأ5

بكلزودلقدللكرمحراسفيهويحتمىالمحصولفيهيحفظونالذىالرحوفيهخمرإلىلتحيله
ءشى

فلقدوغيرهمءاألنبياهموالعبيداألمةهذهاجيالكلفىالشعبقادةفهمالكرامونأما
4174292يشوعءاألنبياوكلوداودوهرونكمويصىبالعبيدءاألنبيالقب

6ازكريا752إرميا37عاموس381صموئيل

يسوعيقصدكانماذايرفونكانواالسامعينغلبيةأنوالبدنفسهيسوعفهواالبنأما
عناهاالتىالشخصياتوعرفوا

باالضطرابةءمملوالبالدكانتفقدفلسطينفىالحدوثنادرةتكنفلمنفسهالالقحمةأما
يسكنونرومانيينكانواألنهمإماوذلكالبالدعنخارجاالممتلكاتأصحابلغيابنظراالعمالى

لصاحبتسمحالشريعةوكانتخارجهاوالنرفالراحةيطلبونفلسطينيينكانواألنهمأورومافى
913252الويينازراعتهمنسنواتخمسبعدكرمهمنثمرايطلبأنالمتغيبالكرم
للثمرمنمئويةنسمبةتؤخذبلأموااليدفعتكنلمالكرومهذهإيجارألن

اللهعننعرفهاأنتحتاجالتىالحقاثقمنكتيرايحوىالمثلوهذاا

أعمالهمفىيتعبواالحتىوالكرامينالكرميلزمماصبعملللقيامفىويظهراللهكرمأ
الناسمحجداكريمأنهحياتناكافىمعنااللهشأنهووهفا

علىقدرتهموفىفيهموثقألنهالكرمفىليخدمواللكرامينتركلقدالناسفىثقتهب

ءيشاماليختارحياتهفىحرايتركهحينماإنسانكلمععملهماهذاأفليسالعملبهذاالقيام
يشعرنىالذىبالقدرحياتىفىأتصرفتركنىاللهأنهونفسىللىءشىأحبإنأحدهمقال
فىيثقبأنه
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إنهديإلدمعليهمماليوفواكثيرةفرصاالكرامياعطىاللهإزعليهمافهمبرح
يستحقونهاالالتىرالمحبةبالصبرعاملهم

والبداتيةالدينونةأنيخهلونحولكعديههاللهصمبرفرصةالنامينهزقدعدلهانتمارد

األبدإلىاحسىااجهملالكنهدلعصيانعلىاللهيصبرقد

ءيسوعالحقائقبعضيحوىالمثلومذا2

نطقالتىالنهائيةالكلمةإنهءاألنبياسلسلةمنليمإنهابنابلعبدأنفسهيعتبرلمإنهأ
المسياهوانهيعلنفياألنهدلهوديةالسلطاتيسويتحدىاإلعالنهذاوفىلدلهبها

اختارهدلذىالطريقنهايةكانبللهمفاجأهيكنلمفالصليبسيموتأنهعرفلقداب
المثالنادرةشجاعةعنأعلنوبذا

الهايةليستأنهايعرفكانولكنهويموتيقتلقدلهالنهاثيةالنصرةأنيعرفكانج
اممجيديأتىالرفضفبعد

للناسعنالحقائقبعضيحوىالمثلومذا3

الكرمصاحبأنظنواأنهموهوالكرامينءهزالسلوكءورايختفىواحدصببهناكأ

اللهمنالكثالرينموقفوهذاميتنظرهمفيإنهشيئأيفعللنيستطيعفالجداعنهمبعد
يسمعهموالاهمسالاللهكأنوغباوةبعناديسلكونإنهم

رفضواإذفاليهودالخروتعطىمنتؤخذبأنفالبدوامتيازاتهمسئولبتهيرفضمنب

األمملليالسيدتحولالدعوة

صارقدهوذاالبناؤنرفضهالذىالحجر32و81122مزمورمنباالقتباسالمثلوينهى

للوحىمححابمنكثيروناقتبسهولقدالمبافىفىاألساسىالحجرهوالزاويةوحجرالزاويةرأس
وهو22أفسس33و923رومية7و4ة2بط4111لعمالا

أهملتولبههاالكونءبنافىحجرأهمأضهمأنفسهميظنونكانواألنهمرائيلاإلىلصاليشير
أخرىمرةاسرائيلمجدويعلنسيعوداللهأنىسكانمزمورالكاتبولكنلمللعانظرفىوانحطت
وقيلمتهموتبعدوخاصةنفسهالمسيحهولجراهذاأنرأواالمسهحيونالكئابولكن

واطهتيصر

1بها2131مرقس

سنةماتالدىالكبيربيرودستبدأمريرةطويلةقصةللمكرالحطكلالسؤللهذاءوراكنلقد

أعطتهأنمقابلفيروماإلىجزيةيدفعفلسطينكلعلىملكاللملكهذاعنفقدمق4
للىوبيريهدبديلفأعطىأوالدهمنثالثةلينمدكهقسمموتهوعند5ودصعاثاخليااستقالال
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االمرةأرخيالوسوأعطىلفيلبسأعطاهفقديجاورهاومااألردنشرقأمايباسوأنتيرودس
فىففشلأرخيالوساماحكمهافىفاستمراحكمةبكلوفيلبانتيباعسلكولقدوالودية
رومماقبلمنكامالحكماتحكمرومانيةواليةإلىمملكتهحولتأنإالرومامنكانفماملكه

مختلفتينبطريقتينوالياخهميحكمواأنالرومانعلدةمنوكانم6سنةمنءإبتداذلكوكان
الشيوخمجلسإشرافتحتيضعونهاإذالمالمةالهادئةالوالياتبهاتيحكمالتىهىاألولىالطريقة

بواسطةفيحكمهانفسهاإلمبراطورعليهافيشرفالمشاغبةالوالياتاماقنلصلبواسطةفيحكمها

الوالياتمنالصنفهذامنلليهوديةوكانتالرومانبةالجنودمنكبيرةفصائلتعاونهوالة

الضراثبدفعتنطمبهقصدالذىالتعدادهوالهوديةوالىكيرينيوسبهيقومعملأولكانولقد

الشغبإثارةوحاولوارفضوافقدكبرهمأماالعملهذاالمسالمونللناسوقبلارةالوتنظيم
تفضلالالجزيةإنبقولهالشغبأثارالنيهوذااحمهرجلهفهالشغبحمركةيتزعموكان

يخضعواأنقبليموتواأنينبغىبلألحديستعبدواأالفينبغىالربشعبأنهعوبماالعبودية
الالناسأذهانفىشعارهظللكناألبدإلىيخرسوهكيفعرفوامنالرومانيولكنإلنسان
لروماجزية

انواعثاللةفكانتالجزيةههذأما

عينيةتدفعوكانتولهـرالخمروخمسالحنطةعشرتشملوهىاألرضعلىالتىةالضرلا
ماالأو

الفرددخلمناوكانتالدخلضريبةب

امراةوكلسنة4156بينماعمرهيتراوحرجلكليدفعهاوكانالرأسةضريج

فردأىمهايعفلموالواحدللفرددينارومقدارهاسنة2156بينماتتراولح
لكىللنملقطريقعنموضوعهمإلىدخلوايسوعإليوالهبرودسيونالفريسيونءجاوعندما

صراحةبكليتكلمأنإلىفيدفعونهجهتهممنيسوععقلمنشلثصلىيزيلوا

المأزقفىوضعوهقدأخهمإليهوجهوهعندماظنوالقدءوللدماالمكرفيغايةصؤالهموكن
الرومانيدىبيئحياتهلفقديودفقلمولنالواسعةشعبيتهفقدالجزيةدفععلوافققدوالحقيقى

أصابعهملينبيسوعأمسكواقدلكاأنهمظنوالقدمتعصسبثائركشخص

سألهمبهأمسكولماواحدادكارايمتلكيكنلمأنهويطهردينارامنهمطلبسوعلكن
حولهاومنقيصرطيباريوسصورةكانتالصورةتلكأنوالشكعليهللتىالصورةصاحبعن

للكاهنمحعباالخرللوجهوعلىأوكسطوسابناإللهىأوغسطىقيصرومىطيبارامحعب

للعملةجهةمنالناسبهاتمسكالتىالثالثةالمبادىنفهمأنوالبدالرومانهةلألمةاألعظم
القصةنفهمأننستطيعحتى
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يضعيأنهتملكأونصرتهيثبتالمنتصوالثلئرأوالغازىفلعاتحدالقوةكالمةللعملة
وحكمهسلطلنهيضمنبهنالةللعمعلىصورته

تقاسعيبتدالملثذملطلنرعناسأئدالملكساطانكاقحناكالعملةسمارتوأينما2
ضملتهفمهاتستخدمالتىالبالدبمساحص

جوابعلىدرلهنالهملكاتعمبرالعملههذهعندالعملهعككنواسمهالخدصورةوألن
غليكمبسلطانهدتعتربنلكنجلىنكمصرسطييارعملةتستخدمونألنكماللمعنىبهنيسوع
لهطتموهاظفاعيهماحمهصرتةبئتدالاطاملكههىللعملههنذهقإنذلثهجانبلد

رحدهبلدتفيخحالحيلمنطنبطنلكاقاعلمماولكقلهفإعطوهاضهتعطونهإنمافإنكم
عليييقتصرسلطانوال

الكبارالسلمسهتصريقولدالدينبذوالمدنبةالقوةبينالحدودوضعأبدياثامبلالقولههنذاصلى

وكانتنعرفهامتهدبكلمحاوحدلهالكلتكبنلمسعيةقتفنيةاللقركلهأالكلماتهذن
داعيةالبهبهحاتهتيطشهلخدايإلنسلنبهللخريةراسخأوأساسابالكمالمبشرىءإدعالكئلنهايه

للضصيروحريةالدولهحقوقإلى

الدولهالفرببورالصلةتحكمىمباثالثهالجديدالعهدوضعفقدالعموموعلى

تصبحاوبلولمجملحهللفزديهالعالقاتتحكمالدولهفقوانيناللهمنمقامةالدولةا
للمثاخالتالميلمنهديلنجلتهبلحللتيقدفهىللفردعلىالحياةتيسروخدماتعطمةالحياة

أئسهلسماللميلمدتجعلوبذلكوغيرهاالجماعىوالضمان

لييتدالمسلهربالشنفسهالفقوفىاالمتيازاتهنهبكلاإلنسانيتمتعأنيصحال2

نوعأأيصقذفقدكبهالمجميبهلمجليلةخدماتلمللعاأدتالرومانيةالدولةأنالمزكدومن
الناسبينلللعدنشرتالبحروقراصنةللطرقعصاباتطاردتوالسالماالستقرارمن

بمضصأعافيللسالمنشرتأضهانيةللروللدولةأمجادمنكانلقدسبيدجودقالوحقا

للفردوكانتجلميعرفاهأواستقرلولمانفىوللشرقالصخرىاشياعاشتسيطرتهاوتحت
لطمئنانبكئويسلؤأحباعيراسلللعيشلقمةديجوسهولةبيسرعملهلمحاشرظليتحت

الرومانيةللقوةوالفضل

عوهامنواجبهيؤثكلوالكهذهدولةفىاإلنسانيشأناإلنسانيةمنفلبسولهذا

كانترتهألنلقيصرملكاللعملةكانتأبوتقالفلقدحدودهناكولكنك

فاإلنسانحذاوعلى2ألو62اتكؤكنفيهلدلهورةألناللهملكواإلنسانعلعها
يخدمهاالثولهوللدفويكونأنينبغىالوقتنفسوفىوعملهوحبهإخالصهكلللدولةيمدم

لللسيحيةفإيئللعنموموعيأواللدلهفإنلدثهحقمعالدولةحقتصارعدانللهملكا
آخرثخصلىمنثسالحاحملطنااإلنسان
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اآلتيةالحياةعنأطاطئةاألقكار

218972مرقس

مرقمىإنجيلفىالحوادثمسرحعلىللصدوقيونقيهالجظهرالتيآلبرفىناالنلرىننه
رئيسفمنهمالشعبفىاألرستقرلطيةالطيقةيكؤنونولكنهمصغصحمصححؤبؤذقدعول
الحاكمةالطيقةفكانتبالرومانارتباطاتهملهموكانلملحميتتموكالكهتهخنلييتةبدلفنهلل

بالكتبإاليتمسكونالفهمالفريسيينعنكئيرايختلفووعبماحذصقوقهمصنتخرحداثحا
التىالشيوختقاليدمننوعأىباتارفضاولحرضون4لخمسةموسىسصقاردوخاصهلنكلتوبب
علىمالكأوروحوجودأوللقيامةإنكارهمجملعقيدهمويتهناثلجشدةؤقلللفرببييجأيتصستك

آسنفأرصرسئتتذكرلميبقا

مضحكةصورةفىلمظهارهاويحاولوفىالقيامةصيالفيمجزيولكىديسرعللهقهبجللاء
الزواجهذاكانوتدتساليتجبلمالتنلفؤفىناألخئرننهمغجللتروحملىبالسبول

نسالينجبأندونرجلماتإذاانهيمعتى11ءت53هسسقىءجاقاغلمينتا

األخيموتوقدالمتوفىاألخلهذاايناولالكالطفلأقوصتيرجتهيترجآنلخيهعالنفيتبخى
كانالزواحوهذااألوللآلختبرابنأئحبمايعاءاخأيعسوووجلوفدلولثلثنلفى

لليهوديكنولمالعائلةداخلليرلثلحفظالعاألشرةلسبمظلمغاتتتبردصنهحينل

الممتلكاتبعضيمتلكلجونانىأبعنفلويشايههمييلنالليؤنانعتدعقققدألمراطذقهبمد
يمكنوكانأتهاتوزوجهاإليجملااللجنةبىيؤولالثيبقكانوإحالهايتهالمالدليكقلمو

األبماتالناالبنةهذهيتزوجتضرطعلىئحتاروجلأفكالولبرلنالبنةنذضرندنلتألب
كلهالقصدكانالصراثويأخذيتزوجهاتقاالبنةابىرجلفربقيشنطيعئأشيخعحلحردئاك
األسةقىافيهالثضط

فىبهالمحمولالزواجهذاحاالتمنيخهامباللغةحالقىنصطنالصدومحيسزالطعدحمد

نسالألخيهلينجبالثانىاألحكمزوجهاينجبئدحونقماترجالبزوجتنصرنآةوديهال
للمرأةماتتالكلثهايةوفىالسابعاألخلمدكحبرالاوعكذاآلضنلهنجبآنرلىلعأوفكنه
كلحطمواقدأنقمظانينمنتفخينالصدوقيوقسكتمتافيوجةنقكآلعهماللقيانهضى
يائةاللصي

هشطرينلملىجمنمسملحسوعجويبو

ويصبحللزواجفيبطلتتهىالجسديةللطبيعيةعنالقولفأنمتيئيحتكلتسلوجياالقيأمةظييعة9

أخنوخسفرففىاليهودىأسماععلىجديدأهذأكسوعكالميكنولماطهكحالئكهالناس
الربيونويعلمكتابهفىوخبايؤكدوهكذانلطةكماللكةسممفرحسشتمتعونيقهاؤن
ولكنكراهيةوالحسدوالءمثراوالييعالووالحةوالاباثؤالالطعابمعيغأاللعقندههته

االتيةلياةاأنيسوعفكرةكانتلقدلدلهيمجدنمملوقميعلمجولجصبجنللرؤوسىلننوجالصنالح



الحاضرةالحياةقوانينبحسبتفهموالتقاسا

الكثببقلمنطوبهمفيسهمهمنفعىللصدوقينيسوعيوجهوهناالقيامةحققة2
للهإتددلهيقول36خهوجففىالخمسةمومىأسفارللقيامةحادثةتبررالظنوهاالتى

كنأحيلهؤلأنفالبذأماتيلهالءأحياإلهأتهوحيثيعقوبوإلهإسحقوالهإبراهيم
أرضهمنفسعلىالصدوقينيسوعوهزموحقيقيةموجودةالقيامةأنفالبدءأحياكانواوإن

لنأبديتحقيقتجرفيهانجدولكننااختباراتناعنبعيدةللقصةهذهتبدوقد

الكثوينغلطهكليحنمحضارضيهبصورةءللسماتصوروابأنللصدوقيونأخطألقدا

ئإحوتحقدصياثونلبطبيعتهمكانحألنهمالصيداجملتحوىأنهاالحمرالهنودتصورهافقد
ويشفىاألمواخيقومالليلفىاليومطولفيهيقاتلونالذىالمكانهىءالسماأنللمقاتلةالقبائل
ءاالعداجملجممنتصغكووهـرفىالخموريشربونوالمممفىاألمسياتكلويقضونالجرحى
األلمشعهص8كرعكذااليحرفهايوحدالءسمافىففكرواالبحريكرهوناليهودوكان

حالهممتدءللسماخنقهاوبهذااألحزانفيهتزولمكاناءالسماوظنواوالحزن

قالهمانقولأنإإليسعناالنحنبلطغمنكثيرفيهولكنذاتىشخضىتفكيرهنا
يتقونهللذينلدئهأعدهماإنسانبالدعلىيخطرولمأذنبهتسمعولمعينئرهلممابولس
464إش292كورنثوسا

العالقةءهذوأيدقيلنتميالرجكاللهارتباحقيقةعلىللقيامةعقيدةيسوعوبنى2
لكوقأتييهقفلاللهلمنأيدلهئركهتصبحاألبدىاإللهمعثركةفىاإلنسانيدخلفعندما

وبحكبهديتىبرأيكنىاييثكهأمسكتمعككاللماألننىالمرنموقالوخدموهأحبوهلمنإلها
تنعطعسوفباللهعالخحهأثهالحيتهورإنه4و32ال3مزمورتأخذنىأمجدإلى

المحبةوهوخالدواحدكثءإاليوجدالأخرىوبعبارة

بللقويوالمحيةدئةالمحبة

18243الهمر

اهغقيينما4للصنوقيووبيههالكتبةوممالموصويةالشريعةءخبرابينمعقوداتفاقهناكيكنلم
الشغويةالنكاليدمنيخاسياحولهاأفامواولهتاوأسعأتفسيراالشريعةبتفسيربألفاظاهماماالكنبة

انسبباولهنابتاتايقبلوهلموالتقيدفناوقيونللصدرفضاتقرلالحياةنواحىكلتغطىالتى
منطقهمويشجبقيينللصداعتراضهيسكتيسوعسمععندماالكاتبهذافرح

اليهوكالغكروانقسمافعديدهتالمتاقشاحولةثارتلمايسوعإلىبسؤالالكاتبهذاءوجا
حدييحدصالضخماتوسعاللشريعهنىتوسعأنأرادتاألولىالمدرسةمدرستنإلىتجاهه

الثانيةالمدرسهاشاالنهاهابقمانيألمنآالقاسنواوبذلئهالحياةنواحىتغطىأنتسنطيعحتى
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أدطهليلمنطلبأحدهمإنمرءقيلققدواحدةجملةفىالناموعىصتجمعأنحاولتفقمد
جاركفىتفعلهاللنفسكعصهتماجوابهفكانواحدةرجلعلىيقفوهوبمىحللنلميذكبر

أعظمإنبالقولاكيبأبرسبقهوتعلمإذهبلهتفسيرفهوالباقىأمالهكالتلهيبىبوعذا
الئريعةدعائمثالثةعلىلمالعاعمتندقالالصأعوحمعانالماعهصباثؤهعواللنلصوسفيما

الربمنئخذموسىإنفيقولوفيةثوامةللمعلمينأحدسدلياويقدملدبةعملللعباثي
ءجاداودولكنالناعتجيالعددعلى842السنةمأيبحسبلفها3مالوصية16ب

إشفقطستةللىفأنقصهاءإشعياءجاثج5مزمورفيوصيةاأللىكلهللعدعذأفأحقص
البارفقالالكلحبقوقولختصرء68ميخا3لملىاختصرعاجيخااه33

ء24حبقؤوأمجيايمانباي

النعضقالفبيفانفسهاوصاياللتقييمهودلمدرستينهاتينإلىلليهودلنقسماكأللسبببريهد
دلوصاياكلإنآخرونكالكروعادوناألعبغايةويئدةصمحصتبرلديبدثصقمناكلذ

اللهسناميحطمتجإحنهيخينهيففننأكمحاواليمقالمشدةقدبمجلىطوبىطوالوللشيزديع

يسوعمجاوبمولكىجيلهلبنىحيانهماسؤاالبيسوعالكاتبفاشسدؤالحمذغقدعمتاحلى

محأوجميتينموضعللسؤالىذاعلى

خقيدقيأساسهىالجملةموهذهلحدربلطدبلبرأشيليلداكلهيمنمدلآلا
يسمعأممطسماعتسمىللتىالةالصامنءجزوهىء6طئنيةالهديححندللترحيد

ةأقفصكلالئيةفىتستخمخذهلشماع11وضالإكحبهلحدةيؤلصنظاتجذبي

مقاطعثالثةفىموجبردةومىكلملةولهقالنالمجمغفىالخدمهبهاتبداإلنللتىلكآ

51علد3112اأال4تتثنيةسىنسفارموكمنتةيهالجهحمنصاحمفف
ظ91جمم

32متىولليدللجبهةعصائبوتعملحجلديةقثلصتفيللئاللةأجمترالمححاهححمابص
دائماعقيدفليتذكرلملصاليذهبعكندمانلتععسكللجىظيبسهاه

بابوفىيهودىكلمنزلبابفىويثبتوزايزلالممهضخيرقصنمنوبئضحمقتج
جيلهلنعركةصيةللوخذهصرفكانعهوذكاللوطفاضيهـهجزءبول

افتباسهفىيسولكاول91وييىفيبيكنفسمككرييكتحبكهىالكايخيأفات02

فالقريبمطلقةوجعلهاوتحديدهالمقييدهاصبنحجطاآنهووويحدانجهاثبيهاحمكيلللعحيةطثه

حفأضحىوأعظمأوسعءشىإلىالقزلجباجمحنىحزللجسوعحلبهبئيهلليهفثغيرلليهحخعند
لنسلذلىفوالقريب

فىواحدةيهوصوجعلهمأنعأالرجميتينرلجحفهوهنايسوعأدخلهيلدىللشالجديدأما
كتاباتفىوخاصةاألمرهذانحوخفيمةبخاط01مناككانتفعبمواحدعحلمطسبصهملمايبرهها

القريبوتحبلرب01تحبعقول3ءيساكرعهدخففىععثرلثلثبىريهةطااطعهد
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انسانكلوأحبيتالربأحببتالسفرنفسمن76فيثموالضعيفالفقيرعلتشفق
بعضاوبعضكمحيأللكأيامكلالربتحبنجد53دلنعهدوفىقلبىكلمن
صادققلبمن

فىتتلخصالديانةوجعلواحدةوصيةللوصيتيئمنجعلالذىهووحدهيسوعولكن
اللهلمحبةللوحيدةالعالقةهىالقريبمحبةأنبمعنىالقريبومحبةاللهمحبة

أعلنوبذلكالذيائحمنأعظموالقريباللهمحبةإنفقالالقولهذاللكاتبهذاقبلولقد
المحرقاتفىللربمسرةهلصموئيلقالقبلفمناليهوديةإليهوصلتماأعمقإلىوصلأنه

مذانفسهوشعوردد5122صموئيلاالربصوتعماعفىكماوالذباثح
بالذبائحمخالتىالسهلةالعبادةإن660هوشعذبيحةالرحمةأريدالقول

ويعبرلنالمحتاجالجريميانهـوالالوىالكاهنجعلتالتىفهىتنفعالالكنائسءببنابالطقوس
المحبةعبادةفهىالحقيقيةالعبادةأماالطقوسبخدمةليقوماالهيكلإلىذاهبنكاناألنهماعنه

كلهاإلنسانفيصبحالحياةكلفيتقامبلفقطالهيكلفىتقامالالتىللعبادةهىواإلحسان
ملكالله

والمحبةالدعوةنظرةإليهونظرعصرهتفكيرمستوىعنارتفعألنهالشابالمسيحاحبلقد
ملكوتعنبعيدألستواالنوالعقباتالحواجزمنكئيرأتخطيتلقدلهيقولكانولعله
تقبلفهلالله

داودابن

5373ة21مرقس

ومألوفةسهلةلكنهاومناقشاتهاإتجاهاتهافيوغرييةعبةنحنلناتبدوكانتوإنالقصةهذه
نعلمأنينبغىنفهمهاولكىالهيكلأروقةفىيذكرهايسوعكاذبيماحمعهاجهودىكللدى
مسياالعبريةوللكلمةثنثكريسشاليونانيةللكلمةترجمةوهىالميحكلمةان

وعناللهمنالمسرحالشخصتعنىفهىلقباكانتبلعلماسمتكنلمككلمنثث
ولهذالألمةملكايتوجكانعندماالمسحةبدهنيمسحكانألنهاللقبهذاالملكعلىيطلق
إلىيشيريكنلمدلودابنهوالمسيحإنالكتبةيقولكيفيسأليسوعكانفعندما
هولئهمنالممسوحالملكالمسيحإنيقولونكيفيسألأنيقصدكانبلمباثرةنفسه
داودابن

مزامرمنيعتبركانالمزموروهذاقولهيدعملكىا011مزموريسوعاقتبولقد

فكيفوربهسيدهكأنهالمسياءمجىعنالربمناردلهويخكافيهإدلرإدثأءلسمال
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عنالكالمفيأستخدامااأللقابكزكانداودابنلقبإنهنايسوعيقصدكانماذا
325إرميا90271119ءإشعياالقديمالعهدفىولضحومذاالمسيا

إغ980200ميرامز7342إغ4332000قيالحز334181إغ

97221325122متىإغ0174مرقسيسوعالجموعخاطبوبه

وخاصةداودصلبمنعنيسوعأنإتضحالجديدالعهدكناباتكلوفىاءو129
71اامتى28تيموثاوس32اروميةولوقامتىفىنسبهسلسلتىفى

كانبلداودنسلمأنهينكرأنيسوعيقصدلمهذاسؤالهفقى33382لوقا
وسيدهداودربإنهذلكمنبكثيرأعظمهوبلداودابنفقطليمىللمسيايقصد

يقودالذىالغازىالفاتحالمسيالقبإلىحؤلداودأابناللقبهذاانفىالمشكلةوتكمن

ملكوتتكوينفىاليهودمطامععنيعبرقومىسيايمىلقبفهوالسالحبقوةالنصرةيلىاألمة
إنهبهالناسمعرفةعلىيقتصروحدهاللقبهذايجعلأنيسوعيرضفلمولهذامجيدارضى

الربإلىبلالغازىالمسياإلىالأفكارهاتتجهأنينبغىالناسإنربإنهذلكمنأعظم
دلهبالناسليأقىبلأرضيةمملكةلتكوينيأتلمإنه

ويضعالناسعقولمنالجبارالمحاربالمسيافكرةإزالةفىمحاوالتهيكررهنافهوهذاوعل

الكاملةاللةمحبةنورإلىبالناسيأتىالنىالربعبدالمسيافكرةمكانها

خاطئةديانة

218354موق

فىذلكيطهركماالسابقالفصلوليسالفصلهذايتبع73العددمنالثافىءلمجزأنأعتقد

يسوعتسمعكانتوأنهاالبدفالناسلإلنجيلالحالىدىالعالتقسيموبحسبالحاليةالترجات
يحسنالمناسبةوبهذهالهوتيةمناقشةتسمععندماالوالفريسيينللكتبةيوبخكانعندمابفرح

قسمهالذىإنقيلفقدحالةكلفىمضبوطاليسالمقدسللكتابللعددىللتقسيمأننذكرأن
للكتابطباعةمكانإلىمدينتهمنطريقهقىبهقاموقداستيفانوسالرلمبالووأعداداياتإلي

المقدس

منهاالكعبةإلىقاسيةإتهاماتيسوعيوجهللفصلهذاوفي

الشرقفيالواسعةاألرديةهذهكانتولقدطويلةواسعةطيالسةالبسمينيسحيرواأنيحبونمأخه
غناهعلىدليلوهذاءهدوبكلويسيرليعمالرجلهويلبسهافمنوالعظمةللغنىتعنى

ويعملوناألذياليطبلونإذ325متىفىأيضاوردكماآخراشيئأتعنىوقدوعظحته
للربشعبأنهمأنفسهميظهارهوذلكفىواألصل5183عددلهاطويلةأهدابا

شخصياتهمإلىاالننباهوجذبفقطأنفسهمإظهارهواألمروأضحىتغيراألمرولكن
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تشبعالمناداةوهذهبامعلماوألىيابكلمةينادوذحيثالألسواثفىالتحباتيخبرنهه

الظهورلحبصهوتهم

فىالمقاعدمنمجحوعةتوجدمجمعكلفىوكانالمجامعفىاألولىالمقاعديتخذراأتويخبوذ
هناكجلعومنالمقدسةالدرخخفظفيهاسذفأالصندوثوتالصقالضريناجمهيزتواجهءاألما
بتبجلإليهينظرمرموثءمكرصخصهو

عالحاصاترتيبانرتبكانتدلوالئمفىاألمكنةشالوالئمفياألولالمكانفىالجلوسيخبرن
دلعاليةاألمكنةاهذهيخبونفكانراالمضيفقجتثمال

كتاباتهفىمراتيوسيفوسذكرهاوحشيةيسيةفىعلدةكانت3هذ5األراملبيوتيسلبرن4
ءاآلباوتقليداتاإللهيةدلشريعةتفسيرفىماهرةكجماعةأنفسهمعطمواالفريسيجتإنقالإذ

يوجهوخهاكانواماوكثيراقايعيمامزامراتيدبررتاكالركثيرةمراتفىاللهمختاروفهملهـذا
فىيعملأنهنفسهيظهركانالكانبأنفىتتلخصالفكرةهذهركانتءدلشابعفكد

إلىيوحىعننفسهللوقتفىولكنهيداهخدمهاحاجاتهفكانتمقابلبدوذائةناموس
يعيشفكانهللناموسخدمةفييعملأنيستطيصحتىسعةفىغيعيأذالبدالكاتبأنالناس
الذينأماالكتبةءهوالعندفدرهلهالعطاياهذهيقدممنوكلوالرجالءالنسابعفهداياعلى
بطرقالدفععلىجبرونهموالكشبةللفريسيونفكانيعطوهأذعليهمضروضهومايعطونال

ءالنساوخاصةملتوية

يقفونإنهمللناسبالاللهإلىتقدمالإضهاممدةفكانتياقدمرضهاالتىالطويدةلدصالةأما
يصلوننهايروههانالجميحيستطيعأمكنةفىليصلوا

األموربعفيسوثيعلمناىالقاالفصلهذافى

ألنهمالكنيسةفىمراكزهمأخفواأنهميظونوكثيرونالكريلمرضمتيحذرناإنها
الكنسىالمركزانيظنونانهمدلهكخدامذواتهممنكرينيخدمواأنعرفواألنهمولياصخقوها

مسئوليمااللمتيأز

المسيحيةلكنباحتراميعاملأنيخبإنمانكلطبعاللظهورحبمرضمنيحذرناإنه2
أرصلفقدالرهباناحدعنقيلتقصةهناكتعطيمهاالالذاتإنكارهواألساسإنتقول
واحدأالرهبانظنهدلديرإلىوصللماأنهبدرجةمتواضعاكانوقدرثيسهليكوناألدورةأحديلى
ءجاأنإلىوالطهمةبكليعملوظلالطيخفيليعملفأرسلوهجدأءللبسطاللرهبانمن
لنبالالئقمكانهإلىالمتودضعدلراهبوارتفعاألمرواكتشفالديرهنمااألسقففيمازدرروم

إذءالخاطىالمكانفىيعملخدمتهطبلةسيظلدلناسيحترمهلكىالحدمةيدخلالذىللشخصى
المسيحالنفسهيخدمأنه

يحنوإنهنشيههمالنوالكزنامرالرفعةللشحصيةلمصالحنانالداستخديممنيحنونا3
وفيهلهللكبريعطواأنالللدينمنكئصايأخذواأنيظنونالذكأولئك
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عطيةعظم

211433مرقس

أنويلوحالهيكلىفىءالمسارداراألممداربيرماتقحالجميلباباحمهابوابةهناك
وكانالصعبةوالتحدياتةالحاالمنافشاتتعببعدقليالليسترجالمكانذلكإلىدهبيسوع

يشاجههاكانشكلهاألناألبواقاحمهاللتقدماتصندوقاعشرثالثهءالنسادارفىمقابلهفى

الزيتءلشراواآلخرحنطةءلعثرافبعضهافيهالناسلهيدفعخاصغرضصندرقلكلوكان
وهكذا

مسكينةإمراةبيتهممنلمحولكنهعطاياهميقدمونأناسارأىهناكيسوعجلسوعندما
وقالالعطاياءهذقيموعمدئذءاألغنيادفعهمامعالمراةدفعتهمايسوعووزذلفلسينألقت
عندهممأفائضمنهمأعطواييمااحتياجهاكلأعطتألفهاالجميعمنممزأعطتالمراةإن

ءللعطاكووسعدةألنفسناونجد

مامقدارولكنتهمالالحطيةرقيمةبتضحيةتكونانيجبحقيقيةالعطيةلتكونا

يقرأونعندمامناالكثيرونيخجلولكمالتضحيةمقدارولكنالكميةليستالمعطىكلمت

يالفضالتمشاركةإنهابلالتضحيةرائحةفيهاتشتمالالربعملفىفمشاركتناالقصةهذه

العطاياانوالمسيحيةبلالكنيسةضعفعلىعالمةالموقفهذايكونقدموائدنامنتسقطالتى

مدحاإمادفعوهمابثمنيشترواأنيريدونألنهميدفعونإنمااتهميظنونالذينالناسمنتؤخذ
تمتعاأوررأار

فلسااألرملةهنهألبقتوإالالمغامرةبروحيتصفالذىءللعطاهوالحقيقىءالعطا2
عملهذاوعملهاعندهااكلأعطتولبهاثقيمتهلهلهابالنسبةالفلسوهذامعهاواحدأ

اءجزبالباقىوغنقظنشاطنامنجزعانعطىلكنناللمسيحءيثىكلنعطىماأندرفمازىر
كاملةضحيةبننعطىماقليالإننابالبافيونحتفظحياتنامنجزعابألباقىونحنفظوفتنامن

عندنامكلنعطى

الجديدالعهدواحنفظالمسيحأبرزهالذىالشخصأنحقاوالمشجعالممتعمنإنه3
أننانشعرفقدسينفلدفعالذىالشخصهوالسخىءوالعطاالتضحيةعلىكمثالبخصيته

لديناالذىجداالقليللنضعولكنالعالمضهزالتىالمواهبمنشيباأوالمالمنشيئانمتلكال
نفتكرأونتخيلمماجداممثربهيفعلوهرالمسيجيدفى
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عشرالثالثألصحاح

ذلكفىوالسببالحديثللتفكيرفهمااألصحاحاتأصعبمنعشرالثالثاألصحاحيعتبر
يحتملهالحديثدلتفكيريعدلمللنىاليهردىبالتفكيروامتألاليهوديةالنظروجهةمنكتبأنههو

نستطيعالذلكمعولكنمفهومةوغرلنامعروفةغيريسوعيستخدمهاالتىفالصوركثيرأ
الثانىءابرعقيدةوخاصةللسيحيةللعقيدةجدأمهمنهألاألصحاحهذاعصفحألضربأن

إلىتجاههاالناسلنقمفلقدالعصوروكلبلعصرنامشكلةأصبحتالثافىءابروعقيدة

والثاتىللسيحىالتراثمنجزعاتكونالكأخهاتامأإهماالمقيمة11هذهيهملفالراحدمريقيذ
والحالةنقررأنويمكنالوحيدةالمسيحيةالعقيدةلهمبالنسبةاضحتأنهالدرحةويدرسهابهايهغ

للمهمةالعقيدةهذهعنءالشىبعضتفكيرناتصححقداألصحاحهذاعنصحيحةفكرةأنهذه

عناصرهندرسالعقيدةهذهبخصوصاليهودىالتراثندرسانهواآلننعملهماوأهم
ثابتةحقائقمنهنستخلصأننحاولواخيراءأجزءاجزاألصحاحهذاندرثمونحللهوافكاره
الكنيسةفىىنبانالبددائمة

الربيوم

أردناذاكثيرةمراتلليهانرجعأنوالبدلدبحثهذابهانبدأأنيجبمهمةفكرةهناك

شعبمأنهيعتقدونعصورهمكلفىاليهودأذهىللفكرةهذهاألصحاحهذااتجاهاتنعرفأت
عنيفجهادبعدولكعهممبهللالثقةالمكانةإلىيرتقونسوفمايوماأنهمويعتقدونالمختارالله

عنينتظرونهاالتىالمكأنةهذهإلىيصلونقدبأنهمالقائلةالفكرةهجروافاسيةطويلةلسنوات
وقويآفعلياتدخاليتدخلوأنالبداللهبأنبالفكرةيتمسكونوبدأواالثريةالوسائططريق
قالواولقدللربأيوماسمعليهأطلقوايتدخلفيهالذىوالوقتالسعيدالوقتبذلكليأقى

العظيماليومهنايقبلثمومرعبةقاسيةايامعطبمةضيقةأياميسبقهسوفهذاالربيومإن
يصقىأنوبعدالرهيبةالدينونةأمامالجميعويوقفواألرضءالسمااساساتيزعزعقويأجبارا
جديدةءوسماجديدةأرضايحلقوالعالمالناس

بأنيؤمنالذىينقزمانيمكنالالذىالتفاؤلففيهاالنقيضانفيهايتضاربالعقيدةهذه
درجةللىوصلقدلمالعابأنيومنالذىالمريراتئاؤماوفيهاشعبهلنصرةيتدخلوانالبدالله
كلياتغيراتغييرهمنالبدإصالحهمعهاجمنالالفسادمن

هناللربيومعنشيئألنعرفللقديمللعهدفصوليبعضندرسدعنا
وجميعالنوحإلىاحالفلويلحونآهآهيقولوناألروفةجميعوفينحيباألسواقجميعفى

تهونثللذويلللربقالوسطكفىاعبرألنىندبالكرومجمغوفىللندبءالرثافىعلى
فصادقهبعداألأمابممناإلنسانهربإذاكمانورالظالمموالربيوملكملماذاللربيوم

وخامانوراالظالماللربومأليسالحيةفلدغتهالحائطعلىيدهووضعالببتأوادخلالدب
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56102عاموسلهنورال

ادىاألكلترتخىلذلكشىءكلعلىالقادرمنكخرابقادمقريبللربيومألنولولوا
إلىبعضهميبهتونكوللدةيتلوونومخاضأوجاعتأخذهمفرتاعونإنسانقلبصويذوب
31661ءإشعيالهيبوجوهوجوههمبعض

للربيومعنللقاسيةبالويالتمملوئينيوئيلمنوللثالثالثانىاألصحاحيننجدوهكذا

وللعالمالناسكيانيهزللذىالمرعبءالمفاجىللربيوملتصفالقديمالعهدفىالفصولوتتوالي

للدياناإللهللناسينظروسوفتقتلعسوفوقوانينهايعةبالطوهيئةكاملخرابفىلمالعاسيطوى
رهيبةدينونةفىآتيا

للعهدينبينماتسمىالتىللفترةفىفإنهلليهودتاريخفىنالحظهأنينبغىماوهناك

بعقيدتهمبشدةتمسكواللسببولهذاقاسيةخارجيةسيطرةتحتالسنواتهذهمعظمهودالقضى
ولقعيةلغةهناكتكنلمولمافيهيكونأنيمكنماذاوورحموايرمموهأنوحاولواالربيومفى

بهذاللمكعوبةالكتبوظهرتللرؤىبلغةعنهااستعاضوافقداليومذلكتصفأنتستطيععلمبة
إعالنأوكشفوتعنىيلعككثولكاليبتكأبويسمونهماعادةالتىللرؤوىاألسلوب

ليستلنهاعلميةكنابةالرؤىإنهانثرىالشعرىأصلوبفىكتيتللرؤويةللكتبهذه

ئايتةحقائقعليهونبنىتفاصيلهبكلنمسكواقعيأتاريحأ

يسهلالتىلللغةألنهاالرؤوىاألسلوبهذاتعبيراتبعضيسوعيستخدمالفصلهذاوفى
صورعنعبارةهىاللغةهذهأنيعرقونسلمعوهكانكمايعرفعنولكنهفهمهاالناسعلى

التارغفىبقوةيئدخلعندمااللهيفعلهعمافكرةتعطى

انحعلفةاالتجاهات

األناجيلكتبةأنويلوحاألصحاحهذافيالتفكيرفىنحتلفةاتجاهأتيالحظأنللقارىيمكن
خمسةدينيميزأنقارىأىفيستطيعولهذامعأووضعوهاللمستقبلعنيسوعئقوالكلجعوا

األصحاحهذافييسوععنهايتكلماتجاهات

عنيسوعتنبألقد412و2وا31لورشليمخرابعننبولتهناك1
ولببروتبالقسوةالشعبلممعاكلوضاعتالهيكلفأبيدم07عامنبوتهوتمتالمدينةهذهخراب

فىاولرا

لضطهادلتفىسيجوزونيسوعأتباعإن931مقبلةلضطهاداتعنتحذير2
عنهالهمفقالسبقوقدللعقليتخيلهاالومراثر

يحاولونأناسسيقوم22و12و36األخيرةاأليامأخطاربخصوصتحذيرات3
وسدواالمتكبرةلعقولهمىالناعمااكلوماذلكحدثولقداإليمانوتحريفاألفكاربلبلة
سبقاليىوالضالالتللبدعمنتالميذهجميعيحمىأنيسوعأرادولهذاالهصوتعنآذانهم



رآها

فىالثانىءابرذكرولتد84272و7للثانىءلبىبخصوصإنذلرات4

استخدمولقدمعاممتزجينللربويومالثانىءلبحفأضحىللربيومفيهذكرللذىاألسلوب
ينبغىفالحرنيأللرؤىكالمنأخذالكنافايئولهذاالرؤويوناستخدمهاالتىاللغةنفسيسوع

يفهمهاالتىالعصرلغةيستخدمانهحرفيكالمأنهعلللصستقبلرهوتصويسوعكالمناخذأن
وهصرمعا

متوقعادائمايعيشاإلفسانكانفإذا8373السهروجوببخصوصإنذلرات5

ءومجىءللسماإنبالجتوقعولذاوقتكلفىاللهندخلتوقعاذاساعةكلفىاألبديةإنبالج
عديناوجبوحدهاللهددىمعروفةاألوقاتهذهكلكانتولذادلنهايةذدكوبعداإلنسانابن
سامريننكونأن

هذاتكؤنللنىالفكريةاالتجاهاتهذهذكرنافإذااالصحاحهذانفسرلننستطيعوبهذا
للقديمالعهديستخدمهالذىاألسلوبفسبنللثانىمجيئهعنتكلميسوعأنذكرناوإذااألصحاح

جيدااألصحاحهذانفهمأننستطيعفإنناللربيومعبئالكالمفى

بطريقةندرسبلقبلمنفعلناكمامتتاليةأعدلدفىالاألصحاحهذالدرسنتقدمفسوفولهذا
وندرمهمواضيعيلىنقسمهأىموضوعية

مدينةخراب

2و319مرق

الذىللهيكلكانلقدخربتالتىللدينةثمالهيكلعنبالتكلماألصحاحهذادراسةولنبدأ
انهىقديكنولممق0291منإفامتهفىبدأفلقدالدنياعجائبىلحىهيرودسبناه
حتىالجبلقمةيسوىأنهرودسيشأولمالمرياجبلفوقمبانيهوكانتالمسبحأيامبعدبناؤه

فواهاقويةجدرانأربعةعلىضخماصناعيامسطحألهعملولكنهفوقهالضخمءالبناهذانىل
للتىاألحجاربعضإنيوسيفوسويقولالمبانىثقلتتحمللكىالضخمةللركائزمنبمجموعة
ا2وارتفاعهاقدما81وعرضهاقدما04طولهاللضخدآلفىغايةكانتءالبنافىاستخدمت

حجرعلىحجريبقىلنأنهوعيشلهنمذفيعندماالتالميذاندهشأنعجبفالولهذاقدما
مبانىارتبطتحيثللغرلىالجنوبمنللهيكلالرئيسىلدخلوكانالجبارةاألحجارهذهمن

ضخمةأقواسعلىمقامةالقنطرةهذهكانتمتسعوادفوقهائلةبقنطرةنفسهاوللدينةالهيكل
حوالىالوادىعمقكانقدما42طولهاأحجاربنائهافىاستخدمتقدما1224إتساعها
نفسهاالقنطرةاتساعوكنقدما423القنطرةعلهاارتكزتالتىالصخرةواتساعقدما522
الرخاميةاألعمدةمنصفينمنبنيتحيثمباضرةالملوكيةالحجرةللىتودىوكانتقدماء

الرخاممنواحدةقطعةمنفطعواحدكلعمودا73عددهاالكورنثية
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الناظرينجميعتذهلكانتالواجهةإنقولهفىسيفوسسوصفهافقدنفسهاالهيكلمبافىما

أنإنسانأىاليستطيعذهييةبأطباقنهاكبرءجزوغصالبياضناصعةبمادةطليتفقديليها

االمعانهذاولكننفسهىللشسبريقعنشدةيقلالكانللالمعفبريقهافهانظرهيثيت
الهيكلمنهاأقيمللتىاألحجارأحجامأماشاسعةمسافاتمنيرونهكانواإذللحجاجمرشداكان

أمتارثالئةوعرضهامترانووتفاعهامترا02حوالىفطولهاجداضخمةفكانت

سوعأنبأهمعندماوصعقوااألبدإلىباقيةالتالميذظنهاللتىالهائلةالجبارةالمباقهىهذه
خمسينمنلقلبعدالمسيحنبوةوتمتينقضالحجرعلىحجراقىيوالتزولسوفبأنها

هانمنعاما

سوفوحصونأبراجمنفيهويتعبيينيهمافكلينفعانالومجدهاإلنسانءكبريالن
ووقتساعةكلفىوحصوتىقالعىهىاللهقوةولكنيتهلم

مدينةآالم

394102مرقس

وسقوطهاحصارهافىلورشليمعلىتحلللتىالفظيعةثالكويسوعيصفالفصلهذافى
فعلواولكماألفقفىاتيةوهاأنبمجردليهربوافهاالناسيحنوأنهوفلكمنقصدهوعن
اآلالفوماتتالسيوفقتلتهموهناكوممطهافيتجمعواسهربواأنمنفبداللهمقالهمأعكس
الكثرة

9721113دانيالدانيالسفرفىأوالوردتفقدللفسادأرجسةعبارةأما

ابيفانسأنطوخيوسعملهمألتصفذكرتوقدالمرعبالفسادالحرفىومعناما2111

المذبحعلىمحرقةالخنزيرفقدماليونانيةوالمدنيةبالعيادةاليهوديةالديانةيستبدلأنحاولالنى

ويقوليعبدوهأنالناسوأمرزيوسلإللهكبيراتمئاالأقامثملليونانيةالدياناتشعائرقامو
المذبحعلالفسادرجسةأقاموا541سنةفىكاسلوشهرمنعشرالحاصىفىللكابيينسفر

بهايتصلكانماوكلالوثنيةالمذابحهىللفسادفرجسةجهوفاكلفىللوئنيةإلمذابحوبنوا

حاولعندمام04صنةذلكحدثوقدآتيةراهافقدأيضايسوعنبوةكانتوهكذا
أحاطوانالذنصيحةرغمالهيكلوسطفىكإلهليعبدتمثللهيقيمأنكاليجوالالمجنوناإلمبرلطور

م4اسنةفيموتإالاألمرينقذولمب

يخلصهمذىالالمسيافقطليسينتظروناليهودعنلقدالفسادبرجسةيسوعيعنىكانفماذا

بولسماهاللشرحىتجسيدعنعبارةهىمضادةجبارةفوةظهورينتظرونكانواولبههم

يسوععنهعبرماوهذارةالشرالقوةهذههىالرومانيةالقوةأنيوحناورأىالخطيةإنسان

فتهجمأعلنتوقدالشرئوةسترونجداقرلصامايومايقولفكأنهالفسادرجسةفىنبوتهفى

شائعةبتعييراتاآلتيةالحوادثعنعبروبذلكتحطمهأنوتحاولالمقدسالمكانعلى
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حصارهاوقصةالروماتىبنطعحاصرهاأنبعدأورشليمسقطتميالديةم07سنةفى
وسطهافىمكدسونوهمالمدينةداخلالشعبماتفلقديخالتلىصفحاتأقسىمنتعدوسقوطها

النهايةهذهيوسيفوسوصفولقدالرومانوسيفواالنقساماتالمجعاتمزقهماأللوفبمئات
قتلواألفوماثةمليونرىأأخذوا0079اليهودحروبكتابهمنالخامىءالجزفي

ءبالنساالعلياتوامتألتبأسرهاوبيوتاعائالتفأبادتالمجاعةاتسعتولقدوالسيفبالجوع
كاالشباحوالصبيانالشبابوتجولالحوارىفىلبثثوتكدصتجوعاماتواللذينواألطفال

ولماموتاهيدفنأنانسانيسنطعلمواآلخريعدواحديتساقطونوكانواواألسواقالمدينةفي
والمرافىهناكتكنولمءأحياأنفسهمالناعىدفنولقدالموتىمعيدفنونهمكانوابعضهمحاول
كئيرونفتمقولقدهائلصستالدينةعلىءوجابشريةعاطفةكلأخدتالمجاعةألنأحزان
جلوديمضغونوكانواوكلوهابأعينهموهاسأنيطيقونكانواماالتىوالجثثالجيفعن

الناسلبعضمنهجزعوأعطتوكلتهابنهااألمهاتإحدىذبحتأناألمروبلغأحذيتهم

الصعبالطرقى

31931مرقس

بنصيحتهوأخذواصوتهسمعواشالذأماالمدينةوسطاأللوفمئاتوماتتيسوعنبوةتمتلقد
وصفكليفوقىللذالبشرىالعذابهذامننجوافقد

همينتظرهممايجهلونأتباعهيسوعيتركلمالحقوفىاالضطهاداتعنالنبوةإلىاآلننأتى

دائماالحقيقةعلىالناسعيونيفتحيسوعإن

الذىاالضطهاديسوعبهعضىفقدالمجامعفىودبلدءالرؤساوأيدىالمجالسإلىالتسليمأما
ومدينةقريةكلفىولكنالعليااليهوديةالمحكمةهوالشهدريمكانفقداليهودمنعليهميقع
عنىفقدوالملوكالحكامأماالعلنىبالجلدالهراطقةعلىتحكمالمجامعهذهمننوعهناككان
وأغريياسوفستوسفيلكسأمثالمنالرومانجةالسلطاتأمامبولسحويمكاالرومانبهم

يتخيلهأنيمكنماكالواجهوالذينءالشهداتقويةفىدلكبيرأثرهالمشحىلإليمانكانولقد
ثبلتهمفىكانواولكنءفقراءبسطاأمميئكانوالقدوعزمشجاعةنىولكناضطهاداتمنإنسان
ءوالرجاوالشجاعةللصبرمثال

يتردديكنفلمالرومافىالمجتمعلعناتإحدىكانتفقدبيتهألهلاإلنسانعدلوةمسألةأما
للدولةمخلصينغيربأنهمءالرؤساإلىأقربائهمعنييلغواأكالناسبعض

ولكنهعظيحاعذاباوعذبوهوسجنوهعليهقبضهتلرعهدفياأللمانالرعايااحدإنقيلولقد
الذينالناسانذهالولشدةاحهسأطلقثمتذمرأوشكوىدونوصبربشجاعةعذأبهتحمل
بعدالرجلعلملفدذلكسببعرفواأخيراولكنهماننحارهنبأممعواأنهمشجاعتهقصةعرفوا
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يتححلأنيمكنهفلمهكذاوعوملعليهفقبضالسلطاتلدىبهوشىالذىهوابنهأنروجه

ضرباتإحدكطأنهاعلىاألبوكريفاكتبفىذكرتءاألفربااوةعدإنبلشجاعتهرغمالصدمة
59إسدراس4فجأةالبعضبعضهمءاألصدقايهاجمولسوفاألخيرةاأليام

وسيكره073باروخ2كاالبعضبعضهمويحاربونالبعضبعضهموسيكرهونأ

ضدوالمنحطونءاألغنياضدءالفقراالكبرضدوالصغيرالصغيرضدالكبيرعضالببعضهم
صاإلخاليختفىعندماجحيماستنقلبالحياةإدوهكذا3291اليوبيلءالعظما

عائليةروابطتبقىوالالمحبةوتزول

المسيحيةألنذللثفىوالسببمشعوذونسحرةبأنهمواتهموهمالمسيحيينالناسكرهولقد
والديهأوأوالدهأوإخوتهمنكثرالمسيحيحبالمسيحىوكانالعائليةالربطفىعميقادخلت
راجعاكانذلكولعلفيهمالشكوكأثارالذىالسيحينموقفبسببزادتالكراهيةولكن

أنهىاإلشاعاتهذهوأهماليهودوخاصةعليهمالكثيروناطلقهاالنىالخبيثةاإلشاعاتإلى
الربانىءالعشالقريضةفهمءسولدراجعوذلكالبشرلحومكلةهمالمسيحين

والموقفأليستفالحياةيخلصفهذاالمنهىإلىيصبرمنالسيدقوليتحققكلهاهذهفي

سينتصرفهذاالمتهىالمافيهايصبرومنالمعاركمنسلسلةمستمرسباقهىبلواحدةمعركة

نجاحهإبانفىحياتهتاريخيكتبأنرفضأنهالرجالمشاهراحدعنجيفرسونجويخبرناح
مضمونةليستفالحياةالضخمالنجاحبعدالفشلصرعىيسقطونجداكئيرينرأيتلقدوقال
الجحيمإلىتؤدىمسالكتوجدنفسهاءالسماأبوابمنأنبنيانيوحنارأىولقدالنهايةبعدإال

األخيرةاأليامأخطار

31361232مرقس

كثيربالفعلظهرولقداألخيرةاأليامفىسيظهرونالمضللينبعضأنتالميذهيسوعأنبألقد
للهرطقاترئيسيةأسبابثالثةوهناكبكثيرالوفتذلكبعدليسوالهرطقاتللبدعمن

وبهذاالروحيةحالتهمعتتوافقبحيثالعقائدتكييفالشخصمحاولةمنتنبعالهرطقةا
عقلياغبياإنساناليسالجاهلهذاإنإلهليسقلبهفىالجاهلقالالمزموركاتبقوليندبئ

يستبعدأنحاولولكنهاللهوجودفأنكرعقلياإليهايصللمالنتيجةوهذهروحياغبىكنهول
إحدىإنموجودغيرإذنفاللهيحتحلواليطاقالثعلهبالنسبةاللهألنحياتهمنالله

ةهكذامناقشنهفىالجاهلويسيرالناموسضدضاللةهىالشائعةالضالالتأوالهرطقات

اللهونعمةحقوهذاالنعمةعهدفىاآلننحنحقوهذاالناموستحتلسنااآلنخن

ءنخطىدعناإذنحقوهذاخطيةأيةغفرانعنتعجزأنمنأعظمفهىخطيةلكلتكفى
نريدمانعملدعنامجدهاوعننفسهاعنلتعلنالعطمةالنعمةلهذهالفرصةنعطىلكى

هواهحسمبعلىاللهنعمةالجاهليكيفوهكذا
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وإنءضىوالجسدءشىكلالروحالجسدمنأهبمدنروحانوهىأخرىهرطقةهناك

داعىفالتافهلسداألبئيهمالوهذانجسدكءشىكليعملأذيستطبعفاإلنسانكذلككان
نظرناوإذارغباتهلتوافقدلعقيدةيكيفوبهذاوشهواتهاحخياجانهصولنعطهنضطربألن
منيسقطوهماأنمجاولونالمسيحيينأذكيفورأيناوالجحيمءوالسماالمسيحءمجىعقيدتىإلى

جديدةبدعةمواجهةفياآلنققفالمسيحيةأنلعرفناالحديثالذوفتوافقانالألضماالعقائد

بحثففىاألحرفدلالهونيةالحقائقحسابعلىحقيقةتأكيدمنثانيةثأتنوالهرطقة2
فقطقدوساللهأنفكرنالوفمثالأخرىصفةعلىصفةنرجخإذءنخطىقدماللدلهصفات

عنتاماانفحاألومنقصلبعيدإلهفىنفكربلمعهعالفةفكونأومنهنقتربأذنستطبعفال
فقطالمحبةإلهفىفكرناولومنهدامممخوفنىحيأتنالعثنافقطلدلهعدلفىقكرناولوللعالم
الجديدالعهدففىاألخرىالحقائقأمامتقفالدلتىواإلحساصاتالعواطفديانةديانتنالكانت

المحبفالتهالمسيحيةفيظاهرىتنافضوجودمنوالبد51لوقاتالزمأخرىأصاحاتنجد
ولكنهالزمانلىقيعياإلنسانءشىكلويدبريديراللهلكنحراإلنسانالعادلاللههو

أوالشمالإلىماللوصيفحدعلىيسيرإنسانانثهالديانةفىللرأىواستقأمةخألدمخلوق
ككلالحياةنرىأنيجبيسقطاليين

يزولالكيفيةوبهذهللناسأمزجةبحسبللديانةتكببفعاولتنامنثالثةتقوموالهرطقة3
يغيرأنهوللدينرجلعملإناألخالفيةوللسبوليةوالتواضعوبيخالتمنهارزولالديانةمجد

الناسمزاجحسبلتسيرللديانةيغيرأنالالديانةحسبواليسصالناس

كانكلماوحدهاإلنسانفكرفكلماالمسيحيةالشركةعناالنقطاعمنتقوموالهرطفة4
نصدقأنفيجبلطقكعمودللكنيسةمركزهناكللكنيسةتقليدهناكلططرمنطقةمنقرييا
فيهيكونقدفالخطأنقسهفىفليفتشكلههذاعنهتفكصفىمنفصالنفسهيجدومنهذا
يقولأنفبلأبواللهإنيقولأنستطيعالاإلنسانإنقولهافىمحقةالكالوليكيةالكنيسةإن

أمهللكنيسة

التناقضنجدوهناللوضوحكلولضحايكونلناإلنسانمحاولةمنأخصاللهرطقةوتقوم5
نحتوىأنعننعجزللجميعمقهومةولضحةيثانناعناصرنجعلأننريدفبياولضحاللظاهرى
لتقسيمفىللمرضوعلدددلألنيقفالالهوتولهذاةولاعقولتافىعدودالغكلالالهوت

هووحدهظبمل5هندسةوالاشةرليسللالهوتألنمتناقضفيهمشكوكالهوتهو
ءللسمافىرأسهعمنفهوالحكيمأماسنفجرعقلهألنعقلهفىءللسمايضعأندورالذى
أنإالعلينامابعدإلهانصللمعميقةأسرلرأهناكأنلنذكروعبقريةذعيفينفكرفعندما
نفهمأننشطيعالألننانومنإنناترتليانقالوكماونمجدونصلىنعبدبنهشوعأمامهانقف
ءصيص
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الثانىجيئه

4272و8و317مرقس

وردكماالربيوممنمأخوذةصوربئالثإياهموضحاالثافىمجيئةعنيسوعيتكلمهنا
القديموالعهداليهودكتاباتفى

وكربالناسفىوقالقلأمكنةفياضطراباتعزراويقولحروبيسبقهالربفيوما

ساكنىوسيغشىيقولآخرمكانوفى93ءاألمرافىوزمجرةءللرؤساوقلقاألممق
وشعبآخرضدومكاناخرىتحارمدينةبعضابعضهموسيحاربونودهشةذهولاألرض
ومملكةأرضهويأخذملكايأسرملكاخركتابويقولمملكةعلىومملكةشعبعلىيقوم

ويمتصوناليونانعلىالرابرةوتغيراألرضوتتغيرأخرىأرضإلىحكامهافيهربمملكةتحطم
333676سابنبواتبهاالهالكالنأسويمالهثروتهها

موتوئالثاءالعظماذبحثمقلقأواللديداالعهدتسبقشيئأعشراثنىإلىباروخويثر
تهجمشريرةأرواحوثامناورعبرالزلوسادساوقحطجوعوخامسابالسيففتالورابعأكثرين
هذهءجرامنلضطرابعشروثانىوفسادشرعشروحادىالطموعاضرانارصقوطوتاسعا

اليهوديةالصورهنهيسنعيدفإنهالحروبعنيسوعيتكلموعندماالضربات

8عاموسالصورةبهذهءمملوالقديموالعهدوالقمرالثمسظالميسبقهالربيوم2

310134ءوإشعيا8و237وحزقيال201351ويوئيل

43وباروخ1547عزا2بنللثمملوعةأيضااليهودوحممابات

بذلكءمملوالقديموللعهدفلسطينإلىالهودرجوعهوالربيومصورضمنومن3

611ة01وزكريا721وميخأ723153801ءإشعيا

خريطةأوأوقاتجدولطلمالثانىمجيئهعنيتكلمكانعندمايسوعأنهذالنذكرولكن
للىللثانىمجيئهصورةيقربلكىللجقوداستخدمهاالتىالصوريستخدمإنهالمستقبلفهاررسم

العقول

الحدودعلىللبرابرةفحروبحقيقةيححثكانيسوعذكرهماأننالحظأنالمهممنولكن
ومافيحدثتالتىوالمجاعةبومباىوابتلصتلودوكياخطتحدئتللتىوالزالزلللرومانية

قتفتلمااللهةإنقالأحدهمأنحتىعظيمةاالضطراباتكانتلقدقيصركلوديوسأيام
سيأقسوعأنوهوويقينىمهمواحديثعهناكولكنلتهلكهمبللتخلصهمالناسعلى
أخرىمرة
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318273مرتس

الفصلهذافىمالحظتهماتجدرئمرانهناك

أنهالجيلهذانىخدثءاألشياههنهإنقالعندماوعيسأنخطأءالعلمابعضظن
عنبلالثافىمجيثهاليقصدكانالحقيقةفىولكنهتتحققلمنبوتهأنوظنوامجيئهيقصدكان

اخنصتفنبوتهمجيئهسأعةيعرفالاإلنسانابنأنصراحةيعترفهوألنهأورشليمخراب
والهيكلبأورشليم

أضياويتركفيهايأقىالتىاساعةاواللليوميعرفالاإلنسانابنإنفاليسوعإن3
لمجيئهخرائطأويرحمونمنهكزيعرفونأنهميظونالذينأولئكيوبخيذلكوهواللهيدقىمحثيرة

هتجديفإت

ءجأمتىسيدهمينتظرونكأناسمخنكلهلهذاالعمليةالنشيجةللربيظهرذلكوبعد3

إنناعملناسيكملمايوماأنلنعلملكنالهستيرىللخوفدلحىفالمتىيعرفوذالولكنهم
وواجهناهءجاإذاحتىمقدسأمسكللنجعلبليأتىمتىكثراخهغفالمقدسةعيشةئنعي
الملكلمقابلةاستعداداتكونكلهاالحياةإنمنهتحجلال

مجيلحقائقفيهلناولكنصعباألصحاحهذا

ييماأورشديمخرابيسوعرئىلقدففطاللهرجلهوالتاريخأصراريعرفالذىلنا

إنلوالاللهيقودهأنيجبأمةيقودأنهـيدمنكلوهكذاللهيكونواألنهمغرهيرهلم
تدبيرهيعرفأنيستطيعللذىاإلنسانهوالذيعرفالذىاإلنسانا

الثانىءلبىعنحقيقتينيخبرناإنه2

ضيقتناعندننساهقدللعقيدةهذهفىالموجودالحقأنتخبرناإخهاأ

فعندماولهذامبلغثهللناسليفهمذكرهايهوديةصورهىيسوعسمهاهـالتىللصوريذب

نعرفإفناهورممهالذىالطريقعلىتحصلفإنناتاريخيةواقعيةحولدثفوقهانبنىأننحاول

للثانىءبالمجىالكمالمنبدوالويتقدميسيرالتاريخأنوهوواحداشيبا

للذىفهوالحكيماماللعالمفىكوياللهينسىللذىللشخصهوللبلأنيحنبمارناإنه3
وانزعاجاخوفاتكونلنفالهايةذلكفعلوشءللندامستعدأيكونأنيجبأنهدائمايذكر

للمنتصرينفرخبل
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عيثمرالرابعألصحاح

يعدأاألخيرالعمل

2وا41مرقس

إنللفصحعيدقربذلكوكانيسوعبهفامللذىاألخيرالجماعىالعملييدأهنامن
أبريل41أونيسانايوميقعفالفصعبينهماالخلطمجبالمنقصالنعيدانوللفطرالفصح
سبتايحفكبيرمحيدالفميمعيدالفصعبعيدتلحقأيامسبعةعنعبارةفهوالفطرأمأتقرييا
بتوففهاالخسائرتسببوالتىالهامةاألعحالفيهتعملقدصغيرعيدفهوالفطيرعيدأماللرب
الفصحيومهوالعظيماليوم

كلعلىيبغىفيهاالتىالمظالالخمسينالفصحالثاللةاألعياداحدهوالفصحوعيد
أورشليمفىيعيدهاأنميال51قطرهادائرةفىأورشليمحولويسكنالرشدسنبلغقديهودى
طبيعتانالعيدولهذانفسها

مصرمنالربخلصهمكيفاإلسرائيليونيذكرففيه21خروجتاريخيةطبيعةلهأ
بيوتهمفيذبحوااإلسرائيليونولكناألبكارموتاخرهاكانشديدةضرباتبعدةضربهاأنبعد

يخرجواأنوقبلبيوخهمعنالمهلكالمالكعبروبذلكوالعتبةالقائمتينعلىادماعورشواحمالنا
تاريخياالفصحيعنيهماهذامختمرغيرفطيرمعالحملهذايأكلواانعليهمكانمصرمن

الشعيرمنحزمةيحضروناليومذلكوفىالشعيرحصاديبدأفيهإذزراعيةطييعةلهب

يشترىأوالجديدالمحصوليياعأنيمكنوالااو3201الوييناللربأمامليرددوغا
مةالحفهذهترديدبعدإال

وفيلبامعفىعنهويعظونيدرسونفكانواهائالاستعداداالعيدلهذايستعدوناليودوكان
وهوغريياشيئايفعلونوكانواومجدهللعيدهذاطبيعةالكليعرفأنيستطبعحتىالمدارس

مجانبموتاهبميدفنونأحيانالليهودكانفقدالطريتىجانبىعلىالتىالقبوريضونلطغواأنهم
فلهذاالميتلمسألنهتنجسفقدميتقبريلمسمنإنتقولالشريعةأحكاموكانتالطريق
القبورتبيضالسلطاتفكانتأورشليمإلىطريقهمفىللقبوريلسحواأنيخافونالحجاحكاقفقد

واسهاالخاصةالمزاميربعضينشدونطريقهمفىالحجاجوكانعهافيبتعدونواضحةللناسفتظهر

أورشليمإلىصعودهمبميرنمونهاكانواالتىالمزاميرأى521431مزاميرالمصاعدمزامإر المدينةنحولهممرتفعآالحجاحيصعدعندمايرنمالذىالمزموركان221مزمورإنويقال

صمنحجاجبلهاعضركانفقدشديداإزدحاماتزدحماألعيادتلكفىأورشليموكانت
ولهذايموتأنقبلأورأشليمفىمرةولوللفصحيأكلأنهىجهردىكلأمنيةألنوشعبأمة
إمايذهبونكانواافبمنتضيقالمدينةكانتولماللحجاجبيوتهاتفتحالعائالتكانتفقد
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يسودللذىالشديداالزدحامتوضحيوسيفوسذكرهاملحوظةوهناكعنياوبيتفاجىيت

دليهوديةللديأنةأهميةلنرونيرهنأنأردلليهودحكاملحدلنقالفقداألعيادتدكفىأورشديم
للشريعةكانتولماحمال000652فوجدهالفصحعيدفىلفرافمنيذبحلماتعدلدافعمل
تفدنسمةماليينثالثةحوالىأننخمنأننستطبعولهذاحملفىيثتركوابأنلعشرةتسمح

دلعيدذدكفىأورشليمللى

اإلحساسهـتفعالفصحعيدففىاأليامبتلكجداكئراتهغللهوديةالساظاتطنتفقدولهذا
فرعونيدمنآباعمخلصقدالربأنكيفاليهوديذكرإذولحدآنفىوبالظلمبالقومية
أورشليمإلىحكمهعاصمةقيصريةمنيأقىلطاآوكانللرومانمنيتخلصواأنيودونوكانوا
وبذلكالهيكلعلىللمشرفةأنطونيوقلعةفىويعسكرونللرومافىلبيشمنكتائببضعةومعه

اإلفالتمناألمنصماميحفظأنيستطيع

واالسايسوععلىيقبضواأنيجبأنهوأحستاألمرهذااليهوديةالسلطاتعرفتولقد
للوقتذلكفىإخمادهاعلىقوةأيةتعجزلضطربتومتىللمدينةلضطربت

ضىالمفىخالصهمليذكرواجاعوابالناسمكتظةمدينةفىيسوعبهيقومعملآخركانلقد
ييخميقطنللذىلدلهمسيحيدىعلىتتمللشرةعبودمنخالصهمأنيجهلونوهمالعبوديةمن
بعديعرفونهلموهم

المسرفةالمحبة

4139مرقر

ليسوعؤخهرحمةعملآخرعنتكشفأنهافىتكمنالقصةهذهأهميةإن

وكانعنيابيتفىاألبرصعانبيتفيءللغداطعاميتناولللوقتذلكفىيسوعكان
ايئبأيديهمويامملونلليسرىمأيديهعلىوسائدفوقيتكمونبلمجلسونالللويمفيليهود
عليهلتسكبهالخالصالطيبمنقارورةومعهاورائهمنإمرأةجاتيأصيسوعكنوبينما
منزلهيدخلعندماللضيفرأسعلالعطورمنقطرلتبضعللضيفيضعأنللعادةكانت
جداالثمنوغالىنادراطيباوكانكلهللطيبسكبتفقدكبيراشيئافعلتالمرأةهذهولكن

كسرتإنهابلفقطذلكوليسالهندبالدفىينمونادرنباتمنيؤخذللذىللناردينمنكانإذ
غررهإنسانيستحقفالللبيتدخلقدضيفكأمجديسوعتقدرأنهامعناهوكسرهاالقارورة

كسرأنهولطاضرونوالالمرأةهذهترهولميسوعرآهللذىاألمرولكنبالطيبيدهنأن
الطيبزجاجةيكسوواأنالعادةكانتفقدبهيدهنللذىفىللعزهذاتكفينمعناهللطيبزجاجة
لمللمرأةأنولوهكفنفىالميتمعوتوضعللزجاجةبقاياتجمعئمالميتجسدبهيدهنالذى
حدثماهذالكنالمعنىاهذمطلقاتقصد
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للعاملكاملةسنةأجريساوىللطيبثمنكانفقدالحاضرينبعضغضبالعملهذاأثارلقد
يسوعلكنالغرييةالكيفيةبهذهالطيبهذامثليبعثرأنالخجلمنعنفقدولهذااليهودى

51شيهحينكلفىمعكمءالفقراالمقدسالكتابنفسمنعلهموردقلوبهمتفكيرعرف
بالنسبةأمامعكمألتهمتريدونفقيرألىالمعونةيدتمدواأنتستطيعونيقولوكأنهاا
لتكغينىذلكعملتلقدشيئاتفعلواأنتقدروافلنأنالى

المحبيتصرفكيفتريناالقصةهذه

تصفانكامتانتوجدلليونانيةاللغةوفىحسنعملأنهالعملهذاعنيسوعذكرلقدا
علوسيخةاكوالكلمةاألخالقىبالمعنىللطاهرومعناهامهمأجاثوساألولىلسنا

الصعبتعنىقدولكنهاللطاهرتعنىقداألولىللكلمةالمحبوبالجميلءالشىومعناهاثهكم
والجاذبيةالجمالفيهحسنهآنفتعنىللثانيةالكلمةأماصارماقاسيايكونقدالطاهرفاإلنسان
يعودماأعظمماالجاذبيةفيهجميلمحبأنهأىللثانيةبالكلمةالمرأةعمليسوعوصفولقد

أجميالجذاباعبباعمالعملهاكانلوبالنفعللكنيسة

إنهاذاكأوهذالتحبتجلسالإخهاالناسنطرفىمسرفةمحبةهىاألصليةالمحبةإن2
صغيرةنظرهافىفالعطيةذلكومعالعالمكلألعطتأمكنهاولوتستطعهماكلتعطى
الحقيقيةلببةعنصرفىالمغامرةمننوعهناك

الحياةمصائبومنالعمللهائاألخرةالفرصةكأتهاتعملفإنهاتعملعتدماوالمحبة3
لنقدملناتسنحسوفأحسنفرصةأنظانينعملهنؤجلالجرلعملمشاعرناتتحركعندمأأننا

خطابنرسلننخجلقدأخرىمرةللفرصةقأتىالقدولكنههنهمنكبرخدمةفيها
قدمالشخصومحبتتاشكرناعنبالكالمنعبرلنتحجلقدخدمةلناعمللشخصشكر

الشعورهذاونميتذلكنفعللننخجلقدةخاكلمةأوبسيطةهديةلشخصنقدمأننخجل
للوقتهذايأتىالوقدذدكمنأعظمشيئانعملألندلفرصةتحينأنللىونؤجلهيلصغيرألنه
فرصةبأولالمرأةمنهعملتمثلمأحسشاجميالعمالالناسعمللوالحياةأجملكانوماأبدا
هذابعملهايسوعقلبلقدأثلجتتسنح

ولكنهأمامهالصليبيرىإنهاآلبفىللالنهائيةيسوعثقةهنانالحظأنويمكننا4
للمرأةهذهقصةإنكلهللعالمفىبقصتهايخبروسوفينتصرسوفللمطافنهايةليسأنهيثق

اإلنجيلمنحياجزعاتكونسوفوتضحيخهاحبقاومدى

الحائن

1و4901موتس

المسيحجياةةقصمنهاليعملجنبإلىجنباصارخةمتناقضاتعبقرىكفنانمرقسيضع
شعتهالذىالباهرالنوربجولوالكئهبةالحيانةورةءالسودابالظاللصرسمهنااووباالجبارة
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للعظيمةالمرأةهذهعملفىلمحبة

الجحيمطبقاتأسفلفىملقىوهودلنتىصورهفقدوكآبةحزناللقلبتهزيهوذاوذكرى

بلالحادبالغضبالملتهبنلألشررالخصصتالتىالطبقةتلكالمتراكمةبالثلوحةءالمملو
اللهمحبةضدوفساوةوعنادصمتفييعملونالذينالمحترفينلألشرار

يهوذاعملهللذممطالعملءوراشيئانلمحأننستطيعفإنناللتفسيرمجاالتتركالمرقسكلماتأنومع

لتسليمثمناويطلباليهوديةالسلطاتإلىيذهبجمهوذانجد6251متىفىلسعاا

شللطريوحنالناأنارولقدالفضةمنشثالثيلىالمبلغيصلحتىمعهمويساوملهميسوع
ويلوحوقتلهللحكومةلتسليمهالطرقأسلمعنوتبحثتفتشكانتالسلطاتهذهانأعلنإذ

يفعلونكانواكماتماما1172يوحنايسوعيسلمإنسانألىالمالمنمبلغاخصصواانهم
ولصاسارقاكانلقدالماليدسكانألنهيهوذاذهبولقدالقانونعنالخارجينصمع

ولكمسيدهليعأنإلىدفعتهشديدةجهوذاعندللمالشهوةكانتلقد316يوحنا

بحونسللتىالوسيلةمشروعيةفىلسيربحونآفىيفكرونفجعلتهمالكثيرينلالماشهوةأعمت

متأخرةتءجامعرفتهولكنطمعهكلفهيهوذامعرفلقدبها

معالمسيحتبععندمايهوذاإناأللمانءشعراأحديقولوللغيرةالحسداوراوكان2

صارالذىيوحنامنالمرةالغرةولكنباهربمستقبلييشرفاضالموهوباشاباكانعشراالثنى
كانعنيفشجاراأنهويقينانعرفهمالنثررماديلىالمواهبتلكحولتلمبوبالتلميذ

تلكعلىتغلبواللتالميذبقيةولكنالسمولتملكوتفىاألعطمأيهمعنالتالميذلينينشب
الشريلىوساقتهخرركلعنأعمتهءعمياغيرتهفكانتيهوذاأماأنفسهموضبطواالمواقع

ويطلبونينتظرونوهمكثيراللتالميذيظهراألناجيلوفىللطموحهاءوراكانأنوالبد3
ءالخاطىللطموحهذايشاركهمعنصهوذاأنوالبدالمراكزأعلىفيهيتبولونأرضياملكوتا

ليسوعالسديدحبهتحولوبذلكهذهعقيدتهمخطأاكتشفللذىفيهماألولكانأنهوالبد
يينىللذىهوالحقيقىللطموحلنبصاحبهءالخاطىالطموحيؤدىوهكذاقاتلةكراهيةإلى

صاحبهاليهيصبوماإلىيصلوبذلكالحسنوللعملوللشرفالمحبةعلى

للصدبللىيقودهأنديسوعبخيانتهيقصديكنلميهوذاأنيطنونمنالمفكرينبعضهناك4
ورأىمتحمسأمتعصباوطنياالمسكينكانفلقدحدثللذىغيرآخرشيئاقصدإنهوالموت

ذهبالعملبذلكيقوماليسوعرأىلماولكنهأمتهآمالتحقيقعلىواإلمكلنةللقوةيسوعفى
يسوعأنيظنكانالعملعلىيسوعيجبرلكىبليميتوهلكىاللهموباعهلليهودسلطاتإلى

سارتخطتهأنرأىعندماأنهذلكعلىوالدليلللهودللعهـلخمعملهويبدأنفسهيخلصسوف
صحوانه723متىنفسهوشنقالخيانةثمنورمىمضىلتفكيرهالمضادالطريقفى

البشرىللتاريخفيمأساةأقسىتعدجهوذافمأساةذلك

31يوحنا223لوقااالشيطاندخلهفدجهوذاأنعلىمعاولوقاوحنايتفق5
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الهويريدمايعمليسوعيجعلأنأرلديهوذاأنفىيتلخصكلهاألمرإننقولوقد2
كللهيتممليجعلهبلأتباعهمنواحداليكوناليسوعتبعلقديسوعيدهـماهويعملأن

رأىعندماولكنهلهيستسلمسيدهيجعلأذأرادبللسيدهيستسلملمأحالمهويحققخطته
خطيةهوهذاعملهأساسإنءلألعداوسلمهوخانهكرههالمرسومطريقهفىيسيريسوع
يعملوأنيكونأناليريدمايعملوأنيكونأناإلنسانيحاولأنهىءفالكرياءياالكبر

إرادةضدءشىينقذصاآلنإنهءلهنفسهنذروماالشيطانخطةهىهذهاللهيريدهما
يهوذافىتجسمتالروحهذهالله

حاسدأجشعاكانألنهسقطأنههذانذكردعناولكنيهوذافىتفكيرناعندنشمئزتحن
ويسلمهيسوعيخونيهوذاجعلتالتىهىالخطاياهذهمنهأبكثيرلفضلنحنفهلمتكبراطموحا
وعصرجيلكلفيخونوهأنللكثيرينتدفعزالتمابنفسهاوهى

للعيداالستعداد

412161مرتس

للظروفيتركيكنفلمحياتهكلفىومنظمامرتياكانيسوعأننذكرأننحتاجالقد
أرسلعندمااالنتصارىللدخولترتيبهقصةنىرأيناذلكظهروقدلتسرهوحدها
هذهفىنجدوبالمثلسابقاتفاقصاحبهمعلهعنوأنالبدأنهوعرفنااألتانليحضراتلميذيه

فيجداأورشليمإلىباينأنتلميذيهمنيطلبإذفهولحياتهيسوعتنكلفىأخرىحالةللقصة
تمضيةعلىمعهاتفقأنهوالبدالشخصاهذيعرفكانوأنهالبدجرةحامالشخصاهناك

فإنسانالجراريحملنفقطءالنساكانتبلللرجالعادياعماليكنلمالجراروحملللفصح
المسيحوبنبينهسابقااتفاقايكونوأنالبدعنجرةيحملكهذا

مخصوصةغرفةتوجدكانتللسطحوفوقغرتإليتقسمللكبيرةالبهوديةعوتللوكاتت
داخليدخلفالخارجيةساللمطريقعنزائرىإلكاليصعدأنيمكنوكانالعليةيسمهاصغرة
االستعمالولكنالصالةأوالرلحةوقتتمضيةفىأوكمخزقتستخدمكانتللعليةهذهالمنزل
لهمويفسريعلمهمتالميذهمعهناكيجلسلليهودىالمعلمعنإذتعليميااستعماالعنلهالطاص
للكتب

فىدألاليومكانفقدللحهودعنداأليامتقسيمكيفيةوهونعرفهأنينبغىاخرءيثيهناك
الجمعةءمسامنالسادسةالساعةييدأكانمثالالسبتفيومللسابقءللسامنللسادسةللساعة
السبتءمسامنالسادسةفىويتهى

الفصحليوملليهودبهايقومالتىاالستعداداثهىمالءنتساوهنا

يوجدلئالكلهللبيتيفتشأنيجببيتربفكلالحصرمنالمنزلءاخالهواألولالعمل
21خروحمصرمنخروجهميوميذكرونألنهمذلكويفعلونمختمرخبزأوخميرةفيه
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وقصهناكيكنفلمالسرعةبعايةيأكلواأنعليهموكانأمرهممنشديدةعجلةفىكانواندما
الحمقىأليقودعقيحةقلكعلىزدخميرغيرمنفطكاليأكلواأنالربفأمرهمالختمرللخبز
يمسكالبيتربعقفقداوطذواالتحاللالفسادرمزفهىبميرللشريرمزونكانوافإنهم

يصلىللتفتيشوقبلمنهالبيتليخلصررخمكلعنطقسيةبطريقةالبيتفىويفتشبمصباح

الخمرنتخلممنأنوأمرتنابوصيتكقدممتناالذىللكونملكإلهناللربأيهاأنتمياركأ

أيضاللبيتربيقولءاالنهاوبعد

األرضكنرابوليكنليفسدأرهلمومارأيتهماحوزتىفىالذىلطميركل

مجبوكانللعيدءمساحلولقبلالظهربعدذلكويكونللفصححملذبحذلكبعدءمجى

صفينفىينالولقفللكهنةمنواحدعنلطملرقبةكقطعوحالمابنفسهحملهيذبحأنللعابدعل
آلخريسلمهوذلكبجولرهدفللوللكاهنإلىيسلمهثمفضىأوذهبىءإنافيدمهيأخذطويلين
كلنظرفىإلحياةمساوالدموكانللمذبحعلىفيسكبهالمذبحيحوارالواقفللكاهنيلىحتى

وبعدللربقدسألتهاللذيحعلىالشحمعالكووتوضعلدليسلخذلكوبعدىيهوك
يلمسهشيئأيدعواليطبخهواليسلقهالثيامهبلطملويشوىبيتهإلىالعابدورجعذلك
شياويشويهحديدمنقضيبعلىمجملهبل

للضيوفإليهايجلسمنخفضةوكانتجوانيهاحدمنمفتوحمربعشكلعلىفكانتللمائدةأما
علىافىايئاليدويستخدموناأليسرالكوععلىمستندينوسائدعل

للسيدتالميذبهاقامأنوالبديهايقومأناليهودىعلىيجبمهمةءأشياهناكوكانت

المهلكللمالكضربةمنمصرفىييوتهمحفظتكيفيذكرهموهوالحملدما

مصرمنهروبهمعندعةوسبعجلةآباؤهمثلىكيفيذكرهموهوالفطيرالخيز2

األحمروبالبحرالعبوديةييتفىآباؤهمسكهاللتىبالدموعليذكرهمملحءمابهءإنا3
هعطيمةبمعجزةآباؤهمجازهالذى

الذىبالمرلتذكرهموغرهاوللخسالمباركةللبقلةيسصبرىفجلالمرةاألعشاب4

العبوديةببتفىآباؤهمشربه

لتذكرهموغرهاوالفولوللبلحللتفاحامنخليطوهىكاروشيث5اسمهاعجينةهناك5

بالتبنلتذبهرهمالقرفةعصىبعضهاوفمصرفىلبنإليحولوهالذىيالطن

نحصوصةأوقاتنىيشربونهاللتىالكؤوسوكانتءبالمالفلوالخمرمنكؤوسأربعة6

7و6ة6خروجفىالمذكورةاألربعةاللهبمولميدتذكرهماشلىاءأثنا

ممدودةبذراعأخلصكالمصرينأئقالتحتمنأخرجك
إلهالكوكونشعبالىأجعلكللعبوديةمنأخلصك
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كليذكرونإذالفصحعيداقترابعنديهودىكلبهايقومكانالتىاالستعدلدلتهىذه
العالممخلصجلسنفسهالعيدهذافىمصرمنلهمالربإخراحعندبالتفصيللهمحدثما
تالميذهمعللفصحلياصلىومحررهكله

المحبةصيحاتآخر

417112مرقس

هىالفصحبهالونياللتىالطريقةتوكانلألوتالميذهيسوعوجلسالفصحعيدوبدأ
وبسرعةعجلةعلىكلوهمصرفىأنهموهوواحدفأرقعدامامصرفىالفصحبدأانمتذنفسها
أحرارالصبحواأنهمعالمةمتكئينيأكلونهفإصقماآلنأماللعبوديةمنهاربينعبيدأكانواألفهم
الستقلةوأمهمييوتهملهم

كلماتالفترةتلكفيذكروكاندائمايسوعلسانعلىالقدسةللكتبكلماتوكانت
عطمةأمورعدةنجدالحدثةهذهوفى149مزمورفىالمرنم

للىينثنفلمذلكومعلهسيحدثوماذاحودهمنيجرىماتمامايعرفيسوعكانا
إلىذهبانإنهألخيلقالواإخهمهومروسيقولليسوعللكدلةللشجاعةهىوهذهءللورا

يتقدملكىهنايسوعكاننعمأتقدملكىهنافأناولواخيلفأجابيقتلفسوفللركة

أنيستطيعوالمالتالميذأنهوهناللغريباألمرإنجهوذاقلبيعرفيسوعكان2
ءفكليخفىأنحاولجهوذاألنبالقوةأوقفوهلكانواوااليهوذافىيشكوالموشيئايعرفوا

الناسقلوبأعماقيعرفإنهيسوععنشيئايخفىانيستطعلمولكنهذلكفىونجحهمع
طولىنعمللطاهرناظركأماممكشوفةالسويةوخطاياناناظريكأمامعريانةأفكارناألن
للقلبءألنقيا

أمرينيهوذايمنحيسوعنجداآلياتهذهفى3

إذنتتوقفأفالستعملماذاأعرفأنالهأيقولكأنهلألخيرالمحبةءنداأ

ذلكومعاآلنيدبرهولماعقلهنىيدورلماالفطعةبالنتائجعرفهلقداألخرسالتحذب
يمكنكانشيئايفعلأنيسشطيعفالجهوذايوقفأنلينسوعيمكنكانشععلىيجبرهلمفهو
يسوعولكنالغرفةتللثمنحيأيخرجأنجهوذايستطيعالوبعدثذبذلكتالميذهيقيةيجبرأن

خلقناألنهأحرارايتركناولكنهوينفرنايحذرنااللهإنكلهالبشرىالموقفهووهذاحراتركه
إذاإلنسانعلىتقعوالهالكالخطيةفىالنهائيةالمسئوليةإقنجتازهاالتىالظروفنقدرسعاقل

ورلمحوماويعملللئةمحبةوإنذارتحذيرعلىأذنيهيصم

فىالصخورعلىيجلسونكانواالمشهورينالمغنينمنجمعةإناليونانيةاألساطرإحدىتقول
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الجميلءالغنايسمعونالبحارةكانوعندماقادمةسفينةيرونعندماعندهمماأحلىويغنونلبحار

البحارءرؤسامناثنانعابمولقدوتتكسربالصخورسفنهمتصطدمذلكوبإليهينجذبونكانوا

المركبفىويربطهماذانهمميسداألكافىهذهيسمعواأالعلهالبحارةيجبركاناألولاألمرهذا
وأحلىأجملأغانىقيثارتهعلىيغنىكانفقدالثانىأماالهالكإلىالسفينةقيادةيعونيستطفالبالحبال

يفعلهكذاالمهلكءللغناعنويمعدهمإليهللبحارةمجذبوبذلكالصخورعلىمنيأتىكانمما

نهلكفالنرجعلعلناوالحطبةاالعامنتأتيناالتىالدعوةمنوأمجدأحلىدعوةيدعوناإنهالله
بالحبيدعونابلىبهبرناالإت

الحالصرمز

412262مرذر

يفعلكانمأذانفهمأننستطبعحتىالفصحكلةفيهاتسيرالتىالخطواتنتبعأنأوالمجب
العليةتلكفيوتالميدهيسوع

كلعناكلةهذهفصليعنىوهذااالنفصالأوالقداسةكأسأوالقادوسكأسا
ليشربواالبيتأملكلويعطىولربيصلىثمالكأساألسرةربيصباألخرىاكالت

النىبالطريقةمراتثالثيديهيغسلأنالفصحيأكلمنعلىكانأوالاليدينغسل2
7أصحاحفىثرحت

ولكنالشهيةلفتحدلكيكونفدوتؤكلالمملحءالمافىتغماألعثأبمنقطعة3
دموعإلىيشيرفكانالمملحءالماأماالدمفىتغسىالتىالزوفاإلىيشيرالعشبكانأصلهافى

اجتازوهاللتىاألحمرالبحرمياهإلىثممصرأرضفىالشعب

ملكإلهناالربأيخاانتمباركالخبزكسرعندتذكرانبركتانوهناكالخبزكسر4

اآلنتعطبناالذىالسمارىاالبأيهاأنتمباركأوخيراتاألرضمنتعطىللذىالكون
توخذوكانتمختمرالغيرالفطرمنداوئرثالثيضعرنكانواالمائدةوعلىكفافنأخبزنا

المتسأقطالفتاتيأكلرنكانوابكاأنهمليتذكرواشهاصغيرأجزعايأكلونوكانواوتكسرالوسطى
البيتربكانيكسرونهكانواوعندماكاملواحدرغيفمنيأكللمالعبدوأنالمصريينمن

هوومنويأكلفليأتجائعهوفمنمصرفىآباؤناكلهالذىالضيقخبزهوهذايقول

هناالفصحنحفظالسنةهذهفيضيفونالمعاصروذاليهودأمامعناالفصحويعيدفليأتمحتاج
فسنتحرراآلتيةأماكعبيدالسنةهذهإسرائيلأرضففىللقادمةالسنةأما

السببعنئدةالمعلىموجودشخصأصغريسألهكذاوتسيرالخالصقصةذكر5

فىالبيتربدالوعندثذهذاكليعملونولماذااأليامكلعنمتمبزأاليومهذايجعلللذى
األحمرللبحرعبورهمحتىاألولمنمبتدئأشعبهمعالربعملهللذىالعظيمالخالصحكايةقص
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عظيملخالصذكرىلبههطقساليساليهودعندالفصح

مجموعةاسمهامجموعةمنءجزوهما311411مزمورىلطاضرونسنمعندئذ6
قلبظهرعناليهودىلدللىيحفظهماأولوهى311811الحمد

اإلعالنأوالتفسيركأسأوهاجاداهكأسولسمهالثافىالكأسيشربونعندئذأل

لألكلإصتعداداايديهمداضردكأليغسلدعندئذ8

مباركاألرضمنثمراتنبتللذىإلهناالربأيهاأنتمباركللركةتقالوعندئذ9
قطرالتأكلوجعتتايتكبوقدستناالذىاللةياأنت

الكاروشيثفىتغمسثجللفطيرمنقطعتيئوسطفىالمرةاألعشاباتوضع01
مصرفىذاقوهاللتىبالعبرديةتذكرهموهىباللقمةتسمىهذه

قونهفيحيبقىوإذاءشىمنهيبقىفالكلهالحملفياكلوناألصليةللوجيةتبدأعندئذ11

أخرىوجبةأيةفىمنهفىءثيستخدموقوالالنارقى

أخرىمرةاأليدىغسل21

للفطريؤكلبقية31

وهىللثالثةالكأسيشربونثمللمسياليعلنيلياءمجىيطلبونهافيللتىللشكرصالة41
خلقتللذىالكونملكإلهناللربأيهاهأمباركهكذاعلهاللركةونجرىالشكركأس
للكرمةثمار

11811هالحمدمزلميرمنللثانىءالجز51

األعظمالحمدمزموريدعىالذى631مزموربمللرابعللكأس61
ينالذاألبرارقديسيكوكلإلهناللربأيهاتسبحكأعمالكصقصيرتانصالتان71
ويخشعونويمجدونويعظمونويحمدونعدمبفرحسنمونإسرائيلبيتوشعبكمسرتكيعملون
األبدويلىاآلنمنكاليمللترنجومهجلكالحمدحسنألنهإلهنايالدلهالسثكالملكويعطون

اللهأنت

للربأيهااعمالكوتذكرتمجدكبشرروحوكلإلهناللربأيهالثكتحمدحيةنفسوكل
وفادمخدصاخرإدهالوببهودركالهأنتاألبدللىاآلنمنألنهإلهنا

نفسهإليوحولهما3141للبندينأخذقدسوعأنونعتقدللفصحطقوستنتهىوهنا
وخرجوارنموهاالتىللتسبيحةهى61للترنيمةوكانت

ءللوراإلىلنرجعوعقولهمتالميذهحياةفىيضعأنيدهـكنوماذايسوعفعلماذاواآلن
عندماالشعبذاكرةفىتبقىرمزيةأعماالاكانلقدءاألنبيابهاقامالتىاألعمالبعضونتأمل
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ائيلإصمملكةتقسيمعلىعالمةقطعةعشراثنتىإلىثوبهيقطعأختافالنبىللكلماتنسون
إرميااليرحتأنياويكسرللعبوديةعالمةعنقهعلىالنيرإرمياويضع223ااملوكا
ا85ا4حزقيالدائماحزقباليعملهكانماوهذا73820131

وقلوبهمحياتهمفييرتسمحتىأجلهممنبعملهالتالميذيذكرلكىيسوعفعلهماهذا4

الكأسهذاينسكبوكماأجلكممنجسدىسيكسرالخبزهذايكسركماأنظروالهمويقول
أجلكممندمىينسكبهكذا

مهمعضصرالعهدلنبدمهالجديدللعهدهوسالكاأنذكرعندمايقصدكانمافاولكن

عندللشعبهذامععهدفىدخلاللهأنهوالديانةهذهفأساسلليهوديةالديانةعناصرمن
هذاجوهركانولقد4238خروجمعهموعالقةصلةفيدخلأىءسيناجبل
مععهدهمفىييقونفإنهمالضريعةائيليوناإلسحفظفإنوحفظهاالشريعةعلىمبنياالعهد
فأدانهمإلههمشريعةلليهودأتمفيهيوميأتولمالعهودنقضواقدفهمكسروهاإذاأماالرب
عهدفىمعكمأدخلإنىلتالميذهويقوليسرعيأقوهناالرقبةصلبشعبإنهمللرب
المحبةعنيعبردمىوألندمىعلىولكنللشريعةعلىتبنىالجديدةصلةجديدعهدآخر
الناسوأضحىللناموسالابصلةهىالجديدةالصلةفهذهالحبعهدهوللعهدفهذا

فيالعقليخطهالالذىالجوهرهوهذاالعميفةاللهمحبةحمايةفىوصارواالناموسمنأحرارأ

يسوععمل

ءاألصدقافشل

417213مرقس

بعضهمأنيعرفكاذلهمستعدايكنلمموقفايقابللمأنهيسوعفىإعجابنايثيرماأعظمإن
وآالمهللصليبيعرفكانسيخونونههءأصدقاأنعرفوقدفهمهءويسىويعاديهسيعارضه

اتهواخرءشىأىمنكزقلبهكسرالذىءالشىولكنءضىكللمواجهةمستعداوكان

التجربةوقتفىصديقإلىيحتاجاإلنسانإنالتجربةساعةعنهسيتخلونأحباأنيعلمكان
وبتركويتركونهالسيدتالميذجهرببالذلتالوقتهذافيولكناخروقتأىمنكثر

يتكلمدلثباتاحمهاقصةفيالحياةفيوضيقةتجربةكلجازقديسوعيكونلهأصدقائه
مواجهةفىالشجاعةولكنتهمالالحياةحيانهفىلهشعارااتخذبطرساسمهشخصعنالمؤلف
الخسائرمباركةوآالمهالجسدعذابمباركالجبلقمةوصلعندماهذابطرسيقولالحياة

والصعابواأللمالحزنمبأركأرضىءرجاكلفشلمباركالحبوإنكارءاألصدقاوخانة
يقولديصلهبطرسيركععندمارجالمنىتصنعألنهاهذاكلمباركالشجاعةتتطلبالتى

ءوالنجاحالصداقةالحباألشيلكللمواجهةيستعدبلثءأىيخافالرجالمنىإصنع
شجاعااجعلنىيوجدلمئمهذاكلؤجدءسوا

الحقالطريقفىيسيرأنهوظهرثباتأاألرضعلىعايقإنساناىمن7طريسرعأظهرلقد
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للنظالمنقطعةيسوعبطولةنتأملعندماأنفاسنانحبسأنناحتىللظروفكانتهما

كذبايطرسكنلموذلكيتخيللمويصدقلمإياهتركهمعنتالميذهيسوعأخبروعندما
عنيتخلأنمنهوطلبواللمشنقةجلأماموأوقفوهأسروهللذىالقائدذلكمنأفليكنلمإت

ونمنقلبىتخلعواأنتستطيعونالولكنكمكتفىبينمنرأصىتخلعونقدفقللمليكه

هذهإنتشكونالكلمةفييكمنواحدانسىأنهإالصادقابطرسكاننعمأضلعىأ
ليجرللفخفىيوضعالذىللدمتعنىوهىهثع4رهنثاسانديلتزنمنتأتىللكلمة

نسىالبشريةللطيعةضعفبطرسنسىلقدالضعفساعاتمنساعةفىلليهالطيررجل

مجبمماأزيدواثقأبطرسكانلقدالوقتدلكفىالشيطانيوجههاالتىللشديدةالتجربة

يسوعيحبكانسقطتهفيحتىيسوعمعكانبطرسقبأنلنذكرذلكمعولكن
مرةكبوتهامنتقومولكنهاأحياناتفشلقدللتىالمحبةحرارةالحرارةتلكمرةألفنحبونحن
جهوذاقلبمألتالتىالمسمومةالكراهيةبرودةمنكثراخرى

إرادتكلتكن

412324مرقس

منكانلقداآلبمعيسوعوحدةنقتحمألنناالكلماتهذهنقرأونحنأحيانأنرتعشاننا
الجميعلضاعهناكبقواولوترافبهمالسلطاتفعينالعلتةفىيسوعيستمرانبمكانالخطورة
عملهءاالثريايسوعءئصدقاأحدبستانأنهويلوحجشيمالىبستانإلىوذهبيسوعفخرج
التىالفائقةأورشليمقداسةفىالودعقيدةمنذللثونفهمإليهيذهبانيسوعوتعودفسهلن
جهوذاوكانالخارحفىجناتلهميعملوناليهودءأثريافكانفابساتينعملكرمونجعلهم

مباشرةإليهذهبولذلكيسوعمكانيعرف

البشرصداقةالصداقةإلىمضىوقتاىمنكزيحتاحكانالبستانإلييسوعءجاوعندما
يستطيعالقد281تكوينوحدهاإلنسانقىلأنحسناليسإنهاآلبوصداقة
التجربةوفتإليهنحتاجممنناوللتجربةيثاركناانيستطيعالقدشيئألنايفعلأنالصديق
المحزنومنالمدثومنلناتعزيةهووجودهمجردإنلنالخسمعأذنيهإلىوجودهإلىختاج

يقضواأنيستطيعوالميسوعيتركوالنقتلواولوأنهمبشدةكدواالذينالتالميذيرىأذ
كانواالذىوالقلقواالضطرابكلهاليومفنعبمعذورونولكنهمواحدةساعةمعه

وناموااألرضعلىفاوتمواأبدانهمهدقديعانونه

الفحلهذافىأمامناواضحةءأشياهناك

الموتحتىجدأحزينةنفسهوكانتالكأسهذهعنهتعبرلكىصاليسوعإنا
الحياةيرىوهوالهائلةالجبارةالتضحيةيعرفالموتاالميعرفالصليبيعرفكانلقد

والكربالظالمفىولوحتىيسيرالذىالشجاعباإليمانمملومماكانذلكمعولكنهأمامهتتفتح
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يلعبإللهيخضعلمفيسوعأللىاألراميةللكلمةهىأبااآلبإلرلدةخصمع
خاضعأكانبلللقاصىالقدرأوللحظيخضعلمإنهءبشىقيالباالمهمويلهوالناسبحياة
البشريطيقهاالمسئوليةفيهيتطلبللذىالهائلالوقتهذافىحتىاآلبهوكاننعملآلب
لنفسمسجونأكانالذىأبيهإلىوحملوهاورأسهيديهقطعواكامرونريتشردءاألعداقتلعندما
نعموقالوقبلهافرفعهايعرفهاكانإنسألوهلهقدموهاولماابنهفتلأجلهمنالذىالسبب

التىومشيئنةإرلدتههىوصالحةالربولكنهالحبيباينىابنىجسممنءجزإخهاأعرفها
حياقأيامكليتبعاننىورحمةخرإنماابنىتتركولمتتركنىال

أمامنايحدثمانفهمالقدسهلةالحياةوتصبحاالباليكلعليناتهونأبانااللهندعوعندما
يسوععرفهماهذاعبثاالغالىالطفلعينمنالدموعتسيلالاآلبيدأنمننتأكدولكننا
ثباتفيبللصلييليينطلقجعلهماوهذا

أسهلكانومايهربلميسوعفعلفماذامسلمهلقبللقدالفصلانهىكيفلنالحظ
يهربولمينثنلمإنهللموتواجهإنهكالهروبه

عليهالقبفى

413405مرقسأ

شخصياتهامننجداألطرافمتكاملةروايةهنالبههامختصرةقصةمرقسقصةأنمع

لكنتراهأنتعودتألنهاتراهحالمايسوعتعرفالناسأنيعرفيهوذاكانوذاا
متأكدشخصللىتحتاجكلهاهذهالكثيفةاألغصانوظاللاألشجاربينوالمشاعلالليلظالم
شيئاالقبلةوكانتللقبلةهىلهموضعهاللتىللعالمةوكانتعليهيقبضحتىالمعرفةمن

يهوذافعلوهكذايقبلهكانمعلمهالىءيرالتلميذكانفعندماومعلمهللتلميذبينمألوفأ

التلميذفقبلةلحبيبهالمحبقبلةبلللمعلمالتلميذقبلةيسوعيقبللميهوذاأنالمحزناألمرلكن
جهوذاأنذلكومعنىععنالنعككاتافيالينفاسمهالدبقبلةأمافيالينلثهالمعلمه

استخدمهالدبقبلةبلطبيعيةعاديةفبلةتكنلمإنهايسوعخيانةفىعالمةلقدساستخدم
الخيانةفى

أنهمأىوللفريسيينوالكتبةالكهنةقبلمنمرقسيقولكماالجمعءجالبمع2
والعساكرللرومانوجودفىحتىلطاصةعساكرهللسنهدريمكانولقدللسنهدريمقبلمنجاعوا

أخهميطنوكوهمجاكلوالقدالشوارعمنكبيرلفيفاليهمإنضمسيرهموفىنهملالرومان
يسوعالالرعبمصدرهمداإخهللرعبواشاعةءللدمالسفكاستعدواولهذابالقوةسيقابلون

بطرسكانأنه8101يوحنايوحنايخبرناويضربسيفهيستلوجلهناك3

اإلنجيلهذاكتابةعنالعواقبمأمونيكنلملثهذكرألناالسمحذفمرقسأنويلوح
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يكونفدمتأخرةكانتاإلنجيلكابةألنضربللذىهومنيذكرأناستطاعيوحناكن
إنسانانجدإذنسرولكنناأذنهفيقطعالخلفمنانسانأويضربسيفهأحديستلأنالخطأمن

يسوعأجلمنواحدةضربةيضرب

يشاركواأنخافوالقدالموقفمواجهةيستطيعوالموأعصابهمتحطمتلقدالتالميذ4
فهربوامثلهويقتلوامصيرهيسوع

وللثباتءالهدويمثلوحدهيسوعكاناالضطرابمنللبحرهذاوسطفىففسهيسوع5
البستانوكفاحنضالانتهىلقدالسنهدريمعساكرلكلهااألموريوجهكانالذىفهوالتام

األمينةاللهإرادةليتمموخرج

ماشاب

25و4115موذ

للقصةهذهالىجديدايضيقانالفهماللفصلهذاعنغرييانكأنهمايظهرانالعددانهذان
وحوادثهقصتهترتيبفيمرقسيتبعاناالثنينأنمعولوقامتىفىنجدماالفإنناذلكجانبوإلى
لءنتساوهناقريبأوبعيدمنلليهاايشكلأنونبلهالحادثةهذهيتركانأنهمااالتامةبأمانة
يقولوكأنهبعينهمرقسهوكانالشلبهذاأنوهوبسيطللسببأهنامرقسيذكرهالماذا
احمهذكرالأنهمعهناككنتلقدهالقصةهذهيذكرإذ

الكنيسةاتخذتهالذىالمكانهوكانمرقىأممريمبيتأنيذكراألعمالسفرأنذكرنااذا
الليلةتلكللمسيحفهاقضىللتىالعليةهذهأننرجح21ة21أعملىالجتماعاتهامقراليبهون

فيهاجتماعلتهافىللكنيسةاستمرتاألساسهذاوعلىللبيتهذافيسوىتكنلماألخرة
إمكانتانأمامنايظهروهذا

بأمرهيهتيلمصغيراغالماكانلقداألخرءللعشاحاضرامرقسيكونأنيمكنقدا
يكونأنيجبكانللذىالوقتفىتبعهتالميذمعخرجفعندمابيسوعأعحبنهولكأحد
ويسمعيرىاألشجاربينهتاكمرقسعنربماكتانمنإزارسوىالبسايكنولمفراشهفى
يسوعصراعقصةيعرفكانللذىمنوهىواحدهمشكلةلنايفسروهذاحولهيحدثما

الصبىذلكمرقسكانأنهالبدساعتهانامواقدالتالميذكانإذمصدرهاهوومنالبستانفى
للبستانفىيناضلوهوالعظيمبطلهسقباألشجارءوراوقفالذى

يوحناقصةمنأخرىبطريقةحدثقدللبستانيلىمرقسذهابيكونأنيمكنوقدب

الهيكلجندوأحضرءللعشاءانتهاقبلللكهنةءرؤساإليخرجيهوذاأننعلم3103يوحنا
البستانإلىذهبأنهوعرفويناقشيسألفيدأتالميذهأويسوعمجدلمولكنهللبيتإلىءوجا
باإلزارالتفأنهإالمنهكانفماءوالضوضااللعوسمعالنوممنمرقساستيقظذلكءأثناوفى

للبستانفىحدثالذىالمنظرذلكوراىالجمعءوراوخرج
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مرقنىأنوهواحالشيئألنذكوالمكانهذاإلىبهاءجاالتىوللطريقةالطروفعنتمهما
يذكرأنهـدفنممتولضعاوكانالليلةتلكينسىأنلستطعلمنفسهعنللقصةهفهيذكر
صغيرآولداكتتعندماهنلكأناكنتلقدأنظووايقولوكأنههءوإسضاختمهوضعولكنهاحمه
السطوربينفيماالقولهذانقرأنعم

المحاكمة

56هوهطن41مرتمبى

المحتومقضائهاللىبسرعةتتحركاألموركانت

عليهللرومانيةالسلطةلسيطرةنظرامطلقةوغيزمحدودهالسنهدريمسلطةكانتاأليامتلكوف
يوجهالتكالعامحكلىاعملسوىعملهيكنولمفقطالدينيةاألمورفىيجزمانعليهوكان
الرومانيةالسلطاتاختصاصمكاتتالتنمدسلطةألنالحكمينفذأنيستطبعالولكنهالثهم

تشرحهاللتىقوانينهكسرصيسوعمنليتخلصالسنهدريمأنفىشكهناكوليس
العليامثلسوىتكدلماتءواإلجراالقوانينتلكمنبعضأأنومعفواحدةواحدةالمشنا
كلهاكسروفالكنهميسوعمحاكمةفىتطبقأنمجبكانأخرىفوانينهناكلكنتطخد

عنوتينكهنةمأعضواوسبعينواحدمنيتكونالعليااليهودمحكمةالسهدريمكاند
تالثفىالشاكرسكانهميمألأنهاالجتماععفبعضهمكابوإذاوكيوخوفريسيينوكتبة
قىبحلسوفداألعكضلسطندوالكهنهرئيسوبحازةإشرافتحتنسيرالجلساتوكانتالجلسه
المعلمينتالضيذعقموانجهتهموفىأماميجرىمايرىأنعضوكليستطيعحتىحائرةنصف
فيجبالرسمىاالجماعمانأماإدانتهفيالالمتهمعنالدفاعفىيشتركونوقديحلسوناليهود

القاعقهذهفىإالعايميرافؤرقرريصدرأنيمكنوالالمنحوتالحجرقاعةفىيكونأن
ءأثناونمااألعياروأيامفىأولياليجتمعأنيجوزوالنهارايكونأنفينبغىعاتاالبئوقتأما

حئىتمامامتطالجقةلشهادةتكوتهئنويجهحدةعلىكالالشهوديفحصأنمجبكانالمحاكمة
المفعولناقذفيصبحالمجتمحيعلنهأنقبلكاملةليلةتمضىأنيجبالحكميصدرأنوبعدبهأيؤخذ
سهاتراجعالمحكمةلعل

يسوعمحابهنةفىتأملتافإذاءالنحوسيروكيفيةكمحكمةالسنهدريمعابئفواعدهىهذه
فيهيجتصعواأتذيجبمىالتالمكلنغيروفيليالاجتمعواقدفهمالقولكدهذهكسرواقدمنجده
الحكموتنفيدءالعضاءإتإجراعلىليلةتمفدلموبنفسهفرارهءاألعضامنواحدكليعطولم

اوهكت

نقضعروالهيكتقىيسوعكالمسمعاحدهملعكيكلمتهمتتفقفلمالشهودبخصوصأما
حجرعلىحجسفتهاوالييةىويدالتحمتنقالهييهأحجلرعتالميذهيكلموهوسمعهثمالهيكت

إنلالبوكريفاضهوتقولءيثعلىيتفقوالمالشهودولكنكمةااماميالشهادةفجل
6ءا



أنهأحدهمشهدفقدالمحكمةءأعضايردهالمشهادةليقدموادخلواللشهودمنكبيرةجموعة
وغرالفابممنورابععرجهمنوآخربرصهمنشفاهإنهقالواخريسوعشفاهوفدأعمىعن
ذلك

القانونيحرمهسواأليسوعيسألووففيديهبينباألمرأمسكذلكالكهنةوئيسرأىولما
نفسهيدينأنإنسانيسألأنالعقولمئوليسلنفسهالتهمةيوجهالمتهميدعاساصىسؤالإنه

هلإليهالسؤالهذافوجهيسوعيقحلاهتمامهقدوبالقانونيهغيكنلمللكهنةرئيسولكئ
كانوقدابباإليجاجابانتهىقدشىءكلأنيسوعرأىولماللمباركاللهابنهوأنت
أخرىمرةنرىوهناالتجديفنتيجةبالموتيسوععلىفحكمللسنهدريمطبهمماعينهذا

يسموعصفاتبعض

فدعنولوبالصدقفنطقيترددلمولكنهشموتأنهعرفلقدشجاعاكانأ

محاكمتهعنلعجزواالتهمةأنكر

النصرةمنواثقايتكلمكانلكنهناظريهأمامالصليبيرىكانأنهومعالثقةشديدكان3
النهائية

خشنةبظريقةويحقرونهالحبالناسليهبءجامنعلهالعدالةينكرونأنهمالقاتدةاقأنمىمنإنه
فمآ

والجبنثجاعةال

6627و4145مرقس

عرفنالوولكناإلنكارمسألةبشدةنؤكدألنناإنكارهقصةنقرأعندمابطرسذظمماكثرا
اللحظةتلكإلىبطرسأظهرلقدنسقطلئالنحنحذرناولتخذناكثيراعليهألشفقناالطروفكل

الكهنةرئيسعبدليضربسيفهوبيدهوحيداهويقفإذمغامرةشجاعةبلنادرةشجاعة
البيتنفسإلىيذهبيعملماذاذللثوبعدللدمالمتعطثللضخمالجمهورمذامتحدياص

بيسوعفالتصقهوأماالباقونهربلقدالرجلهذافيهيخدمالذىرئيمالكهنةبيت
لكنردائهفىملتفاكانأنهوالبدباردةكانتالليلةألنيصطلىوقفالجمعوسطفيوهناك
وعرفوهبطرسوظهرالمكانءواضاللنارألسنةفارتفعتالنارفىالخشسبمنبقطعةألقىأحدهم

ولكنهنفسهويلعنيحلفبدأانههواألولهامينأمرينهناولنتأمليسوعتالميذمنأنه
عليهالسهلمنكانأنهالثانىاألمربهمعرفتهأنكربلهوينكرهلمإنهأبدايسوعيلعنلم
ليسوعيجرىماذاليعرفالمكاننفسفىمسمرأباقيااستمرالمضايقاتكلرغمولكنجهربأن
الحراسةنوبةوتتغيريصيحبالديكإذنفسهويشتمسمويقبيسوععالفتهينكرهووبينماللداخلفى
وينكسربطرسيتذكرالصوتأذناهتسمعوحالماإنكارهخرافيبطرسوكانالروماتىالحركهعند
كلانكسرلقدالشجاعالرجلسقطةبطرسسقطلقدحذرناعلىنكونأنيحبهناقلبه
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وهناكايةالنهإلىيصلأنقاربحتىعهمكئرأتقدملقدهوينكسرأنقبلولكنلرجال
بسقطتهنصدممماربطرسشجاعةمننعجبإنناسقط

إتجيلأننذكروكمانفسهبطرسمنإالءتجىلمللقصةهذهأنلنذكرآخريثىءهناكولكن
مراتعدةلسيدهإنكارهقصةيئكركانللشيخهذاأنوالبدبطرسذكرياتإالهومامرقس
كانعندماأحدسقطيحبنىأنعنيكفلميسوعولكنعملتماكلهذايقولكأنه
سقطةقصةفيهفوجدوقرلهرجلمنخطابااستدماالجتماعمكانللىددخالللعظامللوعاظأحد

صادقاكنتإنقالالللرجلهذالهوكتبيتجددأنقبلطويلةمدةمنهوفحهاسقطشرورة
للعفيرالجمهورأماموقرأهالحطابهذاالواعهذاوأخذللقصةهذهالمنرعلىفاذكروعظكفى
جداكثيرامحمراأحبنىيسوعولكنأتصرفكنتوكيفكنتماذاأنظروالهمقالثج

فىاستمروكيفأنكرتهكيفلنظروابطرسيقولهكانماهذاوخلصنىلفتدانىأنهحتى
ليمحبته

بليافةقرأناهاإذاومجدشجاعةقصةيلىتتحولدانكارهبطرسجبنقصةإن
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عشرالحامسصحاحبئ

يسوعصمت

51015مرقس

الليلءأثنايسوععلىبهحكممايثبتلكىأخرىمرةللشهدريملجنمعللصياحءجاعتالما
يحبرناكماوهناكبيالطسلملىحملوهفقدوعيسجملالحكمتنقيذعلىالسلطةلهمتكنبمولما
كمجدفالدينيةالتهمإليهيوجهواأنيكتفوافلبميسوعضدشدهالعللليهودكرلميآلظهرتلوقا
فمابيالطسالرومانىالوالىيهايغالأنهالعلمهمءاآلبالتقاليدومحطمللثريعةوكاسردةاعلى
أالطلبوأنهللشعبيفسدوأتالملكيدعىآتلتهموهءشبالسيةتهماوهإالثذامتهمكان

وكذللثكذبةأنهميعلمبرنوكانوابذلكاتهموهء2وا23لوقاالقيصرجزيةتعطى
ردايسوععليهفردالهوملكعنإذاعمايسوعييالطسوسألكنجهمييالطسعرف
ولكنىاليهودعملكآنىصرحتقدكوققدمكذاذلكيعنىوموققولئغتغرييا

ملكإفتىسياسياثوريالستثناالعالمهتامنليستومملكتى3تفهموكاملكاستل

اليهودثقوسكانتماقدرعليقتتعكانماعلىولكنبذلييالطسفاخعغالمحبةملكوتفى
اآلخرتلواالحقامإليهفيوجفونتظهرءللسودا

الصمتعنكثيرةأحالنفىصامتاظليلمجاوبيكنلمولكنهيسوعيسألبيالطىوكان
كالمكلمنأيلغ

أويمثلونلمنثهفلونصفقممثيرةمردتوفىدلمعجبالمندهثىللقدبصمتفهنكا
واحدةبنظرةانسانيظهروقدحصرتهمفىتصمتفإنتاإعجابنازادمتىولكنمبهجمابايخطيون

قواميسنافىالمكتوبةللكلماتآالفتقولهمماظموأعمقشكراعيتيهمن

تردأنمنوبدالحجتهأوسؤللهأوأحدهمكالمتسمعفقداالحتقارصمتوهناك2
االحتقارفيحسجواببدونوتتركهلهظهركستدأنإالعليكماإياهامحتقرابكلمةكلمةعليها

للمراتأضعافولنزى

أوللروحىجبنهإنفمهفىالكالملفوفيحبسمنفهناكأالخوفصتوهناك3
الخزىصمتيصمتأنسوىيعملفاليتكلمأنيسمتطبعفاللسأنهعلىيزثرللنفسى

أنيستطيعوالفيحزناإلنسانيجرحكثيرةمراتوفيالحزينللقلبصتوهناك4
الصامتالحزنهواألعمقوالحزنفيسحكتغضيهأولمترافاوحزنهعنبهيعبركالمايجد
الكالممنصنفوأىوالتوبيخالغضبيفوقالذى

صتكانبعينهوهذاكالميوجدالألنهصمتوهذاالمأساةأوالكارثةصمتهناك5

البيالطسأنوعرفلليهودوبنبينهتفاهمأوارتباطأىيوجدأنهعرفلقديسوع



اتمامانقطعتقدوكيفيتهاالتصالوسائلأنعرفهويكملهأللتىالعميقةالشخصيةتللث

شيئايعملأنعنبيالطسجبنبلوضعفوبينهبينهمحديدياستاراللكراهيةاسدلتفقد

لينقذنامنهفائدةالللكالمألنبالكالممقتنعغيرنفسهاإلنسانيجدأنمريرلموقفإت
الواقفهذهمنالله

الجماهيررغبة

51651مرقس

يكنلمولصاقاتالكانفقدعنهاألناجيلتذكرهماسوىياراباسعنكثراشيئانعرفال

اعهاجاعةمنواحداكانأنهويلوحاسشرطريقاطعةكانبلمكيرالصايكنولمنشاال
أرديتهمتحتخناجرهميحملونوكانوافلسطينبهمامتألتالخناجرحاملوئىسيكارى

كانلذامتعصبينوطنينكانوااألسبابأتقهوألجلوقتكلالستعمالهائمستعدونوهم
لهممثالجعلوهللذينللرعاعلدىمحبوباباراباس

يصلبوهأنويطلبيسوعسفضخارجاوقفللذىالجمعهذاءوراللكامنللسرهوماولكن
كملكبهيرحبمضىأسبوعمنذيسوعأمامسارللذىالجمعنفسهوهلباراباسمنبدال
أخذقدسوعبيرحبللذىلبمعإناالختالفكليختلفجهورإنهالاعتقدداودأوابن
للقبضخبرنشرواأنهموالبدالتالميذهربلقدنعمعليهالقبضبخبريعرفولمغرةعلى

وللصباحللليلفانقضىلياليسوعويحامقوانينهسيكسرللسنهدريمأنتتخيلتكنلمالناسولكن
يسوعمحبىمنأحديتجمعولم

فىسجينالهمسيطلقللوالىانيعرفالشعبإنأخرىجاعةكوافقدالجعهذاأما
باراياسمجبوخرجولهذابأراباسهوالمطلوبللسحينأنخرجتاالشاعةأنويلوحعيدكل
لليهودبيالطسلوحهناكينتظرونهموبينمااألعلىومثلهميطلهميستقبلوالكىللواليةدارإلي

وعرفاللصهذاطالبنوصرخواجنونهمفجنياراباسمنبداللهميسوعإطالقعلىبعزمه
صلبطالينيصرخواأنالرعاعمنوطلبحماسهمفأشعلعطيمةةفرأخهاالكهنةرئيس
ورفضهملباراباسطلبهموفىصلبهطلبتوللتىبيسوعرحبتالتىالجموعسرهوهذايسوع
الجماهيركانتليسوع

فىخطيةتترجمالتىالكلماتإحدىالناموسمحبعلىالناموسكامرتفضلا
الفوضىإليطبيعىميلاإلنسانقلبوفىناموسبالأىحهكأنوميههىالجديدالعهد
كيلنجرواياتمنروايةأبطالأحدويقولنظامأوقيودبالالتىوالحياةللتاموسوكسر

عشرةوصاياتوجدالحيثسيباهناكالحسندولحيثالسويسشرقىمكانإلىأرسلنى
يدهـمااإلنسانيفعلبل

56ط



الواضحالمثلكانالجمعهذالكانعشراياوهناكتكنلملوأنهنتمنىفيهاأوقاتهناكعم
نظامباللإلنسانية

البشريةهىهذهالسالمرئيسورفضواقاتلطلبواالسالمعلىالحربيفضصلونكانوا3

ماكثيراالناسإنالماضيةسنةاالفالثاللةطيلةسالمفىسنة031منكرتقضلمللتى
ءهؤالمنالجمعهذاوكانوالمحبةبالسالمإالتقضالوهىبالحربالشكالتفضيحاولون
للقوم

حادوخنجرحقودقلبصرلباراباسيكنلمالمحبةمنبدالوللقسوةيةالكرلوااختا3

طريقإنهايسوعورفضواباراياسالرعاعواختارالشفوقالمحبالقلبسوىليسوعيكنلمو
وللبغضالخطية

ظهرهفيظهرلياالمذنبجسديلوونوكانواجلدوهولماهـوهىقاسيةمؤلمةكلمةهناك
ظهرهتقطعفكانتوللعظامالرصاصمنمدببةفطعبهاالجلدمنسيورعنعبارةبالةفيضربونه
القليلولكنضرباتهمتحتيجنبعضهموكاناإلنسانتميتوكانتالعينتقلعأحيأناوكانت

يسوعفعلوهكذاابهابعذويشعريماسككانمن

العساكرءاستهزا

516102مرقس

يجبالرجلهذاأنهوالحكمقائالبالحكمونطقمحاكمتهاتإجرامنالرومافىالحامانتهى
ليديسوعوأسلمذهبثمللصليبجهزوالهموقالالحرسإلىالتفتثميصلبأن

الواليةدارفىيعيشونكانواللذينالوالىعساكريدىبينفترةيسوعومكثالعساكر
بهيستهزئونبدأواوهناكصليبهلهمجهزواانيلىيحرسونها

نفسهعلىايالماءاألجزاأفلكانوصلبهللمسيحمحاكمةاتءإجرامنءالجزهذاأنوأعتقد
الجبنبدافعوالهءإزاالحهودتصرفيبموكانكماللشديدولطقدالكراهيةبدلفعيكنافهو

للرجالأحدللعساكربالنسبةيسوعكانإنماالىللويتصرفكانكماالمسئوليةتحملمنوالخوف
وبدأواملكيااءردالهفأحضرواوضحكهماشهزائهممثارفأضحىالصليبللىيقادونالذين

لهيسجدون

الكثيرينءاستهزاوجهةالمسيحيةكانتولقدكلهاإلمسيحيةخريةالسءبدهوللعملهذاوكان
ومنهاالمسيحيينعلىالضحكتثيربومباىحوائطعلىوالرسوماتالكتاباتمنكثيروجدولقد
فعندماإلههيعبدالرجلهذاتحتهاكتبغأمامهيركعمسيحياورسمحمارارسمأحدهمأن

مسيحىكلفليذكروتصرفاتهموعقائدهمعبادتهممنيستهزئونوعندمابالمسيحينالناسيسخر

فيهوأوغلكلماعليهوهياجاسخريةدادوننىوكانوابلقبلمنلسيدهمفعلواقدإنماأنهم
والثباتءالهدو
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591282مرتس

المحكوممجملهالصليبيعدونافعندمتتغيرالواحدةدائماللرومأنعندالصليبوإجراعات
جندىيسرموأمدمربعشكلعلىعساكرأربعةبهيحيطسيرهوئالتنفيذمكانإلىعليه

ئطولفيالمركبيسرثمبالصلبعليهحكمبسببهاالتىالجنايةعليهامكتوبكبيرةلوحةحامال
يصلونوحالماوإنذارتحذيربمثابةلهمفيكونيشاهدوهأنالناسمنعددكبريستطيعحتىطريق
بطونسويديهمرونويسعليهبالمصلوبيلقونثماألرضعلبالصليبيلقونالتنقيذمكانإلى

إلىالصليبفعونسعندمائقلهتتحملالخشبمنقطعةساقيهبينويضعونمساميربغيررجليه
أيامعدةهناكالمصلوبيتركثممرتفعأليسوهوهناالصليبيثبتصميداهتنقطعفالأعلى
منبالجنرنيعابوقدأسبوعاالصلربيستمروقدوالعذابوللعطثالجوعمنيموتأنإلى
العذابشدة

يسرعصليبليحملالرومانسخرهالذىللقروانىلسمعانبالنسبةقأتمايوماكاناليومذلك
عمللىليعملفلسعطينفيإنسانأىتسخيرعلىالسللىللرومانىوكانحملهعلىيقولمالذى
أورشليمإلىجلأنهوالبدلفريقيامنالقيروانىعانوكانكنفهعلىللسلطةشعارماداميريد
يوفرعمرهنصفمكثأنهوالبدالهيكلرحابفىحياتهفىواحدةمرةولوالفصحليأكل

ومنمنهيتخلصأنوحاولوأيغضهللعملهذاكرهحمعانأنوالبدالهيكللملىالحجتكاليف
مكانإلىوصلواحلالللمكانذلكلتركواستعداالرضعلىبالصليبألقىقديكونانالممكن
توطدتوثيقةصلةأنوالبدتفسهيسوعفىماشيئاواوقفهبهأمسكشيئأولكنالتنفيذ
ثمئوالمكرهينصليبهحملواالذينأتباعهضمنمنفأضحىوالمقامالمصلوبيسوعوبنبينه

والبدروميةكنيسةفىوجدااللذينواسكندرروفسأبوانهعنهونقرأذلكبعدمضحينمحبين
يرسلللكيفيةوبهذهيعرفونهاالنجيلفيهاكتبالتىروميةفيالناسألنذلكيذكرمرقسأن

أساسعلىبنيتالصلةهذهأنوالبدأمىوأمهالربفىالختارروفسإلىتحياتهالرسولبولس
خدمتهفىبولسشيعواالذينبينمنأننقرأعندماا31أعمالفيمذكوراألساسهذامتين

األفريقىسمعانوهوللنيجيرىسيمونأنطاكيةمنوإرساليته

قادةضمنمنواحداأضحىقدالقيروانىسمعانوانحدثقدهذاكلإننقولأنأيمكن
سيحىللمإننقولأنيمكنوهل3لألمماألولىاإلرساليةفيساعدواالذينأنطاكيةفىالكنيسة

عابدإلىتحولالجلجثةإلىوصلعندماولكنهيسوعألجلالتسخيرمرارةيقاسىكانمايوما
للسيحألجلومضحى

وكانتاآلالمتحملعلىيقويهحتىبالمرارالمزوجلفليسوعيسقىأنالجنودأحدوحاول
ءهوالاالمتخفيفعلىيعملنلكىللشرابهذايحضرنأورشليممنالقلبالرحيماتالنسوةبعض
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أحدعنقيلللثمالةإلىالكأسيشربأنآثرلقديشربهأنرفضيسوعولكنلمساكيئ
فقالبالنقىالطبيبفأجابشفائهفىأملهناككانإنالطبيبسألإنهللشهوريناللهرجلل
وعىكاملفىإلهىإلىأذهبانأريدوانحدراتاألدويةعنىإمنعإذناللهلرج

لليهودىثيابوكانتثيابهيقتسمواأنبالمصلوبيحيطونالذينللعساكراألربعةعادةمنوكان
األربعةيقتسمونوكانواللرأسءوغطاوالمنطقةءولحذاوالداخلىالخارجىابللرقطعخمسى
فعلوهكذاتقسيمهمنفائدةيجدونالالخهمعليهقرعةيلقونفكانواءالرداوهوالخاسىأما
قرعةألقوالباسهوعلىثيابهاقتسموايسوعمع

خدمتهكلنىفإنهكلهالحياتهرمزاالعملهذاكانولقدلصيئبينيسوعصلبلقد
السمواتملكوتإلىبحهمسلكىوالخطاةالعشارينيخالطكان

الالنهائيةالمحبة

519223مرقس

لقدبكنؤمنونحنالصليبعلىمنإنزليسوعأمامتحدياتآخراليهودوضعلقد
علىمننزللوبهيؤمنونأنهموعدوالقدألجلهيسوعءجاماتمامايناقضخاطئاطلباكان

حبليظهرءجاقديسوعإنللصليبعلىمنينزللمألنهبهنؤمننحنولكنناالصليب
غيرإلهيةمحبةهناككانتلماللصليبيسوعرفضفلوالمتجسدةلمحبةهووعنللبشرالله

خطهناكيوجدالإنهمحدودةليستاكهمحبةأنترىالنىالعالمةهوفالصليبمحدودة
كلساريسوعولكنتفعلهأنالمحيةتلكتستطيعالشعيوجدالنهالمحبةهذهتتعداهال

اخرهإلىوالعذابالموتكأسوشربالبشرأجلمنتألمأنهأظهريسوعالصليبللىالطريق
ءشيصسبيلهمفىقاصىأنهحتىالالمحدودةالمحبةهذهللبشرأحبفداللهأنيعلنانه

أنقسنانريمنحنالصليبفىولكننافيهءرجاهناككانلماالصليبعلىمنيسوعءجالو
الالنهالىاللهعطفعلى

واالنتصارالمأساة

513314مرقس

بشاعةترىأنمنخجلتالطبيعةوكأنماالقاسيةالمأساةمناظرمنمنظراخرإلىاآلننأتى
الموقفبهذاصلةلهمكانتالذينالناسإلىننظردعنازلزالهاوزلزلأنوارهافخفتللبشرفعلما
وعلمرا

ةشيئينيسوعقللنفسهيسوعا
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قدولكننالمليهنتطلعأننستطيعالالمرخةهذهفيسرهناكتركشىلماذاإلهىإلهىأ
عملضيقاتناكلفىوجارالبشريةطبيعتنااتخذإلينايسوعءجالقدشيئانقولأننستطيع
الجوععرففىللمشتوجبنءاألعداوعداوةءاألصدقافشلعرفتجاربناوواجهاعملن

والذىالخطيةنتائجومرارةالخطيةوهويعرفهلمواحداشيئاعداماءشىكلعرفوالعطثى
تلكفىجازفداالنإلىيسوعيكنفلمولهذااللهعناإلنسانتفصلأنهىالخطبةتعمله
ولهذانتائجهاويتحملخطايايحملاآلنيسوعولكناللهعناالنفصالنيرانالملهةالنيران
خطيةيعمللمإنهالخطاياكلحملألنهعنهوجههاللهحجبةمرالمرارةتلكيختبرفهو

وكانتللههعنينفصلعندمااإلنسانيكونكيففعرفالخطيةفتائجاختبارفيجازودكنه
نخشىالفإنناولهذاوانتصرفيهاجازولكنهاللهعنللبعدتعرفلملنفسمحطمةقاسيةخبرة
حالتنايعرفألنهإليهنأنىإليهردنالكىاللهعنمنفصليئبعيدةكورةفىونحنإليهءنيأن

مثلناضىءكلفيتجربإنهاختبارفىوجاز

يوحناأنمع7205متى32064لوفاافىللمذكورةالعاليةالصرخةهناكب

للنصوفى913يوحتاكملقدقالأنبعدماتيسوعإنفالبليذكرهالم
ءوالرجاللنصرةصرخةالكلمةجهذهيسوعرخوربماواحدةكلمةهىكملاألصلى
إلههإليوذهبالنورءجاالمروعالظالمفىجازأندوبعمعركنهكسبولقدعملهتمملقد
نصرةفى

معرفتهتجبيئاشالصليبفىرأىإنهإليهاتياإيليايرواأنأرادواالذينالولقفونهناك2
حتىأووالرهبةبالخشوعالشعورنفوسهمفىيبعثلمبهيحيطومافيهمابكلللصليبولكن
يسوعموتعلىيتفرجواأنأرادواإنههمللشفقة

يموتونكثيرينورأىكثرةمعاركفىحاربجبارروماتىجندىوهوالمئةقائدوهناك3
وشفىوعلميسوععاشلواللهابنانهوعرفاإلنسانهذامثليموتإنساناسلمولكن
اللةمعالناسيصاغالذىهووحدهالصليبولكنإليهالكثيرينلجذب

ولبههنالحزنمنمحطماتللقلوبمكسوراتمحتارلتكنبعيدمنالواقفاتءالنسا4

العقليستطعلموإنحتىبالمسيحتلتصقالمحبةإنيتركنهأنيستطعنفلمأحببنلقدهناككن
القاصمةالتحاربوسطفىنراهوتجعلناالمسيحتعلمناالتىهىوحدهاالمحبةإنالسببيعرفأن

يحبرنااألقداسقدسيفصلالذىالهيكلحجابانشقاقنالحظهأنيجبآخرشىءهناك
لنرمزيبأمرين

مرةالكهنةرئيمسسوىإلنسانمفتوحااألقداسقدسيكنلماللهللىالطريقانفتحأ
اللهالىالطريقوانفتحالحجابانشقاآلنولكنالسنةفىواحدة
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أنالناعىاستطاعالحجابانشقاقفيولكنينفسهاللهيسكنكاناألقداسقدسفىب
فمنلسفواوويخمنوايقتشوابأنللناسحاجةالبامحتجلدلهيعدلملوجهوجهااللهيروا
االبرأىفقدرآقمنيسوعإلىفليتظراللهيرىأنيرد

قبرهيسوعوهبالذىالرجل

512474مرقس

وقتطذوالسبتقبلالجمعةيومالظهريعداثالثةاللساعةحوالىالروحيسوعأسلم
عالكانعملكليمغفيهالذىالسبتألنللتدكؤوقتهناكيكنفدمللسبتاالستعددد
يسوعجسديدفنلكىبسرعةالرامىيوسفتصرففقدولهذااألبواب

بجمثهميلقونثميموتواحتىيتركونهمكانوابلالمصلوبنالمجرمينأجسادتدفنأنالعادةتكنلم
منءجاالجمجمةومعناهالجلجثةاسمإنلولقدالمتوحشةوالطيورالكالبلتأكلهاءالعرافى

يلىالرامىيوسفذهبلقدبلهكذايتركلميسوعجسدولكنفوقهالوجودةالجماجمكرة
ليوسفسمحبموتهيقيناعلمولمامبكراهكذايسوعلموتالوالىفاندهشبهيطللكىبيالطس

يأخذهبأن

ةخرلدراسةبطلهذاالرامىيوسف

ولمالتالميذهربلقدالسنهدريمأمامالمحاكمةلقصةالحقيقىالمصدرهويوسفإنا
الجلسةهذهفىيراقبكانواحدمنالمعلوماتهذهتأتىأنفالبدحاضرأمنهمواحديكن
ضلعليوسففيكونذلكصحوإنالرامىيوسفهوللشخصهذايكونأنجداالمحتملرمن
األناجيلكتابةفيكبير

السنهدريمفىعضواكانلقدةالكثيرينمجياةتذكرنايوسفحياةفىحقيقيةمأساةهناك2

منالمخاكمةفىتدخلأنهيتضحولميسوععندفاعاعنهأومنهواحدةكلمةنسمعلمولكننا
حىوهولهشيئايفعللمولكنهماتعتدمالهخدمةقدملقدقبرهيسوعاعطىولكنهأجله
حسنةواحدةكلمةلهميقولوالمبينماماتواالذينلقبوربالزهوريحتفظونالذينالكثيرينمأساةهذه

موتهمبعدفقطوليسحياتهمفىللناسالحقيقىشعورناأظهرنالوالدنياتتغيرولكممحياضهفى

حياتهفىفعلقديسوعصليبفإنالرامىيوسفإيالبمفىنغالىأالينبغىولكننا3
يتقدمأنيستطعلمولكنهاليهإنجذبويشفىويحىيعلمرآهفعندماحياتهفعلتمماجداكر
الصلبعمليةحاضراكانأنهوالبدصليبهفىرآهعندماولكنهنحوهإيجابيةواحدةخطوة

الطريقنفسفىهووسارالمئةقائدسبقهلقدبالمحبةفيهحياتهانصهرت

2123يوحناالجميعإلىأجذبارتفعتإنوأناالسيدكلماتفيهماتحققتلقد
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عشرالسادسألصحاح

لبطرسقولوا

8أ61مرقس

السبتمضىعندماولكنأزفقدكانالسبتألنيسوعجسدلتحنيطوقتهناكيكنلم
ولكهنوأحهنأحببناهلمناألخيرةالخدمةبتللثليقمنالقرللىوذهبنجداباكراءالنساقامت

فتحةوأمامتفتحلكىأبوابلهايكنلمفالقبورالحجرلهنفعسمنبينهنفيمامحتاراتكن
ولكنيرفعنهلكىالنسوةطاقةمنكئيراكبردائرىحجريوضعوفيهأخدوديوجدكانالقبر
يمكنخبرأعظملهنذكررسوالداخلهووجدندحرجقدالحجروجدنيرالقإلىوصلنعندما
األمواتبيئمنقاملقدإنسانيتخيلهأن

اللواتىءقالنساعنهحمعناقدكنالماالمسيحقامقديكنلملوأنهوهومؤكدواحدءشيهناك
اتهىقدءيثىكلأندكلتقدواوالتالميذعزيزميتجسدتحنيطوقصدهنجئنللقبرللىجئن
قدماشيئاأنهوالبسيطالجوابالكرىالحركةبهذهللقيامأجمعينءهؤاليدفعالذىفما

المسيحقيامةعلىالقاطعالبسيطفالرهان4نفسهيسوعقيامةمنأقلليسءالشىهذاحدث

حزانىلتالميذوللفرحخائفاتلنسوةالقوةوهبتالتىهىفالقيامةالمسيحيةللكنيسةوجودهو

نعلمالقيامةومنالمسيحىلإليمانوالحياة

ةعزفىكانتمهماالذكرىحاضرهوولكنهـهالكتبفيموجوداشخصاليسيسوعأنا
كاملكحضوربلكذكرىالبقىيسوعولكننءكلنريلبأنكفيلوالزمقستمحى
نقابلهشخصولكنهندرسهثحخصاليسإنهموجود

ضخمفرفوهناكيسوعمعرفةولكنهايسوععنمعرفةليستالمسيحيةالحياةإن2

بخصوصوهكذاشخصياأعرفهمالولكنىءالعظماعنجداالكثيرأعرفقداالثنينبين

الكتبمئاتدرسالهونىعالمأعطممنمرةئلفكويسوعإنسانأبسطيعرففقديسوع
يسوععن

فهتاكولهذاالحىيسوعموضوعهألنيقفالإنهحىليهانالمسيحىاإليمانإن3
حياتنافىيسوعلنايكشفهاجديدةولعالناتحقائق

الكلماتهذهأئلجتولكمولبطرسالخوققولواهىالفصلهذافىكلمةنلولكن
دونهولهمنهرسالةتأتيهوفجأةإياهإنكارهبذكرياتتعذبقدوأنهالبدبطرسقلب
النالعذابفىبلأنكرهالذىبطرسفييفكرالأنهيسوعامتياراتمنإنبمفردهتلميذأى
لخطيتهبمعاقبتهشغفهمنكزالتائبءالحاطىيواسىبأنجداشعوففيسوعالمسكيئهذاذاقه
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هزبمتناوقتفىحنىفينايثتىأنههويسوعيعملهمااعظمإنأحدهمقاكقد

الكنيسةإرسالية

69902مرقس

9عددأمااألصحاحهذامن8عددإلىينتهىمرقسإنجيلأنللمالدمةفىوعرفناسبقكما
وحياتهاللكنيسةعمللخصقدأحدهمأنويلوحبهاالموثوقالقديمةالخطوطاتفىنجدهفلم02

عمالللكنيسةأنيعلمكانوكاتبهاالمبتورةالنهايةتلكعنبديالليكونلللخصمذاووضع
بهتقومأنيجبمهما

يمكنحتىىمسيحكلوواجبالكنيسةواجبهوللوعظإنوعظىعملللكنيسةا

يسوعوخالصيسوععنالسارةاألخبارويسمعيعرفأنكلهلمللعا

بأرواحهمتهغمثلماالناسبأجسادتهغأنينبغىالكنيسةلنشفائيةرسالةللكنيسة2

معاوالجسدللروحيشفىلكىءجافيسوع

أوالسميشربأنيمكنالمسيحىإنأقولأنأقصدوالالقوةمجتمعهىالكنيسة3
المسيحىجوهرهواخرجوهرالصورةهذهءوراألنماشعلهيحدثفالالحياتعليدوس
شجاعإنهالناسمنكيرهيستطيعهااليقوةالحياةمعيتعاملأنيستطيعالذى

وهووبواسطتهافهاليعموسطهأفىفالمسيحلوحدهاالعملهذاتعملالالكنيسة4

يتركهالن

أنياإلعالناإلنجيليهىوهكذا

وفامصلبالذىذاكوبقوةحضرةفىتقضىالتىالحياةهىالمسيحيةلطياة
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